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1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 

Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Planı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plan Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisli 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı : 747) 431:487 

- SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAP-

487 rv 
A) 

LARI 487 
1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe

ner'in, iktisadî Devlet Teşekküllerinde ve 
bakanlılklarda istihdam edilen basın mü
şavirlerine dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı ismail Arar'ın yazılı 
cevabı (7/372) 487:488 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ça-

Sayfa 
lışan memur ve hizmetlilerin, Personel Ka
nunu uygulamasından doğan kayıplarının 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/751) 488:489 

3. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıt
kı Hatipoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına giren işyerlerinin 
teftiş sistemine dair soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı ce
vabı (7/1028) 489:490 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettîn 
Karaca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Ta-
zegül köyünden bir şahsın istiklâl Madal
yası almak için yaptığı müracaata dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet izmen'in yazılı cevabı (7/1030) 490: 

491 
5. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 

Karaca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi To-
palçavuş köyünden bir şahsın istiMâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet izmen'in yazılı cevabı (7/1031) 491 
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Sayfa 
6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 

Karaca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Ege-
mansur köyünden bir şahsın istiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
soru önergesi ve Müllî Savunma Bakanı 
Mehmet izmen'in yazılı cevabı (7/1033) 491: 

492 
7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-

türk'ün, 12.3.1972 Pazar günü Gazian
tep'te oynanan TürMye Amatör Grup Şam
piyonluğu maçı sırasında meydana gelen 
olayların sorumlularına dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karakü-
çük'ün yazılı cevaplan (7/1034) 492:494 

8. — istanbul Milletvekili ilhami San-
car'ın, istanbul belediye sınırları dışında 
kalan ilçelere bağlı köylerin yol, elektrik 
ve su ihtiyaçlarına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı 
cevabı 7/1037) 494:504 

9. — Bursa Milletvekili Mehmet Tur
gut'un, Yükseliş Kolejinin Devlet tarafın
dan satmalmdığı haberinin doğru olup ol
madığına dair soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1039) 504:505 

10. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'-
nm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte
si öğretim görevlilerinden basılarının sıkı
yönetim mahkemelerince gözaltına alınış 
nedenlerine dair soru önergesi ve Başba
kan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1040) 505: 

506 
11. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 

Karaca'nın, Erzurum ili Narman ilçesi Ko-
yunören köyünden bir şahsın istiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet izmen'in yazık cevabı (7/1041) 506: 

507 
12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 

Karaca'nın, Erzurum ili Müdürge köyün
den bir şahsın istiklâl Madalyası almak 
için yaptığı müracaata dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet izmen'
in yazılı cevabı (7/1042) 507 

13. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum ili iltu ilçesi Ba-
şıklı (Kiğik) köyünden bir şahsın istiklâl 

Sayfa 
Madalyası almak için yaptığı müracaata 
dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kanı Mehmet izmen'in yazık cevabı 
(7/1044) 507:508 

14. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, turizm gelirlerinin azalmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Erol Yılmaz Akçal ile Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin'in yazık cevapları 
(7/1045) * " 508:510 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya ilindeki Korkuteli - El-
mak yolu inşaatının durdurulma nedenine 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder öztekin'in yazılı cevabı (7/1047) 510: 

511 
16. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-

öv'ün, Antalya'da Karaboynuzlar Okul 
Müdürünün Kastamonu illine naklinin ne
denine dair soru önergesi ve Millî Eğitir» 
Bakanı ismail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/1048) 511:512 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
*:ar'm, Sinop ili Durağan ilçesinin sağlık 
ihtiyaçlarına dair soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan'-
m yazılı cevabı (7/1050) 512:513 

18. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Türk soylu olup Kuzey Su
riye'de yaşamakta iken 1939 yılında geçici 
%am.et belgesiyle TürMye'ye iltica eden
lerin Türk vatandaşkğına alınıp almma-
vacaklarma dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı 
(7/1051) 513:514 

19. — izmir Milletvekili Talât Orhon' 
un, izmir - Göztepe'deki mukim bir şah
sın pasaport alamayış nedenine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'-
m yazılı cevabı (7/1052) 514:515 

20. — Diyarbakır Milletvekili Hasan 
Değer'in, Et ve Balık Kurumunun dana 
ve sığır etine yaptığı zamlara dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun 
yasılı cevabı (7/1056) 515:516 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Aydın Tekstil FabrikasındaM 
huzursuzluğun giderilmesi için ne gibi ted-
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Sayfa 
birler düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Başbakan Ferid Melenln yazılı cevabı 
(7/1057) 516:519 

22. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
yurt dışına işçi şevkinin kolaylaştırılması
na ve işçi dövizlerinin köy kalkınmasında 
kullanılmasına dair soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Alî Rıza Uzuner ile Köy İş
leri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevap
ları (7/1058) 519:521 

23. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
suni gübre fiyatının düşürülmesi için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1059) 521:523 

24. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, sergilenmek üzere yurt dışına 
gönderilen eski eserlerin durumuna dair 
soru önregesi ve Millî Eğitim Bakanı İs
mail Arar'ın yazılı cevabı (7/1060) 523:524 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
haşhaş ekicilerine verilen afyon tazmina
tından doğan aksaklıkların giderilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan 
Dükmen'in yazılı cevabı (7/1061) 524:525 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'
ın, Sümerbankm imal ettiği dokuma ip-
liMerinin dağıtım şekline dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me
sut Erez'in yazılı cevabı (7/1063) 525:526 

Sayfa 
27. — izmir Milletvekili Talat Orhon'-

un, İzmir - Ankara arasında daha Önce 
yapılan jet seferlerinin yeniden düzenlen
mesine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı 526: 

527 
28. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 

Karaca'nın, Erzurum'da mukim bir şah
sın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı 
müracaata dair soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet İzmen'In vazılı ce
vabı (7/1066) 527:528 

29. — Kars Milletvekili Turgut Ar-
taç'ın, Sümerbank teşkilâtında çalışan 
personelin fazla çalışma durumuna dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1068) 528: 

529 
30. — Sürt Milletvekili Mehmet Nebi! 

Oktay'ın, Siirt'te bir gazetecinin polisler 
tarafından dövüldüğüne dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm ya
zılı cevabı (7/1069) 529:530 

31. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı' 
nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar Türkiye'deki ruhsatlı radyo miktarına 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı (7/1072) 530 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar Türkiye'deki doğum ve ölüm miktarı
na dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/1073) 530 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Grup Başkanvekülerinin, 3 ncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı görüşmeleri münasebetiyle Ge
nel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile grup 
sözcüleri, Hükümet, Plan Karma Komisyonu ve 
milletvekillerinin konuşma sürelerine dair öner
gesi okunarak, kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 
ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın vekillik 

etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

Uşak Milletvekili Adil Turan'm, Başkanlık 
Divanı Kâtip Üyeliğinden istifası bilgiye su
nuldu. 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, parlamen
terlerin emekliliği ile ilgili teklif münasebetiy
le yaptığı açıklamanın radyo vasıtasıyle yanlış 
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aksettirildiğine dair gündem 
lundu. 

ıdışı demeçte bu 

İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın, asga
rî ücretlerin yeniden tespiti konusunda gündem 
dışı demecine Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner 
cevap verdi. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 arka
daşının, tarım ürünlerinde uyguladığı taban fi
yat politikası nedeniyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Naim Talû 
hakkında gensoru açılmasına dair (11/23) öner

gesinin, yapılan görüşmelerden sonra, gündeme 
alınmaması kabul edildi. 

Çalışma süresi dolduğundan : 
18 Ekim 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 20,17'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Ber-

dan Barajı ile Aksuvat göletinden yararlanmak 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1338) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1971 -
1972 öğretim yılında ortaokul ve liselerde yıl 
kaybeden ve mezun olan öğrenci miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1339) 

3. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Ada
na Topraksu örgütünde çalışan bir mühendisin 
durumuna dair yazılı soru önergesi, Köy işleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1340) 

4. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Tür
kiye'deki kooperatiflerin miktarı ile bu koope
ratiflere yapılan yardımlara dair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1341) 

5. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Dev
let personeline verilen disiplin cezalarının affı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
su önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1342) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, re
form tasarılarını görüşecek olan komisyonların 
toplanmamasmm nedenine dair yazılı soru öner
gesi, Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. 
(7/1343) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, 
Şerbetçiotu Ziraati kanunu teklifi (2/744) 
(Gümrük ve Tekel, Orman ve Tarım komisyon
larına) 

2. — izmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'm, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü madde
sinin son fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/745) (Maliye ve Plan komisyon
larına) 

»>•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli) M. Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 147 nci Bir- leşimin! açıyorum. 

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±, — üçüncü Be§ Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğunda dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edi
len değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Sena
tosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (1) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin evvelce almış ol
duğu kadar, kabul ve tasvip buyurduğu program 
gereğince Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın müzakeresine başlıyoruz. 

Bu müzakerelere başlamadan önce Yüce Mec
lise şu hususları arz etmek istiyorum: 

'Bütün sayın üyelere dağıtılmış olan prog
ramların arka kısmında da yazılı olduğu veç
hile, planın tümü üzerindeki görüşmeler 5 gün 
sürecektir. Pazartesi günü saat 10,00'dan itiba
ren gerekçeli geriverme önergelerinin görüşül
mesi ve oylanması işlemine başlanacaktır. Bu 
sebeple, gerekçeli geriverme önergelerinin iki 
nüslha olarak bundan önceki müzakerede yapı
lan tatbikata da uygun olması için iki nüsha 
olarak, Pazartesi günü saat 10,00'a kadar veril
mesi gerekmektedir. 

Tümünün müzakereleri daha erken bitse 
dahi, gerekçeli geriverme önergelerinin işleme 
konulması, programda yazılı olduğu veçhile, 
Pazartesi günü başlayacaktır. G-eriverme önerge
leri üzerinde yapılacak işlemlerin üzerindeki 
muameleler de erken bitse dahi, yine planın tü
münün üzerinde son defa siyasî parti grup söz
cülerinin konuşmaları ve açık oya sunulması 
işlemi 25 Ekim 1972 Çarşamba günü yapıla
caktır. 

(1) 747 ve 747'ye 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 

Şimdi, program gereğince söz Sayın Başba
kanın. 

(Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 

Van Üyesi) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 

Yüksek kabulünüze mazhar olmuş bulunan 
Hükümet programımızda da belirtildiği gibi, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hükümeti
mizin en ciddî ve yoğun çalışmalarından biri 
olarak ele alınmış, Yüksek Planlama Kurulu ve 
Bakanlar Kurulunda dikkatle incelenen Taslak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Plan Karma Komisyonunun değerli görüşle
riyle birlikte Yüce Senatoya sunulan plan tas
lağı, Senato Genel Kurulunda bir hafta süre ile 
incelenerek kabul edilmiş ve bugün de huzuru
nuza getirilmiştir. 

Anayasamız, 41 nci maddesiyle, «iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yol
larla gerçekleştirmek, bu maksatla millî tasar
rufları artırmak ve yatırımları, toplum yararı
nın gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kal
kınma planlarını yapmak Devletin ödevidir». 
hükmünü getirmiştir. Böylece kalkınma ve özel
likle plana bağlı bir kalkınma, Devletin ödevi 
olarak Anayasamızda ifadesini ve yerini .bulmuş
tur. 

Esasen, milletlerin geleceği ve kaderi üze
rinde birinci derecede söz sahibi olan Hükümet
ler, ileriyi görmek ve toplumu belli hedeflere 
doğru götürmek durumundadırlar. Bu görevle
rini başarmada Hükümetlerin başlıca vasıtası 
Kalkınma Planlarıdır. Kalkınma planları, mil
letleri temel amaçların ulaştırabilmek için be
lirli hedefler tespit eden ve bu hedefleri ger
çekleştirmek için lüzumlu olan araçları, zaman 
içinde ve dengeli bir şekilde düzenleyen belge
ler güçlerini büyük meclislerden alırlar. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Geçirdiğimiz iki plan tecrübesi, memleketi

mizde plan disiplininin yerleşmesi ve planın 
öneminin anlaşılması bakımlarından büyük de
ğer taşımaktadır. Gerçekten Türk halkı, bugün 
artık plaıiı sadece bir Anayasa gereği olarak 
düşünmemekte, sorunlarını çözmede yarar sağ
layan bir belge olarak benimsemekte ve ken
dine mal etmektedir. Planlarımızın, samimiyet
le kabul gören ve ^güvenilen bir siyaset aleti 
haline gelmesinde ve onların başarı şansının art
masında en önemli şart Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tasvibidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geride bıraktığımız yılların, plan hazırla

ma ve planı uygulama konularında bize kazan
dırdığı değerli tecrübelerin ışığında hazırlanan 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız bazı ye
ni yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Bunla
rı, izin verirseniz kısaca şöyle özetlemek müm
kündür:. 

Üçüncü planımız yeni bir perspektif anlayı
şına ve uzun dönemli bir stratejiye dayandırıl
mıştır: 

Yeni stratejimiz 1973 - 1995 dönemini kap
samakta ve perspektif hedefler 1995 yılı için 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Kalkınma mesele
lerimize böyle uzun bir dönem içinde bakma
nın ve 1995 yılını seçmenin bazı nedenleri var
dır. 

Her şeyden önıce, Birinci ve ikinci plan dö
nemlerinde sağlanan basanlara rağmen, ülkemiz 
bugün de önemli bazı sorunlarla karşı karşıya 
bulunmaktadır. Gerçekten Türk toplumu, geç
miş on yıllık dönemde, gayrisafi millî hasılada
ki artış, sanayiin millî gelir içindeki payını 
yükseltmek, ihracatı artırmak, yatırımları sü
ratlendirmek, eğitim, sağlık ve yerleşme gibi 
sosyal hizmetleri yurt düzeyine yaymak konu
larında önemli adımlar atmıştır. Ancak, Üçün
cü Plan dönemine girerken memleketimiz yine 
de hızlı nüfus artışının yarattığı ciddî bir is
tihdam sorunu, süratle gelişen şehirleşmenin 
yol açtığı çeşitli meseleler, hedef aldığımız kal
kınma temposuna ve şekline ayak uydurması 
güç olan bir eğitim düzeni, iç tasarruf açığı ve 
istenen şekle ulaşamamış bir dış ticaret yapısı
na sahibolmak gibi sorunlarla (karşı karşıyadır. 

Takdir buyurulacağı üzere, böyle sorunların çö
zümünü 5 veya 10 yıllık sürelere sığdırmak 
mümkün değildir. Bu sorunlar, daha uzun bir 
zaman içinde, bazı önceliklere uyarak ve birbir
leriyle dengeli bir şekilde çözümlenmek duru
mundadırlar. Kalkınma hedeflerimizi uzun bir 
dönem için tespit etmek ve gelişmemizin doğrul
tularını uzun süre için belirlemek, bu nedenle 
zorunlu görülmüştür. 

Yeni perspektif ve stratejide 1995 yılını he
def almanın ikinci sebebi, sözü edilen yılda Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile gümrük birHği-
ğini gerçekleştirmek gereğinden ileri gelmekte
dir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzala
mış bulunduğumuz katma protokol, bu toplu
lukla gümrük birliğini gerçekleştirmemiz için 
bize 22 yıllık bir süre tanınıştır. Bu süre, bizi 
1995 yılına getirmektedir. 1930'lardan beri kal
kınma yolunda sarf ettiğimiz çabaların ve son 
on yıllık plan uygulamasının bizi bugün hangi 
seviyeye getirdiği, Üçüncü Planımızın başlangıç 
bölümünde ayrmtılarıyle belirtilmiştir. Ortak 
Pazara katılma yolunda yapmış bulunduğumuz 
tercih, 1995 yılma geldiğinde memleketimizin, 
bu birliğin güçlü, 'güvenilir ve Ortaklıktan 
yarar sağlayabilen bir üyesi olmasını gerektir
mektedir. işte bu gerek, bizi 1995 yılına bak
maya zorlamış ve bu yılda, Avrupa'nın ileri de
recede sanayileşmiş ülkeleri ile gümrük birliği 
yapabilmek için memleketimizin hangi seviyeye 
ve hangi ekonomik yapıya gelmesinin lüzumlu 
olduğunu düşündürmüştür. Yeni perspektifte 
1995 yılı için verilen hedefler bu lüzumun ifa
de ettiği değerler olmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, yeni 
bir perspektif ve uzun dönemli stratejinin ilk 
dilimi olmak »gibi bir özelliğe de sahiptir. Bu 
nedenle, bu planı, yukarda belirttiğim faktör
lerin ışığında değerlendirmek ve önümüzdeki 
uzun kalkınma yolunun ilk safhası olarak başa
rıya ulaştırmak gerekir. 

(Sayın milletvekilleri; 
Planda yer alan yeniliklerin bir diğeri, 

«Kalkınma kavramı» konusunda olmuştur. 
Geçmiş dönemde kalkınmanın göstergesi ola- i 

srak, gayrisafi millî hâsılla artış oranı kullanıl
mıştır. 'Gerçekten gayrisafi millî 'hâsıladaki ar
tış, Türk kamuoyunda, kalkınma çabalarının 
başarısını ortaya koyan tek unsur olarak kabul 
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görmüştür. Lâkin gerek birinci planda, gerek
se ikinci planda, öngörülmüş olan yüzde 7'lik 
kalkınma hızına ulaşıldığı halde, TürMyemizin 
henüz; yeterli bir gelişmişlik seviyesine va
ramamış bulunması, «kalkınma» yi tarif 
ederken veya ölçerken başka bazı faktörlerin de 
kullanılması lüzumunu ortaya koymuştur. 

Memleketimizin bugün varmış olduğu sevi
ye ve içinde bulunduğu şartlar, yapmamızı ge
rektirmiştir. Gerçekten, bundan sonra artık 
bütün çabalarımızı, sanayileşme yönünde, yani 
sanayileşerek kalkınma yolunda yoğunlaştırmak 
mecburiyetindeyiz. Bu nedenle kalkınma gay
retlerimizin başarısını ölçmek için de bundan 
sonra kullanacağımız en manalı göstergeler, sa
nayi gelirini yurt içi hâsıladaki payı, sınaî üre
timin yıllık ortalama artış hızı ve sanayie ayrı
lan yatırımların, toplam yatırımlar içindeki pa
yı olacaktır. Böylece, yeni geliştirilen bu kal
kınma tanımım, Üçüncü Planımızın bir özelliği 
olarak belirmektedir. 

Değerli milletvekilleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız, pers
pektifte ve uzun dönemli stratejide ifadesini bu
lan «uzun vadeli amaçların» ışığında hazırlanmış 
ve sanayileşmeyi önplana almıştır. 

Üçüncü Plan çalışmaları başlarken, geçmiş on 
yılın değerlendirmesi yapılmış ve geride bırak-
tığımız yıllarda salğanan büyük gelişmelere rağ
men, memleketimizin bugün hâlâ karşı karşıya 
bulunduğu, sorunlar bütün yönleriyle teşhis edil
miştir. Bu sorunların giderilmesi için, (I) Yaşa
ma seviyesinin yükseltilmesi, (II) Sanayileş
me, (III) Dış kaynaklara bağlılığın azaltılma
sı, (IV) Yeterli istidahdam imkânı yaratma, 
(V) Gelir dağılımının iyileştirilmesi uzun dö
nemli amaçlarımız olarak tespit edilmiştir. Üçün
cü Planımız, kalkınma gayretlerimizin, bu amaç
lara yöneltilmesinin ilk safhası olarak kabul 
edilmiş ve plan hedefleri bu esasın ışığında tes
pit olunmuştur. Plan döneminde kalkınma hızı 
yüzde 8 olacak; fert başına gayrisafi millî hâ
sıla, 1972'de 5.095: liradan, 1977'de 6.640 li
raya ; gayrıisıafi millî hâsıla ise, aynı dönemde 
191 milyar liradan 280 milyar liraya yükselecek
tir. Refah seviyesinde sağlanacak bu gelişmenin 
yanında, sanayileşerek kalkınma temel amacının 
bir işareti olarak, üçüncü Plan döneminde sa

nayi sektörünün, gayrisafi yurt içi hâsıladaki 
payı yüzde 23,'ten, yüzde 27'ye çıkacaktır. 
1972 -1977 döneminde üretici fiyatları ile sanayi 
sektörünün, gelişme hızı yüzde 11.9 olacaktır. 
Bu hız içinde, ara malları sanayii yılda ortala
ma % 14.3, yatırım ve dayanıklı tüketim mal
lan sanayii ise % İ6.8 artış gösterecek şekilde 
planlanmıştır, üçüncü Plan döneminde bu he
deflere ulaşmak için toplam olarak 281 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımı yapılacak ve böy
lece 1977 yılında tarım sektörü üretimi, üretici 
fiyatHanyle 89 milyar liraya, sanayi sek
törü üretimi 214 milyar liraya ve hizmetler sek
törü üretimi ise 178 milyar liraya yükselecektir. 
Nüfusumuz 1977 yılında 42 milyonu aşacak, 
ancak artan üretim ve hizmet faaliyetleri saye
sinde Üçüncü Plan döneminde 1,6 milyar kişiye 
daha istihdam imkânı yaratılabilecektir. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin artırılmasına 
ve yaygınlaştırılmasına özel önem verilecek; 
sanayileşmenin yurt düzeyine yayılması hususun
da çaba gösterilecektir, ülke bütünlüğümüzün 
de bir gereği olan, yurt çapında yaygın bir sa
nayileşmeyi gerçekleştirmek için, planımızda bel
li politikalar geliştirilmiştir. Plan döneminde uy
gulanacak Merkezî Köyler Projesi ile köye dö
nük yatırımlar teşvik edilecek ve köyün altya
pı sorunlarda çözüm getirilecektir. Nitekim bu 
dönemde 25 bin köyün daha suya kavuşturulma
sı hedef alınmış olduğundan, köylerimizin içme 
suyu problemi de bu suretle halledilmiş olacak
tır. 

Karma ekonomi sistemimizin ve topyekûn 
kalkınma amacımızın bir gereği olarak, kamu ve 
özel sektörümüzün bir arada bu hedefleri gerçek
leştirmeye katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu 
nedenle, bu amaçlara dönük özel sektör yatırım
larını güven ve sürat sağlayan kararlı bir sis
tem içinde teşvik edeceğiz. Yine bu amaçla ha
zırladığımız tasan Yüce Meclislere sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Sanayileşerek kalkınma amacımızın bir gere
ği olarak Üçüncü Plan döneminde sanayi sek
törüne 128 milyar liralık yatırım yapmayı ön* 
görüyoruz. Bu miktar, ikinci Plan döneminde bu 
sektörde gerçekleştirilen yatmmlann sabit fi
yatlarla iki misline yakındır. Türkiyemiz son 
on yılda çeşitli alanlarda sağladığı başarılarla 
bugün artık hızlı ve köklü bir sanayileşme ham-
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leşini -yapabilecek bir seviyeye gelmiştir, Gerçek
ten memleketimizde bugün mevcut insangücü, 
altyapı,.hammadde ve ara malı potansiyeli, ye
terli döviz rezervi gibi sanayileşme faaliyetleri
nin önşartları hazırlanmış bulunmaktadır, öte 
yandan, gerek hızla artan nüfusumuza iş imkâ
nı yaratmak zorunluluğu, gerekse 22 yıl sonra 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Gümrük Bir
liğini gerçekleştirmek kararımız, sanayileşmeyi, 
bütün sorunlarımızın çözüm yolu olarak ortaya 
çıkarmaktadır. 

Bir yandan hızlı bir sanayileşme için yara
tılmış bulunan müsait şartlar, öte yandan sana
yileşmeyi bir zorunluluk olarak hissetmemiz, 
Üçüncü Plan döneminde çok önemli vs büyük 
sanayi yatırımlarına karar vermemize yol açmış
tır. Bu vesile ile, bu plan döneminde ele alaca
ğımız bazı büyük sanayi projelerinden kısaca 
söz etmek istiyorum. 

1973 - 1977 döneminde kimya sektörüne ya
pılacak * milyar liraya yakın yatırımla başlıca 
boraks, borik asit, suni ve sentetik elyaf, soda 
ve ilâç aktif maddeleri için yeni tesis ve tevsi-
ler gerçekleştirilecektir. 

Yine bu dönemde demir dışı metaller sanayi
inde 7.5 milyar liraya yakın yatırım yapılacak 
ve yatırım programı çerçevesinde, Seydişehir 
alüminyum tesisleri genişletilecek; Samsun, Mur-
gul, Ergani bakır tesisleri tevsi edilecek; Kayse
ri Çinko tesisleri, Elâzığ Ferro - Krom tesisleri, 
Uludağ Volfram tesisi, Ordu, Giresun, Giimüga-
ne ve Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya bölgele
ri kurşun izabe tesisi gibi projeler ele alınacak
tır. 

üçüncü Plan döneminde makina imalât sa
nayiine yapılacak 7 milyar liraya yakın yatırım
la, özellikle otomotiv sana3riinin ihtiyacı olan 
dizel motorları sanayii, dişli ve dişli kutular sa
nayileri, madencilik, inşaat ve yol yapımı için 
makina sanayileri geliştirilecektir. 

Kâğıt Sanayiine yapılacak 4 milyar liradan 
fasla yatırımla, Balıkesir Beyaz Sülfat Selülozu 
ve Yazı Tabı Kâğıdı Tesisi, Afyon beyaz ka
mış tesisi, Antalya kraft selülozu ve kraft kâ-
ğıdj tesisi, Çaycuma kraft tesisi tevsii gibi pro
jeler ele alınacaktır. 

Elektrik, makinalan ve elektronik sanayileri
ne de, bu dönemde 3 milyar liradan fazla ya
tırım yapılacaktır. 

Üçüncü Plan döneminde, sanayi kesiminde 
gerçekleştirilecek böyle büyük ve yoğun bir ya
tırım programı ile, memleketimizin sanayileş
mesi yönünde ileri adımlar atılmış olacağı kana
atindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planımızda sanayileşmeye büyük önem veril 

mig olması, tarım kesiminin veya diğer sektör
lerimizin ihmal edildiği anlamını taşımamakta
dır. 

Uitekim daha önce de belirttiğim gibi üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında tanm sektö
rünün gelişme hızı yüzde 3.8 olarak öngörülmüş 
ve Plan döneminde ziraî hâsılanın 89 milyar li
raya çıkarılması hedef alınmıştır. Tarım kesi
minde bu gelişmeyi sağlamak için önümüzdeki 
Beş Yıllık dönemde bu sektöre 33 milyar lira
lık yatırım yapılması planlanmıştır. 33 milyar 
liralık yatırımın, geçmiş on yıllık dönemde ger
çekleştirildiği gözönünde tutulursa, aynı miktar 
yatırımın bu defa önümüzdeki beş yıl içinde ya-
tırılmasına karar verilmesi, tarım sektörünün de 
plandr, hiç bir şekilde ihmal edilmediği; tam ter
sine, lâyık olduğu önemin verildiği gerçeğini or
taya koyacaktır. Tarım sektörü için planlanan 
33 milyar liralık yatırımın, 14 milyar su ve top
rak kaynaklarının geliştirilmesine, 11 milyar li
ralık kısmı traktör,makina ve aletlere, 3 milyar 
liralık kısmı ormancılık faaliyetlerine yöneltile
cek; geri kalan kısmı da araştırma, yayım, to
hum ve su ürünleri gibi konulara ilişkin projele
re ayrılacaktır. 

Bu dönemde, hayvancılık sektörü özel bir 
dikkatle ve bir bütün olarak önemle ele alına
cak; köy hayvancılığını geliştirme, süt işletme
ciliği, besi projesi gibi projeler hızla geliştirile
cektir. 

Ormancılık sektöründe, öncelikle ele alınacak 
ağaçlandırma yatırımları yanında, orman yolla
rı-ve makina yatıranlarına da ağırlık verilecek
tik 

Bunun yanında, tanm ürünlerimizi değerlen
dirmek için et ve mamulleri, su ürünleri, süt ve 
mamulleri, nebatî yağlar gibi alanlarda büyük 

I gıda sanayi yatırımları öngörülmüştür. 
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Planımızda, ziraî üretim için öngörülen he
deflerin, halkımızın daha çok ve daha iyi beslen
mesi için duyulan ihtiyaçlara cevap vereceği he
saplanmıştır. 

öte yandan tarımda verimliliği artırmak ve 
tarım faaliyetlerimizi modernize etmek de başlı
ca hedeflerimizden biri olmuştur. Nitekim üçün
cü Plan döneminde gübre sanayiine yapılacak 
5 milyar liraya yakın yatırım, memleketimizde 
gübre kullanımını 1977 yılında 5,5 milyon to
nun üzerire çıkaracaktır. Yine bu dönemde, 
tarım alet ve makinalan sektörüne 1,5 milyar 
liradan fazla yatırım yapılacak, özellikle traktör 
kapasitesinin artırılması için sarf edilecek gay
retlerle, traktör parkı 1977 yılında 235 bin adede 
yükselecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Memleketimizin zengin moclen potansiyelini 

tam olarak değerlendirmek amacıyle planımızda 
büyük yatırımlar öngörülmüş ve bu sektör, Hü
kümet programımıza da uygun olarak reform 
konusu yapılmıştır. Üçüncü Beş Yılhk Plan 
döneminde madencilik sektörüne yapılması ön
görülen 16 milyar lirayı aşan yatırım miktarı, 
ikinci Plan döneminde bu sektörde gerçekleşti
rilen 5,5 milyar liralık yatırımın üe katma ya
kındır. önümüzdeki beş yıllık dönemde üretime 
geçirilmesi öngörülen projeler arasında, Divriği 
demir cevheri,, Hasançelebi demir cevheri, Af
şin - Elbistan Linyit İşletmesi, Batı Kasrık Fos
fat işletmesi, Kefdağ Krom işletmesi, Mermer 
projesi, Volfram üretimi projeleri bulunmakta
dır. Ayrıca maden ve petrol kaynaklarımızın, 
millî yararlarımıza en uygun şekilde kullanılma
sını temin etmek için hukukî, malî ve idarî alan
da gerekli olan yeniden düzenlemeyi sağlamak 
amacıyle maden ve petrol rejimi reformu, pla
nımızda hedef ve ilkeleri ile yer almaktadır. 
' Bu hedeflerin ve reformların gayesi, enerji 

darboğazının geçilmesi, demir ve gübre gibi 
önemli üretim alanlarından boğaz haline gelme
sini önlemektir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Kalkınma planları, şüphesiz sadece bir takam 

hedefler tespit eden bir belge olmaktan ötede 
de bir anlam taşımaktadır. Planlar, eko
nomik ve sosyal hedeflere ulaşmanın yollarını, 
araçlarını da gösteren ve plan amaçlarının ger
çekleştirilmesi için gerekli olan şartlan da belir

leyen belgeler olmak durumundadırlar. Hıziı, is
tikrarlı ve disiplinli bir kalkınma, takdir buyu-
rulacağı gibi, uygulama mekanizmasının en etkin 
bir şekilde işlemesi ile başanlabilir. Planı zama
nında ve tam olarak uygulayabilmek için mevzu
atta ve yönetim sisteminde gerekli düzeltmelerin 
de yapılması zorunludur. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, bu zorun
lulukları gözönüne almış ve Hükümet programı
mızda da hedeflerini bulan ve yüksek güvenini
zi sağlayan prensiplere uygun olacak çok yönlü 
politikalan ve gerekli reformları beraberinde 
getirmiştir. Kamu Kesimi Reformu, Eğitim 
Reformu, Toprak ve Tarım Reformu, Ada
let Reformu, Petrol ve Maden Reforma 
temel çerçevesi ve ilkeleri ile planımızda yer 
alan reformlardır. Bunların, zamanında ve tu
tarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerek Üçüncü 
Plan hedeflerine gerekse uzun dönemli amaçları
mıza ulaşmamız açısından zorunludur. Zira uy
gulama semini hazırlanmamış olan bir plan ile 
hedef ve ilkelerde başanya ulaşmak şüphesiz İd 
güçtür. 

istikrar!* ve sürekli bir kalkınmayı gerçekleş
tirmek, aynı zamanda, tutarlı ekonomi politika
larının uygulanmasına da bağlıdır, üçüncü Pla
nımız, bu amaçla tasarruf ve finansman, yatı-
rmı, dış ekonomik ilişikler, fiyat ve ücret konu-
lanna ilişkin olarak gerekli politika ve tedbirle
ri de geliştinııiştir. 

Topyekûn kalkınmanın bütün gereklerini 
kapsadığına inandığımız Üçüncü Beş Yıllık Pla
nı Yüce Meclise sunarken, bu millî belgemiz için 
lütfedeceğiniz temenni ve katkıları beklediğimi
zi, bunları tam bir hulûs ile değerlendirip hazır
layacağımız raporu huzurunuza getireceğimizi 
ars; etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden 
sonra konuşacak olan Devlet Bakanı Sayın Zey-
yat Baykara planımız hakkında daha etraflı bil
giler arz ederek bu izahatımı tamamlayacaktır. 

Planımızın memleketimize ve aziz milletimize 
yaralı olmasını diler bu vesile ile Yüce Heyeti
nize derin saygılar sunanm. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Zeyyat 
Baykara, buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
—Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değeri Üyeleri, 

Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı tarafın
dan hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulunun 
tetkiklerinden sorara Bakanlar Kurulunca ka
bul edilmiş bulunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, Plan Karma Komisyonunun ve Cum
huriyet Senatosunun değerli incelemelerinden 
geçtikten sonra huzurunuza gelmiş bulunmak
tadır. 

Yüce heyetinizce müzakeresine başlanacak 
olan millî bir belge niteliğindeki Planın ana-
hatlarmı ve özelliklerini belirtmek içlin söz al
dım. 

Bu Plan, kamu ve özel kesimlerle, üniversi
telere mensup 1 000'den fazla uzmanın çalıştığı 
özel ihtisas Komisyonları ile Devlet Planlama 
Merkez Teşkilâtının iki yıldan fazla süren tek
nik çalışmalarrnıın ürünüdür. Bu çalışmalar, yi
ne teknik düzeyde yerli ve yabancı bilim adam
ları tarafından da tartışılmış ve görüşleri 
alınmıştır. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 
Üçüncü Plan, on yıllık Plan uygulamasının 

kazandırdığı tecrübelerin ve gözlemlerin ışığın
da planlı kalkınmanın amaçlarını, bu amaçlara 
ene ölçülerde ulaşılacağını gösteren birbirleriyle 
tutarlı sayısal hedefleri ve bunları gerçekleş
tirmede 'kullanılacak araçları, ilkeleri ve ted
birleri beürlyen bir siyaset belgesi olmaktadır. 

Üçüncü Plana girerken, son on yıllık planlı 
dönem, gerek Birinci ve İkinci1 Plandaki hedef
lere ulaşmadaki başarı açısından, gerekse 
uluslararsı alanda vardığımız yeri belirleme 
yöuüden objektif bir değerlendirmeye tabi 
tutulmuştur. Bu değerlendirmede genellikle 
sebep - sonuç analizine gerilmemiş, değer yar
gıları verilmemiştir, ^ 

1962 yılında Birinci Plan hazırlanırken 
hedef alman yüzde 7 kalkınma hızı özellikle 
dış çevrelerce yüksek, ulaşılmaz ve hatta ih
tiraslı bir hız olarak tanımlanmıştı. Sanayi
deki geri kalmalara rağmen, geçmiş on yıl
lık dönemde millî gelir için hedef alınan yıl
lık yüzde 7 artış hızı gerçekleştirilmiştir.. 

Planlı dönemde her alanda önemli geliş
meler elde edilmiş ve Türkiye, 1970lerde daha 
hızlı bir kalkınmayı hedef alacak bir ortama 
ve potansiyele ulaşmıştır. Bu ortam ve potan
siyeli en iyi şekilde değerlendirerek az geliş-
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mişlik çemberini kırmak ve biran önce sanayi 
toplumları seviyesine ulaşmak neslimizin 
Türk Milletine tarihî borcu olmaktadır. 

Cumhuriyetten bu yana büyük mesafeler 
almamıza rağmen - tüm sorunlarımızı - çözüm
leyecek bir seviyeye ulaşamadığımız da bir 
gerçektir. 

Ülkelerin kalkınma düzeyleri konusunda 
fikir verebilmek amacıyle hemen her alanda 
yapılmaya çalışılan karşılaştırmalar, ülkemi
zin, . henüz yeterli bir gelişmişlik seviyesine 
varamadığını göstermiştir. Türkiye son on yıl
lık dönemde, gelişmiş ve gelişme yolundaki 
ülkelerin büyüme hızından daha yüksek bir 
hızla kalkındığı halde, fert başına gelir ba
kımından Batı - Avrupa ülkelerine ve bazı 
komşularına göre oldukça geride bulunmak
tadır. Türkiye'nin tarım, sanayi ve hizmetler 
sektörlerinin gayrisafi yurt içi hâsıla için
deki paylaları, diğer ülkelerle karşılaştırıl
dığında ülkemizin sanayileşme alanında tat
minkâr bir seviyeye varamadığı açıklıkla or
taya çıkmaktadır. Ancak, Türkiye'nin altya
pısı, sanayi bazı, sermaye birikimi, döviz 
kaynakları, yetişmiş insangücü gibi kalkın
mada büyük önem taşıyan konularda ulaş
mış olduğu düzey ülkeyi hızlı bir kalkınma 
ve köklü bir sanayileşmeyi başaracak bir po
tansiyele ulaşmıştır. 

Ülkemiz artık, ulaşmış olduğu bu seviyenin 
yarattığı bütün imkânları seferber ederek potan
siyellerini en üst düzeyde kullanarak istikrar 
içinde kalkınmasını devam ettirmek, kalkınma 
yarışında geride kaldığı noktaları, telâfi etmek 
ve mevcut temel sorunlarını çözümlemek duru
mundadır. Bunları belirli bir zaman içinde.ve 
dengeli bir şekilde gerçekleştirmek amacı ile 
hasırlanan planlar, samimiyetle benimsendiği 
ve tümü ile uygulandığı ölçüde başarı şansı
mız büyük olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Huzurunuza getirdiğimiz Üçüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, Birinci Plan ile birlikte ha
zırlanan ve 15 yıllık dönemi kapsayan ilk pers
pektifin son dilimi olarak hazırlanabilirdi. 
Ancak, 10 yıllık dönemde karşılaşılan sorun
lar, bu dönemde kaydedilen gelişmeler ve 
Planlı dönemde ortaya çıkan durumlar yeni 
bir perspektifin hazırlanmasını zorunlu kıl
mıştır. 
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Hepisin yakından bildiği gibi Türkiye 
Planlı dönemde önemli bir tercih yapımş ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık kur
ma kararını almıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma ka
ran 22 yıllık dönem sonunda hu toplulukla 
Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesini öngör
mektedir. Türkiye, 22 yıl sonra Batı Avrupa'nın 
ileri derecede sanayileşmiş ve yüksek teknolo
ji seviyesine erişmiş ülkeleri ile Gümrük Bir
liğinin gerçekleştireceği bir gelişmişlik düze
yine ulaşmak zorundadır. Bu düzey, Türki-
yenin Gümrük Birliğinin güçlü ve güvenilir 
bir üyesi olarak ortaktan azamî faydayı sağ
lamasını mümkün kılmalıdır. Bu nedenle yeni 
perspektif 22 yıllık dönemi kapsayacak şekilde 
hazırlanmıştır. 22 yıl sonra Türkiye'nin ulaş
mak zorunda olduğu seviyeyi rakamlarla ifade 
etmek amacı ile, hu perspektif üzerinde dik
katli çalışmalar yapılmış ve ülkemizin bugün 
bulunduğu noktadan, 22 yıl sonra ulaşması 
gereken noktaya varması için izlenmesi zorun
lu hedefleri ortaya koyan yeni strateji hazır
lanmıştır. 

Ayrıca, planlı dönemde kaydedilen gelişme
ler, bir yandan Türkiye'yi kalkınma yarışında 
ilk perspektife öngörülenden daha büyük bir 
çaba gösterecek düzeye ulaştırmış, öte yandan, 
büyük ve yoğun bir çabanın zorunlu olduğu bir 
ortam yaratmıştır. Türkiye'nin sorunlarının en 
etkin biçimde çözümlenmesi, kaynakların en üst 
düzeyde değerlendirilmesi ve kalkınma hızının 
geçmiş plan dönemine göre önemli ölçüde artı
rılması ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
olan ilişkiler huzurunuza anaçizgilerini belirle
yeceğim planlı gelmemizi gerektirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Şimdiye kadar kamuoyu planlı kalkınmayı 
gayrisâfi millî hâsıladaki yıllık artış hızı ile 
değerlendirmiştir. Bu hız ilk iki planda % 7 
olarak tespit edilmiştir. Bu hızın tarım gelirle
rinde yılda % 4, sanayi gelirlerinde % 12 ve 
hizmetlerde % 6,5 dolayında artışlarla sağlan
ması öngörülmüştür. Planlı dönemde % 7 ola
rak belirlenen gayrisâfi millî hâsıla artış hızı
na ulaşılmış; ianıcak sanayi sektöründeki gelir 
artışı % 9,1 ile hedefin önemli ölçüde gerisin
de kalmış, hizmetler sektörü ise hedefi aşmış
tır. Sonuç olarak, planlı dönemde ekonomide 

öngörülen yapı değişikliği istenen ölçüde ger
çekleştirilememiştir. Bu durum, planlı dönemin 
başında, içinde bulunduğumuz sorunların çözü
münü aksatmış ve bu sorunların bugün de çö
züm bekleyen sorunlar olarak devam etmesine 
yol açmıştır. Bu nedenledir M, Üçüncü Plan yük
sek kalkınma hızı yanında yapısal değişikliğe 
aynı ölçüde ağırlık vermektedir. Aslında uzun 
dönemde 'Türkiye'nin hızlı kalkınması ancak bu 
yapısal değişikliğin gerçekleşmesi ile mümkün 
olabilecektir. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile ilişkilerinden üst düzeyde 
yararlanması bu yapısal değişikliği gerçekleş
tirdiği ölçüde olacaktır. 

Burada yapısal değişiklik ile neyin kaste
dildiğini açıklamak isterim. Yapısal değişiklik 
Türkiye'nin ekonomik yapısını bugünün geliş
miş ülkelerinin yapısına ulaştırmayı hedef al
maktadır. Bu değişiklik toplam üretim içinde 
tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin payla
rının belirli oranlara ulaşması, yani millî gelir 
içinde sanayi payının artması şeklinde olacak
tır. 

Bunun yanında, ihracatta sanayi mallarının 
payı artacak, çalışanların gittikçe artan bir 
oranı sanayi sektöründe çalışacak, nüfusumu
zun daha büyük bir kısmı şehirlerde oturacak
tır. 

Bunun ötesinde sanayi sektörünün kendi 
iç yapısında da ara malları ve yatırım malları 
lehine bir değişiklik olması, diğer bir deyişle bu 
sektörlerin imalât sanayii üretimi içindeki pay
larının artması mümkün olabilecektir. 

Türkiye'miz, son on yılda sarf ettiği çaba
larla, birçok alanda önemli gelişmeler kaydet
mesine rağmen, bugün, hızlı nüfus artışının 
yarattığı (1) istihdam, (2) hızlı şehirleşme, 
(3) yetersiz eğitim, (4) iş tasarruf yetersizliği, 
(5) dış ticaretimizin yapısı gibi bazı temel so
runlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Şunu 
açıkça ifade edeyim ki, üçüncü Plan, Türki
ye'nin asırlık sorunlarının tümüne önümüzdeki 
beş yıl içinde çözüm getirme iddiasını taşımamak
tadır, taşıyamaz. Ancak, bu plan döneminde atı
lacak büyük adımların da yardımı ile perspek
tif için tespit edilmiş bulunan hedeflere ulaşıl
dığı takdirde temel sorunlarımıza çözüm getiril
miş olacağı inancını taşımaktayız. 
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Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun
lara çözüm getireceğine inanılarak 22 yıllık 
perspektifte esas alman başlıca amaçlar; (1) 
halkımızın yaşama düzeyinin yükseltilmesi, (2) 
sanayileşme (3) dış kaynaklara bağlılığın azal
tılması, (4) istihdamın artırılması ve (5) gelir 
dağılımının iyileştirilmesi olarak sıralanabilir. 
Sanayileşme, uzun dönemde diğer amaçlara ula
şılmasını en üst düzeye çıkararak bir amaç ola
rak diğerleri arasında öncelik kazanmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar, jeopo
litik durumu ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
katılma kararı sanayileşme amacının ağırlık ka
zanmasını zorunlu kılmıştır. Ancak bu, diğer 
amaçların ihmal edildiği ya da edileceği anla
mım taşımamaktadır. Stratejide ve planda uzun 
dönemli amaç ve hedeflerin birbirini engelle
meden, birbirini destekleyerek dengeli bir şe
kilde gerçekleştirilmeleri esas alınmış ve bu 
dengeler bir bütünlük iğinde mümkün olan en 
titiz hesaplara dayandırılmıştır. 

Yeni stratejide ve bu planda ne şekilde olur
sa olsun bir sanayileşme değil yatırım malları 
ve ara malları üretimine dönük bir sanayileş
me öngörülmektedir. Böyle bir sanayileşme kal
kınma hızım en üst düzeye çıkaracak ve gide
rek artıracak, yaşama düzeyinin yükseltilmesine 
daha büyük katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca öngörülen türde sanayileşme, sanayi 
ürünü üretimini artıracak, bir yandan ihracat 
içinde sanayi ürünleri payını yükseltecek, öte 
yandan bugün ithal ürünlerin yurt içinden 
sağlanmasını gerçekleştirerek dış kaynaklara 
bağlılığın azaltılması amacına ulaşma yönün
den en sağlam ve istikrarlı bir gayet olacaktır. 
Bunun yanında, sanayileşme tarımda modern
leşmeyi sağlayarak bir yandan dengeli beslen
menin gerektirdiği ürün artışını sağlarken, öte 
yandan tarımda çalıştırılması mümkün olmayan 
çalışabilir nüfusun istihdamını mümkün kıla
caktır. (Sanayileşme konusunda hedef alman 
atılım, istihdam imkânlarını artırdığı gibi gelir 
dağılımını da iyileştirecektir. 

Sanayileşmenin istihdama olacak etkisi çok 
önlemlidir. Çünkü Türkiye'nin gelecek 22 yılma 
bakıldığında, bugünden görebildiğimiz en bü
yük sorun hiç şüphesiz istihdamdır. Bunun üze
rinde hep beraber durmaya ve çarelerini bu
günden ortaya koymaya mecburuz. Çünkü bu, 
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bugünden yarma hemen halledilebilecek bir 
konu değildir. Bu belgede ve çeşitli vesilelerle 
arz edildiği gibi, 1995 yılma kadar milyonlarca 
insana* yeni iş sahaları bulmak zorunluluğu ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş on yıllık dö
nemde toplam olarak ancak, 1,5 milyon kişiye 
istihdam yaratabildiğimiz gözönüne alındığın
da, konunun önemi ve ciddiyeti bütün açıklı-
ğıyle ortaya çıkmaktadır. Tarım sektöründe ye
ni istihdam yaratmak imkânı kalmamıştır. Di
ğer sektörlerin gelişmesinden bağımsız olmayan 
hizmetler sektörünün, verimli bir şekilde önem
li istihdam yaratması da beklenemez. Bu kadar 
vatandaşımızı yurt dışında da istihdam edetme-
yeceğim'ize göre, geriye bütün dünyada denen
miş ve başarıya ulamış bir yol olarak sanayi
leşme kalmaktadır. Esasen kalkınma, her yö
nü ile ele alınması gerekli entegre bir faaliyet
tir. Her alandaki çabaların birbirini destekler 
ve tamamlar nitelikte olması, kalkınmanın tek
niği icabıdır. Zira, sağlık sorunu çözümlenme
yen, eğitim seviyesi çok düşük, yerleşme güç
lükleri ile karşı karşıya olan bir toplumun kal
kınmaya tam anlamıyle katkıda bulunmasını 
istemek şüphesiz gerçekçi bir politika olama
yacaktır. Aynı şekilde sanayiin hammaddesini 
temin eden, döviz geliri getiren ve halkımızın 
beslenmesini1 sağlayan tarım sektörünü ihmal 
eden bir sanayileşme politikası da şüphesiz ger
çekçi değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha 
önce belirttiğim uzun dönemli amaçlara ne öl
çüde ulaşılacağını sayılarla belirleyen uzun dö
nemli hedefleri şöylece özetleyebilirim. 

Bugün 5 094 T. L. olan fert başına gelir, 
sabit fiyatlarla dört katı kadar artarak 1995 yı
lında 21 000 T. L. na ulaşmış olacaktır, Bu, 
gayrisafi yurt içi hâsılanın yılda ortalama % 9 
oranında artışıyle sağlanacaktır. Öngörülen bu 
gelişme, faktör fiyatlanyle tanm sektörünün 
% 4,8, sanayi sektörünün yılda ortalama 
% 11,2, hizmetler sektörünün ise % 9 gelişmesini 
gerektirmektedir. Böylece, millî gelir içinde bu
gün yüzde 23 dolayında olan sanayi sektörü 
payı 1995'te yüzde 40'a yaklaşacak, tarım pa
yı ise bugünkü % 28 iken 1995'te yüzde 10 ola
caktır. Tanmdaki bu düşme mutlak olarak bir 
azalmayı ifade etmemektedir. Tanm bu dönem 
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sonunda 65 milyon kişinin gıda ihtfyacmı sa
nayiinin hamnıadesini sağlayacak bir üretim 
düzeyin© ulaşacaktır. Burada söylenmek iste
nen toplam gelir içinde tarım sektörü payının 
oran olarak azalacağıdır. 1995'te 26 milyon do
layındaki işgücü arzının tümüne iş olanağı sağ
lanacağı ancak % 3 oranında arızî işsizlik ola
bileceği tahmin edilmiştir. Sanayi sektöründe 
çalışanların toplam çalışan nüfusa payı % 11' 
den % 22'ye yükselecek, tarımda çalışanların 
payı ise bugünkü % 60 oranından % 20'ye dü
şecektir. 

Yine 1995 yılında temel eğitimin birinci ka
demesindeki nüfusun tümüne, yüksek öğretim 
çağındaki nüfusun yüzde 15 gibi oldukça yük
sek bir oranına eğitim imkânı sağlanmış olacak
tır. Ayrıca 1995'te 2 500 kişiye bir sağlık evi 
ve 200 kişiye bir yatak temin edilebilecektir. 

Bütün bunlar entegre bir kalkınma çabası
nın belli başlı göstergelerini teşkil etmektedir. 
Üçüncü Plan ve bundan sonraki planlar, ülke
mizi bu hedeflere adım adım yaklaştıracak si
yaset belgeleri olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bura
ya kadar sizlere uzun dönemli amaçları ve he
defleri anaçizgileriyle arz etmeye çalıştım. Şimdi 
bu amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için 
perspektifin ilk 5 yıllık dilimi olan Üçüncü Plan 
dönemindeki hedefleri özetlemek isterim. 

1972 yılında 5 094 TL sı olan fert başına ge
liri, Üçüncü Plan dönemi sonunda 6840 TL. na 
ulaşacaktır. Bu durum, gayrisafî yunt içi hâ
sılada yılda ortalama % 8 oranında artışın ger
çekleştirilmesini gerektirmektedir. Böylece gay
risafî millî hâsıla 1977 de 280 milyar TL. do
layına ulaşmış olacaktır. Gayrisafî millî hâsıla
daki bu artış sanayi sektörü katma değerinin 
% 11,2 oranında bir hızla artmasını, tarım sek
törü katma değerinin ise % 3.8 ve hizmetler sek
törü katma değerinin ise % 7.7 oranlarında 
büyümesini gerktirmektedir. öngörülen bu ge
lişmeler sonucunda gayrisafî yurt içi hâsıla için
de sanayiin payı 1977 de % 23'ten 1977 de 
% 27'ye yükselecek, tarımın payı ise 1972 de 
% 28 iken 1977 de % 23 olacaktır. Böylece üre
tim yapısında uzun dönemde öngörülen değişik
liğin ilk aşaması gerçekleşmiş olacaktır. Yapı
sal değişiklik sadece sektörlerin gayrisafî yurt 
içi hâsıla içindeki paylarını değiştirmekle kal

mayacak ayrıca sanayi sektörü içindeki deği
şiklikle de gerçekleşecektir. Şöyleki, üçüncü 
Plan döneminde ara ve yatırım malları üretimi 
tüketim malları üretiminden daha hızlı artış 
gösterecek, 1972 de tüm imalat sanayi içindeki 
tüketim malları üretiminin payı % 47 iken 1977 
ds bu pay % 38'e düşecek ara ve yatırım mal
ları üretiminin payı ise 1972 de % 53-ten 1977 
de % 62'yö yükselmiş olacaktır. 

Daha çok mühendislik hizmetlerine daya
nan yatırım malları sanayilerinin geliştirilmesi 
için bu hizmetlere ağırlık verilmesi projecilik ve 
dizayn çalışmalarımın teşviki öngörülmüştür. 
Bu hizmetler Türkiye'de giderek teknoloji üre
timine geçilmesini sağlayacak, ithal edilen 
teknolojilerin Türkiye şartlarına adaptasyonunu 
kolaylaştıracaktır. Üçüncü Plan döneminde ya
tırım malları sanayilerinden özellikle elektronik, 
uçak ve gemi sanayilerinin kurulması ve geliş
tirilmesi öngörülmüştür. 

Üçüncü Plan döneminde, daha sonraki dö
nemlerde yatırım malları üretiminin hızla ge
lişmesine olanak verecek, ayrıca, doğal kaynak
larımızın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde 
ara malları sanayilerinin geliştirilmesine ağırlık 
verilmiştir. Bu durum madencilik sektörümüzün 
hızla geliştirilmesini gerektirmektedir. Geçmiş 
on yıllık dönemde bu sektör yılda ortalama yüz
de 11.2 oranında gelişmişken, Üçüncü Planda 
bu sektörün yüzde 15,3 oranında bir hızla geliş
mesi hedef alınmıştır. Bu durum, bu dönemde 
ham cevher ihracı yerine işlenmiş metal ihracını 
mümkün kılacak, ayrıca makina yapan sanayi
lerin hammaddelerini de yurt içinden sağlama 
olanağını verecektir. 

Özellikle hızlı sanayileşmenin gerekleri göz-
önünde tutularak enerji üretiminin bu plan dö
neminde % 12.5 oranında bir hızla gelişmesi ön
görülmüştür. Bu sektörün geliştirilmesinde yal
nız Üçüncü Plan dönemindeki ihtiyaçlar göz-
önünde tutulmamış, enerjiyi ucuz, zamanında 
vç özellikle yurtiçi kaynaklara dayalı olarak 
üretebilmek için geleceğe uzun bir bakış gerek
li olmuştur. 

Kalkınma ve sanayileşmeye paralel olarak 
Üçüncü Plan döneminde istihdamın tarım ve ta
rım dışı sektörlerarasmda dağılımında da önemli 
yapı değişmeleri öngörülmektedir. Nitekim, 
1972 yılında çalışanların yüzde 65'i tarım, yüz-
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de 351 tarım dışında çalışmakta iken, plan dö
nemi sonunda tarımda çalışanlar yüzde 58'e dü
şecek, tarım dışında çalışanların oranı ise yüzde 
42 ye yükselecektir. 

Hızlı şehirleşmenin doğal bir sonucu olarak, 
nüfusun şehir, köy yapısında da önemli değişme
ler beklenmektedir. Bugün nüfusumuzun yüzde 
62'si köyde, yüzde 38'i şehirlerde yaşamakta
dır. üçüncü Plan dönemi sonunda nüfusumuzun 
yüzde 53'ünün köylerde, yüzde 47'sinin şehir
lerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. 

Üçüncü Plan döneminde ihracatın yılda or
talama % 9,4 oranında artması hedef alınmış
tır. Bu hız gerçekleştirildiğimden Üçüncü Plan 
dcmetminıdje toplam olarak 5 milyar dolar dola
yında ihracat yapılmış olacaktır. Bu dönemdeki 
ihracat artışı tarım ürünlerinden çok sanayi 
ürünleri ihracatının artması, toplam ihracat için
deki payının yükselmesi ve sanayi ürünleri ih
racatı içimde de ara malı ve yatırım malı ihra-
catmın ağırlık kazanması ile sağlanacaktır. 

Üçüncü Plan döneminde toplam olarak 8 
milyar dolar dolayında ithalât yapılacaktır, it
halâtın bu düzeyde tutulabilmesi için, bu dö
nemde 450 milyon dolar dolayında ithalât ika
mesi yapılması hedef alınmıştır. Görünmeyen 
kalemlerden işçi dövizlerinin bu dönemde de 
ulaştığı yüksek düzeyi koruyacağı beklenmek
tedir. 

Eğitim ve sağlık konuları bu planda özel 
önem verilen alanlardır. Plan dönemi içinde 
okullaşma oranları temel eğitimin birinci devre
si için nüfusun % 100'ü, ikinci devresi için 
% 50'si ve ortaöğretim yani lise için ise % 25 
dolayındadır. Ayrıca eğitim imkânlarının ni
telik bakımından yükseltilmesi ve yurt düzeyi
ne yaygınlaştırılması da hedef olarak benimsen
miştir. 

Halkımızın okuma - yazma ve bilgi seviyesi
ni yükseltme amacı yanında, bu planda eğitim 
sektörüne ağırlık sevilmesinin başka, bir nedeni 
daha vardır: Hedef aldığımız hızlı ve köklü 
sanayileşmenin, teknik alanda ve idareci kade
mesinde gerektirdiği yetişmiş insan gücü ihtiya
cının karşılanması büyük zorunluluk olarak or
taya çıkmaktadır. Bu zorunluluk gözömümde 
tutulduğunda, buigiinkü eğitim sistemimizde bir 
reforma gitmek gerekmektedir. 

Çünkü mevcut eğitim sistemimiz, hızlı sana-
. yileşme vetiresi içinde sık sık ortaya çıkacak 

olan eğitim programı değişikliği gereklerini sü
ratle uygulayacak esnek bir yapıya sahiboihna-
dığı giıbi, kalkınma çabalarına katkısı olacak 
nitelikte ve sayıda insan gücünü yetiştirecek 
potansiyelden de yoksundur. Günümüzün ihti
yaçlarının tersine, belirli alanlarda lüzumsuz 
yığılmalarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, 
eğitim, reform, Üçüncü Planda önemle ele alın
mış ve gerekli görülen nitelikteki reformun te
mel doğrultulan ve ilkeleri planımızda belirlen
miştir. Eğitiım reformunun gerçekleşıtirilmesi 
için üçüncü Plan dömeminıde bu sektöre 14 mil
yar liralık yatırım yapılması öngörülmüştür. 
Geçmiş on yıilda bu sektöre yapılan yatınım tu
tan ise 13,7 milyar TL. dır. 

Bu dönemde, 10 bin kişiye bir sağlık ocağı 
3 bin kişiye bir sağlık evi standardı hedef alın
mıştır. Bunun dışımda, mevcut sağlık şartlarımın 
iyileştirilmesi ve ihtiyaçların nitelikli bir şekil
de karşılanabilmesi için koruyucu ve tedavi edi
ci hekimlik ile ilâç konularımda çok yönlü ted
birler gstir'ümiş; aynca sağlık hizmetlerinin 
yurt düzeyine yaygmlastınlmatsı aımacıyle de 
gerekli tedbirler geliştirilmiştir. 

Bu planda sanayileşme ile ahenkli bir şekil
de gelsen sıhhatli bir şehirleşmenin gerektirdi
ği tedbirler de öngörülmüştür. Kır kilimimde 
dağınık yerleşmeden doğan sakıncalara «Mer
kez köyler» in geligltirilmesi yolu ile çözüm, ge
tirilmeye çalışılmıştır. Bu yerleşme birimleri 
çevre köylerin yararlanacağı, kamu hizmetleri
nin daha da yoğunlaştığı merkezler olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Daha önce belirttiğim Üçüncü Plan hedefle

rine ulaşılması, her şeyden önce bu dönem için 
öngörülen yatınmilann gerçekleıştirilımesdme bağ
lıdır. 

Karına ekonomi düzenini esas alan Üçüncü 
Plan döneminde, bu hedefleri gerçekleştirmek 
üzere 1971 fijyatları ile 291 milyar liralık toplam 
yatıran ve 281 milyar liralık sabit sermaye 
yatırımı yapılması öngörülmüştür Bu, geçmiş 
planlara göre ülkemizin yatırım gücünün ne ka
dar yükseldiğini açıkça ifade etmektedir. 

Planda öngörülen hedeflere ulaşılması, ya
tırımların sadece toplam miktar olarak değil; 
fakat ısektörel yatırım hedefleri olarak da ger
çekleşmesine bağlıdır, öngörülen sektörel ya
tırım hedeflerimin gerçekleştirilememesi, sek-
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törlerarası ilişkiler nedeniyle, ütfeitdm hedefleri
ni ve öngörülen yapısal değişikliği olumsuz 
yönde etkileyecektir. 

Üçüncü Plan döneminde yapılacak 281 mil
yar liralık sabit sermaye yatırımının 33 ımilyar 
lirası tanım sektörüne, 128 milyar lirası sanayi 
sektörüne, 120 milyar İrası da hizmetler sektö
rüne yöneltilecektir. 128 milyar TL. lık toplam 
sanayi sektörü yatırımımın 16,3 milyar TL. sı 
madeneülik, 24 milyar TL. sı enerji ve 87,7 mil
yar TL. sı da imalât sanayiinde gerçekleştirile
cektir. Birinci ve İkinci Plan gerçekleşmelerine 
göre sadece Üçüncü Plan döneminde, iki plan 
dönemi toplamından, madencilikte yüzde 50, 
enerji sektöründe yüzde 25 ve imalât sektörün
de yüzde 48'den fazla yatınım, sabit fiyatlarla, 
hedef alınmaktadır. 

Üçüncü planda öngörülen altyapı yatırımla
rında sanayiin ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlar 
birlikte düşünülmüş; yolların ve limanların bü
yüyen sanayiin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek ölçeklere ulaştırılması ya da bu 
ölçeklerde kurulmaları esas alınmıştır. Gittik
çe bir sorun olmaya başlayan sanayi suyu için 
çözüm yollan getirilmiş, köy yollarına ve içme 
sularına geçmiş dönenıüerden daha fazla kay
nak aynhmştır 

Sayın milletvekilleri, Üçüncü Planda, istik
rar içinde hızlı ve dengeli kalkınma hedef ol
maktadır. Bunun gerektirdiği politika ve il
keler aynntılan ile planda yer almaktadır. 

Üçüncü plan dönemi için öngörülen yatırım 
düzeyi yüksek bir tasarruf oranım zorunlu 
kılmakta, bu dönemde artan gelirin yüzde 
38Unin tasarruflara aynlımasını gerektirmekte
dir. Diğer bir deyişle iç tasarruf lann yılda or
talama % 13,6 dolayında Ibir hızla artırılması 
zorundu olmaktadır, öngörülen bu artış gerçek
leştirildiği takdirde tasarrufların gayrisâfi mil
lî hâsıla içimdeki payı, 1972'de yüzde 19,6 iken, 
1977'de yüzde 25,4'e çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, halkımızın büyük çoğun
luğunun refah seviyesinin yüksek olmadığı ma-
lumlanmzdır. Bu durum, ancak belirli bir ge
lirin üstündeki kişilerin tasarruf yapmalarına 
olanak vermektedir. Bu nedenle gönüllü tasar
rufların gelişme imkânı sınırlı olmakta, toplam 
tasarrufların artmlmasında kamu sektörünün 
önemli bir rol alması gerekmektedir. Hedef alı
nan tasarruf miktarına, mevcut vergilerin ve 

vergi sisteminin ve İdaresinin ıslahı ve gelir 
esnekliğinin yükseltilmesi suretiyle sağlanacak 
artışlarla ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılacak düzenleme sonucunda elde edilecek 
ilâve kaynaklarla ulaşılması öngörülmüştür. 
Üçüncü plan dönemi için öngörülen tasarruf 
oram yüksek olmakla birlikte, ulaşılması müm
kündür ve amaç edindiğimiz kalkınmanın ger
çekleşmesi için zorunlu ıbir orandır. Bu yüksek 
tasarruf oranına rağmen üçüncü plan dönemim
de halkın refahında önemli iyileşmeler de öngö
rülmektedir. Şöyle M, fert başına toplam 
tüketim ve fert başına özel tüketim bu dönem
de, geçmiş 10 yıllık döneme göre daha hızlı 
artacak ve ortalama artış hızlan sırasayle % 3,9 
ve % 3,5 olacaktır. Halbuki bu oranlar 10 yıl
lık dönemde sırasıyle % 3,5 ve % 3 olarak ger-
cakleşmiştir. 

Karıma ekonomi düzenini esas alan Üçüncü 
Baş Ytflık Pistonda 'hedef alman 281 milyar li
ralık saibiJt sermaye yatırımının 158 milyan ka
mu kesimi, 128 milyar liralık ikramı ise özel 
kesim tarafımdan gerçekleştirilecektir. Top
lam yatımmlaır içinde planlı 'dönemde kamu 
kesimi payının oıritalama yüzde 56, özel ke
sim payının yüzde 44 civarında olıması beklen
mektedir. Bu dönemde kamu, daha önce başla
mış. olan yatırımları tamamlayacağı, yasalar
la kemlisine ıglörev olarak verilen enerji, eği
tim, yol ve sağlık gibi konulanda .'önemli mik-
tajrlaıra ulaişan yatırımlar yapacağı, aynca özel
likle ara malı sanayilerinde ve altyapının geliş
tirilmesinde büyük sermayeyi gerektiren yatı-
nmîarla, gteri kalmuş yörelerde ticari kârdan çok, 
sosyal kân önplana alarak sanayi yatmımı ya
pacağımdan toplam, yatırımlar içimdeki kamu 
kesiminin payı yüksek olmaktadır. 

Ne vaır ki, Üçüncü Planda özel bir ağırlı-
ğı olan imalât sanayii yatarımdan içinde özel 
kesimin payı daha yüksektir. Bu dönemde ima
lât sanayii içümdelki özel kesim yatınmlarımn 
taplam imalât sanayii yatınımlannm % 51'ini 
oluşturması öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri bu 
planda sanayie ağırlık verilmiş olması, baş
ta tanm olmıak üzere diğer ekonomik sektör
lerle sosyal sektörlerim 'ihmal edildiği kanaa
tini uyamdırmamalıdır. Planda hedeflerin tes
pit ve yatımmlann dağılımı, ülkemizin eko-
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nomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları yanın
da öngörülen hızlı kalkınmanın ve yapı de
ğişikliğinim gereklerini gözönünde tutan bir 
denge içinde tespit edilmiştir. 

Nitekim, tanm sektörüne, Üçüncü Plan dö
neminde yapılması öngörülen 33 milyar lira-
lîik îkinci Plan dönemimde yapılan 18 milyar 
Hralik yatıriimıa oranla yaklaşık olarak iki 
misli kadar yüksektir. Kaldı kü sanayi sektörü 
yatırımları amasında mütalâa edilen, gübre ve
ya çeşitli gıda sanayii yatırımları da, doğru
dan doğruya tarım sektörüne katkısı olacak 
yatırımlardır. 

iSayın milletvekilleri, üçüncü Plan sanayi 
sektörüne öncelik vermekle, başta, tarımı ol
mak üzere diğer sektörlerde de önemli hedef
ler getirtmektedir. iGeçmiş iki plan döneminde 
tarımsal üretim yılda ortalama yüzde 4 civa
rında bir hızla artarken bu planda hedef alı
nan tanımsal üretim hızı % 4,6'dır. Bu ölçüde 
biır gelşime, artan nüfuslumuzun beslenme ih
tiyacını, sanayileşme ve şehirleşme ve şehirleş-
nıemin getireceği ek talepleri karşılamak ya
nında ihraç edilebilir fazlalar da yaratacaktır. 

Tamım üretim hedefleri, yapılan talep tah-
îninlertkıe dayalı olarak hesaplanmıştır. An
cak Ibutıün dünyada olduğu gibi, ülkemizde ta
nım üffünlerms olan talep sanayi ürünlerine 
olan talepten daha yavaş artmaktadır. 

Planda tarım için öngörülen hedeflere rağ
men, tarım özelliğinden ileri gelen bazı ger
çekleri de kabul etmemiz gerekir. Tamımda ça
lışanların verimliliği sanayide çalışanlarım ve-
rimililiği kadar artınlara almaktadır. Tanımda 
çalışanlarım toplam çalışanlar içindeki payı 
ile ıtarıan gelirinin toplam gelir içindeki payı 
karşılaştırıldığında, bu sektörde çalışanlarım 
onanı bu sektörün sağladığı gelirin oranının 
iki katı kadardır. Bu, ileri ülkelerde de böyle
dir. Nitekim, Almanya'da tarımda çalışanların 
payı % 10, tanımın toplam gelir içindeki pa
yı % 4; İtalya'da tarımda çalışanların oranı 
% 21, tarımın toplam gelin içindeki payı % 11, 
Fransa'nın tanmda çalışan nüfusu toplam nü
fusun % 1'5'i, taırımın geliri ise toplamın % 7'si-
dir. 

