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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GEDEN -KÂĞITLAR 

Sayfa 
251 

252 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 252,277 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Mehmet iz-
men'e, Devlet Bakanı ismail Arar'ın ve
killik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/949) 252 

2. — Genel Sağlık Sigortası Kurumu 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasa
rısının, 88 numaralı Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair mezkur Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (3/948) 252 

3. — Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner' 
in, Kozlu ve üzülmez bölgesinde vukubu-
lan maden kazası dolayısiyle gündem dışı 
demeci. 277:278 

4. — Kozlu ve üzülmez bölgesinde vu-
kubulan maden kazasında hayatlarını kay
beden işçilerin ruhlarını taziz için saygı 
duruşunda bulunulması. 278 ;279 

IV. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
Sayfa 

253,279 

X II. i— lüçüncü İBeş 'Yıllık i(1973 -
1977) Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 
tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Planı ile Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen değiştirge
lere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu ra
poru (Millet Mecliısi 3/906; Cumhuriyet 
Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 747) 253:276, 

279:307 

V. — «SORULAR VE CEVAPLAR 308 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 308 

1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
işçi dövizlerinin sanayide kullanılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in ya
zılı cevabı (7/847) 308 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılılnın, 
Cumhuriyetin ilânımdan bugüne kadar 
Türkiyekleki telefon abonman miktarına 
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Sayfa 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm yazılı eevaıbı (7/1071) 309 

3. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Havayolları ile yolculuk yapan par
lamenterlerimize dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm yazı
lı cenabı. (7/1074) 310:320 

4. — Bursa Milletvekili Sadret'tin Çan-
ga'nm, bir şahsın karakolda falakaya ya
tırıldığı iddiasına dair soru önergessi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı ceva
bı \7/1075) 321 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz miktarına dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
eevaıbı (7/1076) 321:322 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
bugüne kadar yurt dışına gönderilen ve 
gitmek için sıra bekleyen kadın ve erkek 
işçi miktarına dair sora önergesi ve Çalış
ma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı ce
vabı. (7/1077) 322:324 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki noter miktarına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpas
lan'ın yazılı cevabı (7/1078) 325 

8. -— İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, vergi, resim ve harçtan muaf tutu
lan Devlet kuruluşlarına dair soru önerge-
ısi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in yazılı cevabı (7/1079) 325:326 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Ha
va Kuvvetlerimizde vukubulan uçak ka
zalarına dair soru önergesi ve Millî Savun
ma Bakanı Mehmet tzmen'in yazılı cevabı 

(7/1080) ' 326 
10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar, Türkiye'de vukubulan uçak kazaları
na dair önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıf-
ki Danışman'm yazılı cevabı. (7/1083) 327:331 

11. —- içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 

Sayfa 
döviz rezervlerimizin durumuna dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1085) 331:332 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar cari kamu harcamalarına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1087) 332:334 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman'm yazılı cevabı. 
(7/1088) 334:338 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlı
ğınız bütçesine dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Rıfkı Danışman'm yazılı ce
vabı. (7/1089) 338:339 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı* 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Türki
ye'de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan 
memur ve işçi miktarına dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in yaızılı eevaıbı. (7/1091) 339 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'
in yazık cevabı (7/1092) 340:341 

17. — İçle Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
ithal edilen ilâç hammaddesi ile ilâç mik
tarına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in ya
zılı cevabı (7/1093) 342 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargıb' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Türki
ye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan me
mur ve işçi sayısına dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/1094) 342:344 

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 

, Demir'in yazılı cevabı (7/1095) 345:347 

250 — 
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Sayfa 
20. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'
in yazılı cevabı (7/1096) 347:348 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Türki
ye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan me
mur ve işçi sayısına dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'
in yazılı cevabı (7/1097) 348:349 

22. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Türki
ye'de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan 
memur ve işçi sayısına dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın ya
zılı cevabı (7/1098) 350 

23. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakan-

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Planı (3/906) (!S. Sayısı : 747) ile ilgili gerek/ 
celi geriverme önergeleri ayrı ayrı görüşülerek 
oylandı. 

Başbakan Ferid Melen, dört silâhlı anarşist 
tarafından Bulgaristan'a kaçırılan THY'na ait 
Truva uçağı ile ilgili; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko-
damanoğlu, Kozlu ve Üzülmez bölgesinde vu-
kubulan maden kazası dolayısıyle gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Sayfa 
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı 
cevabı (7/1099) 350:351 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargıb' 
nın, çok partili hayata girdiğimizden bu
güne kadar çıkarılan ve değiştirilen siya
sî parti ve seçim kanunlarına dair soru 
Önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpas
lan'ın yazılı cevabı (7/1100) 351:352 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'
de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur 
ve işçi sayısına dair soru önergesi ve imar 
ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı ce
vabı (7/1101) 352:353 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve 
imar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/1102) 353:354 

Dikkate alınmasına karar verilen geriverme 
gerekçeleri üzerinde Hükümetin çalışmasına 
imkân sağlamak için : 

25 . 10 . 1972 Çarşamba günü saat 11,00'de 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 17,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Av§argil 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 251 — 
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II — GELEN 

Tasarılar 

1. _ Genel Sağlık Sigortası Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı 
(1/719) (Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonlarına) 

2. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İhti
yat Zabitleri ve ihtiyat Askerî Memurları Ka
nununun 27.7.1970 tarih ve 1316 sayılı Ka
nunla değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/720) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet tzmen'e, Devlet 
Bakam İsmail Arar'ın vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/949) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
bir yazı var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet izmen'in dönüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı 
ismail Arar'ın vekillik etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

2. — Genel Sağlık Sigortası Kurumu kuru
luş ve görevleri hakkında kanun tasarısının, 88 

KÂĞITLAR 

3. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı (1/721) (Maliye ve Plan komis
yonlarına) 

4. — Kıyılar ve Turistik alanlar kanunu ta
sarısı (1/722) (içişleri, imar ve iskân, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
5. — Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun 

tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 24 .10 .1972) (GÜNDEME) 

numaralı Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
mezkûr Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/948) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin 25 . 10 . 1972 tarihli ge

len kâğıtlarda bulunan «Genel Sağlık Sigortası 
Kurumu» kuruluş ve görevleri hakkında kanun 
tasarısının Genel Kurulun 3 . 7 . 1972 tarihli, 
118 nci Birleşiminde Genel Sağlık Sigortası ka
nun teklifleriyle, tasarısını görüşmek üzere ku
rulmuş bulunan 88 No. lu Geçici Komisyonumu
za havalesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
88 Numaralı Geçici Komisyon 

Başkanı 
Bursa 

Kasım Önadım 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacak
tır. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 154 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ 252 — 
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IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde görüş
meye geçiyoruz. 

Yüksek malumunuzdur ki, dünkü müzakere
lerde sayın milletvekilleri tarafından verilmiş 
bulunan bütün gerekçeli geriverme önergeleri 
Meclisçe müzakere konusu olmuş ve bazılarının 
dikkat nazara alınma kaydiyle kabulü gerektiği 
Meclisçe kabul edilmiş, bazıları ise kabule şa
yan görülmemişti. 

77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Kon
ması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi uya
rınca şimdi dikkate alınmasına Meclisçe karar 
verilmek suretiyle Komisyon ve Hükümete gön
derilmiş bulunan önergeler üzerinde kısa bir 
görüşmeyi tekiben her bir önergeyi ayn ayrı 
oya sunacağım. Yalnız, çalışmalarda kolaylık 
temin edebilmek için daha önce dikkat nazara 
alınma kaydi ile kabul edilmiş bulunan önerge
lerin bir kısmına Hükümet katıldığını beyan et
mişti. Şayet verilmiş bulunan bu önergelerden 
Hükümetin birinci defa dikkat nazara alınıp 
alınmaması mevzuubahis olurken katıldığı 
önergeler varsa, bunlar âdeta bir formalite ica
bı oya sunulacak şekilde görülmektedir. Bu se
beple Hükümet lütfedip de, ben «şu şu şu 
önergelere katıldım, daha önce de bunu beyan 
etmiştim» derse, onların oylanmasına geçeceğim, 
onu takiben Hükümetin benimsediği, uygun 
görmediği önergeler varsa, onlar tartışma ko
nusu olacağına göre daha sonra müzakere ede
lim. Hükümet, bu önergeler okunduğu sırada 
bazı önergeleri uygun buİdu; hay hay biz de 
katılıyoruz, biz de benimsiyoruz dedi. Acaba 
o şekliyle bir tasnif yapabildi mi efendim?.. 

(1) 747 S. Sayılı basmayazı 147 nci Birleşim 
Tutanağının sounna eklidir. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Var efendim. 

BAŞKAN — Lütfedip o maddeleri beyan 
ederseniz... İster kürsüden^ ister yerinizden veya 
yazılı varsa yazılı olarak Başkanlığa gönderir
seniz... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, raporu tüm olarak mı okuyacaksınız?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan; 
şimdi dikkate alınmasına karar verirlerse, öner
gelerle ilgili olarak tekrar yapacağınız oylama
dan, görüşmeden sonra, Hükümete geriverilme-
ye karar verilirse, ondan sonra mı raporu uy
gulayacaksınız ?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 77 sayılı Kanun 
ne yazıyorsa, geçmiş tatbikatımız ne ilse onu 
tahakkuk ettiriyoruz. 

Şimdi bilmem anlatabildim mi? Ben müza
kerede kolaylık sağlamak amacıyle bu beyanda 
bulunuyorum. Aslında, bütün önergeleri, dik
kat nazara alınan bütün önergeleri sıra itiba
riyle okurum, muameleye geçerim. Ama, öner
ge okunduğu sırada bazen Hükümet, biz bunu 
benimsiyoruz, katılıyoruz demişti veyahut dik
kat nazara alınmış olan bazı önergeleri Hükümet 
teemmül ettikten sonra belki uygun bulmuştur. 
Bunlar varsa önce onların muamelesini görelim, 
maksadım budur. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, önergelerin ilk görüşmesinde 
Hükümet olarak gerekçelerine katıldığımızı 
ifade etiğimiz önergelerin numaralarını arz edi
yorum : 

1 numara; Sayın Ahmet Şener ve iki arka
daşı tarafından verilmiş. 

BAŞKAN — Evet efendim, biz onu buluruz. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

(Devamla) — 8 numara, 17 numara, 18 numara, 
33 numara 35 numara, 48 numara, 55 numara, 
63 numara, 106 numara, 103 numara, 107 nu
mara. 

BAŞKAN — Pek iyi efendim. Sayın Turgut, 
bir şey mi dediniz?.. 
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MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, bu numaralarla anlaşılmıyor, hiç olmazsa 
takrirlerin mahiyetinin kime aidolduğunu söy
lerseniz daha ıiyi olur efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî, takrirleri okutaca
ğım. Gayet tabiî, biz buradaki numarataj esa
sına göre takrirleri okutacağız ve Yüce Meclisin 
oyuna sunacağız. 

Muhterem arkadaşlarımı, o halde Hükümetin, 
gerek önergenin verilisi ve müzakeresi sırasında 
uygun telâkki ettiği, kabul ettiği, gerekse dik
kat nazara alınma hüviyetinden sonra benim
sediği bazı önergeleri önce muameleye koyaca
ğım. Onu takiben üzerinde Hükümetle öner
ge sahibi arasında tartışmayı icabettirecek ma
hiyette önergeler varsa onları muameleye koya
cağım. 

1 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zootekni, hayvansal üretim tekniği anlamın

da olup tarım işletmelerinde genel geliri eko
nomik olarak arttıracak şekilde uygulanması 
gerekir, özel mülkiyete dayanan tarım işlet
melerinin esas olduğu demokratik ülkelerde 
hayvansal üretimin bu prensibe uygun olarak 
arttırılması !her şeyden önce etkili bir tarımsal 
yayım hizmeti ile, bu ise tarım işletmesinin bir 
ekonomik ünite olarak ele alınması suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu maksatla Ziraat Fakül
telerinde genel bir tarım işletmeciliğine ve ta
rımsal üretim tekniğine dayalı fbir Zootekni öğ
retimi yapılmaktadır. 

Aynı eğitime paralel olarak Veteriner Fa
külteleri de Zooteknist yetiştirme faaliyetinde 
bulunmaktadırlar. Şimdiye kadar her iki fa
külteden mezun olan Zobteknistlerin % 60'ı 
kendi sahalarında çalıştırılmamaktadırlar. Yük
sek seviyede hayvancılık teknik elemanını tek 
kaynaktan yetiştirebihne olanaklarının araştı
rılmasına 3 IÜCÜ Kalkınma Planının 268 nci say
fa 9 ncu maddesinde yer verilmiştir. 

Anayasanın 120 nci maddesi Üniversiteleri
mizin bilimsel özerkliğini teminat altına almış 
olduğuna göre, mevcut fakültelerin Zooteknist 
yetiştirme faaliyetlerini önlemeye imkân yok
tur. Hal böyle olunca yeni yüksek öğretim ku
rumu ile 3 ncü bir teknik sınıf yaratılmış ola
cağını şimdiden kabul etmek gerekir. Planda 
bu konuya yer vermekle Anayasanın 120 nci 

I maddesindeki bilimsel özerkliği zorlanacağı an
lamı çıkarılabileceğinden kalkınma planı 268 
nci sayfa 9 ncu maddesindeki son cümlenin ge
ri alınmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Trabzon Milletvekili Yozgat Milletvekili 

I Ahmet Şener Turgut Nizambğlu 
I Kırşehir Milletvekili 

M. Kemal Güneş 

I BAŞKAN — Sayın Hükümet sözcüsü şimdi 
I okutmuş bulunduğum önergeye dalha önceki 
I beyanınızda da katıldığınızı, uygun buMuğunu-
I zu mütalaa etmiştiniz. Yalnız şunu öğrenmem 

lâzım, planda bunu nasıl tanzim ediyorsunuz? 
I Meclisin de bundan bilgi sahibi olması lâzım. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
I Sayın Başkanım, malûmuâliniz biz gerekçeyi 
I kabul ediyoruz. Ne şekilde formüle edeceğimiz 

huzurunuza getireceğimiz raporda belirtilmiştir. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan gerekçeli 

I geriverme önergesini Hükümet kabul ettiğini 
beyan ediyor. 

Bu rapor geldiği zaman yeniden görüşmeye 
tabi olacak. Hükümetin bu kabul edilen öner
geler muvacehesinde tanzim edeceği rapor bu
rada normal müzakereye tabi olacak. 

î. HAKKI BÎRLER (Tokat) — Raporu oy-
latmayacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Birler, kanun böyle ni-
zamlamış. O sebeple, şimdi verilmiş bulunan... 

KUBÎLAY İMER (Konya) — Rapor ne za-
I man gelecek Sayın Başkanım, bugün geMnle-
I cek mi? 

BAŞKAN — Ne zaman biterse, ben onu foil-
memki? Ben şu anda Meclis Başkanıyım^ Hü
kümet Başkanı değilimki, 

I Şimdi, gerekçeli geriverme önergesini Yüce 
I Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
8 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısının 664 ncü 

sayfasında yer alan Ulaştırma sektörü «İlkeler 
ve tedbirler» inden (9) nucusunun ekli gerekçe 
muvacehesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Sakarya 
Kevni Nedimoğlu Nuri Bayar 

Adana izmir 
I Selâhattin Kılıç Ali Naili Erdem 
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«Trafiği çok artan güzergâhlarda mevCT.t 
yolların yeterli olmaması ve yeni yol yapımının 
gerektiği hallerde mevcut yol dışında tamamen 
yeniden yapılacak hız yollarından geçiş ücreti 
alnıması ve bu geçit ücretlerinin teşkil edeceği 
fonları kullanmak suretiyle ülkenin hız yolları 
ihtiyacını karşılayacak bir kuruluşun acilen ger
çekleştirilmesi sağlanacaktır.» 

Gerekçe : 
Ülkemizde, karayolu ulaşımı büyük bir hızla 

gelişmektedir. Bütçemizden büyük meblağUr 
ayrılmasına rağmen, hizmet ihtiyacın daima ge
risinde kalmaktadır. Buna sebep, bütçe imkân
larının sınırlı olması ve hizmetin gerektirdiği 
kadar ödeneklerin ayrılmamasıdır. İhtiyacın 
karşılanması için yeni kaynaklar bulmak lâzım
dır. 

Aynı durumla karşılaşan diğer ülkeler, bir 
nevi oto - finansmana yönelerek paralı yollar 
yapmışlar ve aldıkları ücretlerle artan yol ihti
yaçlarını karşılamaya yönelmişlerdir. Memleke
timizde de bu yönteme başvurmak için potan
siyel mevcuttur. Şu anda birçok yollarımız, ar
tan ihtiyaca cevap verememektedir. Trafik ke
safeti dolayısiyle kazalar artmakta, sürat azal
makta ve işletme masrafları yükselmektedir. 
Bütün bunlar, ekonomimiz için kayıp demektir 
ve büyük meblâğlara baliğ olmaktadır. 

Bu güzargâhlarda yapılacak yeni hız yol
ları, hem yukarıdaki kayıpları ortadan kaldıra
cak ve hem de daha düzenli trafik akışını sağ
layacaktır. Alınacak ücretler, yolları kullanan 
vasıtaların eski yolu kullanmaları halinde mey
dana gelecek kayıplarının çok dûnunda olaca
ğından hem vasıta sahipleri kazanacak ve hem 
de yol yapımı için yeni bir kaynak doğmuş ola
caktır. Ayrıca, bütçe imkânlarından daha bü
yük bir kısmı, yol ihtiyacı fazla olan bölgelere 
kaydırılmak suretiyle sosyal adalete daha uy
gun bir tatbikat yapmış olacaktır. 

Sistemin iyi işlemesi için, bu hizmeti normal 
yol hizmetlerinden ayırmak ve ayrı bir örgütle 
yürütmek şarttır. Diğer ülkeler de aynı şekil
de hareket etmişlerdir. Ancak memleketimizin 
özel şartları düşünülerek ve bilhassa esasen kıt 
olan eleman ve malzeme kaynaklarının israfını 
önlemek bakımından yeni kuruluşun Karayolla
rı bünyesi içinde teşkili veya onunla yalan iş
birliği halinde çalışması elzemdir. Böyle bir 

özel kuruluş, kaynaklarını gittikçe genişletme 
imkânı bulacağından hız yollan süratle gelişme 
imkânlarına kavuşacaktır. 

Halen yapılmakta olan istanbul çevre yolu 
ve Boğaz Köprüsü ile yapımına yalanda baş
lanacak olan İstanbul - izmit oto yolu, yeni ör
gütün nüvesini teşkil edebilir. 

BAŞKAN — Hükümet daha önce dikkat na
zara alnımak kaydı ile kabul edilen bu önergeyi 
benimsemiş, katılmış, uygun bulmuştur. Sayın 
Hükümet ilâve edeceğiniz bir şey var mı? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Gerekçesine katılmış bulunduğumuzu arz 
ederim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Ataöv her halde bir şey söyleyeceksi
niz, buyurunuz da anlaşalım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) - ^ Sayın Baş
kanım; Hükümetin raporları oylanacaktır. Bu 
maddeler üzerinde rapor getirmediğine göre, ra
por tekrar oylanacak imidir? 

BAŞKAN — O ayrı efendim. Şimdi Hükü
met bu madde üzerinde nasıl bir tanzim getir
diğini de beyan edebilirdi. Aynen kabul edi
yorum diyor. Yani Hükümet isterse bunun 
hakkında yazılı bir beyanda bulunur. İsterse 
gelir kürsüden şu tarafını şöylesine düzeltme
sini istiyoruz, biz bu önergenin şu kısımlarına 
iştirak ediyoruz, bu kısımlarına iştirak edemi
yoruz derdi. Sonunda Meclis bu önergeyi oyu 
ile halledecektir. Şimdi Hükümet, olduğu gibi 
katılıyoruz, kabul ediyoruz diyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gerekçesine 
katılıyoruz, diyor, Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANİ ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, her önerge vesilesi ile de 
arz ettiğim gibi biz, 77 sayılı Kanun gereği Öner
gelerin gerekçelerine katılıyoruz. Yoksa bu, 
kelime ve kelime orada yazılı olan şeye katıldı
ğımız anlamına gelmez. Gerekçesine katılıyoruz. 
Bunu nasıl düzenlediğimizi bundan sonra hu
zurunuza getireceğimiz raporda ayrıca belirte
ceğiz, kanun bunu amirdir. 

BAŞKAN — Şimdi bir noktada da vuzuha 
ermemiz gerekir. Bu okunmuş bulunan önerge
nin gerekçesine katılıyorsunuz. Gerekçesine ka
tılmış olduğunuza göre aynen plana dercetme-
riiz de gerekir. 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 77 sayılı 
Kanun gereğince burada görüşülen ve hükü
mete geri verilmesine karar verilen veyahutta 
hükümetin bizzat katıldığı önergeler gerekçe
leri itibari ile kabul edilir veya Hükümete veri
lir. Bu demektir ki, meselâ, önümüzdeki olayda 
bahis konusu olan, halen mevcudolan zooteknist 
yetiştiren fakülte kollarından başka bunları 
ayrıca yetiştirecek bir fakülte açılmasını biz 
planda önermiş idik. Verilen önergede bu iki 
koldan yetişen, yani halihazırdaki durumun 
maksadı karşılayacak şekilde olduğu belirtildi; 
gerekçesi okundu, biz de bu gerekçeye katıldık. 
Yani bu demektir ki bizim planda öngördüğü
müz zooteknistler için ayrı bir fakülte açılır, 
ayrı bir dal açılır düşüncemizden vaz geçtik 
gerekçede söylenenlere uyduk. Demek ki biz, 
77 sayılı Kanun gereği huzurunuza getireceği
miz raporda bu uyumun gereğini yapacağız. 
Ama bu demek değildir ki; raporda metine de 
yer veriliyor; çünkü orada, gerekçeden ayrıca 
bir değiştirme metni de verilmiş. Plan dili dola-
yısiyle, yahut plan usulü dolayısiyle olabilir ki, 
maksadı aynen kabul etmekle beraber bunun 
içerisinde bazı tabirlerin mecburiyeti ifade eder, 
şu olur, bu olur. Yani planın asıl yapısına uyar 
şekilde biz tedvin edeceğiz ve huzurunuza ge
tireceğiz. Maksat aynıdır kabul ettiğimiz öner
genin gereğini yapacağız. Fakat belki aynı 
kelimelerle değil de plan da kullandığımız usul 
içerisinde bir şey huzurunuza getireceğiz. Du
rum budur, hem bunun için ve hem de bundan 
sonraki kabul ettiğimiz önergeler için durum 
budur, 77 sayılı Kanunun gereği de budur. Za
ten getireceğimiz rapor Yüksek Huzurunuzda 
okunacaktır. Metnin ne şekil aldığını orada be
lirtmiş olacağız, bunu arz etmek istedim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkanım, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — 77 sayılı Kanu
nun uygulaması ile ilgili olarak Grup adına söz 
istiyorum. 

FERRUH BOZBEYLi (istanbul) — Lüt
fen ayağa kalkınız, Sayın Başkana karşı saygılı 
olunuz. Rica ederim, demin de aynı şeyi yaptı
nız. 

25 . İO . 1972 0 : 1 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ben sayın Baş
kana saygılı olmasını bilirim, siz saygılı olun. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Meclise 
saygılı ol. 

BAŞKAN — Sayın Oral bir dakika... 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz evvelâ say

gılı olun. Vatanın maden ve petrolünde yaban
cı sermaye ile elele verip memleketin kaderi ile 
oynadınız. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Oral ne lüzum var? Sa
yın Oral bir dakika. 
(Gürültüler (DP sıralarından anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz memlekete 
saygılı olun. Evvelâ milliyetçiliğin ne olduğu
nu öğrenin. Bu memleketin maden ve petrolünü 
vatandaşa çok gördünüz... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Vatanse
verlik bir tek sana kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral rica ediyo
rum. (CHP ve DP sıralarından karşılıklı anlaşı
lamayan müdahaleler.) 