ISaym mjilletivekilleri, işte Ibu nedenlerledir 
ki sanayie öncelik verilmekte ve ekonomide sa-
nayiileşjmıe yönlünden yapı değişikliği hedef alın
maktadır. 

Htemetler (sektöründeki gelişmeleri esas iti-
| barıyle sanayi ve tarım gibi üretken sektörler

deki gelişmeye bağlı olduğundan hizmetleri 
gelişme hedefleri, üretken sektörlerde öngörü
len hâsıla arışlarıma uygun olarak tespit edil
miştir. 

Aynı şekilde, gelir dağılımını iyileştirme 
amacının isanayileşme amacımı aksatmayacak 
bir dengede tutulması konusunda planda yer 
alan ığöriiş, bu amacın ihmal edilmesi şeklinde 
yorumlanmıaımahdır. Gelir dağılımının iyileşti-
rilmesi bir amaçtır ve bu planın her sektörün
de ve her Sbölümmimde öngörülen politikalarda 
getirilen ilkeler ve tedbirlerde gelir dağılımı
nın ^iyileştirilmesi esas alınmıştır. Bir kere, sa
nayileşmenin öncelik kazanması, gelir dağılımlı
nı iyileştirme amacımı en yüksek ölçüde ger
çekleştirecek bir kalkınma yolunun benim
senmesi demektir. Aynca, Devletin elinde ge
lir dağıli'mını 'iyileştirici nitelikte çeşitli po
litika araçları bulunmaktadır. Bunlar, kactnu-
nûln gelir ve harcama politikaları, sosyal gü
venlik politikası, fiyat ve ücret politikası, is
tihdam politikası gilbi akaçlardır. Üçüncü plan
da Ibu araçların gelir dağılımını iyileştirme 
yönünde kullanılması konusunda büyük titiz
lik gösterilmiştir. Nitekim, toprak ve tarım re
formu, tarımda verimliliği artırma yanında 
gelir dağılımını iyileştirici .niteliği olan 'bir re
formdur. Aynca, yüksek gelir getiren ürün 
çeşitleri, sulama, hayvancılığın geliştirüDmesi, 
tarımsal kredi ve kooperatifleşme konuların
da planda iönıgörüiien tedbirler aym zamanda ge
lir dağılımını iyileştirme amacına yönelmiştir. 
Eısasten tarımda iistihdam edilenleri sanayie ön
görülen hedefler ölçüsünde aktarmak, bunların 
daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşmasını sağla-
yacaktaır. Bundan başka, Üçüncü Planda Mali
ye politikası ve Vergi politikası kesimlerinde 
sosyal adaleti sağlayıcı ilkelere geniş ölçüde 
yer veril mistir. Aynca, sağlık ve eğûtim gibi 
kamu hikmetlerinin dağılımında da gelir da
ğılımını iyileştirici yönde hareket edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, planda gelirin fertler 
arasında adaletli dağılımı yanında, sanayinin 
yurt düzeyine yayılması ve geri kalmış yöre
lere sanayi yatırımlarını götürmek için ayrı 
bir çaba gösterilmiştir. Üçüncü Handaki ge-

! mel ilkeler çerçevesinde nispeten geri kalmış her 
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ilimizle asgarî bir sanayi tesisi getirmek politika
sı ayrı bir çalışma ile yürütülmektedir. Böylece 
gelirin yöreler arasında dengeli dağılımında 
Üçüncü Planda büyük adımlar atılmış olacak
tır. 

Yatırımların geri kalmış yörelere yönlendi
rilmesinde, yöresel gelişme potansiyellerinin. 
en üst düzeyde değerlendirilmesini mümkün 
kılacak ekonomik etkenler üzerimde durul
muş ve gerektirdiği teknoloji itibariyle, be
lirli bir yerde kurulmasında zorunluk bulun-
maıyam yatırımların yurt düzeyinde yaygınlaş
tırılması esası benimsenmiştir. Kalkınma ön
celiği ıolan yöreler için planlanmış olan önem
li madencilik yatırımları, Elbistan - Afşin 
Kömür İşletmesi, Mazıdağı Fosfat İşletmesi, 
Divriği demir projesi ve Hasan Çelebi Demir 
Madeni İşletmecidir. İmalât sanayii yatırım
ları, ise genellikle et kombinası, yem, sekler, un, 
makarna, bitkisel yağ, deri, kösele konularına 
yönelmiş bulunmaktadır. Kalkınmada önceliği 
olan yöreler için tespit edilmiş bulunan bu ya
tırım projeleri kamu tarafından veya kamu ön
cülüğü ile gerçekleştirilecektir. özel sektörü
müzün bu yörelere gitmesini kolaylaştıracak 
her türlü teşvik tedbirlerinin alınması da ön
görülmektedir. 

Ayrıca, sağlık ve eğitim gibi kamu ^hizmet
lerinin dağıtımında da gelir dağılımını iyileş
tirici yönde hareket edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzu
runuzdaki Üçüncü Beş Yıllık Kalkıma Planı, 
hedefler ve bunlara ulaşılması için benimse
nen politikalar ile daha lönce belirlediğim amaç
ları gerçekleştirmeye yönelmiş kendi içinde tu
tarlı bir bütündür. Bu amaçların gerçekleşti
rilmesindeki 'başarı, öngörülen ilkelerin be
nimsenmesi ve politikaların izlenmesi ölçüsün
de olacaktır. 

CBu planın başarısı, özel sektörün geliştiril
mesi öngörülen alanlara yönelmesine ve kamu 
idaresinin kaynaklarının etkin kullanımını 
sağlayacak bir sisteme kavuşmasına bağlıdır. 
öte yandan kamu ve özel kesiiım yanında ağır
lığı ıgittikçe artan kurum, dernek, vakıf gibi 
üçüncü sektör dediğimiz kesimin sanayileşme 
amacına hizmet edebilecek biçimde yonlendi-
liiılmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için 
planda, teşvik ve yönelme politikaları karar

lılık ve açıkhlık esas olacak şekilde yeniden 
ele alınmış, ayrıca kamu yönetimi reformu ko
nusunda ilkeler geliştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet Programı
mızda ve bu planda esasları yer alan reform
lar, kalkınmanın, başarılı ve etkili bir plan 
uygulamasının vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu 
nedenledir ki, Toprak ve Tarım Reformu, Ada
let Reformuı Eğitim Reformu, Kamu Yönetimi 
ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reformu ile Ma
den ve Petrol Reformu politikaları, ilkeleri ve 
genel esasları ile planda yer almaktadır. Plan
da cnigöriiien hedefleri gerçekleştirecek araç
lar olanak tasarruf ve finansman politikala
rı, dış ekonomik ilişkiler politikaları, yatırım
lara ilişkin politikalar, fiyat ve ücret politi
kaları, malî ve ekonomik örgütleşme politika
ları tedbirleri ile birlikte geliştirilmiştir. 

Sayım Başkan, değerli milletvekilleri, plan
lı bir kalkınma, vatandaşların, bütün kuruluş
ların ve yönetimiin kalkınma amacını yürekten 
benimsemelerini şart koşar; çetin ve bazı fe
dakârlıklar isteyen yollardan, geçerek ger
çekleştirilebilir. Yüce milletimize ve gelecek 
kuşaklarımıza daha müreffeh bir hayat hazır
lamak amacı, bu zorlukları herhalde benim
seyip onlan yenmemizi gerektirmektedir. 

İnancımız odur ki, hür ve demokratik Ana
yasal rejimimiz ve birlik ve beraberlik ruhu 
içinde, Yüce milletimizin ve onun değerli tem
silcilerinin kalkınma amacıma inanış ve destek
leri ile yenilemeyecek hiçbir güçlük, aşılama
yacak hiçbir engel tasavvur edilemez. 

Bu inanış içinde, yurdumuzu, ilerideki da
ha büyük atılımlara hazırlayacağından emin ol
duğumuz Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını 
Yüce Meclisin incelemelerine ve değer katkı
larına arz ederken saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası D. P. Gru-
pu adına Sayın Mehmet Turgut'un. 

Sayın Mehmet Turgut, konuşmanız acaba ne 
kadar sürecek? 

MEHMET TURGUT (Bursa) — 2 saat ka
dar sürer Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turgut, 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri ; 
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«Yeni strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü 
Beş Yıllık Plam» adı ile huzurunuza gelen ta
sarıyı D. P. Grupu adına tenkit ve değerlendir
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken hepimizi D. P. Grupu adı
na saygıyle selâmlarımı. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının esas tenki
dine geçmeden önce, dünya ve Türkiye şartla
rında bazı hususları huzurunuza getirmek ve 
bazı bilinen realiteleri tekrar etmek istiyoruz. 

Mulhterem arkadaşlarım, bugünkü dünyanın 
en açık ve en kesin karakteri hızlılıktır. Dünya
mızda her şey büyük bir süratle gelişmektedir. 
öyle ki makina çağı çoktan tarih oldu ve atom 
dünyası çok uzaklarda kaldı. Uzay ve kompüter 
dünyası ise insanoğluna yepyeni süprizler ha
zırlamaktadır. 

Hadiseler öylesine gelişiyor ki, birkaç ay
da, hattâ biirkaç haftada çok uzaklardaki hal 
ve hadiseler, dostu düşmana, düşmanı müttefi
ke ve zaferi mağlubiyete çevirebiliyor. Bazen 
hadiselenli tayin ve tahmin hiçbir muhakeme 
ve ölçü ile mümkün olamıyor; bazken tamamıy-
le aksi... Çok defa en uzman insanlar bile ya
nılıyor, çok defa hâdiselere paradoks hüküm 
sürüyor. 

Dünyamızın diğer bir vasfı açıklığın, ke
sinliğin ve büyüklüğün artmasıdır. Eskiden 
hissedilemeyen veya insan ömrüme ve insan-
gücüme göre pek önemli sayılmayan bir hare
ketin neticeleri bugün aşağı yukarı anında, en 
uzak yerlerde kendisini şiddetle hissettirebili-
yor. Bu hızlılık ve bu büyüklük, dünyamızda
ki bütün mıilletleıri yeni bir siİIkinişin, yeni bir 
yarışmanın ve yeni bir oluşun içine sürükle
mektedir. Her millet ve her mlemleket, er veya 
geç, bu silkinişin, bu yanşmanım ve bu olu
şun içinde yerini alacaktır. Hiçbir memleket 
bu gidişe uzak duramaz, hiçbir millet bu akı
şın dışımda kalamaz. îşte milletleri bu akışın 
veya bu yarı'şımanım içime kalkınma hareketi 
sokmaktadır. 

Zamanımızda, kalkınma hareketi hakkın
da daiha önceki yıllarda doğrulduğu kabul ©di
len veya mevcut olan pek çoîk iddia yıkılmış ve 
birer efsane haline gelmiştir. Bugün, artık ba
zı milletlerin kalkınmaya ehliyetli olmadığı, 
sömürgesiz kalkınmanın mümkün olamayaca
ğı, hammaddesiz kalkınma yapılamayacağı, ba
zı memleketlerin iklim ve tabiî kaynaklarınım 
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kalkınmaya kâfi gelmeyeceği, bazı milletler ta
rafından kalkınma masraflarına katlanılmaya-
cağı ve nihayet Türkiyemiizin ileri memleket
lere yetişmesi için 2359 sene gibi çok uzun bir 
zamana ihtiyaç olduğu şeklindeki iddialarun 
hepsi tarihe karışmıştır. 

Yine bugün ilim adamları ve ekonomistler-
ce, kalkınmamış olmanın esas sebebinin, bir 
memleketin fizikî ve beşerî kaynaklarının ras
yonel bir şekilde değerlendirilememekten ve ve
rimli bir şekilde kullanılamamaktan ileri geldi
ği katî olarak ortaya konmuştur. Bu değerlen
dirmeyi ve bu kullanmayı yapacak olan da şüp
hesiz insandır. Dolayısı file kalkınmada en baş
ta gelen ve en tesirli olan faktör insan faktö
rüdür ve kalkınma probleminin çözülmesi an
cak insan probleminin belli bir şekilde çözül
mesiyle mümkündür. 

Zamanımızın ekonomi anlayışında, her mil
letin kemdi başına birtakım işler yapması, her 
milletin kendi kendine yeter bir ekonomi sis
temi kurması ve birtakım boş iddialarla orta
ya çıkmasının da yeri ve değerli kalmamıştır. 
Böyle iddialar; böyle teşebbüsler ve doğma
dan ölmeye mahkûm birtakım tecrübeler, ma
nasızlığın, hesapsızlığın ve boşuna güç sarfı
nın misalleri olarak gösterilmektedir. Bu ba
kımdan bugünüm ekonomi politikasında, yapı
labilenden daha fazla yapmak, daha kaliteli 
yapmak, daha ucuz yapmak vle dünya piyasa
larında rekabet edebilecek ölçülerde yapmak, 
yapılamayanları da satmalmak, hemen hemen 
esas prensip haline gelmektedir. 

Dünyanın bugünkü şartlarında, şüphesiz 
Türikiyemiz de bir kalkınma hareketinin için
dedir; yalnız kalkınmanın 'başlangıç noktası
na dalha yakın bir mesafededir. Dağın henüz 
eteğindedir; ama yamaca doğru da tırmanmak
tadır. Bu durumda dağım zirvesimdeymiş gibi 
iddialarda bulunmak, büyük hayaller ve tatlı 
sloganlarla kendimizi yitirmek ne kadar teh
likeli iise, 2359 seme sonrasından bahsedenler 
gibi karamsar olmak ve birtakım komplekslere 
saplanmak da o kadar tehlikelidir. (D. P. sıra-
larındam «Bravo» sesleri) 

Hiç kimsenin şüpihesi olmasın; bugün Tür
kiye bir kalkınma hareketinin içimdedir, olduk
ça mesafe de almıştır. Ancak Türkiye sağlam 
ve güvenilir bir kalkınma vasatının içinde de-
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ğildir. Aksine, büyük ibir huzursuzluğun, bü
yük bir güvensizliğini hattâ büyük çalkantının 
içimdedir. Bu durum kendisini politik bakım
dan, idarî balkımdan, ekonomik ve sosyal ba-
kımidan bütün şiddeti Jile hissettirmektedir. Bu
nun inkâr »etmeye ne lüzum, ne de imkân var
dır. Bu şartların kalkınmaya çok büyük ölçü
de tesir ettiği, daha da edeceği ise muhakkak
tır. 

Demokratik nizam içinde, hızla ve bir plan 
disiplini ile kalkınacak olan memleketimizde iyi 
bir kalkınma vasatının ıhazırlanması için ana-
prensip, seçme hakkı olan bir topluluğun ve seç
me hakkı olan bir ekonominin gücüne olan inanç
tır. Kalkınmanın da, gelişmenin de, refahın da 
yolu bu inançtan geçer. Kalkınma için bir baskı 
dünyasına ve bir baskılı ekonomiye ihtiyaç yok
tur. Geçmişe baktığımız zaman en ucuz ve en 'hay
siyetli kalkınmanın, baskısız bir otplulukta ve 
baskısız bir ekonomi politikası ile meydana 
geldiğini görmekteyiz. D. P. adına geleceğin 
ekonomlik sisteminin de, hür memleketlerde tat
bik edilen baskısız ve hürriyet esasından ay
rılmayan bir ekonomi olacağına inanmaktayız. 

Bulgun Türkiye'nin içinde bulunduğu kal
kınma hareketinin hedefi, her kalkınan mem
lekette olduğu gibi, halka hikmet götürmek
tir, halka medenî vasıtaları ve medeniyetin ni
metlerini götürmektir. Bütün milleti okula, 
yola, suya, sağlığa ve varlığa kavuşturmaktır. 
Milletimize biriliği ve dirliği, huzuru, ve refa
hı, emniyet içinde geçecek bir hayatı ve gü
venli bir geleceği hazırlamaktır. Bu bakımdan 
ibir kalkınma, ilhamını büyük halk kitlelerin
den, metodunu da illim ve teknikten almalıdır. 
îşte kalkınma planları, îkinci Dünya Harbin
den sonra gelişen kalkınma metodlarından bi
ridir. 

Bir kalkınmada çok önemli bir vasıta olan 
planlar, hiçbir zaman halka rağmen yapılmama
lı ve halkın desteğinden uzak kalmamalıdır. Bir 
planın halk tarafından bemüımsenmesi, halka 
mal edilmesi ve halkın desteğini yanında bul
ması, onun tatbik kabiliyetini ve muvaffak ol
ma şansını çok büyük ölçüde artıracaktır. Bir 
planam halk tarafından tutulması, ona mâne
vi ıbir güç verecek ve tatbikatında, bir ordu
nun muvaffak olmasında mıotfal kudretin oy
nadığı rolü oynayacaktır. 

Muhterem miilletvekilleri; konuşmamızın 
bu noktasında, planın sadece plancılar için, sa
dede memurlar için veya sadece belli çevreler 
için ve onların anlayacağı şekilde yapılmaya
cağına işaret etmek isteriz. Plan, esnaf için, 
tüccar için, (işçi için ve bütün millet için yapıl
malıdır ve yapılmaktadır. Plan büyük halk 
kitlesi tarafından anlaşılmalı ve benimsen
melidir. Plan yapanlar veya plancı arkadaşla
rımıza gerekli talimatı vierenler, planın halk 
tarafından benimsenmesinin değerini kabul et
memiş olmalılar ki, her şeyden önce planda 
kullanılan dilin, konuşulan dil, anlaşılan dil 
olması üzerinde durmamışlardır. 

Bu bakımdan Üçüncü Beş Yıllık Planda 
kullanılan dil, Türk milletinin anaunsurların-
dan biri olan, konuşulan Türkçenin dışında ve 
milletimjizin dil zevki ile alâkası olmayan bir
takım anlaşılmaz, tahribedici, bozucu ve garip 
kelimeler yığınından ibarettir. 

Planlama gibi millî bir müessese, plan gibi 
millî bir dokumanda millî kavramların ve mil
lî değerlerin hususiyetlerine dikkat ve itina 
göstermek mecburiyetindedir. Bu bakımdan 
plan, hitabettiği Türk milletinin karşısına açık, 
temiiz, duru ve konuşulan bir Türkçe ile çık
mak idi. 

Plan yapan arkadaşlarımız, Türkçemizin 
Türkiye topraklarında büyük bir millî estetik
le işlenmiş ve gelişmiş son şekline, onun güzel
liklerime, linceliklerine, ahengine ve diğerv üs
tünlüklerine hürmet etmek mecburiyetinde idi
ler. 

Atatürkçülüğü hiç kimseye bırakmayan 
plancılarımız, Atatürk'ün kısa sürten öztoürkçe 
tecrübesinden sonra, «Türkçeleşmiş her keli
menin halis Türkçe» olduğunu kabul etmekte
ki mlillî ve isabetli görüşünü bir tarafa atma
mak idiler. 

Nihayet, dil meselesi, tamamıyle bir ilim, bir 
sanat, bir ehliyet ve bir bilgli meselesi iken, onu 
politikaya ve ideolojik oyunlara kurban et
mek isteyenlerin elinde, planlama bir vasıta ol
mamalı idi. 

Planın dili üzerinde İsrarla ve rbekrar tek
rar durmak istiyoruz. Çünkü dil, bir milletin 
en aziz, en tılsımlı ve en değerli servetidir. Çün
kü bir dilin belirli bir ses güzelliği ile dalgala
nıp, iyi bir duyurma, anlatma ve inandırma gü-
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o üne 'ulaşması, asırların ve bin türlü emeğin 
işidir. Çünkü, bir milletin konuştuğu dilin ta
lih içinde bir şahsiyeti, bir dil mimarM ve ta-
mamiyle millî bir oluş devresi vardır. 

Birtakım noktası, virgülü bulunmayan, bir
takım başı sonu belli olmayan cümlelerle Türk-
çemizi bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bazen 
hiçbir manaya gelmeyen, bazen her manaya 
çekilebilen, bazen de en ağdalı ve en uydurma 
kelimelerin yanıyana getirilmlesi dle yamalı boh
ça haline gelen, zevksiz cümlelerle Türkçemi-
zin talhribedilmesine Yüce Meclis olarak mü
saade etmemleliyiz. Hele her bıM, bir mikrop 
gibi, bulunduğu cümleyi âdeta kemiren, gün 
ışığı görmemiş uydurmalarla, Türkçemizin çir-
.kinleştirilmesine dur demes'inii bilmeliyiz. 

Hiçbir metot ve hiçbir sisteme dayanılma
dan uydurulan ve türkçemizi en iptidai devir
lerdeki basitliğine götüren, tasarımcı gibi, ba
ğımlaşma gibi, girişim gibi, etkin, sorun, zorun, 
örneklik, algılama, kırsa.!, yöresel, öneri, koşul, 
olanak, uyum,, saptamak saptanmak, yöneltme!, 
yöntemi, süreç, bulgu örlgütsel, ikilem, örgün ve 
beceri gibi yavan ve uydurma kelimelerle dilimizi 
ahenksiz ve zevksiz bir hale getirmeye kim
senin hakkı olamaz. Hele planlama gibi bir 
devlet kuruluişuınun, bir millî kuruluşun hiç
bir şekilde hakkı olamaz, kanaatindeyiz. 

Planın dili mevzuunda Bütçe ve Plan Komis
yonunun da bu dille planı huzurunuza getirme
sinin manasını anlayamadım. Çünkü, bu dili 
anlamak çok zordur. Bütçe ve Plan Komisyo
nunun bunu anlayıp anlamadığını da sormak 
isterim. 

Muhterem milletvekilleri, dili ile tenkidine 
girdiğimiz Üçüncü Beş Yıllık Planın bütünü 
ile tetkikinde ilk göze çarpan hususların ba
şında, planın karışık ve sistemsiz bir şekilde 
hazırlanmış olması gelmektedir. Bunun yanı sı
ra, Strateji ve Üçüncü Beş Yıllık Planın dayan
dığı temeller sağlam olmaktan uzaktır, ulaşmak 
istediği hedefler realist olmaktan uzaktır, ge
tirdiği tedbirler ise, gerek tatbik kabiliyeti, 
gerekse tesirlilik bakımından ümit verici ol
maktan uzaktır. Hatta Üçüncü Beş Yıllık Plan
da yer yer, Birinci Erim Hükümetinin ekonomi 
politikasının ölçüsüz, Ihesapsız, hissî, doktriner 
ve ideolojik saplantılarını görmek mümkündür. 
Belki de bu Hükümetin tesiri ile olsa gerek, 
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Üçüncü Beş Yıllık Plan, aşırı solun Türkiye' 
mizde yıllardanberi sistemli bir şekilde yap
tığı tenkitlerin, propagandaların ve ortaya at
tığı sloganların tesirlerinden tam olarak kur
tulamamıştır. Hatta, daha da ileri giderek di
yebiliriz ki, Üçüncü Beş Yıllık Planın çatısı 
Sosyalist ölçülere göre kurulmuş, daha sonra 
hükümetlerde meydana gelen değişmelerle, 
plan bu ölçülerden kurtarılmaya çalışılmış; fa
kat devletçilik yani çok ağır basan bir dokü
man olmaktan kurtarılamamıştır. Buna ait mi
salleri birer birer ortaya koyacağız ve verece
ğimiz değişiklik önergeleri ile planı bu pürüz
lerden ayıklamaya çalışacağız. 

Burada bir önemli hususu da belirtmeden 
geçemeyeceğim. Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarı
sı, Birinci ve İkinci Planlarda olmayan, haki
katen değerli ve çok miktarda istatistikî bilgi
leri toplamıştır. Bilhassa Türkiye'nin başka 
memleketlerle mukayesesinde, bulunması ve 
toplanması zor istatistikî bilgiler, plan tasarı
sında bol bol mevcuttur. Bu noktada plancı ar
kadaşların çalışmalarını takdirle karşıladığımı
zı belirtmek isterim; fakat bunların ilmî bir şe
kilde değerlendirildiğini iddia etmek zordur. 

Muhterem milletvekilleri, bu umumî giriş
ten sonra plan tasarısının tenkidine, stratejiden 
başlayarak daha yakından ve daha detaylı 
olarak devam edeceğiz: 

iSorbon Üniversitesi profesörlerinden ve 
Fransa'nın ünlü planlama müsteşarı Pierre 
Massa; Stratejiyi şöyle tarif eder: «(Strateji, 
alınmış olan kararlara göre ortaya çıkabilecek 
bütün durumların tablosunu tespit ederek, bun
ların karşısında alınacak tedbirleri açık ve ke
sin olarak araştırıp bulmaktır.» 

Bu tarife göre, bir plan stratejisinin açık, 
objektif, inandırıcı ve tespit ettiği hedeflere 
ulaşmak için getirdiği politikaların birbiri ile 
ahenkli olması gerekir. Bizim planımızın ise, 
yukardakilere ilâve olarak Anayasamızın plan 
anlayışına, daha önceki planların belli prensip
lerinden olan karma ekonomi anlayışına, özel 
ve kamu sektörü arasında kurulmuş olan ahen-
ge, planlı kalkınma fikrinin temelinde mev-
cudolan devamlılık fikrine de uygun olması 
gerekir. Üçüncü Beş Yıllık Plan stratejisinde 
bunların çoğu maalesef mevcut değildir. 

Plan stratejisinin Birinci Bölümünün de 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların ve 
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karşı karşıya geldiği problemlerin tespitleri 
yapılmaktadır. Bu tespitlerle planın hedefleri 
arasında büyük tenakuzlar görülmektedir. Me
selâ planda devlet sektörüne her hususta ağır
lık verildiği halde, stratejinin Birinci Bölümün
de devlet sektörünü idare edecek idarî meka
nizma şöyle anlatılmaktadır: «Kamu yönetimi, 
işleri gerekli nitelikte, hızda ve verimde yürü
temediğinden kalkınmanın etkin bir aracı ola
mamaktadır. Kalkınmaya destek olma niteli
ğinden yoksun olan kamu idaresi giderek bü
yümekte, kendini yenileyememekte, pahalılaş
makta ve çözümü güçleşen katı yapılı bir sorun 
olmaktadır.» Şimdi böyle tarif edilen bir idarî 
mekanizmaya planda en büyük ve en güç va
zifenin verilmesini ne ile izah edeceğiz? Hangi 
sihirli değnek veya hangi harika ilâç, bu me
kanizmayı, Üçüncü Plan tasarısında kendisin
den beklenen vazifeyi yapacak duruma getire
cektir? idarî reform hangi ölçüde, kaç yılda 
yapılabilecek ve ne nispette idarî kadroyu ıs
lâh edebilecektir? Bütün bunlar bilinmeyen 
faktörlerdir. 

Bu bölümde, mevcut sanayi hakkında ge
nellikle küçük veya optimal olmayan büyük
lükteki birimlerden oluşmaktadır. Doğal kay
naklar gereğince değerlendirilmemektedir. Ma
liyetler yüksek, mamul kalitesi düşük, üretim 
teknolojisi geridir.» gibi karamsar bir tespit 
yapılmaktadır. Bu karamsarlığın isabetini ka
bul etmeye imkân yoktur. Zira her kalkınan 
memlekette sanayinin bu safhalardan geçmesi 
normaldir. Her kalkınma memlekette çeşitli 
sanayi kollarında maliyetlerin yüksek, kalitele
rin düşük ve istihsal tekniklerinin geri olduğu 
kuruluş devreleri vardır. Bu devreyi, istihsal 
teknolojinin yani, kalitelerin yüksek ve mali
yetlerin düşük olduğu devreler takibedecektir. 
Nitekim bugün Türkiye'de bu devreye gelmiş 
pek çok sanayi kolu vardır. Planın tespiti bu 
bakımdan da yanlıştır. 

Ayrıca, gelişen teknolojik buluşların neti
cesinde kurulması gereken optimal büyüklük
teki kuruluşların derhal tatbik edilmesi, her 
zaman mümkün de değildir. Dolayısıyle bugün 
Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketlerinde 
bile gelişen teknolojik şartlara daha kolay in
tibak ettikleri için, orta işletmeleri tercih eden 
ve koruyan bir politika tatbik edilmektedir. 

Stratejinin ikinci bölümünde, planın Ana
yasadaki yeri üzerinde durulmakta, fakat bi
rinci ve ikinci planlar da anaprensiplerden bi
ri olarak alman karma ekonomiden söz edil
memektedir. Gerçi tasarının baş kısmında 
«Karma ekonomi esasına göre planın kamu 
kesimi için emredici, özel kesim için özendirici 
olacağının açıklığa kavuşturulması» belirtil
mektedir. Ayrıca, «Herkesin dilediği alanda ça
lışması için ve özel teşebbüsler kurması için ça
lışma ve teşebbüslerin kararlılık ve güven için
de yürütülmesinin», Anayasa emri olduğunada 
işaret edilmektedir. Ancak hedeflerde, vasıta
larda ve tedbirlerde bu temel felsefeye aykırı 
olarak, kamu sektörüne ağırlık verildiği de 
açıkça görülmektedir. 

Yine bu bölümün 2 ve 6 numaralı paragra
fında, «Kısa dönemde bazı iktisadî ve sosyal 
haklarda özüne dokunulmaksızın ciddî ve disip
linli fedakârlıkların benimsenmesi,» derpiş edil
mektedir. Milletten istenen bu fedakârlıkların 
sınırları, mahiyetleri ve ölçüleri nedir? Bunla
rın açıklığa kavuşturulması gerekir. Hürriyet
lerimizden mi fedakârlık edeceğiz? Gelirleri
mizden mi fedakârlık edeceğiz. Giderlerimiz
den mi fedakârlık edeceğiz?. Milletten, hedefi, 
mahiyeti ve külfeti açıkça ortaya konulmayan 
fedakârlıklar istenemez kanaatindeyiz. 

Stratejinin üçüncü bölümünde ekonomimi
zin dışa bağlılığını azalma hususundaki tespit 
üzerinde de durmak isteriz. Bu bölümde, «He
defe ulaşabilmek, ekonominin dış ekonomik iliş
kilerden olumsuz yönde etkilenmemesi ve dış 
kaynaklara bağlılığın azaltılmasıyle mümkün
dür.» denilmektedir. Her ne kadar bir dip not
la, bunun izahı yapılmakta ise de, burada yine 
de hatalı bir tespit ve inanç olduğu kanaatin
deyiz. Bir memleketin ihracaatında tıkanıklık 
olması başka şeydir, ekonomisinin dışa bağlı, 
yani dışariyle münasebeti olması daha başka 
bir şeydir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 
gibi dev sanayie sahip ve tükenmez hammadde 
kaynakları bulunan devletler bile, ithal edilen 
hammaddelerle işleyen tesisler kurmakta ve ça
lıştırmaktadırlar. Japonya ve italya gibi dev
letler ise, dışa hammadde bakımından tamamen 
bağlı olarak çalışan sanayi kollarını kurup, 
bunlarla dünya pazarlarında rekabet ederek 
büyük başarı sağlamakta canlı misâllerdir. 
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Stratejinin beşinci bölümünde tespit edilen I 
bazı hedeflerle, kalkınma hızı mevzuunda ge
tirilen değerlere biz de iştirak etmekteyiz, An
cak bazı noktaların açıklığa kavuşmasında, ba
zı noktaların ıda imkânsızlığının belirtilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Burada belirtilen kalkınma (hızlarına göre, 
önümüzdeki 22 veya 23 yıl içinde ziraat sektör 
rünün gayrisafi yurtiçi hâsıladaki kalkınma 
hızı ortalama % 3,7 olacaktır. Planın daha ile
ri sayfalarında Üçüncü Beş Yıllık devre için zi
raat sektörü yıllık gelişme 'hızını, % 4 ile % 4,5 
olarak göstermektedir. I 

Diğer taraftan, ziraat sektöründeki nüfus I 
miktarında çok kısa zamanda, çok yüksek nis- I 
pette bir nüfus azalması tahmin edilmektedir. I 
Kanaatimizce bu tahminler fazla iyimser, hat- I 
ta biraz da hayaldir. Bu 'tahminlerin tahakkuk I 
edeceğini, ne yapılacak yatırımlar bakımından, I 
ne getirilen tedbirler 'bakımından, ne de geride I 
'bıraktığımız yılların tetkiki bakımından, kabul I 
etmeye imkân yoktur. İçinde üç altın yılın bu- I 
lunduğu son 10 yılın ziraat sektörü kalkınma I 
hızının yıllık ortalaması % 3 iken, bunun gele- I 
cek 23 yıl içinde gelişerek .ortalama % 3,7 ye 
çıkması, Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinde ise I 
% 4 ilâ % 4,5 çıkması ya mümkün 'olmayacak I 
veya planda olmayan yeni tedbirler getirilmesi
ni gerektirecektir. I 

Bu bölümün 5.4 maddesinde bazı üretim (he- I 
defleri verilmektedir. Bu rakamların bir kısmı- I 
nı anlamak imkânını bulamadık, hesapla da çı- I 
karamadık. Plancı arkadaşlarım izah ederlerse I 
memnun olacağız. Mesielâ alüminyum ürünleri I 
üretiminin 1970'de 17,6 bin tondan 1995'de 1 
milyon tona çıkacağı İfade edilmektedir, önıee' I 
Türkiye'nin 1970'de alüminyum ürünleri üreti
mi, yani metal alüminyum üretimi var mıdır? I 
Varsa, hangi fabrikalarda üretilmekte ve mik
tarı ne kadardır? Yoksa, 1970 yılı için göste
rilen 17,6 bin tonluk istihsal nereden çıkmak^ 
tadır? 

Diğer bir nokta; Alüminyum istihsalimizin 
1995 'te 1 milyon ton olabilmesi için takriben 15 I 
tane Seydişehir Fabrikasına ihtiyaç vardır. I 
ISeydişehir tesisleri 2,5 milyar TL. na mâlola-
(cağma göre, yalnız alüminyum tesislıeri için 40 
milyarın üzerinde yatırıma ihtiyaç vardır. Ay- | 

rica bunların kuruluş müddetlerine göre mev
cut zaman nasıl ayarlanacaktır? Bu rakamlara 
ulaşmak, yatırım ve zaman bakımından nasıl 
mümkün olacak? 

Başka bir misal; 1995'de çimento istihsal he
defi olarak 40 milyon ton verilmektedir. Bu ra
kamın zamanlanmasmda da bir ölçüsüzlük, bir 
hesapsızlık ve bir yanlışlık olisa gerek. İlerde 
üzerinde uzun boylu duracağız, 1977'de çimen
to istihsal kapasitesi çok az olarak, 13 milyon 
ton düşünülmüştür. Bu az bir tahmindir ama 
plan böyle kabul etmiştir. Fakat, 1995 yılını 
tahmin ederken son derece cömert davranmak
tan da çekinmemiştir. İşte biz bu cömertlik kar
şısında bazı hususların açıklanmasını istiyoruz: 
1970 yılında Batı Almanya'nın çimento istih
sali 37/5 milyon ton, {İtalya'nın 33 milyon ton 
ve Fransa'nın 29 milyon ton civarındadır. Bu 
memleketlerde 1970 yılında fert başına düşen 
çimento istihsali Almanya'da 600 Kg., İtalya'da 
608 Kg., Fransa'da 553 Kg. 'Bu duruma göre, 
65 milyonluk, 1995 Türkiyesinde çimento istih
salinin 40 milyon ton olması hesabının, İtalya' 
dan alman ölçülere göre yapıldığı anlaşılmak
tadır. Ancak bir hesap yapılmamıştır; 1977'de 
13 milyon tondan 1995'te 40 milyon tona nasıl 
çıkarılacaktır? 18 yılda 27 milyon tonluk istih
sal kapasitesi naîsıl kurulacaktır? Bugün nor
mal çimento fabrikası kapasiteleri 500 bin ton) 
civarında olduğuna göre, '54 fabrika kurulması 
gerekmektedir. Bunun için 10 milyar TL, nın 
çok üzerinde bir yatırıma ihtiyaç vardır. Bun
lar mümkün müdür: para olarak mümkün fmü-
dür, zaman olarak mümkün müdür? Aslında 
İtalya ölçülerine göre hesap yapmak doğru ne
tice verecekse, 1977 için 13 milyon istihsal tah
mininin izahı mümkün değildir. Bu maddeler 
elektrik, kâğıt ve demir - çelik istihsali hakkın
da verilen rakamların da hesap ve ölçüleri üze
rinde aynı şeyleri söylemek mümkündür. 

Burada bir noktaya, hususi olarak, işaret 
etmek isterim : Zamanımızın gok hızlı gelişmesi 
ve teknolojinin şaşırtıcı yenilikleri karşısında 
fazla uzun süreli tahminlere gitmek doğru de
ğildir. Bu gibi tahminleri rakamla ifade etmek 
ise son derece zordur ve tehlikelidir. Hele Tür
kiye gibi ekonomik göstergeleri ve istatistik! 
rakamların mazisinin çok yeni olduğu memle
ketlerde bu gibi rakamların verilmesinden itina 
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ile kaçınılmalıdır. Zira, tahminlerin doğru çık
ması ve tahakkuk etmesi, eldeki bilgilerin doğ
ruluğuna ve geçerli oluşuna,, varsayımların ve 
metodolojinin projeksiyon karakterine uygun
luğuna bağlıdır. Bunların ise hepsinin bir ara
ya gelmesi, ancak kısa devrelerde mümkün ola
bilmektedir. 

Bu açıklamadan sonra planın 23 veya 22 
yıllık stratejisinin normal devrelerin çok üze
rinde olduğuna işaret etmek isteriz. Timbergen' 
in daha önce tatbik etmiş olduğu bir tekniğin 
ışığında, tarihteki tecrübeleri gözden geçirir
sek, 23 yıllık süreyi şimdiye kadar hemen hiç
bir memlekette ekonomi siyasetçilerinin tahmin 
edememiş olduğunu görmekteyiz. Meselâ, 1910 
yılının ekonomistleri 1929'da görülmemiş bir 
ekonomik buhranın meydana gelebileceğini tah
min edemedikleri gibi, 1945 yılının ekonomi uf
kunda da Ortak Pazar diye bir şey olduğunu 
hiç kimse görememiştir. 

Yine 1945'te doların bugünkü durumunu 
hiç bir ekonomist tahmin edememiştir. 

Bir başka nokta : Bugün bütün Batı memle
ketlerinde gayrisâfi millî hâsılanın yanında, 
gayrisâfi millî fayda diye yeni bir faktör ele 
alınmakta ve kalkınma planlarında bu faktör
lerin tesiri de nazarı itibara alınmaktadır. Bu
gün olmasa bile, önümüzdeki yıllarda gayri
sâfi millî fayda faktörü, Türkiye'deki ekono
mik ölçülere de gireceği için, yine 22 ve 23 yıl
lık devara çok uzundur kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu bölümün 5,9 maddesinden anladığımıza 

göre memleketin millî eğitim meselesi, her za
man olduğu gibi bu defa da, sadece maddî bir 
mesele olarak ele alınmıştır. Halbuki Türk millî 
eğitim sistemine başka bir gözle, başka açılar
dan bakmak zamanı gelmiştir. Geride bıraktığı
mız yıllara etraflı bir tetkikle bakıp yaptıkları
mızın neticelerini ortaya koymanın bu yıllarda 
sayısız yanlışlıkların, bilgisizliğin ve kaprisin 
millete nelere mal olduğunun, hesaplarını çı
karmanın zamanı gelmiştir. Düşünelim ki, 1920 
de ilkokula başlayan insanlar bugün 59 yaşın
dadır; 1920'de doğan insanlar bugün 52 yaşın
dadır. Bunlar ve daha genç nesiller, bugün Tür
kiye'nin idaresini elinde tutmaktadırlar. Acaba 
bugün karşı karşıya bulunduğumuz problemle
rin çözülememesinde ve içinde bulunduğumuz 
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huzursuz vasatta, eğitim ve öğretim sistemimi
zin anaprensiplerinin, ahlâk ve kültür anlayı
şının rolü yok mu? Acaba bu prensip ve anla
yışların yeni baştan ele alınması gerekmiyor 
mu? Bırakalım çok eskilerini, bırakalım son 30 
yılda eriyip, yok olan nesilleri, bir misal olarak 
söylüyorum. Şu son yılların «Test sistemi veya 
merkezî sistem» denilen acaip metot hangi araş
tırmanın eseri, hangi ölçülü hesabın neticesi ve 
kimin icadıdır? Bütün eğitim sistemimiz hak
kında çok etraflı ve en son ilmî neticelere göre 
tetkikler ve araştırmalar yapılmadan, sadece 
rakamlar ve yıllar üzerinde oynamakla kalkın
mada en büyük faktör olan insan problemi na
sıl halledilecek? 

Ailede, çeşitli kademelerdeki1 okullarımızda 
ve üniversitelerimizde genç nesillere gerekli 
bilgilerin verilmesi yanında, millî kültür, millî 
ahlâk, millî terbiye ve millî idealler nasıl veri
lecek? Bunlar araştırılıp tespit edilmeden sa
dece temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasının 
uzak bir hedef olarak ele alınması ne ifade 
edecektir ve milletimize ne getirecektir? Biz 
henüz milleti beş yıllık ilk tahsile kavuşturabil-
miş miyiz ki, yeni bir sisteme geçiyoruz ve yeni 
birtakım külfetleri millete yüklemeye çalışıyo
ruz? Buradaki ifadelerden anlaşılmaktadır ki, 
millî eğitim sistemimiz nesilleri tahribetandkte, 
zokaları söndürmekte ve sistemden sisteme ge
çerek gençliği bugünkünden de daha huzursuz 
bir vasata sürüklemekte devam edecektir. Bu 
mesele üzerinde, ileride daha etraflı olarak du
racağız. 

Değerli milletvekilleri, 
Stratejinin altıncı bölümlünde getirilen «plan

lama araçlarını tasvibediyor ve benimsiyoruz. 
Ancak bu vasıtaların hangi elemanlarla ve hanjgi 
teşkilâtlarla kullanılacak hale getirileceğini 
merak ediyoruz. Bu bölümde, meselâ 15 - 25 
yıllık mastır planlardan balhsedilmefcteldiir. 
Bunlar hangi teşkilâtla, hangi elemanla, han
gi dokümanla ve ne kadar zamanda yapılacak
tır? 

Bu suallerin cevapları hazır değike, iddia
lar ve hedefler kâğıt üzerinde kalmaya mah
kûmdur. 

Stratejinin yekümici bölümünde «kalkınma 
politikalarının ilkeleri» ortaya konmaktadır. 
Bu ilkeler tetkik edildiği zaman bazı kabulle-
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rin çok hayali, çok iyimser ve biraz da (hesap
sız yapıldığı görülmektedir. Meselâ kamu ke
simi reformunun çok kolay yapılacağı ve kısa 
zamanda netice vereceği zannedilmektedir. Bu 
mümkün değildir. Meselâ, «Vergi kayıplarını 
Önleyecek ve vergi randımanının artmasını 
sağlayacak bir vergi idaresi, yargı ve denetini 
düzeni gerçekleştirilecektir,» deniyor. Böyle 
bir iddia, demokratik nizama girdiğimizden 
beri, hemen her hükümeitin programında az 
veya çok değişik ifadelerle mevcuttur ama, bir 
türlü gerçekleştirilıemiiyor. Meselâ «Kamu ke
simi cari harcamalarınm, GSMH nin her yıl 
planlarda belirlemen bir orainını aşmaması ve 
hızlı (sanayileşmesinin gerektirdiği gelişme cari 
harcamalarının ürettim sürecine girmesini sağ
layacak ölçüde tutulması gerçekleştirilecektir» 
denilmekte ve cari masrafların belli ölçüler için
de kalacağı kabul edilmektedir. Bu da hemen 
her Hükümet programında anevcudolan bir 
iddiadır. 

Ayrıca birinci ve ikinci planlarda da, bu 
hususa büyük önem verilmiştir. Fakat hiçbir 
zaman tahakkuku mümkün1 olamamıştır. 

Daha bir Personel Kanununun bile, aradan 
dört Hükümet gelip geçtiği halde, Devlet büt
çesine yüklediği ek yükün hesabının yapılama
dığı bir memlekette, Devletin cari masrafları
nın 23 sene gibi bir zaman aralığında belirli 
sınırlar içimde tutulmasına inanmak için, ya çok 
saf olmak veya hiç hesap bilmemek gerekir. 
Meselâ, «plan hedeflerinin gerçekleştirilmesin
de kaynakların etkin kullanımına imkân veren 
fiyat istikrarmm sağlanması ilkesi gözetilecek
tir.» denilerek, 1972 - 1977 devresinde nispî 
fiyat istikrarının korunacağı derpiş edilmekte
dir. Bu kabulde realist olmaktan son derece 
uzaktır. Gelişme halindeki memleketlerde, sana
yileşme, şehirleşme, hızlı nüfus artışı ve dış 
akonom'ilere açılma gibi, çok önemli bünyesinde 
değişmeler meydana gelmektedir. Bunlar ise 
fiyatların belirli bir seviyede tutulmasını güç
leştirmektedir. Bunlardan başka ücret artış
larının ortalama verimlilik artışından hızlı ol
ması, bazı sosyal ıkarekterii yatırımlara öttııce-
lik tanınması, önemli zirai mahsullerin ve ba
zı gıda maddelerinin fiyatlarında muhakkak 
olan fiyat artışları ve kamu cari harcamaları
nın belirli seviyelerde tutulamaması, ekonomi

mizde bünyevî bir enflâsyona yol açmaktadır. 
Bu şartlarda, fiyat İstikrarının olacağını kabul 
etmek, biraz hesapsız ve ölçüsüz olmaktır (ka
naatindeyiz. 

Stratejinin ilkeler kısmında yabancı serma
yenin yalnızca, iç tasarruf açıklarına karşı ya
rarlanılabilecek bir kaynak olarak kabul edil
mesini de anlamak mümkün değildir. Yaban
cı sermaye «döviz açığı» veya «döviz dengesi» 
için de kullanılacak bir vasıtadır. Acaba ya
bancı sermaye bu maksatlar için kullanılmaya-
oak mıdır? Bu durumun açıklanmasında fayda 
görmekteyiz. 

Stratejinin bu kısmında en büyük hata kar
ma lekonomi sisteminin etraflı şekilde ortaya 
konmaması ve Devlet - özel teşebbüs sahalarının 
belirli ölçüler ile ayrılamamış olması ve bu iki 
rektörün birbirine karşı durumunun belirtil
memiş bulunmasıdır. Bu durum yatırım poli
tikası ve kararları yönünden tereddütlere, ça
tışmalara ve çok defa gecikmelere sebebolacak-
tır. özel sektör yatırımlarında sistemli ve de
vamlı birtakım prensiplerin getirilemiemeısine 
sebebolacaktır. Bir memlekette, kalkınma poli
tikasını beş sene müddetle ve çok büyük ölçü
de tesiri altında tutacak bir (mevzuda açıklık
tan kaçınılmasını izaha imkân yoktur. Hele son 
yıllarda bazı kararların özel teşebbüs aleyhine, 
plana aykırı olarak bile kolayca alındığının 
sık sıık görüldüğü bir memlekette, bu mesele 
daha da önem kazanmaktadır. Burada bir mi
sali ortaya koymak isteriz, ikinci Beş Yıllık 
Planda bu ayırma, belirli sınırlarla yapıldığı 
ve imalât sanayiinin gelecekte özel teşebbüse 
bırakılacağı açıkça ifade edildiği halde 'iki yıl
dan beri motor sanayiini kimin kuracağı Tür
kiye'de münakaşa ©dilmektedir. Bu hususta 
bazı Devlet memurlarının hesapsız, ölçüsüz, 
hissi, hattâ kaprise varan inatları, meseleyi bir 
türlü bir noktaya götürememekteidir. Bu sana
yie girmek için özel teşebbüs hem hazırlıklı, 
hem .hevesli, hem de imkânlı olduğu halde, ka
rar verilemediğinden bir şey yapılamamakta
dır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Aslında Üçüncü Beş Yıllık Planın Devlet 
sektörüne ne kadar öncelik verdiğini anlamak 
için 7.35 ve 7.40 ncı maddelerdeki ilkeleri tah
kik ve tetkik etmemiz gerekmektedir. 
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Madde 7.35'te, «Temel metal sanayileri ve 
enerjinin hammade ihtiyaçlarını karşılamak ve 
döviz kazancını artırmak imkânları gözönünde 
bulundurularak, aramalar, önceliklere göre dü
zenlenecek ve bilinen maden rezervlerinin geliş
tirilmesi, işletmeciliğin millî kalması temel ilke 
olacak» denildikten sonra; «Enerji hammadde
lerinin ve stratejik madenlerin Devlet eliyle iş
letileceği ve radyoaktif minarellerin kamu te
kelinde bulunacağı,» derpiş edilmektedir. Bu 
hükümler, Üçüncü Beş Yıllık Planı çıkmaz bir 
istikamete sürüklemekte, planın devlet sektö
rüne lüzumsuz ve hesapsızca ağırlık verdiğini 
ortaya koymakta ve hatta gelecekte Anayasa
nın mâna ve şümulünün de dışına çıkarılarak, 
ekonominin pek çok sahalarına el atılacağı ha
vasını vermektedir. 

Anayasa ve daha önce tatbik edilen iki plan, 
Türk milletinin demokratik nizam içinde ve 
karma ekonomi prensipleri çerçevesinde kalkın
masını kabul etmektedir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan stratejisi ise, madenlerin büyük bir kıs
mını Devlet tekeline almakta ve maden sahasın
dan yabancı sermayeyi çıkarmaktadır. Üstelik 
«stratejik maden» tabiriyle, çok değişebilen, 
kolayca suiistimal edilebilen ve aslında tarifin
de de pek anlaşılamayan bir ifade getirerek, bu
nu özel teşebbüsün başına Demokles'in Kılıcı 
gibi asmaktadır. Ayrıca stratejinin taşıdığı zih
niyet gelecekte ekonomimizin bazı dallarında 
Devlet ve özel teşebbüs arasında kurulmuş olan 
dengeyi de bozacak mahiyette görülmektedir. 
Stratejiden bu hükümlerin çıkarılması için ge
rekli değiştirme önergeleride verilecektir. 

Madde 7.40, «Sanayileşmenin ve yükselen 
yaşama düzeyinin gerektirdiği enerjinin sağ
lanmasında Devlet tekeli ve yurt kaynaklarının 
değerlendirilmesi temel ilke olacaktır» denil
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 

Plan stratejisinde yer alan bu iki önemli 
hükmün, yani bazı madenlerin devletleştirilme
si ve enerjinin Devlet tekeline alınması hükmü
nün, buraya konmasında aşırı solun propagan
da ve tenkitlerinin büyük rolü olduğu kanaa
tindeyiz. 

Stratejinin maden ve enerji sahasında ge
tirdiği hükümlerde, biraz da hammaddesi yerli 
olmadan sanayileşme olmaz ve enerji mutlaka 

Devlet tekelinde bulunmalıdır gibi, peşin ve 
yanlış kanaatlerin rolü de büyüktür. Halbuki 
biügün gelişmiş, pek çok memleket isanayinin 
hammaddelerini dışardan getirdiği gilbi, enerji
sini veya enerjisinin hammaddesini de dışardan 
almaktadır. Bu hususta Japonya ve italya baş
ta gelen ve kısa zamanda kalkınmış olan iki 
memlekettir. Meselâ Japonya gemi imalâtında 
dünya birincisi, elektrik makina ve vasıtaları 
imalâtında dünya ikincisi, motorlu /taşıt vasıta
ları imalâtında yine dünya ikincisidir, petro -
kimya sanayi sahasında dünya ikincisi ve top
lam ekonomik güç olarak dünyanın üçüncü bü
yük devleti haline gelmiştir. Bugün bu memle
kette sanayi için gerekli bakırın % 51'i, çinko
nun % 54'ü, Alüminyumun % 100% demir cev
herinin % 98'i kömürün % 74,7'si, petrolün isei 
% 99,5'i dışardan alınmaktadır. Peki bu memle
ket nasıl kalkınmıştır? Kalkınmıştır. Üstelik bu 
memlekette elektrik enerjisinin % 71,6'sı özel 
şirketler tarafından üretilmektedir ve mevcut 
santrallarm kurulu güçlerinin % 76 kadarı (ter
mik santral olup, yakıt dışardan getirilmekte
dir. Gelişmiş memleketlerde durum bu iken biz 
neden, enerjinin en iyi, en emniyetli ve en bol 
şekilde temin edildiği iki bölgemizdeki tesisleri 
devletleştirmek isteriz ve plancıları da bunda 
alet olarak kullanırız? Bunun birtakım görün
meyen sebepleri elbette vardır. Ancak biz bu
rada görünen bazı sebepleri üzerinde durmak 
isteriz. 

Bir defa, özel teşebbüse ait olan (bölgede 
enerji istihsal ve dağıtımı daha istikrarlı, daha 
çaJbuk ve daha emniyetli olarak yapılmaktadır. 
Bu da devlet tarafından, bu işi, bu şekilde ya
pamayanların kusurlarını meydana çıkarmak-» 
tadır, özel teşebbüs tarafından bir termik sant
ral veya bir hidrolik santralın inşaatı, kısa za
manda ve projelerde tespit edilen zamanlarda, 
bitirilmektedir. Devlette ise, yıllarca gecikme
ler normal sayılmaktadır, özel teşebbüs ihtiya
cı olan iç ve dış kredileri, hem daha çabuk, hem 
de daha bol olarak bulmakta, almakta ve kul
lanmaktadır. Devlet ise, bazan kredileri bul
makta, ıbazan almakta, çok defa da kullanmak
ta sayısız beceriksizlikler göstermektedir. Bü
tün bunlar ise bazı kimselerde kıskançlıklar, pe
şin hükümler ve hissi davranışlar meydana ge
tirmektedir. Bu gibi kimselerin eline imkân ge-
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cince de bir devletleştirmedir, 'bir tekelciliktir, 
!bir millîleştirmedir başlıyor, ve bu bir akım ha
line (getirilebiliyor. Bugüne kadar, bu zihniye
tin mensupları hiç bir madeni millîleştireme-
mişler, hiç bir santralı devlet tekeline alama
mışlardır. Ama, maden sahasına hiç bir yaban
cı sermayenin gelmemesini sağlamışlar, yerli 
pettfol istihsalinin yıldan yıla düşmesini temin 
etmişler, nihayet Çukurova 'daki Aslantaş pro
jesinin en az iki yıl gecikmesine isebebolmuş-
lardır. 

Asknda stratejide mevcut olan ıbu zihniye
tin, Türkiye'nin AET'ye katılmaJsı gibi, ekono
mimiz bakımından ve Türkiye'nin geleceği yö
nünden son derece önemli olan ve plandaki zih
niyetin tamamen aksi bir felsefeye bizi angaje 
eden bir görüşle yan yana getirilmesine de im
kân yoktur. Stratejideki enerji mevzuunda da 
gerekli değiştirme önergelerimizi vereceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; Stratejide Tür
kiye'nin AET'ye katılması mevzuunda açık, 
kesin ve net hükümler yoktur. Bu mevzuda 
yer, yer mevcudolan hükümler; AET'ye katıl
mayı veya katılma şeklini benimsemez bir ha
va taşımaktadır. Fakat durumu tenkidden de 
çekinir ve korkar bir ifade kullanılmaktadır. 
Halbuki Türk ekonomisine ve Türkiye'nin gele
ceğine yıllarca tesir edecek olan bir belgede, 
Türkiye'nin AET'ye katılışı ve katılış şeklinin, 
açık, kesin, fakat ilmî ve objektif ölçülerin 
içinde kalınarak değerlenlirilmesi veya icabe-
diyorsa tenkidinin yapılması gerekliydi. Eğer, 
hakikaten Türkiye'nin AET'ye katılması ve 
katılma şeklinde millî menfaatlere birtakım 
aykırılıklar varsa, bunun açıkça ortaya kon
ması ve tenkidinin yapılması da gerekirdi. 

Planlama bir Anayasa kuruluşudur. Vazi
fesi millî kaynakların en iyi şekilde kalkınma 
yoluna girmesini sağlayacak planı yapmak ve 
tatbikatını takibetmektir. Millet önünde böyle 
bir mesuliyet yüklenen Planlama Dairesi, AET 
mevzuunda cesur olmaya, açık olmaya ve ka
rarlı olmaya mecburdur. 

iStratejinin yedinci bölümünün 7.22 nci mad
desinde, «Ankara Anlaşmasındaki bütün im
kânlardan yararlanılacak ve ortaklık ilişkile
rinin Türkiye'nin, 3.3 ve 3.6 paragraflarda be
lirtilen biçimde, sanayileşerek kalkınma gerek
lerini olumsuz yönde etkilemeyeceği bir ortam 
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hazırlanacaktır.» denilmektedir. (Cümlebiraz an-
laşılmıyorsa çok özür dilerim, plandan aynen 
alınmıştır.) Bu ifadeden normal şartlarda AET' 
nin kalkınmayı olumsuz yönde etkileyeceği gibi 
bir mana çıkmaktadır. Ya derpiş edilen ortam 
hazırlanamazsa ne olacaktır? Bunun cevabı 
planda yoktur. 

iStratejinin ithalât ve ihracatla ilgili hüküm
lerinde de, Türkiye'nin AET karşısında yüklen
diği vecibelere ait bir fikir mevcut değildir. 
Bilindiği gibi Türkiye, Hazırlık Dönemini ge
çerek Geçiş Dönemine girmiştir. Bu hususta 
planın diğer kısımlarında da bir hüküm olma
dığını arz ederim. 

Bu durumun dış ticaretimizde ortaya çıka
racağı değişiklerin mahiyeti prokolde ve ekle
rinde tespit edilmiştir. iStrateji bu durumu na
zarı itibara alarak, birtakım ilkeler ve hedef
ler* getirmeli idi. Katma protokolün gümrük in
dirimi, liberasyon nispetlerinin artırılması ve 
bilhassa yasak mallar üzerindeki hükümlerinin 
hem ithalât artışında, hem de sanayiimizin ge
lişmesi ve korunmasında, ne gibi tesirler mey
dana getireceğini ortaya koymalı ve gerekli 
tedbirleri getirmeliydi. Bilhassa «Yasak Mal
lar» mevzuunda planda tek tedbir, hatta tek 
kelime bulamadık. Bizde öyle bir kanaat uyan
mıştır ki, planlama henüz yasak malları tes
pit etmediği gibi, plan hazırlanırken bu mese
le düşünülmemiştir de. Halbuki «Yasak Malla
rın» hem dış ticaret açığı, hem de yerli sanayi 
üzerindeki menfi tesiri, gümrük indirimlerin
den ve liberasyon listelerinden çok daha fazla 
olacaktır ve bu meselenin tedbirlerinin alın
masında çok geç kalınmıştır. Bunlara ait hiç
bir hüküm yoktur. Yani bizde uyanan kanaat 
odur ki, planın hazırlanmasında hâkim olan zih
niyet Türkiye'nin AET'ye katılmasını pek doğ
ru bulmamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Plan stratejisinin son bö

lümü planın hedeflerini ortaya koymaktadır. Bu 
hedefleri benimsemekle beraber, hedeflerin bir 
kısmına ulaşılma imkânsızlığına dikkati çekmek 
isterik. 

Ziraat sektörü için hedef olarak alman % 4 
ve % 4,5 gelişme hızı son derece hayalî bir hız
dır. Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi ge
ride bıraktığımız on yıllık devrede, içinde üç al-
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tın yıl olmasına rağmen, yıllık gelişme hızı % 3 
civarındadır. Hangi sihirli değnekle bu hız, ge
lecek beş yılda ortalama % 4 ve % 4,5 olacak
tır? Acaba bu sihirli değnek rolünü toprak re
formu mu oynayacaktır? Bunu öğrenmek iste
riz. Eğer böyle düşünülüyorsa haber vermek iş
eriz ki, toprak reformu, hiç olmazsa ilk yıllarda 
ziraat sektöründe büyük gelişme şöyle dursun, 
mevcut gelişme hızını da devam ettiremeyecek
tir. Toprak reformu yapan birçok memleket tet
kik edilirse; bu durumu rahatça tespit etmek 
mümkündür. Ayrıca toprak reformu tatbikatı
nın nasıl yapılacağı, ne zaman biteceği, hangi 
problemlerle ve çıkmazlarla karşılaşılacağı da 
üzerinde durulacak çok önemli bir husustur. 

İmalât sektörü içinde, yatırım malları sana
yiinde hedef olarak alman ortalama yıllık % 16 
ve 17 mertebesindeki bir gelişme hızı da, bizce 
biraz hayalî görünmektedir. Bu tahminde inşaa
tı devam etmekte olan Üçüncü Demir - Çelik 
Ereğli tevsii ve Seydişehir Aliminyum tesisleri
nin zamanında bitirileceği esası kabul edilmişse, 
buna imkân olmadığını hatırlatmakta fayda gör
mekteyiz. Ayrıca bu tesislerin bitmesi halinde, 
ilk yıllarda birçok işletme problemleri olacak ve 
hemen tam kapasite ile çalışmaları da mümkün 
olmayacaktır. 

Kanaatimizce Üçüncü Beş Yıllık Planın he
defleri hakkında yapılan en büyük hata, maden
cilik sektöründe kabul edilen % 15,3 nispetinde
ki bir gelişme hızmdadır. Bu sektörde geride 
bıraktığımız son beş yılda ortalama kalkınma hı
zı % 8 civarındadır. Hal böyle iken, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde, birdenbire nasıl bir 
değişme olacak da, hız % 15,3'e yükselecektir. 
Böyle bir gelişme ancak, yatırım riski çok yük
sek olan bu sektöre, büyük sermayelerin kay
dırılması ve yabancı sermayenin bol miktarda 
girmesi ile tahakkuk edebilir. Halbuki yine pla
nın getirdiği kısıtlamalarla, bu sektörden yerli 
özel sektörün kaçması ye yabancı sermayenin 
ise, hiç girmemesi istenmektedir. Devletin ise im
kânlarını belli seviyelerin üzerine çıkarmak 
mümkün değildir. Bu yüksek artış hızının, bazı 
madenlerin Devlet eline alınması ile tahakkuk 
edebileceği düşünülüyorsa, bunun da açıkça ifa
de edilmesi gerekir. Biz Devletleştirmenin ma
dencilik sektörüne böylesine bir gelişme hızı ye
rine, büyük bir durgunluk ve gerileme getirece
ği inancındayız. 

I Şayet planda ifade edilen millileştirmeler ve 
devletleştirmeler tahakkuk ederse, korkarız ki; 
Türkiyemiz petrolsüz kalmak tehlikesi ile karşı 
karşıya gelecektir. Bugün köylerimizde ve bazı 
bölgelerimizde yakıldığından şikâyet ettiğimiz 
tezeği de bulamaz duruma geleceğiz. Petrol ve 
diğer enerji ham maddelerinin devletleştirilmesi 
mevzuu da son derece hassas ve önemli bir mev
zudur. Bunu da bilhassa dikkatinize arz etmek 
isterim. Kömürü devletleştirirsek, bazı stratejik 
denilen madenleri devletleştirirsek, bunların pet
rol üzerine tesir etmeyeceğini zannedenler hayal 
içindedirler veya başka maksadın peşindedirler. 
Bu hususta açık olmak, samimî olmak ve karar
lı olmak mecburiyetindeyiz. Hükümetler olarak, 
partiler olarak, Parlamento olarak kararlı olmak 
mecburiyetindeyiz. Petrol gibi, kömür gibi, özel 
teşebbüs elindeki enerji tesisleri gibi son dere
ce önemli ve hassas mevzuların, bazı çevrelerin 
elinde daha fazla istismar edilmesine dur deme 
iradesini göstererek, dur deme kararını vermeli
yiz. Aksi takdirde bu istismarlar bizi petrolsüz 
ve enerjisiz bırakabilir kanaatindeyiz. 

Bu mevzuda, bilhassa ikinci Dünya Harbi so
nunda, madenleri devletleştiren memleketlere ait 
pek çok misal vardır. Meselâ ingiltere'de kö
mür madenlerinin devletleştirilmesi normal iş 
günlerinde % 12 nispetinde düşmeye sebebolmuş 
ve istihsal de yılda 12 milyon tonluk bir azalma 
meydana getirmiştir, öyle M; ingiliz maden iş
çilerinin verimi diğer bütün milletlerin maden 
işçileri veriminden daha aşağıya düşmüştür. Ne
ticede ingiltere harpten önce yılda 20 milyon ton 
kömür ihraç ederken, bir ton dahi kömür ihraç 
edemez hale gelmiştir, ingiltere'nin kömür ihraç 
edemez hale gelmesi yalnız kendisi için değil, 
Avrupa için de büyük bir problem olmuştur. Ne
ticede Avrupa; ihtiyacı olan kömürü başka mem
leketlerden almak mecburiyetinde kalmıştır. Ve 
bunun için de 1951 - 1952 yıllarında 750 milyon 
dolar para vermiştir. Bazı madenlerin devletleş
tirilmesinin madencilik sektöründe bir gençlik 
aşısı tesirini göstereceğini zannederek, bu sektör
de % 15,3 gibi çok yüksek bir gelişme hızı ümit 
edenlerin, yakın mazide birçok Avrupa memle
ketlerinde meydana gelen İngiltere gibi misalle
ri ve hadiseleri bilmeleri gerekirdi. 

Stratejinin bu kısmında tahakkuk edeceğine 
I inanmadığımız bir husus da yapılacak yatırım-
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ların gerçekleşmesi için iç tasarrufların, 1972'de 
GSMH'nm % 19.6'dan 1977'de % 25,5'e çıka
cağıdır. Bu, artan gelirin % 38'inin tasarruf 
edilmesi demektir. Şüphesiz, bu hedef istenilen 
ve tasvibedilen bir hedeftir. Fakat bunun ta
hakkuku son derece şüphelidir; hattâ imkânsız
dır. Yukarıdaki rakamlardan anlaşıldığına göre 
ortalama tasarruf oranının, her yıl ortalama 
'% 1,2 gibi bir mutlak değer artışı göstermesi ge
rekecektir ki, bu erişilmesi çok F.OT olan bir he
deftir. Her ne kadar Japonya, Yunanistan ve 
İspanya gibi memleketlerde iç tasarrufların gay
ri safi millî hasılaya oranı sıra ile % 38,6; % 25,5 
ve % 24.7 gibi yüksek nispetlerde tahakkuk et-
tirilebihriişse de, bunlardan Japonya'nın ayrı 
birtakım hususiyetleri vardır. Yunanistan ve 
ispanya'da ise fert basma millî gelir Türkiye'
den çok yüksektir. Bu oranlar tahakkuk ettiği 
zaman her iki memleketin de yıllık fert başına 
düşen millî geliri 850 dolar civarında idi. Hal
buki Türkiye'nin yıllık fert başına millî geliri 
Üçüncü Beş Yıllık Planın hedeflerine ulaşıldığı 
takdirde, 1977'de 475 dolar olacaktır. Fert ba
şına yıllık millî gelirleri arasında bu kadar fark 
olan iki memleketin iç tasarruflarının aynı öl
çüde fazla olması mümkün değildir. 

Ayrıca Batı Almanya, Fransa, italya, Ho-
landa, Belçika ve Portekiz gibi memleketlerin 
tetkikinden görüyoruz ki, bunlardan çok azı 
böylesine yüksek bir hızı, ancak fert başına 
millî gelirin çok geliştiği devrelerde tahakkuk 
ettirebilmişlerdir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan için söylediklerimiz
den çıkan neticeye göre; uzun vadeli perspek
tif için planın derpiş ettiği ve 1987-de % 30,5, 
1995'te de % 31,7 olan ortalama tasarruf oranı
nın tahakkuk etmesi de mümkün değildir. Do-
layisıyle 1972'de % 21 olan toplam yatırımların 
gayrisâfi millî hâsılaya oranı 1977'de % 26, 
1987'de % 30.3'e, 1995'te de % 31.6'ya çıkama
yacaktır. 

Zira Türkiye'nin bu tarihlerdeki fert başına 
düşen yıllık millî geliri seviyesinde bu yatırım 
oranını gerçekleştirmiş çok az memleket vardır. 
Türkiye'nin 1987'de fert başına düşen millî ge
liri 860 dolar, 1995'te ise 1 500 dolar olduğunu 
düşünürsek, Almanya'da fert başına düşen millî 
gelir 2 150 dolarken yatırım oranı % 25.2, 
Fransa'da fert başına düşen millî gelir 2 460 
dolar iken yatırım oranı % 28.2, italya'da fert 

başına millî gelir 1 400 dolar iken yatırım ora
nı % 20.1, Hollanda'da fert başına millî gelir 
1 760 dolar iken yatırım oranı % 27,3, Belçi
ka'da fert başına millî gelir 2 010 dolar iken 
yatırım oranı % 22,1 ve nihayet bu oranın çok 
yüksek olduğu Ynanistan'da fert başına millî 
gelir 850 dolar iken yatırım oranı % 29 olmuş
tur. 