M. VEDAT ÖNSAL (iSakarya) — Evvelâ 
Meclise saygılı ol. Yabancı sermayeyi karıştır
ma. DP ve CHP sıralarından karşılıklı söz at
malar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral lütfen bakar mısı
nız? (Gürültüler). Sakin olun, sayın Oral, Sa
yın Dikmen rica ediyorum sükûnet bulunuz... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Vatan 
haini Deniz Gezmiş'in idamını engelleyen siz 
değil miydiniz? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Ne alâ
kası var? 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — İstismar 
işte... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, sayın Önsal ri
ca ediyorum kürsüye doğru bakınız lütfen. 
Efendim arkadan gelip kavgamı çıkartacaksı
nız, oturunuz yerinize lütfen. 

Sayın Oral buyurun konuşmaya başlayın. 

G. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, 77 sayılı Ka
nun uygulaması ile ilgili olarak oturduğum 
yerden grup adına söz istedim. Söz isterken 
3 ncü devre milletvekili olarak ve C. H. P. Grup 
Başkanvekili olarak Parlamentoya ve Yüce 
Başkanlık Divanına nasıl saygılı bir tutum ve 
davranış içinde olduğum bugüne kadar ki tu-
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tum ve davranışımla gerek Başkanlık Divanı
nın, gerekse Yüce Parlamentonun yakın müşa-
hadesine arz edilmiştir. 

Sayın Demokratik Parti G-enel Başkanının 
fartı hassasiyetle, aşırı bir hassasiyetle yerinden 
müdahale etmesini anlayamadım. Meclis Baş
kanlık Divanını yıllarca işgal etmiş olan ve bu 
mevkide görev veren bir arkadaşımızın, böyle 
bir saygısızlık olduğu takdirde Başkanlık Diva
nının bunu takdir edeceğini bilmemesi mümkün 
değildir, öyle ise bu hassasiyetle yerinden mü
dahale etmiş olmalarını bazı hassasiyetlerine, 
vermiş oldukları bazı aşırı önergelerin kâbusu 
içinde olmalarına malediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oral o meseleyi hâllettik, 
lütfen usule mütedair beyanda bulununuz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, buradaki 77 sayılı Kanunun uygula
ması ile ilgili olarak bir noktaya grup adına de
ğinmek isterim. Bu nokta şudur; 77 sayılı Ka
nun, Yüksek Heyetinizin de bildiği gibi, Uzun 
Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bütün
lüğünün Korunması hakkında Kanundur ve ay
rı bir usûl uygulamıştır ve bu usûl şimdiye ka
dar uygulana gelmektedir. Yanlış bir uygula
maya yol açmamak amacı ile 2 nci maddesin
deki 6 ncı bendi yüksek takdirinize arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Saym Oral, şimdi zâtiâlinizin 
usule mütedair beyanı burada yapılan bir usul
süzlük gördüğünüz için midir? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Usulle ilgili 
olan görüşümüzü arz etmek ve bir usulsüzlük 
olmaması maksadına matuf olarak söz aldım. 

BAŞKAN — Usulsüzlük olmaması... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Var efendim.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 

Saym Oral. Usulsüzlük olmaması bir temenni
dir, usule mütedair beyan ise vukubulan bir 
usulsüzlüğün düzeltilmesi amacına matuftur. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim şim
di.. 

BAŞKAN — Bir dakika beni dileyin lütfen. 
Şimdi, şu ana kadar yapılan muamelede, Baş
kanlıkça icra edilen muamelede bir usulsüzlük 
tespit ettiniz de onun için mi konuşuyorsunuz?.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet efendim. 
Usulsüzlük dünkü oylamaların sonuna kadar ve 
Meclisin kapanış anında Sayın Başkanlık Diva
nını işgal eden arkadaşımızın almış olduğu bir 

kararın 77 sayılı Kanunun bu maddesine aykırı 
olduğu için, bu usulle ilgili görüşmemi arz edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Oral.. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Usul mü

zakeresi açıyorsanız Sayın Başkan biz de söz 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym önder, rica 
ederim efendim, bir dakika. 

Şimdi, şu ana kadar bu Meclisi idare eden 
bendeniz bir usulü tatbik ettim. Bu tatbik et
miş olduğum usulde bir yanlışlık var mı?.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Hayır, rica ediyorum yani ce
vap verin var mı, yok mu? Yoksa lütfen kür
süyü terk edin, varsa lütfedin buyurun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — istikbale muzaf, temenniyi ih
tiva eden bir beyana müsaade edemem; ben 
usulcüyüm. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan, istikbale muzaf söylemiyo
rum. Dünkü bir uygulamanın bugün aynı şe
kilde uygulanmaması gerektiğini ifade ediyo
rum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Dün söz alsa 
idiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Başkanlık Di
vanı bir bütündür. 

BAŞKAN — Saym Oral, dünkü uygulama
yı bilmem, ama bugünkü uygulamada bir nok
sanlık görmediğinize göre beyanda bulunmanız 
istikbale muzaf bir temenni şeklinde oluyor. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — istikbale mu
zaf değil Saym Başkan, sizin tutumunuzla il
gili usul hakkında görüşüyorum efendim; lüt
feder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, dün Mecliste.... 
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Dün... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Müsaade edin 

de gerekçeyle beraber geleceğim Başkanlığın 
tutumuna. 

BAŞKAN — Saym Oral lütfediniz. Şimdi 
ben şu Meclisin başlangıcından şu ana kadar 
bir usul tatbik ediyorum. Şu tarafı yanlıştır 
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deyin, onun üzerinde beyanda bulunun, rica 
ediyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Dün Mecliste.. 
Söyleyeceğim efendim, müsaade edin de söyle
mek imkânını bulayım. 

Değerli arkadaşlarım, 77 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 6 ncı bendi gereğince verilen 
karar, bugün saat 11,00de Hükümetin bir ra
porla gelmesine ait idi. Karar bu idi dün. Bu
gün, sayın Başkan tarafından uygulama, öner
gelerin 2 nci bir müzakeresi ve uygulamasına 
intikal etti. Şimdi, bununla ilgili olarak görü
şümüzü arz edeceğim. 

Başkanlık Divanı bir bütündür, bu bütün
lük içinde grup adına usul hakkında 77 sayılı 
Kanunun uygulaması hakkında görüşümüzü ifa
de ediyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Hükümet gel
di ne dedi? Hâlâ, bir raporu Hükümet buraya 
getirmedi. Neden? 77 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 6 ncı bendine göre, (E) bendine göre, 
«Dikkate alınmasına karar verilen geriverme 
gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
yapılır. Bu görüşme sırasında da bunlardan her 
biri hakkında sadece karma komisyon, Hükü
met ve geriverme önergesindeki birinci imza sa
hibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi ko
nuşabilir. Bu görüşme sonunda geriverme ge
rekçeleri tekrar ayrı ayrı oylanır. Devam edi
yor madde; «îBu (E) bendi gereğince, (E) fık
rası gereğince Millet Meclisi Genel Kurulunda 
6 - E bendinin 5 nci fıkrası gereğince geriverme 
gerçeklerinin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından 
sonra bu bende göre kabul edilen geriverme ge
rekçeleri varsa plan bu gerçeklerle birlikte Hü
kümete geriverilir.» Yani 2 nci görüşülmeden 
sonra geliverilir. 

BAŞKAN — Sayın Oral bunlar malûmu ilâm 
kabilinden şeyler ve kanunu okuyorsunuz, be
nim tutumumda buna aykırı bir şey yok ki. Si
zin tasvibinize de şu anda ihtiyacım yok. Çün
kü yaptığım muamele normal, doğru gidiyor. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Arz ediyorum 
efendim, müsaade edin. Kesmeyiniz Sayın Baş
kan, lütfen kesmeyiniz de bitireyim konuşma
mı. Yani 2 dakikada hiç bir şey kaybolmaz her 
halde, çok şey kazanılır. 

Hükümet Millet Meclisince kabul edilen ge
riverme gerekçelerini de dikkate alarak, plan

da uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu 
hususları bir raporla Millet Meclisi Genel Ku
ruluna bildirir. Yukardaki fıkra gereğince yapı
lan değişiklikleri bildiren raporun görüşülme
sinden sonra planın tümü açık oya konur. 

Dün Başkanlık Divanını işgal eden arkada
şımız bunu bu şekilde uygulamamış, doğrudan 
doğruya Hükümete tek müzakere edilen, tek gö
rüşmesi yapılan bütün önergeleri iade etmiş ve 
bugün bir raporla gelmesini öngörmüş idi. Şim
di, skin uygulamanız da, onu öğrenmek isterim, 
uygulamanızda, 2 nci görüşmeyi yaparak eğer 
geriverilmesi tekrar oylanır da kabul edilen 
önergelerden sonra tümünün oylanması, ayrı 
ayrı değil planın bütünlüğünü bozmamak için, 
tümünün oylanmasiyle ilgili bu kanun aynen 
uygulanacaksa bir diyeceğimiz yok. Aynen uy-
gulanmayacaksa 0. H. P. olarak bu uygulama
nın, bu kanun anlayışının 77 sayılı Kanunun ge
rekçesine de aykırı olduğu kanısında olduğumu
zu saygı ile arz ederim. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şu ana kadar yaptığım mua
melede bu kanuna aykırı bir durum var mı? 
Yok. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Devam eden bir 
usulsüzlüğü hatırlatmak usul değil mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. İleride, 
iki saat daha bir saat daha yaşayacağımızı da
hi kestirmek mümkün olmadığına göre demin
den beri çırpındığım istikbale muzaf temenniyi 
burada dile getirmek mümkün değil dedim. As
lında bu temennilerin hepsini bu kanun kapsa
maktadır; ne ise ona göre tatbik edilir. Tatbi
katta bir yanlışlık olur ise o zaman söz istersi
niz usul hakkında. Onun için sabahtan beri mü
dahale ediyorum. Demek M, usul hakkında ko
nuşma vukubulan bir usulün yanlışlığına müte
dair olabilir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Devam eden bir 
usulsüzlüğü hatırlatmak ne olur? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bir şey mi buyu
racaksınız? Muhterem arkadaşlarım 77 sayılı 
Kanunun önlgördüğü husus kanuna uygun şe
kilde Sayın Hüdai Oral'm da tasvip ve tasdik 
etmiş olduğu şekilde uygulanmaktadır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan buradan söyleyeyim müsaade buyurursa
nız? 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Hü

kümetin bir cümlesi yanlış olsa gerektir. Ben 
yalnız gerekçeye İştirak ediyorum, diyor. Hal
buki, Meclisimiz o gerekçeyle beraber, meselâ 
268 nci sayfanın 9 ncu maddesindeki son fık
rayı geri almasını kabul etmiş oluyor; Meclis 
bunu tavsibetmiş oluyor. Hükümet ben gerek
çeyi kabul ettim ve bu gerekçeye göre sonra
dan planı düzelteceğim diyor. Değil Sayın Baş
kan. («Değil, yanlış anlamışsın»sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı daha vuzuha kavuşturmak gerekir 
usulî yönden. Aslında bugün bu müzakere sı
rasında Hükümet dilese idi, bu kabule şayan 
görmüş olduğu önergeler muvacehesinde, bazı 
metinleri de getirip oya sundurabilirdl, bazı 
metinleri de getirebilirdi; getirmemiş. Diyor ki, 
gerekçeyi kabul ettim bütün muhtevasıyle, bu
nu planın umumî sistemi içerisinde nerelerine 
monte edilmesi gerekirse oralara aynen monte 
edeceğim. Yüksek Malûmunuzdur ki, bir öner
genin ihtiva ettiği hususların planın bütünü 
içerisinde bazı yerlerde birlikte mütalâa edil
mesi gerekir. Onu tanzim edeceğim, düzenleye
ceğim ve raporla Yüce Meclise takdim edece
ğim diyor. O zaman işte Sayın Ahmet Şener, 
benim önergemin kapsamı bu raporda mevzu 
bahis olmamış diyebilir ve görüşmeye katılabi
lir. 

17 numaralı öneırgeyi takdim ediyorum. 
KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş

kanım bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan 

bu işin tamamlanabilmesi için Hükümetin bu 
mevzudaki raporunu hazırlayıp getirmesi ve 
tekrar Mecliste müzakeresi lâzımdır. Planın 
müzakeresi bugün biteceğine göre zatıâlilerini-
ze sormak suretiyle Hükemete tevcih etmiş 
oluyorum bu sorumu, bu rapor bugün gelecek 
midir? Bugün müzakere edilecek mi, edilmeye
cek mi? Çünkü müzakeresi bugün bitecek, tü
mü oylanacak rapor bugün gelmediği takdirde 
bunun oylanması, tümünün oylaması nasıl ola
cak. Bu ciheti isürham ediyorum. 

BAŞKAN — Onu da şu anda kestiremem 
tabiî; var mı beyanınız sayın Bakan?. Sual Hü
kümete müteveccihtir, var mı bir beyanınız? 
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I DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
—Sayın Başkanım bu ikinci oylamalar bittik

ten sonra, yani önergelerin 2 nci defa görüşül
mesi bittikten sonra Hükümet raporunu Yük
sek Meclise' takdim edecektir efendim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Başkan bu

rada bir yanlışlık var; Hükümetin bir yanlışlık 
İçinde olduğunu zannediyorum. Bugünkü mü
zakereden kasıt, takrirlere göre raporun mü
zakere edilmesidir. Takrirlere göre rapor nasıl 
tanzim edilecek, rapora nasıl yerleştirilecek? 
Bugünkü müzakerelerden sonra planın umumî 
oylaması yapılacaktır. Bu umumî oylamanın 
içinde takrirler ne ölçüde yer almıştır, bunu 
nasıl tespit edeceğiz?. 

BAŞKAN — Cevap vereyim. Muhterem ar
kadaşlarım; sualler böyle sorulursa cevabı ko
lay ve usul böyle olur ancak. 

ikinci madde bunu tâfsilen beyan etmiş, as
lında bu kanunun 77 sayılı Kanunun suijeneris 
bir espirisi var, kendisine has bir esprisi var. 
fki defa değişiklik önergelerini oya ve görüş
meye tabi kılmış. Birinci müzakeresinde yüz 
küsur önergeden 60'ı Meclisçe dikkat nazara 

j alınma kaydıyle Hükümete geri verildi-. Bugün 
İse bu 60 önerge Hükümetin katıldıklarıyle, ka
tılmadıkları birlikte oya sunulacak;, oya su
nulduktan sonra Yüce Meclisçe ikinci defa dik
kate alınmış bulunan ve kabul edilmiş bulunan ge
rekçeli geri verme önergeleriyle birlikte değişiklik 
önergeleri kabul edilmiş olduğu cihetle planın 
tümü Hükümete geri verilcektir. Hükümet bu 
plan muvacehesinde bir rapor tanzim edecek
tir. Bu rapor Yüce Meclise intikal edecek ve 
rapor normal kanun prosedürü gibi, herkesin 
söz alması imkânı içerisinde görüşmeye tabi tu
tulacaktır. Mesele budur efendim. 

I 17 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Üçüncü Beş Yıllık 

Planın ormancılık sektörüyle ilgili planın 282 
nci sayfasında V. tikeler ve Tedbirler bölümün
de 563. (4) maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Samsun 
| Hüseyin Özalp 
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563. (4) Anayasanın 131 nci maddesine gö
re, bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanları ile hay
vancılıkta kullanılmasında ekonomik yarar bu
lunan alanlar ve şehir, kasaba ve köy yapıları
nın toplu olarak bulunduğu yerler orman reji
mi dışına çıkarılacaktır. 

Gerekçe : 
Anayasanın 131 nci maddesi orman rejimi 

dışına çıkarılacak alanları; 
İSadece hayvancılıkta kullanılmasında yarar 

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

niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, 
meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanla-
rıyle, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleri de almıştır. Bu 
bakımdan Anayasanın 131 nci maddesinde ta
dat edilen bu alanların da orman rejimi dışına 
çıkarılma işlemlerinde aynı muameleye tabi tu
tulması iktiza etmektedir. 

Üstelik, şu anda hayvancılıkta kullanılma
sında yarar bulunan yerleri arazi üzerinde kesin 
çizgilerle tespit etmek mümkün olmadığı hal
de tarla, bağ, meyvelik ve zeytinlik gibi çeşitli 
tarım alanlarını arazi üzerinde tespit etmek 
mümkündür. Çünkü bu çeşit alanlar arazi üze
rinde bariz şekilde şekillendirmişlerdir. 

BAŞKAN — Hükümet bu önerge hakkında 
beyanda bulunacak mı efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Hayır efendim, başkaca bir beyanda bulunacak 
değiliz, buna katılmakta devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçesini bütünü itibariyle 
kabule şayan germektesiniz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Gerekçeyi kabule şayan görmekteyiz. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli 
geriverme 'önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi SSayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Üçüncü Beş Yıllık 

Planın Orman Ürünleri İşletme Sanayii sektö
rüyle ilgili Planın 366 nci sayfasında V. İlkeler 
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ve Tedbirler bölümünde 713. (1) maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

713. (1) Hammadde yönünden kuruluş yeri 
uygun olan, ekonomik kapasitede ileri mamul 
üreten, entegre tesislerin hammadde ihtiyaçla
rı öncelikle ve taihsisen her yıl ekonomik indeks
lere göre hesaplanacak fiyatlar üzerinden sağ
lanacaktır. 

Gerekçe : 
Üçüncü Beş Yıllık Planda Orman Ürünleri 

İşletme Sanayii için teşvik imkânları ve önce
lik tanınması öngörülürken, odun hammaddesi
nin sadece Devlet tarafından temin edilmesi -
mümkün olan memleketimizde bu şekilde Orman 
Ürünleri İşleme sanayii hammadde garantisin
den mahrum bırakılmaktadır. 

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

Aksi halde hammadde garantisinden mah
rum mevcut tesisler işlemez, hale gelirken, özeli 
Teşebbüs bu durumda yeni yatırımlara gitme
yecektir. 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katıldı
ğını beyan ediyor. 

İlâve edeceğiniz bir beyanınız var mı efen
dim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Hayır. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, uygun buluyor
sunuz. 

Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz biraz önce 
gözden kaçmış bir hususu arz edeceğim. 

29, 30, 31 ve 67 numaralı önergelerdeki ge
rekçelere de daha önce katılmıştık, onu şimdi 
hatırlamış bulunuyoruz 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Sırası geldiği 

zaman söyleyiniz kaale alalım. 
29 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 1737 No. lu pa

ragrafının aşağıda belirtildiği şekilde değişti
rilmesi arz ve teklif olunur. 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

1737. Sosyal Güvenlik Kurumlarının kade
meli olarak bir sistem içinde birleştirilmesi, 
Devletin taraf olarak Sosyal Sigorta program
larının finansmanına katılması ve bu program
ların zamanın yaşam koşulları ile uyumlu bir 
hale getirilmesi kapsamının genişletilmesi ve 
tarımsal sosyal güvenlik fonunun ilâvesi ile 
1968 yılında yüzde 4,3 olan sosyal güvenlik har
camalarının gayrisâfi millî hâsılaya oranının 
1977 yılında yüzde 7 ve 1995 yılında yüzde 15'i 
aşması beklenmektedir. 

1737 No. lu paragrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi; 

1735 No. lu paragrafın değiştirge önergesi 
gerekçesinde belirtildiği veçhile : 

(Sosyal güvenlik içine alınacak tarım sektö
rünün finanse edilebilmesi için bir «tarımsal 
sosyal güvenlik fonunun» tesis edilmesine ve 
bunun kaynaklarının geliştirilmesine ihtiyaç 
vardır. 

Bunun açıklığa kavuşması ve bu fonun özel
likle tarım sektörüne ayrılabilmesi için böyle 
bir değişikliğe ihtiyaç görülmüştür. 

BASK AN — Hükümet, beyanda bulunacak-
mısmız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, uygun bulu
yorsunuz. 

Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

30 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Üçüncü Beş Yıllık Planın 1736 No. lu pa
ragrafının aşağıda belirtildiği şekilde değişti
rilmesi arz ve teklif olunur. 

Eskişehir Milletvekili 
Ornan Oğuz 

1736. Üçüncü Plan Dönemi sonunda Sosyal 
Sigorta programlarının özellikle ücretlilerin tü
münü kapsayacak bir biçimde gelişeceği-ve 
yeni yaratılan istihdam olanakları ve bağım-
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| sız çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alın
ması ile tarım dışında toplam sigortalı sayısının 
iktisaden faal nüfusun % 38'ini bulacağı tah-

I min edilmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden başla

yarak 1995 yılına kadar tarım kesimi de dahil 
toplumun tümünün kapsanması beklenmekte
dir. 

1736 No. lu paragrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi: 

I 1736 No. lu paragrafın değiştirge teklifi ge-
I rekçesinde belirtildiği veçhile; Tarım sektö

rünün, ihtiyacı olan sosyal güvenlik kapsamına 
I alınması halinde maddeye açıldık getirmek üze

re «tarım dışında» ibaresi eklenmiştir. 
Bu işlemin 3 ncü Beş Yıllık Dönemde baş

latılmasına zaruret bulunmakta ve çiftçinin 
kendi kaderi ile daha uzun zaman başbaşa bı
rakılmaması gerekmektedir. 

I BAŞKAN — Okunmuş bulunan gerekçeli 
geriverme önergesine Hükümet katıldığını be
yan etmişti. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Gerekçesine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Uygun buluyorsunuz. 
Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mec

lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
I 31 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 1735 No. lu parag

rafının aşağıda belirtildiği şekilde değiştiril-
I mesi arz ve teklif olunur. 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

I 1735. Sosyal Güvenlik mevcut ekonomik, 
sosyal ve doğal risklerin yanısıra, ekonomik 
ve sosyal yapıdaki gelişme ile birlikte çıkması 
muhtemel yeni ihtiyaçlar karşısında toplum 
içinde tarım kesiminin tümünü de içine alan ve 
fertlerin güvenli yaşamını kesiksiz olarak sür
dürmesini sağlayacak bir sistem olarak geliş
tirilecektir. 

1735 No. lu paragrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi 

Halen Türkiye işgücünün % 65'i tarımda ça
lışmakta ve millî gelirin % 28'ini sağlamakta-

I dır. Sanayide ise % 11'i 'barınabilmektedir. îş-
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gücünün % 24'ü ise hizmetler sektörünü teş- l 
kil etmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda sanlayi sektörün
deki gelişme ile millî gelirin 1995 yılında % 
40'ınm sanayi sektöründen karşılanacağı he
saplanırken tarım sektöründen kaynak ak
tarması da düşünülmektedir. 

Halen 37,5 milyon olan nüfusumuzun 1995' 
te 05 milyona yükseleceği ve her 100 kişinin 
kendisi ile birlikte 170 kişiyi besleyeceği hu
susu tarım sektörünün ehemmiyetini ibir de
fa daJha ortaya koymaktadır. 

Türk toplumunun temel unsuru olan ve % 
65'ini teşkil eden Türk çiftçisinin sosyal ve 
ekonomik somunlarının halledilmesi önplanda 
ele alınmalıdır. 74 000 yerleşim yerinde yaşa
yan 4,5 milyonu aşan çiftçi ailesinin 25 mil
yon hektar araziyi iışleyerek millî gelire kat
kıda bulunmayla çalılşırken karşılaştığı do
ğal, siosyal ve ekonomik risklerin diğer sek
törlerden daha yüksek olduğu bir gerçek
tir'. 

Bugünün koşulları içinde : 
Sanayi sektöründe, sendikal sistem ve Sos

yal 'Sigortalar Kanunu ile kapsam içine gi
renler sosyal [güvenliklerini elde etmişlerdir 
ve güven her gün gelişmekte ve yerleşmekte- I 
dir. 

Hizmetler sınıfında, memurlar ve askerler, 
[Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kuru

c u vasıtasiiyle steyal güvenlik içindedirler. 
Yine hizmetler sınıfında «bulunan serbest 

meslek sahilbi ve esnaf Bağ - Kur Kanunu ile 
sosyal güvenliğe kavuşmuş bulunmaktadır. I 

Tarım kesiminde ise üretici ve tarım işçi
leri yani % 65'i tcşjkil eden nüfus, maihsulu ve 
şahsı lyönünden her türlü garantiden uzak, 
sigorta ve sosyal güvenlikten yoksun bulun
maktadır ve bulgüne kadar bu konuya el atıl
mamıştır. 

Anayasanın 48 nci maddesinde «Herkes sos
yal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağ
lamak için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yar
dım Teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devle
tin ödevlerlindendir» denilmektedir. Sosyal, 
güvenlik yönünden vatandaşlar arasında bir 
ayrıcalık yaratılarak tanım sektörü sosyal gü
venlik dışanda bırakılamaz. 

Sosyal güvenliğe kavuşmuş Türk çiftçisi bu 
güven içinde daha üretken olacaktır. | 

— 26! 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, benimsiyorsu

nuz. 
Gerekçeli geliverme önengesini Yüce Mec

lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın iBaişkanım, zatiâlinize kabul ettiği
mizi arz ettiğimiz ibir (önerge daha var. Bu, 32 
sayılı önergenin (e) fıkrasıdır. 

BAŞKAN — önergeyii okutacağım, daha 
sonra (c) fıkrasını oylayacağım, onu takiben 
de diğer fıkraJarını oylayacağım. 

32 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 
(1) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

hakkında geriverme önergesi, 

22 . 10 . 1972 
(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planınin kâ
ğıt sanayii Ibölümüne ait; 376 ncı sayfasında, 
4 ncü yatırımlar başlığı altındaki, 

728 nci paragrafın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamionu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

Paıkıgraf 728 nci a. Artan talebin yurt içi 
üretimle karşılaşılması ve özellikle kraft kâ
ğıdında ihracata yönelmek amacııyle, Üçün
cü Plan döneminde İkinci Plan dönemine gö
re yüzde ellisekiz daiha fazla yatırım yapıl
ması öngönülmlüştür. Bu dönemde toplam 4 
milyar 250 milyon T.L.'hk yatırım yapılacak
tır. Bu yatırımlarla kâğıt üretimi 4 milyon 
tona çıkarüacaktn*. 

b) Bu hedefe ulaşmak için bu yatırımlar
la kâğıt, selüloz ve kâğıt kompleksi orman 
ürünleri sanayii gibi entegre yeni tesislerin 
kurulması, başlanmış fabrikaların ikmali ve 
mevcutların tevsii sağlanacaktır. 

c) Yeni kurulacak kâğıt sanayii entegre 
tesisleri öncelikle; planın öngördüğü ekono
mik, sosyal ve sanayi yurt siathına yayma 
gayelerine uygun olarak; 

Selüloz ve kâğıt anâhammaddesini teşkil 
eden orman malhsulleri ve artıkları üe kendir 
elyafı, kendir sapı ve çeltik otu gibi hammad
delerin istihsal edildiği yerlerde yapılacaktır. 
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Teklif edilen yeni 728 nci paragrafın ge
rekçesi, 

1 nci par agrafım (a) f ikonası; planın 728 nci 
paragrafının baştan ilk ikibuçuk satırında 
vardır. 

2 nci paragrafın (ıb) fıkrası; Bütçe Plan Ko
misyonunda Sakarya Milletvekili Nuri Bayar 
ile, Zonguldak Milletvekili Kevni Nediımloğlu' 
nun kabul edilen ımüşterek önergelerinin ay
nıdır. 

Bu fıkranın başına yalnız (kağıt ';+ selüloz 
ve kâğıt kompleksi + orman ürünleri sanayii 
gibi), ibaresi ilâve edüm'iştir. 

Bu ilâivenin sebebi; mlodern kâğıt sanayiine 
sahip memleketlerde yeni kurulan kâğıt sa
nayii tesislerinin yalnız bir kâğıt fabrikası ha
linde olmayıp ilâve edilen ibarede olduğu gi
bi entegre tesisler halinde olmasındandır. 
Türkiye'de yeni kurulacak tesislerin de enteg
re olmasını temin etme gayesiyle bu ibare ye
ni kurulacak tesislerin başına ilâve edilmiş
tir. 

3 ncü 728 nci paragrafa yeni olarak ilâve 
edilen (c) fıkrasının ilâve sebepleri: 

a) Planın bütünlüğünü ve malî dengesini 
bozmamaktadır. 

!b) Fıkraya açıklik getirmektedir. 
c) Yeni kurulacak tesislerin planın eko

nomik, sosyal ve sanayii yurt içime yayma ga
yelerine uygun olarak nerelerde kurulabilece
ğine yön vermektedir. 

id) Yeni {kurulacak tesisler eibetteki en
tegre kâğıt 'sanayii olan diğer memleketlerde 
olduğu gibi kâğıt ve selüloz anaihammaddesini 
teşkil eden; orman malhsulıleri ve artıkları ile 
kendir elyafı, kendir sapı ve çeltik otunun is
tihsal edildiği Kastamonu Villâyeti gibi yer
lerde kurulacaktır. 

©öylece : 1) bugün bizde olduğu gibi ham
maddenin 350 ilâ 650 Km.'ye gayri ekono
mik olarak nakli yapılmamış olacak, 

2) Çok değerli olan ve fakat bugün için 
kullanılmayan ve yerinde çürüyen veya yakı
lan orman ürün artıkları, kendir sapı, ve çel
tik otu yerinde değerlendirilmiş olacaktır. 

3) Yeni kurulacak tesisler; iptidai mad
denin bol olarak istihsal edildiği ve bulun
duğu ve buigün için hiçbir işe yaramayan yer
lerde kurulmakla; hem bu hammaddeler ye-

I rinde değerlendirilmiş ve hem de uzun mesa
felere karayolu ile kamyonla ve büyük mas
rafla (hammadde nakliyatı olmayacağından en-

I tegre olarak kurulacak tesislerde istihsal edi-
I leeek selüloz , kâğıt ve yan ürünler IbulgünMin-

den çok dama ucuza mal olacaktır. Bu da pla
nın ekonomik ilkesine uygundur. 

4) Yeni kurulacak entegre tesisler; selü
loz ve kâğıt hammaddesinin istihsal edildiği 
Kastamonu gibi yerlerde kurulmakla; yazın 
bu hammaddeyi istihsal eden çiftçi ve orman 
köylüsüne kışın da kâğıt fabrikalarında de
vamlı iş ve geçim sahası temim edilmiş ola
caktır. 

Böylece hem planın sosyal hedefi sağlanmış 
ve hem de yeni kurulacak slamayi tesisi yuüt 
sathıma yayılmış olacaktır. 

Netice olarak : önergemde; 
728 nci paragrafa ilâvesini arz ve teklif 

ettiğim (c) fıkrası planın bütünlüğünü ve ma
lî dengesini bozmadığımdan, 

fazlalık teşkil etmediğimden, 
Planın ekonomik, sosyal ve sanayii yurt sat-

ıhıma yayma müşteüek ilkelerine de uygun ol
duğumdan, 

Maddeye açıklık getirdiğinden, 
I Yeni kurulacak tesislerin entegre olması-
I ma ve nerelerde kurulmasa lazungeldiğime yön 

verici olduğundan; 
Kabulünde büyük faydalar sağlanmaktadır. 

Bu sebeple: 
728 nci paragrafın teklif ettiğim şekilde 

kabul buyurulmasını yüksek takdir ve tasvip
lerinize saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasam Tosyalı 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayım 
Başkanım, bir cümle... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika. 
Sayın Tosyalı, Hükümet şimdi okunmuş 

olan gerekçeli geriverme önergenizin yalnız
ca (c) bendine katıldığım beyan ediyor. Di
ğer kısımlarından sarfınazar mı ediyorsunuz 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
efendim. Hükümetin iştirak ettiği (c) fıkrası
nın oylanmasını arz edeceğim, (a) ve (b) fık
ralarımı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayım Hasan Tosyalı'mın okum-
| muş bulunan önergesinin yalnızca (c) bendi-
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ni Hükümet tekalbül etmekte, kabule şayan 
görmektedir. Diğer kısımları önerge sahibi 
tarafından geri alınmış olduğuna göre (e) fık
rasının ihtiva ettiği hususu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kajbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

33 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında 
geriverme 'önergesi 

22 . 10 . 1972 
(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının kâ
ğıt sanayi bölümüne ait; 376. nci sayfasında, 
«bu yatırımlarla kapsanacak başlıca kamu 
(yatırım konuları» başlığını ihtiva eden 729 ncu 
paragrafın sonuna (7) nci madde olarak aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ive teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

İlâvesi istenen madde; 
(7) Entegre yeni kâğıt sanayii tesisleri

nin yapılması. 

Gerekçesi : 
1. 7 nci fıkra olarak ilâvesi teklif edi

len fıkra; planda mevcudolan yatırımlar baş
lığı altında 728 nci paragraf metninde kabul 
buyurulan entegre yeni tesislerin yapılması 
hükmü; 

729 ncu ımadıdede, bu yatırımlarla kapsana
cak başlıca kamu yatırını konularının altın
daki (1-6) maddelerinde yazılmamıştır, yazıl
madığından yeni tesisler hiç yapılmayacak
mış fikrini vermektedir. Oysa yeni tesisler 
plan devresinde harcanacak olan 4 milyar 250 
milyon TL. ile yeni tesislerde elbette ki yapı
lacaktır. 

Bu selbeple bu 4 milyar 250 milyon TL. ile 
kapsaniacak ıbaşbca kamu yatırım konuları 
başlığı altmda (7) nci madde olarak entegre 
yeni tesislerin yapılması ibaresinin yazılma
sı bir zarurettir. 

2. IBu fıkranın ilâvesi planın bütünlüğü
nü ve malî dengesini de bozmamaktadır. 

Bilâkis böyle bir fıkranın yazılması nok
san kalmış bir maddenin ilâvesinden ibaret
tir. 

Bu sebeplerle teklifimin kabulünü yüksek 
takdir ve tasviplerinize saygılarımila arz ede-
riim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Okunan önergemin gerekçesine (katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katıldığını beyan 
ediyor. 

Gerekçeli geriverme önergesini Yüce He-
ıyetin oyuna sunuyorulm. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 numaralı önergeyi takdim ediyorum:. 

4. üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkın
da geliverme önergesi 

22 . 10 . 1972 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının; ta
rım âletleri ve ımakinaları imalât sanayii sek
törünün, 

559 ncu sayfasında, yatırımlar Ibaşlığı altın
daki, 

1017 nci pragraf in 7 nci satırın sonundaki 
pamuk kelimesiinden sonra (kendir) kelimesi
nin de ilâvesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

Gerekçesi : 
1. Kendir bitkisi de pamuk ve pancar gu

ta ıbir sınaî iptidaî madde bitkisidir. 
Kendir elyafından sigara kâğıdı, urgan ve 

halat yapılmaktadır. Kendir elyafı soyulduk
tan sonra arta kalan sapından da yazı kâğıdı
nın selüloz hamuru yapılmaktadır. 

Bu sebeple kendir bitkisi sanayimizde önem
li yeri olan bitkilerden biridir. ıSenelik kendir 
istihsalimiz bu nevi sanayimizin ihtiyacını ta
mamen karşılamaktadır. Senelik istihsalimiz 
takriben 10 bin tondur. Bu istihsalin % 75'i 
Kastamjonu ve Taşköprüde yapılmaktadır. 

Kendirün ekimi, çapası, topraktan sökül
mesi ve bilhassa sapından elyafının soyulma
sı; İtalya, İspanya, Pakistan ve Amerika'da 
modern hasat makinaları ve kendir soyma ma-
kinalarıyle ucuz, kolay ve kısa zamanda ya-

_ 264 — 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 O : 1 

pusmaktadır. Bu şekilde istihsal edilen kendi
rin evsafı ve kalitesi çok yüksek almaktadır. 

Bu makine ve atelyelerden hiçbirisi bugü
ne kadar Türkiye'ye getirilmemiş, Türkiye'de 
yapılmamış ve kurulmamıştır. 

Türkiye'de kendir hasadı ve bilhassa ken
dir soyması yalnız iptidaî usullerle, el ile, çok 
zor şartlar altında pahalı ve uzun zaman için
de yapılmaktadır. 

Bu sebeple, üçüncü Plan döneminde yapı
lacak pamuk ve pancar g'M sınaî bitkileri ha
sat malamaları arasında kendir hasat ve bil
hassa her memlekette olduğu gibi kendir soy
ma mavnalarının imaline ve istihsal bölgele
rinde kurulmasına yer verilmesi; hem ekono
miye ve hem de insana önem vermenin bir ica
bıdır. 

İlâvesi teklif edilen (Kemdir) kelimesi, pla
nım bütünlüğünü ve malî dengesinli bozmadı
ğımdan ; hu kelimenin ilâvesini yüksek takdir 
ve tasviplerinize saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekilli 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bayka-
ra, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, uygun bulu
yorsunuz. 

Okunmuş bulunan gerekçeli geriverme öner
gesini! Yüksek Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

48 numaralı önergeyi takdim ediyorum : 

Başkanlığa 
Ranın 227 nci sayfasında tedbirler kıs

mına 9 numara ile aşağıdaki cümlenin ilâve
sini saygı İlle arz ederiz. 

«Meyve ve sebze ihracı için meyve ve seb
ze yetiştirilmesinde tarlada planlamaya önce
lik verilerek, tarla ve pazar arasındaki irti
batsızlığın giderilmesi ciddiyetle ele alınacak
tır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çataoğlu 

Gerekçe : 
Memleketimizde meyve ve sebzecilik Clmî 

şekilde ele alınmadığından aynı türden mey
ve ve sebzelerin çeşitleri ile pazar ihtiyaçları 
arasında bir irtibat yoktur. Bu irtibat sağlan
madan ne fiyatlarda bir istikrar sağlamak, ne 
de 'devamlı şekilde ihracat yapmak mümkün 
olacaktır. Bu 'balomdan tarla planlamasının ele 
alınmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Bu gerekçeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeye katılıyorsunuz. 
Gerekçeli gerülverme önergesini Yüce Mec

lisin oyuna sunuyoruım. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 numaralı önergeyi takdim ediyorum; 

Sayın Başkanlığa 
Planım 872 nci sayfa 1682 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Çeşiitli kültür ve sanat daUaoftnda derleyi
ci, koruyucu, geleceğe aktarıcı, yaratıcı, tanıtı
cı ve diğer yapıcı kurumsal ve kişisel çabaları 
ve faaliyetleri özendirici bir mekanizma ve teş
vik edici sistemlerde geliştirilecek zengin, mil
lî değerlerimllzi işleyen Türk Sanat Edebiyatı
nın, millî ülkülerim gerçekleştirilmesine ve çağ
daş uygarlığa katkıda bulunmaları özendiri
lecektir.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinâsli 
Kocaeli Traibzom 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Kültür ibölümıünüm 872 nci sayf asımdaki 

uzun dönemli gelişme yönü başlıkla alt bölümü
nün 1682 numaralı paragrafım son kısmında 
«zenıgCn yerli değerlerimizi işleyen Türk Sa
nat ve Edebiyatının çağdaş uygarlığa katkı
da bulunmaları özendirilecektir.» denilmekte
dir. Burada görüldüğü gibi, «millî değerleri
miz» den değil de yerli değerlerimizden «söz 
edilmektedir. Bu ifade uygulamada büyük sa
kıncalar doğuracak niteliktedir. Çünkü «mil
lî değerler» ile «yerli değerler» anasında çok 
büyük fark vardır. 



M, Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 O : 1 

Kültür alanında millî değerler; milleti mey
dana getiren bütün fertlerin m'üşterek top
lumsal vicdanını teşkil eden, onları duygu, 
dünşünce ve ülkü (birliği etrafında toplayıp 
fertler, zümreler ve etnik gruibları tek ve bö
lünmez bir millet haline getiren değerlerdir. 

(Memleketimizde milletin parçalanmasını he
def tutan aşırı solcular ve azınlık ırjkçıları, 
bütün millet fertlerini ortak değerler etra
fında (birleştiren «millî kültür» e karşıdırlar. 
Onlar, Türkiye'de tek .birc| «Türk halkı» değil, 
çeşitli etkin grupları temsil eden «'Türkiye halk
ları» ımeivcut olduğu, dolayısiyle milletin foü-
ıt'ününe şâmil (bir millî kültür değil, ıher etnik 
grujbun kendine has orjinal ve birbirlinden fark
lı kültürleri (bulunduğu, Ibu kültürlerin de 
Devletçe tanınması ve 'himayesi gerektiği te
zini sovunurlar. «Türk halklarının kendileri
ne has kültür değerleri» ifadesiM açıkça kul
lanmayı sakıncalı gördükleri halleîjde de «yer
li kültürler», «yerli kültür değerleri», «yerli 
değerler» tabirlerini kullanırlar. 

'(Kültür değenleri; dil din, hukuk, ahlâk, 
sanat, tarih, gelenek giiıbi müesseseler oldu
ğuna göre, kültür alanında «yerli değerler» de 
etnik grupların dilleri, din ve mezhepleri, ge
lenek ve tarihleri, ülküleri v.s. kavramlarîını 
içine alır. Nitekim, yeni kurulan, Afrika Dev
letlerinde, toplum ıhenüz ibir millet düzeyine 
erişmediği için, toplumun, bütününe şâmil bir 
millî dil mevcut »olmayıp Ibirçok .yerli diller 
(kajbile dilleri) bulunmaktadır. Bu sebeple, bu 
ülkelerjde müstemleke dili dlan İngilizce ve 
Fransızca resmî dil olarak kullanılmaya de
vam olunmaktadır. 

Bu bakımdan «yerli değerlerimiz» ibaresi
nin, «millî değerlerimi?» şeklinde değiştirihne-
ısMn uygun olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

—Kelime değişikliklerine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, gerekçeli geriverme 
önergesinin gerekçesine katıldığını beyan edi
yor. , 

ıGrerekçelı geriverme önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

63 numaralı önergeyi takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki ibarenin üçüncü Beş Yıllık Kal

kınma Planın 630 ncu sayfa 1128 ncü sayılı 
paragrafa ilâvesini arz ve teklif edeıfm. 

Teklif : (Dicle ve kollarının elektrik istih
sali, sulama ve taşkın koruma projeleri sürat
le ikmal edilerek yapıma geçilecektir.) 

(»erekçe : Planın 1113 ncü paragrafında da 
ifade edildiği üzere hızla sanayileşmenin ge
reği olariak 1995 yılına kadar uzanan perspek
tif içinde elektrik enerjisi tüketiminin hızla 
artması 'beklenmektedir. Yine Ibu dönem için
deki enerji taleplerini karşılamak için bugün 
bilmen enerji hammaddelerinin yetersizliği de 
(bilinmektedir. Bu nedenle büyük bir enerji 
piotansliyeli ihtiva eden Dicle ve kollarından 
süratle istifade edilmesinde zaruret bulun
maktadır. Saygılarımla. 

Siirt Milletvekili 
Adil Yaşa 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Geriverme önergesine katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Katılıyorsunuz, uygun 'bulu

yorsunuz. 
Grerivreme önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir'. 

103 numaralı önergeyi takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çıkmasın

dan sonra konut talebinin artışına yol açmış 
ve bu durum, bu üretim faaliyetini kısa za
manda kâr getiren bir ticaret haline düşür
müştür. 

Konut üreticilerinin genellikle örgütlenme
miş olması, bu konuda özel sermayenin yo
ğunluk kazanmamış bulunması, üretim süre
cinin teknik yönden düzenlenmesinde yetersiz
liklere yol açmış ve projelendirme aşamasında 
aksaklıklar ve yapım sırasında kanımca tek
nik kontrolün sağlanmaması nedeniyle sürat 
ve dşük maliyet için emniyet paylarını zorla
yan bu sisteme has inşaat usulleri, kalitesiz 
malzeme, işçilik ömrünü doldurmayan yapı
ların yıkılarak yenilenmesi, yapıcı - alıcı iliş
kilerindeki bozukluklar gibi sorunları ortaya 
çıkarmış bulunmaktadır. Bu sözler Üçüncü Beş 
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Yıllık Plan tasarısının 932 nci sayfasında 1839 
ve 1840 numaralarda yer almış bulunmakta
dır. 

Bu gerçeklerin olduğu gibi ortaya konma
sından dolayı Palnlama Teşkilâtına ve Hü
kümete teşekkür ederiz. Gerçekten bugün kat 
alım ve satımında bir yuvaya sahibolmanm öz
lemi içindeki vatandaşlarımız tam bir istismar 
durumuna sokulmuşlardır. 

Böylece vatandaş gerçek değerinin çok üs
tünde para ödemek zorunda kalmaktadır. 
Bu, kiraların da yükselmesine yol açmakta. 
Daha az bir bedelle konut sahibi olmak ola
nağı varken vatandaş ağır borç ve eziyet altı
na girmektedir. 

Öte yandan deprem kuşağında bulunan 
ülkemizde bu durum büyük felâketlere yol aça
caktır. Şiddetli bir depremde millî fe
lâketle karşılaşmamız maalesef çok çok muh
temeldir. 

Bu nedenlerle : 
Üçnücü Beş Yıllık Planın 1865 No. sunda 

7 No. lu bentten sonra 8 nci bent olarak aşağı
daki bendin konmasını öneririm. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

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

şekilde kontrolünü sağlayacak idarî ve kanunî 
tedbirler alınacaktır. 

Kat alanların istismarım ve aldatılmala
rını önleyecek, yol göstericilik imar ve iskân 
Bakanlığı tarafından yapılacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi

ne katılıyorsunuz, uygun buluyorsunuz. 
Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mec

lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü 5 Yıllık Planının 967 nci sayfasının 

1926 nci maddesinin sonuna, 10 ncu fıkra olarak 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Fıkra : 10 Köy halkının kültür seviyesi
nin yükseltilmesi için, halkın ilgilendiği ko
nular üzerinde her yıl 3 ay gece halk kursları 
açılır. 

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

Gerekçe : Türkiye'nin toplum olarak kal
kınması bugünkü küçüklere uygulanan, eğitim 
sisteminden daha fazla, doğrudan doğruya 
halka kış aylarında gece okulları açmak ve 
günlük pratik, halkın anlayacağı şekilde eği
timin araç ve gereçlerinden de istifade ederek 
sosyal, ekonomik ve manevî bilgilerin öğre
tilmesi ile mümkündür. 

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

Şimdiki tatbikat hem yetersiz ve hem de 
çok dağınıktır. Meselâ film ile öğretimi, ziraat 
teşkilâtı, veteriner, orman, halk eğitimi ve 
sağlık teşkilâtları ayrı ayrı, birbirinden ha
bersiz yapmakta olup, arzu ettikleri zaman bu 
eğitimi bırakıvermektedirler. 

Oysa bunlar plana bağlanırsa altyapıda 
kısa zamanda kalkınma hamlesi topluca yapı
labilir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

,— Gerekçeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önerge

sini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

88 numaralı önergeyi takdim ediyorum 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

664 ncü sayfada Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının ulaştırma bölümüne ait 
1158 nci maddedeki ilkeler ve tedbirler başlığı 
altında (10) ncu madde olarak aşağıdaki 
maddenin ilâvesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

1158 nci paragrafa ilâvesi istenen (10) ncu 
madde : 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma döneminde 
Karayollarına ait yatırım, yapım, onarım ve 
standartların yükseltilmesinde önem ve önce
lik daha ziyade; Devlet Planlama Teşkilâ
tınca gerikahnış ve öncelikle kalkındırılacak 
diye tavsif edilen bölge, il ve ilçeler Devlet, 
il ve köy yollarına verilecektir. 
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Gerekçesi : 
1. — Gerek Cumhuriyet devrinde ve gerekse 

Birinci ve İkinci Kalkınma Planı devrinde Ka
rayolları bakımından en fazla ihmale uğrayan 
bölge, il ve ilçelerin Devlet yollan, il yollan 
ve köy yollan olduğu Devlet Planlama Teşki-
lâtımızca tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. 