Yukardaki rakamların mukayesesi göster
mektedir ki, eğer Üçüncü Beş Yıllık Planın 
tahminleri doğru çıkarsa Türkiye önümüzdeki 
yıllarda öylesine çok yatırım yapacak ki, yatı
rımların gayrisâfi millî hâsılaya oranı bakı
mından Japonya'dan sonra dünyada en yüksek 
seviyeye erişecektir. Halbuki Arthur Lewis ta
rafından yapılan son .araştırmalara göre tasar
ruf ve yatırımların yıllık artma seviyeleri be
lirli sınırların üzerine çıkarılamamaktadır. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Planda hatalı olarak tes

pit ettiğimiz bir husus da, yatırımların Devlet 
ile özel teşebbüs arasındaki dağıtımda Devlete 
fazla ağırlık verilmiş olmasıdır. Plana göre, 
«1972 - 1977 devresinde yapılacak yatırımların 
% 56.3'ü kamu kesimi, % 43.7'de özel kesim 
tarafından» yapılacaktır. Üstelik bu planda 
Devlet ve özel sektörlerinin sahaları da ayrıl
mış değildir. 

Önce özel sektörün durumunu tetkik edelim: 
Bugün Türkiye'de özel sektör, hem sermaye, hem 
tecrübe, hem de arzu bakımından yatırım yap
maya hazırdır. Halka açık sermaye şirketleri 
kurulduğu, Avrupa'daki işçilerimizin tasarruf
ları ciddî olarak ele alınıp birtakım holdingler 
şeklinde teşkilâtlandırıldığı takdirde özel sek
törün yatırım güç ve imkânlarını bugünkünün 
birkaç misli artıracağı kanaatindeyiz. Ayrıca 
özel sektör yatırımlarının, Birinci Plan Döne
minde, toplam yatırımlar içindeki payı % 47.6, 
ikinci Plan Ddöneminde ise % 46.9'dur. Yani 
geride bıraktığımız on yıl ortalaması % 47'dir. 
Özel sektör yatırımlarının yıldan yıla artış mik
tarları ise Birinci Plan devresinde % 10,5, 
ikinci Plan Devresinde ise % ll'dir. Özel teşeb
büs statüsünde yapılan ve Birinci Plan Devresi 
özel teşebbüs yatırımları içinde büyük yekûn 
tutan Ereğli Demir Çelik tesislerinin hususi du
rumu nazarı itibara alınırsa, Birinci ve İkinci 
Plan devrelerinde özel teşebbüsün yatırımları 
hem yıldan yıla artarak gelişmiş, hem de bu ya-
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tarımların toplam yatırımlar içindeki nispeti I 
yıldan yıla yükselerek seyretmiştir. Özel sektör 
yatırımlarının daha çabuk tahakkuk etmesi, 
daha randımanlı olması ve halktan daha az fe
dakârlık gerektirmesi gibi hususları da nazarı 
itibara alırsak, plandaki yatırım ayırımının ha
tası büsbütün ortaya çıkmaktadır. 

Devletin durumuna gelince : Bunu plan 122 
nci sayfada, «Kamu yönetimi içinde yer yer 
modern kuruluşlar bulunmakta ise de, yönetim 
genellikle eski yapısını sürdürmektedir. Bugün 
Türkiye'de kamu yönetimi, sorumluluğunda bu
lunan işleri hızla ve nitelikli biçimde yürütecek 
verimliliğe sahibolamadığı gibi, ekonomik ve 
sosyal alandaki gelişmelere göre kendini yeni
leme esnekliğinden de yoksundur.» şeklinde an
latmaktadır. 

Üçüncü Plan Devresinde Devlet yatırımları 
işte bu idare mekanizması ile yapılacak ve yü
rütülecektir. Buna bizim ayrıca bir şey ilâve et
memize ihtiyaç yoktur. 

Planın bu tutumunun neticeleri ne olabilir? 
Şimdi bunlar üzerinde biraz duralım : 

Plan bu hali ile, ekonomi politikası üzerinde 
tercihini özel sektör aleyhine ortaya koymakta
dır. Tatbikat esnasında bu tercih, cebrî tasar
ruflarla, vergilerle, yatırım öncelikleri ile yatı
rım sahalarının özel teşebbüse kapatılmasıyle yer 
yer ve zaman zaman ortaya çıkacaktır. 

Planın bu durumu, sermayenin marjinal te-
sirliliğini zayıflatacak ve özel sektörün cesare
tini kıracaktır. Dolayısı ile de özel sektörün 
yatırımlara rağbeti azalacak ve sermayemin mar
jinal verimi düşecektir. 

Toplam yatırımlar içinde Devlet sektörü ya
tırımlarında lüzumsuz ve hesapsız artışlar ola
caktır. Bu yatırımlar Devlette büyük ölçüde 
İktisadi Devlet Teşekküllerince kullanılacaktır. 
Bugüne kadar mevcut tatbikat göstermiştir ki, 
umumiyetle tekel kârları yaratılmadığı müddet
çe, bu teşekküller kanalıyle yapılan yatırımların 
ortalama verimi düşük olmaktadır. Bu durum 
millî prodüktiviteyi düşürecek ve kalkınma hı
zını yavaşlatacaktır. 

Yine bu durum, karma ekonomi içinde özel 
sektör ve Devlet arasında meydana gelen den
geyi bozacak, çeşitli sanayiler arasında kurul
makta olan dengenin bozulmasına veya geoik- f 
meşine sebebolacaktır. Bundan da, düşük kapa- | 

| sitede çalışmalar, istihsal ve istihdam yönünden 
birtakım kayıplar meydana gelecektir. 

Bütün bunlar da, elbette, plan hedeflerinin 
gerçekleşmesine derece derece ve kısmı kısım 
mâni olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan ve stratejisinin umu

mî görünüşü ve politikası hakkında görüşleri
mizi bu şekilde ifade ettikten sonra, şimdi bu 
planın sektörler kısmı ile ilgili görüşlerinize ge
çebiliriz. 

Sektörler için planın ortaya koyduğu pren
sip ve hedeflerle, getirmiş olduğu tedbirlerin ba
zılarında Birinci Beş Yıllık Planla büyük bir 
benzerlik görülmektedir. Bu benzerlik bilhassa 
Karayolları ve Çimento sanayii hakkında planın 
getirdiği hükümlerde görülmekte hemen hemen 
aynı mahiyeti taşımaktadır. Bilindiği gibi 1 nci 
Planda görüşlerinin yanlış olduğu tatbikatta 
ortaya çıkan ve değiştirilmek mecburiyetinde 
kalınan iki sektör, Karayolları ve çimento sek
törleridir. Bunların 1 nci Plandaki görüşlerinin 
tamamıyle yanlış olduğu tatbikatta meydana 
çıkmıştır. 

Planın sektörler kısmında getirdiği hüküm
lerde de devletçilik yanı ağır basmakta ve bazı 
sahalarda özel sektöre lüzumsuz müdahalelerin 
olacağı ifade edilmektedir. Buna ait, önemli 
olan birkaç misal üzerinde durmak isteriz. Pla
nın 295 nci sayfasında «Bor tuzları, volfram ve 
radyo aktif minerallerin kamu tekelinde ola
cağı» ifade edilmektedir. 296 nci sayfada 
«Kamu Demir madenciliği Etibankta toplana
caktır. Bu şekilde Divriği demir yataklarında, 
demir dışındaki diğer minerallerin de değerlen
dirilmesi sağlanacaktır.» denilmektedir. Yine 
aynı sayfada «Bilinen maden rezervlerinin ge
liştirilmesi, işletmenin millî kalması temel ilke 
olacak, kaynakların israf edilmeden en uygun 
biçimde değerlendirilmesi sağlanacaktır.» denil
mektedir. 446 nci sayfada «Petrokimya komp
lekslerinin Petro - Kimya A. Ş. tarafından veya 
öncülüğünde kurulması ve gelişmesi sağlanacak
tır.» denilmektedir. 470 nci sayfada, petrol 
tesisleri kasdedilerek «yeni kurulacak tesislerin 
kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır.» denilmektedir. Sayfa 573'te 

f «Üçüncü Plan döneminde, ağır elektronik (elekt-
1 roteknik) ekipman üretimi kamu kesimi öncülü-
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günde geliştirilecektir.» ve sayfa 630'da «Yurt 
içi enerji üretim kaynaklarının değerlendiril
mesinde Devlet tekeli esastır.» denilmektedir. 
Bunlar hakkında ne düşündüğümüzü, bunların 
plandan çıkarılması veya değiştirilmesi için ve
receğimiz önergelerde etraflıca ortaya koyaca
ğız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Planın yapmış olduğu bazı tespitler ve gös

termiş olduğu hedefler üzerinde de planla aynı 
fikirde olmamıza imkân yoktur. Meselâ 210 ncu 
sayfada «Karayollarında çalışmalar daha çok, 
mevcut yolların standartlarının iyileştirilmesine 
yöneltilmiştir.» denilmektedir. Bundan ve ka
rayolları için ayrılan tahsisattan anlaşıldığına 
göre Türkiyemizde önümüzdeki beş yıl içinde, 
belli başlı yeni yol yapılmayacaktır. Biz buna, 
yani yeni yol yapılmamasına hiçbir şekilde im
kân görmüyoruz, iki bakımdan bilhassa imkân 
görmüyoruz; 

Önce; Türkiye'nin yeni yol yapılmasına şid
detle ihtiyaç vardır, istanbul köprüsü yapılın
ca Edirne - istanbul yolu trafiğe kâfi gelecek 
midir? Ankara - İstanbul yolu daha kaç sene 
mevcut trafiği taşıyabilecektir? istanbul köp
rüsü yapıldıktan sonra gelecek arabalı turis
tin miktarı plancılar tarafından ne ölçüde tah
min edilmiştir? Bütün bunların yanında, mese
lâ Zonguldak bölgesi, meselâ Kastamonu böl
gesi, meselâ Sinop bölgesi, henüz memleketin 
iç kısımlarından âdeta tecridedilmiş bulunmak
tadır. Meselâ iki turistik bölgeımiz olan Antal
ya ve Muğla bölgesi arasında yol denebilecek 
şekilde bir bağ mevcut değildir. İkinci olarak, 
bugün Karayollarının elinde büyük bir maki
ne ve teçhizat parkı vardır. Bunları çalıştıra
cak ve iş yapacak miktarda teknik eleman da 
vardır. Bunlar ne olacaktır? Bunların sadece 
mevcut yolların standartlarınm iyileşjtirilme-
simde kullanılacağına inanmak mümkün değil
dir. Hiç olmazsa tam kapasite ve morm,al bir 
verimle çalıştırılması mümkün değildir. 

Planın sektörler kısmında, çimento sanayii 
için getirdiği politika ve tespitlere de bütünü 
ile karşı olduğumuzu söylemek isteriz, önce, çi
mentonun sadece iç talepleri karşılayacak bir 
mal olarak düşünülmesinin karşısındayız. Plan 
bu mevzuda, sayfa 488'de, «ihracat yapılmaya 
başlanmış olmasına rağmen, çimento ihraç malı 

j olarak düşünülemediğmden ilerdeki yıllarda 
çimento ihracatının azalacağı, üretim kapasite
sinin ancak iç talebi karşılayacak ölçüde geli
şeceği beklenmektedir.», sayfa 489'da ise «Çi
mentonun ağır, fakat ucuz bir mal olması nede
niyle dış ticarette önemli bir yeri olmayacağı, 
çimento ihracatının özellikle kapasitenin iç ta
lepten fazla olduğu sürece yapılacağı» ifadele
rini kullanmaktadır. 1977 yılma kadar Türki
ye'nin ihracat projeksiyonlarını gösteren 119 
numaralı tabloda da çimento ihracının gittikçe 
azaldığını ve 1977 yılında sıfır olduğunu gör
mekteyiz. Ayrıca geride bıraktığımız on yıl 
içinde çimento istihsalinin ortalama artışının 
% 14 olduğunu işaret ederek, Üçüncü Beş Yıl
lık Plan devresinde bu artışın % 8,9 olacağını 
ileriye sürmektedir. Tenakuzun, mantıksızlık 
ve hesapsızlığın bu ölçüde yanyana geldiğini 
görmek son derece zotrdur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çimento, Türkiye'mizin komşuları için ve 

Afrika memleketleri için, daha en az 15 - 20 yıl 
ithal malı olarak kullanılacaktır. Hatta bu 
memleketlerin bir kısmında çimentonun ham
maddesi bile mevcut değildir. Meselâ Kuveyt 
bunlardan biridir ve bu memleket, ihtiyacı olan 
çimentoyu uzak Şark'tan getirmektedir. Çimen
to mevzuunda Türkiye hammadde olarak dün
yanın en zengin memleketlerinden biridir. Üs
telik çimento fabrikalarının % 95'ten fazlası 
yerli yapılabilmektedir. Çimentonun standart 
ve kalitesi ise, dünyada en üstün derecede el
de edilmektedir. Türkiye'mizde alışılmış ve 
yerleşmiş bir de fon sistemi vardır. Yani kâr 
eden çimento fabrikalarından ton başına alman 
ve zarar eden fabrikalarla, ihraceden fabrika
lara verilen bir fon vardır. Bu fon, çimento 
ihracatını her zaman ve her türlü şartlar altın
da mümkün kılacak bir sistemdir. Üstelik bu 
fon, çok geniş olan çimento müstehlikleri ara
sında dağıldığımdan, vatandaşa da zor gelecek 
bir tarafı yoktur. Bütün bunlardan dolayı çi
mento, Türkiye için ideal bir ihraç malıdır ve 
ihracatı istediğimiz kadar artırabiliriz. 

Diğer taraftan Üçüncü Beş Yıllık Plan dev
resinde çimento istihsali % 8,9 gibi bir gelişme 
gösterirse, dördüncü ve beşinci plan devrelerin
de ne ölçüde bir gelişme olmalı ki, 1995'te he-

| def olarak alman 40 milyon tona ulaşılabilsin? 
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Bunu da açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. 
Üstelik plan, kapasite tahminlerini yapar

ken çimento sanayiinin hususî bir özelliği olan, 
istihlâk edilen çimentonun takriben % 10 üs
tünde bir kurulu kapasiteye ihtiyaoolduğunu 
da nazarı itibara almamıştır. 

Bu mevzuda söyleyeceklerimizi hülâsa ede
cek olursak, planın görüşü baştanbaşa yanlış
tır. Bu sektör yeni baştan ele alınıp, yukarda 
ortaya koyduğumuz fikirler çerçevesinde yeni 
hedefler tespit edilmeli, çimento ihraç malı 
olarak kabul edilerek gerekli yatırım imkânla
rı sağlanmalıdır. Aksi halde, Üçüncü Beş Yılhk 
Planın üçüncü yılından sonra çimento tekrar 
karaborsaya düşecektir ve Türkiye, çimento 
gibi kolay ve bol istihsal edilebilecek bir ihraç 
malından mahrum kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, aşağı - yukarı ay
nı kadro tarafından yapılan birinci plana ait 
bir hâtıramı şöyle araya girerek anlatmak iste
rim. İkinci Beş Yıllık Plan burada müzakere 
edilirken, o zaman da «Türkiye'de çimento faz
ladır, yeni çimento fabrikalarına ihtiyaç yok» 
deniyordu. Ve bunun için de 1963 yılında «çi
mento ihracedilecektir» diye programlara mad
de konmuştu. 

Tatbikatta görüldü ki, 1963 yılında çimento 
ihracedilememıiş, ihracedileceği zannedilen çi
mentonun aşağı - yukarı birbuçuk misli çimen
to ithal edilmek mecburiyetinde - kalınmıştır. 
Ve 1966, 1967, 1968 yılları çimentonun Türki
ye'de karaborsadan kurtarılması için o günün 
mesulleri tarafından gece gündüz, uykusuz kal
ma pahasına, huzursuz kalma pahasına çalışıl
mış fakat buna da muvaffak olunamamıştır. 
Bu hususu şunun için arz ettim, o zaman biz 
yine «planın, çimento ufku dardır. Bunu artı
ralım. Türkiye'yi çimento karaborsasına götü
rüyorsunuz? dediğimiz zaman, plancılar bunu 
kabul etmemişler, fakat tatbikat aynen bizim 
söylediğimiz gibi çıkmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Ne hikmettir bilinmez, çimento sahasında 

bu kadar kısır ve dar ölçüler içinde kalan plan, 
maden sektörü sahasında ölçü ve hesabı unuta
cak kadar ileri düşünmektedir. Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde maden sektöründe, ikinci 
Plan döneminde bu sektörün yılda ancak % 8 
civarında bir gelişme gösterdiği unutularak, 

yılda % 15,3 gibi bir hızla gelişeceği kabul 
edilmektedir. Bu sahaya devletçilik gelmekte
dir. Bu sahadan yabancı sarmaye kısmen veya 
tamamen kovulmaktadır. Bu sahaya yapılacak 
yatırımların çak riskli olduğu ve ancak uzun 
devrelerde randımanlı hale geleceği bilinmekte
dir. Bu sahada yatırımların artırılması için 
teşvik unsuru olarak hemen hemen hiçbir hazır
lık da yapılmamıştır. Dolayısıyle bu sahaya yer
li özel teşebbüsün büyük bir sermaye ile girme
si de düşünülemez. Bütün bunlara rağmen yıl-
de gelişme hızı ortalama % 15,3 olarak nasıl 
tahakkuk edecek ve 119 numaralı ihracat pro
jeksiyonları tablosunda gösterildiği gibi, yıllık 
ihracat 1972'de 37 milyon dolardan 1977'de 81 
milyon dolara nasıl çıkacaktır? Yani 1972 yılı 
ihracatının iki mislinden daha fazla bir büyü
meye nasıl ulaşacaktır? Bunların da izah edilip, 
açıklığa kavuşmasında fayda görmekteyiz. Ar
kadaşlarımız verdikleri izahlarla bizi tatmin 
edecek delilleri ortaya koyarlarsa kendilerine 
huzurunuzda teşekkür etmeye hazırız. 

Planın imalât sektörü kısmında, motor sa
nayii hakkında getirdiği tedbirler de tatmin 
edici olmaktan uzaktır. Plan bu mevzuda say
fa 553'te «özellikle motor ve aktarma organları 
konularında kamu kesiminin, zaman kaybetme
den öncülük görevini yapması esas olacaktır. 
Motor ve aktarma organları projelerinin ger
çekleştirilmesinde kamu, özel üçüncü kesim, 
halk ve yurt dışında çalışan işçilerin katılmala
rı esas alınarak örgütlenilecektlr.» denilmekte
dir. Bu ifade muğlak ve belirsiz bir ifadedir. 
Buna göre motor sanayi için daha uzun zaman 
münakaşa edilecektir demektir. Halbuki iki yıl 
bu mesele üzerinde konuşuldu, toplantılar ya
pıldı, komisyonlar kuruldu ve bir karara va
rılmaya çalışıldı. Demek ki, henüz bir karara 
varılamamış. Kanaatimiz odur ki, bu iş Devle
tin işi değildir. Devlet belki yardımcı olabilir; 
fakat bu meselenin özel teşebbüse belirli şart
larla verilmesi şarttır. Bunu Devlete bıraktığı
mız takdirde, mevzu korkarım ki «Devrim Oto
mobili» haline gelir ve memleketimizde bu sa
nayinin kurulması en az daha beş sene gecikir. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Meselenin, belirli şartlara riayet edilmek, 
belirli sınırlar içinde kalmak ve tipi, istihsal 
miktarı, kalite ve fiyatı normal ölçüler içinde 
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kalacak şekilde, bir özel teşebbüse veya özel 
teşebbüs - devlet - karma teşebbüsüne en kısa 
zamanda verilmesi prensibolarak kabul edilme
lidir. Plan bu prensibi koymalı ve gerekli ted
birleri getirmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Motor sanayi hakkında fikirlerimizi ortaya 
koyduktan sonra planın uçak sanayii hakkında 
getirdikleri üzerinde de kısaca durmak iste
riz. 

önce, planın bu husustaki tespiti yanlıştır. 
planda; «uçak sanayiine Türkiye'nin ihtiyacı, 
millî güvenlik gereklerinin yarattığı askerî ih
tiyaçları ile havayolu yük ve yolcu taşımaları
nın tüm ulaştırma sektörü içindeki payını gi
derek artırması yanında tarımsal mücadele ve 
eğitim amaçlı uçaklara olan talep bu sanayi ko
lunu verimli olarak kurup yaşatacak düzeye 
yükselmiştir.» şeklindedir. 

Bu tesbitten anlaşıldığına göre Türkiye, 
uçak sanayiini kuracak, hem ordunun ihtiyacı 
olan uçakları, hem Havayollarının ihtiyacı olan 
uçakları, hem de ziraî mücadele ve eğitim 
için gerekli olan uçakları yerli olarak yapa
caktır. Planda birçok yanlış tespitler vardır; 
fakat bu ölçüde bir yanlışa rastlamak mümkün 
değildir. Planı hazırlayanların bütün !bu uçak 
çeşitlerinin Türkiye'de kurulacak tesislerle ve 
yerli olarak yapılacağını kabul ederek plana 
yazmaları hakikaten hayret edilecek bir nok
tadır. Bu kadar çeşitli uçakları yapmak bir ya
na, tek tip !bdr uçağın yapılmasının bile büyük 
mesele olduğu; çok ıbüyük sermayeye, çok ileri 
teknolojiye, çok yetişmiş teknisyenlere ve çok 
iyi işleyen bir organizasyona ihtiyaç gösterdiği 
herkes tarafından bilinen bir dünyada, bizim 
plancılarımızın ölçüsüne kelime bulmakta cidden 
müşkülât çekiyoruz. Acaba plancılarımla bunu 
düşünürken hiç mi dünya uçak sanayiini tetkik 
etmediler?.. Bu hususta bazı realiteleri ortaya 
koymak ve bazı noktalara işaret etmek isteriz. 

Bir defa, Hava Kuvvetlerini güçlendirme 
ile Türkiye'de uçak sanayiini kurmayı ayırmak 
gerekir. Türkiye'de uçak sanayiini kurmak, 
hem de bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak şe
kilde kurmak; Ibunu her Türk ister, bundan 
her Türk'ün göğsü kabarır, bundan her Türk 
gurur ve iftihar duyar; ama bu iş gerçekleşmez-
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se, bunun yıkıntısı, bunun çöküntüsü ve bu
nun vereceği aşağılık kompleksi de son denece 
müthiş iolur. 

Değerli milletvekilleri, 
Bir noktayı bilmemizde çok büyük fayda 

vardır. Bugün uçak sanayii, bilhassa ikinci 
Dünya Harbinden sonra bir devletin tek başına 
kuracağı bir sanayi olmaktan çıkmıştır. Bu işi 
tek başına yürüten devletler bazı süper dev
letlerdir. Bu mevzuda malî, teknolojik ve or
ganizasyon ihtiyaçları öylesine artmıştır ki, 
ekonomik ve sanayi gücü bakımından normal 
durumunda olan hiç bir devlet, bu işe tek ba
şına cesaret edemez hale gelmiştir. Dolayısıyle 
uçak sanayii bugün çok milletli şirketler veya 
çok devletli konsorsiyumlar tarafından ancak 
kurulabilmektedir. Bugünün batı dünyası bu
na ait misallerle doludur. Bunlardan bazıları
nı dikkatinize arz etmek isterim. 

Atlantic isimli devriye uçağı, ingiliz, Fran
sız, Kolanda ve Alman şirketlerinin müştere
ken yaptıkları bir uçaktır. Bu uçağın projesi
ni ve tipini Fransızlar, pervanelerini ingilizler, 
gövdesini Holandalılar, diğer taraflarını da Al
manlar gerçekleştirmişlerdir. 

F-104 uçaklarının projesi Amerikalılar ta
rafından hazırlanmış, yapımı ise Batı Alman
ya, Belçika, italya ve Holanlda tarafından 
«NATO Projesi» adı altında gerçekleştirilmiş
tir. 

Concort Projesi, bir yolcu uçağı projesidir 
ve üzerinde ingilizlerle Fransızlar tam on yıl
dan beri çalışmaktadırlar. 

VFW - 614 uçağı, Alman, ingiliz, Fransız, 
Hodanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri 
sermaye ve işbirliğinin neticesinde meydana 
gelmiştir. 

1974 yılında servise girecek olan ve «Avru
pa otobüsü» diye isimlendirilen kısa menzilli 
ve geniş gövdeli A-3000 B tipi yolcu uçağı, 
Fransa, Almanya, italya, Helanda ve ispan
ya'dan teşkil edilen bir konsorsiyum tarafından 
yapılmakta/dır. 

Nihayet, en son ve en modern uçaklardan 
biri olan Pan - Avia uçağı, Almanya, ingiltere, 
italya ve Holanda devletlerinden meydana ge
len bir konsorsiyum tarafından gerçekleştiril
miştir. 

Teknolojik gelişmeleri çok yüksek, malî im
kânları çok üstün ve organizasyon güçleri de 
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çok ileri olan bu devletler acaba neden gayret | 
ve imkânlarını birleştirme ihtiyacını duymuş
lardır? Bu sualin cevabını bir misalle vermek; 
isteriz. I 

Şekli değişebilir F-l l l askerî uçağının ilk I 
uçuş denetmesi yapılmaya başlandığı gün bu I 
tip uçağın sadece prototiplerinin etüdüne 2 mil
yar dolar, yani 30 milyar Türk Lirası harcan- I 
mış bulunuyordu. Bu rakamı, herkesin dik- I 
katini samimi olarak çekmek için arz ediyorum. 

Burada, uçak sanayii plana konduğuna 
göre, bir noktayı daha öğrenmekte fayda var
dır. Uçağı veya plandaki gibi çeşitli maksat- 1 
lar için kullanılacak uçakları ne şekilde yapaca- I 
ğız? Dizayn proje ve imalâtı tamamen yerli 
olan prototipler mi geliştireceğiz? Böyle bir 
metotla uçak yapmak için en az on yıl lâzım 
sadece tipini tespit etmek üzere. On yıl sonra 
elde edilecek uçağın da hiç şüphe etmeyelim ki 
modası geçmiş olacaktır. 

Bir başka metot, patentini ve ruhsatını baş
ka bir memleketten veya firmadan alarak yer
li bir uçak yapmak. Bu, dışarıdan, alınan bir 
uçağa göre çok daha pahalıya malolacak ve 
parça ikmali bakımından idamesi mümkün ol
mayacaktır. Ayrıca, patentini aldığımız firma 
veya devletin dünyadaki uçak sanayii rekabe-
tindekl yeri ne olacaktır? Bunun da öncelden 
tespiti imkânsızdır. 

Bir başka yol da, uçak sanayii kurmuş olan 
bir veya birkaç devletle teşriki mesai yapılarak 
yukarda misal olarak verdiğimiz birleşmeler 
gibi bir organizasyon meydana getirmek. Bu, 
kanaatimizce en mümkün olan çözüm tarzıdır; 
fakat bunu da plandaki yabancı sermaye aleyh
tarlığı ve dışa bağlılık korkusuyla telif etmeye 
imkân yoktur. O zaman uçağı nasıl yapacağız? 
Bunu arkadaşlarımız izah ederlerse memnun 
oluruz. 

Görülüyor iki, bu mevzu plana biraz acele, 
biraz ayaküstü, biraz hesapsız verilmiş bir ka
rarla konmuştur. 

Muhterem! milletvekilleri, 

Üçüncü Beş Yıllık Planın kanaatimizce üze
rinde en çok durulması gereken yerlerinden bi- I 
ri de, eğitim, kültür ve gençlik mevzuunda ge
tirdiği hükümlerdir. Bu kısımlar tetkik edildi
ği zaman görülmektedir ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, tepeden tırnağa bozuk olan Türk eğitim 1 

| sistemini düzeltmek için yeni bir fikir, yeni bir 
I görüş, yeni bir metot veya yeni bir tedbirler 

manzumesi getirmemektedir. Hatta eğitim siste-
I mimizdeki bozuklukların mahiyetini, ölçülerini 
I ve sebeplerini de ortaya koyamamaktadır. Bu 
I mevzuda Planlamanın elinde yapılmış ciddî ve 

seviyeli etüt ve araştırmaların olduğu da şüp-
I helidir. Yalnız 786 ncı sayfadaki fikirler, Üeün-
I cü Beş Yıllık Planda yeni ve müspet fikirler

dir. Ancak bu fikirlerin planın diğer tarafla-
rıyle irtibatını kuramadık. Herhalde sonradan 
ilâve edilmiş ve plan da bu ilâveye göre düzel-

f tilmemiştir. 

Eğitim sistemimizin içine düştüğü çıkmazı 
bütün detayları ile ortaya koymak için, bu sis
temin bugünkü faale hangi safhalardan geçerek! 
geldiğini, çeşitli yanlışlıkların yıllarca üst üste 
nasıl yığıldığını, bazı iyi niyetli teşebbüslerin 
hedeflerinden nasıl şaşırtıldığmı ve sistemin ku- ~~ 
ruluş devresinde mevcudölan hataların zaman
la düzeltilmesi gerekirken iyi tarafların birer 
birer nasıl yok olduğunu etraflıca tetkik etmek 
gerekir. Devleti ayakta tutan müesseselerin te
meli de eğitim üzerine kurulduğu için bu mev
cuda mevcudölan hata ve bozuklukların toplu
mun bütün sahalarına nasıl tesir ettiğini de 
göstermek icabeder. Bunlar objektif ölçüler 
içinde ve etraflı bir şekilde yapılırsa görülecek
tir ki, toplumumuzda meydana gelen bozukluk
ların hemen hepsi eğitim sistemimizdeki kifa
yetsizliklerden, yanlışlık ve sistemsizliklerden 
ileri gelmektedir. 

Hiç şüphe yok ki eğitim sistemimiz bugün
kü noktaya birden bire ve kısa zamanda gel
memiştir. Cumhuriyet Devri eğitim sistemini 
tarafsız bir gözle ve anahatları ile tetkik ede
cek iolursak !bu durum açık ve kesin bir şekil
de görülmektedir. Şurası muhakkak ki, eğitim 
sistemimiz, birtakım kusurlu taraflarına rağ
men en parlak ve en verimli devresini 1923-1038 
yıllarında yaşamıştır. Bu devrede objektif bir 
tarih öğretiminin yapılmamasına, birer vasıta 
olan inkılâpların birer gaye haline getirilmesi
ne ve hedefinin dışına çıkarılarak millî kültür 

I sahasına götürülmesine rağmen, millî mücade
lenin ideal milliyetçilik, istiklâl aşkı ve muasır 
medeniyete bağlılık gibi prensipleri, eğitim sis
temimizin anagayesi ve felsefesi olmuştur. Bun-

1 lara vatanın bölünmezliği ve üstünlüğü fikri ile 
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batının ilim ve teknolojisine ulaşma azmi de 
eklenince, Atatürk Devri eğitim sisteminin ana-
prensipleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu devrede 
öğretim ve eğitimdeki ciddiyet ve seviye de 
normalin çok üstünde idi. Atatürk'ün ölümün-» 
den sbnra eğitim sistemimiz (büyük yaralar al
maya (başlamıştır. Eski hatalar yanında Türk 
milliyetçiliği ruhu tamamıyle söndürülmüştür. 
Yanlış bir lâyiklik anlayışının ve terbiye siste
minin içine sürüklenmiştir. Batılı 'olma, Türk 
kültürünü inkâr manasına alınmış ve eğitim 
metotları, sistemten 'sisteme değiştirilerek için
den çıkılmaz hale gelmiştir. 1950'den sonra de
mokratik 'sisteme intibaksızlığın neticesi bunla
ra ciddiyetsizlik, lâubalilik, seviye ve kalite 
düşüklüğü de eklenmiştir. 1060'dan sonra ise, 
yeni Anayasanın imkânlarından istifade edile
rek, eğitim sistemimize baştan aşağı ideoloji ve 
politika girmiştir. Yani eski hastalıklara ilâve 
olarak eğitim sistemimizi aşırı ideolojiler ve so
kak politikası adeta istilâ etmiştir. Komünizmin 
her çeşit prbp.ogan.dasi son derece büyük (bir1 

hızla öğretim kadroları ve gençlik arasında ya
yılarak, onları ders salonlarından, laboratuvar-
lardan, sokaklara, meydanlara, Devlet kuvvet
lerinin ve kanunî otoritelerin karşılarına sürük
lemiştir. 

Nihayet bugünkü 'eğitim sistemimiz, her ge
çen yıl kıymetli taraflarını kayîbede kaybede, 
eski kusurlara yenileri ilâve edile edile, tam 
'bir çıkmaza girmiş bulunmaktadır. Çıkmazda 
bulunan eğitim sistemimizin başlıca vasıflarını 
şöylece sıralamak mümkündür : 

Bugünkü Türk eğitim sisteminde, insanlara 
ait her problemin çözümünde, anaunsur olan 
kaliteli ve idealist insana, değer verilmemekte, 
sadece okumuş veya diplomalı insan sayısının 
artırılması anahedef olarak kabul edilmekte
dir. 

Müfredat programlan, ders kitapları, imti
han ve sınıf geçme usulleri, 'her yıl biraz daha 
düşürülerek, en geri zekâlı ve en tembel bocuk
ların seviyesine göre, tespit ve tanzim edilmek
tedir. 

'Gençlerimize, millî tarih, millî kültür, mil
lî terbiye, millî dil ve (millî ideal olarak çok asî 
şey verilmekte veya hiç bir şey verilmemekte
dir, 

18 . 10 . 1972 0 : 1 

Millî ve manevî değerlere, devlet otoritesine 
ve kanunlara, hatta ana-babalarla, öğretmen
lere karşı gerekli saygı ve hürmet hissi telkin 
edilmemektedir. Bütün bunların yanında ilk
okul öğretmeninden üniversitedeki profesörle
re, on yaşındaki çocuklardan her formasyonda
ki gençlere kadar, hemen herkes az veya çok 
bir ideolojiye 'bulaşmış veya bir politikaya bat
mıştır. 

İşte Üçüncü Beş Yıllık Plan bu sistemi dü
zelterek toplumumuzu teşkil edecek fertleri te
ker teker bilgili, ehliyetli, iyi ahlâklı, idealist ve1 

çalışkan insanlar haline getirecek bir program 
veya tedbirler manzumesi ortaya koymaktan 
uzaktır, insanı bir makina haline getiren sosya
list eğitim sisteminin aksine, insanı ruh, akıl ve 
beden bütünlüğü içinde, ferdi tam bir şahsiyet 
olarak ele alan bir görüş taşımaktan uzaktır. 

Eğitim sistmimizi, sadece bilen vs yapan 
insan yetiştiren bir çark olmaktan çıkarıp, 
aynı zamanda, hatta belki daha da fazla, düşü
nen ve araştıran beyinlerle yaratıcı zekâların 
yetiştiği, seviyeli bir ocak haline getirecek 
bir ruh ihtiva etmekten uzaktjr. 

Hattâ getirmiş olduğu ve açıklamadığı bazı 
ifadelerle yeni karışıklıklara, yeni açmazlara 
sebebolaoak bir mahiyet taşımaktadır, Meselâ 
«Atatürk inkılâpları» yerine «Atatürk Dev
rimleri» ifadesini getirmiştir. Bunu, «ilke» ola
rak, hedef olarak, prensibolarak yer ysr kul
lanmaktadır. Bu, çok büyük bir yanlıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
«Devrim» kelimesi 1960 yılından sonra, ke

sif ve yanlış bir şekilde inkılâp kelimesinin 
karşılığı olarak kullanılmaya başlamıştır. Hu
susi ile «Atatürk inkılâplarına» «Atatürk Dev
rimleri» denilmiştir. Hakikatte devrim keli
mesi devirmek fiilinden yapılmış bir isimdir. 
Manası yıkmak veya devirmek demektir. Bu 
hali ile Fransızca'da ki, «Revolution», ingiliz
ce'deki, «Revolution» ve Türkçedeki «İhtilâl» 
kelimelerinin tam kargılığıdır. Fransızca ve 
ingilizce'de de bu kelimelerin karşılığında bel
ki inkılâp manasına gelen taraf vardır, ama 
bu kelime Türkçe'ye girerken iki kelime ha
linde girmiştir; yıkma taraf]na ihtilâl den
miştir, yapıcı tarafına inkılâp denmiştir. Bu 
bakımdan inkılâp kelimesi hiçbir zaman ihti
lâl kelimesiyle aynı manada Türkçe'de kulla
nılmamıştır. 
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Büyük Atatürk'ün bizzat kendisi yaptığı 
işler hakkında, hiçbir gün ve hiçbir yerda 
«İhtilâl» kelimesini kullanmamıştır. Hatta 
Kurtuluş Savaşımıza bile «Atatürk ihtilâli di
yenlere çıkışarak» Rusya'da olanların aksine, 
Türkiye'de meydana gelen tahavvül, bir sos
yal ihtilâl değil, yabancı hâkimiyetine karsı 
bir ayaklanmadır.» demiştir, 

Devrim kelimesi, inkılâp kelimesi yerine 
kullanılamayacağı gibi, inkılâplara bağlılık 
veya inkılâpçı yerine ve «Devrimci» şeklinde 
de kullanılmamalıdır. Çünkü «Devrimci
nin» tam karşılığı ihtilâlcidir. Nitekim mem
leketi bir komünist ihtilâline götürmek iste
yen teşkilâtın adı da «Devrimci Gençlik Fe
derasyonu» idi, Bütün bunlardan dolayı «Ata
türk devrimleri» ifadesinin planda, ya «Ata
türk inkılâpları» şeklinde kullanılması veya bu 
manaya geldiğinin açıklanması gerekir. 

Planın getirmiş olduğu «Atatürk ilkeleri» 
veya «Atatürkçü ilkeler» veya «Atatürkçülük» 
gibi tabirlerin de izahında tayda görmekteyiz. 

Bizim inancımıza göre, Atatürk ilkeleri, 
Atatürk'ün fikir ve hareketleri, Atatürkçülük 
is bu fikir ve hareketlere bağlılık demektir. 
Atatürk'ün fikir ve hareketlerini ise şu ana-
ise bu fikir ve hareketlere bağlılık demektir. 
prensipler etrafında toplamak mümkündür. 

Atatürk millî iradeye dayanan, demokra
tik hukuk Devletini benimsiyor ve ona inanı
yordu. Atatürk'ün en büyük eserlerinden biri 
olan 1923 Anayasasının «Hâkimiyet kayıtsız 
Şartsız milletindir.» maddssı bunun en açık 
delilidir. 

Atatürk, millî tarihe, millî kültüre, millî 
şuura, dayalı Türk milliyetçiliğini benimsiyor ve 
ona inanıyordu. Tarih Kurumunu kurması, Dil 
Kurumunu kurması, bu mevzularda sayısız 
komisyonlar ve kongreler toplaması hep bu 
inancının ifadesi idi. 

Atatürk müspet ilme, akıl prensiplerine 
ve hür düşünceye dayanan muasır medeni
yeti ve onun temel prensiplerini benimsemişti 
ve bunların milletimiz tarafından da benimsen
mesini istiyordu. Atatürk'ün bütün fikirleri bu 
çerçeve içinde kalmış ve bütün hareketleri bu 
hedefe doğru yönelmiştir, 

Dikkatle tetkik edildiği zaman bu prensip
ler, komünizme de, sosyalizme de, ihtilâlciliğe 
de yüzde yüz aykırıdır. 

I Planın eğitim bahsinde sık sık kullanılan 
I «Atatürk ilkelerinin» manasının izah ettiğimiz 
I sekilide anlaşılıp, anlaşılmadığının açıklanma-
I sına ihtiyaç vardır. Zira unutmamak mecbu-
I riytindeyiz ki, 12 Mart öncesinde sol anarşist

ler, yaptıkları her şeyi «Atatürk ilkeleri» 
I uğruna- «Atatürkçü Aydın» adı altında yap-
I mıştır. Gelecek günlerde bu istismarların, çok 
I daha genişini, çok daha ağırını ve çok daha 

,şiddetlisi,ni görmemek için, bu mesele üzerin
de ısrarla durmaktayız. 

Planı, eğitim sektöründe teknik tenakuzlar 
I ve noksanlıklarla da doludur. Bu bakımdan 
I planda hayalî bir sistem mşa edilmiş, bu 
I sistemin tatbik imkânları düşünülmemiştir. Ay-
I rica planın eğitim kısmının, birkaç gün önce 

Resmî Gazetede yayınlanan «Eğitim Refor-
I mu» ile de arasında paralellik bulamadık. 
I Bilhassa sistem hususunda aynı mahiyetteki 

iki dokümanda aynı Hükümetten geçtiği hal
de, aralarında bir paralellik bulunmaması 
hayret edilecek bir noktadır. Eğitim sektö-

I ründe tespit edilen teknik hedeflerle finans
man münasebetleri arasında tam olarak bir 
irtibat kurulamamıştır. Meselâ ne derece isa
betli olduğu ayrıca münakaşa mevzuu olan te-

I mel eğitimin sekiz yıla çıkarılması hedefi için 
/gerekli finansman temin edilmemiştir. Nite
kim planın ilk taslaklarında temi eğitim için 
Üçüncü Beş Yıllık Plan Devresinde ayrılan 

I yatırım miktarı, elimizdeki dokümanda yarı 
yarıya düşürülmüştrü, ama hedef değişmemiş
tir. Bunun hesapla, ölçüyle ve mantıkla bağ
daştırılması mümkün değildir. Ya birinci he
sap yanlıştır, ya ikinci hesap yanlıştır, 

Eğitim sektörüne ayrılan toplam yatıtım 
miktarlarında da nispî bir azalma görülme
mektedir. Nitekim Birinci Beş Yıllık Planda 
eğitim yatırımlarının toplam yatırımlara ora
nı, bu oran Üçüncü Beş Yıllık Planda %'5 e 
düşmüştür. Reforma mevzu teşkil eden Tür
kiye'nin bu en hayatî sektörü için planın ge
rek mânevi, gerekse maddî yönden getirdik
leri, kuru bir sanayileşmeyle her meselenin 
halledileceğini düşünen bir zihniyeti ortaya 
koymaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Plan geçnlik ve kültür mevzularında bazı 

güzel prensipler ortaya koymakla beraber, 
I bu iki meselenin özüne inip, hrkikaten tat-
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bik imkânı olan tedbirler getirememiştir. Her 
iki mevzuda da plânda movcudolan hususlar 
aşağı - yukarı her Hükümetin veya her iktida
rın yapması gereken hususlardır. 

Bunların yanında bilhassa kültür kısmında 
son derece belirsizlik mevcuttur. Kültür, Ana
yasanın 41 ve 129 ncu maddelerine göre üç 
anaplanlama ve kalkınma mevzuundan biri ola
rak ele alınmıştır. Nitekim 41 nci maddede, 
«İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağla
mak için kalkınma planlarım yapmak devletin 
ödevidir» denilmektedir. 129 ncu maddede ise, 
«İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma plana 
bağlanır» denilmektedir. Buna karşılık 1 100 
sayfalık planda kültüre sadece 9 sayfa ayrıla
bilmiştir. Plana göre kültür, sosyal ve ekono
mik yapıya bağlı bir sosyal değişme aracı ola
rak kabul edilmiştir. Yani kültür bir üst yapı 
kurumu olarak ele alınmış ve klâsik materya
list görüşle ele alman bu kısım araya bazı müs
pet kelimelerin sıkıştırılması ile nö-tralize edil
meye çalışılmıştır. Kültür bölümünde hedefler 
de yoktur. Milletlerarası mukayeseler de yapıl
mamıştır. Kültür entegrasyonuna temas edil
memiştir. Kısaca memleketimizin kültürel yapı
sının ne olacağı tamamen tesadüflere bırakıl
mıştır. 

Bunların yanında, bilhassa gençlik kısmında 
yapılan tespitlerde birtakım yanlışlıklara da 
rastlanmaktadır. Meselâ 877 nci sayfada «genç
lik sorunlarının» bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapı
ya yansımasından, bunun da gençleri şiddetli 
bir şekilde etkilemesinden ileri geldiği ifade 
edilmektedir. Aynı sayfada, «Ülkemizde son 
yıllarda meydana gelen gençlik olayları ile, di
ğer ülkelerin sürekli olarak biriken tecrübeleri 
arasında, genel açıdan, bu tür bir paralellik 
gözlenebilmektedir.» denilmektedir. Yine aynı 
sayfada «Uzun dönemli kalkınmanın yeni stra
tejisi çerçevesinde gençliğe dönük temel amaç 
Atatürkçü ilkeleri izleyen ve her gencin üyesi 
olmaktan övüneceği çağdaş bir toplum yarat
maktır.» denilmektedir. Bu ifadelerin önce Türk-
çesi bozuktur ve anlaşılamamaktadır. Sonra 
bunlardan planı yapanların, gençlik meselesi
nin esasına giremedikleri de anlaşılmaktadır. 

Önce bizdeki gençlik hareketleri ile dünya-
dakiler arasında tam bir paralellik olduğu 

inancı yanlıştır. Birtakım benzerlikler vardır, 
fakat tam bir parallelik yoktur. Sonra Türkiyo-
mizde son yıllarda görülen gençlik hareketleri, 
gençlik meselesinin görünen sadece bir cephe
sidir. Başka memleketlerle tam bir paralellik ol
masına da zaten imkân yoktur. Zira bu hare
ketlerin her memlekette, meydana gelme şart
ları değişiktir. Hedefleri değişiktir ve çok defa 
yapılan hareketlerde değişiktir. Nitekim dünya
nın bir çok yerinde gençlik hareketleri söndü
rülmüş veya hiç olmazsa hızını kaybetmiştir. 
Ama Türkiye'de örfî idareden sonra ne olacağı 
belli değildir. 

Genel olarak gençlik meselesi için söyleye
ceklerimiz şunlardır : 

Kanaatimizce Türkiye'de hergün ehemmi
yetini artıran bir gençlik meselesi vardır. Bu
nun sayısız sebepleri arasında, öğretim sistemi
nin yıldan yıla değişen metodları millî ve ahlâ
ki prensiplerde meydana gelen gevşemeler, doğ
ru ve sağlam bir tarih şuurunun kazandırılama-
mış olması, nesiller arasında meydana gelen 
büyük uçurum, idarecilerle gençler arasındaki 
bağların kopması, ailenin terbiye sistemimiz
deki rolünün ortadan kalkması veya azalması, 
yirmi beş yıldan beri içinde yaşadığımız de
mokratik nizamda, fazla bir mesafe alamamış 
ve gençliğe iyi örnekler verememiş olmamız ve 
nihayet Türkiye'mizlde mevcudolan değerler 
anarşisi en önemlileridir. Gençlik hareketleri
nin geçici sükûneti, gençlik meselesinin halle
dildiği intibaını vermemelidir. Kaldı ki, köklü, 
sağlam ve realist tedbirler alınmadığı takdirde, 
ki bu güne kadar alınmamıştır, gençlik hare
ketleri daha şiddetli ve daha tehlikeli olarak 
devam edecektir. 

işte münakaşasını yaptığımız üçüncü Beş 
Yıllık Plan bu meselelere de tesirli ve realist 
tedbirler getirmekten uzaktır. 

Muhterem milletvekilleri, planın dördüncü 
kitabını teşkil eden «Politikalar ve reformlar» 
«Plan uygulaması ve araçları» hakkındaki fi
kirlerimizi de hulâsa olarak söylemek isteriz. 

Plan kitabının 974 ncü sayfasında «Gelirle
rin kazanılan yıl içinde vergilendirilmesi ve 
'Bakanlar Kurulunun vergi hadlerinde süratle 
değişiklik yapabilme yetkisi ile teçhiz edilme
sinden» bahsedilmektedir. Bu hiç şüphesiz deği
şik ve faydalı bir sistem getirecektir. Ama, bu-
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nun şartları, ölçüleri ve sınırları ne olacaktır? 
Meselâ Bakanlar Kurulu bu salâhiyeti hangi 
maksat için kullanacaktır? Bunları açıklığa ka
vuşturmak gerekir. Ayrıca bu istek, 975 nci 
sayfanın ilk paragrafına aykırı gibi gelmek
tedir. Nitekim bir paragrafta, gerekli tasarru
fun, yeni vergilere gidilmeden, mevcut sistemin 
ıslahı ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin düzen
lenmesi ile temin edileceği ifade edilmektedir. 
Bir taraftan vergi hadlerinde Bakanlar Kuru
luna artırma yetkisi isteniyor, bir taraftan da 
«Yeni vergi konulmayacak» deniyor. Acaba 
her hangi bir verginin hadlerini yükseltmek 
yeni vergi olmasa bile, ilâve vergi değil midir? 

Planın 985 nci sayfasındaki tahminleri üze
rinde daha önce uzun uzun durmuştuk, burada 
iki nokta üzerinde yeniden duracağım. 

Plan, yurt içi tasarruflarında ağırlığın ka
mu sektörüne verildiğini ifade ederek bunun, 
iktisadî Devlet Teşebbüslerinin reform düzen
lemesi ve kamu tüketimindeki artışın ortalama 
% 8 civarında tutulması ile temin edileceğini 
söylüyor. Biz buna imkân olmadığını bir defa 
daha tekrar etmek isteriz. Aslında bu husus 
planın en can alıcı noktasıdır. Plan bütün ümi
dini iktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden 
düzenlenmesine bağlamıştır. Bunun ise kolay, 
çabuk ve hattâ mümkün olmadığı yılların tec
rübesi ile bilinmektedir. 

Planın 986 ve 987 nci sayfalarında yurt 
dışındaki işçilerin tasarrufları hakkında getir
diği tedbirlere iştirak etmekle beraber, bunları 
kafi görmediğimizi ifade etmek isteriz. Dışar-
daki işçilerimiz mevzuunda, Merkezî Hükümet 
Teşkilâtı en büyük şikâyet mevzuudur. Ağır
lığı, kırtasiyeciliği ve iş görmezliği ile işçi dö
vizlerine adeta fren vazifesi görmektedir. 

Dışardaki işçilerimizin gıdasından giyimine, 
çalışma şartlarından yaşama imkânlarına kadar 
her şeyi ile meşgul olacak teşkilâtlara şiddetle 
ihtiyaç vardır. Biz işçilerimize maalesef sahip 
değiliz, dış ülkelerde saMbolmadığımız gibi, 
memlekete geldiklerinde de gümrükten başla
yarak gelip geleceklerine pişman etmekteyiz. 
Bütün bunlar işçilerimizin gönderdikleri dolar
lara elbette tesir etmektedir. 

ispanya ve italya gibi memleketler işçile
rinin bütün ihtiyaçları ile meşgul olan, çok 
çabuk ve verimli çalışan organizasyonlar kur

muşlardır. Banka çekleri maden ocaklarına 
kadar igitmektedir. 

Planı yapan arkadaşlara bu organizasyon
ları ciddiyetle tetkik edip, işçi meseleleri için 
benzer tedbirler getirmelerini tavsiye etmek is
teriz. Planın dış ekonomik ilişkiler kısmında ih
racat ve ithalât mevzuunda getirilen tedbirler 
arasında, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, 
AET'den çekinilir bir hava sezilmektedir. Me
selâ «12 yıllık listedeki sanayilerin daha önce 
rekabete açılacağı» bunun özel sektör yatırım
larına menfi yönden tesir edeceği, «Katma Pro
tokoldeki korunma hükümlerinin hangi sektör 
için, ne ölçüde kullanılabileceğinin bilinmediği» 
ve «Katma protokol uygulamasına belirli bir 
esnekliğin verilmesi» derpiş edilmektedir. Fa
kat bunların Türkiye'nin lehine döndürülmesi 
için ne gibi tedbirler getirildiği söylenmemek-
tedir. 

Bir taraftan AET'ten şikâyetler sıralanır
ken, bir taraftan da, meselâ 999 ncu sayfada 
olduğu gibi, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
girmesi âdeta imkânsız hale getirilmektedir. 
Bu acayip politikayı Ortak Pazar'ın anlaşma
larla bağlı bir üyesi olan bir memleketin du
rumu ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, planın bu kısım
larında da devletçi görüşün yer yer izleri görül
mektedir. Meselâ sayfa 1 015'te «Kamu yararı
nın gerektirdiği koşullarda kamu kuruluşları 
doğrudan veya dolaylı olarak ticaret hizmetleri 
alanında belli konularda girişimlerde buluna
bileceklerdir» denilerek, devletin yeniden bir
takım ticarî işlere girmesi temin edilmektedir. 
Meselâ sayfa 1 045'te «Etkin şekilde ve kamu 
yararına uygun olarak değerlendirilmesi ge
rekli görülen stratejik tabiî kaynaklarla ilgili 
yatırımların» devlet tarafından yapılacağı ilke 
olarak verilmektedir. Burada önemli nokta şu
dur: Stratejik tabiî kaynak nedir ve bunu kim 
tayin edecektir? Acaba bunu hükümetler tayin 
ve tespit edecekse, ölçüler, sınırlar ve zaman 
faktörü nasıl rol oynayacaktır? Bugün stratejik 
madde olarak kabul edilen bir veya birkaç ma
den kısa zaman sonra stratejik maden olmaktan 
çıkarsa ne olacaktır? Bugün stratejik olmayan 
bir maden üç - beş sene sonra stratejik olursa, 
durum nasıl halledilecektir? 

Yine bu mahiyette olmak üzere, sayfa 1 046' 
da «Enerji hammaddelerinin ve stratejik ma-
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denlerin zamanında ve kararlı şekilde sağlan
ması için Devlet eliyle işletilmesinin esas tu
tulması ve radyoaktif minerallerin, tungsten 
ve bor tuzlarının kamu tekelinde bulundurul
ması» derpiş edilmektedir. Bu ifade, «Maden 
ve petrol reformu» başlığı altında söylendiğine 
göre, acaba plan petrolü de devletleştirilecek 
enerji hammaddeleri arasında mı saymaktadır? 
Bu hususun açıklanmasını rica edeceğiz. Ayrıca 
bunun burada açıklanması da kafi gelmez, ileri
de bunun bu manaya kullanılması mümkündür. 
Yine aynı mahiyette olmak üzere, sayfa 1 047 
de «Bilinen maden rezervleri süratle geliştirile
cek ve işletmeciliğin millî kalması esas ilke ola
caktır.» deniyor. Bu hükme göre de meselâ, 
Karadeniz Bakır tesislerinin ve petrol sanayiini 
devletleştirmek mümkündür. 

Planın 1 083 ncü sayfasından başlayarak 
sayfalarca ve maddeler halinde getirilen «Dış 
finansman uygulaması» hakkındaki hükümlerin 
dış kredi ve yardımları frenlemekten başka bir 
işe yaramayacağı kanaatini de ifade ederek, ne
ticeye geliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, denilecektir ki, 
bu planda hiç mi iyi taraf yoktur? 

Muhakkak ki, elimizdeki Üçüncü Beş Yıllık 
Plan büyük bir emeğin ve geniş bir çalışmanın 
mahsulüdür. Muhakkak ki, içinde değerli bilgi
ler, doğru ve faydalı tespitler, tahakkuk edebi
lecek hedefler vardır. Yine muhakkak ki, bu 
plan, Birinci Erim Hükümeti zamanımda ha
zırlanan taslaklardan çok değişik, çok müspet 
ve çok daha realist ölçülere getirilmiştir. Bunun 
ıbu hale gelmesinde, hedefi verenlere, Hükümet 
içinde ve Hükümet dışında gayret gösterenlere 
ve Planlama Teşkilâtında çakışarak emeği ge
çenlere teşekkür ederiz. 

Bununla beratber yukarda etraflı şekilde an
lattığımız giıbi, bütün olarak planı beğenmemi
ze ve tasviıbetmemize imkân yoktur. Dolayısıy-
le uzun konuşımamız içinde dağılan fikirlerimi
zi ve memleketimizin geleceği için duyduğumuz 
endişeleri toplayarak, plan hakkındaki nihai 
kararımızı, hülâsa olarak ve maddeler halinde 
tekrar etmek isteriz. 

1. — üçüncü Beş Yıllık Plan başlangıçta ve 
iskelet olarak sosyalist bir görüşle hazırlanmış
tır. Daha sonra, hükümetlerin değişmesi ile plan 
bu vasfından kurtarılmaya çalışılmış, büyük 

değişikliğe ve ayıklamaya tabi tutulmuş, fakat 
tam olarak ayıklanamamıştır. Planda yer yer 
ilk metinden görüşler ve izler vardır. 

2. — Plan, belki de ilk kuruluşunun tesiri 
ile devletçi bir plandır. Devlet sektörüne bü
yük ağırlık vermiş, maden ve enerji sahasında 
devletçiliğin sınırlarını alabildiğine artırarak 
enerji sahasında tekelciliği getirmiş ve yaban
cı sermayeyi maden sahasından çıkarmayı he
def almıştır. 

3. — Plan, AET ile Türkiye'nin münasebet
lerini ciddî, objektif ve realist ölçülerle ele al
mamış, AET ile yapılan protokolün gerektirdi
ği vecibeler muvacehesinde, gerek ithalât, ge
rek, ihracat, gerekse sanayiimizin korunması 
bakımından gerekli tedbirleri getirmemiştir. 

4. — Plan, daha önceki planların ittifak ve 
tatbik ettiği, karma ekonomi görüşünde ve or
taya koyduğu ekonomi politikasında açık, net 
ve kesin olmaktan çekinmiştir. Karma ekonomi 
içinde Devletle özel sektörün yerini açık ve ke
sin hatlarla belirtmediğinden dolayı da bu iki 
sektör arasında tereddütlere, münakaşalara, 
karışıklıklara ve çatışmalara zemin hazırlamış
tır. 

5. — Plan Devlet sektöründe büyük ağırlık 
vererek, özel sektörün teşebbüs arzusundan, 
yaratıcı gücünden ve finansman kabiliyetinden 
tam bir şekilde istifade yollarını ne aramış, ne 
de bulmuştur. Hatta özel teşebbüsü korkutmak, 
ürkütmek, kaçırmak ve frenlemek için pek çok 
yanlış hükümler getirmiştir. 

6. — Plan yabancı sermaye, dış kredi ve dış 
yardımlar mevzuunda da realist olmaktan 
uzaktır. Getirdiği hükümler yanlış ve yetersiz 
olduğu gibi, ayrıca da korkutucu, ürkütücü ve 
yabancı sermayeyi kaçıracak mahiyettedir. 

7. — Plan derpiş ettiği ekonomik ve sosyal 
hedeflere ulaşmak için, ortaya koyduğu tah
minlerde ölçülü, hesaplı ve tatmin edici olmak
tan uzaktır. Tahakkuk edeceğini kabul ettiği 
tasarruf gayrisafi millî hâsıla oranında böyle
dir, yatırım gayrisafi millî hâsıla oranında 
böyledir, yatırımların Devlet ve özel teşebbüs 
arasındaki dağıtımında böyledir ve nihayet 
Devlet sektörü için tespit edilen tasarruf mik
tarında böyledir. Dolayısıyle plan yılda % 7,9 
nispetindeki bir kalkınma hızını gerçekleştire
cek bir plan olmaktan uzaktır. 
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8. — Plan, sektörler kısmında göstermiş ol
duğu hedeflerde, bazan alaJbildiğine hayalî ol
muş, bazan da alaJbildiğine dar bir görüşe ve 
kısır bir fikre saplanmıştır. Bu balamdan, bir 
taraftan imkânların işletdlmemesine sefbeıbolur-
ken, bir taraftan da imkânların verimsiz saha
lara akmasını derpiş etmiştir. Meselâ, ziraat 
sektöründe ve madencilik sahasında son derece 
yüksek gelişme hızlarını hedef alırken, çimen
to ve hayvancılık gibi geniş imkânları olan sa
halarda, yanlış fikirlere bağlanarak, düşük he
defler ortaya koymuştur. 

9. — Plan, motor, aktarma organları ve 
elektronik sanayii gibi bazı sanayilerle, çok ya
kından alâkalı olan sanayi kollarının büyük 
bir kısmının özel sektör tarafından kurulduğu
nu ve kurulmakta olduğunu bir tarafa iterek, 
bu sanayi kollarının Devlet veya özel teşebbüs 
tarafından kurulması hususunda bir karara va
ramamıştır. Bu kararsızlık ve belirsizlik motor, 
aktarma organları ve elektronik sanayii gibi 
son derece önemli sanayilerin kurulmasında 
birtakım tereddütlere ve münakaşalara seıbebo-
lacaktır. Neticede bu sanayi kollarının kurul
ması gecikecek ve memleket bundan büyük za
rarlara uğrayacaktır. 

10. Plan, modern toplumlarda yaşama, ge
lişme ve yükselmenin, ancak toplumu teşkil eden 
fertlerin, teker teker bilgili, kabiliyetli, iyi ah
lâklı, idealist ve çalışkan olması ile mümkün ola
cağını kabul eden ve insan unsurunu ruh, akıl, 
beden bütünlüğü içinde tam bir şahsiyet olarak 
ele alan, bir eğitim politikası getirmemiştir. Ace
le ve ayaküstü kararlara dayandığı anlaşılan 
birtakım tespit ve hedeflerle de, eğitim sistemi
mizi yeni karışıklıklara sürüklemek istidadında-
dır. 

11. Plan, Türk kültürü mevzuunu, kültürün 
bir millete şahsiyet kazandıran değerler manzu
mesi olduğu temel görüşünden hareket ederek 
ele almamıştır. Kültür içinde hem maddî, hem 
de manevî muhteva olduğunu düşünememiştir. 
Bunun en açık vesikalarından biri, Türk kültü
rünün en değerli unsuru olan dilin, konuşulan 
Türkçe olarak, bütün güzellikleri ile incelikleri 
ile musikisi ve ahengi ile planda kullanılmamış 
olmasıdır. 

12. Plan, gençlik meselesini etraflı bir şekil
de ve ilmî ölçüler içinde tetkik ederek milletimi-
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I zin geleceğini emniyet içine almanın yollarını 
göstermemiş, tedbirlerini getirmemiştir. 

I 13. Plan, yakın hedefler olarak gelecek beş 
I yıl için ve uzak hedefler olarak gelecek 23 yıl 

için derpiş ettiği ekonomik hedeflere ulaşmak 
üzere tahmin ettiği gelir kaynaklarında da isa-

I betli ve tatmin edici kabullere dayanmamakta
dır. 

14. Planda her ne kadar yeni vergiler geti
rilmeyeceği ifade edilmekte ise de, milletten 
yeni'fedekârlıklar beklendiği açıkça söylenmek
te ve mevcut vergilerin artırılacağı yolunda pek 
çok hükümler bulunmaktadır. 

15. Plan, Avrupa'daki Türk işçileri mesele
sini, bir döviz kaynağı olmaktan öte, bu topra
ğın evlâtlarının meselesi olarak, bütün cepheleri 
ile ele almamış, gerekli ciddî ve tesirli tedbirleri 
ortaya koyamamıştır. 

16. Planın kamu idaresi ve iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesinden, ge
rek bürokrasinin iş yapma gücünün artması, ge
rekse Devlet tasarrufları bakımından beklemiş 

I olduğu imkânlar; temelsiz, hayalî, biraz da zor
lamaların neticesidir. Bu bakımdan, bu imkân
lara dayanılarak tespit edilen hedefler gerçek
leşemeyecektir. 

17. Plan, ziraat, sanayi ve hizmet sektörleri 
I arasındaki oranın değiştirilmesi, yani ekonomi-
k nin fizikî bünyesinde meydana getirmek istediği 

değişikliklerle, ziraat, toprak, hukuk, eğitim ve 
maliye reformlariyle müesseseler bünyesinde 
meydana getirmek istediği değişiklikler arasında 
sistematik ve fonksiyonel bir bağlantı kurama
mıştır. Dolayısıyle, müesseseler bünyesinde mey
dana gelecek değişmelerin, fizikî bünyede hedef 
olarak alınan gelişmeler için gerekli imkânları 

I sağlayacağı çok şüphelidir. 

I Nihayet, bütün bunların neticesi olarak pla
nın anahedeflerinin gerçekleşme imkânı ya çok 
az veya hiç yoktur. Gelecek yıllarda ya plan 
hedeflerinden çoğunun birer birer tahakkuk 
edemediği yahutta birer birer değiştirilmek mec-

I buriyetinde kalındığı görülecektir. Hattâ plan, 
i birçok bakımlardan tatbik imkânı olmayan bir 
I doküman olarak kalmaya da mahkûmdur. 

I Bu durumu Yüce Meclise saygıyle arz eder-

I ken, plana Demokratik Parti Grubunun beyaz oy 
vermeyeceğini bildirir, hepinizi Demokratik Par-
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ti Grubu adına hürmetle selâmlarım. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Nebil Oktay'dadır. Yalnız 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan Millet 
Meclisinin 147 nci Birleşiminin İkinci Oturu
muna başlıyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü 
üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. Söz sı
rası Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ne
bil Oktay'ın. 

Buyurun Sayın Nebil Oktay. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 
Millî Güven Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Konuşmama başlarken, Türkiye'nin kalkın
ması nasıl bir planla olacaktır?.. Millî Güven 
Partisi olarak, bu husustaki temel görüşümüzü 
açıklamak isterim. 

Anayasanın iktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınmanın demokratik yollardan gerçekleştiril
mesini emretmektedir. Kalkınmanın demokra
tik yoldan gerçekleştirilmesi amacıyle millî ta
sarrufu artırmak, yatırımları millet yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma 
planları yapmak görevini Devlete vermekte
dir. 

Anayasanın 129 ncu maddesi, iktisadî sosyal 
ve kültürel kalkınmanın plana bağlanmasını ve 
kalkınmanın bu plana göre gerçekleştirilmesini 
hükme bağlamıştır. 

sizi, Birleşime beş dakika ara verdikten sonra 
kürsüye davet edeceğim efendim. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 18,35 

Anayasamızın, gerek 41 nci maddesi, g êrek 
temel hak ve hürriyetlerle ilgili çeşitli madde
leri, kalkınma planının demokratik olmasını ve 
hür rejimle bağdaşmayan bir planlama tekni
ğine başvurulmamışını açıkça emretmektedir. 

Anayasamızda yer alan mülkiyet hakkı, 
sözleşme serbestliği, çalışma serbestliği ve özel 
teşebüsler kurma hürriyeti ile alâkalı hüküm
ler, Anayasamızın öngördüğü demokratik plan
lamanın hangi esaslara ve hangi sisteme dayan
ması gerektiğini belirtmekte ve yine bu hüküm
ler Anayasanın, hangi iktisadî sistemleri ve 
hangi planlama şekillerini reddettiğini de açık
ça göstermektedir. 

Merkezî devlet otoritesinin emirleriyle yü
rütülen; hür teşebbüs, rekabet ve piyasa meka
nizması esaslarını kabul etmeyen, totaliter bir 
planlama anlayışını ve tekniğini demokratik re
jim ve onun icaplarıyle bağdaştırmak müm
kün değildir. Bu sebeple, Türk Anayasası, yal
nız sosyalist ülkelerde görülen böyle bir planla
ma tekniğini kesinlikle reddetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Demokratik planlamadan bahsederken bir 

noktaya dikkat etmek lâzımdır. Hiç şüphesiz 
ki; planlama ile güdülen çeşitli amaçları den
geli bir şekilde gözönünde tutmayan, bu amaç
ları sağlamaya çalışmayan, iktisadî amaç yanın
da, sosyal amacı da hesaba katmayan bir plan
lama anlayışını, demokratik bir anlayış olarak 
kabul etmek mümkün değildir. 

Hür teşebbüs kurmak hürriyeti nasıl Ana
yasanın teminatı altında ise, millî iktisadın ge-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18,40 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri) Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 
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Teklerini dikkate almak ve sosyal amaçları göz-
önünde bulundurmak da Anayasamızın emri
dir. 

Tercihimizi; millî iktisadın gereklerini göz-
önünde tutan, millî kaynakları en iyi şekilde de
ğerlendirmeye çalışan, hür teşebbüse, piyasa 
mekanizmasına, mülkiyet hakkına dayanan; an-
oak iktisadî hayatın hiç bir safhasında memle
ket gerçeklerini ve sosyal amacı gözden uzak 
tutmayan bir demokratik plan anlayışı lehine 
kullanırken; tercihimizin tek sebebi, bu planla
manın, insan hak ve hürriyetleriyle, demokra
tik rejimle bağdaşabilen yegâne planlama şekli 
olmasından değildir. 

Tecrübeler göstermiş ve göstermektedir ki, 
bütün iktisadî hayatı, her türlü ayrıntılarlyle 
merkezi bir otoritenin emrine tâbi kılan merke
zî ve emredici planlama tekniği; toplumu, bü
rokrasinin kurbanı haline getirir. Tahmin ha
taları, bürokratik israf ekonomik bünyeyi sar
sıntıya uğratır. 

Bu sebeple, yalnız insan haysiyetine uygun 
tek idare şekli olan demokratik rejimle bağdaş
tığı için değil, aynı zamanda iktisadî bakımdan 
da en verimli yol olduğu için, demokratik plan
lama tekniğini tercih ediyoruz. Bu sistem, hem 
piyasa mekanizmasının sağladığı imkânlardan 
faydalanmayı, hem de başı boş bırakılmış bir 
piyasa mekanizmasının sebebiyet verebileceği 
israfları ölçülü müdahalelerle önlemeyi mümkün 
kılar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Güven Partisi, kalkınma halinde bir 

memleket olan Türkiyemizde, planın kamu sek
törü için emredici; özel sektör için yol gösterici, 
teşvik edici ve destekleyici bir nitelikte olması 
lüzumuna inanır. Türk milleti için kalkınma, 
hürriyet içinde elde edilecek bir hedeftir, insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir esaret rejimini 
kalkınmanın şartı gibi gören ve gösteren çarpık 
bir anlayışın kesinlikle karşısında olduğumuzu 
bir defa daha ifade etmek isterim. 

Türkiye'de, -bizim içtenlikle savunduğumuz 
karma ekonomi düzeni, ülkemize has gerçeklerin 
tesiriyle kurulmuş ve gelişmiştir. Türkiye'nin 
gerçeklerden doğan ve çağdaş ilme de uygun 
olan bu karma ekonomi anlayışı, 19 ncu Yüzyı
lın liberalizminden de, sosyalizminden de farklı 
bir anlayıştır. Atatürk, ölümünden iki yıl önce 
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I yaptığı bir konuşmada, bu gerçeği tam bir açık
lıkla dile getirmiştir. Millî Güven Partisinin 

I karma ekonomi anlayışı, Atatürk'ün iktisadî gö
rüşlerine ve milletimizin ihtiyaçlarıyle gerçekle
rine tamamiyle uygun düşen bir anlayıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Planın yapısıyle ilgili bu temel görüşlerimizi 

böylece belirttikten sonra, Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma planlarının ışığı altında, 10 yıl
lık uygulamanın kısa bir değerlendirmesini yap
makta fayda görüyoruz. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planda, yıllık 
ortalama gayri safi millî hâsıla artışı % 7 olarak 
öngörülmüştü. Yerli ve yabancı birçok uzma
nın «mübalâğalı» ve «erişilmez» saydıkları bu 
hedefe, Türkiye ulaşmıştır. Geride bıraktığımız 
10 yıllık planlı dönemin ortalama kalkınma hızı 
% 7 civarındadır. Birçok gelişmiş veya gelişme 
halindeki ülkelerin kalkınma hızlarıyle karşılaş
tırıldığı zaman onlardan daha yüksek olduğu 
görülen bu hızlı artış sayesinde, Türkiyemizin 
gayri safi millî hâsılası sabit fiyatlarla, 1972 yı
lında 1962 yılındakinin iki misline yükselmiştir. 
10 yılda millî gelirin iki katma çıkmış olması 
küçümsenmemesi gereken bir başarıdır. 

Hiç şüphesiz, nüfusumuzdaki hızlı artış yü
zünden fert başına gelir, millî gelirdeki kadar 
hızla yükselmemiştir. Son on yılda fert başına 
düşen gelir yılda ortalama % 4,1 oranında art
mış; böylece 1961 fiyatları ve yeni döviz kuru 
ile 1962'de fert başına 243 dolar olan gelir 1972 
de 364 dolara yükselmiştir. 

Kalkınma, millî tasarrufun ve yatırımların 
millî gelir içindeki payının artırılmasıyle müm
kündür. Geçim seviyesi yüksek olmayan gelişme 
halindeki bir ülkede, yatırımların millî gelir 
içindeki payını yükseltmek hiç de kolay bir iş 
olmamasına rağmen; Türkiye, toplam yatırım
ların gayri safi millî hâsıla içindeki payını, 10 
yılda, % 15'ten % 21'e yükseltmeye muvaffak 
olmuştur. 

Sanayi gelirlerinin, gayri safi yurt içi millî 
hâsıla içindeki payı devamlı bir artış kaydet
miştir. Son on yılda, son derece önemli 46 ka
lem yeni sanayi malının üretimine başlanmış, ya
tırım malları ve ara malları üreten sanayiin nispî 
önemi artmıştır. 

Daha kısa bir zaman önce çimento, dokuma, 
I cam gibi maddeleri ve daha sayısız sanayi malı-
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nı ithale mecbur olan Türkiye, şimdi pek çok 
sanayi mamulünü yurt içinde yapmakta, bunla
rın bir çoğunu yıldan yıla artan ölçülerde ihraca 
başlamış bulunmaktadır. 

İmalât sanayi yatırımlarının, toplam yatı
rımlar içindeki payı Birinci Plan döneminde 
% 19,6, İkinci Plan döneminde % 28 ya yüksel
miştir. Planlı dönemde, imalat sanayii üretimin
de ortalama % 9 dolaylarında bir artış sağlan
mıştır. 

Tüketim mallarının imalât sanayii içindeki 
payı 1962 de % 62,3'ten 1972'de %48,6 ya düş
müş, yatırım mallarında önemli bir değişiklik 
olmamakla beraber ara mallarının payı 1962 de 
% 27,8 den % 39,4 e çıkmıştır. 

Birinci ve ikinci planların tüketim malların
daki üretim tahminleri ve gerçekleşmeleri; ge
nellikle et, süt ve bitkisel yağ sanayiinde, işle
me ve pazarlamadaki yetersizlikler, tüketim alış
kanlıkları, eğitim noksanları, depolama, taşıma 
ve muhafaza ile ilgili tesis kifayetsizlikleri nede
niyle plan hedeflerinin altında kalmış; buna kar
şılık, çay ve yem sanayiinde her iki planda da 
hedefler aşılmış, şeker sanayiinde ise, Birinci 
Planda öngörülenin çok üstünde, ikinci Planda 
ise, hedefin gerisinde kalınmıştır. 

Gıda sanayiinde 1971 fiyatlarıyle, Birinci 
Plan döneminde 1 milyar 797 milyon, ikinci 
Plan döneminde ise 2 milyar 761 milyon liralık 
yatırım yapılmıştır. 

Planlı dönemde orman ürünleri işleme sana
yiindeki üretim, yılda ortalama % 7,7 oranında 
bir gelişme göstermiş; Birinci Planda % 6,5, 
ikinci Planla ise, % 8,2 olarak öngörülen yıllık 
ortalama artış % 7,2 ve % 8,3 olarak gerçekleş
miştir. 

Planlı denemde; kimya sanayii hızla gelişmiş; 
1963 yılında bu sektör yatırımları toplam ima
lat sanayiinin % 6,6 smı teşkil ederken, bu oran 
planlı dönemde % 15 - 20 arasında değişen nis
petlere ulaşmıştır. 

Petrol ürünleri planlı dönemde, yılda ortala
ma % 13,9 nispetinde artmış, 1962 yılında 500 
bin ton olan rafineri kapasitesi 1972 yılında 14,2 
milyon tona yükselmiştir. 

Sanayiin başlıca girdisini oluşturan demir -
çelik sektöründe de önemli gelişmeler olmuştur. 
Planlı dönemde ham demir üretimi 7,4 kat, ham 
çelik üretimi 7,5 kat artmıştır. Demir, çelik 

nihai ürünlerinin aynı dönemdeki artışı 5 kat ol
muştur. Ancak, bu gelişmeler ihtiyaca yetmemiş, 
artan talepler devamlı ithalât ile karşılanabil-
miştir. 

Elektrik ve makina gereçleri üretimi, Birin
ci Plan döneminde yılda ortalama % 10,8, İkinci 
Plan döneminde ise % 22,5 oranında artmıştır. 
Dayanıklı tüketim malları üretimi; yavaş, fakat 
kararlı bir artış göstermiş; ölçme ve kontrol ci
hazları üretimi tahminlerin üstünde gerçekleş
miş; ancak bu gerçekleşmelere rağmen yurt içi 
talebin tamamı karşılanamamıştır. 

Alman birtakım tedbirlere rağmen yurt içi 
taşıt ihtiyacını karşılamak üzere kurulan çok sa
yıda montaj firması, optimun kapasiteden uzak 
kalmış ve üretimleri genellikle normal kapasite
nin altında olmuştur. 

Üçüncü Plan dönemine girerken, bu sanayi
deki en mühim sorun, çok sayıda firmanın oto-
mativ sanayii için küçük sayılacak tesislere sa-
hibolması ve kapasitelerin tam olarak kullanıla
mamasıdır. 

Birinci Plan dönemi sonunda imalatına baş
lanan binek arabası üretiminin, 1972 yılı sonun
da plan hedefini aşacağı tahmin edilmektedir. 

Elektrik enerjisi üretiminin artış hızı planlı 
dönemde % 12 civarında olmuş; plan hedefi 
% 95 civarında gerçekleşebilmiştir. 

Turist sayısı ve turizm gelirlerinin artış hız
ları dünyadaki ortalama gelişme hızlarından faz
la olmasına rağmen, bu sahadaki artışlar plan 
hedeflerinin altında kalmıştır. 

Türkiyeye gelen yabancıların sayısı Birinci 
Plan döneminde yılda ortalama % 23,7, İkinci 
Planın ilk dört yılında ortalama % 12,7 artmış, 
1971'de 926 bin kişiye ulaşan turist sayısı tu
rizm gelirlerini 63 milyon dolara yükseltmiştir. 

Toprak Reformu uygulamasından sonra daha 
da büyük önem kazanacak olan arazi kadastro
laması faaliyetleri, planlı dönemde önemli bir ge
lişme g-österememiş, gerçekleşmeler plan hedef
lerinin çok altında kalmıştır. 

Nitekim; kırsal alanlarda kadastrosunun ya
pılması gerekli 410 bin Km. karelik arazinin, 
yalnızca 179 500 kilometre karesi kadastrolana
bilmiş, gerçekleşme % 35,8 civarında kalmıştır. 

20 bin kilometre kare yüz ölçümündeki 5 mil
yon parsellik şehir kadastrosunun ise, ancak 684 
bin parseli yapılabilmiş; bu alanda da gerçek
leşme % 50,7 nispetinde olmuştur. 
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Toprak Keformumm başarı şartlarından baş-
lıcası olan bu konuya, III ncü Plan döneminde 
gerçekçi bir açıdan bakılacağına ve çareler ge
tirileceğine inanmak isteriz. 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri 
olan içme suyu hizmetlerinde, dengeli bir şekilde 
olmamasına rağmen, önemli gelişmeler olmuş
tur. 

Birinci Plan döneminde 9.760, ikinci Plan 
döneminde ise 19.694 köye içme suyu getirilmiş; 
özellikle ikinci Plan döneminde, plan hedefi 
% 58 oranında aşılmıştır. 

Birinci Plan döneminde köy nüfusunun 
% 14,96 sına, İkinci Plan döneminde ise, köy 
nüfusunun % 30,2 sine içme suyu sağlanmıştır. 

Planlı dönemde, mal ve üretim artışlarının ge
rektirdiği sayı ve nitelikte insan gücü yetiştiril
mesi için belirlenen hedeflere dengeli olarak ula
şılamamış, çok önemli sektörlerde yetişmiş insan 
gücü darlığı çekilirken, bazı sektörlerde gerek
siz yığılmalar olmuş, insan gücünün böigelerara-
sı dağılımı ve yerinde kullanımı sağlanamamış
tır. 

özellikle insan gücünün yetiştirilmesinde en 
önemli unsur olan öğretmenleri sayı ve nitelik 
bakımından ihtiyaçlara cevap verir hale getir
mek mümkün olamamıştır. 

Eğitim sisteminde temelden başlayan düzen
sizlikler, memleketin ihtiyacı olan insan gücünü 
yetiştirmesi esas olan yüksek öğrenimde gereksiz 
yığılmalara sebebiyet vermiştir. 

Yoğunlaşan çabalara rağmen, ders araç ve 
gereçlerinde mevcut yetersizlikler giderilememiş
tir. 

öğretmen sayıları artmakla beraber, bazı dal
larda yeterli sayılara varılamamıştır. 

ilk öğretimde ikinci Plan dönemi sonunda 
% 100 olacağı tespit edilen okullaşma oranı ger
çekleşememiş, % 84 nispetinde kalmıştır. 

Yatılı bölge okullarındaki öğrenci sayısının 
1972 de 30 bine çıkarılması ve 85 okulun yapıl
ması öngörülmüşse de; gerçekleşme, öğrenci sa
yısı olarak 19 755, okul sayısı olarak da 51 de 
kalmıştır. 

Planlı dönemde okul açma politikasında dü
zenli bir sistem uygulanamamış; program dışı 
açılan bazı okullarda atıl kapasiteye sebebiyet 
verilmiştir. 

Sağlık alanında dikkati çeken ciddî aksaklık
lar olmuştur. Planlı dönemde yatak ve doktor 

sayısının yurt içinde dengeli dağılımı sağlana
mamış ; fizikî yatırım ve insangücü bakımından 
pian hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, özellikle 
geri kalmış illerde karşılaşılan güçlükler büyük 
bir sorun olarak devam etmektedir. 

Nüfusu 100 binin üstündeki yerleşme birim
lerinde, bir hekime ortalama 600 kişi düşerken, 
nüfusu 10 binin altında olan yerleşme birimle
rinde nüfus toplam olarak ele alındığında, hekim 
başına 23 bin kişi düşmekte ve ikinci Pian dö
nemi sonunda sağlık alanındaki bu hayatî sorun
lar, çözüm bekleyen meseleler olarak dikkat çek
meye devam etmektedir. 

Saym milletvekilleri, 
Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde, çeşitli 

sektörlerde husule gelmiş küçümsenmeyecek ge
lişmelere rağmen; bu gelişmelerin bütün yurt dü
zeyine dengeli bir şekilde yayıldığı söylenemez. 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerimizle, Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu-
rnuzun bazı illerinde; hizmetlerin bu dengesiz 
dağılımı, inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. 

Gerek sosyal alanda ve gerekse ekonomik 
alanda açık olan bu dengesizlik; alınmış birta
kım tedbirlere rağmen giderilememiş; üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı da, bu vakıayı muh
telif sektörlerin izahında sık sık dile getirmiş
tir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesinde, «Kal
kınmada öncelikli yöreler Dairesi» adı altında 
yeni bir dairenin kurulmuş olması da, bu gerçe
ğin ve bir ihtiyacın ifadesidir. 

Bu yörelerimiz; sanayileşmede plan döne
minden evvel ve plan döneminden sonra gerekli 
payı alamamışlardır. 

Nitekim Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın 2020 nci paragrafında, «yöresel gelişmiş
lik farklarının uzun dönemde giderilmesi amacı, 
Üçüncü plan döneminde kalkınmada öncelikli 
yörelerin kalkındırılmasına özel bir önem veril
mesini zorunlu kılmaktadır.» 

Yine aynı paragrafta, «Sanayileşmenin amaç 
olarak ele alınmış olması, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sanayileşmeden en az mevcut potansi
yelleri ve kaynakları ölçüsünde pay almalarını 
gerektirmektedir.» şeklinde yer alan ifadeler; 
bu yörelerimizin, mevcut potansiyelleri ölçüsün
de smaî yatırımlara kavuşturulamamış olduğu
nun kesin bir delilidir. 

— 459 — 



M. Meclisi B : 147 18 . 10 . 1972 0 : 2 

Yurdumuzda halen yeterli içme suyu bulun
mayan 22 bin dolaylarındaki kırsal yerleşme üni
tesinin çok büyük bir çoğunluğu bu bölgeleri-
mizdedir. 1970 rakamlarına göre tamamen su
suz ünite sayısı 5 477 dir. 

1970 istatistiklerine göre, elektrikli köy sa
yısı sadece 230 dur. 

Köy yolları yapımındaki gelişmeler tatmin 
edici olmaktan uzak kalmıştır. 

Okullaşmada Türkiye ortalaması % 84 olma
sına rağmen, gelişmemiş yörelerimizdeki illeri
mizin çoğunda bu ortalama % 50 civarında ol
muştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1414 
ncü paragrafında açıkça ifade edildiği gibi, in
san gücünün bölgelerarası dağılımında da bü
yük dengesizlikler vardır. 

1970 yılında toplam ülke nüfusunun % 17,2' 
sinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir illerin
de toplam tıp doktorlarının % 65,8'i ve toplam 
yardımcı sağlık elemanlarının % 34,1'i çalışmak
ta; sosyalizasyon hizmetlerine rağmen toplam 
nüfusun % 8,9'unun yaşadığı 11 doğu ve güney
doğu ilinde ise toplanı doktorların sadece 
% 2,2'si mevcut bulunmaktadır. 

1971 yılı sonunda sosyalleştirme bölgelerinde 
mevcut uzman ve pratisyen hekim kadrolarının 
% 65'i, hemşire kadrolarının % 71'i, sağlık 
memuru kadrolarının % 26'sı, ebe kadrolarının 
% 35'i boş bulunmaktadır. 

istatistik! rakamlarla her alanda tespiti müm
kün olan bu dengesizliğe kesin bir çözüm yolu 
bulmakta zaruret vardır. Bu zaruret her şey
den evvel Türk milletinin bütün fertlerini; ka
derde, kıvançta, tasada ortak ve bölünmez bir 
bütün kabul eden ve herkes için insanlık haysi
yetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacını şart koşan Anayasamızın da bir gereği
dir. 

Hemen ifade edelim ki, üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, bu çok önemli soruna, bun
dan evvelki planlardan çok daha fazla ağırlık 
verilmiş, memnuniyet verici tedbirler öngörül
müştür. 

Yurt bütünlüğünü ilgilendiren bu önemli 
konuda, küçümsenmeyecek hassasiyet göstermiş 
bulunan Saym Melen Hükümetine ve planın 
hazırlayıcılarına teşekkürlerimizi sunmayı va
zife telâkki etmekteyiz. (M. Gr. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 
3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü 

üzerindeki görüşlerimizi ve dileklerimizi de 
özetle &YZ edeceğim. 

Her şeyden evvel; 3 ncü Beş Yıllık Planın ha
zırlanmasında, geçmiş plan dönemlerindeki (tec
rübeler dikkate alınmış, bazı dallardaki hede
fe ulaşamama sebeplerimin tespitinde ciddî ça
balar (sarf edilmiştir. 

Birinci Planın hazırlanışında 15 yıllık bir 
perspektif göz önünde tutulmuştu. önürnüıade-
ki dönesinde, Avrupa Ekonomik işbirliğiyle 
olan ilişkilerimizin yaratacağı meseleler dikka
te alınarak, 3 noü Beş Yıllık Plan ve daha son
rakiler 1995 yılını hedef alan 22 yıllık bir 
perspektife ve stratejiye göre hazırlanmıştır. 
Bu düşünceyi olumlu karşılamamak mümkün 
değildir. 

3 ncü planın hazırlanışında, daha mütekâ
mil plan teknikleri, kullanılmış, sektör anaplan-
ları, kuruluşların uzun vadeli yatırım prog
ramlan ve bunlar arasındaki tutarlılık titizlikle 
hazırlanmıştır. 

Kalkınmanın tek kıstasının gayri ısafî millî 
hasıla rakamlarındaki artıştan übareSt olmadığı 
görüşünden hareket edilerek, kalkınmanın yö
nünü ve ekonomideki gelişmeleri daha sıhhatli 
sekilide izlemek imkânı verecek yeni gösterge
ler geliştirilmiştir. 

Hemen belirtelim iki, gayri safî millî hâsıla 
artışı, kalkınmanın ve millî refahın bir ölçüsü 
olarak bütün değerini ve önemini elbette mu
hafaza etmektedir. Ancak, bunun yanı sıra, 
toplam millî gelir içindeki (sanayi payının ve 
sanayi sektörü içinde yatırım maları sanayiinin 
nispî önemıeri de ihmali mıümlkün olmayan kıs
taslardır. Bu sebeple, yeni kalkınma göster
gelerinin izlenmesi, plan uygulamasındaki ba-

. şan ölçüsünü tespit bakımından faydalı olacak 
ve ekonomik durumun tahlilinde aydınlatıcı efc 
bilgiler sağlayacaktır. 

3 nioü planın tertibi ve sistematiği de ince
lenmesini ve uygulamasını kolaylaştırıcı yeni
likler taşımaktadır. 

Her konu yerli yerinde işlenmiş, o konuyla 
ilgili geçmiş dönemi ait bilgiler, çevremizdeki 
ülkelerle karşılaştırmalar, orta ve uzun vâide-
K hedefler, nihayet bu hedeflere ulaşmak için 
gerekli tedbirler açıkça gösterilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
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Planın teknik özellikleriyle i%ili bu düşün
celerimizi kısaca arz eittikften sonra, Türkiye'
nin karşı karşıya bulunduğu ve kalkınmamızı 
etkileyen başlıca sorunları şöylece sıralamak 
isteriz: 

1. Hızlı nüfus artışı, 
2. Bununla birinci derecede ilgili olan iş 

bulma güçlüğü, istihdam yetersizliği, 
3. Eğitim alanınlda gerekli sayılara ve se

viyeye ulaşılamamış olması, 
4. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar, 
5. Gelir dağılımındaki dengesizlikler, 
6. Gelişmeye muhtaç il ve ilçelerin sorun

larıyla ilgili güçlükler, orman köylerinin so
runları, 

7. Hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı so
runlar ve yerleşme konusundaki düzensizlikten 
doğan kaynak israfı, 

8. iç tasarrufun istenilen seviyeye yüksel
tilmesiyle ilgili güçlükler, 

9. Çağdaş teknoloji seviyesine ulaşarak 
üretim teknolojisi ve organizasyon açısından 
ileri sanayi ülkeleriyle aramızdaki mesafeyi ka
patmak zorunluğu, 

10. Devam eden dış ticaret açığı ve dış ti
caret içinde sanayi mamullerimizin payı, 

11. Devlet idaresinin pahalı ve ağır işle
yen, vatandaşların teşebbüs şevkini kıran du
rumdan kurtarılması; dürüst ve verimli bir ida
reye kavuşma mecburiyeti, 

12. Milletlerarası ilişkilerimizden doğan 
sorunlar. 

Türkiye'nin önümüzdeki 22 yıl içinde ana-
sorunu, artan nüfusumuzun sonucu olan istih
dam yetersizliğidir. 

Planlı dönemde 15 - 64 yaş grubu yıllık or
talama artış hızının, aynı yaş istihdamının yıl
lık ortalama artış hızından daha yüksek olma
sı, zamanla büyüyen bir işjgücü fazlası grubu
nu ortaya çıkarmıştır. 

Tarım dışı işgücü fazlası 1962'de 235 binden 
1972'de 750 - 800 bin dolaylarına çıkmıştır. Ta
rımdaki işgücü fazlasının eklenmesiyle toplam 
işgücü fazlası 1962'de 985 binden İkinci Plan 
dönemi sonunda 1 milyon 600 bin dolaylarına 
varmıştır. Türkiye önümüzdeki 22 yıl içinde 12 
milyon kişiye istihdam imkânı yaratmak zorun
dadır. 

iSosyo - ekonomik yapının özelliği, işlerini 
kaybeden bir kısım iş gücünün verimliliği çok 

düşük olan bazı geleneksel işlere kaymasını zo
runlu kılmakta ve bu durum ayrı bir problem 
olan eksik istihdam sorununu yaratmaktadır. 

3 ncü Planda sanayileşme tercihinin sebep
lerinden biri de budur. Tarımda fazla istihdam 
imkânı olmadığına göre, sanayi sektöründe ve 
sanayileşme ile gelişecek hizmetler sektöründe 
istihdam imkânı yaratılması şart olmaktadır. 

Hemen ifade edelim ki, sanayileşmeye veri
len bu önem, tarımın ihmali anlamına gelmeme
lidir. Türkiye 22 yıl sonra 65 milyon olacak nü
fusu beslemek, dengeli olarak beslemek, dışa 
bağlı olmadan beslemek zorundadır. Ayrıca ge
lişen sanayiinin hammaddesinin önemli bir kıs
mı da tarım sektöründe üretilecektir. Tarımın 
millî gelir içindeki payının azalmasına rağmen 
tarım üretiminin mutlak olarak artması zorun
ludur. Sanayileşmeğe verilen önemin yanında 
tarımın da ihmal edilmemesi gerekir. Aksi hal
de tarım üretiminin nüfus ve sanayi gelişmesi
ne ayak uyduramaması gibi bir yeni sorunla 
karşılaşabileceğimizi hesaba katmak, mecburi
yeti vardır. 

îç talebi karşılayarak, dış ödeme denge
mizi olumlu yönde etkileyecek yatırım malları' 
sanayi kuruluşuna öncelik vermekte yarar gö
rürüz. Ancak, 22 yıllık perspektif döneminin 
birinci kademesi olan Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde yatırım malları sanayi kurulurken 
aşırı atıl kapasite yaratılmamalı, kaynak isra-ı 
fından ve ödeme dengemizi daha da bozacak 
davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu arada büyük 
gelişme gösteren, dış pazarlara girebilen, mo
dern teknoloji kullanan, ihracata dönük tüke
tim malları sanayi asla ihmal edilmemelidir. 

Ortak Pazar ile yaptığımız anlaşmanın, ge
çiş döneminden bize sağlayacağı ihracat imkân
larından azamî ölçüde yararlanabilmemiz, ya
tırım malları ve ara mallan sanayi yanında, ih
racata dönük tüketim malları sanayiine de 
önem vermemize bağlıdır. 

Sanayi sektörü içinde belli alanlara kuvvet 
teksif edilmesi yerinde bir görüştür. Tarım sek
törü içinde hayvancılığa özel bir yer ve önem 
verilmesini de takdirle karşılıyoruz. Gerek den
geli beslenme, gerek bazı yurt bökelerinin ve 
köylü nüfusumuzun kalkınması, gerekse ihra
cat gelirleri bakımından büyük önem taşıyan 
hayvancılığın geliştirilmesi hayatî bir zaruret-
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tir. Melen hükümetini Ibu konuya verdiği önce
lik sebebiyle kutlamak isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Planda, yer alan dış kaynaklara bağlılığın 

azaltılması amacı yanlış anlaşılmamalıdır. Plan 
dokümanının güttüğü amaç, dışa kapalı bir 
ekonomi yaratmak, uygulanması mümkün (ol
mayan ve çok pahalı bir yol teşkil eden otarşik 
usullere heveslenmek değildir. Planın dış «kay
naklara» bağımlılığın azaltılması deyimi ile 
güttüğü amaç, müzmin 'hale gelen dış ticaret 
açıklarının önlenmesi, ihracatımızın sanayi 

- ürünleri ile çeşitlendirilmesi, Türkiye'nin tek
noloji ithali yanında bizzat teknoloji üreten ve 
ihraç eden, bir ülke haline gelmesidir. 

Bunun için sanayileşmede, dışa kapalı bir 
ekonomi yaratma amacı değil, elbette sınaî ma
muller ihraç edebilme amacı gözönünde tutula
caktır. 

Gelir dağılımının iyileştirilmesi konusunda 
alınacak tedbirlerde radikal müdahalelere gi
dilemeyeceği planda haklı olarak belirtilmiş
tir. Gelir adaleti konusunda atılacak mübalâ
ğalı ve hatalı adımların sermaye birikimini ya
vaşlatması, dolayısıyle ekonomik büyümeyi ve 
fazla gelir elde etme imkânlarını 'baltalaması, 
kalkınmayı duraklatması tehlikesine Planda 
işaret edilmiş; bu konuda dikkatli ve denlgeli 
bir yol izleneceği açıklanmıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yeni plan yıllık ortalama kalkınma, hızının 

% 7,9 olmasını öngörmektedir. Böylece 1972 
yılında 191 milyar lira olan gayrisafî millî hâ
sıla, 1977'de, sabit fiyatlarla 280 milyar liraya 
ulaşacaktır. 

Fert başına gayrisafî millî hâsıla ise, geçen 
10 yıldaki artışın daha üstünde bir tempo ile, 
yılda ortalama % 5,4 artacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın son yılı olan 1977 
yılında, yatırımların gayrisafî millî hâsıla için
deki payı % 21'den % 24'e yükselmiş olacaktır. 
Böylece, planlı döneme girdiğimiz yıldan 1972 
ye kadar % 15'ten % 21'e yükselmiş olan ya
tırım payı, önümüzdeki 5 yılda yeni bir hamle 
ile % 24'e ulaşmış (bulunacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde kamu 
yatırımlarında, oran olarak hafif bir artış ola
cağı görülmektedir. Bunun sebebi kamunun de
vam eden bazı projelerinin Üçüncü Beş Yıllık 

Plana 50 milyar liralık bir yük getirmesidir. 
Ayrıca, ekonomik gelişme için gerekli milyar
lık projelerin ele alınması zorunluğu, eğitim ve 
sağlık hizmetlerine verilecek önem ve az geliş
miş bölgelere yatırımların götürülmesi gibi se
bepler de, toplam yatırımlar içinde kamu pa
yının hafifçe artmasını gerektiren sebepler ara
sında gösterilmektedir. 

Özel sektör yatırımlarında da, mutlak ra
kam olarak büyük artışlar vardır. Ciddî, âdil 
ve objektif teşvik tedbirleriyle hür teşebbüs 
yatırımlarının hızlandırılmasına çalışılacağı 
ümidindeyiz. 

Yatırımların sektörler arası dağılımı ince
lendiğinde, toplam yatırımların % 45'inin sana
yi sektörüne ayrıldığı görülmektedir. Bu oran 
İkinci Plan döneminde % 38 civarında idi. 
Hizmet yatırımlarının payı ise, Üçüncü Plan 
döneminde eksilmektedir. Bu pay îkinci Plan
da % 51 iken, Üçüncü Planda % 43'dür. Anlcak, 
toplam yatırımların miktarı Üçüncü Planda 
daJha yüksek olduğundan, orandaki azalmaya 
rağmen, yine de, hizmet yatırımlarının mutlak 
değeri 80 milyar liradan 120 milyar liraya çık
mak surîtiyle îkinci Plan dönemindekinden 
fazla olacaktır. 

Plan rakamları incelendiğinde, artan nüfu
sun (hızlanan şehirleşmenin ve Türk Milletinin 
konut edinme eğiliminin hesaba katılması ha
linde, bu işler için ayrılan yatırım miktarı ile 
konut probleminin çözümlenemeyeceği anlaşıl
maktadır. Kalitesiz konut ve gecekondu şeklin
de inşaatla ihtiyacın karşılanması istenmiyorsa, 
sanayi kesimine intikal ettirilmesi mümkün ol
mayan, kullanılmadığı takdirde âtıl kalacak ve 
bazı hallerde enflâsyondu baskı yaratacak kay
nakların konut yapımına yöneltilmesi imkânla
rı üzerinde durulmalıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın başarısı veya ba
şarısızlığı, her şeyden önce iç tasarrufların ön
görülen ölçüde artırılıp artırılmamasına bağlı 
olacaktır. 1972'de toplam yatırımların % 6'sı 
dış kaynaklardan karşılanırken, 1977'de bu 
oran % 2,5'e düşecektir. îç tasarruflarda yılda 
% 13,6 artış öngörülmektedir. 

İç tasarrufların bu ölçüde artabilmesi için, 
marjinal tasarruf oranının % 38 civarında ger
çekleşmesi lâzımdır. Bu artan her 1 liralık ge
lirin 38 kuruşunun tasarruf edilmesi anlamına 
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gelir. Birinci Plan döneminde marjinal tasar
ruf oranı % 32, İkinci Planda ise % 26 olarak 
gerçekleşebilmiş olduğuna göre, Üçüncü Plan
da bu ölçüye varan yüksek bir tasarruf oranı
na ulaşabilmenin güç olacağı aşikârdır. 

'Planın başarıya ulaşmasında özel tasarruf
ların teşvik edilmesinin vatandaşın gönüllü ta
sarruf ve yatırım hevesini kırmadan kamu ge
lirlerinin artırılaibilmesinin de büyük önemi 
vardır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kaynak ya
ratması konusunda şimdikinden daha başarılı 
'bir duruma gelinmezse, Devlet İdaresinde israf 
önlenmezse, kamu carî harcamaları kontrol al
tına alınmazsa Planda öngörülen hedeflere ulaş
mada büyük güçlükler olacağı muhakkaktır. 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bugünkü verim-
•siz ve israfçı çalışma düzeni ile bu teşebbüsle
rin kaynaklarında öngörülen yıllık % 20,5 artı
şa ulaşmak mümkün olamayacaktır. 

Ciddî ve dikkatli bir şekilde yeniden dü
zenlemeğe çoktan beri mühtacolan kamu ikti
sadî teşebbüslerinin bu durumunu, kısa bir sü
rede olumlu bir çözüme kavuşturmak şüphesiz 
ki, mümkün değildir. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin kaynak yaratmaları hususunda, mamul 
fiyatlarının artırılmasına güveniliyorsa, böyle 
bir tercihin hammadde ve temel malların fiyat
larını yükselterek zararlı yan sonuçlar doğura
cağını unutmamak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili 

görüşlerimizi bu suretle özetlemiş bulunuyo
rum. Gerekli tedbirler zamanında alınmak ve 
yatırımlar için şart olan imkânlar geciktirilme

den sağlanmak kaydıyle, memleket gerçekleri 
dikkate alınarak çok iyi niyetlerle hazırlanmış 
bulunan Üçüncü Beş Yıllık Planın başarıya' 
ulaşacağına yürekten inanıyoruz. 

Planın hazırlanışında emeği geçen değerli 
Türk uzman ve idarecilerine, Devlet Planlama 
Teşkilâtının Sayın Müsteşarına, diğer görevli
lere, gerek stratejinin, gerekse planın benim
sediği siyasî tercihleri yapan, ilk dokûmanilar-
daki bazı endişe verici veya yanlış anlamaya 
müsait hususları düzelten ISayın Hükümete hu
zurunuzda, yaptıkları değerli çalışmadan ve 
ortaya koydukları eserden dolayı teşekkür et
meyi vazife sayıyoruz. 

Grupumuz, çeşitli teknik konular üzerinde 
gerekirse görüşlerini açıklamak imkânı saklı 
kalmak üzere, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının kabulü görüşündedir. 

Yeni Kalkınma Planının Yüce Milletimize 
hayırlı ve faydalı olması dileğiyle Millet Mecli
sinin sayın üyelerini saygı ile selâmlarım. 
M. G. P. Grulbu adına Yüce Meclise saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz kayıt sırasına göre Cumhu
riyetçi Parti Grubu adına Sayın Sezai Orkunt' 
un konuşması gerekiyor. Ancak muhterem ar
kadaşlarım bugünkü çalışma programımızda' 
19,30'dan 21,00'e kadar ara verilmesi uygun 
görülmüştür. Bu sebeple Sayın Orkunt'un ko
nuşmasını 5 dakika içerisinde kesmemek için 
daha önceden ara vermeyi uygun buluyorum. 
ıSaat 21,00'de toplanmak üzere oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

m*m 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLEE : Şevket Doğan (Kayseri), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara verilmiş 
bulunan 147 nci Birleşimin 3 ncü Oturumuna 
başlıyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü 
üzerinde parti grupları adına konuşmacılara söz 
veriyorduk. Söz sırası Cumhuriyetçi Parti Gru
bu adına Sayın Sezai Orkunt'un, Buyurun Sa
yın Orkunt. 

Saat 21,00. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, uzun dönemli kalkınma
nın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
temel hedefleri ve stratejisi hakkında Cumhuri
yetçi Partinin görüş ve kanaatlerini arz için hu
zurunuzu işgal ediyorum. 

İki yıllık bir çalışma süresini aşan ve çeşitli 
seviyelerdeki kamu ve özel sektör uzmanlarının 
iştirakiyle meydana gelen yüzden fazla özel ih
tisas komisyonlarının ve nihayet önümüzdeki 
eseriyle ciddî ve titiz bir mesainin ürününü or
taya koyan Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı
mızın Yüksek Planlama Kurulunun ve nihayet 
Bakanlar Kurulunun bu yoğun gayretleri kar
şısında planın detaylarına inerek tenkidini yap
mak gibi bir iddiada bulunacak değiliz. 

Belgeyi sabırla hazırlayanlar kadar sabır ve 
dikkatle inceleyen bir ekibin sözcüsü olarak 
plan stratejisinin oturduğu Anayasal temel ve 
22 yıllık bir perspektif içinde yapılan araştır
ma ile uygulamaya konulacak sonuçlar itiba
riyle Hükümetin, Devlet Planlama Teşkilâtımız
la diğer sektörlerin bu başarılarından dolayı 
grubumuzun takdirlerini ifade etmeyi bir görev 
bilirim. 

Konuşmamızda kimseyi kırmamaya gayret 
edeceğiz. Fakat, bu endişe ile gerçekleri de feda 
etmeyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri önümüzdeki Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri ve 
stratejisine girerken, stratejinin ve planın yazı

lış ve takdim sırasına göre görüşlerimizi sırala
yacağız. 

Stratejide, (Millî kültürel bütünleşmenin, 
sosyal dayanışmanın, duyarlı ve etken bir kamu 
yönetiminin stratejik ilkelerle özdeşleşmiş sis
temli çabalariyle gerçekleştirilmesi ögnörülmüş-
tür.) denilmekte ve diğer bir paragrafta, (Uzun 
dönem için öngörülen gelir seviyesini ve ekono
mik yapıyı sağlamada, kamu ve özel teşebbüse 
birlikte yer veren karma ekonomi sistemi esas 
olacaktır.) denilmektedir. 

Stratejinin bu ilkelerine aynen iştirak et
mekteyiz. Ancak, hepimizin teker teker ve par
tiler olarak ve Parlamentoya vücut ve güç ve
ren millet olarak bu strateji ile tutarlı olmamız 
da gereklidir, 

insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
devletini bütün hukukî ve sosyal temsileriyle 
kurmak için hazırlanan 1961 Anayasası; iktisa
dî, sosyal ve kültürel kalkınmayı bir plan şar
tına bağlamış ve kalkınmanın bu plana göre 
gerçekleştirileceğini öngörerek Devleti, bunu 
sağlayacak araçlarla teçhiz etmiştir. 

Anayasamızın (Sosyal ve iktisadî haklar ve 
ödevler bölümü) diğer bölümlerdeki haklarla 
birlikte tüm olarak Türkiye'nin kalkınma yö
nünü, kendine özgü modelini tanımlamıştır. Bu 
model (Karma ekonomi) dir. Bu ekonomik sis
temin ıslahı, geliştirilmesi ve yerleştirilmesi ye
rine, renksiz bir görüş, renksiz bir yapı şekline 
sokularak, bir taraftan kapitalist düzenin olum
suz şartları getirilmeye çalışılırsa; diğer taraf
tan sosyalist bir modele doğru itilirse; bir ta
raftan da teokratik rejim özlemi duyularak o 
yöne çekiştirilirse, Anayasamızın aradığı fert 
huzurunu, siyasî, iktisadî ve sosyal istikrarı, 
adaleti ve hukuk devleti ilkelerini hiçbir şe* 
kilde ülkeye yerleştirmek mümkün olmayacak-
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tir. Stratejinin öngördüğü kültürel bütünleşme
yi, sosyal dayanışmayı, duyarlı ve etken yöne
timinin Anayasanın esprisi içinde kurmak da 
imkânsız olacaktır. 

Kapitalist düzenin kendine özgü kuralları 
vardır ve onun içinde kalındığı ve uygulandı
ğı zaman belirli bir gelişme düzeyine ulaşılır. 

Sosyalist düzenin de kendine özgü, tüm, dev
letçi, siyasî yönü ağır ve disiplinli, merkezî 
kontrol sisteme bağlı gelişme kuralları vardır. 

Nasıl bunlar kendi modelleri ve kuralları 
içinde tutarlı ve başarılı ise karma ekonominin 
de kendisine özgü kuralları mevcuttur. 

Ancak, Türkiye'de siyaset yıllardan beri 
karma ekonomi kurallarını geliştirecek, uygu
layacak yerde, 25 yıldır herkes yetiştiği ekolun 
siyasî ve iktisadî ve sosyal temsilcileri olarak 
bu millî modeli muhtelif yönlere çekiştirerek 
hüviyetini değiştirmeye gayret etmiştir. Kimi 
bunu sorumsuzca, kimi çevre baskılarının etki
siyle, kimi de kasıtlı olarak yapmıştır. 

Batılı ekonomistler Türk modelini az geliş
miş ve gelişmekte olan ülkelere başarılı bir 
rejim olarak gösterirken bunu Türkiye'de in
kâra kalkmanın veya kapitalizme geçişin bir 
ortamı olarak görmenin veya mutlaka belirli bir 
kalıbın içine girmenin fert ve toplum huzuru
nu bozmaktan başka bir işe yaramayacağını 
bilmek de gerekir. Böylece hatalarımızın başın
da Anayasanın karma ekonomi düzenine kendi
mizi bir türlü ahşitıramamamız gelmektedir. 

Bunu yapmadıkça toplum içinde istikrar 
beklemek de hayaldir. Bir bunalımın diğer bir 
bunalımı takibetmesi doğaldır. Kaldı ki karma 
ekonomi bugün yalnız gelişmekte olan ülkelere 
de özgü değildir. Hepinizin bildiği gibi Batı 
Almanya ve İngiltere'ye bakılırsa Batı Alman-
yadaki Sosyal Demokratik Partinin ve İngilte
re de İşçi Partisinin karma ekonomiyi çoktan 
uygulamakta olduklarını, sosyal adalet ilkesi
ne uygun bir ekonomik uygulama içinde bulun
dukları da görülür. Batıda katı ekonomik sis
temler çoktan aşılmıştır. Buna mukabil Tür
kiye'ye gelince bizde sosyal demokrat politika 
bundan çok farklı ve halen 20 nci asrın baş
larındaki Lenin'in Sosyal Demokrat Komünist 
Partisinin içindeki fikrî düzeyden ve çağ dışın
da kalan bir anlayıştan daha ileri gidememek-
tedir. Türkiye'nin karma ekonomi kavramı bu 

bakımdan gerici ekonomik sistemlerin çok 
önündedir. 

Anayasa, öngördüğü şekilde hazmedilir-
se, belirli siyasal hedeflere uygun geldiği bi
çimde yorumlanmaz da onun kendi kuralları 
içinde uygulanırsa, zannederiz ki kalkınmanın 
yolu daha emin bir şekilde açılmış ve güvenilir 
bir hale getirilmiş olacaktır. Bu takdirde de 
sık sık şikâyet edildiği şekilde demokrasi kaza
ya da uğramayacaktır. Gerçekte Türk demok
rasisine kaza gelip çatmamakta, kazayı siyaset 
aramaktadır. Devamlı bir şekilde Anayasa üze
rinde değişiklik yapmak isteğimiz, sıkıntımız 
da buradan gelmektedir... 

Bu sıkıntıyı meydana getiren birkaç tablo
yu müsaadenizle çizmek isterim: 

Bir taraf, genellikle aklına düzen değişikli
ğini takmıştır. Bu düzen bozuktur ve değişe
cektir iddiasındadır. Bu ve buna benzer düşün
ce sahipleri olayları kendi kanaatlerine uygun 
«şekillerde yansıtan bir prizma arkasından ge
nel hatlariyle şöyle değerlendirmektedirler. 

Yapısal değişmeleri gerektiren en önemli 
sebep hızlı bir sanayileşmenin mevcut düzen 
içinde gerçekleşmesine imkân yoktur. İleri ka
pitalist ülkeler mukayeseli üstünlük prensibini 
ileri sürerek gelişmemiş ülkelerin tarımsal mad
delerle hammaddeler üzerinde ihtisas yapmaları 
için İsrar ederler, böylece sanayileşme olsa bile 
bu ağır sanayiden ziyade tüketim malları sa
nayileri, montaj ve ambalaj sanayicileri şek
linde olur. Bu bakımdan demokratik sistem al-
tmda bulunan gelişmemiş ülkelerde sömürü da
ha kolay ve daha şiddetli olur. Burada demok
rasi, egemen sınıfların menfaatine çalışan bir 
mekanizmadır. Gerçek demokrasi olmaktan da 
uzaktır. 

Bu fikirler etrafında hedefte bir, yöntem
lerde ayrı muhtelif mihraklar Türkiye'de oluş
muştur. 

Gerçek devrim bunlara göre bazılarının 
(ıSosyalist devrim), bir kısmının (Millî demok
ratik devrim), diğer bir kısmının da (Demok
ratik Halk devrimi) dedikleri devrim yoluyle 
çözümlenecektir. Sosyalist devrim veyahut bi
raz evvel saydıklarım işçilerle köylülerin, orta 
sınıfa mensup bazı aydınların liderliği altında 
yürütülecek ve bu devrim, en ileri kapitalist ül
kede değil kapitalist zincirin en zayıf haükasın-
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da yer alacaktır. Türkiye'de . böyle bir zayıf 
halkadır. Bu müşterek hedefe ulaşmada zora 
başvurulmasını isteyen de, istemeyen de vardır. 
Ancak, bunun için her şeyden evvel geniş ve 
örgütlenmiş kitlelerin desteği şarttır. Bu du
rumda kitlelerin etkilenmesi, harekete geçiril
mesi, bıktırılması, kim olursa olsun, hangi ida
re tarzı uygulanırsa uygulansın, kitlelerin re
jimden soğutulmasına, çıkarılan engellerden 
doğan başarısızlıkların, istismara müsait sorun
ların mümkün olan genişlikte haberleşme araç-
larıyle propaganda edilmesine, sükûnetin, istik
rarın bozulmasına ve sağlanmaya çalışılan o is
tikrarın her ne pahasına olursa olsun mutlaka 
ve mutlaka bozulmasına gayret gösterirler. Ge
tirilecek düzen ve yapılacak devrim, genellikle 
(Üretim ilişkilerini yeniden düzenleyen, ekono
mik iktidara el değiştirten hareket) tir. 

Bu devrim anlayışı ortaya konulurken top
lum, dostlar ve düşmanlar olarak sıralanmakta 
veya düşman sınıflar halinde bölünmekte, bu
nun bilinci sindirilmektedir. Marksist diyalek
tikten hareket edilerek üst yapının yani, (i&iya-
sal bünye, nuer'î hukuk düzeni, bürokrasi ve din 
giilbıi) müesseselerin altyapıyı teşkil eden ekono
mik sistemin, yani üretim araçlarının bölüşül
me tarzında sömürülenlerin her türlü gelişmesi
ne karşı olduğu ve altyapıyı yıkacak araçlarla 
mücehhez bulundukları, bu itibarla da eski üst 
yapılarla yeni altyapıların zıtlaşmasından dev
rim veya ihtilâlin gerçekleşeceği fikrini yayı
yorlar. Bu mücadelede Lenin'den Mao'ya uza
nan öğretiler yer almaktadır. Yenilerini bul
maktan çok, hazır formüller vardır ve örneğim 
de şimdi size Lenin tâen iki misal okuyacağım. 
Bu iki misal de Türkiye'de aynen harfi harfine, 
virgülüne kadar tatbik edilir. Lenin ustaları 
diyor ki; kapitalizmden sosyalizme geçiş ve iş
çi sınıfının kapitalizmin boyunduruğundan kur
tulması yavaş yavaş değişmelerle, reformlarla 
değil; ancak kapitalist sistemin niteliğimin de
ğişmesiyle, devrim yoluyle gerçekleşebilir. Bu 
bakımdan politikada hata yapmamak için re
formist değil devrimci olmalıdır. Onun için her 
zaman ve her yerde reformlara karşı çıkacak
lardır. Bu bir vasiyettir, bu bir kuraldır. 

Gene, bu yüzden politikada hata yapmamak 
için, proleterya ve burjuvazinin çıkarlarının 
uzlaşması üstüne kurulmuş reformist bir poli

tikayla kapitalizmin gelişerek sosyalizme dönü
şeceğini öngören tavizci bir tutum değil, taviz
siz bir proleterya sınıf politikası yolu izlenme
lidir.) Bugün de burnum yerine getirilmesi için 
Anayasanın söz ve düşünce hürriyeti üzerinde 
özgürlükçü demokrasinin birçok müdafileri var
dır ve bunu ısrarla ve ısrarla her yerde tekrar 
etmektedirler. 

Bir başka yerde Lenin şöyle diyor; bilhassa 
dikkatinizi bu noktaya çekerim. 

(Komünizm fikrine kati sadakat; gereğinde 
her türlü tavizi yapabilecek bir kabiliyetle müş
terek olabilmelidir. Bu tavizler, komünistlerin 
iktidara gelmelerini tacil etmek üzere, zamanın
da uzlaşmış gıörümmek, zikzaklar çizmek, geri
lemeler yapmak ve ilâh... Şekillerde olur. Gerek
tiği zaman, çok küçük dahi olsa düşmanlar ara
sındaki her türlü ayrılıkları, çatlamaları, muh
telif ülkelerim burjuvazisi arasındaki her türlü 
menfaat düşmanlıklarını maharetle, itina ile, 
dikkatle ve devamlı olarak istismar ederek; kit
lelerin dostluğunu kazanmak üzere, bu dostluk 
geçici, istikrarsız, sallantılı, güvenilmez ve baş
ka şartlara bağlı olsa dahi, her türülü, hatta em 
küçük fırsatlardan faydalanarak ve bu hedef 
için gereken bütün çabayı sarf ederek çok kuv
vetli bir düşmanı dahi yenmek mümkündür.) 

Değerli milletvekilleri, bu kurallar hiç şaş
madan uygulanmış, çevrenizde her yende görü-
lebilmiştir ve elan da görülmektedir ve emin 
olunuz ki, görülecektir. 

Devam edelim, kitlelerin sınıf iktidarları 
için bilinıçlendiriMikten sonra sınıf, iktidarı ba-
kımımdam eyleme hazırlanmaları eğitimi 12 Mart 
öncesinde bir hayli hızlandırılmış ve bundan 
doğacak bir demokratik Halik Devrimi yaratıl
mak istemilmiştir. Devrim stratejileri açık otu
rumlarda ortaya konulmuştur, örmeğin Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde öğrenci birliğimin 
düziemlediği (Devrim stratejisi) konulu ve bazı 
partilerin sorumlularınım katıldığı bir açık 
oturumda ve dile çok dolamam 'özgürlükçü de
mokrasi havası içimde şumlar söylemm&ş/tir. 

(Siyasi haklar genellikle tanınmış, üretim 
tarzı kapitalizme 'geçmiş bir ülkede artık ve 
ancak sosyalist mücadeleden bahsedilir. Sos
yalist mücadele ise, işçileri, köylüleri, esnaf ve 
dar gelirlileri, aydınları, yani sosyalist müca
delede ittifak haline gelebilecek sımıf ve zürnı-
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releri siyasal alanda örgütlemekle olur. Tür
kiye'de asıl mesele budur.) ve sayın milletve
killeri, gerçekten Türkiye'de de asıl mesele bu 
olmuştur Asıl mesele bu olduğu için de bu 
tablonun ayrıntıları üzerinde biraz fazla dur
mamızda gerekmektedir. 

Gazetelerde, dergilerde bunlara benzer ih
tilâlci fikirler yayılmış, eylemler eylemleri ko
valamış, 6 - 7 sol fikir mihrakı, Türkiye'de ikti
darı elle geçirmek için temkinlisinden anar
şistine kadar orta yere dökülmüş, bu manzara 
karşında devrin Başbakanı «Sokaklar yürümek
le aşınmaz» diyebilmiş, sokaklar aşınmamış ama 
devlet ciddî bir şekilde aşmmış< ve sonunda Cum
huriyeti her tehlike karşısında korumak ve kol
lamakla görevi olanlar müdahale zorunluğunu 
duyunca demokrasi kazaya uğradı feryatları 
yükselmiHltir. Bunların, tekrar aynı ortama 
düşmesine mani olacak tedbirler getirilince, 
biraz evvel belirttiğim sözler rahatça söylene
bilsin diye özgürlükçü demokrasinin boğulduğu 
ileri sürülmüştür. Şimdi sınıf mücadelesinde 
tekrar ısrar edenler vardır ve bunu( Meşru sı
nıf mücadelesi) şeklinde bir ifadeyle yumuşat
maya çalışmaktadırlar. Hepinizin bildiği gibi 
Marksist literatürde meşru sınıf mücadelesi di
ye bir şey yoktur, sınıf düşmanlığı vardır. Ev
velâ bu sınıf düşmanlığı yaratılır, zemin ha
zırlanır ve topluma bu sindirilir, sindirildikten 
sonra başlatılacak hareketle bir sınıf öteki sı̂  
nıfı mutlaka imha eder ve imha etmeden de 
devrim süreci, ihtilâl süreci tamamlanmaz. 

Böylece bu eskimiş, fosilleşmiş sol ilericilik 
yaygarasıyle ülkemizde pek âlâ rüzgârını estire-
bilmiştir ve estirmektedir. 

Diğer bir tabloda ise durum bir başkadır : 

Orada halkın dinsel duygularını istismar 
aracı yapan siyasî teşekküller meydana gelmiş, 
komünizme karşı çok dikkatli kullanılması lâ-
zımgelen dinsel propaganda ve tahrikler kanlı 
olaylara sebebolmuştur. Solun materyalist açı
dan aradığı iktidarı, bu kesimde manevî açıdan 
çağ dışı bir iktidara çevirmek istemiştir. Bir 
kural olarak, gelişmesini tamamlamamış olan 
ülkelerde aşın sağ şişerse, aşırı sol da ona para
lel şişer veya aksi, yani aşırı sol gelişirse, mut
laka aşırı sağ büyür, daha doğrusu büyütülür. 
Bu şişme ve büyüme aşırı solun veya sağın sa
vunması, gerekçesi olur. ikisi de birbiri için 

i lüzumludur. Vietnam tarihini eğer tetkik eder
seniz, aynı şeklin orada yapıldığını görürsünüz. 
Türkiyeye gelen pek çok hareketler daima dış 

I memleketlerde tecrübe edilmiş, onun ileri model
leri Türkiyeye aktarılmıştır. Bu kural Türki
ye'de de değişmemiş ve 25 yıldır muhtelif şekil
lerde de gözüke gelmiştir. 

Bir diğer tabloya bakalım : 
Aşırı solun gerçekten büyümesini süratlen

direcek ekonomik bir karşıt, korüpsiyon ekono
misi yürütülmüş, Devlet mekanizması aşırı solun 

I rahatça istismar edeceği şekilde bir yönetim tar
zı uygulayabilmiştir. Aşın solun karşısına 
Devlet güvenlik kuvvetleri çıkarılacağına polis 
baskısı imajından korkularak bir taraftan gü
venlik kuvvetleri pasif hale getirilirken en teh
likeli şey yapılmış ve birtakım teşekküller sa
haya çıkarılarak aşırı solun aşamaları için ara-

I dığı ve gerekli gördüğü ortam idarece hazırlan
mıştır. Bunları da akıllı bir iş yapıyoruz diye 
yapmışlardır. Aşırı solun karşısına fikirle çı-
kılmazsa kaba kuvvet mağdûp olur. Anladığı
mıza göre, sıkıyönetim sonrasında ele geçirilen 
aşırı sol yayınların miktarı 5 - 600 kadardır. 
Bu 600 kitabın binlerce sayfası yıllarca genç 
dimağlara çakılmaya çalışılmış, bunun karşı
sına ise itiraf edelim ki, o güçte, o propaganda 
çapında altı kitap dahi koyulamamıştır. Ata
türkçülüğümüz, sadece Anıt Kabir ziyaretlerinde 
göstermiş, aşırı solun karşısına bu engin tecrü
benin fikriyatını koymaktan, bir garip siyasî 
anlayış içinde kaçınmış veya tereddütler de gös
termişizdir. Bu tereddüt gösterildikçe aşırı sol 
Atatürk'e de el atmış, resminden fikirlerine ka
dar istismar etmesini bilmiştir. 

Haddizatında aşın sol, birkaç plâklık bir 
albüme benzer. Binlerce sayfada tekrar edilen 
bir nakarattan başka bir şey değildir. 

12 Mart muhtırası bu tablolara ilk iptal çiz
gisini çizmiş, 26 Nisanda 11 ilimizde ilân edilen 
sıkıyönetim de iptal çaprazını tamamlamıştır. 

Bugün ise, birçok şeyler değişmekle beraber 
bu çatı altında olanlar ve Türk Milleti, sıkıyö
netim sonrası, istikrar bakımından tam bir iyim
serlik duygusu içinde olduklarını maalesef id
dia edemezler. 

Değerli arkadaşlarım; her rejimin bir hu
kukî dayanağı vardır. Her şey bu hukukî da-

j yanaktan, Anayasadan gücünü alır. Sosyalist 
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devlet hukuku içinde kapitalist hukuk sistemine 
veya aksi, kapitalist devlet hukuku içinde sos
yalist hukuk sistemine nasıl yer verilmezse, mü
kemmel bir sentez olan Türk demokrasisinin 
Anayasasında aksini bulan devlet hukukumuz 
içinde de yukarda tablolar halinde göstermeye 
çalıştığımız özgürlükleri tahribeden özgürlük 
hakkı da kimseye tanınmamıştır. Türkiye'de 
tekrar bu tablolar yaratılırsa, millî kalkınmayı 
önümüzdeki bu plan modelleri ve strateji değil, 
bu tabloları yaratan, oynayan ve oynatanlar en
gelleyecek ve sonra da aynı çevreler, geri kalı
yoruz feryatların?, tekrar basacaklardır. 

Değerli, arkadaşlarım; stratejide bahsedilen 
(Millî kültürel bütünleşme) ifadesinin önemine 
de temas etmek isteriz. Millî kültürel bütün
leşmenin esas unsuru milliyetçiliktir. Türk mil
liyetçiliği millî birlik ve beraberliğin ifadesidir. 
Bu birlik ve beraberlikte sınıf mücadelesi yok
tur. Atatürk ilkeleri topluma mal olmuş ilke
lerdir. Bu ilkeler şunun veya bunun malı değil
dir, bütün bir milletin malıdır ve bütün bir 
Meclisin malıdır. Bu ilkelerden (Halkçılık) sı
nıf ayrılığını, sınıf kavgasını reddeder. Halkçı
lık ilkesinde hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir 
sınıfa, hiçbir cemaate üstünlük imtiyazı tanın
mamıştır, Anayasaya da ilke olmuştur. Halk
çılık ilkesi, çeşitli meslekî ve sosyal zümreleri, 
demokratik topluluğumuzun milletçe ilerlemeyi 
hedef tutan ve karşılıklı menfaat ahengi içinde 
uyuşan, kaynaşan, birbirlerini tamamlayan un
surları olarak görür ve her zümrenin, sınıfın 
kendi alanında ilerlemesine çalışır. (Halkçılık 
ilkesi) Türkiyeyi bölüm bölüm bölmek için or
ta vere konulmuş bir ilke değildir. Halkçılıkta 
(haklar) ayırımı yoktur, aksine milliyetçiliğin 
birlik ve beraberlik perçiniyle bir bütünleşme 
vardır. 

Toplumumuzun bu ilke ve anlamlara sahip 
çıkması ve yozlastırılmalanna müsaade ve mü
samaha etmemesi lâzımdır. 

(Milliyetçilik) ilkesinin Anayasaya sokulma
sına karşı ileri sürülen bazı fikirler bizi bu nok
ta üzerinde ciddî olarak durmaya zorlamıştır. 
Mademki özgürlükçü demokrasi vardır ve her
kes fikirlerini açıkça ifade etmek hakkına sa
hiptir, bizde görüşlerimizi bu özgürlük içinde 
belirtelim. 

(Milliyetçilik) ilkesinin Anayasaya, egemen 
güçlerin, fakir ve yoksul halkın haklarını ara
mamaları için seslerini kısacak bir araç olarak 
sokulmak istendiği ileri sürülmektedir. Bize 
göre bu görüş, görüşlerin en zararlısı, en hata
lısı, en gerçek dışı olanıdır. 

Bakınız, bir parti genel başkanı bu hususta 
neler söyleyebiliyor: 

(Anayasaya milliyetçilikle ilgili yeni hü
kümler koymaya kalkışılmasının gerçek amacı 
(Millî birlik ve beraberlik) gibi bahanelerle sı
nıf çelişkilerini örtbas edebilmek, mağdur du
rumdaki sosyal grupların durumlarını düzelt
me çabalannı önleyebilmektir.) Türkiye'de mil
liyetçiliği Anayasaya bu düşüncelerle sokmak 
isteyenlerin, hatta hatırlarına bile getirecek
lerin bulunabileceğini zannetmiyoruz. Bunu 
söyleyenlerin ne yapmak istediğini bilmeyiz ama 
milliyetçiliği egemen güçlerin, fakir ve yoksul 
halkın haklarını istemelerine mani bir silâh olarak 
göstermek, millî birlik ve beraberliğin bozulma
sı gayretine en son ve reddedilmez bir örnektir. 
Türkiye 20 nci Asırda dünyaya gelmiş bir dev
let değildir. Asırlardanberi 16 devlet kura ku
ra, milliyetçiliği hakanından ferdine kadar sin-
dire sindire bugüne kadar gelmiş maneviyatı ve 
millî duygulan zengin bir millettir. Bu millet 
ne Anayasaya kendini ezdirtmek için milliyet
çiliği araç olarak koyduracak soysuzu yaşatır, 
ne de milliyetçiliği bu derece yozlaştırmaya ça
lışana müsamaha gösterir. 

Bir milletin, millî dokusunu parçalayıcı pro
pagandaların, iddia edildiği gibi ilericilikle de 
hiçbir ilgisi yoktur. Israrla, gerici solun şifrele-
riyle Türkiye'nin sorunlannı çözmeye çalışmak 
ilericilik değil, eninde sonunda sol faşizme gi
decek bir sol irticadır. 

Bizim Atatürkçülükten, ilkelerinden anladı
ğımız, onun, kalıplaşmış bir ideoloji ve doktrin 
olmayışı, zamanın koşullan içinde bütün doğ-
malan aşan, daima kendini yenileyen, gerçek
ten ilerici ve dinamik, Türk toplumunun atılım-
lan benimseyen karakterine en uygun bir sen
tez oluşudur. 

Türkiye Cumhuriyetine hayatiyet ve dina
mizm veren bu ikleler en ileri bir toplumun 
muhtaç olduğu altın anahtarlardır. Bunlan kul
lanmayıp da fosilleşmiş sol kalıplan içlerine 
sindirenler, bir milletin bekası için zarurî olan 
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milliyetçiliği dahi şeMlsizlegtireoek kadar geri- I 
ci, tutucu olabilirler. Bu gibi düşünceler, kal
kınma stratejisinin öngördüğü (Millî kültürel 
bütünleşmeyi tehdideden bir unsur olduğu için 
üzerinde durmakta ve kamuoyunun dikkatini 
bu gibi bölücü propagandalara dikkatle çekmek 
isteriz. I 

Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı stratejisinin Avrupa Ekonomik I 
Topluluğuna katılmaya geçişi düzenleyen kat
ma protokolün ışığı altında yeniden gözden ge
çirildiğini ve plan hedeflerinin Türkiye'nin Av
rupa Ekonomik Topluluğu içinde millet bütün
lüğünden ve öz yararlarından kaybetmeden kal
kınmasına İmkân sağlayacak bir nitelikte hazır- I 
landığını görmekteyiz. 

Stratejinin böyle gerçekçi bir görüşe dayan
ması gelecekteki uygulamalar bakımından 
önemlidir. Avrupa Ekonomik Topluluğuna gir- I 
me meselesi elbetteki kolay bir karar değildir. 
Her Mm verirse versin bu karar çok oesur ve- I 
rilmiş bîr karardır. Gayrisafi millî hâsılaları 
ve fert başına millî gelirleri bugün Türkiye'nin 
6 misline çıkmış olan ülkelerden müteşekkil bir 
topluluğa üye olmak ileri bir adımdır. Ancak 
böyle bir hedef çok ciddî çalışmayı da gerekti
rir. Beşer yıllık planların büyük bir titizlikle 
uygulanmasını şart kılar, öngörülen kalkınma 
hızlarının mutlaka gerçekleştirilmesini, hatta | 
onu aşma zorunluğunu orta yere koyar. Devam
lı fedakârlıkları gerektirir. 

Büyük tasarrufları, ciddî ve müterakki bir 
vergilendirmeyi, karşılığında büyük ve verim
li ağır sanayi yatırımlarını gerektirir. Mamul 
maddeleri takdimde, ambalajda adam sendeei-
liği, zevksizliği, kalitesizliği bırakıp, kalite üs
tünlüğüne, üstün işçi becerisine, gelişmiş bir 
teknolojiye ve bilgiye, yeni "bir zihniyete ve her 
şeyden evvel memur ve idareci zihniyetinde bü
yük değişikliğe, uluslararası rekabette ciddî 
bir ticaret ahlâkına ihtiyaç gösterir. Burada si- j 
yasetin de bu giriş adımını zorlaştırmaması, İs
lah için katkıda bulunması, millî bir politika 
haline getirilmesi lâzımdır. 

Ortak Pazara giriş hakkında, milletçe veri
len bir kararın başarıya ulaşması için olumsuz 
tenkit devresi kapanmalı, yapıcı ve ileri sürük
leyici hamlelerde herkes fikrî katkısını orta 
yere dökebilmelidir. 

Ancak bu arada, stratejinin ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın anailkelerini saptayan ye
dinci bölümündeki 7,22 paragrafına da Hükü
metin ve plancıların dikkatini çekmek isteriz. 
Bu paragraf eğer biz yanlış anlamıyorsak, (An
kara anlaşmasındaki bütün imkânlardan yarar
lanılacak ve ortaklık ilişkilerinin Türkiye'nin 
3.3 ve 3.6 paragraflarında belirtilen biçimde 
sanayileşerek kalkınma gereklerini olumsuz 
yönde etkilemeyeceği bir ortam hazırlanacak
tır.) şeklindedir. Burada, bahsettiğim paragraf
ları sanayileşmenin koşullarını sıralamaktadır. 
Gerçekten de buradaki tavsiyeler, yukarda kı
saca belirttiğimiz zorlukların aşılmasını tekrar
lamaktadır. Bunlar doğrudur, ancak, ortaklık 
ilişkilerinin, sanayileşerek kalkınma gereklerini 
olumsuz yönde etkilemeyeceği bir ortam hazır
lanmasından bahsedilmesi daha henüz plan stra
tejisini hazırlayanların bu girişten tam emin ol
madıklarının bir görüntüsü intibaını vermekte
dir. Hattâ bu katılmanın daha az olumsuz bir 
duruma nasıl getirileceğini düşündükleri sonu
cu çıkmaktadır. Karar verilinceye kadar çok 
şeyler söylenebilir, tartışılabilir; ama karar ve
rildikten sonra artık tereddüt yoktur. Askerî 
zaferler gibi, iktisadî zaferler de büyük karar
larla, tereddütsüz bir azimle elde edilir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna giriş sade
ce bir ekonomik karar değildir. Bizim için siya
sî karardan gelinerek varılan bir sonuçtur, 
Türkiye'nin millî güvenlik politikasının bir za
ruretidir. Türkiye için gerçekçi bir açıdan ba
kıldığı zaman iki siyasî tercih vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu iki siyasî tercihin 
üzerinde biraz ağır ağır, kelimelere basa basa 
konuşacağım. 

Biri; Türkiye'nin kendisini iç ve dış sosya
list rejim baskılarına karşı koruyarak Batı ca
miası içinde yer almasıdır. 

Diğeri; Batı ile olan bütün tarihî ilişkile
rini, halihazırda Kuzey Atlantik ittifakındaki 
güvenlik bağlarım keserek, iktisadî gelişmesini 
ve güvenliğini pek yakındaki sosyalist ülkeler
le yürütmektir. Bunun bir orta yolu, tarafsız 
devlet rolü bahis konusu değildir. Samimiyetle 
böyle bir şey, istense dahi mümkün değildir. 

Türkiye'nin siyasî coğrafyası, onu nasıl 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Batıya 
bağlamış, Batı güvenlik ittifaklarının bir par
çası yapmış ve bağımsızlığını korumuş ise, üer< 
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de de Batılı bir çalışma içinde bulunmasını ge
rektirecektir. Jeopolitik burada mutlak bir et
kendir. Kısa bir müddet evvel yine bir parti 
genel başkanının söylediği gibi jeopoli^ 
tik ilkel bir görüş değildir. Bu par
ti genel başkanının jeopolitik hakkında
ki görüşleri son derece de ilginçtir. Sayın 
genel başkan diyor ki; «Türkiye'nin jeopolitik 
durumu gibi ilkel düşüncelerle Türkiye'de dü
şünce ve anlatım özgürlüğünü sınırlamaya 
kalkışanlar, umacı gibi gösterdikleri rejimlerin 
boğucu havasını ülkemize de getirmeye kalkış
mış olmaktadır.» 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası ilişkiler
de, hukuk sorunlarında siyasî coğrafya başlı 
başına bir ağırlıktır. Siyasî coğrafyanın etki
sini, ağırlığını veya buna önem veren düşün
ceyi ilkel bulan siyaset adamı, zannederim ki 
yalnız Türkiye'de vardır. 

Bu hususta birçok ülkenin görüşlerini yan
sıtan jeopolitik ile ilgili kitapları karıştıran, 
otuz yıl memleket içinde ve dışında bu görüşle
rin türlü eleştirileri içinde tecrübe geçiren bir 
arkadaşınız olarak jeopolitiği ilkel bulan bir 
siyasiye, devlet adamına hiçbir yerde rastlama
dım. İlk defa Türkiye'de rastlıyorum. 