2. Kalkınmanın temeli olan karayolları 
şebekesinin yatınm ve yapım işlerinin ön
celikle geri kalmış bölgelerimizde yapılacağı 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının da eko
nomik, sosyal ve kalkınmayı yurt içinde yay
ma ilkelerine uygun olarak her bölüm ve 
sektöründe belirtilmiştir. 

3. Aynı husus Hükümet programında, baş
ta geçmiş hükümetlerin ve şimdiki Hüküme
tin Başvekili ve ilgili bakanları olmak üzere 
memleketimizde adaletli vo dengeli kalkın
mayı isteyen mesul her vatansever adamı ve 
milletvekilleri tarafından ifade edilmiştir. 

4. Kalkınma planlanırda, Hükümet prog
ramlarında, yıllık bütçe programlarında ve 
mezkûr Hükümet başkanlan ve bakanlan be
yanlarında ifadesini bulan yukardaki teklifim 
mahiyetindeki ilkenin Üçüncü Beş Yıllık Pla
na dahil edilmesi gerekmektedir. 

Böyle bir ilke planın bütünlüğünü ve den
gesini de bozmaktadır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Gerekçeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Gerekçeli gcriverme önergesi

ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

106 numaralı önergeyi takdim ediyorum : 
23.10.1972 

i 2. Millî eğitim yönünden okul yapımı, eği-
I tim ve öğretimde öncelik tanınması, bugünkü 

tatbikatta illere aynlan tahsisatla ancak sene
de her ilçede bir okul yapılmaktadır. 

3. Uzun süren kış sezonunun atıl kapa
sitesinin değerlenmesi öngörülmelidir. 

4. Hayvan ve hayvan ürünlerinin geliştiril
mesine gidilmelidir. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önerge-

I sibi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

107 numaralı önergeyi takdim ediyorum : 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan 3 ncü Beş Yıllık Kal

kınma Planının tarım alet ve makineleri ima-
J lât sanayii kısmında yer alan (sayfa : 559 - 4) 

Yatırımlar bölümündeki ikinci cümlenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talebede-
rız. 

Manisa Antalya 
'Süleyman Çağlar Ömer Eken 

«Bu yatırımların önemli bir kısmı özel
likle artan traktör talebini karşılamak üzere 
mevcut kuruluşların kapasitelerini artırmak 
ve Türkiye'nin şartlarına uygun ekonomik ka
pasiteli yeni tesislerin kurulması için yapıla
caktır.» 

Gerekçe : 
Günlerden beri görüşülmesi yapılan 3 ncü 

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

Bu noktai nazanmızı önemli gördüğümüz 
bir misalle belirtmek istiyorum. 

Reformlar içinde, üzerinde en çok konu
şulan yazılan ve söylenilen, sizlerin de bildiği 
gibi, (Tanm ve Toprak Reformundur. Bu re
formda. amaç, öncelikle verimi artırmak ola
rak nitelendirilmektedir, Bunun içinde me-
kanize ziraat öngörülmektedir. Nitekim, plan
da tarım alet ve makmelari imalât sanayii, 
önemine binaen, makine imalât sanayii alt-
sektöründen aynlarak ele alınmıştır. 

Fakat makine imalât sanayii için va^edlen 
tedbir ve hedeflerin tarım alet ve makinsleri 
imalât sanayii için de aynı olduğu belirtil
miştir. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
1. Görüşülmekte olan S ncü Bes Yıllık 

Kalkınma Planının geri kalmış bölgelerimiz 
için ek bir öncelik hususunun eklenmesi. 

2. Arz ettiğim durum Hükümet program-
lannda da öncelik almıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Musa Doğan 

Kars Milletvekili 
Gerekçe : 
1. Adı geçm az gelişmiş bölge halkının 

maddî seviyesini yükseltmek ve fakirliği aci
len önlemek. 
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Ancak, planın tarım alet ve makinaları ima
lât sanayii kısmının (Sayfa : 559 - 4) Yatırım
lar bölümünde yer alan metnin ikinci cümle
sinde şöyle bir ifade vardır : 

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

Bu ifadeye göre yeni yatırımlar teşvik edil
meyecek, desteklenmeyecektir. Yalnız, teşvik 
tedbirleri kuru 5 firmaya uygulanacaktır. Tür-
kiyo'nin traktör ihtiyacı da bu 5 firmanın eline 
bırakılacaktır. 

1. Bu ifr.de, anladığımız gibi ve doğru ise 
hsm planın stratejisi, hem de imalât sanayii 
için konulan tedbir ve hedefler ve hem de Tür
kiye'nin sanayileşmesi ve tarım ve toprak re
formu politikalarıyle çelişme halinde olmakta
dır. 

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

3. Traktör imalâtının kendilerine terk edil
diği işletmeler şimdiye kadar kapasitelerini çe
şitli teşvik ve zorlamalara rağmen artırılmamış-
lardır. Kapasite artışını temin edecek hukukî 
mesnedi bulunan cezaî bir müeyyide de yoktur. 
Esasen olamaz da. 

4. Planda traktör yapımında 20 000 adet, 1 
yıl olan sektör kapasitesi 35 000 adet bir yılda 
olacağı belirtilmiştir. 15 000 adet bir yılda mev
cut firmaların kapasite artıracağı varsayımına 
dayanmıştır. 

5. Yılda kapasitenin 35 000 adet bir yıl 
olduğu kabul edilirse dahi 5 yıl sonra Türkiye' 
nin traktör parkı (35 000 X 5 == 175 000 + 
13 543 = 188 548) adet olacaktır. 

Traktörde amortisman yüzde 20 dir. 
188 548 X % 20 = 37 710 olacaktır. 
Böylece de, 1977 yılında mevcut üretim ka

pasitesi amortisman miktarını bile karşılaya
cak, ve parktan yılda 2 710 traktör eksilecektir. 

1995 yılında da Türkiye'nin traktör parkı 
1977'den 46 070 eksiği ile 142 478'e düşecektir. 
Bu ne biçim hedeftir ki, 1995 yılında Türkiye' 
nin traktöre olan ihtiyacı 1977 den az olsun. 

6. önemli bir nokta daha, bugün Türkiye' 
de faaliyette bulunan 5 traktör fabrikası, şart
ları içinde birer montaj tesisidir. 

a) Yeni bir teknoloji getiren, 
b) Daha ucuza imal eden, 
c) Rekabet kapasitesi bulunan, 
d) Türkiye şartlarına göre imalâtı öngö

ren, 
e) Dışa bağımsızlığını, yani ithalât nispe

tini azaltan, 
f) Yurtiçi finansman kaynaklan ile finan

se edilen, 
g) İhracatı öngören, 
özelliklerden birine veya birkaçına haiz bir 

proje gelirse buna hayır mı denilecektir? 
BAŞKAN — Hükümet bir beyanda buluna

caklar mı?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haliyle şimdiye 
kadar okutmuş ve oylamış olduğum gerekçeli 
geriverme önergeleri, Hükümetçe uygun bulu
nan ve katılınılan önergelerdir. 

Şimdi de diğer önergeleri sırası itibariyle 
okutacak ve ona göre kısa olmak üzere Hüküme
te ve isterse önerge sahibine ve komisyona söz 
vereceğim. İki numaralı önergeyi takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan üçüncü Beş Yıllık Planın 

imalât sanayii bölümünün (Petrol ürünleri sana
yii) nde ilkeler ve tedbirleri sayan 470 nci say
fadaki kısmının 1 nci maddesinin aşağıdaki de
ğişiklikle kabulünü öneririm. 

Aydın Uşak 
Nahit Menteşe Orhan Dengiz 

izmir 
Ali Naili Erdem 

1. «Yeni kurulacak tesislerin öncelikle ka
mu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağ
lanacaktır.» 

Bununla birlikte; uzun dönem petrol ürünle
ri talebini düzenli ve sürekli hammadde kaynak
larından karşılamak ve ihracat olanaklarından 
yararlanmak amacıyle kamu dışındaki imkânlar 
da kullanılabilecektir. 

Gerekçe : 
Getirilen 1 nci madde 2 nci Plandan ayrılarak 

kamu kesimine tanınan tesis kurma hakkının 

http://ifr.de


M. Meclisi E : 154 25 10 . 1972 O : 1 

belli sebeplerle terk edilmesini öngörmektedir. 
Maddenin 2 nci cümlesinde yer alan şartlar, 
1 nci cümlenin istisnaiyet şartları olmaktadır. 
Böyle olunca 1 nci cümleye (öncelikle) kelime
sinin ; ilâvesi şarttır. 

Maddenin son cümlesindeki (uluslararası) 
kelimesi ise; 

Petrol Kanununun, Reform tasarılarında bile 
değiştirilmesi düşünülmeyen 12 nci maddesinde 
ifade edilen prensibe aykırı bir manayı ortaya 
getirebilir. 

Yabancı Devletlerin doğrudan doğruya ve
ya dolayısıyle idaresinde müessir olabilecekleri 
mikyasta veya şekilde malî ilgileri veya menfa
atleri bulunan hükmî şahıslarla; yabancı bir 
Devlet için veya yabancı bir Devlet namına ha
reket eden şahıslar Türkiye'de petrol hakkına 
sahibolamaz. Rafineri kuramaz, petrol araya
maz. Bu maksatla taşınır, taşınmaz mal satına-
lamaz, tesis kurup işletemez. Böylece kanun ya
bancı devletlerin dolaylı olarak Türkiye'ye gir
mesini yasaklamış ve buna ancak Bakanlar Ku
rulunun istisnaen karar verebileceğini kabul et
miştir. Kanuna göre : Yabancı Devletin Türki
ye'de petrol sanayiine girmesi, özel yabancı ser
mayeden daha sakıncalı sayılmış görünmekte
dir. 

istisnaen kabul edilen bu halin, bütünlüğü 
korunacak devamlı bir plan ilkesi haline gel
mesi mümkün olamayacağına ve esasen maksat 
biran evvel arz ettiğimiz istisna şartlarını yaz
mak olduğuna göre; (uluslararası) kelimesi çı
karılıp, kamu dışındaki imkânlar da kullanılabi
lecektir, denilerek madde kaleme alınmıştır. Kal
dı ki, her iki değişiklik Planın temel hedefleri 
ve stratejisini belirleyen 30 . 3 . 1972 gün ve 21 
sayılı karara ve Planın Anayasa dahil yasalara 
aykırı olmaması ilkesine de uygun düşecektir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ay
nı mahiyette ve fakat kapsamı bundan biraz da
ha dar görünen bir önerge var, onu da takdim 
ediyorum : 

Başkanlığa 

Planın 470 nci sayfasında tedbire ait birinci 
maddenin birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ederiz. 

«Yeni kurulacak tesislerin öncelikle kamu ku
ruluşları tarafından gerçekleştirilmesine çalışı
lacaktır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Oinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necaıi Çakıroğlu 
Gerekçe : 
Plan, yeni kuruluşları tamamen Devletin in

hisarına almaktadır. Halbuki teklifimiz mad
deye esneklik vermekte ve icabında millî kuru
luşların da bu sahaya girmesini sağlamaktadır. 
Devletin imkânları mahdut olduğundan ve Dev
let işletmeleri çok zaman pahalı olduğundan bu
na ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Bundan evvel okunan önerge 
kapsam ve muhteva yönünden daha şümullü ol
duğu cihetle aslında önce onu oya sunacağım, 
fakat arzu ederlerse her iki önerge sahiplerinden 
birer kişiye söz vereceğim. 

Hükümet adına önerge üzerinde buyurunuz 
Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, evvelce etraflı olarak arz 
ve izah ettiğim sebeplerden dolayı ve özellikle 
ikinci Beş Yıllık Planda yer almış bir ilkenin 
Üçüncü Planda da aynen devam ettirilmesini ön
gören bu tedbirin değiştirilmesine Hükümet ola
rak mutabık değiliz, bu yüzden de katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın 
Menteşe buyurunuz efendim. 

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

Üçüncü Beş Yıllık Planın 470 nci sayfasının 
864 ncü paragrafının 1 numaralı maddesinde 
yaptığımız değişiklik gayet sarihtir. Geçen cel
se bu hususu burada izah etmiştik. 

Esasen yeni kurulacak tesislerin öncelikle ka
mu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 
önergemizde öngörülmüş bulunmaktadır. Hükü
metin bu kadar memleket gerçeklerine uyan 
önerimize katılmamasını esefle karşılamaktayız. 

Bugün Türkiye'de petrol üretimi geçen se
nelere nispeten düşmüştür. 1971 kayıtlarına gö
re istihlâk edilen petrol 9 milyar tondur. 5,5 mil
yon tondan fazlasını halen ithal etmekteyiz. 3 
milyon 600 bin ton olan istihsal zannediyorum, 
3 milyon 200 bin tona düşmüştür. 
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Şu hale göre muhterem arkadaşlarını, evvele
mirde Devletin malî gücünden istifade edece
ğiz. Bu yetmediği takdirde millî teşebbüslerden 
istifade edeceğiz, bu da yetmediği takdirde sö-
mürülmemek şartıyle, memleket yararları göze
tilmek şartıyle yabancı sermayeden de istifade 
edeceğiz. Bugün memleket gerçekleri bunu ica-
bettirmektedir... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Nasıl olacak 
sömürülmeden istifade? Açıklayın biraz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, nedir efendim va
ziyet? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Nasıl olacak 
diye soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Kaç yıldan beri biliyorsunuz, 
sorulur mu? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bütün dünya 
parlamentolarında milletvekili ile hatip arasın
da dialog vardır, tutanaklara da geçmiştir. 
Avam Kamarası tutanaklarını, Fransız Parla
mentosunun tutanaklarını lütfen okursanız ay
dınlanmış olursunuz. 

BAŞKAN — Soramazsınız, bu âdeti de siz 
çıkarıyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Siz yeni âdet 
çıkarıyorsunuz. (O. H. P. sıralarından, «Her yer
de olur» sesleri.) 

BAŞKAN — Yeni âdeti çıkaran sizsiniz ve 
şimdiki bu beyanınızdan da malum. 

Buyurunuz Sayın Menteşe. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Dışarıdan 

ithal ettiğimiz petrol sebebiyle ödenen para 90 
milyon dolardır. Bu da Türk parası olarak 1 
milyar 260 milyon eder. Devamlı şekilde Tür
kiye'de petrol istihlâki arttığına göre ithal et
me keyfiyeti devam edecektir. Şu halde mesele
leri hissî olarak mütalâa etmemek mecburiyetin
deyim. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının üre
timi düşmektedir. Yabancı petrol şirketlerinin 

petrol istihsali yine bu sloganlar dolayısıyle düş
mektedir. Şu hale göre tekraren arz ediyorum 
ki, elbette yabancı sermaye geldiği takdirde men
faatini gözeterek gelecektir. Ama biz de Türk 
menfaatlerini gözeteceğiz ve sömürülmemek şar
tıyle yine bu konudaki istifademize devam ede
ceğiz ve dediğim gibi, evvelemirde Devlet gü
cünden, sonra millî teşekküllerimizden ve bu da 
yetmediği takdirde yabancı sermayeden ve ya
bancının teknolojisinden istifade etmek mecbu
riyetindeyiz muhterem arkadaşlarım. 

Onun için memleket gerçeklerine uygun olan 
bu önerimizin kabulünü arz ve istirham ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge kabul edilmiş olduğu cihetle di
ğer önergeyi de ihtiva etmektedir. Bu sebeple 
ayrıca onu oya koymayı lüzumlu görmüyorum. 
Çünkü aynı cümle, aynı paragraf biraz önce ka
bul edilen önergede mevcuttur. 

3 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ekli gerekçede izah edildiği gibi, Üçüncü 

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

Saygılarımızla. 

Zonıgulda,k iSakaırya 
K. Nödimoğlu N. Bayar 

Aydın Uşak 
N. Mıenteşe O. Dengiz 

izmir 
A-.- N. Erdem 
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Gerekçe eklidir. 
Gerekçe : 

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

. Toplam yatırımlar 
Kamu kesimi yatırımları 
Ulaştırma sektörü yatırımları 
Karayolu alt sektörü yatırımları 
Karayolları Genel Md. lüğü yatırımları 
İkinci Beş Yıllık Planda ise durum şöyle idi 
Toplam yatırımlar 

•Kamu kesimi yatırımları 
Ulaştırma sektörü yatırımları 
Karayolu alt sektörü yatırımları 
Karayolları Genel Md. lüğü yatırımları 
Bu duruma göre, Üçüncü Beş Yıllık Planda 
Toplam yatırımlarda 
Kamu kesimi yatırımlarında 
Ulaştırma sektörü yatırımlarında 
Karayolu alt sektörü yatırımlarında 
Karayolları Genel Md. yatırımlarında 

artı} Öngörülmüş bulunmaktadır. 
Karayolları, toplam taşıma içerisinde yük taşımalarının % 75 ini, yolcu taşımalarının % 90'mı 

ifa etmektedir. 

281 
158 
40 
17,6 
7,7 

116 
65 
25 
12,1 

Milyar lira 
» 
» 
» 
» 

Milyar 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

lira 
» 
» 
» 

6,023 Milyar lira 

% 
% 
% 
% 
% 

142 
143 
60 
46 
28 

Halen Karayolları Genel Müdürlüğünün so
rumluluğu altında, takriben 35 000 Km. si Dev
let yolu ve 24 500 Km. si de il yolu olmak üzere 
60 000 Km. lik bir ağ vardır. Türkiye gibi geniş 
bir ülke için çok yetersiz olan bu şebekenin 
dahi 5 500 Km. si toprak tesviye ve 6 000 Km. si 
ise sadece izdir. Kaza merkezlerimizden 21'ine, 
nahiye merkezlerimizden 230'una her mevsim
de geçit veren yol yoktur. 24 nahiye merkezine 
ise hiç bir mevsimde tekerlekli vasıta gideme-
mektedir. 

Geometrik standartlar bakımından Devlet 
yollarının % 40 \ il yollarının % 85'i, fizik 
standartlar bakımından Devlet yollarının % 85'i 
ve il yollarının % 90'ı yeterli durumda değildir. 

Her yıl % 18 nispetinde artan trafik ihtiya
cını asgarî ölçülerde karşılamak üzere Üçüncü 
Beş Yıllık Plana teklif edilen projeler, mutadol-
duğu üzere 20 senelik trafik tahminlerine göre 
değil, imkân kısırlığı sebebiyle 10 yıllık devre 
sonu projeksiyonlarına göre etüdedilerek karar
laştırılmıştır. Bu şartlarda dahi, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde 2 500 Km. dört veya da
ha fazla şeritli, 9 100 Km. iki şeritli Devlet yo

lunun yapımına başlanması ve il yollarının ta
mamının ele alınması gerekmektedir. 1971 ra
yiçleri ile bu işlerin tutan 34 milyar liradır. Bu
na karşılık Karayolları Genel Müdürlüğünün 
bu plan devresi için teklifi 13,1 milyar liradır. 

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

Sayın Başbakan, bir konuşmasında, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde her ilde asgarî bir 
sanayi tesisinin kurulmasının kararlaştırıldığı
nı ifade etmiştir. Meselâ Sinop ta, meselâ Kas-
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tamonu'da meselâ Hakkâri'de, yol olmadan bu 
sanayi tesisleri nasıl gerçekleştirilecektir? Bıra
kalım yeni tesis kurmayı, kurulmuş veya tasar
lanmış olanların ulaşım ihtiyacı nasıl karşılana
caktır? Meselâ Seydişehir alüminyum tesislerin
de elde edilen alümina, anlaşma mucibince Rus
ya'ya ihracedilmek üzere Antalya limanına 
hangi yoldan getirilecektir? 1077 yılında hizme
te sokulması düşünülen Elbistan Termik San
trali için yapılması istenilen Elbistan - Kapıde-
re yolu, bu tavanın neresine sığacaktır? Bun
lar gibi daha birçok misal zikredilebilir. Kaza 
gibi, nahiye gibi halen yolu olmayan idarî bi
rimlerin ihtiyaçları bu tavan içinde nasıl gide
rilecektir. 

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

BAŞKAN — Bu konuda beyanda bulunmak 
üzere buyurunuz sayın Hükümet. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın miHetveküleri; bun
dan önce aynı konu üzerinde yapılan müzake
relerde konuyu etraflı olarak arz etmişltim. Şim
di onları özetlemek istiyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, bütün millî kay
naklarımız, hatta borçlanma imkânlarına va
rıncaya kadar gelir imkânlarımızla birlikte he
saplanarak bir malî denge kurulmuştur. Bu ma
lî dengenin sonucu yular geçtikçe azalmakla 
beraber, yine de uzun vadeli borçlanmamızı 
gerektiren bir finansman açığı vardır. Bu plan
daki tablolarda gayet sarih olarak görülmek
tedir. 

Şimdi, biraz önce okunan önergede, bu malî 
dengeye, Karayolları yatırımlarına 5,5 milya
ra yakın bir yatırım miktarının daha ilâve edil
mesi suretiyle 13,1 milyara çıkarılıyor. Gayet 
tabiî ki bu eklenen miktar oranında, biraz önce 
arz ettiğim, malî denge bozulacaktır. 

Bu 5,5 milyarı nasıl karşılayabiliriz? Bunu 
ya yeni vergi kaynakları bularak karşılarız 
yahuttâ planda öngörülen başka yatırımlardan 
indirmek ile yaparız veyahut da malî dengeyi 
bu kadar açık bırakırız. Bunların üçüne de Hü
kümetimiz imkân görmemektedir. 

Ne bizim prodüktiv yatırımlardan indirile
rek 5 milyar liralık bir miktarı Karayolları 
yatırımlarına getirme imkânımız vardır, ne de 
yeni vergi kaynaklan bulma imkânımız vardır. 
Binaenaleyh, bu durumu ile önerge kabul edil
diği takdirde biraz Önce arz ettiğim malî denge 
tüm bozulacağından bu önergeye katılmamız 
mümkün olmamıştır ve bu imkânızlık bugün 
dahi devam etmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın 
Nuri Bayar, buyurunuz efendim. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bahse konu olan önergeyi imzalayan millet
vekillerinden biri olarak, önergemize eklediği
miz gerekçenin son derece ihtiyaçları karşıla
yıcı mahiyette olduğunu bir kere daha ifade et
mek istiyorum. 

Evvelâ, meseleye iki açıdan bakarak böyle 
bir tahsisatın artırılmasını önermiştik. Bunlar
dan birisi, ihtiyacın açık şekilde ve münakaşa 
götürmeyecek tarzda oluşundan ileri gelmişti. 

İkincisi, kurduğumuz, Karayolları gibi bü
yük bir teşkilâtın gerek makine parkı, gerek 
personel potansiyeli bakımından kendisine 
verilen tahsisatın üstünde iş yapabilecek ka-. 
pasitede bulunması sebebiyle idi. Böyle bir 
kapasite açığının mevcudolması, Türk ekono
misi için daha çok iş yapabilme imkânlarının 
kullanılmamış olması, son derece üzüntü veri
ci bir hadise olmak lâzım gelir idi. 

O mülâhazalarla Üçüncü Beş Yıllık Planda 
Karayollarına ayrılmış bulunan tahsisat ta
vanını yükseltmek istedik. 

İhtiyacın kesin olduğunu söyledim. Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'nin karayolları 
şebekesini genişletmenin ekonomik hayatımı
za etkisini münakaşa etmeyi zait telâkki ediyo
rum. Fakat maalesef, Karayolları idaremiz bu
gün tahsisat noksanlığı dolayısıyle âdeta bir 
tamiratı mütemadiye dairesi haline gelmiş bu
lunmaktadır. Yeni bir iş programı alamamak
ta, geniş ölçüde, mevcut yol şebekesini ancak 
tamir eden bir örgüt halinde çalışır şekle so
kulmuş bulunmaktadır. 