Şurasını önemle belirtelim ki, bu arkadaşı
mıza da hatırlatalım ki, siyasî coğrafyayı her 
kararında gözden kaçırmaması lâzımgelen mil
lî düşünceleri ilkel bulan görüş tarzı sadece 
enternasyonele hizmet eder mahiyettedir. Her
halde bu genel başkanın böyle bir niyeti ve kas
tı yoktur. (C. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Değerli milletvekilleri, siyasî coğrafya bu 
kadar ilkel bir mesele telâkki edilseydi; uygar
lıklar Doğu Akdeniz bölgesinde gelişemez, Do
ğu - Batı arasında kervan yollarının güzergâhı 
olmaz, bugün de dünyanın en hassas bir bölge
si haline gelmezdi. 

Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı ara
sında, ılık denizlere inmenin tek tabiî yolu olan 
boğazlar bir mesele teşkil etmez ve bu mihrak 
üzerinde 14 kanlı savaş verilmez, Batılılar Tür
kiye'ye göz dikmez, daha gerilere gidersek Haç
lı Seferleri arka arkaya Anadolu»yu tehdidet-
mez, Türk Milleti savaşlardan bu kadar muz-
darip olmazdı. 

Yunanistan dünya deniz ticareti içinde bu
günkü önemli mevkiine gelemezdi ve gelişmesi 
için bu kadar da kolay şartlar bulamazdı, 

Orta - Doğuda, İsrail - Arap mücadelesi, pet
rol kavgası dünyayı bu kadar ilgilendiren so
runlar haline gelmez, bir Süveyş'in kapatılması 
dünya deniz inşa tekniğinde yeni çığırlar açıl
masına sebebolmazdı. 

Siyasî coğrafya eğer bu sayın genel başka
nın ifade ettiği gibi bu derece de önemsiz bir 
etken obaydı; Avrupa'nın Kuzeybatısında ve
rimi kıt bir adanın sakinleri bir dünya ve de
niz imparatorluğu kuramaz, sanayi devrimini 
yapan ülkelerin başında gelmez; bir küçük Ho-
landa, bir Portekiz, Hint Okyanusuna kadar 
uzanmaz, Güney Amerika 'nm gümüş filoları İs
panya ve Portekiz'e servet taşımazdı da, onla
rın yerine bir Orta - Avrupa devletleri pekâlâ 
kaim olabilirdi. 

Kayzer Vilhelm veya Hitler orduları bin 
yıllık tarihlerini çoktan yazmış olur, bugün de 
ikiye bölünmez, bir millet ilki bayraklı hale gel
mezdi. 

Napolyon askerî dehasıyle elde ettiği zafer
leri, jeopolitiğin hışmına uğrayarak denizlerde 
İngiltere'ye, karada Rusya'ya kurban etmezdi. 

Coğrafyası sebebiyle açık denizlere, ticaret 
yollarına uzak ve deniz mahreçleri tabiatın en 
haşin bölgelerinde veya başkalarının elinde 
olan Rusya, büyük potansiyeline rağmen tec-
ridedilmiş bir kara devleti olmaz. Büyük Pet-
ro'dan beri izlenen politika ile İngiltere'ye ra
kip bir denizci devlet olurdu. 

örneğin bir Cebelitarık kayası herkesin ka
fasında yer edecek kadar önem arz etmez, Mal
ta Adasının bugünkü durumu, bağlı bulundu
ğumuz ittifakın ciddî bir meselesi haline gel
mezdi. İsveç tarafsızlığını muhafaza edemez, 
uzun yıllar savaşsız kalamaz, ekonomisi de bu
günkü gibi dev bir gelişmeye ulaşamazdı, hat
tâ İsveç sosyalizmi, kendine özgü modelini seç
me ve kullanma hakkına da sahibolamazdı. 

Siyasî coğrafya gerçekten ilkel, üstünde du
rulmaya değmez bir mesele olsaydı, Asya 
Kıtasında bu durum Japonya'nın hem zafer
lerinin, hem de mağlûbiyetinin başsebeplerin-
den biri olmazdı. 

Amerika Birleşik Devletleri halkı kendi top
raklarında bu kadar emin bir şekild^ ve sürat
le gelişmez, dünya serveti bu ülkede birikemez-
di. 

Kore ikiye bölünmez ve Birleşmiş Milletler 
Kore'deki mücadeleye bir bayrak altında katıl-
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maya zorlanamaz; Vietnam ikiye ayrılmaz, ikin
ci Dünya Savaşında ve sonra bugüne kadar da 
ağır kayıplara ve ıstıraplara maruz kalan bir 
millet olmazdı. 

Siyasî coğrafya bu kadar basit ve ilkel bir 
faktör olsaydı, bir Küba, Amerika Birleşik 
Devletleriyle Sovyetler Birliği arasında bir 
nükleer savaş tehlikesinin plâtformu haline 
gelmez,Castro hareketi dünyayı ilgilendiren ve 
hattâ bir «izm» doğuran mesele de olmazdı. 

Eğer Şili, dünyada ve hattâ kendi kıtasın
dan tecridedilmiş bugünkü yerinde olmayıp da, 
örneğin Kore gibi, Vietnam gibi bir coğrafya
da bulunsaydı, ıSalvador Ailende seçimle ikti
dara gelemez, bölünmesi, parçalanması işten 
bile olmaz, her gün gazete manşetlerine adı 
çıkan perişan bir ülke olurdu. Kaldı ki, bugün
kü avantajlı coğrafyada dahi Türkiyenıizde sos
yalizmin zaferi diye gösterilen bu rejim tam 
bir çöküş halindedir. 

•Siyasî coğrafya ilkel bir anlam taşısaydı, 
Brejnev doktrini ile kendi blokunda olan bir 
devlet askerî işgale mâruz kalmazdı. 

Tarihte jeopolitiğin kesin ve kaçınılmaz et
kisini gösteren daha binlerce örnek vardır. Jeo
politiğin ilkel bir düşünce olduğunu ileri sü
renlerin ya tarih bilgileri çok yüzeyseldir, ya 
da doktriner kanaatlerinin bir sonucudur. (O. 
P. sıralarından «Bravo' sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, jeopolitik dikkate 
alınmadan ne iç, ne de dış politika, ne de kal
kınma planı yapılabilir. Bu itibarla kalkınma, 
millî güvenlik politikasına ne kadar yapışık ise, 
siyasî coğrafya etkenleri de o derecede kalkın
mayı kontrol altında tutan bir faktördür. 

Bu sebeplerle, Türkiye Batı camiası içindeki 
50 yıllık yerini idame ettirecek, bekasını AET 
içindeki zor yolu seçmekle sağlayacaktır. Zor
dur; ama bu aşılacaktır. 

Türkiye zamanı geldiğinde Batının siyasî en
tegrasyonunda yerini almayı da düşünecektir. 
Bu düşünce bizi, Batı ile olan ilişkilerimizde da
ha ciddî davranmaya, Devlet adamlarını, Batı 
ile müzakerelerinde daha belirli ve vasıflı bir 
seviyede bulunmaya, gelişmişlik ile az gelişmiş
lik arasındaki farkın tavizkâr komplekslerine 
kapılmamaya götürecektir. Bu coğrafyada baş
ka alternatif yoktur. 

Karar verildikten sonra Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girmeyi zorlaştıran şartları değil, 
bunları kolaylaştıran sanayiin bu hedefe daha 
istikrarlı bir ortam içinde yönelmesini ve hızlı 
atılımlar içine girmesini teşvik eden bir tutum, 
bütün siyasî partilerin müşterek görevi olma
lıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmaya 
geçişi düzenleyen Katma Protokol Yüce Mecli-
sinizce kabul edilmiş, millî bir mesele, politika 
olmuştur. Bunun üzerinde dönüp dolaşıp eski
miş düşünceleri,, endişeleri ileri sürmenin artık 
zamanı geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu noktaya gelmişken, 
planın temel hedefleri ve stratejisinde sık sık 
tekrar edilen bir hususa da dikkatleri çekmek 
isteriz. Cumhuriyet Senatosunda cereyan eden 
müzakerelerde de üzerinde durulduğunu anla
dığımız bir noktaya biz de aynı kanaatlerle ka
tılırız. Stratejide (Genel hedefler seçilirken, 
bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri 
arasında belirgin bazı kriterlere göre, en az ge
lişmişlik düzeyinde bulunan ülkenin millî gelir 
seviyesi ile ekonomik yapısı somut bir örnek 
olarak alınmıştır.) denilmektedir. Türkiye'nin 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma hazır
lık döneminde yirmiiki yıl sonra veya yirmi yıl 
sonra, topluluk içinde bugün en az gelişmişlik 
düzeyinde bulunan ülkenin millî gelirine ulaş
ması övünücü, teşvik edici bir öneri değildir. 
Planın bu bölümü her ne kadar anladığımıza 
göre Hükümete, plancıya bir direktif mahiye
tinde ise de, plan uygulamalarında dahi psiko
lojik etkenlerin giderek siyasette de zorlamada 
bulunabileceğini gözönünde tutmak gerekir. 
Planın tetkikinden, bütün stratejik unsurların 
bu anatemaya göre belirlendiği anlaşılmakta
dır. AET içinde bugün en az gelişmişlik düze^ 
yinde bulunan ülke italya'dır. Bu stratejiden : 

(Türkiye ancak 1995'te 1970 italyasmın fert 
başına gelirine ve ekonomik yapısına ulaştığı 
takdirde planlamasından en uygun sonucu sağ
layacaktır. Sanayileşme de, 1970 İtalya'sına eriş
mek için gereklidir. Perspektif hedefler de sa
dece bunu amaç edinmektedir.) şeklinde bir in
tiba almamız mümkündür. 

Değişik bir sosyal ve ekonomik yapıyı hedef 
almak, onun fert başına gelirine ulaşmaya gay
ret göstermek yerine daha objektif bir tutumla, 
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kantitatif değerlere önem vererek, olumsuz psi
kolojik etkenleri ortadan kaldırarak yalnız ra
kamlarla bir ifade anlatımı içine girmek daha 
uygun düşecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi diğer bir nok
taya, nüfus artışının etkenlerine geçiyorum : 

Hızlı nüfus artışı, ekonomimizin bir dar bo
ğazıdır. Türkiye'de yıllık nüfus artışı, Batı Av-
rupua nüfus artış ortalamasından takriben 3 
misli daha fazla görülmektedir. Nüfusun ortışı 
bir açıdan millî varlık ve güvenliğin bir gereği 
olarak sıhhat işareti kabul edilebilirse de, eko
nomik bakımdan gelişmeyi ağırlaştıran bir fak
tördür. Süratli kalkınma bakımından nüfusun 
bağımlılık oranını her halde aşağı düşürmeye 
mecbur olduğumuz bir gerçektir. 

Gelişmenin durgunlaşmasına etkili olan di
ğer bir faktör de dağınık yerleşme düzenidir. 
Kırsal yerleşme biriminin 74 bin civarında ol
ması ve nüfusun % 65'i onbinden az nüfuslu 
kırsal alanlarda yaşaması, Türk toplumunun ge
lişme sorunlarına doğrudan doğruya etki ya
pan unsurlardır. Ayrıca köyden kente yapılan 
göçlerin, kentleşme hızının büyümesine ve den
gesiz bir kentleşmenin doğmasına yol açtığı da 
planın önemle üzerinde durduğu bir sorundur. 
Her halde bu dağınık yerleşme sorununa yeni 
çözümler getirerek hizmet ve altyapı ihtiyaçla
rının karşılanmasında, modern tekniğin yayıl
ması güçlüğünün yenilmesinde ve yatırımların 
sınırlı alanlara yöneltilme zorunluğunun daha 
hafifletilmesinde yeni metotlar, çareler bulmak 
da gerekecektir. 

1995 'te nüfusun yüzde yetmişini kapsayan 
fonksiyonel ve kademeli bir kent dokusunun 
oluşumunun gerçekleştirileceği ve böylece nü
fusun büyük şehirlerde yaratılan iş imkânları 
üstünde bir yığılmaya maruz bırakılmayacağı 
hususundaki plan hedefinin belirtilen şartlar 
içinde sonuçlanmasını umut ederiz. 

'Sayın milletvekilleri, stratejide, Birinci ve 
İkinci Beşer Yıllık planlarda öngörülüp gerçek
leştirilemeyen ve bugün yeniden toplu olarak 
ele alınmış bulunan reformların sistem içinde 
ayrıntılarına girilmemiş olduğu, yalnızca esas
ları ve sistem içindeki yerlerinin belirtilmiş bu
lunduğu ifade edilmekte ve hemen arkasından, 
gerçekte reformların, Anayasanın buyruğu ve 
kalkınma planlamasının vazgeçilmez bir parçası 
olduğu da ifade edilmektedir. 

Planın bu ifadesi, bizim de gerçekleşmesini 
süratle arzuladığımız bir hedeftir. Sosyal, ikti
sadî, ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak üze
re Kasım ayında Büyük Millet Meclisimizde 
müzakereleri beklenen reform tasarılarının ger
çekleştirilmesini Büyük Millet Meclisinin bir gö
rev olarak telâkki etmesi ve. kalkınma planla
rının bir lâzımı gayrî muf anki olarak addetmesi 
gerekir ve bu da böyledir. 

Reform isteğinden bugüne kadar geçen 18 
aylık zaman zarfında tasarılar hakkında Hükü
metin de, siyasî partilerimizin de yeteri kadar 
bir hazırlıkları olduğunu kabul etmemiz lâzım
dır. Bu meselede bu devredeki intikal hükü
metlerini başarılı kılmamak gibi ard düşünce
ler her halde bu Meclis içinde itilbar görmeme
lidir. Siyasî hayatımızın istikran için olduğu 
kadar, bunalımlardan çıkmanın da bir gereği 
olan ve Üçüncü Beş Yıllık Planın tahakkukuna 
yakın katkısı bulunan reformların yapıİmasııa-
da, Meclisimizin azamî gayret göstereceğine 
emin bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Planda, (Miillî Savunma hizmetlerinin gerek

tirdiği araç ve gereçlerin yeterli ölçülerde «sağ
lanması ile millî sanayileşme çabalan arasında 
sistemli bir bağıntı kurulacaktır.) denmekte
dir. Sanayileşme hamlesini biz bu açıdan ele 
alarak şöyle değerlendirmekteyiz; 

Bu benimseyişin Üçüncü Beş Yıllık Plan tat
bikatı içinde, özellikle sanayi sektöründe, tat
minkâr bir cevabını bulamamaktayız. 

Şurası bir gerçektir ki, ağır sanayiin bir 
dalı olan harp sanayii, bir ülkenin dışa bağlı
lıktan kurtulmasının ve teknolojide süratle ge
lişmesinin bir gereğidir. Mülî Savunma iihti-
yaçlan iç piyasayı zorlamadıkça tüketim mal-
lannda, ara mallarında ve nihayet üretim ya
tıranlarında da bu hedefe yönelecek bir hare
ket beklenmemek lâzımdır. Gelişmiş olan ül
kelere dikkat edilecek olursa, kalkınmanın, 
araştırma ve geliştirmenin, yeni teikniklerin 
yaratılmasının esas unsurlarından biri savunma 
ihtiyaçları olmaktadır. 

örneğin, büyük çapta bir elektronik sa
nayii gerçekleştirilmek isteniyorsa, Silâhlı Kuv
vetlerin bu sanayie müşteri olmaması halinde bu 
sanayinin gelişmesi mümkün değildir. Yapaca
ğı, ancak radyo ve televizyon alıcıları ve bun-
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lara mümasil mamulâttan başka bir şey olma- i 
yacaktır. Sipariş verilmedikçe ve desteklen- ; 
medikçe, her halde Silâhlı Kuvvetlerin çeşitli j 
sınıfları içinde kullanılacak radar tipleri, atış j 
konltrol sistemleri, kompüterler, çeşitli muha
bere cihazları, ihbar ve ikaz sistemleri, sualtı 
arama cihazları ve ilâh gibi sadece Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı olan araç ve gereçler ya
pılamayacak, bunlara olan kati ihtiyaç ise bu 
sektörde dışa bağımlılığı devam ettirecektir. 
Bunlara bağlı teknik bilgi beceri gelişmeyecek, 
ağır sanayi istihdam sahası açılmayacaktır. 

Bir gemi ve uçak imal eden Devlet, sanayi 
aşamasını tamamlamış olan devlettir. Zira bir 
savaş gemisini, teknesi ve bütün teçhizatiyle 
hizmete sokabilmek her sahada gelişmiş ileri 
bir sanayiin mevcudiyetine delildir. Burada 
yalnız plan teknisyenlerine sorum bırakılmaz. 
Savaş sanayii kurulması yalnız iktisadî gerek 
değil, aynı zamanda siyasî bir karardır. Bu 
direktifi iktidarlar vermezse, plancının kendili
ğinden bir savaş sanayii düşünmesi, yatırımlar 
öngörmesi mümkün değildir. Yaparsa, bu plan
da gördüğümüz gibi zayıf ilkelere ve hedeflere 
dayalı olmaktan ileri gidilemez. Sosyalist ül
keleri dünya politikasında söz sahibi eden bu 
potansiyeldir. Silâhlı Kuvvetler, kendi sınıf
larının savaş kabiliyetini artırmak için vakıflar 
kurmakta ve kampanyalar açmaktadırlar. Si
lâhlı Kuvvetleri buna zorlayan elbette bir sebep 
vardır. Her halde bu sebep yalnız malî kaynak 
noksanı değildir, noksan olan Silâhlı Kuvvet
ler mensuplarının silâh teknolojisinde, dünyada 
ne kadar ileri hamleler yapılmış olduğunu hepi
mizden yakın görmesi, bu silâhların kısa zaman
da süreleri içinde ne kadar süratle demode ola
bildiklerine şahit olmaları ve hareket etmeyen 
bir sanayinin ihtiyacı ile kendilerini bu gibi 
girişimlerle yükümlü kabul etmeleridir. 

Dış askerî yardımlarda azalma muvacehesin
de Silâhlı Kuvvetlerin karşılaştığı modernizas
yon zarureti Yüce Meclisimizin kısa bir müddet 
evvel 10 yıla sarî 16 milyarlık bir sarf yetkisi
nin Millî Savunma Bakanlığına verilmesini ön
gören kanunu süratle kabule zorlamıştır. Bu 16 
milyar, bugünün âcil şartları içinde çoğunlu
ğuyla dış mubayaaları gerektirmektedir. Bunun 
büyük bir kısmı, bu hedefleri öngörerek, üre
tim yatırımlarının yıldan yıla bu yönlere kay-

i dırılmasını ve dış siparişler yerine kendi sana-
I yiimize kademeli olarak Silâhlı Kuvvetlerimizi 
I müşteri kılmamızı icabettirmektedir. Bunların, 
j bu gibi sanayiin ancak Devlet elinde gerçekle

şebileceğini veya Devletin ortaklığının ağır bas
tığı teşebbüslerle mümkün olabileceğini de göz
den uzak tutmamak lâzımdır. Her halde Üçün
cü Beş Yıllık Planda bu hedefler yeterli değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, kuşkusuz planın, çö
zümlenmesi büyük emek ve paraya bağlı bulu
nan en önemli bölümü tarım sektörüdür. Ger
çekten bu sektör, yurdumuzun en büyük soru
nu halindedir. 

Tarım sahasında birçok hamleler yapılmış
tır; Ziraat Bankasının kuruluş kanununda yer 
alan ve bugün dahi carî olan (Küçük çiftçi) 
nin tarifi ve onu destekleme ilkeleri, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Zirai Donatım Kurumu, Zirai 
Kombinalarla Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
munun birleştirilmesi suretiyle meydana getiri
len Devlet Üretme çiftlikleri ve dağınık şekil
de gelişen tanım kooperatiflerinin amaçları, ta
rımsal alanda ürünün verimini artınmak, kali
tesini yükseltmek, çeşitlendirmek ve pazarlama
sını sağlamaktır. 

Bütün bu çabalara rağmen, işletme, görev 
ve yetki hatalarının da inzimamı ile beklenen 
sonucun sağlandığını kabul etmek güçtür. Bun
da bizzat tarım sektörünün olanakları ve şartla
rı beklenen sonucun alınmasına elverişli görül
memektedir. 

Kanaatimizce sorunun çözülmesinde ilk şart
lardan biri, âdil ve rasyonel bir şekilde hazırla
nacak olan (Toprak ve Tarım Reformu) kanun 
tasarısının kabulü ile uygulanması olacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformunun ilkeleriyle 
belirlenen amaçların tahakkuku ile tarım haya
tımızda bir uzun darboğaz daha açılmış olacak
tır. 

Toprak ve tarım reformuyle; tarımsal 
üretimin artırılması ve değerlendirilmesi ile 
birlikte, sanayiin geliştirilmesine ortam hazır
lamak, toprak ve gelir dağılımındaki dengesiz
liği gidermek, istihdam olanağı yaratmak ve 
mülk güvenliği sağlamak, Anayasaya uygun bir 
tarımsal mülkiyet düzeni kurmak, Anayasanın 
öngördüğü hakların özgürce kullanılmasını kı
sıtlayan etkenleri kaldırmak ve kırsal bölgeler-
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ide demokrasiyi güçlendirmek mümkün olacak
tır. 

Topraksız olan veya toprağı yeteri kadar ol
mayan çifitçiye toprak sağlamak ve tarımı ge
liştirmek için, bu tasarının kanunlaşmasına ve 
uygulamaya konulmasına kesin zaruret vardır. 
Biz bu hususta Hükümete yardımcı olmayı ka
rarlaştırmış bulunmaktayız. 

Elbette ki, Toprak ve Tarım Reformu acele 
karara gidilecek bir konu değildir. Ancak, ya
pılması şu veya bu sebeplerle ziyadesiyle gecik
tirilmiş bir tatbikata daha da zaman tanımak 
faydadan çok zararlı' sonuçlar doğuracaktır. 

Tarım ve Toprak Reformu ile arazi mülki
yeti ve kullanma; insangücü, modern taroım tek
nolojisi, kredi ihtiyacı, kamu yönetimi değişim
leri, tarım alanında mal ve hizmet üreten, çift
çiye örnek olan ve öğreticilik yapan Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri, üretici teşkilâtlanması giibi 
tarıma ilişkin teşkilât gruplarının arasında müş
terek bir program ve yeterli bir koordinasyon 
sağlanmasına da azamî derecede dikkat göster
mek zarureti vardır. Bu gruplar arasında bu 
bağlar yeterli olmadığından bugüne kadar ta
rım potansiyelinin gereken şekilde değerlendi
rildiğini ve son derecede önemli bir husus olan 
kıt kaynakların israfına yol açılmadığını iddia 
etmek mümkün değildir. 

Bugün, uygun santiara ve geniş araziye sa
hip bir kısım ülkeler, iyi teşkilâtlanmadıkları 
için aç kalırken, tarımda rasyonel tedbirleri uy
gulamasını bilen ve belli hedeflere göre çalışan 
ülkeler, kendi toplumunu gereği gibi beslemek 
imkânını buldukları gibi, iyi teşkilâtlanmamış 
ülkelere gıda yardımı yapmaktadırlar. 

Bu seviyeye gelmek, Türkiye için zor değil
dir. Bir reorganiızasyona her halde ihtiyaç var
dır. 

Sayın Milletvekilleri, Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin durumuna geçiyorum;: 

Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarında, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin geniş bir perspek
tif içinde incelendiğini görmekteyiz. 

Bu hususta biz de kanaatlerimizi ifade ede
rek katkıda bulunmak isteriz. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin ıslahı zaruri 
bir haldir. 

Reorganizasyon konusunda evvelden beri 
duyulan zorluklar dolayısiyle 23, 154 ve 440 sa

yılı gibi kanunlar çıkarılmış ve kalkınma plan 
ve programlarında her yıl bunların sonuçlandı
rılması lüzumuna değinilmiş ise de, bir türlü 
bitirilememiştir. 

154 ve 440 sayüı Kanunlar gereğince kurul
muş olan (Yeniden Düzenleme Komisyonları
nın) çalışmalarından siyasî iktidarlar gereği 
kadar faydalanamamış, hazırlanan kanun tasa
rıları, yasama organlarına zamanında gönderile-
memiş, gönderilenler ise, muhtelif sebeplerle 
gündeme alınmamıştır. 

Bu itibarla, hem zaman kaybını önlemek, 
hem de kanunlarda farklı hükümlerin yer al
masına meydan vermemek amacıyle reorgani
zasyon konusunda bir çerçeve ve yetki kanu
nun çıkarılmasını faydalı görmekteyiz. 

Halen sayıları 125'i bulan kuruluştan aynı 
alanda çalışanların birleştirilmesi, hizmet ve za
man israfını önleyecektir. 

Muhtelif bölgelerde siyasî amaçlarla pek kü
çük çapta kurulmuş ve esasında Devlet serma
ye ve tekniği ile desteklenmesine ihtiyaç bu
lunmayan şirketlerin ya tasfiyesi; ya da en uy
gun düşen bir Kamu iktisadî Teşekkülünün 
bünyesi içine alınması daha faydalı olacaktır. 

Ayrıca, çeşitli kanunlara dayanılarak dö
ner sermaye ile iktisadî alanda faaliyet göste
ren Devlet üretme Çiftlikleri, haralar, gemi 
inşa tezgâhlan, hava meydanlan işletmeciliği, 
orman ve tekel işletmeleri gibi büyük çaptaki 
Devlet işletmelerinin Kamu iktisadî Teşekkül
leri haline getirilmesinin uygun olup olmaya
cağı da bir araştırma konusu yapılmalıdır. 

IKamu iktisadî Teşebbüslerinin, Yasama or
ganı tarafından denetlenmesi Anayasa gereği
dir. 468 sayılı Kanuna göre yapılmakta olan bu 
denetim, Kanunun her yıl belli bir süre için
de yapılmasını öngörmesine rağmen, birkaç yıl
lığı biriktirilerek yapılabilmekte, bu da sorum-
luluklann kaybolmasına sebebolmaktadır. Bu 
denetimin de hiç olmazsa Bütçe kanunlan gibi 
veya Türk Ticaret Kanununun şirketler hakkın
daki hükümlerine benzer şekilde, her yıl zama
nında yapılabilmesinin şartlan bulunmalıdır. 

Kamu iktisadî Teşekküllerine siyasetin mü
dahale ettiği bir gerçektir. Yönetim Kurullan-
nuı teşkilinde ve kilit noktalardaki icracı kad
rolara yapılacak atamaların isabetli olması hem 
bu teşekküllerin itibarı, hem de işletmelerin 
verimi için zaruridir. 
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Aksine davranışlar, bir yandan yetişmiş ve 
istikbal' bekleyen personelin şevk ve gayretini 
kırmakta, diğer taraftan da Devlet çarkının 
dönmesini ağırlaştıran nemelazımcılığa yol aç
maktadır. 

Ayrıca, kuruluşların rantabi çalışmasını bo
zan ölçüsüz istihdam şekilleri yaratılmamalıdır. 

Kamu iktisadî Kuruluşlarında kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine ters etki yapan, kaynak te
min edilmeden birtakım yatırımlara girişmeden 
de sakınılmalıdır. 

Özellikle siyasî amaçlarla yapılan masraflı 
açılış merasimleri ile başlayan yatırımlar, bilâ
hare malî yeteneksizlikten yarıda kalmış, üste
lik yabancı kaynak kullanılmasından ağır faiz 
yüküne mâruz kalmıştır. Bunların önlenmesi 
de zaruridir. 

ödenmiş sermayesindeki kamu payı % 50'yi 
bulan işletmelerde 468 sayılı Kanun gereğince 
yasama organının denetimi zorunlu olmasına 
rağmen, bazı kuruluşların denetim dışına kaç
malarına müsaade olunmamalıdır. 

Kamu iktisadî Kuruluşlarının birbirlerine 
veya Hazineye olan borç ve alacakları devamlı 
olarak çığ gibi büyümektedir. Bunların tasfi
yesi için çıkarılan kanunlarla da hastalık gide
rilememiştir. 

Bundan dolayı alacaklı olan kuruluşlar, ya
bancı kaynaklara ödemek zorunda oldukları faiz 
yüzünden, aslında işletme faaliyetinden kâr et
tikleri halde bilançolarını zararla kapatmakta
dırlar. 

Kuruluşların birikmiş mamul stoklarında de
vamlı bir artma olduğu, bunların kolay eritile-
mediği, bu stoklar arasında yıllardır hareket 
görmeyen kalemler bulunduğu bilinen bir ger
çektir. 

Bunları kısa sürede elden çıkaracak! ve 
sürümü olmayan çeşitlerin üretilmesine son 
verecek tedbirler bulunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Kamu iktisadî Dev
let Teşekküllerinin içinde bulunduğu durum
dan bazı örnekler vermiş bulunuyoruz. Bun
ların çoğu siyasî müdahaleden doğan sonuç
lardır. 

Kalkınma planlarında büyük yeri ve önemi 
olan bu teşekküllerin, bu durumdan kurtarıl
maları planın başarısı için zaruridir. 

Planlı dönemin ve Üçüncü Beş Yıllık Planın 
en önemli gördüğümüz ve konuşmamızın sonu
na bıraktığımız eğitim kısmına geliyorum. Bu 
konu, başarılarımızın da, başarısızlıklarımızın 
da temel unsurlarından biridir. Bir eğitim sis
temi, uygulanmaya başlandığından itibaren en 
az on yıllık bir süre sonra doğru ve hatalı yan-
larıyle ortaya çıkar, ilim ve metodları dışarı
dan alınabilir, fakat bir eğitim sistemi sadece 
ve sadece ülkenin sosyal, ekonomik ve moral 
yapısına uygun bir şekilde değerlendirilip uy
gulanabilir. Dış ülkelerde kısa araştırmalar so
nucu yüzeysel olarak şeklî bir uygunluk içinde 
sistem uygulamak, bizi daima çıkmazlara sok
muş; siyasetin değişik bakış açılarından doğan 
müdahaleleri de olumsuz etkiler yapmıştır. 

Bir sistem içinde öğrencisi, öğreticisi, yöne
ticisi ve aileler olarak bu zincirin her halkası 
ayrı ayrı memnuniyetsizlik duyarsa şikâyet 
ederse sistemde bir zaaf olduğu açıktır. Bu zaaf 
ya insan unsurunun hatalarından meydana ge
len ve sistemi bozuk gösteren bir etkendir veya 
sistemi işletecek ve verimli kılacak gerekli araç
ların noksanlığından sistem işlememektedir. 

Her halde şikâyet etmeye hakkımız yok
tur. Sistemin bozukluğuna karar verildikten 
sonra onu istenilen temele bütün gerekleriyle 
oturtmak bizim sorumluluğumuz altındadır, öğ
renci ve • ailenin makûl şikâyetleri haklıdır. 
Ama yönetimin şikâyete hakkı yoktur. Şikâyet 
ettiğini değiştiremeyen yönetimi, makûl gör
mekte kolay değildir. Bundan, uzun dönem 
içinde gerçekleşecek ve büyük malî kaynaklara 
dayalı meseleler elbette hariçtir. 

Bu itibarla, planın dayanaklarından biri 
olan eğitim reformunun, düşünülen yeni siste
min bütünlüğünü bozmadan, hiç bir yerinden 
bir taş çekip yerine bu yapıya uymayacak yeni 
maddeler ilâve etmek gibi ekol farklarından 
doğan müdahalelerden kaçınarak, gerçekleşme
sine gidilmelidir. 

Esasında, düşünülen sistem tam uygulanır
sa, değeri belli olur. Eğitim sistemleri birbirine 
bağlı, uzun süreli, sonucunu görmek için sabır 
isteyen bir uygulamadır. Çoğu kez verimli ol
duğunu zamanın göstereceği bir sistemde sa
bırsızlıklar yüzünden olumsuz müdahalelere 
maruz kalınmıştır. 

Şurasını önemle belirtmek isterim ki, eği
tim reformunun getireceği yeni hareketin esas 
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unsuru «Millî ve Milliyetçilik» bilinci olmalı
dır. özellikle siyasî soğrafyamızın önemi açısın
dan bu bilinci sağlamlaştıran bir sisteme ihti
yaç vardır. Millî bilinçten hareket etmeyen sis
temlerde genç dimağların türlü doğmalara sap
tırıldığı, bir bilinç anarşisinin meydana geldiği 
malûmdur. Hal böyle olunca da fikrî zıtlaşma
larla çatırdayan bir yapıda sosyal dayanışma, 
birlik ve beraberlik, iktisadî ve siyasî düzen is
tikran ve nihayet kalkınma zaıfa uğramakta
dır. 

iBugün, ülküde birbiriyle kaynaşmış bir ay
dın yapıya sahibolduğumuzu iddia edemeyiz. 

Değerli milletvekilleri, bir eğitim reformu 
zaruretini benimsemekle beraber, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan uygulamasında bu reformu, ilk iki 
beşer yıllık planların kısır döngesine bizi ye
niden getirecek, bazı tutarsızlıklar, çelişkiler de 
müşahade etmeyiz. 

Her hareketimizde olduğu gibi ekseriyetle 
teşhislerimiz doğrudur fakat tedbirlerimiz teş
hislerimize uymamaktadır. 

Planın teşhisleri yerindedir. Katılmamak 
mümkün değildir. Fakat tedbirlerde aynı muta
bakatı göstermek zordur. 

Bu bizim millî bir zaıfımızdır. Teşhis, uygu
lamasız bir işlem olduğu için kolay gelmekte ve 
yapmaktayız. Sadece söyleme ve kâğıt üzerine 
tespit işlemi yapıldığı için gerçekleri ifade et
mek kolaydır. Fakat uygulamada girdilerin yü
kü, baskısı doğru bir teşhisin tedbire dönüştü
rülmesinde o teşjbisle uyuşmayan sonuçlar do
ğurmaktadır. 

Eğitim sistemimizin üretime dönük yanını 
uygulamak için gerekli adımlar atılmamıştır. 
Bir teorik eğitim, bir titr eğitimi düşüncelere 
hâkim olmaktadır. Elbetteki bu titr eğitimini 
meydana getiren etkenlerin başında Devlet çar
kının talepleri vardır. 

özellikle bu eğitim bir şehir ve memuriyet 
eğitimi düzeyindedir. Dillere dolanan, köye dö
nük, üretime dönük eğitimde bir tereddüt var
dır. 

İlkokul eğitimi, köy çocuğuna bir okuma -
yazma vermekte, zaman içinde kafasında tuta
mayacağı nazarî vatandaşlık bilgileri de serpiş-
tirilmektedir. Bu eğitim sonrasında çocuğun 
eğitimde geçirdiği zamanın üretime aksi ise, 
hemen hemen yoktur. 

Bunun üzerinde daha fazla durmayacağız. 
Planın öngördüğü 8 yıllık eğitimin; tarımsal 
kalkınmanın, bunu sağlayacak becerinin, köy 
ekonomisinin gelişmesinin temel unsuru olarak 
gördüğümüz, inandığımız üretime dönük ge
rekler, tedbirler içinde olmalıdır. 

Hükümetten, plan hedeflerinde bu unsura 
özel bir önem ve itina göstermesini rica ediyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar izah et
tiğimiz esaslar çerçevesinde Hükümetin ve 
planlama teşkilâtımızın hazırlamış olduğu Üçün
cü Beş Yıllık Plana olumlu oy vereceğimizi 
arz eder, gru'bum adına saygılarımı sunarım. 
(0. P. ve M. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
ISayın Orhan Oğuz, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Üçüncü Beş Yıllık Planın Millet Meclisinde 
müzakeresi vesilesiyle Adalet Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Planların uygu
lama dönemlerinden geçtikten sonra Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları içinde
yiz ve bu çalışmaların son safhasına intikal et
miş bulunuyoruz. 

Ülkemizde kalkınmanın nasıl yapılacağı ve 
nasıl yapılması gerektiği konuları uzun süre 
tartışılmıştır. Bu tartışmaların günümüze ka
dar intikal ettiğini de görmekteyiz. Türkiye' 
nin kalkınması demokratik yollarla ve planla 
olacaktır. Demokratik usuller içinde kalkınmayı 
benimsemeyen bir plan anlayışı, bizim rejim ve 
anayasa yapımıza uymaz. Demokratik plan de
diğimiz zaman milletin irade, arzu ve temayül
lerini yansıtan ve temsil eden bir plan anlayı
şını kastediyoruz. Gücünü milletten almayan 
merkezî otoritenin hazırladığı ve her yönü ile 
emredici mahiyetteki planlar, demokratik plan 
sayılmaz. 

Anayasamızın 41 nci maddesi; «iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yol
larla gerçekleştirmek; bu maksatla millî tasar
rufu artırmak, yatırımları toplum yararının ge
rektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma 
planlarını yapmak Devletin ödevidir» demekte
dir. 
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Devlete verilen ödev, demokratik yollardan 
kalkınmayı gerçekleştirmektir. Hür demokratik 
rejimde her türlü kalkınmanın hedefi, ferdi me
sut etmek ve milleti refaha götürmektir. 

Maddî kalkınmanın karşılığında insan hak 
ve hürriyetlerini hiçbir şekilde bir bedel olarak 
ödeyemeyiz. Bunun içindir ki, demokratik kal
kınma ve hürriyet içinde kalkınma doğrudan 
doğruya rejimimizin kaderi ile ilgilidir. 

Yine Anayasamızın 129 ncu maddesi, «İkti
sadî, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağla
nır. Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir» 
demektedir. 

Görülüyor ki, kalkınmanın modelini Ana
yasa çizmiştir. Herkese göre ve hergün değişen 
şartlara göre kalkınma modeli aramaya lüzum 
yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; plan, sadece Ana
yasa emri değil, modern devletin bir kalkınma 
vasıtasıdır. Bu itibarla, planlı kalkınmayı Dev
let yapımızın içinde bir unsur olarak kabule 
mecburuz. Her fikrin tartışılacağı plâtformlar 
vardır; kalkınma konusunda gerek kamuoyun
da, gerekse Meclislerimizde, kurum ve kuruluş
lar bünyesinde çeşitli tartışmalar yapılmış, bir
çok fikirler ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde tu
tarlı olanları, tutarsız olanları mevcuttur. Mec
lislerimiz, gerek Karma Bütçe Plan Komisyo
nunda, gerekse Cumhuriyet Senatosunda ve 
şimdi de huzurlarınızda bunları en iyi şekilde 
değerlendirip bir sonuca varacaktır. 

Plan taslağı, Meclislerimizin karan ile Dev 
let planı haline gelir. Şüphesiz planın natürün-
de esneklik vardır; değişen şartlara göre ge
rekli düzeltmeler her zaman yapılabilir. Ancak, 
Devlet planı dışmda kalkınma yolları aramak, 
kişisel görüş ve düşünceye dayanan birtakım 
kalkınma modelleri ileri sürüp münakaşa et
mek, planlı kalkınma fikrine olan inancı ve 
güveni zaıfa uğratır. 

Buraya kadar ifadeye çalıştıklarımı birkaç 
kelime içinde özetleyecek olursak; planlı kal
kınma içinde ve planlı kalkınma inancında bir
leşmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri; Plan'dokumam , bir 
hedef,. ilke, tedbirler manzumesidir. Plana ruh 
ve hayatiyet verecek faktörler üzerinde durmak 
lâzımdır. Her şeyden önce milletin planı sevip 
beğenmesi ve kalkınma heyecanına katılması 

gerektir. Bu noktada milletin idareye iştiraki, 
diğer bir deyimle demokratik idare tarzının 
sıhhatle işlemesi özellik ve önem taşır. Siyasî 
istikrarın bulunmadığı rejim bunalımlarının ge
çirildiği devrelerde, milletin idareye iştiraki za
yıflar, Devletle irtibatı azalır. Böyle bir ortam
da kalkınma heyecanını milletten beklemek ko
lay değildir. 

Planın inandırıcılık vasfı, siyasî tercihi ya
pan heyetlerin dışında bir unsurdur. Siyasî he
yetin, yani Hükümetin tercihlerinin isabeti de
ğerlendirilirken, millet yaşadığı, içinde bulun
duğu şartları dikkatten uzak tutamaz. Milletin 
hür iradesinin ortaya çıkardığı bir heyetin, nor
mal şartlarda ve tartışma ortamında ortaya koy
duğu siyasî tercihin değerlendirilmesi elbette 
bafka özelik taştf. 

Bu hususu belirtmemizin sebebi, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasına te
sir eden faktörleri ortaya koymaktır. 

Hemen ifade edeyim ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın hazırlanışı Türk siyasî hayatında şans
sız bir devreye rastgelmiştir. Bu devrede sık 
sık Hükümet buhranları olmuş, çeşitli eğilim-
lerdeki partiler dışı veya partilerüstü hükü
metler planın hazırlık çalışmalarını sürdür
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu neden
ledir M, Parlamentoda plan müzakereleri nor
malin üstünde bir dikkat sarfını zarurî hale 
getirmiştir. Fakat, her türlü dikkat ve iyileştir
me gayretine rağmen, geniş bir siyasî heyet hu
zurunda plan gibi oldukça ayrıntılı bir dokü
manı büyük ölçüde ıslah etmek imkânının da 
çok sınırlı olduğunu belirtmek isteriz. 

Nitekim, farklı eğilimdeki hükümetler kal
kınmanın anahedeflerinde ve stratejisinde bir
birine uymayan ve hatta ters yönlü tercih ve 
görüşler ortaya koymuşlardır. İşte Üçüncü Beş 
Yıllık Plan bu paradoksal durumun mahsulü 
olarak huzurlarınıza gelmiştir. Bu hususu, ha
zırlanan uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri 
ve Stratejisine ait çeşitli taslaklarda ve yeni 
strateji isimli dokümanda kolaylıkla tespit et
mek mümkündür. 

Bu konuda bir örnekle yetinmek istiyoruz. 
Tabiatıyle verilecek çok örnek vardır, fakat 
gecenin şu geç saatinde zamanınızı israf etme
mek için imsak etmek mecburiyetinde kalıyor, 
örneğimi sadece bire irca ediyorum. 
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Birinci taslakta, ekonomik ve sosyal kal
kınmanın ilkeleri konusunda kamu girişimciliği 
ve özel teşebbüs paragrafı aynen şöyledir: «Esa
sen birinci taslakta hür teşebbüsü, özel kesimi 
görmek çok güç olmuştur. Sanayileşmenin ge
reken hızda ve biçimde oluşması için kamu gi
rişimciliğinden ve öncülüğünden yararlanmaya 
devam edilecektir, kamu özellikle büyük ser
mayeyi yüksek ve modern teknolojiyi gerek
tiren yeni, riskli, ya da savunma ile ilgili sa
nayilerin geliştirilmesi için girişimlerde bulu
nacak, özel kesimin faaliyetlerini denetleyici, 
özendirici ve destekleyici olarak yöneltici bir 
görev yüklenecektir, özel teşebbüsün perspek
tif hedeflerin gerektirdiği alanlara yönelmesi
ni sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması 
Anayasanın 41 nci maddesiyle Devlete verilen 
bir ödevdir.» 

Buradaki espriyi izaha bilmem ihtiyaç var 
mı sayın milletvekilleri? 

Türk kalkınması karma ekonomi kuralları
na uygun olarak yapılacaktır. ÖnceM planlar 
daima kamu kesimi için emredici, özel kesim 
içjin özendirici, teşvik edici, yön gösterici 
nitelikte olacağını açıkça belirtmiş olmasına 
rağmen, bu taslakta bunlara rastlanmamış, ay
rıca özel kesimin faaliyet alanını son derece sı
nırlamıştır. 

Yeni stratejinin ikinci taslağında bu konu 
üzerinde durulmuş ve fakat bir değişiklik ol
mamış, sadece ilk cümleye «özel millî teşjebbü-
sün bu strateji yöneliminde geliştirilmesi» ifa
deli ilâve edilebilmiştir. Son kesimde, yani ha
zırlanan üçüncü metinde bu paragraf yeniden 
düzenlenerek şu halle getirilmiştir: «(Sanayileş
menin gereken hızda ve biçimde oluşması, özel 
millî teşebbüsün ve strateji yöneliminde geliş
tirilmesi için, özellikle büyük sermayeyi, yük
sek ve ileri teknolojiyi gerektiren yeni, riskli, 
ya da savunma ile ilgili sanayilerin geliştiril
mesi için girişmlerde bulunacak, özel kesimin 
faaliyetlerini denetleyici, özendirici, destekleyi
ci ve caydırıcı olarak yöneltici bir görev üslene-
cektıir.» 

«Özel kesimin faaliyetlerinin yöneltilmesin
de kararlılık açıklık, genellik ve güvenlik ilke
lerine uyulması ve özel teşebbüsün perspektif 
toedeflerin gerektirdiği alanlara yöneltilmesi 
Anayasa'nın 40 ve 41 nci maddeleriyle Devlete 
verilen bir ödevdir.» 

Bu örnek gösteriyor ki, plan çalışmalarını 
sürdüren ve kısa ömürlü olan hükümetlerin bir
birinden ne kadar farklı görüş ve düşünüşe sa-
hibolmalan sonucu plan hedefleri ve stratejisi
nin bazı paragrafları nasıl değişmiştir. 

Birinci strateji taslağının % 60'a yakın pa
ragrafı hiç değişiMiğe uğramadan son strateji 
metinline aynen girmemiş olsaydı elbette bu ko
nuya değinmenin bir anlamı kalmayacaktı. Bu, 
% 60 metnin yanında aşağı - yukarı 130 küsur 
paragraftır. Büyük bir 'kısmı da ifade değişik
liği ile veyahut paragrafların yansı yeni metne 
intikal etmliş bulunmaktadır. Ama maalesef ilk 
stratejide mevcut paragrafların büyük bir kıs
mı aynen, diğer geriye kalanlamn da % 80'i 
tadilen Birinci Erim Hükümeti zamanında ha
zırlanan görüşlerin bugünkü Hükümetçe ka
bul edilen yeni stratejiye girmiş olması, endi
şelerin başlıca kaynağını teşkil etmektedir. 

Sözlerimin başında belirtmiş olduğum gibi' 
plan bir hedef, ilke ve tedbirler manzumesidir. 
Bir bütün içinden bazı unsurları alıp temel esp
riyi ve temel felsefeye uymayan yemi ülke ve 
tedbirler koymak ahenkli bir plan yapma tek
niği değildir. Bu husus da planın geniş ölçüde 
inandırıcılık vasfını ortadan kaldırır. Plan üze
rinde haklı veya haksız şüpheler toplanmasına 
siebebolur. Böylesine hazırlanmış bir stratejiye 
uygun olarak yapılan kalkınma planının başarı 
şansı daha başlangıçta azaltılmış olmaktadır. 

Diğer taraftan planın modeli üzerinde de kı
saca durmak istiyoruz. Evvelâ belirteyim ki, bir 
kametinde bir model çalışması yapabilir veya 
yenler seviyesindeki çalışimalar çeşitli alter
natifler üzerinde olur. Bu alternatif modelleri, 
siyasî iktidar kendi program ve seçim beyanna
meleri istikametinde gözden geçirerek 'en uygun 
modeli seçer. Çünkü millet iradesini o yönde 
kullanmıştır. Alternatifi olmayan bir plana gö
re, bir modele göre plan yapma halinle ya Plan
lama Teşkilatındaki teknisyenler siyasî otori
tenin tercihini bizzat kullanmış olurlar veya
hut da siyasî iktidar bizzat kendisi bir model 
çalışmasını yürütmüş olur. 

Siyasî istikrarın var olduğu ve hükümet bu
nalımlarının bulunmadığı bir ülkede siyasî ik
tidar doğru olmamakla beraber model çalış
masına belki girebilir ve kendi temayülü isti
kametinde bir model çalışması yapabilir veya 
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yaptırabilir. Ama siyasî istikrarın olmadığı 
ve olağanüstü şartlar içinde kısa ömürlü hükü
metlerle ülkeniin yönetildiği memleketlerde si
yasî iktidarın böyle bir model çalışması yap
ması veya yaptırması söz konusu olamaz. O za
man teknisyenler siyasî tercihi bizzat kendileri 
kullanarak bir model seçerler ve onun üzerinde 
çalışırlar. 

Sayın milletvekilleri, bu husus son derece 
mahzurlu ve hatta tehlikelidir. Plana karşı gü
ven duygusunu fencide eder, milletin arzuları, 
eğildmlieri geniş ölçüde dikkate alınmadan ha
zırlanmış bir plan hüviyetine bürünür, milletin 
desteğinden mahrum hale gelir, basan şansı bu 
suretle azalmış olur. Kalkınana planlan halk 
tarafından sevilmel, ona üşendi heyecanını halk 
katmalı ve onu benimsemelidir. 

Planın beş yılda, seçimlerin dört yılda yapıl
ması tesadüfi değildir. Bunlar arasında hukukî 
irtibat vardır. Bunun manası, plan seçilmişi ikti
darların terdühi ile hazırlanacaktır. Böylece 
milletin çoğunluğunun seçeceği, benimseyeceği, 
onun arzu ve ihtiyaçlarına cevap vereceği bir 
plan olacaktır. 

Plan hazırlanırken ve model seçilirken deği
şik alternatiflerin ortaya konulması, bunların 
değerlendirilmesinin yapılması lâzımdır. De
mokratik plan anlayışı, bu alternatifler içinde 
seçimle gelen siyasî iktidarın millet tercihine 
dayanan bir anlayışla model tespitini zorunlu 
kılar. Burada önemli olan husus, milletin si
yasî tercihinin temsilcisi olmaktır. Bu yönden 
Üçüncü Beş Yıllık Planın temel felsefesinde açık 
bir tutarsızlık vardır. 

Diğer taraftan seçilen modelin muhtevası 
üzerinde de durmak istiyoruz. Üçüncü Beş Yıl
lık Planı şekillendiren model bazı varsayım
lara dayanmakta ve hesaplar buna göre yapıla
rak temel ekonomik büyüklükler tespit edilmek
tedir. Şayet bu varsayımlar gerçeklere uymaz
sa, hayali olursa veya iyimser olursa yurt ve 
dünya şartlan dikkate alınmadan tespit edilirse 
kalkınma planının esasını teşkil eden plan mo
deli nazarî kalmaya mahkûm olur. Bu modele 
göre hazırlanan kalkınma planı da elbette uygu
lama şansı zayıf olan bir düzeyde kalacaktır. 

Modeldeki bazı varsayımlar üzerinde özellik
le durmak istiyorum : 

Modeldeki ilk varsayım 1973 -1977 dönemin
de Türkiye'de nispî fiyat istikrarının olacağıdır. 

Bu konuda fazla iyimser bir varsayım yapılmış
tır. Fiyatlar genel seviyesinde hâlâ bir denge 
tesis edilememiştir. Bu önümüzdeki yıllarda 
dengenin tesisi, fiyat istikrarının tespiti gene de 
mümkün görülememektedir. Çünkü, Türkiye 
ekonomisi kapalı bir ekonomi halinde değildir. 
Bugün diğer ülkeler gibi Türkiye ekonomisi de 
dış ülkelerle her türlü ticarî, iktisadî ilişkiler 
kurmuş, açık ekonomi şeklindedir. Onun için 
Türkiye'nin iktisadî ve ticarî ilişkiler kurduğu 
ülkelerdeki fiyat hareketleri, değişen ekonomi 
politikalan Türk ekonomisini de elbette etkili-
yecektâr. 

Bugün bütün dünyada enflâsyon hastalığı 
vardır. Bundan bütün ülke yöneticileri ve ikti
satçılar şikâyetçidir. Bütün dünyayı bir para 
bunalımı sarmıştır. Henüz bu soruna bir çözüm 
yolu bulunamamıştır. Başka ülkelerin devlet 
adamlan ve maliyecileri yeni bir para sistemi 
kurulması üzerinde yoğun çalışmalar yapmak
tadır. Sabit kur, konvertibilite ve özel çekme 
hakkı mekanizmasına dayanan bir sistem geliş
tirilmek istenmektedir. Bu bunalımın çözüme 
götürülmesi veya bir esasa bağlanması halinde 
Türk ekonomisi bundan etkilenecektir. Bugün 
süren bu bunalım jıedeniyle ihracatımız etkilen
mektedir, dalgalı kur veya kısmî dalgalı kur 
sistemine geçüindiği takdirde Türk ihraç mal-
lannın fiyatlarının en az % 10 oranında artması 
mukadderdir. 

Amerika Birleşik Devletleri, 1971 Ağustosun
da dolar için aldığı karara rağmen fiyatların 
yükselmesini önleyememiştir. Amerika'daki se
çimlerden sonra dolann tekrar % 8 - % 10 ora
nında devalüasyonundan bahsedilmektedir. Bun
lar hep dünya fiyatlannı etkileyecek hususlar
dır ve vukuu kuvvetle muhtemel olaylardır. 
Türkiye ekonomisinin açık ekonomi karakteri, 
bu fiyat dalgalanmalarının ülkemize de intika
lini elbette engelliyemiyecektir. 

Diğer önemli husus, yurt içi ekonomik so
runlarımızdan biri olan taban fiyatlan konusu
dur. 

Taban fiyatlan konusunda, tanm kesiminde 
girdi fiyatlarının artışı, gelir dağılımındaki mev
cut adaletsizlik, özellikle tarımla uğraşanların 
sosyal durumuna verilecek öncelik ve ekonomik 
bakımdan güçlenmeleri için taban fiyat politi
kasının yeniden tanzimini zarurî hale getirmiş
tir. Aynca, bugün toplu sözleşmelerle karşılaş-
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tığımız ücret artış talepleri de ortadadır. Daha 
şimdiden, Devlet kesiminde çalışan memurlar, 
Personel Kanunundaki katsayının 10'a çıkarıl
masını istemektedirler. 

Bunların dışında, önümüzdeki 1973 -1977 yıl
ları, Türk ekonomisinin Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile bütünleşmeye fiilen başladığı dönem 
olacaktır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülke
lerindeki fiyatlar hepimizin malûmudur. Diğer 
taraftan ekonomik istikrar, siyasî istikrara bağ
lıdır. Konjonktürel şartlar dışında Türk eko
nomisinin özel durumu bu istikrarın sağlanması 
şanslarını zayıflatmaktadır. 

Bütün bu hususlar dikkate alınırsa 1973 -
1977 dileminde fiyatların nispî istikrarını ka
bul, gerçekçi bir görüş olamaz. 

Modelde ikinci varsayımı, toplam tüketimin 
sektörel dağılımında tüketicinin son söz sa
hibi olduğudur. Halbuki plan bu açıdan in
celenirse, meselenin hiç de öyle olmadığı, 
bu alanda dahi nasıl müdahale tedbirlerine ih
tiyaç duyulduğu, tülketicinin tamamen serbest 
bırakılmadığı anlaşılacaktır. 

Başka bir varsayım; 1973 - 1977 döneminde 
Türk Milletinin tasarruf alışkanlıklarında 
önemli değişiklikle.* olmayacağı belirtilmekte
dir. Halbuki, planda marjinal tasarruf meyli 
oldukça yüksek tutulmuştur. Artan gelirin 
% 38'inin tasarrufa ayrılacağı öngörülmekte
dir. Henüz gelir seviyesi düşük ve gelir dağı
lımının tamamen âdil ölçüler içinde yapılama
dığı. toplumun zaruri ihtiyaçlarının belli bir 
düzeyde henüz tatmin olmadığı ve hattâ nüfu
sumuzun her yıl 1 milyon kadar arttığı memle
ketimizde, daha bir süre artan gelirin tüketim 
harcamalarına gideceği, tasarruf eğiliminin 
zayıf kalacağını kabul etmek zorundayız. 

Sayın müetveküleri, nazarî planda, gelir 
seviyesi yükseldikçe tüketim meylinin azaldı
ğı, tasarruf meylinin de çoğaldığı kabul edilir. 
Ders kitaplarında böyle okutulur. Ama, gelir 
belli bir düzeye kavuştuğu an tasarruf meyli 
artacaktır. Şayet toplum içinde bulunan in
sanlar, düşük gelir düzeyinde bulunuyorlarsa, 
bütün gelirlerini zaruri ihltliyaç (maddelerine an
cak tahsis edebiliyorlarsa ve zarurî ihtiyaç 
maddelerini elde edemiyorlarsa, bu düzeydeki 
gelirden tasarruf beklemek mümkün değildir. 
Şu halde, komünikasyonun bu kadar arttığı, 
televizyonun, radyonun, sinemanın ve sair vası

talarla, toplumlar arasındaki ilişkilerin bu ka
dar genişlediği bir ortamda gözlerin başka ül-
kelef deki yaşama seviyesini gördüğü bir ortam
da düşük gelir seviyesinde marjinal tasarruf 
eğiliminin yükseleceğini beklemek fazla iyim
serlik olacaktır. 

% 38 marjinal tasarruf meylini oldukça 
yüksek buluyoruz. Gerçekleşmesi güçtür. Yu
karda belirttiğim nedenle, yani gelir seviyesi
nin düşük olması ve zarurî ihtiyaçların çokluğu 
nedeniyle, Türkiye^de marjinal tüketim meyli 
aksine kuvvetlidir. 

Bir diğer varsayım : Üçüncü plan dönemlinde 
işgücü kıt kaynak teşkil etmeyecektir. 

işgücü konusunda bazı hususlar maalesef 
dikkatten kaçmaktadır. Türkiye'de kalifiye 
işgücü yurt dışında istihdam imkânı bulabilmek
te ve aldığı ücretler oldukça farklı bulunmakta
dır. Bu durum Türk işgücünü dışarıya doğru 
çekmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
bütünleşme halinde, her türlü üretim faktörle
rinin serbest dolaşımının gerçekleşmesi bu te
mayülü elbette daha da şiddetlendirecektir. 

Bugün Türkiye'ide yetişmiş işgücü bolluğu 
olduğunu kimse ifade edemez. Aksine, belli 
alanlarda daha şimdiden yetişmiş imsangüeü 
fıkdanı bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Modeldeki diğer varsayımlar da aynı şekil
de eleştirilebilecek niteliktedir. Sadece yukar
da eleştirisini yapmış olduğum birkaç varsa
yımın geçerliliği elbette söz konusu olmayacak
tır. Nitekim, ileride Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın ilke ve tedbirleri incelendiğinde, daha bu 
modeldeki varsayımlara ters düşen hususlar be
lirtilecektir. 

Netice olarak, modeldeki bu varsayımların 
geçerli olmamaları halinde, bunlara dayanıla
rak yapılan plan ve hesaplar ne olacaktır? Ger
çeklere elbette uymayacaktır. Tıpkı vücuda uy
mayan bir elbisenin emanet görüntüsünü vere
cektir hazırlamış olduğumuz plan. 

Muhterem milletvekilleri, uzun dönemli kal
kınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Planın temel he
defleri ve stratejisine ait rakamların doğruluğu 
üzerinde de ciddî endişelerimiz vardır. Rakam
ların araştırmalara dayanmadan, gelişi güzel 
kullanılmış olduğu intibaını yine hazırlanan 
taslaklardan alıyoruz. Meselâ kalkınma hızı 
konusunda, gayrisafî yurt içi hâsıla 1972 -1995 
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perspektif plan döneminde 1 nci ve 2 nci tas
laklarda % 9 olarak tespit edilmişken, huzur
larınıza getirilen yeni strateji metninde % 8,7'e 
intdMlImişltir. Tabiatiyle bu bir tercih mesele
sidir. Yalnız bizim belirfbmek istediğimiz hu
sus, sıe'kltörkrıdelki hâsıla rakamtaııda buna 
benzer bir değişikliğin görülmemiş olmasıdır. 
Burada % 9 luk bir kalkınma hızından çekini-
lerek, ürMilerek, biraz bunun gerisinde ka
lınmak istenildiği zannedilmektedir. Esasen 
1 nci Beş Yıllık Planın hazırlandığı devrede 
Maliye Bakam olan Sayın Melen'in % 7lik 
kalkınma hızını dahi yüksek gördüğü, erişilme
si güç bir hedef olduğunu belirtmiş olması bi
linen bir husustur. Bugün ıSayın Melen'i % 8,7 
]ik kalkınma hızını kabule zorlayan şartlar, eğer 
memleketimiz olanaklarının üstüne çıkarıyorsa, 
sadece rakamlarla plan yapmak, onları birbiri
ne uydurmak yeterli olmayacak, aynı zamanda 
plan uygulamasında ve kamuoyunun plana kar
şı güveninde birçok sıkınltıları da beraberinde 
getirebilecektir. 

Yine rakamlar üzerinde bizi endişeye sevk 
eden diğer bir husus, sosyal hedefler konusun
da kendisini göstermektedir. Bir ülkenin nü
fusu beülidir. Nüfusun artış hızı da malûm 
olunca; belli süreler sonumda nüfusun nerelere 
varacağını hesalbetmek mümkünldür. Bazı kü
çük farklarla bu tespit edilen rakam gerçekle
şir. Plan çalışmalarında bu hususta bir konu
da üç ayrı rakam görmekteyiz. 1995 yılında 
memleketimizin nüfusu, 1 nci taslakta 60 mil
yon, 2 nci taslakta 60 - 65 milyon, 3 ncü tas
lakta 65 milyon olacaktır... Bu kaidar farklılık, 
5 milyon farklılık, hesapların doğruluğu ve 
ciddiyeti hakkında biraz önce izhar etmiş ol
duğumuz endişeleri teyidetmektsdir. 

Sosyal hedefler konusunda, eğitim (bölü
münde de, yukarda temas etmiş olduğum hu
suslara benzer durumlar tespit edilmiştir. Ber 
kademedeki eğitim kurumlarında çağ nüfusu
nun yüzde kaçma olanak sağlanacağı hesabedil-
miştir ve 1 nci taslakta orta öğretimin birinci 
kademesinde oran % 62 iken, nihaî metinde 
% 75'e çıkarılmıştır; orta öğretimin 2 nci ka
demesinde % 30 iken, % 45 gibi oldukça fark
lı bir nüspete çıkarılmıştır. 

Burada iki nokta üzerinde durmak lâzım
dır: Evvelâ, bu farklı nispet tespiti planın 

diğer kesimlerine yansımış mıdır? Sosyal he
deflere bu yoldan elbette daha fazla kaynak 
tahsis etmek zorunda kabınacaktır. Bir taraf
tan ekonomik hedeflere ulaşmada sıhhat kazan
mak için % 9'luk kalkınma hızını % 8,7tye dü
şürürken; diğer yönden, bu kesimde sosyal he
defe karşılıksız genişlik vererek, daha fazla 
okullaşma oranı tespit etmek tutarlı bir davra
nış mildir? 

İkinci mesele, planda 1995 yılında Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerinden İtalya sevi
yesine ulaşılacağı belirtilmektedir. Benden ön
ce konuşan sayın grup sözcüsü bu noktaya te
mas ettiler, biz de iştirak ediyoruz. Şahsen 
bende de bazı eziklikler yaratmaktadır; 22 yü 
sonra Türkiye, Avrupa'nın en az gelişmişlik 
düzeyinde bulunan bir ülkenin seviyesine ula
şacak. 22 yıl zarfında o ülke ne olacak? O ül
ke yerinde duracak mı? Sonra, plan maddî 
vakıalar ortaya koyduğu gibi, aynı zamanda 
psikolojik unsurları gözden ırak tutamaz. Bir 
milletin bütünü üzerinde bir aşağılık duygusu 
yaratacak ifadeleri plana koymak doğru de
ğildir. (A. P. sıralarından alkışlar) Biz Cum
huriyet çocuğu olarak, Atatürk genci olarak 
hiç bir zaman böyle şeyler işitmedik. Atatürk 
daima ileri hedefleri koymuştur, memlekete ile
ri hedefleri göstermiştir. Uygarlık düzeyinuı 
üstüne çıkmayı Türk (toplumuna hedef olarak 
vermiştir. Biz hedef olarak neyi veriyoruz? 
Avrupa'nın en az gelişmişlik düzeyinde bulu
nan italya'yı. Bunun ezikliğini toplum üzerin
de hissetmemek mümkün olmayacaktır. Kanti-
tatif usullerle hedefler tespit edilebilirdi, ra
kamlar konabilirdi, memleket ismi zikredil
mezdi. 

Bugün, memleketimizin muhtelif sektörle
rinde, en ileri teknoloji ülkesinin ulaştığı dü
zeye varabilen müesseseler varldır. Belki bun
ların adetleri sınırlıdır; ama bu müesseseleri 
çoğaltma gayretini, bu müesseseleri çoğaltana 
heyecanını topluma aşıladığınız takdirde, kal
kınma heyecanı, şevki, arzusu çok daha değişik 
olacaktır, netice de çok daha değişik olacaktır. 

O balkımdan, kalkınma konusunda böyle 
bir kriterin seçilmiş ve bu ifadelerin kullanıl
mış olmasını katiyen doğru bulmuyoruz. 

Bu planda yine; «italya'nın 1970*teki duru
muna gelecek» ifadesi var. Hangi alanda gele
cek? Sadece bir tek sektörde gelmeyecek, bü-
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tün sektörlerde gelecek; hem ekonomik kalkın
ma yönünden, hem sosyal gelişine yönünden bu 
düzeye ulaşılacak. Sosyal gelişmenin 'bir unsu
ru, öğrettim, eğitim ve saire... Koymuşsunuz. 
.okullaşma oranlarını; fakat yüksek öğretimde 
•% 15 diyorsunuz. Bugün Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun vasati okullaşma oranı, çağ nü
fusunun % 20'si, % 25'inin üstünde bulunmak
tadır. Onun da altında bir hedef gösteriyorsu
nuz. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar Üçün
cü Beş Yıllık Plana ve bu planın modeline te
mas ettim, Strateji üzerinde durdum, modelle 
strateji arasındaki tutarsızlıkları dile getir
meye çalıştım. Şimdi, yeni strateji ile, üçüncü 
Beş Yıllık Kafalıma Planı arasında farklı gör
düğümüz hususlara temas etmek istiyorum. 

Stratiejiide, sektörlerin üretiminin yılda ne 
kadar arıtacağı gösterilmiştir. İmalât sektörü
nün yapısında, perspektif planda amaçlanan 
yönde bir değişmenin sağlanması için, bu dö
nemde üretim malları sanayiinde yılda ortala
ma artış oranları tespit edilmiştir. Tespit ©dilen 
hususlara göre, tüketim malları üretimimin, tüm 
imalât sanayii üretimi içindeki payının 1972 yı
lında % 43 iken, 1977 yılında % 35'e düşürül
mesi öngörülmektedir. Ara malları üretimi 
% 57'den, % 65'e yükseltilecektir ve yatırım 
malları üretimi de 1972 yılının iki katı olacak
tır. Üçüncü Planda imalât sanayiinin yapısını 
incelediğimiz takdirde, bunların tutarlı olma
dığı anlaşılacaktır.. Kaldı ki, fert başına gelir 
seviyesi düşük olan memleketimizde, gelir art
tıkça ve daha dengeli ve âdil ölçüler içerisinde 
dağılım oldukça, tüketim mallarına karşı tale
bin artacağı bir vakıadır. Diğer taraftan, Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile entegre olduğumuz 
ilk senelerde imalât sanayiinin yapısını hangi 
oranda, arzu ettiğimiz istikamette çevireîbdlece-
ğiımiz üzerinde de durmak lâzımdır. Çünkü, bu
gün Türkiye^de tüketim malları üreten sanayi, 
sadece 35 milyon nüfusluk bir pazara hitaJbet-
msktedir. Yarın, entegre olduğumuz oranda, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bütünleştiği
miz takdirde 250 milyon nüfusluk bir pazara 
hitaJbedeoektir. Bu pazara hitaJbederken, tüke
tim malları üreten sanayii, 35 milyonluk pazara 
hitabeden sınırlar içerisinde bırakabilir misi

niz, bunda iktisadî menfaat var mıdır? 

Üçüncü Planda belirtilen hedeflere ulaşa
bilmek için 1973 - 1995 döneminde yapılması 
gerekli 2 250 milyar Türk liralık yatırım öngö
rülmüştür. Daha önceki çalışmalarda 1995 yılı
na kadar yürütülmemişken, yeni stratejide bir 
tavan konduğunu müşahede ediyoruz. Bu hesap
lar yapılırken ümidediyoruz ki, sermaye, hâsıla 
oranları güvenilir ölçüler içerösmde ele alınmış 
olsun. 22 yıl gibi oldukça uzun perspektif için
de, rakama dayanan tahminlerin gerçeklere 
olan nispeti daima zayıf ihtimallere dayanır. 
Bu derece zayıf ihtimallerden kesin sonuçlara 
vararak, 22 yıl sonra Türkiye'nin ulaşacağı ye
ri rakamla göstermenin isabetini de takdirleri
nde bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü Planın hazır
lıklarının, siyasî istikrarın bulunmadığı bir dev
reye rastlamasını bir şanssızlık olarak nitele
miştim; fakat, Üçüncü Beş Yıllık Planın şanslı 
tarafına da temas etmek istiyorum. Bu planın 
hazırlanmasında yararlanılacak çok değerli on 
yıllık bir tecrübe vardır. Devlet daireleri bu 
düzen içinde plan fikrini ve metotlarını uygu
lama alışkanlığını kazanmışlarıdır. Dairelerdeki 
plan üniteleri, uygulamadan edindikleri tecrü
belerle oldukça yeterli hale gelelbilmişlerdir. 
İkinci Plan döneminde en çok sıkıntısı çekilen 
proje konusu, bugün geniş ölçüde giderilmiştir. 