O itibarla, idarenin durumu, memleketin 
yol şebekesinin yenilenmesi ve yeni yolların 
yapılması bakımından bu tavanın yükselmesin
deki ihtiyaç kesindir. Bu kanaatimizi değiştir
miyoruz. 
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Yalnız, Hükümetin, planın bütünlüğünü 
bozmasına müteallik itirazı gerçekten müşah
hastır. Diğerlerinde olduğu gibi sübjektif de
ğildir. Bir objektif mahiyet taşıyabilir. Niha
yet, kasnakların tevziine taalluk eden bir me
seledir. Kaynakların tevziinde de, kendilerinle 
göre, kendi açılarından bir tutarlılık bulmak 
imkânı olabilir. O itibarla ısrarlı değiliz. Yal
nız, bir noktayı burada önemle işaret ederek 
önergemizin geriye verilmesini talebedieceğiz. 

Karayollarının, yol şebekemizin ıslahı, ge
nişletilmesi ve Türk ekonomisine katkısı bakı
mından, tahsisatın artırılmasına kesin zaruret 
olduğu kanaatimizi tekrar teyidediyor, bu imkâ
nın mutlaka bulunacağı inancını tekrarlıyor, 
bu imkânın, önümüzdeki dönemlerde kaynakla
rımızın gelişmesi nispetinde Karayollarına bu 
tahsisin yapılabileceği imkânının mevcudoldu-
ğu kanaatiyle önergeyi geri alıyorum. Beni 
dinlemek lütfunda bulunduğunuz için de te
şekkürlerimi sunuyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Bayar önergeyi ge
ri aldığını beyan etmiştir. Sayın Nahit Mente
şe, Sayın Dengiz siz de buna iştirak ediyor mu
sunuz? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — iştirak edi
yorum efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sizler de önergeyi geri aldığı

nızı beyan ediyorsunuz. Bu sebeple önerge, sa
hiplerinin arzusu üzerine geri verilmiştir. 

44 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Baişkanlığma 
üçüncü Beş Yıllık Planda aşağıdaki düzelt

melerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 

Selâhattin Kılıç Nahit Menteşe 
Uşak Milletvekili izmir Milletvekili 

Orhan Dengte Ali Naili Erdem 

Dördüncü Kitabın 1046 sahifeöinin 2206 nu
maralı maddesinin ikinci fıkrası : 

Enerji hammaddelerinin ve stratejik ma
denilerin zamanında, verimli ve kararlı şekilde 
sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. 
Bu konudaki düzenlemede Anayasanın 130 ncu 
maddesinde yer alan hükümlerle karma eko
nomi ilkeleri uygulanacaktır. 

Gerekçe eklidir. 
Gerekçe : 
Sayfa : 1046 
2206'nın tasarıdaki haliyle kabulü gereksiz 

ve zararlıdır. Devlet dişletmesinin esas tutulma
sı ve bir kısım madenlerde Devlet tekeli kurul
ması topyekûn kalkınma ve kaynak yaratma 
prensiplerine aykırıdır. Keza Karma - özel Sek
tör eşitlik prensibi de genel şfekilde bozulmuş 
olmaktadır. 

Ayrıca teklif ettiğimiz şekilde Devletin fa
aliyeti sınırlanmaırıakta ve daha geniş kaynak 
yaratma imkânı kazanılmaktadır. 

Bu gerekçelerle teklifimizin kabulünü say
gı ile rica ederiz. 

Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 
Selâhattin Kılıç Nahit Menteşe 
Uşak Milletvekili izmir Milletvekili 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Hükümet adına beyanda bulu
nacak mısınız efendim? Buyurunuz Sayın Bay-
ıkara 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, enerji hammaddelerinin ve 
stratejik madenlerin, Bor tuzlarının Devlet eliy
le işletilmesini önigiören bu plan tedbiri, Hükü
met programına paralel olarak bir Maden Re
formu Kanunu ile Yüksek Meclise, halen ko
misyonlarda bulunan bir tasarı ile getirilmiş
tir. Bunun için plandaki şu görüşümüzü muha
faza etmekteyiz. Binaenaleyh, onu değiştirmek 
isteyen önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Gerekçeli 
geriverme önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Önerge kabul edilmiştir. 

Beş numaralı önerigeyi takdim ediyorum. 
5 ve 42 numaralı önergeler aynı mahiyeti ihti
va ettiği için beraberce mütalaa ediyorum. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının, say

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

Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 
Selâhattin Kılıç Nahit Menteşe 
Uşak Milletvekili izmir Milletvekili 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 
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2203 : Banlardan genel ve katma bütçele
rin sorumluluk alanına girmeyenler, kamu ik
tisadî teşebbüslerince gerçekleştirilecektir. 

Not : Gerekçe eklidir. 

Gerekçe : 
Anayasanın 130 ncu maddesi : 
«'Tabiî servetler ve kaynakları Devletin hü

küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir. Ara
ma ve işiletmenin Devletin özel teşebbüsle bir-
leşmlesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel 
teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık iznine 
bağlıdır. 

Enerji üretimi de memleketin tabiî servet 
ve kaynaklarının işletilmesi yollarından biri
sidir. 

Bu hale göre Anayasamız, tabiî servet ve 
kaynakların işletilmesi ile enerji üretimini de 
prensip itibariyle, Devletin hüküm ve tasarru
fu altında tutmuş ve fakat bu kaynakların iş-
letiknesinin özel teşebbüsle de birleşmek sure
tiyle veya özel teşebbüs tarafından yapılabile
ceğini öngörmüş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının te
in ~1 hedeflen vs stratejisinde ve plandaki yu
karda numaralı yazılı ilkeler, Anayasamızın 
130 r>cr>. m a i l i n e aykırı düşmekte ve Ana-
ya-"anın açtığı imkânları özel teşebbüse kapa
maktadır. 

Fnerji üretimi ve Devletin tabiî servet-kay-
n^.klannm kanunun koyduğu şekil ve şartlar
da özel teşebbüs tarafından da işletilmedi ya
tırım kaynakları kıt olan yurdumuza yeni bir
takım. kaynaklar bulmak imkânım yaratasak-
tii*. Bu rıû teşebbüs imânlarının kıü'amlrmvTL 
enerji üretiminde ve tabiî servet kaynakların 
değerlendirilmesinde azımsanamayacak bü
yük bir katkı yaratacaktır. Memleketim isin 
halen enerjiye olan ihtiyacı ve Üşünsü Beş Yıl
lık Planın ortaya koyduğu donelere nazaran 
gelecek yıllarda hâsıl olacak enerji sıkıntısı 
dikkat nazara alınırsa, bu konunun önemi da
ha iyi anlaşılacaktır. 

Enerji konusundaki hidrolik potansiyelle
rin sadece Fırat'a inhisar ettirilmesi de doğru 
olmamıştır. Fırat havzasına öncelik tanınırken 
diğer hidrolik potansiyellerin de üzerinde çalı
şılmalına ve yararlanılmasına imkânlar açık 
bırakılmalıdır. 

Enerji, anlamı çok geniş olan bir kavramdır. 
Enerjinin odun ve kömürden başlayarak elekt
riğe kadar uzanan değişik kaynakları vardır. 
Bütün bu değişik kaynakların işletilmesinin. 
Devlet tekelinde toplandığı anlamına gelen 
planın bu cümlesi son derece sakıncalı ve ku
rulu düzenin değiştirilmesi anlamını tanıdığın
dan, tamamen kaldırılmalıdır. 

BAŞKAN — Aynı mâhiyette bir önerge da
ha var. Onu da takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planın 1045 nci sayfasında yatırım ilkeleri 

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

sinde Özellikle enerji hammaddeleri, radyoaktif 
mineraller, stratejik ve özel önemi olan maden
ler ve enerrji üretim ve dağıtımı kamu tekelin
de bulunacaktır» cümlesinin plandan çıkarıl
masını saygı ile arz ederiz. 

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

Trabzon Milletvekili 
Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Bu hükümler karma ekonomi prensiplerine 

aykırıdır. Sübjektif ölçüler getirerek suiisti
mallere ve lüzumsuz Devlet tekeline sebebola-

* çaktır. Memlekette Devlet tekelini getirecek 
i özel sermayenin yatırım sahasından kaçması-
I na sebebolacak, bilhassa, sermaye piyasasında 
| büyük ümitler beklenen sermaye piyasası ka-
| nununu, çıkmadan faydasız hale getirecektir. 
ı 

| BAŞKAN — Hükümet adına... Efendim? 
| KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
! biraz evvel tatbikatı yapıldığı için bir hususu 

sormak istiyorum. Meclisçe daha evvel gerekçe
siyle birlikte kabul edilen bir geriverme önerge
si bugün geriye alınmış bulunuyor. 

Şöyle bir ciheti sormak istiyorum. Daha ev
vel Meclisçe bir kabul kararı verilmiş bulun
duğuna göre, sadece önerge sahibinin bunu ge
riye istemesi netice doğurabilecek midir? Yok
sa buna Meclis sahip olmuş mudur? Bundan 
sonraki tatbikatta da böyle durumlar zuhur ede
bilir. Meclisin iradesiyle kabul edilen bir önerge-
acaba teklif sahiplerinin, «geri aldım» demesiyle 
geri verilebilecek midir? Bu acaba Meclisin 
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iradesiyle çelişir bir durum yaratır mı, yarat
maz mı? 

Bu cihetin Başkanlıkça tetkik edilmesini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. Haklı bir noktaya temas 
ettiniz. Haddizatında, buyurduğunuz husus ha
kikaten Meclisin oyundan sonra Meclise malol-
muş bir durumdadır. Fakat, önerge sahiplerinin 
de burada önergeleri üzerinde tasarruf yetkileri 
oluyor. Çünkü, önerge iki defa oya tabi mahiyet
te bürünüyor. Biraz evvel, meselâ Sayın Hasan 
Tosyalı'nın önergesi daha önce Meclisçe kabul 
edilmiş olmasına rağmen, bu defa yapılan gö
rüşmede, yalnızca (C) fıkrasının kabullendiği 
Hükümet tarafından beyan edilmesi üzerine Sa
yın Hasan Tosyalı diğer yönlerinden sarfınazar 
ettiğini beyan etti. O sebeple, şimdi yapılmış 
muamele, daha önce dikkat nazara alınmak kay-
diyle Komisyona gönderilen önergenin Meclis
ten katiyete ulaşır şekle ifrağıdır. Bu sebeple 
önerge sahipleri, kendilerinin bu önergesinin 
muameleye konulmamasmı talebetmeleri anın
da başka yapacak bir muamelem yok. Biraz ev
vel Hasan Hosyalı'ya da aynı muameleyi in-
tacettim. Eğer bir defaya mahsus olan bir işlem 
olmuş olsaydı, tekriri müzakere Meclisimizde 
bahis konusu olmadığı cihetle, zatıâlinizin be
yanı doğru idi. Şimdi askıda kalan bir muame
le olarak bu devam ediyor. İkinci oylamasıyle 
ancak, Hükümete raporun, planın tümünü geri-
vermeyi intacedecek bir mahiyet kazanıyor. 

Hükümet olarak bu konuda beyanda bulu
nacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Önergeye katılmadığımızı arz ederiz efen
dim, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi olarak Sayın Selahattin Kı

lıç, buyurunuz efendim.. 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli millet vekilleri; biraz önce ka
bul buyurduğunuz değiştirge önergesi ile ener
ji hammaddeleri, stratejik madenler, radyoaktif 
mineraller ve bor tuzları için Devlet tekeli ku
rulması hakkında Meclisin görüşü, Meclisin ka

bul ettiği görüş meydana çıkmış bulunmakta
dır. 

Bu önerge de, aynı şekilde 1045 nci sayfada, 
İktisadî Devlet Teşekkülleri için tespit edilmiş 
olan yatırım ilkelerini bu görüşe paralel hale 
getirmektir. Ancak, bir noktayı özellikle Hükü
metin dikkatine arz etmek için söz almış bulu
nuyorum. Aslında, 2206'nın 2 nci maddesi ile 
tam bir Devlet tekeli kurulmamakta, «Enerji 
hammaddeleri, stratejik madenler için Devlet 
işletmesi esas alınır,» denmektedir. Ancak rad
yoaktif mineraller, bor tuzları ve tungsten için 
de Devlet tekeli kurulmaktadır. 

2206 'nın 2 nci maddesi böyle olduğu halde, 
onun hemen karşısındaki 1045 nci sayfada 2203, 
bu fikrinden caymakta ve tümü için Devlet te
keli vazetmektedir. Yani, 2206'nın 2 nci mad
desi, bazıları için Devlet işletmesini esas alma
sı demek, hini hacette özel sektör, özel kesim de 
burada faaliyet gösterebilir mânası çıktığı hal
de, hemen karşı sayfada - çünkü, bir mânada 
bunu hazırlayanların kafalarının arkasındaki 
fikir tümü ile devletleştirme olduğu için - he
men arkasında, bunu tekzibetmiştir. 

Bakınız ne diyor : 
«2203 — Bu genel ilkeler çerçevesinde özel

likle enerji hammaddeleri, radyoaktif mineral
ler, stratejik veya özel önemi olan madenler ve 
enerji üretim ve dağıtımı kamu tekelinde bulu
nacaktır.» 

O halde, 2206'nın 2 nci maddesinde olduğu 
gibi, enerji hammaddeleri ve stratejik maden
ler için Devlet teşebbüsünü esas almıyor, tü
müyle Devlet tekeli getiriyor. 

Bu itibarla, birbirine yanyana olan bu iki 
sayfadaki çelişkiye nazarı dikkatinizi celbetmek 
ve bu 2203 sayılı paragrafı değiştirmek için 
verdiğimiz önergenin, biraz evvel iltifatınıza 
mazhar olan önergenin paralelinde bir düzeltme 
mahiyetinde olduğunu saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,03 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ; 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Hüseyni Yeriipmar (Tunceli), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — 154 ncü Birleşime ara vermiş 'ıük. Şimdi, Millet Meclisi 154 ncü Birleşimi
nin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Çatışma Bakam Ali Rıza Uzuner'in, 
Kozlu ve Üzülmez bölgesinde vukubulan maden 
kazası dolayısıyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşsunuz. Aslında bili
yorsunuz, birleşim başında, birleşim açıldığı an
da gündem dışı söz verilmesi mümkün oluyor. 
Arada bir mevzu olduğu için ve işin de çok 
önem arz etmesi dolayısıyle söz vermek gereği 
bulabiliyorum; usulü zorlayarak. Tahmin edi
yorum Kozlu'daki elim maden kazası hakkında 
Yüce Meclise aydınlatıcı bilgi vereceksiniz. 

Buyurun iSaym Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Çok Sayın Başkan, maruzatıma 
imkân lütfettiğiniz için şükranlarımı arz ede
rim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Müsade buyurulursa, Zonguldak'ımızın Koz

lu ve Üzülmez bölgelerinde 23 Ekim 1972 günü 
birbirlerini izleyerek meydana gelen, 23 işçi
mizin şehit düşmesi ve 70 işçimizin de yara
lanması ile sonuçlanan ve başta Yüce Meclisle
rimiz olduğu halde, tüm ulusumuzu derinden 
acılara boğan grizu patlaması olayları hakkın
da kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Bu vesiley
le Yüksek Heyetinizin, başsağlığı ve geçmiş ol
sun dileklerimi de kabul buyurmasını istirham 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım, aynı gün içinde birbiri
ni izleyen grizu olaylarının acı haberini, kaçı
rılan uçak nedeniyle toplantı halinde bulunan 
Bakanlar Kurulunda muttali olduk. Sayın Baş
bakan verdikleri direktifle, Hükümet adına ko
nu ile ilgilenmemi emrettiler. 

Bakanlığım müşaviriyle, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürünü, iki iş güvenliği mü
fettişi yüksek mühendisini; biri maden, öbürü 

makina yüksek mühendisidir, birde Uluslararası 
Çalışma örgütü (ILO) nun özel fon projesin
den bir yıl süreyle yurdumuza eksper olarak 
gönderilen yabancı maden uzmanı Mr. J. A. 
Northcott yanıma alarak Zonguldak'a saat 
19,00'da hareket ettim. 

Havanın yağışlı ve sisli olmasından ötürü 
24 Ekim 1972 günü saat 0,2 de Zonguldak'a 
vardık. Doğruca ilk kazanın meydana geldiği 
Kozlu bölgesine gidildi. 

Bu bölgenin incirel Çay Panosunun nakıs 
425 ve nakıs 360 katında meydana gelen grizu 
patlamasının oluşunu gerek Bölge Müdüründen 
ve gerekse Zonguldak'ta görevli İş Güvenliği 
müfettişlerimizle, uzmanlarımızdan aldığım 
bilgiye göre şöyle özetleyebilirim : 

Olay günü saat 11,20 sularında — 360 ko
tunda bulunan güvenlik gözetleyicisi olağan 
dışı bir hava dalgalanmasını, deprasyonunu gö
rüyor. Durumdan hemen üretim bölgesi nezaret-
çisine haber vererek, çalışmakta olan işçilerin 
boşaltılmasını istiyor, işçilere boşaltma emri 
veriliyor. 

Güvenlik gözetleyicisiyle bölge nezaretçisi 
içeride her hangi bir kimsenin bulunup bulun
madığını kontrol amacı ile yeniden çalışma ye
rine giriyorlar, işte bu anda grizu patlaması 
olmuştur. Her ikisi de içeride ölü olarak bulu
nuyor. Ne yazık ki, iş bu kadarla kalmayarak, 
çalışma yerinden çıkarılarak toplu halde 100 
metre kadar geride, taş galeride bekletilen iş
çiler patlamanın yarattığı basınca mâruz kalı
yor. Bu işçilerden 14 kişi ölmüş, 4'ü de yaralan
mıştır. 

Bu grizu patlamasının muhtemelen bir üst 
kotta bulunan eski üretimde toplanmış metak-
si yani metan gazından ortaya çıktığı sanılı
yor. Bir teknik komite ayrıntılı incelemelerini 
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sürdürmektedir. Ayrıca Zonguldak Cumhuri
yet Savcılığınca da bir bilirkişiye müracaat 
durumu doğmuş ve gerekli incelemeler yapıla
rak adlî kovuşturmaya da geçilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer üzücü olaya ge
lince : 

Aynı gün saat 13,15 sıralarında olmuştur. 
Şöyle ki, olaydan birgün önce saat 22,00 civa
rında — 196 kotunda yangın belirtisi sap
tanıyor. Bunun üzerine gerekli tedbirlerin alın
malına ihtiyaç hissedilmiş ve panoyu kapata
cak baraj lann yapımı düşünülmüştür. Ancak, 
yangının hızlanması nedeniyle baraj yapmak 
için ayaktan daha uzak bir yerde sağlam bir 
tabaka içinde ilk hazırlığı tamamlanmış olan 
barajın kapatılması için çalışmalara başlanmış
tır. Bu sırada yangın yerinde meydana gelen bir 
patlama çalışma yerinde bir şok dalgası meyda
na getirmiş ve bu basınç baraj civarında çalış
makta bulunan işçilerden bir kısmının ölümüne 
ve yaralanmasına yol açmıştır. Bu olayda da 
9 işçi ölmüş, 28'i ise yaralanmıştır. Grizu pat
laması işyerinde çıkan yangına bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, her iki kaza üzerin
de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müs
teşarı ile Türkiye Kömür işletmeleri Genel Mü
dürü, Genel Müdürlük müşavirleri, EKİ Müdü
rü ve diğer teknik elemanlar olay yerinde ince
lemede bulunmuşlardır. 

tSayın milletvekilleri, Kozlu'daki inceleme
lerimi kaza yerinde bitirir bitirmez aynı gece 
Amele Birliği Hastanesindeki yaralı işçi kar
deşlerimizi ziyaret ettim. Görüntü çok açıklı 
idi. Savaşta bir cephe hastanesindeki durumu 
andırıyordu. Tam alarm halinde hastane faali
yetteydi. Başta Başhekim olmak üzere hastane
nin bütün hekim, hemşire ve yardımcı personeli 
takdire değer büyük bir çaba içinde yaralıla
rın ıstıraplarını dindirmeye ve hayatlarını kur
tarmaya çalışıyorlardı. 

Hastanenin gerekli bütün ilâçları tamam
dır. Ne yazık ki, korkunç kazada beyni akan 
ve karaciğeri yaralanarak ameliyat edilen iki 
işçimizin hayatı kurtarılamamıştır. 

Yüksek huzurlarınızda Amele Birliği Has
tanesi hekim ve personeline teşekkürlerimi be
lirtmeyi görev sayıyorum. 

Aşırı yanmadan ötürü suni böbrek cihazları 
ile tedavileri Amele Birliği Hastanesi Sağlık 
Kurulunca kararlaştırılan 16 yaralı işçimiz An
kara'dan ve diğer illerimizden getirttiğimiz am-
bulâslarla, 12'si de, Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
cidden minnettar olduğumuz ve şükran duydu
ğumuz yardımı sayesinde (Sayın Başbakanımı
zın rica ettiğim delâletleriyle bu sağlanmıştır) 
6 helikopterle istanbul ve Ankaradaki hasta
nelere şu anda bazı hastalar taşınmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, şehidolan işçi 
kardeşlerimiz lâyık oldukları bir törenle, ve 
Zonguldaklıların göz yaşları içinde hazin bir 
şekilde ebedî istirahat yerlerine teşyî edilmiş
lerdir. Hastanede din kurallarına tamamen uy
gun olarak gasledilmiş, tabutları kurşunlanmış, 
şanlı albayrağımıza sarılmış ve hazin tören so
nunda götürülecekleri yerlere göre 9 motorlu 
araca bindirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. 
Tanrı Türk Ulusuna bir daha böyle acıları gös
termesin. 

Sayın arkadaşlarım, şunu da arz edeyim ki, 
Zonguldak'ta maden işçilerimiz arasında yeraltı 
kömür işçiliği gelenekten oluşan bir hamaset 
derecesine yükselmiştir. İşçiler kazada ölme
yi haklı olarak bir şehitlik mertebesi sayıyor
lar. Şehidolan arkadaşını gören işçi, bize nasi-
bolmadı demek gibi, kahramanca bir duygu 
gösteriyor. Türk ulusunun büyük ulus olduğu
nu her olay ve özellikle bu müşahadem de is
patlamıştır. Şehit ve gazileri hürmetle anıyo
rum. 

Saygılarımla. 

4. — Kozlu ve Üzülmez bölgesinde vuhııbu-
lan maden hazasında hayatlarım haybeden işçi
lerin ruhlarını taziz için saygı duruşunda bulu
nulması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ha
kikaten milletçe hepimizi fevkalade büyük 
üzüntüye sevk eden Zonguldak kömür havza
sında vücut bulmuş kaza sonunda, maden işçi
lerimizden bir çoğunu kaybetmiş bulunuyoruz. 
Teessürümüz milletçe büyük olduğu kadar 
onun temsilcileri olan siz kıymetli arkadaşları-
mm da aynı nispette teessürleri sonsuzdur. 

Kendilerine Ulu Tanrı'dan rahmet dileriz. 
Başkanlık Divanı olarak da ailelerine başsağlı
ğı dileğinde bulunulacaktır. 
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Şimdi müsaade ederseniz bu fevkalâde 
önemli ve eîîm facianın üzüntüsünü milletin 
mümessilleri olarak paylaşmak üzere Yüce Mec

lisi 2 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 
(2 dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Ruhları şadolsun. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

. 1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tanhli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi re Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
deği§tirilere dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu rapo
ra (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı : 747) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının üzerinde 
verilmiş bulunan gerekçeli değişiklik önergele
rini sırası itibariyle okutuyorduk. 6 numaralı 
önergeye sıra gelmişti. Şimdi 6 numaralı öner
geyi takdim ediyorum. 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sayfa : 

630, paragraf : 1124 (1) ile (4) ün aşağıdaki 
şekilde değişltirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Adana 
N. Menteşe S. Kılıç 

Uşak izmir 
O. Dengiz A. N. Erdem 

1124 (1). Sanayileşmenin ve yükselen yaşa
ma düzeyinin gerektirdiği enerjinin sağlanma
sında bütün imkânlardan yararlanılarak yurt 
kaynaklarınm değerlendirilmesi temel ilke ola
caktır. 