Bilhassa ikinci Plan döneminde ekonomide
ki birçok dar boğazlar geçilinmiştir. Bir husu
sa burada parantez açıyorum, sayın eski Baş
bakan ile birlikte, tahmin ediyorum devalüas
yondan sonra İstanbul'a gitmiştik, istanbul'da 
Ticaret Odasında sanayi işletmeleri temsilcileri 
ve ticaret erbabı ile bir toplantı yapmıştık. 
Orada problemler soruldu, sorunlar dile getiril
di ve en çok üzerinde durdukları nokta, döviz 
fıkdanı oldu. Yatırım malı ithal edeceksiniz, 
fabrika yapacaksınız; maalesef transfer yapı
lamıyor, aylarca senelerce beklemek zaruretin
de kalmıyor. O zaman Sayın Demirel demişti 
ki, «Biz bu kararla, sizin bu sorununuzu üç ay 
bekleme süresi içerisinde halledeceğiz. Uç ay 
sonra da transfer muamelelerini günü gününe 
yapabileceğiz.». Ve dedikleri gibi hakikaten o 
günlerde, üç ay dahi beklenmeden, transferler 
günü gününe yapılabilecek hale geldi. Dün ga
zetelerde okuyoruz, Merkez Bankası döviz re
zervi bir milyarın üstüne çıkmıştır. 
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Bunlar, geçmiş plan dönemlerinin isabetli 
ve müspet faaliyetleri sonunda elde edilmiş ne
ticelerdir ve bunlar Üçüncü Beş Yıllık Planın 
hazırlanmasına sağlam bir temel vazifesi gör
müş bulunmaktadırlar. 

Sanayileşme ile birlikte yine bu devre içe
risinde toplum düzeninde yapısal bir değişme 
sebebi olmuştur; toprağa bağlı tarım toplumu
nun yanında, bir de sanayi toplumu meydana 
gelmiştir. Sayın milletvekilleri, bir toplum içe
risinde bir sanayi toplumunun meydana gelme
si kolay değildir. Öyle ülkeler vardır İd, sanayi 
toplumunu yaratabilmek için devletlin her tür
lü imkânlarını seferber ederler, sırf sınaî en
düstri kesiminde bir topluluk, bir müteşebbis 
grubu yaratabilmek ve bu suretle ekonomiyi 
canlandırarak büyütmek ve kalkınmayı temin 
ve tesis etmek için. Türkiye'de böyle geniş imkân
lar temin ve tesis edilen yollara gidilmeden, bu 
dönem içerisinde, geçmiş plan dönemleri içeri
sinde uygulanan ilkeler ve bunların yaratmış 
olduğu imkânlar neticesinde bir sanayi toplumu 
meydana çıkmış bulunmaktadır. Bugün sanayi
ciler, çağırdığınız takdirde koşarak gelip masa 
etrafına oturabilmekte, sorunlarını büyük bir 
açıklıkla ortaya koyabilmekte ve sizinle müna
kaşasını yapabilmekte ve hattâ bazen tevcih 
'ettikleri suallere admin'istrasyonun güçlükle ve
ya gecikme ile cevap verebileceği bir duruma 
gelmiş bulunmaktadır. 

Yine bu dönemde yurt içi ve dışında 1,5 
milyon vatandaşımıza yeni iş imkânı hazırlan
mıştır. Türkiye, ' sanayileşme gayretlerinde 
ürettiğini tüketen, hammadde ihraceden bir 
ülke olmaktan çıkmış, tüketim malları ve ara 
malları üreterek sanayilerini büyük ölçüde ku
rabilecek seviyeye gelmiştir. Bugün yüzde yüze 
yakın yerli malzeme ile çimento fabrikasını 
yapmak, gene ajmı oranda şeker fabrikasını, 
tekstil fabrikasını yapmak mümkün olmakta
dır. Buna benzer birçok sınai tesisleri sanayi 
çarşılarında ve onların tezgâhları üzerinde inşa 
edilen makinalarla inşa etmek Türkiye'de müm
kündür. 

ikinci Plan döneminde sanayileşmek için 
şart ve lâzım olan temel -kuruluşlara gidilmiş 
ve-birçok tesisler bu dönemde hizmete sokul
muştur. Bunların bir kısmı da hizmete girecek 
hale gelmiştir. Birkaç tanesini misal olmak üze
re arz 'ediyorum : 

I Demir - çelik, bakır, krom, boraks, petro -
| kimya, civa, kurşun, rafineri, suni gübre fabri

kaları, kâğıt, çimento, enerji, gemi endüstrisi, 
seramik, cam, fayans, alüminyum, tarım alet
leri endüstrisi, telefon, lokomotif ve vagon fab-

! rikaları, tekstil, gıda ve yağ kombinaları, oto
mobil ve kimya sanayii, orman ürünleri endüs
trisi, barajlar, yüksek tansiyonlu hava hatları 

i ve regülâtörler gibi. (A. P. sıralarından «Bravo» 
I sesleri) insan düşündüğü zaman belki bir tane-
I sini, iki tanesini aklına getirebiliyor; ama söyle 
| kısa bir hatırlatma ile geçmiş olan dönemlerin-
| de nelerin yapıldığına, neleri yapmaya bu mil-
İ letin kaadir olduğunu göstermek bakımından 
i cidden sevindiricidir. 
I Diğer taraftan, altyapı faaliyetleri yurt öl-
] çüsünde ele alınmış ve tahakkuk safhasına gir-
! mistir. 

Bugün Türkiye'de hazırlanan bu plan, 281 
! milyar liralık yatırım yapabilecek ekonomik 

güce dayanıyorsa; hiç şüphesiz memleketimiz 
bu seviyeye, geçmiş plan dönemlerindeki başa-

i rıh uygulama ve çalışmalarla gelmiştir. Bunu 
i iftiharla tespit ve ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; 

Adalet Partisi, memleketimizin yoksulluk ve 
fukaralıktan bir an önce kurtulması için top-

1 yekûn kalkınmada bütün millî kaynakların ha-
i rekete geçirilmesi görüşündedir. Kendi kalkın-
| mamızı belli seviyede kendi imkânlarımızla yap

mak millî hedefimizdir. Ancak, bu hedefe ulaş
mak için bugün aşmaya mecbur olduğumuz 
merhaleler vardır. Bugün teknolojik bir çağda 
yaşıyoruz. Çağımızı bir uzay çağı olarak ad
landırmak mümkündür. Yaşadığımız dünydaki 
süratli gelişme ve değişmelere, seyirci kalarak 
ayak uyduranlayız. Mecburuz bu işe bir yerin
den girmeye ve gerekiyorsa bedelini ödemeye, 
nitekim, bugün Avrupa'da büyük bir güç hali
ne gelen Avrupa topluluğu ile ilişkiler gittikçe 
ilerlemekte ve bu, millî bir politika haline gel
miş bulunmaktadır. Türkiye, 250 milyonluk nü-

; fusu olan bir pazara göre ekonomisini yeniden 
i tanzim edecektir. Bunun için de en geçerli araç, 
; kalkınma planları olacaktır. Buraya girelim 
I mi, girmeyelim mi münakaşasını bırakalım; en 

az zararla nasıl girebileceğimizi, bu pazar içe
risinde nasıl yerimizi alabileceğimizi, bu pazar-

j da yüksek kademede sevkü idare mekanizma-
I sına nasıl geçebileceğimizi; ecir olmamanın, yö-
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netici olmanın, sermayedar olmanın yollarının 
neler olduğunu burada münakaşa edelim aziz 
arkadaşlarım. Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın büyük ölçüde bu konuya ağırlık vererek 
hazırlandığı yetkililerce beyan edilmekte ve bü
tün bu istikamette tedbirler alındığı ifade edil
mektedir. Türkiye'de 22 yıl sonra Avrupa Top
luluğunun tam üyesi olacaktır. Yani, Avrupa 
Topluluğu ülkeleriyle Türkiye arasında mal, 
hizmet, sermaye, para ve insan hareketleri ta
mamen srebest olacaktır. Biz Adalet Partisi ola
rak Türkiye'nin hür bir ortamda dengeli, tu
tarlı, halkın benimsediği, içinde kalkınma heye
canını kattığı, demokratik planlarla Batılı sa
nayileşmiş toplumların ekonomik ve sosyal ya
pılarını kazanacaklarına inanıyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda sanayileşme ko
nusunda sosyal hedeflerin ihmal edilerek, biraz 
geriye bırakılarak sanayileşme konusuna önem 
verildiği müşahede edümekteddr. Sosyal hedef
leri bir tarafa bırakarak sadece ekonomik kal
kınmayı esas almış bir kalkınma planında .mil
letin refahı arzu edilen seviyeye gelemez. Nazarî 
olarak doğrudur. Evvelâ iktisadî kalkınma, ev
velâ ekonomiyi büyültelim, hâsılayı genişlete
lim ondan sonra taksim ederiz; bu, nazarî ola
rak doğrudur. Sosyal hedeflere büyük kaynak
lar tahsis ettiğiniz takdirde iktisadî kalkınma
yı frenler... Nazarî olarak o da doğrudur; ama 
topluma göre değişmektedir. Daha uyanmamış 
toplumlarda bu ifade edilebilen husus yapılabi
lir, iktisadî kalkınmaya öncelik verebilirsiniz. 
Veyahut totaliter toplumlarda, komünist niza
mı benimsemiş toplumlarda böyle bir modeli se
çebilirsiniz ; ama kalkınmaya yönelmiş, uzun yıl
lardan beri, yüzlerce seneyi geçen sürelerden be
ri batı ile ilişkiler kurmuş, bir çeyrek asrı teca
vüz eden bir süreden beri hür demokratik ni
zam alışkanlığını elde etmiş bir toplumda ikti
sadî hedeflere öncelik koyarak sosyal hedefleri 
ihmal etmek, onlara daha arka planda yer ver
mek mümkün olmayacaktır. Sosyal hedeflerin 
imalı, ifade etmiş olduğum gibi uyanmış, elit 
zümresi genişlemiş, aydınları çoğalmış, hergün 
toplumun her yerinde sosyal adaletten bahseden, 
onun münakaşasını yapan bir cemiyette ekono
mik hedeflere, ekonomik kalkınmaya öncelik ve
rerek ötekini gecilrtirmek mümkün olamayacak
tır. Fakat, maalesef yetkililer sosyal hedeflerin 
ihmal edilmediği konusunu belirtmiş olmalarına 

rağmen, Planda öngörülen rakamlar bu ifade 
etmiş olduğumuz hususları doğrular mahiyette
dir. Bugün 5 000 Türk lirası olan fert başına 
gelir, 1995 yılında 21 000 Türk lirası olması 
ve ayrıca sınaî üretimin aşağıdaki miktarlara çı
karılacağı ifade edilmektedir : 

Çelik üretimi 2 milyon tondan 1995 te 20 
milyon tona, 

Çimento 8 milyon tondan 40 milyon tona, 
Elektrik 10 milyar Kw. saatten 125 milyar 

Kw. saate çıkarılacaktır. 
Ayrıca, Üçüncü Plan döneminde gayri safi 

yurt içi hâsıla ortalama % 8, gayri safi millî 
hâsıla % 7,9 oranında artacaktır. 

Tarım gelirleri yılda ortalama % 3,7, 
Sanayi gelirleri yılda ortalama % 11,2, 
Hizmetler kesiminde de % 7,7 bir hız gerçek

leştirilmiş olacaktır. 
1977 senesinde gayri safi millî hâsılanın ya

pısı tarım kesiminde % 23,4, sanayide % 26, hiz
metlerde % 49 olacaktır. - Küsurları da var. -

Bu hedeflere ulaşabilmek için Üçüncü Plan 
döneminde toplam olarak 281 milyar liralık ya
tırım öngörülmektedir. Ağırlık, imalât sanayii
nin ara mallar üretimine ve yatırım malları üre
timine tahsis edilmektedir veyahut ara malları 
üretimi yapan kuruluşlara yatırım malları ya
pan kuruluşlara tahsis edilecektir. 

Sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak kay
nak tahsisleri de ayrıca belirtilmiştir. 

Bu suretle, sınaî üretim artışının % 11,9 
olacağı hesabedilmektedir. 

Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme için 
vazgeçemeyeceğimiz bası unsurlar vardır. Bun
ların önemine plan değindiği halde, yatırımların 
sektörel dağılımlarında yeterli ağırlıkların ko
nulmadığını izliyoruz. 

Elektrik üretiminin 10 milyar Kw/saattcn 
125 milyar Kw/saate çıkarılması öngörüldüğü 
halde, enerji kesiminde üçüncü Plan dönemin
de hesabedilen yatırım 5 milyar lira olmaktadır. 
Bir misal vereceğim değerli milletvekilleri, Sa
yın Başkan; Keban projesinin bugünkü maliye
ti - yuvarlak olarak ifade ediyorum - 4 milyar 
Türk lirası civarındadır. Keban, 1 milyon kilo-
wat takatindedir. 6 milyar kw/saat elektrik 
üretmektedir. 125 milyar kw/saat elektrik istih
sal edebilmek için aşağı yukarı yirmi tane Ke-
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ban iına etmek zarureti vardır. Her sene de
mek ki bir Keban projesini geliştireceksiniz. Bir 
Keban 4 milyar, 5 milyar olduğuna göre, beş yıl
lık bir dönem içerisinde sadece bir Keban'ı inşa 
edebilecek parayı öngörüyorsunuz. 

Ayrıca, hem ekonomik kalkınma ve hem de 
sosyal gelişmenin en önemli vasıtası olan kara
yollarına, yeni yol yapımı için hiç yatırım ya
pılmayacağı planda ifade edilmektedir. Benden 
önce konuşan grup sözcüleri bu noktaya temas 
ettiler; hiç yeni yol yapılmama mevzuu Türki
ye için söz konusu olamaz. Bir taraftan batı ile 
ilişkilerinizi artıracaksınız, bir taraftan sanayi-
leşeceksiniz, öbür taraftan memleketin sosyal 
gelişmesini temin ve tespit etmeye çalışacaksı
nız, diğer taraftan yolu olmayan bölgelere beş 
yıllık dönem içerisinde yeni yol yapmayacaksı
nız, şayet eski yol varsa, izi varsa onu tashih 
edeceksiniz, ıslah edeceksiniz. Bu gayet sakat 
bir anlayışın plana yansımış olması neticesinde 
burada karşımıza çıkmaktadır. Karayolları ya
tırımlarını ekonomik açıdan değerlendirmek lâ
zımdır. Bugün ulaştırma ekonomisi, özellikle tu
rizmin gelişmesi, bu konuya verilecek ağırlıkla 
ilgilidir. Türkiye'de henüz ulaşımı sağlanmamış 
bölge, standardı düşük yol çoktur. Yol yapımın
dan vazgeçmek, ekonomik gelişme fikriyle bağ
daşmaz. Yolun kaynak yaratan bir unsur oldu
ğunu artık kabul etmek mecburiyetindeyiz. Sa
dece kaynak yaratan değil, sosyal, kültürel geliş
meyi teinin, tesis eden en etkili araç olarak yolu 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Planda büyüklükler tespit edilirken olanak

lar iyi hesabedilmez ise, halkın plana inanç ve 
güven duyguları sarsılacaktır. Bunu, def aatle ve 
ısrarla, üzerine basa basa, altını çize çize ifade 
ediyorum. Onun için bu noktalarda nasıl bir 
dikkat ve itina gösterilmiş olmasının belirtilme
sinde fayda mütalâa ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Üçüncü Planda, iç kaynakların yanında dış 

kaynaklardan yararlanma konusunda belli bir 
çekingenliği sezmemek mümkün değildir. Bir 
taraftan dışa açık bir ekonomiyi bütün müesse
seleri ile çalıştırma zorunluğu üzerinde duruyo
ruz, diğer taraftan planın Avrupa Topluluğu 
ile bütünleşmeyi sağlayacağını ifade ediyoruz. 
Bunun her türlü mal, hizmet, sermaye, para ve 

insan hareketlerinin serbestleştirilmesi anlamına 
geldiğini belirtiyoruz ve sonra da yabancı ser
maye konusunda belli bir ürkekliğin içine düşü
yoruz. 

Aziz Milletvekilleri, 
Adalet Partisi iktidarı zamanında özel sek

tör, mülkiyet ve yabancı sermaye düşmanlığı 
Adalet Partisi iktidarını yıpratma aracı olarak 
kullanmıştır. Bu istismarın milletimize ne ka
dar pahalıya mal olduğu, milletimize ne kadar 
elem verici olaylar getirdiği malumdur. Yaban
cı sermaye konusu, sömürü düzeni edebiyatının 
bir aracı olarak kullanılmıştır. Planlı kalkın
mada ve hür demokratik ortamda herkesin her-
seyi söylemesi mümkündür, ama her sözün cid
diye alınması ve uygulanmaya konulmaya heves 
edilmesi bizatihi plan fikrini tahribeden bir zih
niyettir. 

Yabancı sermaye düşmanlığı demokratik ve 
topyekûn kalkınmayı reddeden bir akımdır. 
Memleketi düşmandan kurtaran, kapitülâsyon
ları söküp atan Büyük İnsan Atatürk, daha 
1923 senesinde yabancı sermaye için şunları söy
lemiştir : 

«Memleketimizi az bir zamanda mamur et
mek için milletimizin gayri safi sermayesi kar
şısında haricin sermayesinden, vesaitinden isti
fade etmek hakikî menfaatimiz iktizasındandır. 
Zannolunmasın M, biz ecnebi sermayeye hasım 
bulunuyoruz. Hayır... Bizim memleketimiz vâsi
dir. Çok sây ve sermayeye ihtiyacımız vardır. 
Binaenaleyh, kanunlara riayetkar olmak şartıy-
le ecnebi sermayelerine lâzım gelen teminatı ver
meye her zaman hazırız.» Sene 1923... Sene 1972; 
bunun gerisindeyiz. Olmaz sayın milletvekille
ri... (A. P, sıralarından alkışlar.) 

Diğer taraftan bütün dünya ülkelerinde bu 
konudaki görüşlerde geniş ölçüde değişmeler ol
muştur. Bırakın hür ülkelerdeki geniş serma
ye hareketlerini, komünist blok dahi hür ülke
lerin sermayesine memleketlerini açmanın gay
reti içindedir. 

Bugün Sovyet Rusya madencilik sektöründe, 
bizim ısrarla üzerinde kamulaştırmayı koyduğu
muz, özel millî kesimin dahi girmesine müsama
ha gösteremediğimiz madencilik kesiminde Sov
yet Rusya Amerika Birleşik Devletleri sermaye
sini davet etmektedir. Japon müteşebbislerini 
petrol, gaz konusunda işletmeye açmak için da
vet etmektedir. 
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Bugün Yugoslavya, Bulgaristan gibi ülkeler 
turizm kesiminde kendi halklarına mülkiyet hak
kını tanımamalarına rağmen, yabancı sermaye
ye mülkiyet hakkım tescil ederek imtiyaz ver
mekte, onu davet etmektedir. 

Anlayış bu kadar değişmişken, Yirmibirinci 
Asra girerken bloklaşan dünyada, insan hare
ketlerini, sermaye hareketlerini, her türlü hiz
metleri serbestleştirmek için çalışan dünyada 
sınırlan yeniden çok tutucu bir davranış içeri
sinde sermayeye karşı tahkim etmek gerçekle 
bağdaşmaz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bütün bu olaylar karşısında gözlerimizi ka
payarak yabancı sermaye düşmanlığı edebiyatını 
sürdürmemiz, ona kulak vermemiz, sayın millet
vekilleri, siyasî irticadan başka bir şey değildir. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Sayın arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının tespit edilen hedefe ulaşması 
için öngörülen reformlann hemen yapılacağı 
varsayımına dayandığı anlaşılmaktadır. Bu re
formların başında Tanm ve Toprak Reformu ge
lir. Hükümet üyesi bir yetkili arkadaşımız Top
rak ve Tanm Reformunun malî portesini 93 mil
yar lira olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlanmasında bu ha
cimde bir gider ve bunu sağlayacak kaynaklara 
yer verilip verilmediği ciddî olarak araştırma 
konusudur. 

Birinci ve İkinci Planın uygulamalarından 
elde edilen tecrübeler tam olarak üçüncü Beş 
Yıllık Plana yansıtılmamıştır. Kamu sektörüne 
fazla ağırlık verilmesine karşılık, hür teşebbüsün 
yaratıcı gücü maalesef ihmal edilmiştir. 

Biraz önce belirttiğim gibi, gerçekleri de ol
duğu gibi teslim etmek lazım; şayet birinci tas
laktaki gibi strateji kabul edilmiş olsaydı, birin
ci taslağa uygun bir plan huzurunuza gelmiş ol
saydı, bugünkü kadar hür teşebbüse de yer veri
lemeyeceği görülecekti. Bu model bir parça ta
dil edilerek, bazı noktalardan tamamlamalar 
yapmak suretiyle özel kesime biraz daha faali
yet alanını genişletme şansı tanınmış bulunmak
tadır, ama daha önce belirtmiş olduğum gibi, 
plan bir felsefedir, bütündür. Bu bütünün içe
risine ayn ayn noktalarda ona uymayan parça
lan monte etmek mümkün değildir. Böyle bir 
mekanizmayı çalıştırmak mümkün değildir. 

Planın gerçekçiliği ve tutarlılığı üzerinde cid
dî endişlelerimizi teyidetmek istiyoruz. Planın 

j millî bünyemize hangi ölçüler içerisinde uyabi
leceğinde ve ihtiyaçlarımıza uygun tercihlerin 
yapılmasında rezervlerimiz mevcuttur. Bu pla
na milletin arzu ve iradesini temsil eden, millî 
heyecanla desteklenecek normal şartların doğur
duğu bir plan diyememenin teessürü içindeyim. 

Bütün bu sebeplerle, günün şartlan içerisin
de yürürlüğe konulması Anayasa ve kanun gere
ği olan bu doküman için söyleyebileceğimiz son 
söz; milletin hür iradesiyle ve serbest seçimle iş 
başına gelecek siyasî iktidarlar, kim olursa ol
sun, bu planı ileride birçok noktalardan revize 
etmek zaruretiyle karşılaşacaklardır. 

Adalet Partisi olarak bu genel görüşlerimizi 
arz ettikten sonra, sektörler hakkında da görüş
lerimizi ve değiştirge önergelerimizi Yüce Genel 
Kurula sunacağız. Böylece, bir kısım da olsa 
hataları, eksiklikleri, tutarsızlıkları tashih ede
bilirsek aziz milletimize karşı hizmet etmenin 
huzurunu duyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, plan taslağının dü
şüncelerimiz istikametinde düzeltilmesi için esir
gemeyeceğiniz gayretleri ve yardımları Adalet 
Partisi şükranla karşılayacaktır. 

Bildiğiniz gibi, uzun vadeli planın yürürlü
ğe konulması ve bütünlüğünün korunması hak
kındaki kanuna göre Meclisimiz plan hakkında
ki görüşlerini ençok sekiz gün içinde nihai ola
rak karara bağlamaya mecburuz. 

Bu durum ve şartlar altında şu ciheti kesin 
olarak belirtmek istiyoruz İd, Adalet Partisi ola
rak 1973 seçimlerine giderken bu plan hakkın
daki görüşlerimizi ve yapılmasını düşünüdüğü-
müz değişiklikleri doğrudan doğruya milletimi
zin irade ve karanna sunacağız. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.)' 

Yüce milletimiz teveccüh gösterir, yetkisini 
esirgemezse, görüşlerimiz istikametinde planda 
değişiklik yapmayı ve aziz milletimizin tercihine 
göre uygulamayı, sıhhatli ve süratli şekilde sağ
lamayı millî bir görev sayacağız. 

Bu inanışla Adalet Partisi Grubu adına siz
leri saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından 
sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına sözcü belirtilmemiş. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Yarın sabah 
konuşulacak. 

j BAŞKAN — Yarın sabah konuşacaksınız... 
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Sözcünün ismini de yarın sabah mı belirtecek
siniz?.. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Evet. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün
kü program tahminin de üzerinde büyük bir ge
lişme kaydetmiş ve dört grup sözcüsü, kendile-

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in., 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde ve Bakanlıklarda 
istihdam edilen basın müşavirlerine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı İs
mail Arar'ın yazılı cevabı (7/372) 

12 . 11 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygılarımla rica ©derim. 

Tratoon Milletvekili 
Ahmet Şener 

1. — Basın müşaviri olarak kaç kişi, Bakan
lıklarda ve iktisadî Devlet Teşekküllerinde ça
lıştırılmaktadır? 

2. — Bunlardan kaçı kişi, başka görevlerde, 
ya da gazetelerde çalışmaktadır? 

3. — Basın Müşaviri olup da, ayrıca blir ga
zetede çalışanlar var mıdır? Varsa kimilerdir? 
Hangi gazetelerde çalışmaktadırlar? 

4. — Gazetelerin ne kadar yüklü bir mesai 
yaptığı gerçeği karşısında, aynı zamanda Dev
letten ücret alarak çalıştırılan bu kişilerin Dev
lete g'ünde ne kadar mesai verdikleri hususun
da bir bilgiye sahip misiniz? Bu kişilerin Basın 
Müşavirliğinden ne Sakilde yararlanıimabta-
dır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 3. 01/497 

9 .10 .1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in 
Bakanlıklar ve iktisadî Devlet Teşekküllerinde 

rine 5'er saat müddet ayrılmış olmasına rağmen 
konuşabilmek imkânına kavuşmuştur. Bu sebep
le müzakereyi burada kesiyorum. 

19 Ekim Perşembe günü, daha önce kabul 
edilen karar gereğince, saat 10,00'da toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,30 

çalışmakta olan Basın Müşavirleri hakkındaki 
yazılı soru Önergesi cevabı ilgili Bakanlıklar iti-
barile ilişikte arz olunmuştur. 

Saygılarımla 
ismail Arar 

Devlet Bakanı 

Soru 1. — Basın Müşaviri olarak kaç kişi, 
Bakanlıklarda ve İktisadî Devlet Teşekkülle
rinde çalıştınîmıaJktadır? 

Cevap 1. — Sorudaki Bakanlıklar ve bağlı 
iktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışmakta 
olan (Basın Müşaviri) deyiminden bu unvan 
altında çalışan ve bu Bakanlık ve Kurumlarla 
ilgili olarak kamu oyuna intikali gereken resmî 
bilgi ve haberlerin kitle haberleşme araçlarına 
ulaşmasını sağlamakla körevîi hizmet birimleri 
konusunda bilgi istendiği kanaatiyle cevap arz 
etmiş bulunmaktayız. 

Şöyle ki: 
1. Başbakanlıkta bir Basın Müşaviri mev

cuttur. 
2. Adalet Bakanlığında Basın Müşavirliği 

ünitesi bulunmamaktadır. 
3. Millî Savunma Bakanlığında Basın Mü

şavirliği ünitesi bulunmamaktadır. 
4. içişleri Bakanlığında meslekten gaze

teci bir Basın Müşaviri çalıştınlımaktadır. 

5. Dışişleri Bakanlığında Basın Müşavirli
ği hizmetleri meslek memurları eliyle ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğü Teşkilâtınca yürü
tülmektedir. 

6. Maliye Bakanlığında Basın Müşaviri ça
lıştırılmamaktadır. 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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7. Millî Eğitim Bakanlığında Basın Müşa
viri bulunmamakta, Basın ve Ha!Ikla ilişkiler 
Bakanlık BaşmüşaViri tarafından yürütülmek
tedir. 

S. Bayındırlık Bakanlığında Basın Müşa
viri bulunmamaktadır. 

9. Ticaret Bakanlığında mesleği gazeteci
lik olan bir Bakanlık Basın Müşaviri istihdam 
©dilmekte, ayrıca bağlı kuruluşlardan T. 0. Zi
raat Bankasında bir Basın Bürosu bulunmak
tadır. 

10. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
mesleği gazetecilik olan bir Basın Müşaviri bu
lunmaktadır. 

11. Gümrük ve Tekel Bakanlığında Basın 
Müşaviri istihdam edilmemektedir. 

12. Tarım Bakanlığında bir Bakanlık Ba
sın Müşavirinin başkanlığında Basın Bürosu bu
lunmaktadır. 

13. Ulaştırma Bakanlığında ve Bakanlığa 
bağlı diğer kuruluşlarda Basın Müşavirliği bu
lunmamakta, ancak Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünde basın
la ilişkiler geçici personel olarak istihdam edi
len bir Müşavir tarafından yürürtülmektısdir. 

14. 'Çalışma Bakanlığında, Bakanlığın ve 
bağlı kuruluşların basın ve diğer kitle haber
leşme araçlarıyle ilişkileri Bakanlık Müşavirim-
c® yüıütülmektedir. 

16. ISanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir 
Basın Müşaviri ve bir Yardımcısı bulunmakta
dır. Ayrıca bir gazeteci Basın Müşavirliğinde 
yarım gün çalışmaktadır. 

16. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında bir Bakanlık Basın Müşaviri, ayrıca Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğünde yevmiyeyle bir 
Basm Müşaviri istihdam edilmektedir. 

17. Turiizm ve Tanıtma Bakanlığında Basın 
Müşjaviri istihdam edilmemektedir. 

18. imar ve İskân Bakanlığı ve diğer bağlı 
kuruluşlarda Basın Müşavirliği bulunmamakta, 
sadece iller Bankası Genel Müdürlüğünde bir 
Basın Müşaviri istihdam olunmaktadır. 

19. Köy işleri Bakanlığında Basın Müşa
virliği bulunmamaktadır. 

20. Orman Bakanlığında Basın Müşavirliği 
bulunmamaktadır. 

21. ıGençlik ve Spor Bakanlığında bir Ba
sın Müşaviri çalışmaktadır. 

Soru II. — Bunlardan kaç kişi, başka gö
revlerde, ya da gazetelerde çalışmaktadır? 

Cevap II. — III ncü soruya cevabımızda taf-
aiılâfcıyle açıklandığı gibi, Bakanlıklarca verilen 
bilgilerden üç Basın Müşavirinin, kuruluş dı
şında diğer bir görevi olduğu tespit edilmiştir. 

Soru III. — Basm Müsavini olup da, ayrıca 
bir gazstede çaılışaıa'lar var mıdır Varsa kim
lerdir? Hangi gazetelerde çalışmaktadırlar? 

Cevap III. — Ulai'ırma Bakanlığına bağlı 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlü
ğü Basın Müşaviri Rahmi Karaca Hürriyet Ga
zetesinde görevli bulunmakta, 

2. ISanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Basm 
Müşavirliğinde görevli Nihat Akkayalar ayrıca 
Tanin Gazetedınıde çalışmaktadır. 

3. (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Basın Müşavirli
ğinde yevmiyeli olarak istihdam edilmekte olan 
Zekâi Komşuoğhı aylık Foto Politika adlı der
gisin Genel Yayın Müdürlüğü görevini taşımak
ta ise de kendisi Ofiste tam mesaisini sarf etmek
te dergi ile olan ilişkileri mesai saatleri dışına 
inhisar etmektedir. 

Soru IV. — Gazetelerin ne kadar yüklü bir 
mesai yaptığı gerçeği karşısında, aynı zaman
da Devletten ücret alarak çalıştırılan bu kişile
rin Devlete günde ne kadar mesai verdikleri hu
susunda bir bilgiye sahip misimiz? Bu kişilerin 
Basm Müşavirliğinden ne şekilde yararlanıl
maktadır. 

Cevap IV. — Müşavirlik görevleri dışında 
ba|ka görev veya gazetelerde çalışmakta olan 
Basm Müşavirlerinin, diğer bir kuruluştaki gö
revlerinin veya basındaki çalışmalarının, hiz
metlerinde bir eksiklik yaratmadığı ve kendile
rinden ihtiyaçların gerektirdiği ölçüde yarar
lanılmakta olduğu ilgili Bakanlıklarca ifade 
olunmaktadır. 

Saygıyle arz ederim. 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, Tarım Kredi kooperatiflerinde çalışan me
mur ve hizmetlilerin, Personel Kanunu uygula
masından doğan kayıplarının giderilmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı ZiyaMüezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/751) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak oevaplandınlmasma 
aracılık edilmesini saygıyle rica ederim. 

30 . 10 . 1971 
Soru : 
Devlet personel rejimini düzenleyen 657, 

1327 ve 1214 sayılı kanunlarda, Devlet sektö
ründe ve özel sektörde geçen hizmetler değer
lendirilmeye tabi tutulduğu halde, 2836 sayılı 
Kanunla kurulan ve kamu hizmeti gören Ta
rım Kredi kooperatiflerinde çalışan memur ve 
hizmetlilerin durumlarını kapsayan hükümler 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tarım Kredi Koo
peratiflerinde çalışmakta iken, sonradan Dev
let sektöründe veya mahallî idarelerde (beledi
yelerde) görev almış bulunan vatandaşlarımı
zın, kooperatiflerde geçen hizmet sürelerinin 
intibaklarda dikkate alınmaması açık bir hak
sızlık olarak görülmektedir. 

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Personel 
Kanununun aksayan yerlerini islâh için hazır
lanmakta olan yeni kanun tasarısında, bu du
rumda olan memurların mağduriyetini giderici 
tedbirler öngörülmüş müdür? 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

BÜMKO : 117000-206/27504 
11 . 10 . 1972 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü, 24 . 11 . 1971 tarih ve 4653/35753-7/751 
sayılı yazınız. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan me
mur ve hizmetlilerin, Personel Kanunu uygu
lamasından doğan kayıplarının giderilmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Aydın Millet
vekili M. Kemal Yılmaz tarafından verilen 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 1327 sa
yılı Kanunun uygulanmasından doğan aksak
lıkların giderilmesi için 1589 sayılı Yetki Ka
nununa göre çıkarılacak alan kanun kuvvetinde 

kararnamelerle ilgili çalışmalar yürütülmekte
dir. Bu çalışmalarda Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz tarafından verilen yazılı soru öner
gesinde belirtilen husus gözönünde bulunduru
lacaktır. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu 

3. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu kapsamına giren işyerlerinin teftiş sistemine 
dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzuner'in yazılı cevabı (7/1028) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
1 tSıtkı Hatipoğlu 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bugün 
tek işçi çalıştıran işyerlerini de kapsamakta
dır. Bu işyerlerinin denetimi sigorta müfettiş
leri tarafından yapılmaktadır. Denetim sonucu, 
işçi ve işverenlerin kurumla olan birçok işleri 
neticeye bağlanmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun geleceği yö
nünden ve işçi işverenlerin kurumla olan müna
sebetlerinde önemli fonksiyon icra eden sigorta 
müfeıttişterinin hukukî niteliğe haiz bir yönet
melikleri bulunmamaktadır. Aynı kanun hük
müne dayanılarak teftiş yetkisi verilen kurum 
bünyesindeki idarî müfettişler için bir yönet
melik çıkarılmış ve çalışmaları tanzim edilmiş 
bulunmaktadır. 

Gelişigüzel idare edilmekte olan sigorta mü
fettişlerinin mesailerinden tam olarak istifade 
edilmediğinden işçi ve işverenlerin işleri aksa
makta, şikayetlerine sebabolmaktadır. 

Diğer taraftan teftiş sisteminin bozuk olma
sı nedeniyle işverenler tarafından işyerlerinde 
çalışan gerçek işçiler yerine çalışmayan kimse
ler sigortalı gösterilmektedir. Bu dunum suiis
timal olaylarının kaynağını teşkil etmektedir. 

Bu durum muvazenesinde teftiş sistemi ile 
ilgili alınan bir tedbir var nadir? Etkili çalış
ma organizasyonu düşünülmekte midir? 
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T. G. 7 . 8 . 1972 
Çalama Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 9. 2. 75/1.1 - 7554 

'Konu : Sosyal Sigor
talar Kurumu guıbe 
müfettişlerinin çalış
maları ile ilgili Anka
ra Milletvekili t. Sıtkı 
Hatipoğlu'nun yazılı 
soru önergesi Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1972 günlü Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 5532/41494 - 7/1028 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğ
lu'nun yazılı soru önergesinde; Sosyal Sigorta
lar Kurumu şube müfettişlerinin çalışma du
rumlarını düzenleyen hukukî niteliği haiz bir 
yönetmeliğin mevculdolmadığı, bu sebeple şube 
müfettişlerinin mesailerinden gerektiği şekilde 
istifade edilemediği, bu halin işlerin aksaması
na ve işverenlerin, işyerlerinde sigortasız işçi 
çalıştırmalarına meydan verdiği belirtilerek, bu 
hususta ne gibi tedbîr alındığı sorulmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, sulbe müfettişleri, 
sosyal sigorta mevzuatının, bu mevzuattın ruh 
ve maksadına uygun bir şekilde uygulanması
nı sağlamak, bu konularda işverenlerle sigorta
lıları tenvir etmek ve ayrıca işyerlerinde kanu
na aykırı durumları tespit etmekle görevli bu
lunmaktadırlar. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 
ncu maddesinde hükme bağlandığı üzere, iş ka
nununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme 
yetkisini haiz olan ve kurumun iller teşkilâtı 
bünyesi içinde şube müdürüne bağlı olarak hiz
met gören şube müfettişlerinin çalışmaları, 
flonksiiyonlarmın önemine binaen, 4792 saydı 
Kanunun 5535 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci 
maddesi ile, mülga 3008 sayılı iş Kanununun 
92 ve 93 ncü maddeleri hükümleri gfözönünde 
tutularak 1948 yılımda hazırlanıp, o tarihten 
tberd yürürlükte olan «Sulbe müfettişliği servis
lerinin kuruluşu ile şube müfettişlerinin görev 
ve yetkileri hakkında talimat» ile düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

iki nüshası ilişik olarak sunulan ve görülen 
lüzum üzerine bazı maddeleri sonradan değişti
rilmiş olan bahis konusu talimat, tetkikinden 

de anlaşılacağı üzere, şube müfettişlerinin va
sıflan, görev yetki ve mükellefiyetleri ile çalış
ma ve faaliyetlerine ilişkin hüküm ve esasları 
ihtiva etimekteıdir. 

Bundan başka, sulbe müfettişlerinin faaliyet 
ve çalışmalarını düzenleyen talimattan ayrı ola
rak, şube müfettişleri tarafından işyerlerinde 
yapılacak teftişler ile sigorta vakalarının tah
kikinde gözönünde tutulacak usul ve esasları 
açıklayan ve 1959 yılında kurum teşkilâtına 
dağıtılmış olup, bir nüshası ilişik olarak sunu
lan bir muhtıra da mevcut bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, yukarda sözü edilen talima
tın 17 nci maddesi hükmü uyarınca, önceden 
hazırlanan 3 veya 6 aylık programlara istina
den mevcut işyerlerinin senede en az bir defa 
teftişi yapılmak suretiyle şube müfettişlerinin 
mesailerinden azamî derecede istifade edilme
ye çahşılmaktadır. 

Bununla beraber, bazı durumlarda geçici ve
ya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işyerle
riyle ayrıca sayısı fazla ve dağınık olan işyer
lerinin de mümkün olduğu ölçüde teftişe tabi 
tutulmaları hususunda azamî titizlik gösteril
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum ili Aşkale üyesi Tazegül köyün
den bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Millî Sa-
vunma Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı 
(7/1030) 

20 . 3 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

Bu tezkereye ilişik kitaplar, kesafeti sebebiy
le Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, 
aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de soru 
sahibine verilmiştir. 
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1. Erzurum Aşkale ilçesinin Tazegül köyün
den 1313 doğumlu Şefik Çakal'ın İstiklâl Ma
dalyası verilmesi hususundaki müracaati Erzu
rum Askerlik Daire Başkanlığının 16 , 8 . 1969 
gün ve 1. Ks. 4061 - 8 - 69/4 sayılı yazısiyle 
Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Baş
kanlığına yollanmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı 22 . 9. 1971 gün 
ve 4. Ks. 4063 - 71 sayılı yazılarıyle dilekçinin 
askerliğini yaptığı yer ile tabur komutanının 
isminin bildirilmesine dair yazıya, mahallinden 
7 . 10 . 1971 gün ve 4. Ks. 4061 - 71 sayılı yazı 
ile cevap verildiği. 

2. Keza, aynı yerde mukim 1312 doğumlu 
Nuh oğlu Yahya Ağanın da aynı şekil ve za
manda yaptığı müracata da henüz şu ana kadar 
bir cevap alınamamıştır. 

Bu sebeple adı geçen gazilerin yaşı ve mağ
duriyetleri göz önüne alınarak daha fazla sıkın
tıya duçar kalmamaları için istiklâl Madalya
ları ne zaman verilecektir? 

Henüz verilecek durumda değilse halihazır
da müracaatları hangi safhadadır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 14 . 8 . 1972 
Asal : 4063. 1-871-72 

Madalya (idarî/9a)-05460 
Konu : Şefik Çakal'ın madalya 
işlemi. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

ilgi : (a) Millet Meclisi Gen. Sek. liginin 
12 . 4 . 1972 gün ve 7/1030, 5569/41810 sayılı 
yazısı. 

(b) Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm 20 .3 .1972 sayılı soru önergesi. 

ilgi ekinde gönderilen önerge ile durumu 
sorulan kimliği aşağıda yazılı şahsın evrakı 
63812 sıra numarada kayıtlı olup incelemesi ya
pılmış ve evrakında eksiği görüldüğünden asker
lik dairesine yazı yazılmıştır. 

Gelecek cevaba göre yeniden incelemeye alı
narak neticesi şahsa bildirilecektir. 

Arz ederim. 
Mehmet izmen 

Millî Savunma Bakanı 

5. '•— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm, Erzurum ili Aşkale üçesi Topalçavuş kö
yünden bir §ahsın İstiklâl Madalyası almak için 

. yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı 
(7/1031) 

20 . 3 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

Erzurum İH Aşkale ilçesi Topalçavuş köyün
den 1306 doğumlu Mans'lı oğullarından Dursun 
oğlu Fazıl Kırat'm istiklâl Madalyası için 
19. 11 . 1970 gün ve 3. Ks. 4061 - 70 - 2 sayılı 
Erzurum Askerlik Daire Başkanlığından Millî 
Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
na gönderilen müracatine şu ana kadar cevap 
alınamamıştır. 

Yaşlı ve mağdur olan bu gazinin hayatı sı
kıntı ve meşakkat içerisinde geçmektedir. 

Mumaileyhin daha fazla mağdur olmaması 
için istiklâl Madalyası tahminen ne zaman veri
lebilecektir. Hemen verilmesi mümkün değilse 
hali hazırdaki müracaati hangi safhadadır? 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 14 . 8 . 1972 
Asal : 4063.1-879-72 

Madalya (idarî/9a) - 95454 
Konu : Fazıl Kırat'ın madalya iş
lemi. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğime 
İlgi : a) Millet Meclisi Genel Sekreter

liğinin 7/1031, 5570/41812 sayılı yazısı. 
b) Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-

ca'nm 20 . 3 . 1972 tarihli soru önergesi. 
ilgi ekinde gönderilen önergede durumu 

sorulan kimliği aşağıda yazılı şahsın evrakı 
80848 sıra numarada kayıtlı olup inceleme saf
hasındadır. Sırası geldiğinde incelenerek neti
cesi, Askerlik Şubesi yoluyle şahsa .bildirilecek
tir. 

Arz ederim. 
: Mehmet izmeın 

Millî ıSavunma Bakanı 

I 6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Egemansur 

I köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak 
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için yaptığı müracaata dair mru önergesi ve ı 
MüLî Savunma Bakam Mehmet tzmen'in yazıh 
cevabı (7/1033) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum Aşkale ilçesi Egemansur köyün

den Nusret Yıldırım istiklâl Madalyası için 
yaptığı müracaatı Erzurum Askerlik Daire 
Başkanlığının 13 . 10 . 1971 gün v,e 4. Ka. 
4063-71 saydı yaziiîarryle M3UÎ Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Başkanlığına intikal 
ettirildiği halde; 

Şu ana kadar henüz madalyasını alamamış
tır, I 

Mumaileyhin yaşı ve mağduriyeti gözönüne 
alınarak; İstiklâl Madalyası tahminen ne za
man verilecektir? i 

Verilmişse verildiği tarih ve numarası ne
dir? Şayet henüz işlem görmekte ise, hali 
hazırdaki durumu hangi safhadadır? 

T. 0. 
Millî Savunma Bakanlığı 20 . 7 . 1972 
Asal : 4063.1 - 700 - 72 
Madalya (ldarî/9a) - 9371 

Konu : Nusret Yüdırım'ın madalya 
işlemi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğünün 7/1033, 5572/41811 
»ayılı yazısı. 

b) Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm önergesi. 

İstiklâl Madalyası isteğinde bulunan kim
liği aşağıda yazılı şahsın ovrakı 73884 sıra 
numarada kayıtlı olup incelemesi yapılmış ve 
şubesinden istenmiş olan kütük kaydı gel
miştir. 

Yeniden incelenmek üzere sırasını bekle
mektedir. 

İnceleme neticesi, Askerlik Şubesi yoluyla 
şahsa bildirilecektir. 

Arz ederim, 
Mehmet İsmen 

Millî Savunma Bakanı 

7. — Maraş MilUtveküi İbrahim Öztürk'ün, 
12 . 3 . 1972 Pazar günü Gaziantep'te oynanan 
Türkiye Amatör Grup Şampiyonluğu maçı sı
rasında meydana gelen olayların sorumluları
na dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat ile Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Ka-
raküçük'ün yazılı cevapları (7/1034) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri, Gençlik 
ve ıSpor Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla 
riöa ederim. 

20 . 3 . 1972 
Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

'Soru : 
12 . 3 . 1972 Pazar günü Gaziantep'te oy

nanan Türkiye Amatör Grup Şampiyonluğu 
maçı sırasında üzücü olaylar meydana gelmiş 
ve iki kahraman ve kardeş şehrin gençlerini 
küfür, kavga ve yaralamaya kadar götüren 
idaresizlikler cereyan etmiştir. 

Valinin ve Emniyet yetkililerinin gözü-
önünde vukubulan olaylar sırasında Maraş' 
tan gelen gençlere lisanen ve fiilen tecavüz
ler olmuş, bir kısım genç yaralanarak hasta
neye kaldırlımış, Maraş plâkalı arabalar tah-
ribedilmiştir. 

Bütün bu olaylar cereyan ederken Gazian
tep idareci ve emniyetçileri olayları önleye
cek yere, âdeta teşvik ve tahrik edici bir tu
tum takınmışlardır. 

1. Adı geçen maç sırasında taraf tutan 
ve kaideleri çiğneyen spor idareci ve hakem
leri hakkında ne işlem yapılmıştır? 

2. Olayları önlemeyen ve gereken ted
birleri almayan ve hatta tahriklerden çekin
meyen il yönetici ve emniyetçileri hakkında 
tahkikat açılmış mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 14.6.1972 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube : Top. Zab. Mrk. Müd. 
Konu: Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 12.4.1972 gün ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 7/1034- 558/41868 
sayılı yazı; 
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b) 21 . 4 . 1972 gün ve Gençlik re Spor 
Bakanlığının 001/G - 80/140 sayılı yazısı: 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim öztürk'ün 
Millet Meclisi Başkanlığına verdiği ve taralım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
20 . 3 . 1972 günlü önergesinde değinilen konu
lar mahallinde bir mülkiye müfettişine incelet
tirilmiş ve sonucu aşağıda gösterilmiştir. 

1. 12 . 3 . 1972 günü Gaziantep'te, Maraş 
ve Gaziantep takımları arasında oynanan Tür
kiye Amatör Grup Şampiyonluğu maçını seyir 
için Maraş "tan 5 000'e yakın seyirci geldiği ve 
dolayısıyle maçın çok heyecanlı bir atmosfer 
içinde cereyan ettiği, 

2. Maç sırasında Marazlı ve Gaziantepli ta
raftarların takımlarını teşvik amacı ile zaman 
zaman aşın tezahüratta bulundukları, önceden 
alman güvenlik tedbirlerinin taraflar arasında 
çıkması muhtemel çatışmaları önlediği, a^cak 
maçın bitimine 4 - 5 dakika kala Maraşlı seyir
ciler tarafından sahaya atılan hir çömlek çar-
çasının yan hakemi yaralaması üzerine maçın 
orta hakemi tarafından tatil edildiği, bir olaya 
meydan verilmeden seyirci ve oyuncuların stad 
dışına çıkartıldıkları, 

3. iStadyum dışında da tarafların tezahüra
tının devam ettiği, bazı itişip kakışmalar oldu
ğu, ancak güvenlik kuvvetlerinin zamanında 
müdahalesi sonucu olayların büyümesine mey
dan verilmediği, bu arada sadece İM Maraşlı-
nın itişip kakışmalar sonucu hafifçe yaralanıp 
hastaneye kaldırıldıkları ve tedavi edilerek ta
burcu edildikleri, 

4. Olay sırasında Maraş plâkalı arabaların 
tahribi gibi bir olayın cereyan etmediği ve bu 
konuda C. Savcılığı ve emniyet makamlarının 
da bir başvurmanın bulunmadığı, 

5. İdare ve emniyet makamlarının olaylara 
seyirci kaldıkları hattâ tahripkâr ve teşvikkâr 
davranışlarda bulundukları iddiasını doğrula
yacak her hangi bir durumun saptanmadığı, ak
sine maç öncesi ve sonrasında alman tedbirlerle 
büyük olayların çıkmasının önlendiği ve heye
canın yarattığı bazı aşırı davranışların âdi za
bıta olayı halinde lokalize edildikleri anlaşıl
mıştır. 

Yukarda açıklanan durum karşısında, olay
ları önlemede ve gerekli tedbirleri almada her 
hangi bir ihmal ve kusurları bulunmadığı anla

şılan Gaziantep ili yönetici ve emniyetçileri 
hakkında soruşturma açılması gerekli görülme
miştir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. 5.1972 

001-6-80/158 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 12.4.1972 tarih ve 7/1034 - 5530/41868 

sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim öztürk'
ün, Maraş - Gaziantep arasmda oynanan ama
tör grup şampiyonluk maçı ile ilgili yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızca cevaplanması iste
nen kısmı incelenerek şu sonuca varılmıştır : 

12.3.1972 Pazar günü Gaziantep Kâmil 
Ocak Stadında oynanan Maraş Zaferspor ile 
Gaziantep Kale Gençlik takımları arasındaki 
maçtan önce vukuu muhtemel olaylarla ilgili 
endişe Bakanlığımıza duyurulmuş ve buna pa
ralel olarak ilgili Genel Müdürlüğümüze; her 
türlü tedbirin alınması, bitaraf iyi evsafh ha
kem üçlüsünün seçilmesi ve amatör müsabaka
larda usulden olmamasına rağmen bir müşahit 
gönderilmesi hususunda1 talimat verilmiştir. 

Bu önerimizle her türlü hazırlık çalışmaları 
yapılmış olmasına rağmen bilindiği gibi saha
da, tribünlerde ve dışarda olaylar çıkmıştır. 

Müsabaka yan hakemlerden birinin Maraş 
seyircilerinin oturdukları tribünden atılan taşla 
kulağından yaralanması üzerine maçın 85 nci 
dakikasında ve durum 2-0 Gaziantep Kale 
Gençlik takımı lehine iken orta hakem tarafın
dan yönetim emniyeti kalmadığı gerekçesiyle 
tatil edilmiştir. 

Genel Müdürlük, Futbol Federasyonu Mer
kez Hakem Komitesi ve Ceza Kurulunca vesi
kalar üzerinde yapılan incelemelerde : Urfa 
Bölgesinden gelen hakem, Adana Bölgesinden 
gönderilen müşahit, Gaziantep Bölgesinden ve
rilen saha komiseri raporları olaylara Maraş 
sporcu ve seyircüerinin sebebolduğunu ifade et
mektedirler. 

Hal böyle iken mevcut dokuman Bakanlığı
mızca yeterli bulunmamış, bir taraftan Sayın 
Gaziantep Valisinin görüşüne müracaat edilir-
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ken, diğer taraftan Maraş yöneticilerinin de 
müracaatları üzerine federasyondan bir yetkili 
görevlendirilerek yerinde soruşturma ve tetkik 
yaptırılmıştır. Bu son rapor da öncekileri te-
yidedinee Maraş Zaf erspor takımı 3 - 0 yenik sa
yılmıştır. 

Suçlu görülen 3 No. lu Gaziantep Sporcusu 
Ceza Kuruluna sevk edilmiştir. Yaptırılan tah
kikatta hakem ve yöneticilerin taraf tuttukları 
veya olaylara katıldıkları hakkında yukarda 
bahis konusu ettiğimiz raporlarda hiçbir hüküm 
ve ifadeye rastlanmadığı için halklarımda her 
hangi bir işlem yapılamamıştır. 

Duruma bilgilerinizi arz ederim. 

Adnan Karaküçük 
Gençlik ve ISpor Bakanı 

8. — İstanbul Milletvekili tlhami Sancar'ın, 
İstanbul Belediye sınırları dışında kalan ilçele
re bağlı köylerin yol, elektrik ve su ihtiyaçlarına 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez'in yazılı cevabı (7/1037) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Aşağıdaki sorumun Koy îşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırümaisını rica 
ederim. 

25 . 3 . 1972 
İstanbul Milletvekili 

tlhami 'Sancar 

ISoru : 
Îstanlbul merkez belediye sınırlan dışında 

kalan ilçelere bağlı köylerdfe 1970, 1971 yılla
rında planlanmış ve icra programlarına alın
mış köy yolları, elektrik ve su işlerinin ayrıntı
ları, ikmal edilenleri, edilmeyenleri ve sebeple
ri ile ne zaman tamamlanacağının tarafıma bil
dirilmesi? 

T. C. 
Köy îşleri Bakanlığı 

Müstaşırlık 
iSayi : 1463-05933 

12 . 6 . 1972 
Konu : İstanbul Milletvekili 
İlhamı 'Sancar'ın yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi! Başkanlığına 

12 . 4 .1972 gün ve 7-1037/5590-
42049 sayılı yazı. 

îstanlbul Merkez Belediye ısınırları dışında 
kalan ilçelere bağlı köylerin, yol, elektrik ve' 
su ihtiyaçlarına dair İstanbul Milletvekili ISa-
yın îlhami Sancar tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere Başkanlığınıza sunulan 
25'. 31 . 1972 tarihli soru önergesinin cevabı 
ilişikt 3 sunulmuştur. 

•Bingilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Necmi 'Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

İstanbul merkez belediye sınırları dışında kalan ilçelere bağlı köylerin yol, elektrik ve su ih
tiyaçlarına dair İstanbul Milletvekili Sayın tlhami ıSancar tarafından Köy işleri Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmak üzere Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 25 . 3 . 1972 tarihli soru 
önergesinin cevabıdır. 

İSTANBUL İLİ 1970 YILI KÖY YOLLARI YAPIM PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU 
PROGRAM UYGULAMA 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

Yapılan 
yol 

İlçe adı Yolun adı (Km.) Açıklama 

Devam eden yol yapımı : 
Silivri Elbasan - Kadıköy - llt. Ortaköy 3 İkmal ©dildi. 
Şile Duran - İzmit 11 H«L 1 » » 
» Ağva - Kandıra - îlt. Geredeli ve 

6 ad. mahalle yolu 12 » » 
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PROGRAM 
Sıra 
No. ilçe adı 

Yeni yol yapımı : 
1 Çatalca 
2 » 
3 Sarıyer 
4 Beykoz 
5 Şile 
6 Yalova 
7 Üsküdar 

Yolun adı 

izzettin - Kestanelik 
Elbasan - inceğiz 
R. Feneri Yolu İlt. R. Kavağı 
ilt. Kaynarca 
Sankavak - Demircili 
Kirazlı - Elmalı 
Y. Dudullu - K. Bakkal 

Devam eden asfalt kaplama : 
1 Silivri 
2 Kartal 
3 Yalova 
4 » 
5 » 
6 » 

Yeni asfalt kaplama : 
1 Sarıyer 
2 Silivri 
3 » 

Köprü onarımı : 
1 Yalova 
2 Şile 
3 G. 0. Faşa 

Ortaköy - Kavaklı 
Yakacık - Şamandıra 
Kadıköy - Kurtköy 
ilt. Üvezpınar 
İlt. Çınarcık - Geçişi 
Kocadere - Esenköy 

ilt - Zekeriyaköy 
ilt - Çanta 
ilt - Değirmenköy 

Kadıköy Köprüsü 
Gökmasalı Köpri>sü 
Boğazköy Köprüsü 

10 m. den büyük köprü yapımı : 
1 Şile 

2 Şile 
3 Yalova 

Yol onarımı : 
1 Silivri 
2 » 
3 » 
4 Eyüp 
5 » 
6 <» 
7 » 
8 » 
9 » 

Geredeli Köprüsü 

Duran Köprüsü 
Teşvikiye Köprüsü 

, 
ilt - Sayalar 
ilt - Çayırdere 
K. Sinekli 
ilt - Akpmar 
İlt - Çiftalan 
ilt - Odayeri 
İlt - Kömürcü 
ilt - Ağaçlı 
ilt - Göktürk (giriş - çıkış) 

Yapılan 
yol 

(Km.) 

6 
5 
2 
3 
2 
3 
5 

4 
10 
6 
1 
3 
1 

1 
6 
3 

11 
3 
3 
6 
9 
1 
1 
1 
1 

UYGULAMA 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Açıklama 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Onarımı ikmal edildi. 
» 
» 

» » 
» » 

Sondaj yapıldı. Sağlam 
temel bulunamadığından 
yapılmadı. 
ikmal edildi. 
Arazi İh. olduğundan 
başlamadı. Mevcut köp
rü onarıldı. 
ikmal edildi. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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İSTANBUL İLİ 1971 YILI KÖY YOLLARI YAPIMI PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU 

PROGRAM UYGULAMA 

Sıra 
No. İlçe adı Yolun adı 

Devam eden yol yapımı : 

1 Üsküdar A. Dudu'llu - K. Bakkal 

Tesviye yapılan yollar : 

Gaziosmanpaşa 
Eyüp 
Çatalca 
Şile 

1 
2 
3 
4 
5 » 
e » 
7 » 
8 Beykoz-Şile 

9 Çatalca 

10 (Silivri 

11 
12 

13 

14 

Şile 

Yalova 

Çatalca 

Arnavutköy - Hacımaşlı 
Ağaçlı Yolu Varyantı 
Yeşilbayır - Karaağaç 
Akçaköse - Sahil 
Karabeyli - imranlı 
Yaka - Ezilli 
Bosgaca - Sahil 
Riva - Şile 

Yapılan 
yol 

(Km.) 

2 

2 
4 
2 
3 
1 

.2 

Açıklama 

Tahsisat yetersizliğinden 
yapılamadı. 

Kısmen ikmal edildi. 
1972'de devam edecek. 
ikmal edildi. 

» » 
» » 

1972'de devam ediliyor. 
İkmal edildi. 

» » 

Kumköy - Ağaçlı Karaburun 

Fener - B. Sinekli 

Çelebi 
(Muslumu Cedit Mah.) Göçe-
Yeniköy 
îlt - Çınarcık - Teşliman Mah. 
Yol 
Kavaklı - Sahil Mah. Yolu 

1 
2,5 

5 - 6 senede ikmali dü
şünülen bu işin yapımı
na devam edilmektedir. 
Ancak yolun geçirilece
ği güzergâhta köylüden 
arazi için muvafakat al
makta zorluklarla karşı
lanmaktadır. 
5 - 6 senede ikmali dü
şünülen bu işin yapımı
na devam edilmektedir. 
Ancak yolun geçirilece
ği güzergâhta köylüden 
arazi için muvafakat *al-
makta zorluklarla karşı
lanmaktadır. 
2 dozerin deprem bölge
sine alınması sebebiyle 
ikmal edilemedi. 1972'de 
devam ediliyor. 
ikmal edildi. 
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UYGULAMA 

Sıra 
No. İlçe adı Yolun adı 

Yapılan 
yol 

(Km.) Açıklama 

10 m. den büyük köprü yapımı : 

1 Yalova Koruköy Köprüsü 

2 Çatalca 

Yol onarımı : 

1 Bakırköy 

Asfalt onarımı 

1 Beykoz 
2 Kadıköy 

Asfalt yapımı 
1 Yalova 
2 » 

Belgrat Çiftlik Köprüsü 

llt - Atışalan - Esenler - D. Paşa 
Kışlası 

Dereseki - Beykoz 
tçerenköy - K. Bakkal 

llt - Gacık - Kılıç 
Erenköy - Bursa 11. Hd. 

Olağanüstü sel basması 
neticesinde tamamlan
ması 1972'ye devretti ve 
Nisan 1972'de ikmal 
edildi. 
Tahsisat yeters. yapıla
madı. 

1 İkmal edildi. 

5 ikmal edildi. 
2 » » 

14 İkmal edildi. 
Tahsisat yetersizliğinden 
yapılamadı, 

— 497 — 



M. Meclisi B : 147 18 . 10 . 1972 O : 3 

İSTANBUL ÎLt 1970 YILI KÖY İÇME&UYU YAPIM PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

İlçe adı 

Devam eden 
Silivri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bakırköy 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yeni işler : 
Çatalca 

» 
Beykoz 

PROGRAM 

Köy adı 

işler : 
Çanta 
Alipaşa 
Kavaklı 
Selimpaşa 
Celaliye 
Kamiloba 
Kumburgaz 
Güzelce 
Mahmutbey 
Yenibosna 
Bağcılar 
Atışalan 
Güneşli 
Halkalı 
Kirazlı 
ikitelli 

Çakmaklı 
Akalan 
Bozhane 

Ünite 
adedi 

UYGULAMA 

A ç ı k l a m a 

ikmal edildi. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 

» » 
» » 

1971 yılına müteahhide cezalı müddet verile-

6 Üsküdar 

7 » 

8 » 
9 Şile 

10 » 

11 Kartal 
12 Yalova 
1 Çatalca 

Gollü 

P. Mandira 
Değirmendere Mahal. 

A. Dudullu 

S. Çiftliği 

Sangazi 
Göksu 
Hasanlı köyü Çengilli 
Mah. 
Yayalar 
Esenköy 
Balaban 

rek devretti. 
1971 yılına müteahhide cezalı müddet verile
rek devretti. 

Köye isale edilmesi düşünülen suda azalma 
olması sebebiyle inşaattan sarfınazar edildi. 
Başka menba olmadığından yeraltı suyu aran
masına geçildi. 
Köylü menba suyunu müstecire sattığından 
yapılamadı. 
Köylü menba suyunu müstecire sattığından 
yapılamadı. 
İkmal edildi. 

» 
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1971 YILI KÖY İÇMESUYU YAPIM PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU 

PROGRAM 

Sıra 
No. ilçe adı Köy aidi 

1970 yılından devam eden işler : 
1 Beykoz Bozhane - Gollü 

Ünite 
adedi 

'1 

2 İkmal edildi. 

UYGULAMA 

A ç ı k l a m a 

2 » A. Fenari - Dereseki 
Kaynarca Man. 2 

Yeni yapım : 

1 Silivri 
2 G. Osmanpaşa 
3 Sarıyer 

4 Yalova 
5 » 
6 Şile 
7 Beykoz 

8 Beykoz 

9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Bakırköy 
Çatalca 
Kartal 
Onarım : 
Silivri 

» 
Çatalca 

» 

Kartal 
Bakırköy 

» 
» 
» 
» 

Fener 1 
Haraççı 1 
R. Feneri 

Elmalık 1 
Taşköprü 1 
Teke - Halli Mah. 1 
Paşamandıra köyü 
Değirmende Mah. 

Ömerli 

Altınşehir 1 
Kestanelik 1 
Güzelyalı 1 

Kadıköy 1 
Alipaşa 1 
Elbasan 1 
Balaban 

Kurtköy 1 
Mahmutbey 1 
Atışalan 1 
Yenibosna 1 
Halkalı 1 
Güneşli 

İkmal edildi. 

Köylü hendek kazısını zamanında yapamadı
ğından bitirilemedi. 
İkmal edildi. 

Birçok noktalardan yeraltı suyu arandı. 
Ancak, 2 ayrı noktada 0,500'er İt/sn. lik 
(Toplam 1 İt/sn.) su temin edilebildi. 1972 
inşaat programında bulunmaktadır. 
Köylünün su tranşelerini zamanında hazırla
maması 1972 senesine işi devrettirmiştir. 
İkmal edildi. 

Müteahhit cezalı çalışmak 
1972 de işi ikmal edilmiştir. 
1972 de işi ikmal edilmiştir.' 
İkmal edildi. 

suretiyle Mart 

Köylü hendek kazısını 
rilemedi. 

yapmadığından biti-
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Silivri 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çatalca 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köy adı 

. BekirTi 
Sayalar 
Seymen 
Çeltik 
B. Sinekli 
Alipaşa 
Yolçatı 
Kurfallı 
B. Çavuşlu 
B. Kılıççı 
Çayırdere 
Beyciler 
Fener 
Çanta 
K. Kılıççı 
K. Sinekli 
Akören 
Danamandıra 

- Gümüşpınar 
Hallaçlı 
İnceğiz 
Ctökçeali 
Kabakça 
insaniye 
Pınarca 
Aydınlar 
Yaylacık 
Binkılıç 
Akalan 
Kalfa 
örencik 
Başak 
Çiftlik 
Oelepköy 
Hisarbeyli 
Ormanlı 
Belgrat 
Karaeaköy 
Karamandere 
Yalıköy 
İzzettin 
Nakkaş 
Kralcaali 
Yazlık 
Durusu (Terkoz) 
Balaban 

1970'de 
biten 

&. 

4-
+ 

.+, 
4-
4-
4-
4-

4-
.4-
4-
4-

.+ 

4-
4-
4-
4-

1971'de 
biten 

.+ 

+ 

4-

:+. 
4-

. .+ 
.+. 

;+ 
:+ 
.+ 
+ 
+ 

1973'de 
bitecek 
olan 

H-
.4-
;+. 
4-
4-
+ 
4-
4-
.+. 
4-
+. 
4-
4-
4-
+ 
4-

" 4-

D ü ş ü n c e l e r 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 

Çatalca 
» 
» 

Eyüp -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

197û'4e 
Köy adı biten 

Boyalık 
Baklalı 
Tayakadın 
Yassıören 
Karaburun 4* 
YenikÖy 
Yakuplu 
Kavaklı 
Gürpınar 

- Çakmaklı 
Kırag 
Esenyurt 
İnsaniye 
Kısırmandıra 
Odayeri 
Çiftalan 
Akpımar 
Ağaçlı 
a) Aşağı Man, 
Göktürk 
Pirinçci 

G. Osmanpaşa - Cebeci 
» 
» 

Bakırköy 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beykoz -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
> 
» 

a) Sultançiftliği 
Tayakadın 

- Habibler 
Samlar 
Kayabaşı 
Firuz 
Halkalı 
İkitelli 
Altınşehir 
Ömerli *f 
Koçullu 
Sırapınar 
Hüseyinli 
Kılıççı 
a) isaklı Malı, 
Bozhane 
Gollü 
öğümce 
Paşamandıra Mah. 
a) Paşa Değirmen man. 
b) Kümköy Mah. 
Riva 
Alibahadır 

1971'de 
biten 

H-
;+ 
Î+ 

1+' 
;4-, 
& 
•4-
•+ 
& 
+ 
!+ 
H-' 
:+ 
4-
4 

1972'dft 
bitecek 
olan 

fcfc 
'&. 
& 
& 

.+ 
+ 
-.+ 
.+ 
:+ 
;+ 
+ 
+ 
:+ 
H-, 
4-
4-
H-
4-
S-J-
+ 
-f 
4-
4-
4-
4-
4-
4-

D ü ş ü n c e l e r 
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» 
» 

Üsküdar 
Kartal -
Şile -

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köy adı 

M. Şevketpaşa 
Polenez 

- Yenidoğan 
Paşaköy 

Meşrutiyet 
Kızılca 
Sofular 
Alacalı 
Doğancalı 
Domalı 
Kurna 
Karakiraz 
Satmazlı 
Erenlen 
Korucu 
Darlık 
a) Köydere 
b) Kayabaşı Man. 
Yeşilvadi 
Kalealtı 
Ulupelit 
Avcıkoru 

1970'de 1971'de 
biten biten 

+ 
1+ 

1972'de 
bitecek 
olan 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- +' 

D ü ş ü n c e l e r 

Şile - Üvezli 
Kömürlük 
Kervansaray 
a) Artvinler Mah. 
Bıçkıdere 
Oruçoğlu 
Dereli 
Hasanlı 
a) Çengilli Mah. 
b) Sarıkavak 
c) Demircili 
Değirmençayırı 
a) Kumca Mah. 
Yaka 
a) örüncülü Mah. 
b) Ezilli Mah. 
Ahmetli 
imrendere 
Karamandere 
a) Ovacık Mah. 
Yeniköy 

KÖY ELEKTRİFİKASYONU ÇALIŞMALARI 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
eh 
+ 

+ 
4-
+ 
+ 
-f 
+ 
o. 
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1970'de 
Köy adı biten 

Karabeyli 
a) Manşar Mah. 
Yaylalı 
Teke 
a) Sinekli Mah. 
b) Halli Mah. 
Yaamanayır 
a) Ağaçdere 
b) Osmanköy 
a) Sortullu Mah. 
b) Sevişli 
Hacılı 
Göksu 
a) Evrenli Mah. 
b) übeyli Mah. 
c) Demirli Mah. 
d) Şıhlar Mah. 
Gökmaslı 
a) Davutlu Mah. 
Soğullu 
a) thsanoğlu Mah. 
b) Edevli Mah. 
Çataklı 
a) Eminbeyli Mah. 
îsaköy 
a) Bozahlat 
Göçe 
a) Koltu Mah. 
b) Kılıç Mah. 
c) Yaka Mah. 
d) Hacımustafa 
e) Haliloğlu 
î) Kalem Mah. 
g) Pinti Mah. 
Geredeli 
a) Sungurlu Mah. 
b) Aşağı Hatip. Mah. 
c) Keremeddin Mah. 
d) Hacıköy Mah. 
e) Yumuşakköy Mah. 
By. Bucaklı 
a) Dik Bucaklı 
b) B. Aşa. Mah. köy 
c) K. Aş. Köy Mah. 
Kadıköy 

1972'de 
1971'de bitecek 
biten olan 

.+ 
;+ 
+ 
: + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
;+ 
;+ 
:+ 
:.+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
+ . 
+ 
+ 
.+ 

. + 
+ 
rh 
+ 
* 

± 
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Çatalca 

Köy adı 

- Kestanelik 
Oklah 
Subaşı 
Çanakça 
Dağyenice 
Örcünlü 

1970'de 
biten 

1971'de 
biten 

.+ 
,+. 
..+ 
.+ 
;+ 
;+ 

1972'de 
bitecek 
olan D ü ş ü n c e l e r 

Not : Elektrifikasyon ihaleleri esasen senelere sari olarak yapılmaktadır. İhale edilen işler
de enerji alınan noktaya yakın olan köylerden itibaren inşaata devam edilmektedir. Biten köy
ler devreye sokulmaktadır. 

İnşaatın senelere devretmesi ve ayrıca işin tamamlanması için mücbir sebeplere dayanan süre 
uzatılması verilmekte olup mücbir sebepleri izah eden esaslar aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yapılan proje tasdiklerinin gecikmesi. 
2. Yüksek gerilim hattında mecburen yapılan tadilâtlar (Ormanı katetme, orman işletmele

ri ile ihtilâflar, askerî tesisler, radar tesisleri gibi)1 

3. Demir teminindeki güçlük (1970 senesi için cari olmak üzere) 
4. Yüksek gerilim izodatörlerinin teminindeki güçlük. 

5. Tahsisat kifayetsizliği. 

9. — Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
Yükseliş Kolejinin Devlet tarafından satınalın-
dığt haberinin doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Helen'in yazılı ceva
bı (7/1039) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki suallerimin Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunu emirlerinize saygı ile arz ederim. 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Turgut 

27 . 3 .1972 

1. Eski Başbakan Sayın Demirel'in karde
şi Ali Demirel'e ait olan Yükseliş Kolejlinin 24 
(milyon T.L. sına istimlâk edildiğini veya Dev
let tarafından satınalmdığıııa dair gazeteler
de çeşitli halberler çıkmıştır. Bu haberler doğ
ru mudur? Eğer doğru ise Kolej tamamen mü, 
yoksa kısmen mi alınmıştır? Bedeli ne kadar
dır? 

2. Kolej Devlet tarafından tamamen alın
mışsa, Devlet tarafımdan alman Kolejin arsa
sı kaç metrekaredir? Üzerinde yapılmış olan 
'binaların toplam inşaat miktarı kaç metrekare
dir? Binalardaki teçhizat ve lâboratuvar mal

zemesi için ayrıca para ödenmiş.midir? ödenmiş-
e ne kadar ödenmiştir? 

3. Kolej Devlet tarafından tamamen alın-
lamışsa, alınan kısmın arsası kaç metrekare-
Jir? Binaların toplam inşaatsahası kaç metre

karedir? Teçhizat ve lâboratuvar için ne kadar 
jedel ödenmiştir. Alınan kısım, bütün kolejin 
/üzde kaçı olarak düşünülmektedir? 

4. Kolej Devlet tarafından satmalınırken, 
Ali DemireTin 29 . 3 . 1970 tarihli Hürriyet Ga
zetesinde Vermiş olduğu mal beyanımda gös
terdiği değer nazarı itibara alınmış mıdır? 
Alınmamışsa bedel ne şekilde takdir edilmiş
tir. 

T. 0. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-233/7801 

2.8. 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

% i : 12.4.1972 tarih ve 7/1039-5596/42081 
sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, Yük
seliş Kolejinin Devlet tarafından satımalmdığı 
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haberinin doğru olup olmadığına, ilişkin 
27.3.1972 tarihli yazılı soru önergesirim cevabı 
eklice sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ede
rim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, Yük
seliş Kolejinin Devlet tarafından satınalmdığı 
haberine ilişkin 27 . 3 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Maliye Bakanlığından alman bilgiye göre: 
H. Ali Demirel'e laidolup Ankara, - Maltepe 

semtinde 7365 ada 5 parsel sayılı 25 410 M2'lik 
arşa üzJerinde bulunan Yükseliş Mühendislik ve 
Mimarlık özel Yüksek Okulu dle Yükseliş Ko
lejinden, Ankara Belediyesi îmar Müdürlüğü
nün 7309/71 evrak, 61 050 plan, 0-6 pafta ve 
62 097 çap numaralı plan ile yapılan ifraz so
nunda; 

8 parsel numamsiyle ayrılmış olan 13 074 
M2 Tik müfıtez arsa üzerinde bulunan ve toplam 
olarak 24 692,32 M2'den ibaret inşaat ulam bu
lunan Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık özel 
Yüksek Okulu 24 378 457 T.L. bedelle 1472 sayı
lı Kanunun 9 ncu maddesine dayanılarak satm-
alınmış ve tapunun 16 . 2 . 1972 tarih ve 1 cilt, 
69 sıra numarasında Hazine adına tescil ettiril
miştir. 

T.L. 

ıSatınalma bedelinin miktarı : 
13 1074 M2 yüz ölçümlü arsa için 9 805 500 
24 692,32 M2 inşaat için 14 362 957 
Klima tesisatı için 210 000 
olarak saptanmıştır. 

Okul içlinde bulunan bilûmum teçhizat, de
mirbaş eşya mefruşat ve lâboratuvar malzeme
leri de, 1472 sayıli Kanunun 9 ncu maddesi uya
rınca teşekkül eden îl ıSatınalma Komisyonu
nun 17 . 1 .1972 tarihli karaıiı ile 7 258 170,45 
T.L. bedelle satmaknnuştır. 

Alınan tesislerin değeri tespit edilirken H. 
Ali Demirerin, günlük gazetelerden birinde 
çıkan mal beyanı nazarı itibare alınmamıştır. 

Taşınır malların değerleri Maliye Bakanlı
ğı, hesap uzmanlarından kurulu bir heyete ma
liyet ideğerlıerinden yıpranma payları düşürül
meli suretiyle tespit ettirilmiş ve mal sahibi-

ı niin taşınır malları için talebettiği 17 103 030,05 
liraya «karşılık, yukarıda belirtildiği üziere 
7 253 170,45 T.L. ödenmiştir. 

Taşınmaz mallar ise ayrı ayrı teşekkül eden 
iki bilirkişi feayetaıin yaptığı statik hesaplar 
ve yıpranma payları gözönünde bulundurul
mak suretiyle tespit ettirilen değerler naza
ri itibara alınarak, mal sahibinin 46 500 000 
T.L. bedel teklifine karşılık, 24 378 457 T.L. be
delle satmalmmış bulunmaktadır. 

7 Parsel numarasiyle ayrılmış bulunan 
12 338 M2'lik müfrez arsa ve bunun üzerindeki 
12 000 M2'lik inşaat sabah kolej binaları ise 

| 1472 sayılı Kanunun hükümleri dışında kaldı
ğından satmaîınmamıştir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

10. — İçel Milletvekili Celal Kargûı'nın, An
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim gö
revlilerinden tazılarının Sıkıyönetim mahkeme
lerince gözaltına alınış nedenlerine dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı reva-
bı (7/1040) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ıSayin Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teküf ©derim. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğre
tim görevlilerinden Prof. Uğur Alacakaptan, 
Prof. Mukbil özyörük, Asistan Uğur Mumcu ve 
Asistan Adil özkul'un Sıkıyönetim mahkemele
rince gözaltına alındıkları doğrumudur? Doğru 
ise bu şahıslar bangi nedenlerle göz altına alın
mışlardır?. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-66/5954 

10 . 6 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 4 .1972 tarih ve 7/1040-5604/42174 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Oelâl Kargılı 'nın, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesü öğretim üyele-
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rinden bazılarının Sıkıyönetim mahkemelerince ı 
göz altına alınış nedenlerine ilişkin yazılı ®oru 
önergesinin cevabı eklice sunulmuştur. 

ıSaygiyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerin
den bazılarının göz altına almış nedenlerime iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabıdır'. 

Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesünde 
meydana gelen anarşik olayların tahkikatını 
yapmakta olan Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
ıSavcılığı, bazı öğretim üyelerinin ve öğrencile
rin ıgıöz altına alınmalarını talebetmiş, komu
tanlıkça 1402 ısayılı Kanunun 15 nci mdadlesin-
deki yetkiye dayanılarak teklif edilen şahıs
lar göz altına alınmışlardır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci 
maddesinin 3 ncü fikrasında «ISıkıyömetim Ko
mutanı bu kanununda yazılı suçlardan sanık 
kişileri, Mayönetinı Komutanlığı neadinde'M 
Askerî Mahkemeye sevk ve tutuklanmaları ge
rekip gerekmediği hakkında b'ır 'karar alınınca
ya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 30 
günden fazla olamaz» denilmekte ve Komutan
lık da bu kanun hükmünü aynen uygulamış bu
lunmaktadır. 

önergede bahsi g&Qm öğretim üyeleri bu ne
denle göz altına alınmış olup, Askerî Savcılıkça 
tahkikat tamamlanarak gözaltına alınanlardan 
Uğur Alaoakaptan ile İMükbil özyıörük serbest 
bırakılmışlardır. 

Ferid Melen 
Başbajkan 

11. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum ili Narman ilçesi Koyunören 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak 
için yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yaılı ceva
bı (7/1041) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak çevaplandırılnıaisını say-
gdyle rica ederim. 

28 . 3 . 1972 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca | 
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Erzurum Narman ilçesi Koyunören köyün
den Reşit oğlu 1300 doğumlu Yusuf Yıldırım, 
1939 yılında Narman Askerlik Şubesine yazı ile 
(müracaatta bulunarak İstiklâl Madalyası ta
lebinde bulunmuştur. Aradan dört yıla yakın 
bir zaman geçmesine rağmen dileği hakkında 
müspet veya menfi bir cevap alamamıştır. 

Askerlik şubelerine müteaddit defalar mü
racaatını takip için tarih ve numara istemişse1 

de her defasında Bakanlığın emri vardır, tarih 
ve numara venemiyoruz, diye menfi cevaplar 
verilmiş. Bu sebeple de mumaileyh müracaatını 
takip imkânı bulamadığı içindir ki, dördüncü 
yıla rağmen müracaatı hakkında henüz bir ema
re ve sonuç yoktur. 

Şu hale göre adı geçen gazinin müracaatı 
hakkında bir sonuç alması iiçin nereye ve na
sıl müracaat etmesi lâzımgelmektedir. 

Şayet ikendisinin dalhi takibine lüzum gö
rülüyorsa, o halde dilekçinin; 

1. Halihazırdaki müracaatı hangi safha* 
dadır? 

2. İstiklâl Madalyası tahminen ne zaman 
verilebilecektir? 

3. Şayet verilmiş ise hanıgi tarih ve sayı ile 
verildiği? 

4. Bütün bunlara rağmen tarih numara zik-
redilmediği için muameleli evrakları buluna
mıyorsa bunun için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Asal : 4063.1-701-72 Madalya 

(îdarî/9a)-93469 
20 . 7 . 19712 

Konu : Yusuf Yıldaaıum'ın 
Madalya işlemi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
îlgti : (a) Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

Kanunlar Md. lüğünün 12 . 4 . 1972 gün ve 
7/1041 5605/42137 saydı yazı. 

(b) Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın önergesi. 

İstiklâl Madalyası isteğinde bulunan kim
liği aşağıda yazılı şahsın evrakı 70359 sıra nu
marada (kayıtlı olup incelenmesi yapılmış, ka
yıtlardaki eksikliğin tamamlanması için Erzu
rum Askerlik Dairesi Başkanlığınla yazılmış
tır. 
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Cevap geldiğinde yeniden incelenerek neti
cesi, askerlik şubesi yoluyle sahsa bildMlecek-
tir. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 
Kimliği : 

Reşit Oğ. 1300 D. lu 
Yusuf Yıldırım 
Narman Koyunören köyünden 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum ili Müdürge köyünden bir şah
sın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müra
caata dair soru önergesi ve Millî Savunma Baka
nı Mehmet İzmen'in yazık cevabı (7/1042) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle arz edeıiim. 

28 . 3 . 1972 
Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum ili Müdürge (Çayırtepe) köyünden 
Şakir oğlu 1300 doğumlu Ömer Çağıl "in İstik
lâl Madalyası için yaptığı müracaatı, Erzurum 
Askerlik Daire Başkanlığının 29 . 3 . 1971 gün 
ve 1 nci Kısım 4061-8-71/1 sayılı yazıianyle Mil
lî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkan
lığına gönderildiği ve orada (84941 yenli inha) 
diye kayıtlı olduğu halde henüz şu ama kadar 
bir sonuç alınamamıştır. 

Mumaileyh yaşla ve hasta olup hayatının 
som yıllarında son derece maddî sıkıntılarla 
karşı karşıyadır. 

Bu mağduriyetinim biran evvel giderilebil
mesi için; 

1. İstiklâl Madalyası tahminen ne zaman 
verilebilecektir? 

2. İşlem devam etmekte ise halen hangi 
safhadadır? 

3. Şayet İstiklâl Madalyası verildi ise ve
rildiği tarih ve numarası nedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 
Asal : 4063.1-702-72 Madalya 

(îdarî/9a)-93470 
Konu : Ömer Çağıl'ın madal
ya işlemi. 

20.7.1972 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) T. B. M. M.'nin 12 . 4 . 1972 gün 
ve 7/1042^5606/43138 sayılı yazısı. 

(b) Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın önergesi. 

İstiklâl Madalyası isteğinde bulunan kim
liği aşağıda yazılı şahsın evrakı 84941 sıra 
numarada kayıtlı olup incelenmesi yapılmış ve 
şubesinden yeniden kütük kaydı istenmiştir. 

Cevap geldiğinde tekrar incelenerek neti
cesi, askerlik şubesi yoluyle şahsa bildirile
cektir. 

Arz ederim. 
Mehmet îzımen 

Millî Savunma Bakanı 
Kimliği : 

Şakir Oğ. 1300 D. lu Ömer Çağıl 
Erzurum - Müdürge köyünden 

13. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Erzurum ili Oltu ilçesi Balıklı (Kiğik) 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak 
için yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı ceva
bı (7/1044) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederim. 

28 . 3 . 1972 
Erzurum Milliatfvekili 

Gıybsettin Karaca 

Erzurum Oltu ilçesi Kiğik (Başaklı) köyün
den Şakir Yaldız, İstiklâl Madalyası verilmesi 
için yaptığı müracaatı, Erzurum Askerlik Dai
re Başkanlığının 15 Nisan 1971 gün ve 1 nci kı
sım - 4061-8 isayı ve 71/6 No. lu yazıları ile Millî 
Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkan
lığına gönderilmesine rağmen henüz şu ana ka-

\ dar bir cevap alınamamıştır. 
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Adı geçen gazi hasta ve yaşlıdır, aynı za
manda maddî sıkıntı içinde yaşamaktadır, öm
rünün (son yıllarında içinde bulunduğu maddî 
(sıkıntılardan biran önce kurtulması için; 

1. İstiklâl Madalyası tahminen ne zaman 
verilebilecektir? 

2. Muamelesi henüz devam ediyorsa ha
lihazırdaki durumu ile müracaatı naniği safha-
dadır?. 

3. İstiklâl Madalyası verildi ise verildiği' 
tarih ve sayısı nedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Asal : 4003.1-870-72 Madalya 

(îdarî/9a) - 95461 
14 . 8.1972 

Konu : Şakir Yaldız'ın ma
dalya işlemi. 

Millet IMeclisli Genel Sekreterliğine 

İlgi : (a) M. M. Gen. Sek. Kanunlar Md, 
lüğünün 12 . 4 . 1972 gün ve 7/1044, 5603/42140 
sayılı yazısı. 

(b) Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm 28 . 3 . 1972 tarihli soru önergesi. 

İlgi (a) ekinde gönderilen önerge ile duru-, 
mu sorulan kimliği aşağıda yazılı şahsın evrakı 
72356 sıra numarada kayıtlı olup inceleme 
safhasındadır. 

İşlem neticesi askerlik şubesi yoluyle şahsa 
bildirilecektir. 

Arz ederim. 
Mehmet lamen 

Millî Savunma Bakanı 
Kimliği : 

Erzurum Oltu - Kiğik K.den 
Şakir Yaldız 

14. — Aydın Milletvekili 31. Kemal Yümaz'ın, 
turizm gelirlerinin azalmasını önlemek için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Akçal ile Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevapları 
(7/1045) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorumun Maliye ve Turizm ve 

Tanıtma bakanları tarafından yazılı olarak ce-

18 . 10 . 1972 O : 3 

vaplandırılması hususunda tavassut buyurul-
masını saygıyle rica ederim. 

27 . 3 . 1972 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesi turizm kal

kınması için pilot biblge olarak seçilmiş olup 
Devletin mlilyonluk yatırımlar yapmakta oldu
ğu bir turÜstik ıb'ölgamizdir. Efes, Didim, Priyen, 
Milet, Pamukkale, Nyssa, Tralles gibi antik 
şehir kalıntılarını ve Meryem Ana evini ziya
rete gelen yüzbinlerce turist Kuşadası'ndan 
karaya çıkar; Turistleri getiren Yunan gemi
leri fazla beklemediklerinden, günlük 1 000 -1 500 
turist 4 - 5 saat içinde ziyaretlerimi ve alış ve
rişlerini yapmak zorunda kalırlar. Bazen 40-50 
kişilik gruplar halinde hatıra eşya dükkânları
na gelen bu turistler işlerinin acele görülmesi
ni isterler. Bu sıkışık durumda, kendilerine pra
tik kolaylıklar gösterilmediği takdirde mem
leketimizin düviz geliri ziyana uğrantaktadır. 
Yolcuların, alış veriş yapmadan ayrılıp git
meleri yüzünden uğranılan bu kaybı telâfi için 
tedbir alma ihtiyacı yanında, bir de satılan her 
eşya için işletme vergisii makbuzu kesme zo-
runluğu olması, Kıışadası'nda turizmi baltala
yacaktır. 

Kuşadası esnafı, vergi vermekten kaçmayı 
asla düşünmemekte, ancak bu duruma bir çare 
bulunmasını da haklı olarak talebıetmektedir. 

1. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizm 
gelirinin azalmasını önlemek için ne gtibii ted
bir düşünüyor? 

2. Maliye Bakanlığı, vergi ziyama sebe-
bolmadan, hu önemli konuyu nasıl halletmeyi 
düşünüyor? Hatıra eşya satıcılarının başka yol
la vergilendirilmesi, götürü usulden veya mu
afiyetten faydalandırılmaları mümkün mü
dür? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşarvfirliği 
XI U - 280-9706 

9 . 6 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

lllgi : 12 . 4 . 1972 gün ve Kanunlar Md. 
7/1045 - 5609/42129 sayılı yazı. 
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Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm Mil- I 
let Meclisine verdiği ve turistik eşya satıcıla
rının İşletme Vergisi muafiyetinden yararla
nılması veya bunlara götürü usulün uygulan-
anası veyahut da herhangli bir vergi ziyama 
sebebiyet vermemek için turistik eşya satıcıla
rının başka bir yalla vergüendiriilmedııin müm-
Ikün olup olmayacağı hakkındaki sorusu Ma
liye Bakanlığına iletilmiş ve ekli cevap alın
mıştır. 

Turtam gelirlerinin azalmasını 'önlemek için 
Bakanlığımız şu tedbirleri almaktadır: 

a) 25 . 7 . 1969 tarih ve 6/12209 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle turistik geliş
me ıböllgfesi olarak vasıflandırılan merkezlerde 
yapılan turistik yatırımları, kredi vererek 
desteklemektedir. 

b) Bu bölgelerin yol, su, elektrik ve ka
nalizasyon yatırımları ele acınmaktadır. 

e) Etkili bir tanıtma Bakanlıkça yürütül- \ 
inektedir. j 

d) Organize turların gelişmesi için seya- İ 
hat acentaları kanun tasarısı hazırlanmış ve \ 
Yüce Meclise sunulmuştur. 1 

e) Ege sahilleri ile Yunan adaları arasın- { 
da Türk gemîlerlinin çalışması ve daha fazla 
turist çekmek için gemicilik teşvik edilmekte
dir. I 

f) Ayrıca, turizm sektöründe 1972 yılında 
uygulanacak kredi politikasının ana ilkele
rinde de belirtildiği üzere ülkeye döviz girdi
sini aritıran el sanatları imalâtçılarına, turistik 
eşya satıcılarına işletme kredisi verilmesi uy
gun görüldüğünü bilgilerinize arz ederim. 

Erol Akçai 
Turizm ve Tanıtma Bakanı1 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : 2433070-1495 

17 . 5 . 1972 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 

Ankara 
Turizm Gn. Md. 
îlgıi : 4 . 5 .1972 gün ve 3907-7227 sayılı ya

zanız. 
İlgide kayıtlı yazınız incelendi. 
Malûmları olduğu üzere Kuşadası nüfusu 

30 000 den aşağı olan ilklerimizden biridir, j 

I Halen yürürlükte olan mevzuatımıza göcrte anı
lan ilçemizde İşletme Vergisinin uygulama ala
nı çok mıabduttur. Turistlere bu illerimizde sa
dece mücevherat, kuyumcu eşyası ve taklit ziy
net eşyası gibi emtia için vergi ödemektedir
ler. Bunların dışında kalan hatıra eşyası İşlet
me Vergisine tabi bulunmamaktadır. 

Kaldı ki, Dünyanın pek çok ülkesinde bu 
t*.p satış ve harcama vergileri mevcuttur. Ay
rıca kapsam yönünden emtia tefriki de yapıl
mamaktadır. Bu sebeple, özellikle Kuşadasında 
alış veriş yapan turistler, mevcut alışkanlık
ları seibabiyle satış vergisini ödemekten çekin
meye 'çeklerdir. 

Diğer taraftan, 1318 sayılı Finansman Kanu
nu gereğince emtia ticareti için götürü usulde 
vergilendirilme şeklinin tatbikine imkân yok
tur. Esasen İşletme Vergisinin tahsilinde kul
lanılan perakende satış vesikalarının düzenlen-

l med som derece 'basitleştirilmiş bulunmakta ve 
| işletmelere büyük bir külfet yüklenıemekte-
! dir. 
j Bu konu hakkında Millet Meclisi Başkanlı-
| gına da malûmat verilmiştir. 
j Bilgi edinilmesi arz ve rica olunur. 

Maliye Bakanı Y. 
j İmza 
j Adnan Başer Kaf aoğlu 

Gelirler Genel Müdürü 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 12 . 4 . 1972 gün ve 5609/42129-7/1045 

sayılı yazınız. 

İşletme Vergisinin Kuşadasında turist har
camalarını azaltacağına ve hatıra eşyası sa
tan işletmelerin götürü usulde vergilendiril-
Hissinin mümkün olup olmadığına dair Aydın 
Milletvekilli M. Kemal Yılmaz tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi incelendi: 

Malûmları olduğu üzere Kuşadası nüfusu 
30 000'den aşağı olan ilçelerimizden biridir. 
Halen yürürlükte olan mevzuatımıza g'öre anı
lan ilçemizde İşletme Vergisinin uygulama ala
nı çok mahduttur. Turistlere bu illerimizde sa
dece mücevherat, kuyumcu eşyası ve taklit 
ziynet eşyası gibi emtia için vergi ödccnekte-
dfrler. Bunların dışünda kalan hatıra eşyası 

I İşletime Vergisine tabi bulunmamaktadır. 

— 509 — 



M. Meclisi B : 147 

Kaldı ki, dünyanın pek çok ülkelerinde bu I 
tip satış ve harcama vergileri mevcuttur. Ay
rıca kapsam yönünden emtia tefriki de yapıl
mamaktadır. Bu sebeple, özellikle Kuşadaısın-
da alış veriş yapan turistler, mevcut alışkan
lıkları sebebiyle satış vergisini ödemekten çe
kinmeyeceklerdir. 

Biğer taraftan, 1318 sayılı Finansman Ka
nunu gereğince emtia ticareti için götürü 
usulde vergilendirilme fekliınin tatbikine im
kân yoktur. Esasen İşletme VerigBİnin tahsi
linde kullanılan perakende satış vesikalarının 
düzenlenmesi son derece basitleştirilmiş bulun
makta ve işletmelere büyük bir külfet yük-
lememektedir. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
Antalya ilindeki Korkuteli - Elmalı yolu inşaatı- I 
nın durdurulma nedenine dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekîn'in yazılı I 
cevabı (7/1047) 

29 . 3 . 1072 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda'ki sorularımın iSaym Bayındırlık 
Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasiinın 
teminini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Korkuteli - Elmalı yolu (inşaatı niçin 
durdurulmuştur?. 

2. Elmalı, Finike, Kumluca ve Kaş ilçele
rinin hayat damarı olan Elmlalı, Finike yolu ne 
zaman ıslah edilecektir? 

3. Üzerinde çalışma yapılan Gonbe, Kaş 
yolunda çamurdan geçilemeyen toprak tesvi-
yeli morca kaya mıntıkasının kaplaması ne şa
mam. yapılacaktır? 

4. Bemre - Kaş yolunda kaç yıldır bakım 
yapılmamaktadır. Bu yol ne zaman ıslah edilip 
(bakıma alınacaktır? 

5. Finike - Kumluca yolu 20 Km. olduğu 
halde niçin ele alınmamaktadır bu yol ne za
man ıslah edilecektir? | 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem 

Sayı : A-01-820 
14 . 5 . 1972 

Konu : Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv'un vazıh soru
su. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îliği : 14.4.1972 tarih ve 74047/5615-42199 

sayılı yazınız. 
Antalya ilindeki yolların durumlarına ait 

Antalya Milletvekili îhsan Ataöv tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevap-
landınılmıştır. 

1. Korkuteli - Elmalı yolumda 1972 yılına 
kadar bölge tasarruflarının imkân verdiği oran
da çalışmalar yapılmıştır. 

Adı geçen yol 1972 programının yeni pro
jeli yol onarımı bölümüne alınmış olup çalış
maların durduralıması söz konusu değildir. 

2. Elmalı - Finike Devlet yolu, 1900 yı
lından beri yapılan normal bakım çalışmala-
rı yanında, bı'dflge imkânları ile bazı kesimler
de varyantlar inşası suretiyle ıslah edilmiş
tir, 

Söz konusu yol 1072 programıma alınama
mıştır. 

3. Elmalı ayrımı - Gömbe - Kaş yolu, Ay
rım - iSinekçibeli - Kaş ayrımı yolu olarak il 
yolları devam eden yol yapımı programında 
bulunmaktadır. 

ISöz konusu yolda Sinekçibeli, Kuruova - Alıç-
lı, Çeşme ve Morcakaya varyantlarının projeli 
olarak yeniden yapımlarına devam edilmekte
dir. 

Soruda belirtilen Morcakaya varyantında sa
nat yapılarının % 80'ni 1971 yılında tamam
lanmıştır. Bu yıl imkânlarımız oranında üst 
yapı çalışmalarına devam edilecektir. 

Adı geçen yolda müteakip yıllarda da ça-
hşılacaktır. 

4. Bemre - Kaş yolunda normal bakım hiz
metleri devamlı olarak yapılmaktadır. Bu gü
zergahta Kaş İaşeleri, Bemre çıkışı ve yolun 
diğer kesimleri onarılmıştır. 

5. Finike - Kumluca güzerihâgında 4 kilo
metrelik bir varyantla Alakır köprüsünden ge
çit sağlanmıştır. Ayrıca Finike içinde 24 met-
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relik Tatlıçay ve Acııçay köprüleri de yapıla
rak geçite açılmıştır. 

Söz konusu güzargâhın kamulaştırma iş
lemleri arasında Danıştaya intikâl eden bazı 
davalar vardım. Bunların bir kısmı henüz so
nuçlanmamış olup bu hukukî problemlerin hai
li beklenım'ekt'edlir. 

Halen Kumluca - Finike arasında Turunç-
ova üzerinden yaz, kış emniyetle geçit veren 
bir yol mevcuttur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da Karaboynuzlar Okul 31üdürünün 
Kastamonu iline naklinin nedenine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın 
yazılı cevabı (7/1048) 

29 . 3 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
Ühsan Ataöv 

1. Antalya'da Basına intikal eden öğret
men dövme olayı nedir? 

2. Karaboynuzlar Okul Müdürü Ömer 
Türkyılmaz Kastamonu iline hangi suça müste
nit nakledilmiştir? 

3. öğretmene nakil emri raporlu iken nasıl 
tebliğ edilmiştir? 

4. Tebligat Millî Eğitim Müdürlük odasın
da niçin yapılmışta usule uyularak yapılma
mıştır? 

5. Ömer Türkyılmaz, Kaymakam, Emniyet 
Amiri ve İlköğretim Müdürünün karakolda 
müşterek taarruzuna uğramıştır bu husus doğ
rumudur? 

16. Bu konuda yapılan, tahkikat sonucu ne 
olmuştur? Maiyetindeki öğretmeni döven ve 
dövdüren ilköğretim müdürü için ne yapılmış
tır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
255 

22 . 5 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 4 . 1972 tarih ve 7/1048-5616/ 
42200 sayılı yazıları. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Antal
ya ili Alanya ilçesi Karaboynuzlar ilkokulu 
Müdürünün Kastamonu iline nakil sebebine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim' Bakanı 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Antalya 
ili Alanya ilçesi Karaboynuzlar ilkokul Müdü
rünün Kastamonu iline nakil sebebine dair ya

zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
1. Antalya ili, Alanya ilçesi, Karaboynuz

lar ilkokulu Müdürü Ömer Türkyılmaz, Kas
tamonu Hi emrine atanmasıyle ilgili emri te
bellüğ ettiği sırada dövüldüğünü iddia etmiş
tir. Dövülme olayının sübut derecesi belli de^ 
ğildir. Tahkikat sonucu beklenilmektedir. 

2. Karaboynuzlar İlkokulu Müdürü Ömer 
Türkyılmaz'ın; 

a) Çevrede tarikatçı olarak tanındığı; 

b) ISüleymancı tanınan ve politikanın için£ 
giren şahıslarla ilişki kurduğu, toplantılar yap
tığı; 

e) Kur'an kursuna ilkokulu bitiren öğren
cileri gönderme çabasında olduğu, köyleri do
laşarak vaaz verdiği, dolayısıyle okulla ilgi
lenmediği; 

d) Atatürk inkılâplarına ters düşen anla
yış ve tutumda bulunduğu; 

'Sıkıyönetim Komutanlığının içişleri Bakan
lığı kanalıyle Bakanlığımıza intikal eden yazı
sından anlaşılmıştır. Bunun üzerine, durum, 
valiliğe bildirilmiş, Valilikle hazırlanan fezle-
keli tahkikat dosyası il Millî Eğitim Disiplin 
Kuruluna intikal ettirilmiş ve Kurul tarafından 
adı geçenin «bir günlük maaş kesimi» cezasıy-
le tecziyesine ve «ti dışına nakli» ne karar ve
rilmiştir. Valiliğin teklifi üzerine ilgili, özlük 
haklarına dokunulmadan 788 sayılı Kanunun 
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22 nıci maddesine istinaden Kastamonu ili em
rine öğretmen olarak atanmıştır. 

Adı geçen Bakanlığımız aleyhine Danıştay-
da dava açmış, fakat yürütmenin durdurulma
sı talebi reddedilmiştir. 

3. İl Millî Eğitim Disiplin Kurulunun ka
rarı, usul gereğince kapalı zarf içinde ilgiliye 
tebliğ edilmek istenmiş ise de ilgili zarfı almak
tan kaçınmış; bilahare, görevli bulunduğu il
çenin Devlet Hastanesinde doktor bulunduğu 
halde, hiçbir ilgisi bulunmayan Manavgat ilçe
sine izinsiz olarak gidip 29 günlük rapor al
mış ve bu defa da raporlu olduğunu belirterek 
emri tebellüğ etmek istememiştir. 

Valilik, «Memurlara Hastalıklarından dola
yı verilecek raporların verilme şekli ve Resmî 
Tabip Raporları hakkındaki Talimatname» hü
kümlerine göre, izinsiz olarak görev mahalli ha
ricine gidilerek alman söz konusu raporu usule 
uymadığı için kabul etmemiştir. Bu itibarla, 
tebliğin, raporlu iken yapılmış olması da söz 
konusu değildir. 

4. — Adı geçen, raporunun geçersizliği kar
gısında müstafi duruma düşmemek için tayin em
rini tebellüğ etmek istediğini Vali Muavinine 
bildirmiş ve Antalya'ya gelerek emri tebellüğ 
etmiştir. 3.3.1972 tarihinde de görevinden ay
rılmıştır. 

5,6. — iddia edilen dövme olayı ile ilgili tah
kikat devam etmekte olup, sonuçlandığında il
gililer hakkında gereken kanunî ve idarî işlem 
yapılacaktır. 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop ili Durağan ilçesinin sağlık ihtiyaçlarına 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Cevdet Ayhan'ın yazılı cevabı. (7/1050) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve rica ederim. 

28.8.1972 
Sinop M'üHısitveikili 

Hilmi İşgüzar 

'Sinop iline ve ilçelerine bağlı, özellikle Du
rağan ve Boyabat ilçelerinin Ebe ihtiyacı had 
safhaya gelmiştir En az 8 ebeye ihtiyaç var
dır. Yolların olmaması nedeniyle doğum san
cılan çeken köylü kadınları ilçe merkezilerinde 
ulaştırılamamakta bu yüzden can kaybı olmak-

I tadır. Grup köy merkezlerinde ebıe olmadığın
dan köylüler zor durumda kalmaktadır. 

Kışta esasen yol durumu trafiğe kapalı olan 
köylerimizin ebeden mahrum olmaları halkımı
zın endiş©3İne sebebolmakta, hatta Devlete olan 

i inançlarında sarsıntılar olmaktadır. Devletin 
en büyük görevi insan sağlığını ve insan haya
tını teminat altına almasıdır. Bu yönden : 

1. — Her balamdan geni kalmı̂ j Sinop'un in
san sağlığıyle ilgili konu da Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olarak ne düşünülmjektedir? 

2. — Boyabat ve Durağan ilçelerinin ihtiya
cı olan 8 ebenin temininde ne gibi tedbir alına
caktır, ne zaman bu ihtiyaç giderilecektir? 

3. — Durağan ilçesi Sağlık Merkezinin ihti-
1 yacı olan bir vasıtanın verilmesi konusunda dü

şünceniz nedir ve ne zaman verilecektir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

'Bakanlığı 
Bakan 

869 
15 . 5.1972 

Koinu : Sinop Millet
vekili Hilmi İşigüzar'm, 

'önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 14 . 4 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlü
ğü : 7/105O-5625/42269 sayılı yazı. 

| Sinop ilinin sorunları hakkında Hilmi işgü-
zar tarafından 28 . 3 . 1972 tarihinde verilen ya
zılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. üevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, yazılı 
i soru önergesine cevabım : 

Soru 1. — Her bakımdan geri kalmış Sinop'-
un, insan sağlığıyie ilgili konu da Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı olarak ne düşünülmekte
dir? 

Cevap 1. — a. Sinop ilinin personeli ihtiya
cı bugün bir sorundur. Bu husus zamanla gide
rilecektir. 

b.)Tesi3 bakımından noksanlar sağlık hiz-
j metlerinin, sosyalleştirilmesi projesinde geniş 
I ölçüde hafi edilecektir. 
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c.) 'Sinop ili ve ilçelerinin çevre sağhğı şart
larının ıslâhı ve dolayısıyle bulaşıcı hastalıkla
rın çıkış ve yayılmasını önlemek için şimdiye 
kadar yapılan faaliyetlere hız verilecektir. 

d.) il merkezinin içme suyu klorlanmakta
dır. Ancak Boyabat ve Durağan dışındaki ilçe
lerde içme suyunun dezenfeksiyonu 1972 yılın
da sağlanacaktır. 

e.) 111 merkezinin kanalizasyon şebekesinin 
düzeltilmesi hususu iller Bankası tarafından ele 
alınmış ve ihaleye çıkarılmıştır. 

f.) Sinop ilinde bulaşıcı hastalıkların geçen 
senelere göre azaldığı gömülmektedir. AŞJL tat
bikatının yaygınlaştırılması ve yukarıda açık
lanan çevre sağlığı santiarının ıslâhı ile önümüz
deki yıllarda bulaşıcı hastallklarn asigarî sevi
yeye indirilmesi mümkün olacaktır. 

Soru 2. — Boyabat ve Durağan ilçelerinin ih
tiyacı olan 8 ebenin temininde ne gibi tedbir 
alınacaktır, ne zaman bu ihtiyaç giderilecektir? 

Cevap 2. — Adı geçen ilin ebe ihtiyacının 
imkânlar nispetinde karşılanması cihetine gidi
lecek ve sağlık okullarının 1971 - 1972 ders yılı 
mezunlarının yapılacak tayinlerinde de bu hu
sus dikkate alınacaktır. 

Soru 3. — Durağan ilçesi Sağlık Merkezimin 
İhtiyacı olan bir vasıtanın verilmesi konusunda 
düşünceniz nedir ve ne zaman verilecektir? 

Cevap 3. — Sinop - Durağan ilçesi Sağlık 
Merkezinin araç ihtiyacı kayıtlıdır. Halen eli
mizde- mevcut araç yoktur. Temininde ihtiyacın 
giderilmesine çalışılacaktır. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

18. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, TütÛ soylu olup Kuzey Suriye'de yaşa
makta iken 1939 yılında geçici ikamet belgesiyle 
Türkiye'ye iltica edenlerin Türk vatandaşlığına 
alınıp alınmayacaklarına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı 
(7/1051) 

30 . 3 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruların İçişleri Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi derin saygılarımla dilerim. 

Gaziantep Milletvekilli 
Şinasi Çolakoğhı 

Çoğu Türk soylu olup Kuzey Suriye'de ya
şamakta iken, 1989 yılında Fransız yönetimine 
karşı başkaldıranlardan bir bölümünü teşfkil 
edip o tarihl'erde Türkiye'ye iltica etmiş kimse
lerden (yüzlerce) halen Gaziantep ilinin Kilis, -
islâhiye, Hatay ilinin Kırıkhan ilçelerinde 33 
yıldan beri yaşamakta olanlar vardır, 

Bunlar her yıl aldıkları geçici ikâmet belge
leri ile toplumsal hayatımıza katılmaktadırlar. 
Bu gibilerin ikâmetleri nerede ise yarım yüz
yılı bulmuştur. Türk uyruklu kimselerle evle
nenlerden doğan çocuklar Türk vatandaşı ola
rak nüfus kütüMerimize yazılmış askerlik yap
mış, bunlardan bir çoğu torun sahibi olarak ge
ni^ aileler haline gelmişlerdir. 

33 yıl süresince her yıl yenilenerek veri-
3ısn geçici oturma belgeleri «daimî ikâmet» hali
ne gelmiştir. Bunlar arasında yasalarımıza ay
kırı davranışları görülenler sınır dışı edilmiş, 
veya en azından ikâmetlerine ait belgelerin ye
nilenmemek suretiyle tasfiyeye uğramış olma
ları gerekir. 

Yasalara uyarak yaşamakta olanların ise 
Türk soylu olmaları nedeni ile, tüm toplumsal 
yaşantımıza katılmış olmaları da gözönünde tu
tularak : 

1. Bunların, Bakanlığınızca daimî ikâmete 
tabi tutulma yerleri halen oturmakta oldukları 
ve ikâmet tezkeresi aldıkları iller olarak tak
dir buyurulup vatandaşlığımıza alınmaları ko
şullarının hazırlanması düşünülmekte midir? 

2. B'öyle bir düşünce yoksa, aile efradı Türk 
uyruklu, çocukları ve torunları Türk uyruklu 
olup, askerlik görevi yapmış bulunanlar torun 
sahibi olanlar, taşınır taşınmaz hak elde etmiş 
yüzlerce Türk asıllı bu gibiler konusunda bun
dan böyle nasıl bir işlem uygulanması düşünül
mektedir? 

T. C. 15 . 6 . 1972 
içişleri Bakanlığı1 

Emniyet Gn. Müdürlüğü 
Daire: Hd. Psp. Ya. Va: 136180 
Şube: Hd. ilt. Göç. B. 

Konu : Yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 14 . 4 . 1972 tarih ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğünün 7/1051 - 5628 -
42264 sayılı yazıları. 
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ilgide kayıtlı yazınız eki olarak gönderilen 
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun ya
zılı soru önergesi tetkik edildi: 

Suriye'den bugüne kadar kaçak yoldan yur
dumuza girerek ikamet tezkeresi ile oturan Su
riye uyruklu şahsıları, 

a) Eski tarihlerde iltica edenler, 
b) Arap - İsrail harbinin başlatmasından 

sonra iltica edenler, olmak üzere iki katagoride 
mütalâa etmek gerekmektedir. 

Eski tarihlerde iltica edenlerden Güney ve 
Güney - Doğu illerimizde müstahsil duruma 
gelmiş olanlar dışında kalanlar ile Arap - İsrail 
'harbinin başlamasından sonra iltica ederek, bu 
bölge illerinde yerleşenlerin kesif bir Suriyeli 
topluluğu meydana getirmelerinin mahzurları 
nazara alınarak, 1960, 1962, 1964, yıllarında, bu 
gibilere istanbul, izmir, Ankara ile Güney ve 
Güney - Doğu illerimiz dışında kalan illerde iş 
temin edilerek, bulundukları yerlerden ayrılma
maları şartına bağlı olarak kendilerine mülteci 
sıfatının tanınması kararlaştırılmıştır. 

1. — ilticaları 1960 yılından evvel kabul edi
lenlerden, vatandaşlık talepleri bu tarihe ka
dar ikmal edilmemiş olanlar ile 1 nci paragraf
ta kaydedilen mecburiyete uyanlardan ilticaları 
kabul edilmiş olanların vatandaşlık talep ve iş
lemlerinin, 1062 sayılı Kanuna göre, Bakanlar 
Kurulunca kaibul ve 1 . 10 . 1966 tarih ve 6/7104 
sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Suriye 
uyrukluların mallarına el konulmasına dair yö
netmelik esaslarının tatbikatında aksaklığa 
meydan verilmemesi ve bazı şahısların dolaylı 
yollardan bu uygulama dışına çıkmalarının ön
lenmesi için, emlâk ihtilâflarının halline kadar 
yerine getirilmemesi kararlaştırılmıştır. 

2. — 1960 yılına kadar vatandaşlık talebinde 
bulunanlardan sakıncalı halleri görülmeyenle
rin dilekleri is'af edilmiş olup, vatandaşlığa 
alınmalarmıda kendi yönlerinden fayda görme
diklerinden müracaat etmeyenler hakkında ev-
leviyetle bir işlem yapılamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir - Göztepe'deki mukim bir şahsın pasaport 
alamayış nedenine dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Fent Kubat'ın yazılı cevabı (7/1052) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sayın içişleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gerekli işlemin yapılmasını saygı ile rica 
ederim, 

izmir Milletvekili 
Talât Orhon 

İzmir 77 Sokak (Göztepe) 13/5 numarada 
mukim Ahmet oğlu 1930 doğumlu ismail Ma
nav, serbest meslek erbabı olup hakkında hiç 
bir mahkeme hükmü olmadığı, bir takibata da 
maruz bulunmadığı halde izmir Emniyet Mü
dürlüğüne, yurt dışına çıkmak için yaptığı mü
racaata rağmen pasaport alamadığını, İzmir 
Emniyet Müdürlüğünün bu işlemine hiç bir ge
rekçe göstermediğini, 1970 Mart ayında yaptı
ğı müracaatın bugüne kadar daima reddolundu-
ğunu, 1970 Mayıs ayımdan itibaren de sınır ka
pılarına (hiç bir suç isnadı yapılmaksızın) çıkış 
yapamaz kaydının konduğunu iddia etmektedir. 

Anayasa özgürlüğü olan seyahat özgürlüğü
nü kullanamayan ismail Manav, 27 Mart 1972 
tarihli telgrafla durumu içişleri Bakanlığına 
ıbiMirerek gerekli işlemin yapılmasını istemiş-

! tir. 
Vatandaşın iddiasının doğru olup olmadığı

nın, doğru ise yurt dışına çıkmasını engelleyici 
sebebin ne olduğunu, haksız ve sebepsiz bir en
gelleme var ise İzmir Emniyet Müdürlüğü ta
sarrufunun iptaliyle mumaileyhe pasaport ve
rilmesi için Bakanlıkça emir verilip verilmeye-

I ceğinin cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 8 . 6 . 1972 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Gn. Müdürlüğü 
Daire : Genel Güvenlik 

Aşırı ve Bıölücü Akımlar 
Şube: (C-2) 12422-3332-93982 

Konu : izmir Milletve
kili Talât Orhon'un 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 

20 . 4 . 1972 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/1052 - 5653/42440 sayılı yazısı. 

izmir - Göztepe'de mukim, Ahmet oğlu, Bul
garistan 1930 doğumlu İsmail Manav'in pasa-

I port alamayış nedenine dair izmir Milletvekili 
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Sayın Talât Orhon tarafından verilip Bakanlı
ğımca cevaplandırılması istenilen yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen vatandaşımız, izmir valiliğine ver
diği 23 . 3 . 1970 tarihli dilekçe ile Almanya'ya 
gitmek üzere 1 yıl süreli pasaport talebinde bu
lunmuştur. 

Hakkında gizli olarak yaptırılan tetkik ve 
tahkikat neticesinde durumu itibariyle 5682 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sının Bakanlığıma tanıdığı yetkiye dayanılarak 
kendisine pasaport verilmemiş, yurt dışına çıkı
şının önlenmesi için de gerekli tedbir alınmış 
ve keyfiyet izmir Valiliğince 21 . 12 . 1970 ta
rihinde vekili olan izmir Barosu avukatlarından 
Nuran Yuluğ'a resmî bir yazı ile tebliğ olun
muştur. 

Adı geçenin kendisine pasaport verilmemesi 
hakkındaki işlemin iptali maksadiyle Danıştay 
12 nci Dairesi nezdinde Bakanlığım aleyhine aç
mış olduğu dava henüz neticelenmediğinden ye
ni bir işlem yapılması düşünülmemektedir. 

Arz ederim.. 
Ferit Kubat 

içişleri Balkanı 

20. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Et ve Bahk Kurumunun dana ve sığır etine 
yaptığı zamlara dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakam Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1056) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bilgilerinize arz edeceğim hususların özel

likle Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak 
delâletiniz aracılığı ile öncelik kaydıyle cevap
landırılmasını saygıyle arz ederim. 10 .4 .1972 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

a) 1.1.1971 tarihinden itibaren 10.9.1971 
tarihine kadar Et ve Balık Kurumu dana ve 
sığır etinin beher kilosunu kaç liradan satışa 
arz etmiştir? 

b) 10 Eylül 1971 tarihi ile 10 Nisan 1972 
tarihleri arasında sığır ve dana etine zam ya
pılmış mıdır? Yapılmış ise kaç sefer zam yapıl
mıştır? 

c) 10 Eylül 1971 tarihinden sonra dana ve 
sığır etinin beher kilosuna bakanlığınızca ne 
miktar zam yapılmıştır, yapılan zamla ilgili ta
rih ve sayının ivedilikle tarafıma iletilmesi? 

- . 515 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6 . 6 . 1972 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : XII-6/11581 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 4 . 1972 tarih ve 7/1056 - 5685 -

42711 S. Y. 
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in sı

ğır ve dana etine ilişkin 10 . 4 . 1972 tarihli 
yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 

Söz konusu yazılı soru önergesinde belirti
len hususlar için sayın milletvekili aynı tarihte 
Bakanlığımıza da yazılı müracaatta bulunmuş 
ve kendilerine 29 . 4 . 1972 tarih ve 6/9311 
sayı ile verilen cevabî yazımızın bir nüshası 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 
2 Nisan 1972 

Sayın Hasan Değer 
Diyarbakır Milletvekili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ilgi : 10 . 4 . 1972 tarihli yazınız. 
Eylül 1971 tarihinden önceki ve sonraki 

sürelerde et fiyatlarındaki artışın sığır ve da
na eti fiyat farkının bildirilmesi hakkındaki 
ilgide tarihi kayıtlı yazınız ve eki inceletti
rilmiştir. 

Bu konuda Et ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğüne vaki tebligatımıza cevaben alınan 
24 . 4 . 1972 tarihli ve 816 sayılı yazıda. 

1. Talebin Diyarbakır ile ilgili olduğu, 
1580 sayılı Belediye Kanunu gereğince et fiyat
larının tespit yetkisinin Belediyelere aidolma-
sı nedeniyle talebedilen musaddak belgenin 
Diyarbakır Belediye Başkanlığınca verilmesinin 
gerektiği, 

2. 1971 malî yılı için Millî Savunma Ba
kanlığı ile fiyat mutabakatına varılamadığı, bi
lâhare 7/3042 sayılı Kararname* gereğince 
12 . 11 . 1971 tarihinde koyun ve sığır eti için 
tek fiyat tespit edildiği, sığır ve dana için ayrı 
bir fiyat tespit edilmediği, bütün yurt sathına 
şamil, koyun ve sığır eti için tespit edilen 13,75 
TL/Kg. fiyatın 1971 malî yılı başmdan sonu
na kadar geçen süreyi kapsamakta olduğu bu 
sebeple 10 Eylül 1971 tarihinden önceki ve son
raki fiyatlar arasında bir farkın meydana gel
mediği, 
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3. Millî iSavunma Bakanlığına uygulana
cak 1972 malî yılı fiyatlarının, 1971 malî yılı 
fiyatları seviyesinde bırakıldığı, belirtilmekte
dir. 

Bilginizi rica ederim. 
Nainı Talû 

Ticaret Bakanı 

21. — Aydın M'ilictveMM M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydın Tekstil Fabrikasmdaki huzursuz
luğun giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Başbakan Ferid 
Helen'in yazılı- cevabı (7/1057) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususuna tavas
sut buyurulmasmı saygıyle rica ederim. 10.4.1972 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : Aydın Tekstil Fabrikasında, 1 600 
kadar işçi, 24 Şubat 1972 tarihinden beri grev
dedir, işçilerimiz, kanunların kendilerine verdi-* 
ği demokratik hakları, tam bir olgunluk ve 
ağırbaşlılıkla kullanmakta, tahriklere sabırla 
göğüs germektedir. Sermayesinin büyük kısmı 
devlete aidolan bu başarılı fabrikadaki huzur
suzluğun biran önce giderilmesini, Aydında iyi 
niyetli herkes arzu etmektedir. Grev yüzünden 
piyasada durgunluk başgöstermiş, esnaf da şikâ-
yati3 başlamıştır. Memlekette en çok huzur ih
tiyacından bahsedildiği bir sırada, Aydındaki 
bu sosyal rahatsızlığa âdil bir çare bulunması 
için Hükümetin dikkatini çekmeye çalıştık. 

1. Ticaret Bakanı, kendisine mektupla vaki 
müracaatlarımıza, bugüne kadar cevap verme
miştir. Sermayesinin % 53'ü Tariş (Ziraat Ban
kası) kaynağından sağlandığına, bu iki kuruluş 
da Ticaret Bakanına bağlı olduğuna göre, Sa
yın Bakanın ilgisizliğinin sebebi nedir? Tica
ret Bakanı, gösterdiği bu ihmal ile, grevin de
vamından çıkar uman özel sermaye çevrelerinin 
koruyucusu durumuna düşmüş olmuyor mu? 
Milletvekilinin mektubuna cevap verme lüzu
munu bile duymayan bu Bakanın tutumunu, 
Hükümetin Meclislere karşı duymaya mecbur 
olduğu saygıyle bağdaştırmak mümkün müdür? 

2. Aydından çektiğim telgrafa cevap verme 
nezaketini göstermiş ve konuyu Sanayi ve Tek
noloji Bakanının dikkatine sunduğunuzu beyan 

buyurmuştunuz. Ondan da bir haber çıkmadı. 
(Fabrikanın sermayesinin % 15'inin de Sümer-
banka aidolduğu söylendiğine göre, Sümer-
bank'ın bağlı olduğu bu Bakanın ilgisizliğinin 
sebebi nedir? 

3. Toplu sözleşme müzakerelerinde, işve
ren sendikası taraf olarak görülmektedir. Dört
te üçü Devlete aidolan bir sermayeyi, işveren 
Sendikası Yönetim Kurulunu teşkil eden özel 
işverenler nasıl temsil edilebilirler? Bu Yöne
tim Kurulu üyelerinin istanbul'da bulunan fab
rikalarının, Aydın Tekstil fabrikası ile reka
bet halinde olduğu, grevin devamından büyük 
çıkar sağladıkları söylenmektedir. Buna ne der
siniz? özel işveren sadece kârını düşünmek gibi 
bir bencillik içinde olabilir. Ama hükümetlerin 
görevi, millet parasına sahip çıkmak, sosyal hu
zursuzlukları kangren hale gelmeden, bilimsel 
ve âdil yönetmelerle gidermek değil midir? 

4. Tariş'e aidolduğu söylenen 16 000 000 
liralık sermayenin, aslında Ziraat Bankasından 
sağlanan kredi olduğu doğru mudur? Fabrika
da Sümerbanka ait sermaye miktarı nedir? 

5. Aydın Tekstil Fabrikasının Yönetim Ku
rulunda, A. P. İl Başkanı ve A .P. li Belediye 
Başkanı gibi siyasîlerin hâkim olması bir tesa
düf müdür? Aydın A. P. il Başkanı, murahhas 
aza olarak yıllardır fabrika yönetiminin tek hâ
kimi görünmekte, keyfi işçi almak, yine keyfi 
olarak işçi çıkarmak suretiyle sosyal huzursuz
luğun baş kaynağı olarak tanımlanmaktadır. 
Milletin parası ile kurulan bir fabrikanın, bir 
siyasî partinin ekonomik baskı aracı olarak kul
lanılmasının demokrasi ilkelerini zedelemekte 
ve vatandaş vicdanını sızlatmakta olduğunu 
kabul buyurmaz mısınız? Yurtta huzur sağla
manın psikolojik yollarından birinin, «partiler-
üstü hükümet» zamanında da sürüp giden A. P. 
partizanlığının kökünün kazınması olduğu gö
rüşüne katılır mısınız? 

6. Bu fabrika'da Ticaret satış şefliği yap
mış olan bir kimsenin, zimmetine 150 000 lira 
geçirdiği söylentileri halk arasında dolaşmak
tadır. Bu konuda gerçek nedir? iddia doğru 
ise, bu görevli hakkında ne gibi işlem yapılmış
tır? 

7. Fabrikanın 1966 dan bu yana devamlı 
kâr ettiği, sadece 1970'te 14 milyon lira kâr 
sağladığı doğru mudur? 
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8. Greve gidilmesini zorlayan başlıca anlaş
mazlığın «iş garantisi» konusunda olduğunu 
gördüm. «Toplu çıkışlarda mücbir sebebolma-
dıkça toplu işçi çıkartılmaması» nı istemeye 
işçi sendikasının hakkı yok mudur? 

9. Fabrikanın greve girmesi nedeniyle, 
Devlet ne miktar vergi kaybına uğramıştır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 12 . 8 . 1972 

Sayı : 77 - 33/8162 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.4.1972 tarih ve 7/1057 -'5687/42673 
sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ay
dın Tekstil Fabrikasmdaki huzursuzluğun gi-

İzmir Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
T. C. Ziraat Bankası 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Millî Aydın Bankası 
T. Ticaret Bankası 
izmir Manifaturacılar Birliği 
Karacasu Dokumacılar Kooperatifi 
Ayma Ltd. Şirketi 
Hakikî şahıslar 

3. Sermaye teşekkülünde görüleceği üzere 
şirket, sermayesinin % 82,68'i özel sektör nite
liğindeki kuruluşlar ile gerçek kişiler tarafın
dan kurulmuş halka açık bir anonim şirket olup 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bulunmakta
dır. 

Bütün işkollarında olduğu gibi tekstil iş
kolunda da kurulmuş bulunan Türkiye Tekstil 
Sanayii işverenler Sendikasına şirket üye bu
lunmakta olup toplu iş sözleşmelerinde ve ne-
tioelendirilmesinde sendikanın, şirketi, mevzu
at ve statüsü icabı temsil edeceği tabiîdir. 

4. Şirketteki Sümerbank'a ait sermaye iş
tirak miktarı 4 520 500 lira olup umumî ser
mayeye oranı % 15,06'dır. Tariş'in sermaye iş
tirak miktarı 16 000 000 liradır ve tamamı 
ödenmiştir. Tariş'in ihtiyacı bulunan her nevi 
krediler 2834 sayılı Kanun ve Anamukavelena-

I derilmesi için tedbir alınmasına ilişkin 10.4.1972 
i tarihli yazılı soru önergesinin cevabı eklice su-
; nulmuştur. 
; Saygıyle arz ederim. 
| Ferid Melen 
I Başbakan 
i 
i Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Aydın 
! Tekstil Fabrikasmdaki huzursuzluğun gideril-
I mesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş-
| kin 10 . 4 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 
Ticaret, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkların

dan alınan bilgiye göre : 
1,2 Aydın Tekstil (İplik ve Dokuma) Fab

rikası bir iktisadî Devlet Teşekkülü olmayıp 
halka açık bir anonim şirket niteliğindedir. 
Sermayesinin teşekkülü aşağıda gösterilmiştir. 

16 000 000 (% 53,33) (20 000 çiftçi ortaktır) 
4 520 000 (% 15, 06) 

500 000 (% 1,66) 
63 500 (% 0,21) 

120 000 (% 0,40) 
100 000 (% 0,33) 
100 000 (% 0,33) 
20 000 (% 0,07) 
20 000 (% 0,07) 

8 556 000 (% 28,52) (1 500 üstünde ortak) 

me hükümlerine istinaden T. C. Ziraat Banka
sından karşılanmaktadır. Kuruluş Kanunu ile 
Anamukavelenamede belirtildiği üzere Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, özel hukuk 
hükümlerine göre sermayelerinin tamamı ortak
ları tarafından karşılanan özel sektör niteliğin
de kooperatif kuruluşlardır. Ancak mevzuat 
hükümlerine göre; kredi temini, denetleme ve 
Genel Müdürün tayini gibi konularda Ticaret 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Şirkete iştirak 
sermayesinin bir kısmı da diğer kredi ihtiyaç
ları gibi T. C. Ziraat Bankasından karşılanmış
tır. 

5. özel Hukuk ve Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre kurulmuş bulunan şirket, kanun ve 
statüsü gereğince toplanan umumî heyeti ta
rafından seçilen yedi kişilik yönetim kurulun
ca yönetilmektedir. 
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Şirketin her türlü faaliyetleri, Ticaret Ba
kanlığı ile şirket murakıplannm kontrol ve 
denetimi altında bulunmaktadır. 

6. Şirketin 1971 yılı faaliyetlerinin bilan
çosu tanzim edilirken yapılan envanterde, satış 
şefinin muhtelif tarihlerde zimmetine 169 501,74 
lira geçirdiği tespit edilmiş, şirket idaresince 
alman tedbirlerle mezkûr meblâğın tamamı 
tahsil edilerek adı geçen satış şefinin ilişiği ke
silmiştir. 

7. Şirketin, Kurumlar Vergisine matrah 
teşkil eden bilanço kârları aşağı gösterilmiş
tir. 

1966 yılında 9 094 297 Lira 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

11 100 902 
9 171 795 
9 411 588 

10 042 235 
14 240 448 

8. Adı geçen şirkette, greve gidilmesini 
zorlayan başlıca sebep, yeni toplu sözleşme ile 
tahmil edilmek istenilen malî külfetlerdir, iş 
garantisi değildir. İşçilerin iş garantisi esasen 
1475 sayılı iş Kanununun 24 ncü maddesinde 
belirtilmekte ve aynen (işverenler Kanunundan 
doğan ödevlerini yerine getirerek te olsa ancak 
işlerini daraltmak veya işçilerini azaltmak ama-
ciyle işyerinde toplu olarak veya kısa aralıklar
la ondan az olmamak üzere onda biri kadar 
veya daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri 
hallerde, dunumu işçileri çıkartmadan bir ay 
önce ilgili faölge çalışma müdürlüğüne yazılı 
olarak bildirmek zorundadırlar) denilmektedir. 
Buna rağmen kanunen % 10'a kadar kabul edil
miş bulunan bu nispet, taraflarca imzalanan 
toplu iş sözleşmeleri ille % 4 olarak tespit edil
miştir. Kaldı ki 1 556 işçi çalışmasına rağmen 
son üç yıl içinde ilişiği kesilen işçi sayısı, yıl
lar itibariyle ve çıkış nedenleri belirtilmek su
retiyle aşağıda gösterilmiştir. 

1969 yılı 
Çıkış tarihi Adedi Çıkış sebebi 

6. 2 .1969 
8.3.1969 

26. 4 .1969 

1 
1 

1 

Mesaisinin verimsizliğinden 
Fabrika sırlarını dışarıya 
aktarma 
Edep ev ahlâka aykırı ha
reket 

1969 
Çıkış tarihi Adedi 

yılı 
Çıkış sebebi 

5. 7 .1969 
9. 7 .1969 

10. 7 .1969 

18.10.1969 
28.10.1969 

18.12.1969 

21. 5 .1970 

5. 6 .1970 

14. 7 .1970 

16. 7.1970 

20. 7 .1970 

19. 2 .1971 
18. 5 .1971 
30. 7 .1971 

30. 7 .1971 

1 
1 
1 

1 
2 

1 

10 

1 

1 

2 

2 

1 

7 

1 
1 
1 

1 

işyerinde geçimsizlik 
Müdür Muavinine hakaret 
işçi arkadaşını dövdüğün
den 
Hırsızlık 
Mesai saatlerinde alkollü 
içki kullanmak 
işyerinde geçimsizlik 

1970 yılı 
Emeklilik süresini doldur
duğundan 
Emeklilik süresini doldur
duğundan 
Emeklilik süresini doldur
duğundan 
Emeklilik süresini doldur
duğundan 
Mesaisinden faydalanılma-
dığmdan 

1971 yılı 
Kemdi isteği ile 
Mesaisinin verimsizliğinden 
Emeklilik süresi dolduğun
dan 
Hatalı çalışmasından 

9, Şirketim grevde bulunduğu süre içinde 
istihsal Vergisi kaybı, geçen yıllarda aynı ay
lara rastlayan rakamlar nazarı itibara alındı
ğında yaklaşık olarak üç milyon lira civarında
dır. 

Grev müddeti içinde Şirketin üyesi bulun
duğu Türkiye Tekstil işverenleri Sendikasının 
Grev Fonundan Şirkete beş milyon lira tazmi
nat ödemesi gerekmekte olduğundan Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kaybı Ibulunmamafctajdır. Bu 
miktar şirketin bilançosunda gelir olarak yer 
alacağından Kurumlar Vergisi matrahına esas 
teşkil edecek, dolayısıyle Kurumlar Vergisi di
ğer senelere nazaran ytüksefllmiş olacaktır. 

10. Aydın Tekstil Fabrikasındaki greve son 
verildiği ve 22 . 5 1972 ̂ den 1 . 4 . 1973 tarmi-
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ne kadar günde 7, 1 . 4 . 1973 "ten 1 . 4 . 1974 
tarihine kaidar 6 ve 1 . 4 . 1974'tem 1 . 10 . 1974 
tarihine kadar 2 Türk Lirası zam verilmek su
retiyle anlaşmaya varıldığı öğrenilmiştir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

22. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, yurt 
dışına işçi şevkinin kolaylaştırılmasına ve işçi 
dövizlerinin köy kalkınmasında kullanılmasına 
dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzun er ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in 
yazılı cevapları (7/1058) 

11 . 4 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Çalışma ve Köy 
İşleri Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını müsaadelerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Yurt dışına giden işçilerimizin, çoğunlukla 
büyük ölçüde dövizle döndüğü bilinen bir ger
çektir. Bu sevindirici durumun yanında, yur
dumuza giren bu paraların tam değerlendirile
mediği de, ayrı ve acı bir gerçektir. Dikkat 
çeken üzücü ve üçüncü bir konu ise, dışarıda 
uzun süre kalan işçilerimizin değişik dejeneras
yonlara uğramasıdır. 

Bu temel gerçeklere dayalı anasorunların kıs
men çözümlenebilmesi için : 

1. Köy, köykent veya kentlerde, Kalkınma 
Kooperatifleri kurulmalı ve işçi mutlaka belirli 
oran dâhilinde ,bu kooperatifler kanalı ile gön
derilmelidir. (Halen bu yola gidilmeye başlan-
mışsa da yeterli değildir). 

2. işçi şevkinde uzun, yorucu ve pahalı for
maliteler mutlaka durdurulmalıdır, üyelerden 
yapacağı yardım, yurt dışında kazanmaya baş
ladıktan sonra istenmelidir. Bu tutum, fakir 
işçilerin de yurt dışına gitmesini de sağlayacak
tır. 

3. işçi kazancının tamamını değilse bile, 
önemli kısmını köy veya kentlerde kurulacak 
(mandıra, dokuma tezgâhı, fabrika v. b.) tesis
lere yatırmaya mecbur tutulmalıdır. Bu şekil
de, yatırımların belli merkezlerde toplanması ön
lenmiş olacaktır. 

4. Yurt dışında kalma süresi sınırlandırıl
malıdır. (örneğin : 3 - 5 yıl). Böylece kazanç 

dağılımı dengelenmiş; belirli alanlarda görülen 
suni fiyat şişkinlikleri önlenmiş; sosyal bünyeyi 
sarsan ve kulakları tırmalayan yurt dışı haber
ler azaltılmış olacaktır. 

Çalışma ve Köy işleri Bakanlarının, yukarı
da arz ettiğim maddeler üzerinde çalışmaları var 
mıdır? Varsa nelerdir? Halen uygulanan sis
temde nasıl sonuçlar alınmıştır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 1 . 7 . 1972 

özel 
Sayı : 4217 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 4 .1972 günlü, 7/1058 ve 5695/42730 

sayılı yazınız. 
Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın ver

diği «yurt dışına işçi şevkinin kolaylaştırılma
sı» na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş, ve 
soruları karşılayan Bakanlığım görüşü aşağıda 
sıralanmıştır : 

S. 1. Köy, köykent veya kentlerde, Kal
kınma Kooperatifleri kurulmalı ve işçi mutlaka 
belirli oran dahilinde, bu kooperatifler kanalı 
ile gönderilmelidir. (Halen bu yola gidilmeye 
başlanmışsa da yeterli değildir.) 

C. 1. Köylerde kooperatif kuran yurtdaş-
lara, yurt dışında bir işe yerleştirmede, öbür 
başvuranlara göre belli oranda öncelik verilme
sine 1965 yılında başlanmıştır. Bu ilk uygula
ma Başbakanlığın 23 Temmuz 1964 günlü ve 
44/3321 sayılı emriyle kurulan Bakanlıklararası 
bir Komitece programlaştırılmıştır. 1965 -1966 
yıllarında 296 köy kooperatifi kurulmuştur. 
Ekonomik değer üretemedikleri ve amaçlarını 
gerçekleştiremedikleri görülen bu köy koope
ratiflerinin çoğalmasında sakınca görülerek 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
20 Aralık 1966 günlü 14631 sayılı yazısıyle daha 
fazla üremeleri durdurulmuştur. 

19 Ağustos 1971 günlü, 7/2980 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararıyle (11 Aralık 1971 günlü 
Resmî Gazete) ve bu Kararnameye dayanılarak 
Köy işleri Bakanlığınca düzenlenen bir yönetme
likle, Köy Kooperatiflerinin statüsü yeniden dü
zenlenmiştir. 