(4). Perspektif dönem elektrik enerji ihtiya
cının karşılanmasında su kaynakları ile Fırat 
hidrolik, Elbistan - Afşin ve Soma Termik Po
tansiyellerinin geliştirilmesine hız verilecektir. 

Not : Gerekçe eklidir. 

Gerekçe : 
Anayasamızın 130 ncu maddesi : «Tabiî ser

vetler ve kaynakları Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır. Bunların aranması ve işletilme
si hakkı, Devlete aittir. Arama ve işletmenin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle ya
pılması kanunun açık iznine bağlıdır.» 

Enerji üretimi de memleketin tabiî servet 
ve kaynaklarının işletilmesi yollarından birisi
dir. 

Bu hale göre Anayasamız, tabiî servet ve 
kaynakların işletilmesiyle enerji üretimini de 
prensip itibariyle, Devletin hüküm ve tasarru
fu altında tutmuş ve fakat bu kaynakların işle
tilmesinin özel teşebbüsle de birleşmek suretiyle 
veya özel teşebbüs tarafından yapılabileceğini 
ön/görmüş bulunmaktadır. 

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

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

Enerji konusundaki hidrolik potansiyellerin 
sadece Fırat'a inhisar ettirilmesi de doğru ol
mamıştır. Fırat havzasına öncelik tanınırken 
diğer hidrolik potansiyellerin de üzerinde çalı
şılmasına ve yararlanılmasına imkânlar açık 
bırakılmalıdır. 

Enerji, anlamı çok geniş olan bir kavramdır. 
Enerjinin odun ve kömürden başlayarak elek
triğe kadar uzanan değişik kaynakları vardır. 
Bütün bu değişik kaynakların işletilmesinin 
Devlet tekelinde toplandığı anlamına gelen pla
nın bu cümlesi son derece sakıncalı ve kurulu 
düzenin değiştirilmesi anlamını taşıdığından, 
tamamen kaldırılmalıdır. 

BAŞKAN — Hükümet okunan gerekçe hak
kında beyanda bulunuyor mu? 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılmadığını beyan 
etti. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin kalkınabilmesi, çağdaş uygar

lık seviyesine ulaşabilmesi için enerjinin ehem
miyeti üzerinde durmak isterim. 1965'te 4 mil
yar kw. saat elektrik üretilirken bugün bu 10 
milyar kw. saate yaklaşmıştır. Ancak her se
ne enerji ihtiyacı % 14 - 15 nispetinde artmak
tadır. Onun için bütün kaynaklarımızı kullan
mak mecburiyetindeyiz. 

Demirel hükümetleri zamanında Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanunu Yüce Meclisten çık
mıştır. Bütün enerjiyi bir tekel altında birleş
tirmeyi Demirel hükümetleri öngörmüştür. An
cak, yurt ihtiyaçlarını nazarı itibara alarak ba
zı istisnaları da koymuş bulunmaktadır. O ba
kımdan biz, önergemizde her türlü kaynaktan 
istifadeyi öngörmüş bulunmaktayız. Sudan is
tifade edeceğiz, kömürden edeceğiz, petrolden 
edeceğiz, 

Muhterem arkadaşlarım, Anbarlı santrali ku
rulurken çok kişiler petrolden enerji istihsal et
tiğimiz için kınamışlardır, bizi. Ancak, sonra
dan görülmüştür ki, Anbarlı santrallerinin 3 
ncü, 4 ncü, 5 nci üniteleri faaliyete geçtiği za
man «ya geçmeseydi ne olacaktı» demişlerdir. 
İstanbul bölgesinin çekeceği sıkıntıyı, o bölge
nin çekeceği sıkıntıyı elbette düşünmenizi istir
ham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 630 ncu say
fanın «İlkeler ve tedbirler» bölümünde; «Sana
yileşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin ge
rektirdiği elektrik enerjisi ihtiyacını sağlamada 
ve azamî yararlanmayı temin için yurt içi ener
ji üretim kaynaklarının değerlendirilmesinde 
Devlet tekeli esastır.» denmektedir. 

Demin de arz ettiğim gibi TEK Kanunu ba
zı istisnalarla yürürlüktedir. Şu hale göre bu 
maddeyi buraya koymakta ne maksat güdülmüş-
tür? Âdeta Sayın Melen'in Hükümet programın
da okunandan Üçüncü Beş Yıllık Plan daha ile
ri gitmiş bulunmaktadır. 

Bakınız burada ne denmektedir muhterem ar
kadaşlarım : 

«Halkımızın ısınması için gerekli yakıtın za
manında, yeterli oranda ve uygun fiyatla kar
şılanması için kısa ve uzun vadeli tedbirler alı
nacaktır. Bu amaçla, göre* li kamu kuruluşumu
zun üretiminin artırılması ve bütün yurt sat
hına yayılabilmesi için çalışmalar yapılacak, da
ğıtım düzenlenecektir. Bu maksatla Yüce Mec
lise sevk edilen tasarıda da öngörüldüğü gibi 
yurt ekonomisine uygun biçimde işletilmeyen 
bazı linyit yataklarının kamu kuruluşları eliyle 
işletilmesi sağlanacaktır.» 

Görüyorsunuz ki, Hükümet Programı da ba
zı kaynakları istihdaf etmiştir. Halbuki Üçün
cü Beş Yıllık Planda tüm yatakları kamu teke
linde tutmaktadır. Bunun neden itiraza uğra
dığını bir türlü anlamamaktayım. 

Şimdi, aynı önergemizde 1124 ncü paragrafın 
4 ncü maddesinin değiştirilmesini isteyen ikinci 
bir kısım vardır. 

Getirilen taslakta «Perspektif dönem elektrik 
enerjisi ihtiyacının karşılanmasında Aşağı Fırat 
hidrolik, Elbistan - Afşin ve Soma termik po
tansiyellerinin geliştirilmesine hız verilecektir.» 
denilmektedir. 

Bizim yaptığımız değişiklik ne muhterem ar
kadaşlarım? 

«Perspektif dönem elektrik ihtiyacının karşı
lanmasında su kaynaklarıyle Fırat hidrolik, El
bistan - Afşin ve Soma termik potansiyellerinin 
geliştirilmesine hız verilecektir.» 

Buraya sadece «su kaynakları» tabirini ilâve 
etmekteyiz. Demin de arz ettim, nerede enerji 
bulursak bunu üretmek mecburiyetindeyiz. Efen
dim, su ucuz olmaktadır, ancak uzun bir dönemi 
icabettirmektedir. Ona göre pogramlanmızı ya
pacak ve icabında sudan da istifade edeceğiz. 

Aşağı Fırat projesi; vazife deruhte ettiğim 
zaman projelerini buraya getirdim, 35 milyon 
TL. sarf edilmek suretiyle yaptırılmıştır. 28,5 
milyar liraya mal olacak proje bizim için bir ka
ra sevda halindedir. Ancak, diğer su kaynak
larını da plana koymak mecburiyetindeyiz, ica-
bettiği takdirde diğer su kaynaklarımızı da kul
lanabilelim. 

Bu kadar gerçekçi olan tekliflerimiz karşı
sında Hükümet niye acaba «bütünlüğünü bo
zar» diye iştirak etmemektedir, aziz arkadaşla
rım?, Hangi dengeyi bozacak? Yatırım denge-
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sini mi bozacak, ödemeler dengesini mi boza
cak, hangi dengeyi bozacak? Bunu bir türlü ta
savvur edemiyoruz. Sabahleyin Karayollarına 
ait bir teklif burada öngörülmüştü. 7,5 milyar 
TL. lık 5 senede yapılacak kara yollarının 13,5 
milyar TL.'na çıkarılmasını teklif etmiş idik. 
Münakaşayı dinlediniz. Dediler ki, «Bu, ödeme
ler Planın bütünlüğünü bozar, yatırım dengesi
ni bozar.». Onun üzerine ilerde nazarı itibara 
alınmak suretiyle temennide bulunduk ve takri
rimizi geri çektik. Ama bunda ısrar ediyoruz. 
Çünkü teklifimiz yurt gerçeklerine uygundur. 
Nereden bulursak bulalım bütün kaynaklarımı
zı harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Yarın
dan sonra enerji sıkıntısı çektiğimiz takdirde, 
her halde bunu sadece Hükümet değil hepimiz 
çekeceğiz muhterem arkadaşlarım. Aşağı Fırat 
projesi, evet, demin de arz ettiğim gibi, bu bi
zim için bir kara sevdadır ama, diğer su kay
naklarını da nazarı itibara almak mecburiyetin
deyiz. 

Önergemizin kabulünü istirham ediyorum; 
saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planda aşağıdaki düzelt

melerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Aydın Adana 

Nahit Menteşe Selâhattin Kılıç 
Uşak izmir 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

Kitap: 2, sayfa: 295, paragraf: 601 nci mad
de 3 ncü fıkrası : 

3. Bor tuzları, Volfram ve radyoaktif mi-
narellerin zamanında, verimli ve kararlı şekilde 
işletilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu 
konudaki düzenlemede Anayasanın 130 ncu 
maddesinde yer alan hükümlerle karma ekono
mi ilkeleri uygulanacaktır. 

Gerekçe : 
Anayasamızın 130 ncu maddesi karma ekono

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

Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, hük
mü Anayasamızın 130 ncu maddesinin 1 nci fık-

— 281 

2 5 . 1 0 . 1 9 7 2 0 : 2 

rasında yer almışsa da 2 nci fıkra arama ve iş
letmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmeye ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
masını kanunun açık iznine bağlamıştır. 

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

BAŞKAN — Hükümet olarak bu önerge 
üzerinde beyanda bulunacak mızmız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA, 

— Sayın Başkan, milletvekilleri; 
Sayın Menteşe, Kılıç, Erdem ve Dengiz'in 

verdikleri 7 numara altındaki bu önerge ile bor 
tuzlan, volfram ve radyoaktif minerallerin Plan
da öngörüldüğü gibi, kamu tekelinde tutulması 
hükmünün değiştirilerek, bunların «verimli ve 
kararlı şekilde işletilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Bu konudaki düzenlemede Anaya
sanın 130 ncu maddesinde yer alan hükümlerle 
karma ekonomi ilkeleri uygulanacaktır,» şek
linde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Malmuâliniz olduğu gibi buna birinci görüş
mesinde de katılmamıştık. Burada o zaman arz 
ettiğimiz hedeflerin bazılarını özet halinde arz 
etmek istiyorum. 

Bor tuzları ve volfram ve diğer radyoaktif 
minerallerin Devlet ediyle işletilmesi ilkesi, bir 
Hükümet programı tedbiri olarak programda 
öngörülmüştür. Yani Hükümet programında ön
görülmüştür. Buna paralel olarak, bir kanun ta
sarısı Maden Reformu Kanunu tasarısı adı al
tında Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunmakta-
'dır. Burada planla getirilen tedbir, hem Hükü
met programında yer alan tedbirin gerçekleşti
rilmesi, hem de Yüce Meclise sunulmuş olan bir 
tasan ile paralelliği sağlamak amacı ile geti
rilmiştir. 

Bor tuzlarının, şimdiye kadar olan, özel sek
tör tarafından yapılmış işletmelerinde gerçekten 
daha fazla hâsıla alınabilecek bir şekilde işlet
menin vukua geldiğini görmüyoruz. Şimdiye ka
darla işletmede özel sektör kamu sektörüne na
zaran daha fazla istihraç yapmış olsa bile, ma
den çıkarmış olsa bile, bunun özel sektör elin
deki rezervlerle orantılı olmadığını görüyoruz. 
İlerde önemli bir stratejik maddenin - her zaman 
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stratejik madde, bugüne kadar olmuş, özellikle 
Bor'un - daha fazla memlekete, döviz sağlayacak 
şekilde ihracını temin etmek, memleket .rezerv
lerinin daha rasyonel bir şekilde işletilmesini 
sağlamak üzere bu tedbir getirilmiştir. 

Bu, Anayasanın 130 ncu maddesiyle getirilen 
tedbirin çelişkili bir yönünü, tutarsızlığını gör
müyoruz. Çünkü, Anayasanın 130 ncu maddesi, 
tabiî kaynakların evvelâ Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunduğunu belirtir. Ondan son
ra da özel bir kanunla bu hakkın ya müştereken 
özel sektörle, ya da özel sektöre yalnız başına 
verilebileceğini gösterir. 

Binaenaleyh, burada kullanılan alternatif, 
Anayasanın ilk gördüğü alternatif, yani Hükü
metin, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunması alternatifidir. Bir kanunla elbetteki 
bulunan şey yapılabilir; fakat bu yapılmadığı sü
rece bu Anayasaya aykırıdır diye bir görüşü biz 
benimseyecek durumda değiliz. 

Bunun dışında özellikle bor madenlerinin, bor 
bileşimlerinin saha olarak kamu sektörünün elin
de daha çok bulunduğu ifade edilmiştir. Bundan 
önceki.. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Rezerv, 
rezerv, saha değil. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Rezervler evet. Rezervlerin daha 
çok kanunun elinde bulunduğu beyan edilmiş
tir. Bizim yaptığımız incelemelere göre, yetkili 
dairelerimizden alman bilgilere göre, kamu sek
törünün elindeki rezervler, burada beyan edilen 
yükseklikte, yani % 90 v. s. oranında değildir. 
Saha, saha zamanı geldiği zaman bunu ayrıca 
belirtebilecek durumdayız. 

Bu bakımdan önergelere uymadığımızı bir 
daha arz etmek durumundayım. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli ge-
riverme önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

CELÂL KARGILI (tçel) — Sayın Başkan, 
oylamanın sonuçlarını açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, peki. 
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şimdi içe

riye kapılardan kimseyi sokmadan sayacağım. 
işari oylamanın anlamı... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, saymadan «Kabul edilmiştir.» diyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Başkan, Divan Kâtipleri ile be
raber sayar, onun ilânı gerekme 3. işari oylama
da bir tereddüt var ise, Başkan ayağa kaldır
mak suretiyle üyeleri sayar, şayet milletvekille
rinden itirazı olacak varsa, beş kişi ayağa kalk
mak suretiyle itirazı yapabilir. Onun için evve
lâ itirazınız mesnetsiz. 

CELÂL KARGILI (içel) — Oy sonuçlarını 
rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oy sonuçlarını işari oylamada 
bildirmeye mecbur değiliz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayıyorsunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bildirmeye mecbur değiliz. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

Sayın Başkan, hangi grupların ne rey verdikle
ri zabıtlara da geçiyor mu? 

BAŞKAN — Beyefendi, milletvekillerine tür
lü haklar verilmiş, bu haklar içtüzükte yazılı. 
Binaenaleyh, yazılı hakların dışında yeni bir 
hak yaratmaya memur ve mezun değiliz, itira
zı olan varsa, beş kişi kalkar, der ki; tereddüt 
var, yanlışlık var, o zaman o tereddüdü izale 
öderiz ve o zaman sayarız, mecbur oluruz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sorum bu değil ki efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim, yeni usul yaratma
yalım Sayın Kargılı. Yaptığımız iş içtüzüğün ge
reği ve içtüzüğün uyarıdır. Onun dışında kendi
mi sizin sözlerinize bağlı addetmiyorum. Rica 
ediyorum. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
oylamanın sonuçlarını sormak benim İçtüzük 
hakkımdır. İçtüzüğe göre, kaç oyla kabul edil
miştir, bunu benim sormak hakkımdır. 

BAŞKAN — işte o içtüzük, bir milletvekili
ne itiraz haki vermediği için, beş milletvekilinin 
bir arada itirazını düşünmüş. 

CELÂL KARGILI (içel) — O ayrı bir hu
sus. Sayının kaç olduğunu sormak benim hak
kım. 

BAŞKAN — 9 numaralı önergeyi takdim edi
yorum. 

CELÂL KARGILI (İçel) —O ayrı bir husus. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. Bi

lirsiniz ki, İçtüzüğü mutlak anlamıyle ve tam 
tatbik ederim. Onun dışında da sizin beyanı
nızla fikrimi ve prensibimi değiştirmem. 
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önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın Eğitim bölümün

de, 1635 numaralı paragrafın 2 nci, 4 ncü ve 
5 nci fıkralarının (sayfa: 855) aşağıdaki şekilde 
düzeltilmesini yüksek tasviplerinize arz ederiz. 

Eskişehir Uşak 
Orhan Oğuz Orhan Dengiz 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

1635/2. «Yüksek öğretimin nicelik ve nite
lik gelişmesi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, 
insangücü hedeflerini gerçekleştirmek için Yük
sek öğretime ayrılacak fizikî ve beşerî kaynak
ların en rasyonel biçimde dağıtılmasını sağlaya
rak gerekli kapasiteyi gerçekleştirmek, Yüksek 
öğretim Sektör Anaplanı yapımında Devlet 
Planlama Teşkilâtı ile işbirliğinde bulunmak 
üzere üniversiteler, akademiler ve Millî Eğitim 
Bakanlığı devamlı bir teknik büroyu aralarında 
kuracaklardır. 

Üniversite ve Akademi olarak örgütlenmeyen 
tüm yüksek okullar için Millî Eğitim Bakanlığı, 
uzmanlardan kurulu bir birimi görevlendirecek
tir.» 

1635/4. «özellikle mevzuat düzenlenmesin
de yerinden yönetim sistemi ile çalışan üniversi
te ve akademiler ile çok sayıda öğrenci yetiştir
mek üzere hızla genişletilmesi gereken genel ida
reye veya üniversite ve akademilerle bu kuru
luşlara bağlı fakat yetki genişliği içinde çalışan 
yüksek okullar arasındaki ayırım dikkate alına
caktır. Yukarıda belirtilen örgüsel biçim ve in
sangücü yetiştirmedeki fonksiyonel ayrıma uyu
larak mevcut mevzuat karışıklığı ve belirsizliği 
öncelikle giderilecektir.» 

1635/5. «Üniversite ve akademiler teknolo
ji, üretici, bilim adamı ve araştırıcı, üretim ve 
hizmet birimlerinde üst düzeyde denetimi sağ
layıcı elemanları ve yüksek öğretimde görev
lendirilecek öğretim üyelerini (Lisans üstü eği
timle) yetiştirmeye yönelecektir. 

Yüksek okullar daha kısa sürelerde ve da
ha çok sayıda uygulayıcı meslek ve teknik ele
manları yetiştirmeye yönelecektir.» 

Gerekçe : 
Türk Yüksek öğretiminde üniversiter sevi

yede öğretim yapan üniversitelerle onlara tama
men paralel kanunlarla kurulmuş aynı fonksi

yonları yerine getiren akademiler vardır. 
Bu kuruluşlar arasında yegâne fark üniver

sitelerin Anayasa, diğer akademilerin kanun
ların teminatı altında çalışmakta bulunmaları
dır. Her iki tip üniversiter kuruluş da bilimsel 
ve idarî özerkliği olan tüzel kişiliğe sahip katma 
bütçelerle idare edilen kurumlardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, uzun yıllardan be
ri Türk Yüksek öğretim alanında değerli hiz
metleri olan ve binlerce yetiştirdiği öğrencileriy
le Türk iktisadî ve teknik alanlarında değerli 
katkıları bulunan bu kuruluşların kendilerine 
kanunlarla verilen hakları, yetkileri kısıtlaya
rak ve hatta ortadan kaldırarak meslekî öğre
tim yapan kuruluşlar haline getirilmesi tavsi
ye edilmektedir. 

Hukuka, müktesep .haklara uymayan ve ay
nı zamanda Türk eğitim sisteminin yapısı ile ger
çeklere uygun düşmeyen bu tavsiyeleri tashih 
etmek zarureti vardır. 

Bu kuruluşlar hakkında çeşitli hükümetle
rin Millî Eğitim Bakanlarının Yüce Meclis ko
misyonlarında ve Genel Kurulunda bunların bir 
tür üniversite haline getirileceği defalarca ve 
sarahatle ifade edilmiş bulunmaktadır. Hatta 
bugünkü Eğitim Bakanının geçen hafta Türki
ye Radyo ve Televizyonuna verdiği beyanat da 
aynı istikamette bulunmaktadır. 

Türk Yüksek öğetiminde yaklaşık olarak 
% 50'ye yakın bir öğrenciye sahibolan bu kuru
luşlarda ayrıca bir davranış içerisine girmek 
yeni birçok huzursuzlukların tohumunu ekmek 
anlamına gelecektir. Bu nedenle ilişik paragraf
ların ıslah edilerek gerekli düzeltmelerin yapıl
masını öneriyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aşa
ğı - yukarı aynı ve belki de motamo olmak üze
re Sayın İhsan Kabadayı da bir önerge vermiş. 
Onun için müsaade ederseniz Sayın Kabadayı 
okumayayım, tetkik ettik daha evvel; aynı öner
gedir. Var mı bir değişik tarafı, varsa okuta
yım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam, önerge bundan ibaret. 
Gerekçeli geriverme önergesi hususunda beyan
da bulunacak mısınız Sayın Hükümet Sözcüsü. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, bundan önce önergenin mü
zakeresi sırasında arz etmiş olduğum gerekçele
re uyarak, bu önergeye katılmama fikrimizi mu
hafaza ediyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeli değişiklik önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Pardon, çok affedersiniz. Söz mü istiyor
dunuz Sayın Oğuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Çok Özür dilerim. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Reye arz et

tikten sonra söz verilir mi? 
BAŞKAN — Efendim kendi hatamı kendim 

tashih ediyorum. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Çok zaman 

bunu yaptınız da onun için söylüyorum. 
BAŞKAN — Yaparım efendim. Aslında odur. 

Fakat kendim görmemişim, hatamı tashih için 
bu nezaketi göstermek mecburiyetindeyim. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu öneri Yüce Mecliste ilk müzakeresi yapı
lırken noktai nazarımızı açık olarak izah etmiş
tim ve bazı yanlış esaslar üzerine, yanlış bir bi
nanın nasıl inşa edilmiş olduğunu da açıkça be
lirtmiştim. 

Şimdi görüyorum ki, Sayın Hükümet, aynı 
noktai nazarda ısrar etmektedir. Hükümetin 
plan müzakereleri sırasında son derece katı ve 
gereksiz bir ısrarın içinde bulunuşunu anlamak 
mümkün değildir. Kanaatimiz odur ki, bu gibi 
konular ayrmtılarıyle plan içeririnde yer ala
mazlar. Aldıkları takdirde, elbet uzun dönemli 
bir planın uygulama safhasında çeşitli sorunla
rı, çeşitli sürtüşmeleri de beraberinde getirirler. 

Plan, bir hedefler manzumesi olduğuna göre, 
detaylı müzakereye tabi tutulmalıdır. Konula
rı önyargılarla burada tescil etmek Planın uy
gulama imkânlarını daraltır. Ne Planın esnekli
ğinden bir şey kalır, ne de eğitim istikrarından. 

Açık müşahedemizi söylemek istiyorum: Hü
kümet kendisini hiç yeri ve lüzumu olmaksızın 
Parlamento ile karşı karşıya getirmekte ve ken
di durumunu fevkalâde yanlış bir tutum yü
zünden olumsuz çizgiye doğru itmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Plan yapmak başka şey
dir, kanun yapmak başka şeydir. Burada Plan 
yapıyoruz ve değişik bir usulü burada uygulu
yoruz. Kanun yaparken uygulamakta olduğu
muz prosedürü aynen uygulamıyoruz. Şu hal
de, planların bir özelliği vardır. Planlar uzun 
dönemleri kapsar ve çeşitli tandansta gelecek 
hükümetleri de az çok bağlar. Onun için esnek
liği içerisinde bulunur. Kanunların da Planın 
katı hükümlerine göre çıkarılması mecburiyeti 
diye bir Anayasa hükmü yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, Devlette temadiyet var
dır. Bundan önceki Hükümetler zamanında alı
nan kararlara, bundan önceki şûralarda alman 
kararlara elbette gelecek hükümetlerin uyması 
da zorunludur. Eğitim aynen siyasî hayat gi
bi, aynen iktisadî hayat gibi istikrar ister. Bu 
istikrar temin ve tesis edilmedikçe eğitim kesi
minde de gelişme beklenemez. 