Şimdiki durumda 147 köy kooperatifine da
ha öncelik verilmiştir. 

öncelik tanınan bütün kooperatiflere, yurt 
dışından alınan işçi istemlerinin % 15'i oranın-
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da kontenjan verilmekte, bu % 15Un % 25ı or
man köylerine ayrılmaktadır. 

S. 2. işçi şevkinde uzun, yorucu ve pahalı 
formaliteler mutlaka durdurulmalıdır. Üyeler
den yapacağı yardım, yurt dışında kazanmaya 
başladıktan sonra istenmelidir. Bu tutum, fa
kir işçilerin de yurt dışına gitmesini de sağla
malıdır. 

C. 2. Kooperatif yoluyle yurt dışına önce
likle gitme süresi, 7/2980 sayılı Kararname ile, 
Yönetmeliğin okunmasından anlaşılabileceği 
üzere kolay ve külfetsizdir. 1965 - 1966 proje
sine göre gönderilenler, kooperatiflerine 5 000 
TL. yükümlenmekte ve ilk taksidi yurt dışında 
işe yerleştikten 2 ay sonra gönderip 12 ayda bü-
tünlemekteydiler. Aynı projeye göre ek kon
tenjan alanlar ise 8 000 TL. yükümlenmişlerdir. 
Yükümlerini 18 ayda bütünlemek zorunluğunda 
bulunmaktadırlar. 7/2980 sayılı Kararnameye 
göre gönderilenler ise 8 000 TL. sının 1/4'ünü 
peşin, geri kalanını gidişlerinden iki ay sonra 
başlamak üzere, 15 ayda ödemekle yükümlendi-
rilmişlerdir. 

S. 3. işçi kazancının tamamı değilse bile, 
önemli kısmını koy ve kentlerde kurulacak 
(mandıra, dokuma tezgâhı, fabrika v. b.) tesis
lere yatırmaya mecbur tutulmalıdır. Bu şekil
de, yatırımların belli merkezlerde toplanması ön
lenmiş olacaktır. 

C. 3. Kooperatiflerin yatırım projeleri 
Köy işleri Bakanlığınca değerlendirilmekte, 
amaca uygun yatırım yaptığı saptanan koopera
tiflere 7/2980 sayılı Kararnameye göre öncelik 
verilmektedir. 

S, 4. Yurt dışında kalma süresi sınırlan
dırılmalıdır. (örneğin 3 - 5 yıl) Böylece, ka
zanç dağılımı dengelenmiş, belirli alanlarda gö
rülen sunî fiyat şişkinlikleri önlenmiş, sosyal 
bünyeyi sarsan ve kulakları tırmalayan yurt 
dışı haberler azaltılmış olacaktır. 

0. 4. Yapılan anketlerin sonuçlarına ve 
gözlemlere göre, yurt dışındaki işçilerimiz ge
nellikle 3 - 5 yıl içinde yurda dönmektedirler. 
işçiyle işveren arasındaki uyma ve iş sözleşmele
rine dayanan bu konuda kısıtlama yapmak, iş
verenlerin menfaatlerini de kısıtlayacağından, 
ikili işçi anlaşmalarının yeniden gözden geçiril

mesini gerektirecektir. Devlet Planlama Teşki
lâtımız bu sorunu da incelemektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

T. C. 12 . 6 .1972 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 1462 - 05932 

Konu : Uşak Milletve
kili Âdil Turan'm va
zıh, soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 4 . 1972 şün ve 7/1058 - 5695/ 

42730 sayılı yası. 
Yurt dışına işçi şevkinin kolaylaştırılmasına 

ve işçi dövizlerinin köy kalkınmasında kullanıl
masına dair Uşak Milletvekili Sayın Âdil Tu
ran tarafından Çalışma ve Köy işleri Bakanla
rınca yazılı olarak cevaplandırılmak üssere Baş
kanlığınıza sunulan 11 . 4 . 1972 tarihli soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Necmi Sönmeız 

Köy işleri Bakanı 

Yurt dışına işçi şevkinin kolaylaştırılmasına 
ve işçi dövizlerinin köy kalkınmasında kullaml-
mpjsına dair Uşak Milletvekili Sayın Âdil Tu
ran tarafından Çalışıma ve Köy işleri Bakanla
rınca yazılı olarak cevaplandırılimaık üzere Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan 11 . 4 . 1972 
tarihli soru önergesinin cevabıdır : 

1. — Kırsal alanlardan yurt dışına giden va
sıfsız işçilerin tasarruflarının bir kısmını kal
kınma planlarımızda öngörülen hedeflere uy
gun şekilde, tanımsal üretimi artırıcı, değerlen
dirici ve istihdam çoğaltıcı yatırım projelerine 
yöneltmek ve böylece yurt ekonomisine katkı
larını sağlamak amacıyle dış ülkelerin yıllık 
vasıfsız işçi taleplerinin % 15'inin tanımsal köy 
kooperatifleri ile balıkçılık kooperatiflerine 
tahsisi 10 . 9 . 1971 tarih ve 7/2980 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesine dayalı yönetme
likle tayin ve tespit olunmuştur. 

Bugünedeğin, Bakanlığımızın teşvikiyle 66 
ilimiade 3 000 civarmlda köy kalkınma koopera
tifi. kurulmuş ve bunlardan yurt dışına ortak 
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gö&dermek için müracaatta bulunanlardan 
1 000'e yakını değerlendirmeye tabd tutularak 
148 adet köy kalkınana koopsratifinin yatıran
larına finansman kaynağı temin etmek amacıy-
le 2654 kişilik işçi kontenjanı tahsis e'dilmiş bu
lunmaktadır. 

2. — İşçi şevki ile ilgili formaliteler Çalışma 
Bakanlığınca yürütülmektedir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hüküm
leri uyarınca kooperatif ortakları, taahhüdet-
tikleri ortaklık payının 1/4 ünü peşin olarak 
kooperatife yatırmak mecburiyetindedirler. 
Yönetmelikte her ortağın yurt dışı taaihhüt ser
mayesi 8 000 TL. olarak tespit edildiğinden, bu 
meblâğın 1/4 ünün 2 000 TL. sının ortak tara
fından yurt içinde kooperatife peşin olarak, 
geri kalan 6 000 TL. sının da ortağın yurt dışı
na gidişini takilböden ilk 3 ncü aydan sonra 
13 ayda ödenmesi gerekmektedir. 

3. — isçi kontenjan tahsisi, yönetmelikle 
tespit olunan şart ve kriterlere göre, köy kal
kınma kooperatiflerinin projeye dayalı yatırım
ları için bahis konusu olmaktadır. 

Nitekim bugüne kadar işçi kontenjanı tahsi
sinden yararlanan 148 adet köy kalkınma koo
peratifinin tümü; mandra, süt üretimi, mahsûl 
muhafaza deposu, halıcılık, tavukçuluk v. b. 
gibi tarımsal üretimi artırıcı, değerlendirici ve 
istihdamı artırıcı mahiyette faaliyet gösteren 
kooperatifler olmuştur. 

4. — İşçilerin yurt dışında kalma süreleri
nin sınırlandırılması Bakanlığımızca da uygun 
mütalâa olunmaktadır. 

23. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, suni 
gübre fiyatının düşürülmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı. 

14 . 4 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını müsaadelerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Uşak Milletvekili 
Â)dil Turan 

Suni gübre sorunu, çiftçilerimizin büyük 
dertlerinden birisi olmuştum. Ya bulunamamak
ta, yatot da çok pahalıya mal edilmektedir. Ni
tekim 50 Kgr. lık gütore 30- İkaya verildiği hal

de, çifitçi, özel sektörden 50 liraya ancak alabil
mektedir. Bunun açık nedeni de sudur : 

Fabrika Tarım Kredi Kooperatifleri ile Zi
raat Odalarına 6 ay önceden 'tebligat çıkartıp, 
alacakları gübre bedellerinin yatırılmasını iste
mektedir. Tabiatiyle bedellerin çok önceden 
yatırılması mümkün olmayınca, gübre konten
janı tüccara devredilmektedir. Tüccarda da (de
ğişik ellerde) gübre fiyatı İM misline kadar 
yükselmektedir. 

Bu fiyat artışının önlenebilmesi ve zamanın
da çiftçinin eline geçebilmesi için : 

a) Para yatırma süresi kjsaltılmakdır. 
b) Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat 

Odalarından başka, Zirai Donatım, ziraat tek
nisyenliği (ziraat mühendisliği) ve köy koope
ratifleri eliyle de satışın yapılması sağlanma
lıdır. 

e) Gübre fiyatının düşürülmesi ve üretimi
nin artırılması için teknik tedbirler alınmalı
dır. 

Bu konuda bakanlık ne düşünmektedir? Ne 
gibi tedbirler alınmıştır veya alınacaktır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 24 . 6 .1972 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/323 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 4 .1972 tarih ve 5708/42886, 7/1059 

sayılı yazınız. 
Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın «Suni 

gübre fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne» dair yazık soru önerge
sine Bakanlığımızın cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mesut Erez 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın «Suni 
gübre fiyatlarının düşürülmesine» dair yazılı 
soru önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın cevabıdır. 

1. Suni gübre tedarik ve dağıtımında so
rumlu Bakanlık Tarım Bakanlığıdır. Ancak, 
programların hazırlanması ve fiyat tespiti ko
nularında ilgili diğer bakanlıkların, Maliye, Ti
caret,. Sanayi ve Teknoloji BakaahHâarHHîi uy
gun görüşleri alınmaktadır. 
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Mevcut tatbikatta, Tarım Bakanlığı Koordi
natörlüğünde yapılan program toplantılarında : 
Altışar aylık dönemler itibariyle, yıllık üretim, 
stok, ithalât miktarları ve üretilecek gübrenin 
dağıtıcı kuruluşlara aylara göre tahsis edilecek 
miktarları ve ayrıca dağıtıcı kuruluşların ithal 
edecekleri miktarlar tespit edilmekte ve bir se
nelik uygulamaya bu program dâhilinde geçil
mektedir. 

Programda öngörülen hedef, son yıllarda 
çiftçinin gübre kullanmanın gereğine inancının 
artmasına paralel olarak yükselen toplam tale
bin, yurt içi üretimle karşılanması olmakla be
raber; kurulmakta olan tesislerin planlanan 
sürede faaliyete geçememiş olması, mevcut te
sislerde meydana gelen bazı teknik arızalar ve 
ithalât rejimine yapılan değişiklikler nedeniyle 
iç üretim ve ithalât olmak üzere 1971 toplamı 
tedarik programında bazı aksamalar olmu§ ve 
özellikle azotlu gübrenin tedarikinde bir mik
tar güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

2. Gübre tedarik ve dağıtımında başta ge
len görevli kuruluşlar şunlardır : 

Zirai Donatım Kurumu (ZDK) 
Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Güneydoğu Tarım Satış Koop. 
Mersin Narenciye Koop. 
Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) 
Tariş 
Çukobirlik 
Antbirlik 
Çaycılar Koop. 
Akçaabat Tütün Ekicileri Koop. 
Umumî mağazalar. 

Bu kuruluşlardan ZDK ve TKK'nin ilçe 
merkezlerine kadar uzanan dağıtım teşkilâtı 
mevcuttur. Şeker Şirketi Pancar ekicilerinin, 
diğer kooperatifler ortaklarının gübre ihtiya
cını karşılamaktaldır. Fabrikadan görevli ku
ruluşlar dışımda yapılan serbest satışlar ise top
lam üretimin % 5'ini geçmemektedir. 

Bu konuda, gübre rejiminin aksayan yönle
rini düzeltmek ve uzun vadede aksamadan yü
rümesini sağlamak amacıyla, Tarım Bakanlığın
ca Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere hazırla
nan «Gübre Rejimi ve Stratejisi taslağı üzerin
de çalışmalar devam etmetoteldir. 

3. Gübre fiyatları; tarımsal ürün fiyatları 
ile gübre fiyatları arasındaki ilişki dikkate alın
mak suretiyle, Maliye, Sanayi ve Teknoloji, 
Ticaret Bakanlıkları ile Tarım Bakanlığınca 
müşiterieken hazırlanan esaslar dâhilinde Bakan
lar Kurulu kararı ile tespit edilmekte olup, yü
rürlükte bulunan fiyatlar aşağıda belirtilmiş
tir. 

Fabrika Perakende 
satış fiyatı satış fiyatı 

Gübrenin cimsi TL./ton TL./ton 

480 

520 

480 

520 

580 

620 

400 

440 

930 

970 1 040 

4. Suni gübre ihtiyacının memleket içi üre
timle karşılanması, 5 yıllık planda da tespit 
edildiği veçhile, temel hedef olarak alınmış, 
çalışmalar ve teldbirler bu esaslara göre tespit 
edilmektedir. Bakanlığımızca almmaikta olan 
tedbirlerin esasları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Mevcut tesislerin nominal kapasiteye 
ulaşması için yapılması lüzumlu görülen idame 
ve tamamlayıcı yatırımların gerçekleştirilmesi, 

b) Mevcut üretim kapasitesine yeni kapa
sitelerin ilâvesi ve yeni üretim üniteleri kurul
ması için yapılan çalışmalar, 

A. Sülfat (% 21 N) 
(Kraft kâğıdı torbada) 
A. ıSülfat (% 21 N) (Po
lietilen veya jüt torbada) 
A. Nitrat (% 20,5 N) 
(Kraft kâğıdı torbada) 
A. Nitrat (% 20,5 N) 
(Polietilen veya jüt 
torbada) 
A. Nitrat (% 26 N) 
(Kraft kâğıdı torbada) 
A. Nitrat (% 26 N) (Po
lietilen veya jüt torbada) 
Süperfosfat (% 16 - 18 
P2 05) (Polietilen veya 
jüt torbada) 
Süperfosfat (% 16 - 18 
P2 05) (Poüietileın veya 
jüt torbada) 
Triple Süperfosfat (% 
43 - 45 P2 <0.) (Kraft 
kâğıdı torbada) 
Triple Süperfosfat (% 
43 - 45 0P2 0.,) (Polieti
len veya jüt torbada) 

600 

640 

600 

640 

710 

750 

450 

490 

1 000 
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c) Suni gübre üretimi için gerekli temel 
hammaddelerin imkânlar nispetinde memleket 
dahilinden temini, 

d) ıSuni gübre tedarikinin tek elde toplan
masının temini yolundaki çalışmalardır. 

24. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
sergilenmek üzere yurt dışına gönderilen eski 
eserlerin durumuna dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/1060) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda tavassutunuzu saygı ille rica ederim. 

15 . 4 . 1972 
M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : Arkeolojik değeri yüksek bir kısım 
sanat eserlerinin, sergüenmek üzere yurt dışı
na gönderilmek üzere olduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. önceki yıllarda, yurt dışına yollanan 
eserlerimizin önemli zararlara uğradığı hatırla
nırsa, aynı tehlikeyi bir defa daha göze alma
nın izahı mümkün değildir. Çoğu zaman tica
rî maksatlarla tertiplenen bu sergiler© ©ser gön
dermenin Türkiye açısından sağladığı bir fay
da da yoktur. Eserin orijinali yerine mulâjının 
veya renkli büyük reprodüksiyonunun gönde
rilmesi neden tercih edilmiyor? Sanat eserleri 
yerinde görülmek ve incelemek üzere toplanır 
ve düzenlenir. Türkiye'yi yabancı turalsltler 
gözünde ilginç yapan en önemli unsurlardan bi
risi bu eşsiz eserlerdir. Görmek isteyen Tür-
Myeye gelir, görür. Karşılığı hiç bir nıefbEğ 
ile ödenmeyecek değerdeki eserlerimizin yurt 
dışıma çıkarılması işleminin, arkeolojik eserlerin 
değerinin gereği gibi takdir edilmediği bir dö
nemde hazırlanmış olan «Asarı Atika Nizamna
mesi» ne göre yapılmış olması, yöneticileri vic
danî ve tarihî sorumluluktan kurtaramaz. 

1. Bu kere yurt dışına hangi eserler yolla
nıyor? Bunlar nerede ve ne kadar kalacaktır? 

2. (Sigortayı, koruyucu bir tedbir olarak 
saymıyorum. Bu eserlerin çalınmasını, hırpa
lanmasını önlemek için, Hükümet olarak ne gi
bi güvenlik tedbirleri alınmıştır? 

3. Türkiye'deki arkeolojik kazı alanların
dan alınıp, «bu taşlardan ülkemizde bol miktar
da bulunduğu» gerekçesi ile yabancılara hediye 

edilen veya çalınarak kaçırılan sanat eserlerini, 
bugün bulundukları yabancı müzelerin izniyle, 
geçici olarak getirip, bunların aislî sahibi Tür-
kiye»dıe vatandaşlarımıza göstermeyi tecrübe et
tiniz mi? Böyle bir müracaata nasıl bir cevap 
alacağınızı tahmin edersiniz? 

Sulçuk'taki Artemis Tapınağının mimarî 
parçalarının Londra müzesinde bulunduğu doğ
ru mudur? Bunlar oraya ne zaman, nasıl git
miştir? Bugün, bu ünlü mabedin yerinlde bir 
tek taşın bile kalmadığını ve halan bu yere 
«ingiliz çukuru» adını taktığını biliyor musu
nuz? 

4. Şimdiye kadar hangi yıllarda yurt dışı
na eser yollanmıştır? 1960'tafn önce Fransa'da 
sergilenen eserlerin uğradığı kayıplar, tutulan 
zabıtlara göre nedir? Amerika'ya yollanan 
eserler ne gibi kayba ve zarara uğramıştır? 

5. Eski eserlerle ilgili her türlü mevzuatı 
çağın sanat anlayışına ve memleketimizin çıkar
larına uygun şekilde değiştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı " 13 . 5 . 1972 

Özel 
246 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 4 .1972 tarih ve 7/1060-5715/42969 

sayılı yazıları. 
Aydın Milletvekili M. Kemal Yıümaz'ın, ser

gilenmek üzere yurt dışına gönderilen eski eser
lerin durumuna dair yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitimi Bakanı 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'ın, ser
gilenmek üzere yurt dışına gönderilen eski eser
lerin durumuna dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız. 

Bugün, dünya milletleri arasındaki kültü
rel ilişkiler, eski yıllara göre, artmış bulunmak
tadır. Karşılıklı kültürel merkezler, sergiler 
açılması; kürsüler kurulması; burslar, konser
ler verilmesi; yayın mübadeleleri hep bu kültü
rel ilişkiler neticesidir. 

Memleketimiz de 1873 yılından beri bu tür
lü faaliyetler içine girmiş bulunmaktadır. O 
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yıldan bu yana, muhtelif tarihlerde, yurt dışın
da açılan 27 sergiye iştirak edilmiş, bu sergiler
le Türk sanatının haşmeti ve Anadolu'nun kül
tür hazineleri yurt dışına tanıtıllmış, çak büyük 
masraflarla dahi sağlanamayacak bir kültür 
tanımı dile getirilmiştir. 

Ancak, Kültür iSarayı yangınından sonra, 
bir süre, yurt dışına sergilenmek için eser gön
derilmesi durdurulmuştur. Devanı eden kültür 
faaliyetleriyle Avrupa Konseyi çerçevesinde 
1972 yılında iki serginin açılması öngörülmüş
tür. Bu sergilerden biri Almanya'nın İngelheim 
şehrinde 22 . 4 . 1972 tarihinde açılmış olan 
Bergama Sergisi, diğeri ise Strasbourg'da açı
lacak olan Sanat ve Doğu Sergisidir. 

1. Almanya'nın ingelheim şehrinde 22 Ni
san - 4 Haziran 1972 tarihleri arasındaki sergi
ye götaıderilen 14 eser, İstanbul Arkeoloji, iz
mir ve Bergama müzelerinden seçilmiştir. 

2. Eserler, Bakanlar Kurulu kararı ile bir 
müze ihtisas elemanının nezaretinde gönderil
miştir. Sigorta, yüzde yüz koruyucu bir ted
bir olmakla beraber hırsızlık ve yangın tehlikesi 
gibi her türlü olaya karşı gerekli tedbirler alın
mış olduğundan endişe edilecek bir durum mev
cut değildir. Esasen, bu sergiye Doğu Alman
ya, Fransa, ingiltere, İtalya, İsviçre ve Batı 
Almanya müzelerinden de, eserler getirilip ser
gilenmiş bulunmaktadır. 

3. a) Cumhuriyet devrimde memleketimiz
den kaçak olarak götürülmüş olan eserlerin, ia
desi konusunda, Dışişleri Bakanlığı yolu ile 
müracaatta bulunulmuş ise de henüz kesin bir 
sonuç alınamamıştır. Kanunî olmayan yollar
dan yurt dışıaua götürülen eserlerin, çıkarıldığı 
memlekete iadesi konusunda UNESCO tarafın
dan düzenlenen Konvansiyon'da ileri sürülen 
Türk tezi kabul edilmiştir. Bu eserlerden Ber
gama AJtarı Halkarnassasldaki Mausoleus tür
besi, Miletos mimarî eserleri gibi monumental 
eserlerin nakil ve sergileinmesi bahis konusu ola
mayacaktır. Diğer küçük eserlerin de sergilen
mesi bir fayda sağlamayacaktır. 

b) Selçuk'taki Artemis Tapınağının bulun
duğu yer Osmanlı Devleti zamanında kireç oca
ğı olarak kullanılmış ve pek çok mimarî parça
lar maalesef kireç yapılmıştır. Bilâhara, 1875 
yılında ingilizler tarafından arkeolojik bir ka
zı yapıHmış ve bulunan mimarî parçalardan bir 
kısmı da Padişahın müsaadesi ile British Mu-

seum'a götürülmüştür. Bugün, burada Avus-
turya'lılar tarafından arkeolojik kazı yapılmak
ta ve elde edilen mimarî parçalar yerinde res
tore edilmektedir. Halen mabed sahasına İngi
liz çukuru denildiği doğrudur. 

4. Şimdiye kadar 1873'te Viyana'da 1931 
de Londra'da, 1932'de tekrar Viyana'da, 1937'de 
Atina ve Belgrat'ta, 1939'da New - York'ta, 
1953'te Paris'te, 1957'de Lahor'da, 1958'de Brük
sel, Philadelphia, Detroit, Baltimor, Chicago 
ve New - York'ta, 1960'da Osako, Tokyo ve Na-
goya'da, 1961'de Köln, Berlin, Darmstat'da, 
Zürih^te, Utreht'te, 19631te Venedik'te, yine 
1963'te Brüksel'de, 1964'te Paris, Roma, Tah-
rarida, Karaşüde, 1965'te Darm - Stadt, Münih, 
Fas, Tunus, Amerika'nın 10 şehrinde, Camb-
ridge, Londra, Bağdat, Kâibil, Kahire, Osaka, 
Malta ve tekrar Bağdat'ta olmak üzere 27 sergi 
açılmıştır. 

1953 yılında Paris'te açılan sergide eserlerin 
gördüğü maddî zarar çok cüzidir. Amerika'ya 
yollanan eserlerde en ufak bir zarar bulunma
maktadır. 

5. Eski eserler ile ilgili olarak halen uygu
lanmakta olan Asarı - Atika Nizamnamesi 1907 
yılında yürürlüğe girmiş olup, zamanın ihti
yaçlarına cevap verecek nitelikte olmadığından 
yeni bir Eski Eserler Kanunu tasarısı hazırlan
mış ve Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'vn, haş
haş ekicilerine verilen afyon tazminatın dan do
ğan aksaklıkların giderilmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı cevabı (7/1061) 

18 . 4 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turfan 

Haşhaş ekicilerine afyon tazminatı genel 
olarak ödendi. Bazılarına da ödenmek üzeredir. 
Ne var ki, mevcut ödeme şekli, birçok haksız
lıkları ve aksaklıkları da beraberinde getirdi. 
Zira, 1971 yılı T. M. O. ne satılan afyon mikta
rı, ödemede (ölçü» olarak alındı. Bu da haşhaş 
ekicilerinin büyük çoğunluğunu mağdur etti. 
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Nitekim Uşak ilinde 1970 - 1971 ekim kam
panyasında 11 124 çiftçi ailesi, 17 810 dekar 
haşhaş ekmiş; bunlardan 4 296 aile, 5 540 dekar 
tutarındaki tarladan 7 051, 450 Kgr. afyon aj-
mıştır. Geride kalan 6 828 aile, 12 022 d^kar 
tarlada hiç çizim yapmamış; sadece haşhaşın 
tanesinden ve yağından faydalanmıştır. Ortala
ma 1 dekardan 1 Kgr. afyon sakızı el£e edilir. 
Bu duruma göre çizim yapmayan LTşâk köyleri 
(emeği kendilerine aittir) yalnızUK)71 yüı için: 
520 x 12 022 = 6 251 440 ^ z a r a r etmiş de
mektir. Hükümet bu zarftı, hesaibetmek ve bil-
hassa telafi etmek zor^jhdadır. 

Esasen tazmindin, üretilen afyona değil; 
haşhaşa yşgftm&si gerekirdi. Haşhaşta ise yalnız 

^Jkrfflr^ÛL değil; son 3 - 5 yılın ortalaması esas 
alınmalıydı, örneğin: Üretici son 3 - 5 yıl içinde 
kaç dönüm haşhaş ekmiş veya kaldırmışsa, bu
nun ortalaması bulunur. Bu miktar, ödenecek 
tazminat ile çarpılırdı. Böylece afyonunu alma
yan gerçek haşhaş ekicisi perişan edilmemiş 
olur; tazminat ise hem lâfta kalmamış, hem de 
amacına ulaşmış olurdu. 

Sayın Hükümetin, önerdiğimiz şekilde bir 
formül bulacağını umuyor ve bu konudaki gö
rüşünü öğrenmek istiyoruz... 

T. C. 1 5 . 5 . 1972 
Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 285 
Konu : Sayın Âdil Tu
ran'ın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 24 . 4 . 1972 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 7/1051 - 5719/43037 sayılı yazı. 
Haşhaş ekicilerine verilen afyon tazminatın

dan doğan aksaklıkların giderilmesi için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair Uşak Milletve
kili Sayın Âdil Turan'm Bakanlığımıza yönelt
tiği yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Haşhaş ekicilerine verilen afyon tazminatın
dan doğan aksaklıkların giderilmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Uşak Milletveki
li Sayın Âdil Turan'ın yazılı soru önergesi ce
vabı : 

18 . 10 .1972 0 : 3 

-Ufak ilinde 1971 ekim yılında toplam olarak 
17 810 dekarlık haşhaş ekimi yapılmıştır. Bu
nun 5 540 dekarlık sahasından sakız ve tohum 
alınmış, 12 270 dekarlık sahasından yalnız to
hum alınmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisine 
7 051 Kg. sakız teslimatı yapılmış ve dekara 
1,3 Kg. sakız isabet etmiştir. 

26 . 6 . 1971 tarih ve 7/2654 sayılı, 14.2.1972 
tarih ve 7/3813 sayılı Kararnameler gereğince 
tazminat 1971 yılında T. M. O. ne teslim edil
miş bulunan bir Kg. afyon sakızına isabet eden 
yan ürünler değerlendirilmek suretiyle öden
mektedir. Tazminatın hesaplanmasında son beş 
yıl vasatisi çiftçinin aleyhine olacağı için en 
yüksek mahsul üretiminin elde edildiği 1971 yı
lı afyon sakızı istihsali esas olarak alınmıştır. 

Çiftçinin alınteriniii değerlendirilmesi, çift
çinin haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı 
bir gelir kaybına uğramaması, köylünün işsiz 
bırakılmaması, az da olsa azalan ihracatın telâ
fisi için Hükümet kesif bir çalışma içinde bu
lunmaktadır. 

Bu konuda alınacak tedbirler ve bu tedbir
lerin nasıl uygulanacağına dair 29 . 2 . 1972 
tarih 7/3999 sayılı Kararnamede öngörülen, 
haşhaş ekimlinin yasaklandığı bölgede çiftçinin 
haşhaş ekiminden dolayı uğrayacağı zararı te
lâfi edecek, tedbirleri almak üzere Merkezde bir 
Koordinasyon Kurulu kurularak faaliyete geçi
rilmiştir. Buna paralel olarak Afyon Vilâyeti 
merkez olmak üzere kurulacak bölge teşkilâtı 
haşhaş ekicilerinin mağduriyetlerinin önlenmesi 
için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. 

Arz olunur. 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 8ü-
mcrbankın imal ettiği dokuma ipliklerinin dağı
tım şekline dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı 
(7/1063) 

20 . 4 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Sanayi ve Tekno
loji Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını müsaadelerinize saygılarımla arz ede
rim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

öğrendiğimize göre Sümerbankm imâl et
tiği her çeşit pamuklu dokuma iplikleri; önce-
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likle Bossa, Güney Sanayii gibi müesseseler İle 
büyük tüccarlara verilmektedir. Sümerbanktan , 
alman bu iplikleri ise fabrikalarda kullanılma
makta; dolayısiyle 3 - 5 el değiştirdikten sonra 
dokumacının eline geçmektedir. Böylece gerçek 
dokumacı ipliği ya bulamamakta; yahutta çok 
pahalıya mal etmektedir. 

Bunun önlenmesi için fabrikalarında ipliği 
bizzat kullanmayan müesseselere kontenjan ve
rilmesi durdurulmalıdır. Dağıtımda büyük pay 
«Dokuma Kooperatifleri» ile «imalâtçı küçük 
dokumacılara ayrılmalıdır. Böylece Sümerbank 
iplikleri, gerçek dokumacının eline gerçek fi
yatı ile geçecektir. 

Bakanlığın bu konudaki tutumu nedir? İpli
ğin doğrudan doğruya dokumacının eline geç
mesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 13 . 5 . 1972 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 9/237 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24 . 4 . 1972 gün ve 7/1063-5734/43155 
sayılı yazınız. 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm «Sü-
merbankın imâl ettiği dokuma ipliklerinin da
ğıtım şekline» dair yazılı soru önergesine Ba
kanlığımız cevabı iki nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Adil Turan'm «Sümer -
bankm imal ettiği dokuma ipliklerinin dağıtım 
şekline» dair yazılı soru önergesine Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının cevabıdır 

Sümerbankın yıllık olarak imal ettiği her çe
şit pamuklu dokuma ipliklerinin büyük kısmı 
kendi dokuma ihtiyacına, ikinci büyük kısmı 
ihracata ve üçüncü kısmı da dahilî piyasa ihti
yacını karşılamak üzere öncelikle dokumacı koo
peratif ve sanayiciler için tahsis edilmektedir. 

Dokumacı kooperatif ve sanayiciler için tef
rik edilen ipliklerin tahsisi, kendilerinden ihti

yaçlarının tespiti için istenen umumî heyet ka
rarları, tezgâh adetlerinin tespiti için istenen Ti
caret ve Sanayi Odaları belgeleri ile üye adet
lerinin tespiti için ilgili mercilerin tasdikli vesi
kaları gibi talep edilen evraklara müsteniden ya
pılmaktadır. 

Dahilî piyasaya tahsis edilen ipliklerden yu
karıda işaret edildiği gibi öncelikle dokumacı ko
operatif ve sanayiciler ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere yapılan teJvüİattan artan ve kendileri tara
fından alınmayan iplik olduğu takdirde bunla
rın stoka girilmemesi î ç ^ piyasadaki talipleri
ne verilmesi cihetine gidilmededir. 

27. — İzmir Millet vekili Talât Orho")7'Wir-U^ 
mir - Ankara arasında daha önce ya puan jet se
ferlerinin yeniden düzenlenmesiyle dair soru öner
gesi ve 11 aştırma Hakanı Rıfkı Danışman'ın ya
zılı cevabi (7/1064) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda gereken işlemin yapılmasını saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Talât Orhon 

İzmir'den Ankara'ya günü birlik gidip gele
rek işlerini takibedenler için Türk Hava Yolla
rının jet uçaklarının kış tarifesi çok yararlı ol
maktaydı. İzmir'in ticaret ve sanayiimizdeki 
önemi, iş sahiplerinin Hükümet merkezine aynı 
gün içinde gidip gelebilmelerinin takdir buyuru-
lacak faydaları Nisan ayı başından bu yana uy
gulanan yaz tarifesiyle sarsılmış bulunmaktadır. 
Atina seferinin uygulanması amacıyle yapıldığı 
belirtilen bu değişiklikten hem iş hayatımız, hem 
de işletme zarar göreceklerdir. Jet tarifelerinin 
yine sabahları izmir'den, akşamları Ankara'dan 
olmak üzere değiştirilmesi hususunda ne gibi 
bir tedbir alındığının/değişiklik düşünülmüyor-
sa başka ciddî sebepler olup olmadığının yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Talât Orhon 
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T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık 
Dairesi Başkanlığı 
SHD : 5z-3/HNK-1703 - 6707 

Konu : izmir Milletve
kili Talat Orhon'un 

yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 24 . 4 . 1972 

tarih, Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
7/1064-5735/431516 sayılı yazı ve eki. 

İlgi'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Mil
let Meclisi Üyesi izmir Milletvekili Talât Or
hon'un İzmir - Ankara uçak seferleri ile ilgili 
soru önergesi incelenmiş ve gerekli cevap ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıf ki Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
29 . 5 .1972; 

izmir Milletvekili Talât Orhon'un yazılı soru 
önergesi ve cevabı : 

Soru : izmir'den Ankara'ya günü birlik 
gidip gelerek işlerini takibedenler için Türk Ha
va Yollarının jet uçaklarının kış tarifesi çok 
yararlı olmaktaydı, izmir'in ticaret ve sanayii-
mizdeki önemi, iş sahiplerinin Hükümet Merke
zine aynı gün içinde gidip gelebilmelerinin tak
dir buyurulacak faydaları Nisan ayı başından 
bu yana uygulanan yaz tarifesiyle sarsılmış bu
lunmaktadır. Atina seferinin uygulanması ama-
cıyle yapıldığı belirtilen bu değişiklikten hem 
iş hayatımız, hem de işlletme zarar görecekler
dir. Jet tarifelerinin yine sabahları izmir"d'en 
akşamlan Ankara'dan olmak üzere değiştirilme
si hususunda ne gibi bir tedbir alındığının, deği
şiklik düşünülnıüyorsa başka ciddî sebepler olup 
olmadığının yazılı olarak cevaplandırılması. 

Cevap : Türk Hava Yollarının 1 Nisan 1972 
tarihinden itibaren uygulanmasına başlanılan 
yaz tarifesinde izmir - Ankara - izmir seferleri 
aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 

izmir Ankara : 
Her gün F - 27 tipindeki uçakla izmir kal

kış : 08.00 Ankara varış : 09. 40 
Her gün DC-9 tipindeki uçakla izmir kalkış: 

17,35 Ankara varış : 18,35 

Ankara - izmir : 
Her gün DC-9 tipindeki uçakla Ankara kal

kış ; 10,15 izmir varış : 11,15 
Her gün F-27 tipindeki uçakla Ankara kal

kış : 20,00 İzmir varis : 21,40 
Tarife programından da anlaşılacağı veçhile 

söz konusu seferler, mevcut filonun kifayet et
tiği nispette ihtiyaca cevap verecek şekilde iz
mir ve Ankara yolcularının günü birlik gidip 
gelerek işlerini takibetmelerini sağlayacak dü
zende planlanmıştır. 

Sabahları izmir'den Ankara'ya erken saat
lerde ve Ankara 'dan izmir'e akşamları geç saat
lerde planlanan seferler, uçak kifayetsizliği ne
deni ile F-27 tipi uçaklarla programlanmıştır. 

Ancak ilerideki tarife dönemlerinde yapıla
cak tarife planlamalarında filo durumu müsai-
dolduğu takdirde izmir - Ankara - izmir seferleri 
DC-9 tipi jiet uçakları ile protgramlanacaktır. 

28. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'da mukim bir şaksın İstik
lâl Madalyası almak için yaptığı müracaata 
dair soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
•Metkmet İzmen'in yazdı cevabı (7/1066) 

24 . 4 .1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

Erzurum Aşağımumucu mahallesi Hastane 
önü sokak No: 21'de mukim Gençağa Yaylacı 
istiklâl Madalyası için vaki müracaatı hakkın
da şu ana kadar sonuç alınamamıştır. 

Ancak Millî Savunma Bakanlığının 29.7.1971 
gün ve Per. 4063-88069-71 Mad. Kar. Nak. Tam. 
.sayılı emirlerine karşılık Erzurum As. Daire 
Başkanlığı tarafından 4 . 10 . 1971 gün ve 4. 
Ks. 4068-71 sayılı yazısıyle Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilen cevabî yazıya da herhangi 
bir karşılık alınamamıştır. 

'Mumaileyh emsalleri arasında İstiklâl Ma
dalyası alamayanlar arasındadır. Kendisi yaş
lı ve mağdurdur. 

Halihazırdaki durumuyle dilekçinin müraca
atı hangi safhadadır? 

— 527 — 
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İstiklâl Madalyasıını tahminen ne zaman ala-

Meöalîtir? Şayet, madalyası verilmiş ise veril
diği tarih ve numarası nedir? 

T. 0. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 420/1-72 

Konu : Soru Önergesi Hlk. 
7.6.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 5 . 1972 gün ve 7/1O66J5743/43304 

sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karacatoın 

Erzurum Aşağımumcu Mahallssinden Gençağa 
Yaylacı hakkındaki istiklâl Madalyası ile ilgiJli 
yazılı soru önetfgesi aşağMa cevaplandırılmıştır. 

Müstedinin, dilekçesi M. S. B. Asker Almıa 
Dairesi Madalya Şubesi Müdürlüğü kayıt def
terinin 88009 sıra numarasına kaydedilmiş olup 
en kısa zamanda gerekli işlem yapılarak sonu
cundan askerlik şubesi aracılığıylle haberdar 
edileceğini bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

29. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, ' 
Sümerbank teşkilâtında çalışan personelin faz
la çalışma durumuna dair soru önergesi ve Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevabı (7/1068) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı alarak cevaplandırılmasının temini
ni saygılarımla rica ©derim. 1 . 5 . 1972 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

Sorunun izahı : Sümerbank teşkilâtında ha
len personelin çalışması yönünden iki ayrı ve 
aykırı sistem tatbik edilmektedir. 

1. — Mezkûr Umum Müdürlüğe bağlı Ge
nel Müdürlük, Sümerbank Mağazalar Müdür
lükleri Toptan Mağazalar, Bankalar ve Müessese 
Müdürlüklerindeki personel haftada (39) saat 
çalışmaktadır. Ayrıca bütün bayram tatillerin
den de istifade etmektedirler. 

2. — Bunun yanında Sümerbank Perakende 
mağazaların kadrolu personeli beyan edildiğine 
ve tespit eıdebldiğime göre haftada (48) saat ça-
lışimaklta, Cumartesi günleri de bir saat fazla 

çalışmaktadır. Bu çalışma Cumanbesi günü 
18.30'a kadar devam etmektedir. Yine Millî 
bayramların büyük bir kısmında da yine mesai 
yapmaktadırlar. 

Gerek birinci fıkrada ve gerekse ikinci fık
rada beyan edilen memurların tamamı aynı sta
tüye bağlıdır. Hal böyle olunca çalışmalardaki 
farkın perakende mağazalardaki personel le
hine değerlendirilmesi gereklidir. Hatta zaruri
dir. 

Fazla çalışma ile bayram günleri mesaisinin 
Bakanlığınızca nasıl değerlendirileceğinin, veya 
personel kanunun bu yoldaki hükümlerinin bu 
kişiler lehine kullanıp kullanılamayacağının, 
bugüne kadar bu mevzua neden değinilmediği-
nin açıklanmasını dillerim. 

24 . 6 .1972 
T. C, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 9/324 
Konu : Yapılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 8.5.1972 tarih ve 7/1088, 5776/43543 

sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç'm 

«Sümerbank teşkilatında çalışan personelin faz
la çalışma durumuna» dair yazılı sora önerge
sine Bakanlığımız cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mesut. Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç'm 
«Sümerbank Teşkilâtında çalışan personelin 
fazla çalışma durumuna» ilişkin yazılı soru 
önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
cevabıdır. 

1. Sümerbank Genel Müdürlüğüne bağlı 
Alım ve Satım Müessesesi satış mağazalarında 
memur ve işçi statüsünde bulunan ve haftada 
48 saat çalışan personelin, Devlet memurlarının 
tabi bulunduğu 39 saatlik çalışma rejiminden 
farklı oluş nedenlerini; ticarî birer işletme ol
maları dolayısıyle 440 sayılı Kanuna göre, ikti
sadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göster
meleri mahallî örf ve âdete, belediye nizamları
na uygun olarak icrayı faaliyette bulunmaları, 
verimliliği sağlama ve üretim mallarının tüke-



M. 'Meclisi B : 147 

ticiye en uygun şekilde intikalini temin etmek 
matfksadıyle, Cumartesi öğleden sonraları ve 
dinî bayramların ilk günlerini takibeden gün
ler ile, bazı resmî tatil günleri vatandaş hizme
tine matuf olarak satışa açık tutulması zarure
tinde aramak icabetmektedir. 

2. Yukarda belirtilen sebeplerle fazla me
sai yapması zarurî bulunan satış mağazaları 
personeline bu mesaileri karşılığında ücret öde
mesine ilişkin olarak yapılan müracaatlara kar
şılık Maliye Bakanlığının tamimi aşağıya çıka
rılmıştır. 

a) Gerek 1376 sayılı 1971 malî yılı Bütçe 
Kanununun 16 ncı maddesinin III ncü kısmın-. 
da, gerekse 1567 sayılı 1972 malî yılı Bütçe Ka
nununun 22 nci maddesi III ncü kısmında, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla ilâve edilen ek geçici 9 ncu maddesin
de yazılı kurumlar personeline ödenecek fazla 
çalışma ücretinin kurumlarca hazırlanacak ve 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulundan 
geçirilecek yönetmelikle düzenleneceği ve ku
rumlar personeline ödenecek fazla çalışma üc
retinin kapsam ve miktarını aşmayacağı hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. 

b) Diğer taraftan Sümerbank Genel Mü
dürlüğü, fazla mesai çalışma yönetmeliği çıka
rılmadan 657 sayılı Kanunun ek geçici 23 ncü 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarı
lacak kararnamelerle mezkûr Genel Müdürlük 
personeline fazla çalışma ücreti verilmesi yolu
na gidilmesi, hem diğer iktisadî Devlet Teşek
küllerinin aynı mahiyetteki taleplerine yol aça-. 
cak, hem de fazla çalışma yönetmeliği hazırlık
larının hızını ağırlaştıracağı belirtilmektedir. 

3. Fazla çalışma ücreti yönetmeliğinin yü
rürlüğe girmesini müteakip söz konusu kurum 
ile diğer kamu kuruluşlarındaki benzeri hiz
metlere ait fazla mesailerin karşılanabilmesi 
mümkün olacaktır. 

30. — Siirt' Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın^ Siirt'te bir gazetecinin polisler tarafın
dan dövüldüğüne dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı. 
(7/1069) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

18 . 10 . 1972 O : 3 

delâlet buyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Sürt Milletvekili! 
Mehmet Nebil Oktay 

Siirt'te sahibi bulunduğu Birlik Gazete
sinde intişar eden bir yazısı dolayısıyle, Ni
hat Emrağ adlı gazetecinin Emniyete celbe-
dilerek polisler tarafından dövüldüğü ve bu 
dövme neticesi adı geçenin' «7 gün iş ve gü
cüne mani olur» mealinde rapor aldığı tara
fımdan öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Vazife anlayışı ile telif edilmesi müm
kün olmayan ve Siirt halk efkârında üzüntü 
yaratmış bulunan bu müessif olaym müsebbip
leri hakkında ne gibi bir idarî tahkikata te
vessül edilmiş bulunduğunun ve Bakanlığınızın 
bu husustaki görüşünün ne olduğunun bildiril
mem. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 13 . 7 . 1972 
Daire : Personel 
Şube : 3. B. 3. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Konu : Siirt Milletvekili Sayın Meh
met Nebil Oktay'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ügi : 8 . 5 . 1972 gün ve Gen. Sek. Kar 
nunlar Md. 7/1069 - 5785/43633 sayılı yazı : 

Siirt'te bir gazetecinin polisler tarafından 
dövüldüğüne dair Siirt Milletvekili Saym 
Mehmet Nebil Oktay tarafından Bakanlığıma 
yöneltilen 4 . 5 . 1972 tarihli yazılı soru öner
gesi üzerine yaptırılan tahkikata göre; 

Siirt'te münteşir Mahallî Birlik Gazetesi 
sahibi Nihat Emrağ, gazetesinin 24 . 4 . 1972 
tarihli nüshasmda «Cami ve hamamlarda hır
sızlık» başlığı altında bir yazı yayınlanmıştır. 

Bu yazı üzerine, Yenimahalle Karakolünca 
yapılan tahkikat sırasında, karakola çağrılan 
Nihat Emrağ ile Karakol Âmiri bulunan Ko
miser Muavini Zeki Derik arasında münakaşa 
çıkmıştır. 

Münakaşa sonunda gazeteci Nihat Emrağ 
müssir fiile ve hakarete maruz kaldığından 
bahisle Nöbetçi Sağlık Ocağı Tabipliğinden 
«7 günde iyileşir şeklinde» kati rapor almış, 
C. 'Savcılığına ve Vilâyete dilekçe vererek 
şikâyette bulunmuştur. 
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Nihat Emrağ'm şikâyeti üzerine mahal
len gerekli tahkikata başlanılmış, Komiser 
Muavini Zeki Çerik hakkında düzenlemen 
fezlekeli tahkikat evrakının bir nüshası ce
zaî yönden karar verilmek üzere il idare Ku
ruluna, bir nüshası da inzibatî işlem için 
Emniyet Genel Müdürlüğü İnzibat Komisyonu
na tevdi olunmuştur. 

Kurul kararlarına göre adı geçen hakkın
da gerekli işlemin yapılacağını arz ederim.. 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki ruhsatlı radyo miktarına dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Bıfkı Danışman'-
ı% yazılı cevabı. (7/1072) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yıl

lar itibariyle ve illere göre Türkiye'de ruh
satlı radyo sayısı ne olmuştur? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27 . 7 . 1972 

Ha'berleşme D. Başkanlığı 
11261 -1097 - 9444 

Konu : Yurdumuzdaki radyo mev
cudu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 1072 - 5850/44208/711072 sayı 
30 . 5 .1972 günlü yazınız : 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması istenen Türki
ye'deki ruhsatlı radyo miktarına ait bilgiler
den 1945 - 1972 yılları arasına aidolanı iller 
itibariyle Ek l'de sunulmuştur. 

1945'ten önceki yıllara ait kayıtları bu
lunamamıştır. 

Gereği için arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Tür
kiye'deki doğum ve ölüm miktarına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın ya
zılı cevabı. (7/1073) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ka

dar yıllar itibariyle illere göre Türkiye'de do
ğum ve ölüm miktarı ne olmuştur? 

29 . 6 . 1972 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Nüfus işleri Gn. Md. 

Şb. Md. : 1./169 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 5 . 1972 gün ve M. M. Başkan
lığı Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 
5851 - 44209 - 7/1073 sayılı yazıları, 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargilı'nm 
Başkanlıklarına verdiği ve tarafımdan cevap
landırılmasını istediği doğum ve ölüm vu
kuatları hakkındaki 30 . 5 . 1972 günlü yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak nüfus işleri ge
nel müdürlüğümüzce tutulan kayıtlara göre 
düzenlenen çizelge ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
içişleri Bakanı 

Ferit Kubat 

Not : Bu tezkereye İlişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanama-
dığından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir su
reti de soru sahibine verilmiştir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

147 NOt BİRLEŞİM 

18 .10 .1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

XI. — üçüncü Beş Yıübik 1(1073 - 1977) 
Kalkınma Planının 16 . 10 . 1972 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca, kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Ba§J 
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (Dağıtma ta
rihi 16.10 .1972) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• >« tm: 





Dönem : S "f ğ~f 
M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : İtil 

Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) Kalkınma Planının 1 6 . 1 0 . 1 9 6 2 
tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Sena

tosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 3 /906; C. Senatosu : 3/170) 

Not : Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Planı ile C. Senatosu 141 Sıra .Sayılı Plan 
Karma Komisyonu raporu daha önce basılıp dağıtılmıştır.) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 849 (3/170) 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 . 10 . 1972 tarih ve Esas No. 3/906, Karar No. 1 sayılı yazınız : 
Üçüncü Beş Yı l ık (1973 - 1977) Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna datr Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı ile Plan 
Karma Kotmâsyonu raporu Genel Kurulunun 14 . 10 . 1972 tarihli 95 nci Birleşiminde açık oy
la kabul edüTerek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı 

a) Açık oy neticesi : (108) 
Kabul : (105> 
Red : ( 3) 
Çekinser : ( —) 
b) Görüşüldüğü tarih ve Birleşimler : 

Tarih Birleşim 

9 . 10 . 1972 90 
10 . 10 . 1972 91 
11 . 10 . 1972 92 
12 . 10 . 1972 93 
13 . 10 . 1972 94 
14 . 10 . 1972 95 



c) Cumıhuriyıat Senatosu Genel Kurulunca kabul edilen önergeler : 

Önerge sahibi 
. ^ — f , _ . -, i—, , N— , J * 

Edip Somun'oğlu 
Orhan KürüımıoğM (ve 2 arkadaşı) 
I. Tevfik Kutl'ar (ve 2 .arkadaşı) 
Hamdı Özer (ve arfeadaşjları) 
Hamdı Özer (ve 2 arkadaşı) 
Mehmet Özgüıueş 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Özgüneş 
Lütfi T'okoğlıt 
Fehmi Baysoy 
Oral Karaosmanoğlu (ve 1 arjkadaşı) 
Oral Karaosmaınoğlu (ve 1 arjkadaşı) 
Mıecdi Agun 
Turgut Gülez (ve 2 arkadaşı) 
Osınıan Sa'lühoğlu ^ e 2 arkadaşı) 
Turgut Gülez (ve 1 arkadaşı) 

Erzurum 
Bitlis 
Gaziantep 

- Malatya 
Malatya 
Tabiî Üye 
Tabiî Üye 
Tabiî Üye 
Kocaeli 
Erzincan 
Manisa 
Manisa 
Rize 
Bollı 
Sakarya 
Boflu 

Önerge No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

. 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Plan Karma Koımsyoîiu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan Karma Komisyonu 16 . 10 . 1972 

Esas No, : 3/906 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 10 . 1972 tarihli 95 nci Birttıeşiimfedie açık oyla 
kabul '©dilierek 77 sayıli Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Komisyonumuza gönderilen Üçüncü Beş 
Yillkk Kallkmmıa. Planı (1973 - 1977) hakkında Cumhuriyet Senaitosu Genel Kurulunda kabul 
edilleiı değiştirge önıergelteri, Hükümet adına Devlet Bakanı ve Devlet Planlama TeşkiMtı Müste
şarının da katıldığı toplantıda görüşüldü : 

Üçüncü Beş Yı'fık Kalkınma Planı (1973 - 1977) hakkında Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda, Planın bütünlüğünü bozmayacağı gerekçesiyle kabul edilen; 

1. Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip .Somıuınoğlü'nun önergesi, pılanm 917 nci say
fasında Üçüncü Plan dönemlinde geılşmıeller başlığı ail'tıııdalk'i! 1803 ncü paragrafa ait (637 nci) 
tabloda görülen, Üçüncü Plan Döneminde yapılacak sağlık teısli&lerin/dlen Giresun dilindeki tesisle
rin, 1966 yılında gerçıekleştiriillîmlesli sebebiyle,..tal)iodaın Giresun ilinin) çıkarılmasını, 

• 2. Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zenen, Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Or
han Kürümoğlu i'Iie Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi Gürhan Titrıek'in müşterek önergeleriyle 
puanın 976 nci sayfasında tedbirler başlığı altındaki 1963 ncü paragrafın 4 neü maddesinin (Bu 
amaçla Gelllir Vıergilsinde özellüMe gerçek usul tam •olanak uygulanacak, götürü gider emsali dü
şürülecektir.) cümlesinin çıkarılmasını isteyen öraergeüleri, planın bütünlüğünü bozmayacak nitıe-
lilkte gönül düğünden ve kabulü hususu Hükümetçe de uygun mütalâa edildiğinden /mlezkûr öner
geler Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

M. Meclisi .('S. Sayısı : 747) 
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Cumhnriyert Senatosu, Genıeüi EJmüunea kabul ecfâlp^ KomJagroiBuaaBHiafâa, plağım batünlüğnnü 

bozacak mahiyette, göşüfaa gerelsçeM gfiri^enaje oııeırgdjfisiflicîeffi; 

1. Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi örajer TTcuzaî, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesî ibrahim Tevfîk Kutfllar İle Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Halûk Berkol'un müşterek 
önergeleriyle planın 1046 ncı sayfamnda Refonmun Kapsam ve Hedleflerî "başlığı altındaki 2206 ncı 
paragrafın 2 nei maddjesinin Enerji haımmaddelteıiniiiii ve stratejik madenlerin zamanında, verimli 
ve kararlı şekilde sağlanması için gerekli tedbîrlerin alınmasını ihtiva edecek tarzda değiştiril1-
raeısiini, 

2. Cumhuriyet Senatosu Botu Üyesi Turgut Güâez, Cteakuriyet Senatestt Malatya. Üyesi 
Hamdi Özfer, Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral Karaasmanoğlu ile Giiaıahuriyel; Senatosu. 
Sakarya, Üyesi Osman Sa^hoğlu'nun müşterek oııerge'lteriyille, Ka^aydUmı y a p ı m ile tülgiE ödtenek 
tasMhinin yapılamasını, 

3. Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gülez, Coffltariyet SJenatoso: Maflatya Üyesi 
HamüM özer ü̂ e- C^mlmriyet 'Senatosu Manisa Üyesi Oral Karaa^stanağlu'Mcn (Eaüşbe-refls öiMFgie-
leriy!le, planın 664 ncü sayfasında ilkeler ve tei&hirîer başlığı a l todaki 1158 ıreoi paragrafın 9; nem 
maddesinin, yeniıden yapılacak hız, ydEanııdaiL g?eciş üereü sflınoa&smı sağlayacak şekilde değÜş-
tidılmesini, 

4. Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamâi Öze*v Tabiî Üye Mahmet Özgüneş. ile CtarnihMr-
başkanlığmca seçilen üye SeBâhattim Babüroğkı'nun müşterek önergesiyle, pılanda yer alan ekon/©-
mik hedeflerin rakamlarla be l i edilmesin^ 

5. Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in önergesi, planın 839 ncu sayfasında Üçüncü Plan Dönemân-
dj9 Gteılişjmıeler başlığı altındaki bölümlerde mıevcııt lliseilerin enstitü ofliaralk değüştimîmesî İçin bah
si geçen bölümün Komisyona iadesini, 

6. Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in önergesi, planın 845 inci sayfasında Yüksek Öğretim başlığı 
altındaki bölüimrlerde yüksek dereceli ımıesleikî ve teknik oküPHann müfredat programlarının orta 
dereceıliî meslekî ve teknik okuflüara dayadı olarak değüştirilmesi için bahsi geçen bölümün Komis
yona iadesini, 

7. Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'nun önergesi, planın 782. nei sayfasında
ki 546 ncı tablcmiEn 19 ncu sırasında 2 noi sütunun 2 500, 3 ncü sütunun ise 830 olaeak tarzda 
tashihini, 

8. Cumhuriyet Senatosu Erzincan: Üyesi Fehmi Bays/oy'un önergesi; planın 771 nei sayfasında-' 
iki 1405 nei paragraf ile 782 nei sayfasındaki 546 ncı tabloman veteriner sayısmın ve ihtiyacının 
önergedeki şekilde tashihini, 

9. Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gülez üle Cumhuriyet Senaito&u Manisa Üyesi Orıall 
Karaosman<jğfe'nnn müşterek önergeyle , planın 446 ncı sayfasında İlkeler ve Tedbiriler başlığı 
altındaki 826 ncı paragrafın 2 w& ımi^ddesinin, Pıotro - Kimya kcMnpîekslerinin ekonomik olarak 
tesisinde, büttön imkân'Iardan faydalanarak kurulmasını ve geüiştirülnıesi için âeğ^"Mrffl.mesini, 

10. Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut GüPjez ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oraî Karaosmanoğlü'nun müşterek önergesiyle, planın 4710 nei sayfasında İlkeler ve Tedbirler 
başlığı altındaki 964 ncü paragrafın 1 nei maddesinin, petrol! üriinilleri talebini düzenli ve süroMi 
oıl&rak hammadde Ikaynaklarmdan karşılamak vo ihracat imkânlarından yararlanmak gayesiyle 
kajmu dışındaki her türlü imkânın tömtini için değiştirilmesini, 

' 11. Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Orhan Tuğrul, Cumhuriyet ISenatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez İle Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mıecdi Agun'un ımüşterek önergeleriyle pilanın 664 
ncü sayfasında tikeler ve Tedbirler başlığı altındaki 1158 nei paragrafın 10 ncu maddesi olarak, 
eahillerimiiz şehirlerarası hatlarda, dış hatlarda özel sektörün de yolcu taşımasını önleyen hukukî 
ve maddî her türlü engellin kaldırılması için önergedeki ibarenin ilâvesini, 

M. Meclisi (S. Saymı : .74.7) 
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.12. Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut .Gülez, Cuımıhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi ib
rahim Tevfik Kutlar il'e Cuımıhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral Karaosmaaıoğlu?nun müşterek 
önergeleriyle, planın 48 nci sayfasında kalkınmapoMtikalarının ilkeleri ve tedbirleri başlıklı 7.40 
enerji paragrafının, sanayileşınıieniri ve yükselten yaşama düzeyinin gerektirdiği' eoerjinin teminin
de bütün imkânlardan yararlianımalı ve tek bir dış kaynağa bağlanmanın doğru olmayacağımı, 

630 ncu sayf asımda İlkeler ve Tedbirler başlığı aHtındaM 1124 ncü paragrafın 1 ve 4 ncü mıad-
dö'lferiniln sanayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin gerektirdiği enerjinin (sağlanmasında 
yurt kaynaklarımın değerlendirilmesinin ve elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında su kay
naklarının geliştirilmesini, 

1045 nci sayfasında Kaımru iktisadî Teşebbüslerinin Yatırum ilkeleri başlığı altındaki 2203 ncü 
paragrafın ikinci cümlesinin değiştirilmesini', 

13. Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlü ile Cuımıhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Turgut Gülez'in ımiüşterek önergesiyle, 12 nci maddede izah edilen hususlarla 
aynı paraleldeki ıdeğişikslikilerin, yapılmasını, 

14. Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamıdi Özer ile Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Osman SaMhoğlu'nun müşterek öner
geleriyle planın 855 nci1 sayfasında ilkeler ve Tedbirler başlığı altındaki 1635 nci paragraf in 4 ve 
5 nci maddelerinin, Üniversite kuruluşlarının hukulk kurallarının teminatı altında bulunan mükte
sep halklarını korumak için ınievzuat karışıklığının ve belirsizliğinin gideriılmetsüni ve yüksek öğre
timde görev alacak öğretim üyelerinin lisans üstü eğitimle yetiştirilmesini, 

Öneren önergeleri Komisyonumuzca benoımlsenmemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca Kabul edilen mevcut 16 adeft, önergenin iki adedi be

nimsenmek ve 14 adedi de Komisyonumuzca, benimsenmemiek suretiyle tanzim olunan işbu rapor, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan vekili Sözcü Kâtip 
Balıkesir Edirne Ankara Malatya 

C. Bilgehan N. Ergeneli M. K. Yılmaz A. Karaaslan 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Kılıç 

Amasya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Aygün 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Menteşe 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Cinisli 

Afyon Karahisar 
H. Hamamcıoğlu 

Bulunamadı. 

Ankara 
/ / . Balan 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. 1. Cop 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Bulunamadı. 

Afyon Karahisar 
K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Bulunamadı. 

C. S. Ü. 
S. Babüroğlu 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Amasya 
Y. Acar 

Bulunamadı. 

Ankara 
I. Yetiş 

Bulunamadı. 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Bulunamadı. 

Hatay 
H. Özkan 

Bulunamadı. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 747) 
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îçel 
C. Okyayuz 

îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. N. Üner 

ŞERH 

Var sayımlara dayalı kaynak, amaç ve hedeflere 
ulaşma olanağı Üçüncü Beş Yılllık Planda gerçek
çi değildir. Üçüncü Beş Yılbk Plan, ist ikran sağ
lama niteliği yönünden düşündürücüdür, öngörü

len nefonmjlar yeterli değildir. 

K. önder 

Kars Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. M. Yüceler 

K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Bulunamadı. 

Manisa 
M. Erten 

Bulunamadı. 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 
Bulunamadı. 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Okçu 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Bayar 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Niğde 
İV. Çerezci 

Sakarya 
H. Uysal 

Bulunamadı. 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Bulunamadı. 

Konya 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
N. Kalaycıoğlu 

Malatya 
M. Kaftan 

Bulunamadı. 

Ordu 
B. S. Baykal 
Bulunamadı. 

Sivas 
A. Burakoğlu 

Trabzon 
Muhafilim. 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Dikmen 

Urfa Uşak Zonguldak 
İ. E. Karakapıcı F. Atayurt K. Nedimoğlu 

Bulunamadı. . Bulunamadı. 

>m<( 
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Dönem 
Toplantı l MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Jj£J y g | fiCİ e k 

Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) Kalkınma Planının 1 6 . 1 0 . 1 9 6 2 
tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve kalkınma planı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 3 /906; C. Senatosu : 3 /170) 

(Not : Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Planı ile C. Senatosu 141 S. Sayılı Plan 
Karma Komisyonu raporu daha önce basılıp dağıtılmıştır.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 20 . 10 . 1972 

No. : 253 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planmmda hemen tamamı baskı hatası nite
liğinde bazı hatalar tespit edilmiş bulunmaktadır. Ekli cetvelde gösterilen tab hatalarının Resmî 
Gazetede Planın yayınlanması sırasında dikkate alınmasını arz ve teklif ederim. 

Plan Karma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

(1ilıat BilfjcJıan 

ıyfa 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 

Tablo No. 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Tablo satırı 

2 
o O 

4 
5 
6 
7 
7 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
9 

Tablo sütunu 

8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
1 
5 
6 
o o 
4 
5 
6 

Pl 

• 

^ 
• • : * -

an 
va 

tasarısında 
zıh olan 

7.5 
36.3 

0.4 
26.8 
9.1 

56.5 
52.2 

523 
21.2 
26.6 

121 
172 

17.9 
25.4 

Yapılması gerekli 
değişiklik 

8.2 
40.6 

0.5 
30.0 
10.1 
52.5 
51.2 

522 
213 
20 3 

138 
170 

20.4 
25.1 
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Plan tasarısında Yapılması gerekli 

Sayfa Tablo No. Tablo satırı Tablo sütunu yazılı olan değişiklik 

64 50 9 7 14.7 14.5 
66 52 9 2 100.00 100.0 
88 66 1 4 2151.5 2162.0 
88 66 1 6 23.8 23.7 
88 66 1 9 35.0 35.2 
88 66 2 9 18.0 17.0 
88 66 5 9 2.4 2.1 

100 78 7 2 7.0 6.7 
100 78 8 2 18.0 17.7 
104 80 7 1 7.0 6.7 
104 " 8 0 8 1 18.0 17.7 
197 119 7 4 33.5 23.5 
211 122 16 Birim KW K\V Saat 
211 122 27 Mallar Azotlu Gübre Azotlu Gübre 

(•% 21 N) 
211 122 28 Mallar Fosforlu Gübre Fosforlu Gübre 

(% 18 P . O D) 
219 
219 
230 
244 
264 
270 
272 
307 
o o n OOU 

374 
439 
447 

448 
454 
454 
454 
466 
505 
505 
505 
519 
519 
519 

125 
125 
133 
145 
160 
164 
166 
191 
205 
238 
284 
289 

289 
294 
294 
294 
309 
342 
342 
342 
355 
355 
355 

1 
1 

Tablo başlığına 
Tablo başlığına 
Tablo başlığı 
Tablo başlığında 

5 
6 

Tablo başı 
9 

Kaynak : 
1 ve 2. sütun üstüne 
3 ve 4. sütun üstüne 
6 ve 7. sütun üstüne 

4 
5 

O 

27 

5 

devamı 6 ve 7. sütun üstüne 
1972 sütunu 
1972 sütunu 
1972 sütunu 

8 
4 
5 
6 
1 
1 
5 

1 
2 
o 

11 
4 
4 
4 
5 
6 
5 

Hayvansal 
Bitkisel 
(Hektar) 
(Kg/Yıl) 
yüzde dağılımlar 
(Kg) ' 

— 
23.3 

Miktar :, Milyon TL. 
10.2 

Kuntstaffe Roımdschen 

1 500 000 ' 
2 430 000 

60 000 
— 

600 
450 
400 
110 
264 

17.2 

Hay va nsa 1 P ro tein 
Bitkisel Protein 
eklenmesi 
eklenmesi 
Yem dağılımı 
(Kg/Yıl) 

— 18.3 
95.7 

Miktar : Milyon Lt 
10,7 

Kunstoffe Rundschau 
1967 
1972 
1977 
1977 

1 700 000 
1 600 000 

25 000 
10.3 

650 
500 
450 
107 
261 

17.1 
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•Sayfa 

652 

660. 
663 
685 

685 
916 
820 
782 

Tablo No. 

457 

463 
466 
486 

4*6 
636 
571 
546 

Tablo satırı 

Tablo başlığı 

Tablo 

Tablo başlığı sonuna 

sütunu 

İkinci plan dönemi sütunu 
Başlık 

2 
İller 
1 nci satır 
Tarımla ilgili 
•satır 

1 

elemaııler ilk 

PJan tasarısında 
yazılı olan 

Bazı ülkelerarası deniz 
karşılaştırmaları 

«tahminleri» eklenmesi 
26 090.7 

TAHMİN 
Üçüncü Plan 

3 238.4 
Giresun'un silinmesi 
3 neü sütun 2193 yanlış 
3 neü satır 2760 yanlış 

Yapılması gerekli 
değişiklik 

Bazı ülkelerarası deniz 
ticaret filosu karşılaş
tırmaları 

25.957.0 
Üçüncü Plan 
Hedefi 

3 276.7 

5193 doğru 
h 3760 doğru 
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Sayfa 

1 
81 

4 
6 
9 
9 
9 

10 
25 

79 

Paragraf 
No : 

Dipnot 

Paragraf 
satırı 

Plan tasarısında 
Yer alan 

21 Temmuz 1971 
Onbeş yıl içinde ilköğretim çağında bu
lunan bütün çocuklar oku-

Tablo 2'ye kaynak g'österilmelidir. 
Tablo 3 ve 4?e kaynak gösterilmelidir. 
Tablo 6 ya kaynak gösterilmelidir. 

10 2 
10 2 
15 1 

Tablo 19TUÎ altına ek 

Tablo 63'ün altına ek 

86 
86 
86 

114 
127 
185 

9 

111 
112 
112 
171 
214 
329 
10 

dokuz 
2,537 
Türkiye'de 

2 
4 
5 
o O 

7 
7 
3 

35,0'a 
2,4'ü 

lS.O'ı 
14'ü teknik ve meslekî 
İthalalâtmm 
20?5 
tona ulaşacağı 

21 Temmuz 1 
Onbeş yıl için 
mızcla önemli 
(Devlet Planl 
(Devlet Planl 
(Devlet Planl 
sekiz 
2,441 
1970'te Türki 
Not : Toplam 
tutmayabilir. 
Not : Toplam 
tutmayabilir. 
35,2ye 

2,11 
17,7'si 
12?si teknik 
İthalâtının 
20,9 
tonu aşacağı 

Sayfa No. su üzerindeki yıldızlar, dipten numaralanmış sayfaları belirtmektedir. 
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Paragraf Sn tu* Değişik şekil 

496 1 «... yılda ortalama yüzde 3.0 artmış...,» 
«Yüzde kelimesinin eklenmesi» 

924 2 «...aynı dönemdeki üretim a itişi 5 kat olmuştur.» 
«üretim» kelimesinin eklenmesi 

938 l «... 14.7 oranında artacağı...» 
«Oranında» kelimesinin eklenmesi. 

1110 7 Yüzde 12.1'in 
Yüzde 12.0 olarak değiştirilmesi 

1123 3 - 4.5,0,8 Seyitömer 2; ftökçekaya l, 2, 3 ; Keban 1, 2. 3, 4; 
Seyitömer 3; Keban 5, (5; Elbistan. - Afşin 1; Ha
san Uğurlu 1, 2; Elbistan - Afşin 2, 3, 4 
(Bu paragrafta Romen rakamları değiştirilmek
tedir.) 

1124 (6) Sun cümlenin «Bu konularda. Köy İşleri Bakanlığı işbirliği ya
pacaktır.» şeklinde değiştirilmesi. 

1443 1 «1971 yılında» ibaresinin silinmesi. 

4 M 
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