Saygılarımı sunarım, önergemize iltifatınızı 
özellikle istirham ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın Eğitim bölümü

nün, yüksek öğretim tanında, 1628 numaralı 
paragrafın aşağıdaki yazıldığı şekilde düzeltil
mesini yüksek tasviplerinize arz ederiz. 
Eskişehir Milletvekili Uşak Milletvekili 

Orhan Oğuz Orhan Dengiz 
İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

1628 numaralı paragraf (sayfa : 852) 
Bu düzenlemede, her temel sektörde tek

noloji üretecek ya da alman teknolojinin ülke 
şartlarıma adaptasyonumu gerçekleştirecek (bi
lim adaimı ve araştırıcıları, yüksek öğretimde 
görevlendirilecek öğretim üyelerini, üretaim ve 
hizmet birimlerinde üst düzeyde yönetimi sağ
layıcı sınırlı sayıdaki elemanları yetiştirecek 
ünivensite ve akadetmiler ile teknolojinin,' ülke 
düzeyinde yaygınlaştırılmasını sağlayacak çok 
sayıda uygulayıcı meslekî ve teknik elemanları 
yetiştirecek diğer yüksek okulların programı ve 
öğrettim süresi f arkhlaştırıllmasma özellikle dik
kat edilecektir. 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 O : 2 

Gerekçe : 
Üniversitelerle akademiler, Türk yüksek öğ

retiminde paralel fonksiyonları bulunan kuru
luşlardır. Akademileri ünİv^ersitelerden ayrı 
mütalâa ederek onları bilimsel nitelik ve araş
tırma fonksiyonundan yoksun kuruluşlar ola
rak değerlendirmek ve yalnızca alt düzeyde 
meslek elemanı yetiştirecek şekilde görevlen
dirmek mevzuata aykırı bulunduğu gibi, Batılı 
anlamdaki eğitim gelişmelerine de ters düşmek
tedir. 

Bugün akademilere bağlı olarak çalışan bir
çok yüksek okullar mevcuttur. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda çok sayıda uygu
layıcı meslek elemanı yetiştirme görevi, bu 
yüksek okullara verilebilir. Fakat bu görev 
yüksek okulların üstümde lisans öğretimi yapan, 
lisans üstü doktora öğretimi yapan akademi
lerin bu yetkilerinin sınırlamayı gerektirmez. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, yine bu öner
genin motamo aynı ifadelerini İhtiva eden bir 
başka önergede zatıâlıinizin imzası var. Bu ba
kımdan okunmasına lüzum var mı? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Gaye ay
nı, hiç bir değişik yönü yok. 

BAŞKAN — Hiç bir değişik yönü olmadığı
nı beyan ediyorsunuz, onun için okunmasına 
lüzum görmüyorsunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bu
lunmak istiyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
Eski kanaatlimizi muhafaza ediyoruz. 

BAŞKAN — Katılmadığınızı mı beyan edi
yorsunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet, katılmadığımızı beyan ediyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak beyanda 
bulunmak istiyor musunuz? 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önergesi 
mi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Sayeni Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Plan Taslağı c l t 3, say
fa : 782, tablo : 546'da 1972 yılı insangücü 

sütununda ziraat mühendisi, veteriner hekim 
ve hayvan sağlık memuru karşısındaki arz, ih
tiyaç ve açık kalemlerine ait rakamlar hatalı 
olup bunların tashihi gerekmektendir. 

Ziraat Mühendisleri Odası ve ilgili bakan
lıklardan alınan bilgiye göre 1972 ziraat mü-
henldilsi arzı 6 781 olup ihtiyaç 8 111 ve açık 
1 330'dur. 

Aynı şekilde Veteriner Hekimler Odası ve 
ilgili Bakanlıktan alınan bilgiye göre 1972'de 
veteriner hekim arzı 1 630, İhtiyaç 2 500, açık 
870'dir. Aynı kaynağa göre hayvan sağlık 
memuru arzı 1 289, ihtiyaç 1380, açık 91'dir. 

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

Nuri Bayar Selâhattin Kıîlç 
Uşak Milletvekili izmir Milletvekili 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

Not : Gerekçe eklidir. 
Gerekçe: 
Üçüncü Beş Yıllık Plan cilt : 3'te 546 No. lu 

tabloda 1972 insangücü sütunumda ziraat mü
hendisi arzı 6 920, ihtiyaç toplamı 3 160 ve bu
na göre de 2 760 ihtiyaç fazlası gösterilmiştir. 

Halbuki Ziraat Mühendisleri Odasının ka
yıtlarına ve Tarım Bakanlığında, Köy işleri Ba
kanlığında ve diğer kuruluşlardaki mevcut bil
gilere göre 1972'de toplam ziraat mühendisi 
arzı 6 920 değil, 6 781 'dir. 

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

Tarım Bakanlığının hazırladığı ziraat mü
hendisi istihdam programına göre il ve ilçeler
de, yayım ve mücadele teşkilâtında okul, araş
tırma gibi diğer müesseselerinde, 1972'de ihti
yaç duyulan ziraat mühendisi sayısı 1 400 ci
varındadır. Bunun dışında diğer Bakanlıklar
da, kurumlarda ve özel sektörde aynı yılda 
duyulan ihtiyaç 800 olarak tespit edilmiştir. v 
Bu takdirde 1972 ziraat mühendisi ihtiyacı tab
lodaki gibi 3 160 değil, 8 111'dir. Buna göre 
açık ise 1 330'dur. 

Aynı şekilde Veteriner Hekimler Odası ka
yıtlarına Tarım Bakanlığındaki mevcut bilgile
re göre 1972'de mevcut veteriner sayısı 1 785 
değil, 1 630'dur. il, ilçe teşkilâtında ve araş-
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torna müesseselerinde ve diğer kuruimlarlda 
1972'de çalışması gerekli veteriner ihtiyacı \ 
2 500'dür. Buna göre açılk 8701dir. 

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

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önerge
sini okutmuş bulunuyorum. 

Hükümet olarak beyanda bulunacak mısı
nız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, planda yer alan veteriner 
arz, talep ve ihtiyaçlarım gösterir rakamların 
değiştirilmesini öngören bu önergedeki rakam
ları bundan önoe de arz etmiştim, çeşitli vesi
lelerle ve daha etraflı olarak. Çeşitli kaynak
lardan bir daha rakamımız doğru mudur, yan
lış mıdır diye araştırdık. Rakamımızın yanlış 
olduğuna dair başkaca bir dayanak bulamadık. 
Onun için görücümüzde ısrar etmek durumun
dayız. Yani, rakamlarımızı değiştirmek için 
bir sebep görmüyoruz. 

BAŞKAN — Dolayısiyle bu önergeye katıl
madığınızı beyan ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istemiyor. 
Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul eldilmiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın Eğitim bölümünün 

(12 nci bölüm) ikinci kesiminde «Uzun dönem
de öngörülen Eğitim Sistemi ile ilgili 1467 nci 
paragrafla bahse konu edilen ve 798 ve 799 
sayfalarında yer alan şekil 26/a ve şekil 26/B' 
de aşağıdaki değişikliklerin yapılması hususunu 
Yüksek Tasviplerinize arz ederiz. 
Eskişehir Milletvekili Uşak Milletvekili 
Prof. Dr. Orhan Oğuz Orhan Dengiz 

İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

Şekil : 26/a (Sayfa : 798) 
1. — Orta öğretim ile Yüksek Öğretim ara

sında yer alan Baraj'in kaldırılarak, Temel eği
timi ile Orta öğretim arasında bir Yöneltme | 
Sınıfinin ihdası (ekteki şekilde görüldüğü gî- I 
bi) I 

2. — Yüksek öğretimin bütünlüğü ilkesi 
ğözönüne alınarak; 

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

de görüldüğü gibi) 
Şekil : 26/b (Sayfa : 799) 

Yüksek öğretimle ilgili şeklin içindeki üni
versite kelimesi yerine Üniversiteler Kuruluş
lar (üniversite - Akademi) kelmesinin yazıl
ması ve yüksek okullar şeklinin altındaki 3 ve 
4 numaralı tedbirlerin kaldırılması. 

Gerekçe : 
Plan, kaynakların israfını önlemek ve ola

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

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

2287 sayılı Kanunun, (Yani Millî Eğitim Ba
kanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Kanunun) 1261 sayılı Kanunla değiştiri
len şekline göre toplanan 8 nci Millî Eğitim Şû
rası Orta Öğretim sisteminin kuruluşu ile yük
sek öğretime geçişli düzenleme konusunda Mil
lî Eğitim Bakanlığının esaslarını hazırladığı 
sistemi ele alarak günlerce tartışmış ve bunu 
bir karara bağlamıştır. 

içinde ilim adamlarının, Millî Eğitim Bakan
lığının Merkez ve taşra temsilcilerinin, ilk - or
ta Öğretim Kurumlan Öğretmen Meslek Kuru
luşlarının, Eğitimcilerin ve çeşitli yetMliılerin 
bulunduğu Şûra çalışmaları sonunda alınan 
kararlar Millî Eğitim Bakanı tarafından tas
dik edildikten sonra kesinleşir ve yürütülmesi 
zorunlu hale gelir. 
8 nci Millî Eğitim Şûrası 28 Eylül - 3 Ekim 

1970 tarihleri arasında toplanmış, orta öğretim 
sisteminin kuruluşuyla yüksek öğretime geçi
şi düzenleyen hususları tartışmış ve karara 
bağlamıştır. Bu karar zamanın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından tasdik edilerek 16 Kasım 
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1970 tarihinde 1031 sayılı Tebliğler Dergisinde 
neşredlmişltir. 

Türk eğitimcilerinin tamamen memleketin 
yapısına uygun bir şekilde heyecanla hazırla
dıkları bu çalışmalara Üçüncü Beş Yıllık Plan
da uygun düşmeyen ve hatta onun tamamen ter
si olan bazı tavsiyelerin yer alınış olduğunu 
görmüş bulunuyoruz. Bunları Devletin kanun
larla kurulan resmî organlarının, eğitimcile
rin karan istikametinde ve eğitimin bütünlü
ğü yönünde düzelterek Üçüncü Beş Yıllık Plan
da yerini almasını öneriyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bulu
nuyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmadığımızı arz edecektim efendim. 

BAŞKAN — Katılmadığınızı beyan ediyor
sunuz. 

önerge sahibi olarak daha önceki beyanını
za ilave edecek bir husus görüyor musunuz? 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan Tasarısının 446 ncı 

sayfasının 826 ncı paragrafının 2 nci maddesi
nin; 

«Petro - Kimya komplekslerinin ekonomik 
olarak tesisinde bütün imkânlardan faydala
narak kurulmasını ve geliştirilmesini» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Aydın Milletvekili Uşak Milletvekili 
Nahit Menteşe Orhan Dengiz 

İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

Gerekçe : 
Petro - Kimya komplekslerinin sadece Dev

let tekelinde tutulması Anayasamızın Karma 
Ekonomi ilkelerine aykırıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna hazırlan
dığımız bu dönemde Topluluğu teşkil eden 
memleketlerle Petro - Kimya konusunda reka
bet eder hale gelmemiz icabetmekttedir. 

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

BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bu
lunuyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Gerekçeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısının 664 ncü 

sayfasının 1158 nci paragrafının tedbirler bö
lümüne aşağıdaki hususun 10 ncu madde ola
rak ithâlini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Milletvekili Uşak Milletvekili 
Nahit Menteşe Orhan Dengiz 

İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

1158/10 - «Denizcilik Bankasının iç ve dış 
hatlarında özel Sektör imkânlarından da fay
dalanılacaktır.» 

Gerekçe : 
Deniz Yollarında iç ve dış seferler, bazı is

tisnalar dışında, Kamu eliyle yapılmaktadır. 
Turizme önem verildiği planlı dönemde, bu 

kamu sektörünün lâyıkı veçhile hizmet ifa ede
mediği. izahtan varestedir. 

Komşu ülkelerin turisti celbetmenin yanın
da turisti taşıdıkları, memleketlerine döviz ka
zandırdıkları ve hatta bizim limanlarımıza 
tahditli seferler yaptıkları görülmekte ve bi
linmektedir. 

Bu bakımdan 1158 nci paragrafa 10 ncu mad
denin ilâvesi faydalı görülmüştür. 

BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bu
lunmak istiyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önerge sa
hibi de izah etmiyorlar. Gerekçeli geriverme 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

III ncü Beş Yıllık Planın eğitim bölümün
de 798 nci sayfada yer alan «Eğitim Sistemi ile 
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ilgili» şemanın, şekil : 26/a ve 799 ncu sayfada T turnesini yüksek tasviplerinize arz ederim. 
yer alan şekil 26/b'nin aşağıdaki şekilde düzel- Konya 

İhsan Kabadayı 

Şekil 26/a Perspektif Plan döneminde öngör ülen Eğitim Sistemi. 

Yüksek Öğretim 
tftıiversiteler ve Akademiler 

Yüksekokullar 

Şekil26/b Yükseköğretim 
Üniversite ve Akademiler Yüksek Okul 

1 2 8 4 6 6 1 2 3 4 
Ön Lisans Lisans üstü 
Lisans ((Tıpta lieans) 
1 — Ön lisansla teknik ve meslekî yardımcı 1. — Temel ve orta öğretim için öğretmen ye-
eleman yetiştirilecektir. itiştiren okular. 

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

2. — Ön lisans üstüne 2 yıl sonunda lisans mezunu verilecek bunlar uygulayıcı meslek ve teknik 
elemanlar olacaklardır. (Tıp için lisans süresi 6 yıldır) 

8. — Lisans üstüne 1 - 2 yıllık yüksek lisans
la araştırıcı, tasarımcı, teknoloji üretici ele
man yetiştirecektir. 

4. — Lisans üstü eğitimden sonraki dokto
ra eğitimi ile dalha ileri düzeyde araştırıcı, ta
sarımcı, teknoloji üretici eleman ve yüksek öğ
retime öğretim üyesi yetiştirilecektir. 

'Gerekçe : 
Düzeltilmesi teklif edilen diğer parıaJgraflar-

la paralellik sağlamak için üniversite ve aka
demiler arasında statü ve fonksiyon farkını 
yansıtan bu şemalarda da gerekli değişikliğin 
yapılması İktiza etmektedir. 

BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bu
lunmak istiyor musunuz?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Efendim, bundan iki üç önerige önce görüşü
len önergeyle bir paralellik arz ediyor. Orada 
önergeye katılmadığımızı arz etmiştik, burada 
da aynı g*ö̂ üşümıüzü tekrarlıyoruz; önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bahis konusu etmişi olduğunuz 
önerge ile tam intibak hâsıl1 etmiş vaziyette mi 
efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Tam değil, fakat mahiyet yönünden aynı 
efendim. 

BAŞKAN — O önerge kabul edilmiş miydi . 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Hayır efendim, kabul edilmemişti. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, beyanda bu

lunmuyorsunuz öyle mi efendim? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bulunma

yacağım efendim. 
BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi

ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağının altıncı 
bölüm ulaştırma sektörünün sayfa 663'teki tab
lo: 406'nm ve sayfa 660'daM tablo: 463'ün köy 
yollan ile ilgili kısımlarının aşağıdaki şekilde 
değiştMlmesiini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Adana 
Orhan Oğuz Selâhattin Kılıç 

Aydın 
Nahit Menteşe 
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Sayfa : 660. 

Tablo 463'ün 3. bölümü. 
Üçüncü ] 

1972 1973 

3. Köy yolları 
a) Kaplamalı 1. Sınıf. 
b) Kaplamalı 2. Sınıf. 
c) Tesviye 29 694 32 694 
d) Ham vol 59 380 49 380 

Köy yolları toplamı 162 055 162 055 

Sayfa : 663. 
Tablo 466'nın birinci sırası olan; 

Karayolu ulaştırması 17 600 

Gerekçe : 
Türkiye'de mevcut 35877 adet köy (Muh

tarlık), elde mevcut kayıtlara göre 65 277 aJdet 
yerleşim ünitesi halinde yurt sathına dağılmış 
bulunmaktadır. Ancak bu miktarın arttığı 
planda belirtilmektedir. (74 000). Halen köy
lerin 162 055 Km. lik köy yolu ağının % 45'i 
yapılabilmiştir. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun (Türki
ye nüfusunun % 61'inin) yaşadığı kırsal alan
da köy yolu yapılmadan diğer hizmet ve yatı
rımların da götürülmesi mümkün değildir. Bu 
sebeple her yönden köylülerimizin kapanması 
ve gönüllü katılımlarının değerlendirilmesi 
amacı ile köy yollarına hız verilmeli ve Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde hiç olmazsa köy yol
lan ağının üçte ikisi bitirilmiş olmalıdır. 

Planda öngörülen yol yapım miktarları esas 
alınırsa yılda ortalama 1 900 Km. yoldan il ba
şına ortalama 27 Km. gibi sembolik bir miktar 
düşmektedir. Bu duruma göre köy yolu hizmet
lerinin tamamlanması için 47 sene gibi bir za
man beklenilmiş olacaktır. Bu sebeple tablo 
466'daki karayolu ulaşımı için ayrılacak öde
neğin en az 5 milyar lirasının köy yollarına ay
rılması zorunludur. 

BAŞKAN — Hükümet olarak bir beyanda 
bulunacak mısınız? 

. İO . İ97â Û : â 

dönemi 

1974 1975 1976 1977 

33 389 
53 592 
35 694 
39 380 

162 055 

36 389 
57 592 
38 694 
29 380 

162 055 

39 389 
61 592 
41 694 
19 380 

162 055 

42 389 
65 592 
44 694 
9 380 

162 055 

Üçüncü Plan dönemi toplam 

(Köy yolları için 5 milyar asgarî taban olmak 
üzere) 

I DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, karayolları vesilesiyle arz 
ettiğim gibi köy yolları için de bütçenin malî 
dengesini bozacak nitelikte asgarî 5 milyarlık 
bir külfet getiren önergedir. Buna da karayol
ları için arz ettiğim sebeplerin ayniyle katıl
madığımızı arz ederim. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oğuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değeri milletvekilleri; 

Bir hususu dikkatlerinize özellikle arz et
mek istiyorum. Sayın Başbakan Melen bundan 

| bir süre önce demişti ki, «Köy kalkınmadan 
I memleket kalkınmaz.» Şimdi, köyü nasıl kalkın

dıracağız: Köyde oturan vatandaşı medenî ölçü
lere kavuşturmadan, sosyal gelişmesini sağla
mamız mümkün müdür? Bu türlü beyanatlarla, 
bunun dışında gösterilen tutum ve davranışla
rın mutlaka ahenkli olması ve aynı zamanda bu 
samimî beyanların her türlü Hükümet icraatı
na, plana, programa yansıması gerekir. O ba
kımdan, söylenen sözler şayet bütçelere, prog
ramlara, planlara intikal etmezse, yansımazsa 
bu takdirde milletlin plana karşı inancı, güveni 

| zayıflar. Genel olarak plan uygulamalarında 
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başarı yüzde 95'e ulaştığı zaman büyük bir ra
kam istihsal edilmiş demektir. Yani, başarılı 
bir uygulama yapılmış demektir. Genellikle 
yüzde 5 gecikmeler olur. 281 milyar liralık ya
tırım hacminde yüzde 5 leri hesabedecek olursa
nız bu da 14 milyar lira tutar. Yani bu suretle, 
sadece bir şeyi yapmak değil, aynı zamanda 
onun kaynağını da gösterme durumunda bulu
nuyoruz. işte, bu karşılık verilmek suretiyle 
köylünün içinde bulunduğu güç şartları tashih. 
etmek, ıslah etmek mümkün olabilecektir. Onu 
medenî ölçüler içerisinde icmesuyuna, en ipti
daî ihtiyaçlarını karşılama olanaklarına kavuş
turmuş olacağız. 

önergemize iltifat edilmesini saygılarımla 
rica ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geliverme önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
fSayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağının sekizinci 
kamu hizmetleri bölümü, sayfa 699 daki 1223 
ncü maddesinin ve Tablo : 496 nm aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Adana 
O. Oğuz S. Kılıç 

Aydın 
N. Menteşe 

Sayfa : 699. 
III. - Üçüncü plan hedefleri : 
1. içmesuyu sanayi suyu ve kanalizasyon : 
1223 yurdumuzda halen yeterli içmesuyu (bu

lunmayan 22 000 dolayındaki kırsal yerleşim 
ünitesinin tamamına 3 milyar lira ayrılmak su
retiyle içmesuyu götürülecektir. Aynı dönemde 
şehir içmesuları konusunda 200 ünitenin tesis 
ve 300 ünitenin projelendirme hizmetlerinin so
nuçlandırılması öngörülmektedir. 

Sayfa : 700. 
IV. - Yatırımlar : 
Tablo 496 : Ticaret hizmetleri ve diğer ka

mu hizmetleri sektörü yatırımları. 

Birinci plan döneminin 
gerçekleşmesi 

(1971 fiyatları ile, milyon TL.) 

ikinci plan döneminin 
gerçekleşme temini 

Üçüncü plan hedefi 

8723,9 Toplam yatırımlar 5737,ö 
Ticaret 'hizmetleri 
Diğer kamu hizmetleri (3 milyar lira köy içme suları için harcanacaktır) 

13000.0 
5000.0 
8000.0 

Gerekçe : 
Elde mevcut kayıtlara göre Türkiye 1de köy

sel alanda 65277 adet yerleşim ünitesi bulun
maktadır. Ancak bu miktarın arttığı planda be

lirtilmektedir. (74 000) 
Halen, 22 000 adet yerleşim ünitesi yeterli 

ve sağlık şartlarına uygun içmesuyundan ta
mamen mahrum bulunmaktadır. Bu miktar 
ünitenin içmesuyuna kavuşturulması için mali
yetler ve köylü katılımları dikkate alınarak 
Üçüncü Beş Yıllık dönemde Devlet bütçesine 
tahmili gereken yatırım, 3 milyar liradır. Bu 
miktarın verilmesi elzemdir. Aksi halde, yıllık 
programlarda düşmeler olacak ve plan hedefle
rinin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, global bir rakam içerisin
de, yatırım içerisinde 22 bin köye Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde içme suyu götürüleceği 
planda yer almış bir hedeftir. 22 bin köy zaten 
halihazırda suyu, içmesuyu olmayan köylerin 
tümüdür. Burada rakam belirtilmemiştir, çünkü 
halk katkısı olabilir. Fakat, halk katkısı olsun 
veya olmasın bu global miktarın içerisinden 
22 bin köye su götürülmek suretiyle harcama 
yapılacaktır. Miktarla bu bakımdan takyidini 
uygun bulmuyoruz ve bu yüzden katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — önergemizi 

geri alıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın vermiş olduğu izahat gösteri

yor ki, aşağı - yukarı bütün köylere içmesuyu 
imkânı tesis edilecektir, bu yönde gayret sarf 
edilecektir. Yalnız, global bir rakamı koymanın 
mahzurlu olduğunu ifade ediyorlar. Biz de ken
dilerine uyuyoruz ve bu suretle önergemizi geri 
alıyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Kufbilay 
tmer bir beyanda bulunmuştu; önerge sahipleri, 
daha önce Meclise malolmuş ve Meclisin kara
rından geçmiş, dikkat nazara alınmış kaydiyle 
Komisyona tevdi edilmiş bir önerge olduğu için, 
her ne kadar önergeler üzerinde mutasarrıf bu
lunmakta iseler de bir arkadaşımız tekaJhbül 
edebilir. Olmadığına göre, önerge, sahiplerinin 
arzusu üzerine kendilerine iade edilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2110 

ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon D. P. Grubu adına 
N. Çakıroğlu B. Dağdaş 

2110. — Toprak ve tarım reformu uygula
masında orman, mer'a, yaylak, kışlak ve tarım 
arazisi sınırlarının ilmî ve ekonomik esaslara 
göre tespiti ve orman, mer'a, yaylak ve kışlak
ların verimli olarak kullanılması ve otlatmanın 
düzenlenmesi sağlanacak, bunların bakım ve 
iyileştirilmesi ele alınacaktır. 

Gerekçe : 
Halen yurdumuzda orman, mer'a, yaylak, 

çayır ve tarım arazileri toprağın kullanma ka
biliyetine ve ekonomik faydalanma esasına göre 
tespit edilerek birbirinden ayrılmamış ve sınır
ları belirtilmemiştir. Toprak kaynaklarımızdan 
verimli olarak faydalanmamız ve bunu israftan 
kurtarmamız için arazinin kullanma şekillerine 
ayrılması çok önemli bir ihtiyaçtır ve Anayasa 
icabıdır. Bu itibarla 2110 ncu paragrafın ekte
ki şekilde değiştirilmesi yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, diğer 
bir önerge de bununla aynı elfazı hak. O bakım
dan tekrar onu okutmayı lüzumlu görmüyorum. 
Bu önergeyi ismail Hakkı Alaca vermiş. 

Hükümet olarak beyanda bulunacak mısı
nız? 24 numaralı önerge de bununla ilgili. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, 24 numaralı önerge ile 80 
numaralı önerge aynıdır, ikisine de katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 25 ve 84 numaralı 
önergeler de aynı şekilde yazılmış bulunmakta
dır. Bir tanesini okutacağım, diğerlerinin imza
sını .söyleyeceğim ve ona göre müzakereye tabi 
tutacağım. 

Bir tanesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2111 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

D. P. Grubu adına 
Trabzon Konya 

N. Çakıroğlu B. Dağdaş 

2111. — Dağıtımla verilecek toprak büyük
lüğünün tespitinde çiftçi ailelerine yeter gelir 
sağlama ve işgücünü değerlendirme ilkeleri esas 
alınacak, verilecek toprakla kamulaştırmada 
mal sahibine bırakılacak toprağın en büyük ve 
en küçük alanlarının hesaplanmasında havza 
şartlariyle birlikte arazinin verimli ve düzenli 
işletilip işletilmediği gözönünde tutulacaktır. 

2111 nci paragrafın değişiklik gerekçesi : 
Bu paragrafta toprağın verimli olarak işle

tilip işletilmediği hesaba katılmadan sadece yö
resel koşullara göre sahibine bırakılacak mikta
rın hesaplanacağı hükmü getirilmekte ve Ana
yasanın öngördüğü ilkeye yer verilmemektedir. 
Türkiye Anayasasının getirdiği anailkteye göre 
sosyal adaletsizlik «bir tarafta israf, bir taraf
ta sefaleti önlemektir.» verimli olarak işletilen 
tarım arazisinde israf yoktur. 

israf edilmeyen ve kamu yararına uygun 
olarak kullanılan bir mülkün sınırlanarak, bir 
kısmının alınması ve başkalarına verilmesi sos
yal adaletin sağlanması değil, mülk eşitliği veya 
dengesi anlamına gelir. Onun için sahibine bıra-
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kılacak toprağın hesaplanmasında sadece yöre
sel koşullara bağlı kılınamaz. Bu itibarla 2111 
nci madde de ekteki şekilde değiştirilmelidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, buna 
benzer bir önerge de sayın İsmail Hakkı Alaca 
tarafından imzalanmıştır, önergeler aynı mahi
yette olduğu için onu da okutmuyorum. 

Hükümet olarak beyanda bulunuyor musu
nuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki Efendim. 
'Gerekçeli geri verme önergesini Yüce Mecli

sin oyuna sunmuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

26 ve 81 numaralı önergeler de aynı mahi
yettedir. Bir tanesini okutacağım, diğerinin 
imzasını belirteceğim. 

önergenin bir tanesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2108 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

2108 - Toprak ve Tarım Reformunun yöresel 
(Havza) olarak uygulanması esas olacaktır. 
Toprak ve Tarım Reformu (bölgelerinin seçimin
de, arazi mülkiyet dağılımının düzensiz, arazi 
kaynağının fazla, topraksız ve az topraklı çift
çi ailelerinin çok, kiracılık ve ortakçılığın yay
gın olduğu yörelerle sel baskını, toprak eroz
yonu ve çoraklaşma gibi sebeplerle toprak ve
rimliliğinin gittikçe azaldığı ve toprağın verimli 
olarak işletilmediği alanlara öncelik verilecek
tir. 

2108 nci paragrafın değişiklik gerekçesi : 
Bu paragrafın son kısmında halihazırda 

yüksek ürün elde edilen sulu ziraat alanları
na öndelik verilerek gittikçe tahrip olan ve ve
rimli olarak işletilmeyen alanlar gözönüne alın
mamaktadır. Buralarda yaşayan ve düşük ve
rim sonucu yeteri kadar gelir sağlayamayan 
çiftçi toplumuna reformla bir fayda sağlanma
mış olmaktadır. Bu itibarla verimli toprakla
rın bulunduğu alanların yerine düşük verimli 
alanların öncelikle ele alınması hem gelir dağı
lımı, hem de Anayasa "nın öngördüğü toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ba

kımından daha faydalı olacaktır. Bu itibarla 
2108 sayılı paragrafın aşağıdaki şekilde olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir diğer öner
ge Necati Oakıroğlu ve Bahri Dağdaş imzasını 
taşımaktadır. 

Bu önerge için Hükümet olarak beyanda 
bulunuyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Aynı mahiyette olan iki önergeye de katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum 

sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli mille t vekilleri; 

önergelerimizin birinci müzakerelerinde Yü
ce Meclisin tasviplerini görmüştük. Bundan ev
vel okutulan önerge, ki büyük ölçüde Hükümet 
tarafından Meclislere sevk edilmiş olup, henüz 
kanunlaşmamış Tbir kanunu Meclisten peşinen 
kanunlaştırmış şeklini aldırıp ve müzakeresiz 
Toprak ve Tarım Reformunu Meclislerden ge
çirme hedefine matuftur. Nitekim, Hükümet 
sözcüsü bu maddeleri getirdiği zaman da biz 
bunu, Meclise sevk etmiş olduğumuz Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun ilkeleri halinde an
lıyoruz. Bunun da tasvip göreceğini ve sanki 
bu kanunlaşmış gibi, bu ilkelere de sadakat 
gösterilerek planda gereken tedbirlerin alınaca
ğını ileri sürmüşlerdir ve Ibunlar reddedildiği 
takdirde de planın bütünlüğü bozulacaktır şek
linde bir esbabı mucibe de ileri sürmüştü. 

Şimdi, Yüce Meclis müsaade ederse biraz 
'bu mevzuya girelim. 

Hükümet diyor ki, Meclise sevk etmiş oldu
ğum kanunun, yani Toprak ve Tarım Reformu 
kanunu tasarısının ilkeleri olarak getirdim. 
Bunlar kabul edilmediği takdirde planın bü
yük ölçüde bütünlüğü bozulur. Neymiş o getir
diği kanun? Eğer söylemeseydi, sevk edilmiş 
olan kanuna değinmeyecektim. Zabıtlara geçti
ği için değiniyorum, o kanuna şimdi değiniyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, yalnız, o kanu
na çok derinden değinmeyin. Çünkü biliyorsu
nuz, kanunun müzakeresinde değiliz. Onu sa
tıhta geçin. 
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BAHRÎ BAĞDAŞ (Devamla) — Derinden 
değinmeyeceğim, çok derinden değinmeyeceğim, 
şu mevzuun hudutları içinde kalacağım. 

O kanun, buz gibi devlet çiftliklerini öngö
ren, mülkiyeti - Karaosmanoğlu tasarısında ol
duğu 'gibi - büyük ölçüde kısıtlayan ve «Mülki
yet hakkı tanıyorum» adı altında mecburi koo
peratifi getiren, Türkiye'de kollektivizmi, tarım 
düzenini Türkiye'ye yerleştirmek isteyen bir 
kanun tasarısı. Bunların emsalleri de Çekoslo
vakya'da vardır. Değerli Bakana, öntedbirler 
Kanunu münasebetiyle de gösterdim. Bunun adı
na, ilmî literatürde kendi terminolojisine reform 
kanunu denmiyor, «Ziraî ihtilâl kanunu» di
yorlar. îlim fcıma böyle diyor. 

Şimdi, getirdiği bir ihtilâl kanununu ilmî 
terminolojisiyle müzakere edilmeden ilkelerini 
Meclislere kabul ettirmek istiyorlar. Yani, de
mek istiyorlar ki, şu ilkeler Meclis tarafından 
kabul edildikten sonra, bunların dışında getiri
lecek her şey boşunadır. Çünkü (Meclis bu ilke
leri kabul etmiştir. Binaenaleyh, en ufak bir 
değişikliğe de lüzum hissetmiyoruz. 

Burada demagoji de yoktur. Çünkü. Dema
goji olsaydı, ben mesnet veriyorum. Diyorim ki, 
Devlet Bakanı buraya çıktı, dedi ki, «Biz bunu 
Toprak ve Tarım Reformunun ilkelerine uygun 
ilkeler halinde getirdik.» dedi ve Meclisin huzu
runda da tescil edildi. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bu Meclisi yö
neten kişi olarak ben bir noktayı tebarüz ettir
meye mecburum. Her gelen kanun mutlaka 
Meclisten burada geldiği gibi çıkar gibi bir 
katı kaide yok. Kanunlarda Meclis kendi irade
sine, kendi tasarrufuna sahiptir ve kanunları 
dilediği şekilde çıkarmak yetkisini haizdir. O 
noktayı da gözden kaçırmayalım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim, 
Meclislere bir öngörüş olarak, strateji olarak 
kabul ettirildikten sonra, bunun aksini iddia 
edecek bir Meclis, eğer aynı Meclisse mümkün 
değildir eşyanın tabiatına aykırıdır. Biz de Yü
ce Meclise bunları yeniden hatırlatıyoruz. Her
halde Yüce Meclis, hükümetimiz tarafından bu
gün !50 000 tondan 2,5 milyon balyaya ulaşan 
pamuğu, 10 milyon balyaya ulaştıracağı tedbir
leri getirse, «Hayır» der mi? Meselâ Yüce Mec
lis 3 milyon tonluk bir buğday üretimini, hubu
bat üretimini 18 milyona çıkarmış; ondan son

ra da 40 milyona götürecek tedbirleri kapsayan 
bir ıslahat hareketine girişmiş; buna hiç karşı 
koyar mı, mümkün müdür? 

Yine Yüce Meclis faraza, 150 - 160 000 ton
luk gübre tüketimi olmayan bir yerde, 3 mil
yonu 4 milyona çıkartıp, bunu da «15 - 20 mil
yon tona çıkartacağım, bunun tedbirlerini geti
riyorum» diye bir şeyle gelip önümüze çıkarsa, 
sureti katiyede bunun karşısında kim durabi
lir? 

Ama, tıpkı Şili'de, Çekoslovokya'da, Polon
ya'da ve tıpkı Suriye'de olduğu gibi, «Ben bunu 
böyle istiyorum. Hiç bir ilmî mesnede, bir tuta
nağa, ekonomik kıstasa dayanmayan, ütopik 
bir düşünceyle Toprak Reformu istiyorum» di
ye, mülkü tahdit ve tahribeden, medenî huku
ku reddeden, Anayasanın mülkiyet hukukunu 
reddeden bir şeyle karşımıza çıkıp; onu da şim
diden peşinen bir plan vesilesiyle Meclislere 
empoze etmek istenirse, yine de elbetteki Yüce 
Meclisin verdiği kararda boynumuz kıldan ince
dir. Bundan evvelki müzakerede verdiğimiz 
önergemize iltifat edilmiştir. Ümit ediyorum ki; 
bu seferki oylamada da önergemize iltifat edi
lecektir. 

Önergemizin bu şekliyle kabul buyurulma-
sını Yüce Meclisten istirham eder, saygılar su
narım. 

.BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
Yüce (Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

27 ve 82 numaralı önergeler de aynı mahiye
ti ihtiva etmektedir. Bir tanesini okutacağım, 
diğerinin imzasını ifade edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2105 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

2105. Bu amaçla yöresel koşullara göre sa
hipleri tarafından verimM olarak işletilmeyen 
belirli büyüklüğün üstünde kalan topraklar ka-
mulaştırılarak Devlete ait ihtiyaç dışı araziler 
ve ıslah edilecek arazilerle birlikte topraksız 
ve az topraklı çiftçi ailelerine yeter gelirli iş
letme sahibi kılmak üzere dağıtılacaktır. 

2106 nci paragrafta yapılan değişikliğin ge
rekçesi : 
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Bu paragrafta yöresel koşullara göre belirli 
büyüklüğün üstünde kalan toprakların kamu
laştırılması öngörülmekte, Anayasanın 37 nci 
maddesinde belirtilen (toprağın verimli olarak 
işletilmesi amacına uyulmamaktadır. Anayasa
nın bu hükmüne aykırı olarak verimli bir şe
kilde işletilen toprakların da bir genişlikten faz
lasının kamulaştırılmasını şimdiden planda Yü
ce Meclise kabul ettirmek ihalen müzakere «dil
mekte olan Toprak ve Tarım Reformu çalışma
larını bağlamak demektir. Bu itibarla 2105 sa
yılı paragraftan «Bu amaçla yöresel koşulla
ra göre belirli (büyüklüğün üstünde kalanlar 
ile» ibaresini çıkararak 'bunu aşağıdaki şekilde 
düzeltmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şim
di okutmuş bulunduğum önerge İsmail Hakkı 
Alaca imzasını taşımaktadır. Bir diğer önerge 
de Necati Çakıroğlu, Bahri Dağdaş imzalarını 
taşımaktadır ve aynı mahiyettedir. 

fSayın Devlet Bakanı İlhan öztrak, Hükümet 
adına buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK ~- Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri : 

27 ve 82 numaralı önergelerin her ikisi de 
aynı niteliktedir. Her iki önerge de, Toprak ve 
Tarım Reformunun temel felsefesi ile bağdaşır 
nitelikte değildir. Nitekim Yüksek Heyetiniz, 
öritedbirler Kanununun 18 nci maddesiyle bu 
husustaki gerekli prensibi kabul etmiş (bulun
maktadır. 

18 nci maddede, sınırların hangi esaslara 
göre töspit edileceği Ihususu, daha iki ay evvel 
Yüce Meclis tarafından kalbul edilmiştir. 

Bu arada bir noktaya daha değinmek iste
rim : 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısın
da, sosyalist bir koku taşıyan, ne bir kifoütz, ne 
bir kolhoz, ne de solhoz soz konusu değildir. 
Anayasamızın 38 nci maddesine dayanan, tam 
anlamıyla özel mülkiyete saygılı ve Anayasa 
nın 38 nci maddesinin çizdiği çizgiler içinde, bir 
Toprak ve Tarım Reformu tasarısı, Yüce Mec
lislere sunulmuştur. 

Ancak, 'bir hususu daha hatırlatmama mü
saade etmenizi rica edeceğim. Bugüne kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan, 
bütün 'Toprak Reformu kanunu tasarıları - sa
dece (Sayın Dağdaş'mki hariç - mülkiyet hakkı

na miktar yönünden (bir sınırlama getirmiştir. 
Yüce Meclise sunulanlar arasında mülkiyet hak
kına 'sınırlama getirmeyen tek tasarı, «verimli
lik kıstası esastır, verimliliği ıbıozamam» diyen 
tasarı, İSaym Dağdaş'in tasarısıdır. Bunun dı
şında, gerek Cumhuriyet Halk Partisi Koalis
yonları, gerekse Adalet Partisi İktidarı zama
nında Meclise sunulmuş olan tasarılar, İSaym 
İlıhami Ertem tasarısı dahil, mülkiyet hakkına 
miktar yönünden (bir kısıtlama getirmiştir bu
nu da Anayasanın öngördüğü esaslar dahilinde 
ödemek mükellefiyetini de göz önüne (almıştır. 

'Bu hususu da belirterek, 'böyle 'bir önerge
nin hem Planın temel felsefesiyle, hem de Top
rak ve Tarım Reformu kavramıyle bağdaşmadı
ğını Yüce Heyetinize sunarım. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergede imzası bulunan Sayın 

Bahri Dağdaş, buyurunuz. 
Sayın Dağdaş, bu görüşme kısa bir görüşme 

oluyor, hatırlatırım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şimdi Hükümet sözcüsü olarak hakikaten 
konuşmalarda dikkat etmek lazımgelir. Bir ta
sarı ve prensipler üzerinde konuşuyoruz. Deni
yor ki; «Meclislere sevk edilmiş tasarılarda, 
yalnız bir tek tasarıda hudut konmamıştır, o da 
Bahri Dağdaş'm tasarısı...» Yanlış, ya okuma
mıştır, veyahut da gayet tabiîdir ki, meslekten 
olmadığı için anlamıyorlar; onu da mazur göre
bilirim tabiî. Ben nasıl Borçlar Hukuku'ndan 
anlamıyorsam, kendileri de her halde benim ta
sarımı anlamamışlar. (D. P. sıralarından gülüş
meler) 

Ben hudut koymuşum, bu hudut nedir? Eko
nomik büyüklük... Ekonomik büyüklüğün tari
fini, hiç kimise peşinen yapamaz; her havzaya 
ve her havzanın hususiyetlerine göre değişmek
tedir. Su kaynaklarına, tohum ihtiyaçlarına gö
re de değişiyor. O kadar çok faktörleri var M; 
saymakla sureti katiyede başa çıkılamayacak 
düzenlerdir bunlar. Demek ki, koymuşuz. Ama 
nedir? Liberal bir tavan. Bu, kollektif bir tavan 
değildir. Gelen kanun, buz gibi bir kollektiviz-
mi getiren bir kanundur mecburiyet hükümle
riyle. 

Nitekim, kendilerine 25 profesörün de işti
rak ederek beraber yazdığı bir ilmî doküman-
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tasyonda, «Bu gibi tasarrufların adına, Şarkî 
Avrupa'da «Toprak ihtilâlleri» adının verildi
ğini, şu kürsüden beyan ettim. 

Değerli milletvekilleri; şimdi bakınız; bunu 
bu şekilde tefsir ettikten sonra geliyorum. Şim
di öntedlbirler Kanunundan bahsettiler ve de
diler ki; «Siz bunları böyle yaparsanız, önted-
bir Kanununda 18 nci maddesine mugayirdir. 
Onu da siz kabul ettiniz.» 

Bu öntedlbirler Kanunu nedir? Bütün Türki
ye'de hukuk dışı, Medenî Kanuna, Anayasaya 
aykırı bir şekilde, 30 dönümün üstünde her tür
lü tasarruf haklarını ortadan kaldıran bir tasa
rı. Bu ne zamana kadar devam edecek; ne za
man başlayıp, nerede bitecek bilemiyoruz. Bu ne 
getirecektir? Getireceği şeyler şudur: 

Köylü, kentli; 30 dönümün üstünde veya al
tında en ufak bir hareket kabiliyeti yok. Ne 
kredi alabilir, ne itibar edilebilir, ne sulama te
şebbüsüne girişilebilir? Bunların adı nedir Bun
ların adı, işte bu planı tahribetmek, plana kat
kıda bulunmamakta tedbirleridir. Vatandaşın 
inisiyatifini, istihsal gücünü sıfıra indirme ted
birleridir. Bu getirdiğin nedir? Bu da onlarla 
aynı.. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bakınız: Poli
tikada hakikaten bir atasözümüz vardır: «Padi
şahın zulmü olur, ama yalanı olmaz» Anayasa
nın 38 nci maddesi müzakere ediliyor. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Bu, ne kadar laubalice bir söz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — öyle diyor. 
Atasözü diyor, bilmiyorum. Bizim atasözümüz, 
milletin içinden. Sizin atasözünüz olmayabilir, 
ama bizim atasözü, öyle diyorlar, öyle diyorlar, 
ben de öyle naklediyorum. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, «Amma lâf ha» sesleri) 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bu 
ne biçimsiz lâf böyle yahu? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Öyle di
yorlar» dedim, atasözü bu bak: «Padişahın zul
mü olur...» 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ben başka bir milletten mi geldim buraya? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bilemedim 
dedi ve güldü, ben de dedim ki, «Bizde öyle 
diyorlar.» 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, bir kere siz 
daha evvel müdahalede bulunmadınız ki, üzeri
nize almasınız. 

I BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. Şim
di... 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Müdahale benim değil, ama bunun sesi bizden 
çıkacak. 

BAŞKAN — Hayır ayrıdır o. Müdahalede 
bulunan arkadaş için söylüyorlar. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ayrı birşey 
demedim. O müdahaleye... 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bu 
lafın alâkası bir kere yok burada Mecliste söy
lenemez. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, siz bu beyana 
muhatap kalmış değilsiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Haksızsı
nız beyefendi. Müdahaleye cevap bu, bana de
ğil. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Müdahale bu Meclise oluyor ama. 

BAHRİ İDAĞDAŞ (Devamla) — Tabiî Mec
lis Türkiye'nin Meclisi... 

BAŞKAN — Kim laf atmış ise ona söylü
yor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben ona 
söyledim. (Size söylemedim beyefendi. Müdaha
leniz ona olacaktı. 

BAŞKAN — Tamam bitti. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Şimdi geliyorum bakınız. Sayın Ferid Me
len teşrif ettiler ve 38 nci madde müzakere edi
lirken söz almışlardır. Kendilerinden evvel Sa
yın Şevket Raşit Hatip hoca söz almıştı. Bu ko
nuşmadan sonra benim konuşmam biraz zayıf 
kalacak, ama yine de konuşacağım, diye Sayın 
Başvekil söze başladı o zaman. 

Sayın Başvekil sözlerine devamla, «Türkiye' 
de iki yol vardır» dedi. «Bunlardan birisi, yani 
karma ekonomi düzeninde giden yol; öbürü ise 
kollelkitivizm yolu.» Bunları mealen söylüyorum, 
ama bu Mecliste onu öntedlbirler tasarısı görüş
meleri münasebetiyle zabıtlardan okudum. Tür
kiye'de «Toprak Reformu» diye bir konu yok-

I tur, rakamlar da veriyor.» 200 - 300 milyon ci
varında halledilmesi icabeden şeylerdir. Bun
dan sonra mühim olan şey, işletmelerin üretim 
ve gelirini artıracak teknolojik tedbirlere git-

I mek zaruretine inammamdır» diyor. 
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Bunun üzerine Sayın Çelikbaş da, «Evet bu 
konuları Medenî Kanunumuzda Sayın Melen'in 
buyurduğu istikamette derpiş etmiştir. 38 nci 
maddeyi getirmemizdeki gaye - aynı görüşe Sa
yın Emin Paksüt de iştirak ediyor - ve sebep, 
Medenî Kanun ile Anayasanın çelişir durumjda 
olmamasını sağlamak içindir. Yoksa, Medenî 
Kanunda öngörülen tedbirleri, yeniden Anaya
sada ileride bir münakaşaya sebebiyet verme
mek için getirmişiz.» diyor. 

Şimdi düşünüyorum : 1960 senesi ve şimdi 
de 1972. Bu son sene içinde Türkiye'de burju
valar mı türedi? Türkiye'de yeni toprak ağa
ları mı çıktı? Türkiye'de yeni toprak prensleri 
mi türedi ki, bu tahditleri koyacak şekilde, 
tıpkı demirperde gerisindeki memleketler gibi 
sınır koyan, tahdideden ve ekonomik kıstasla
rın dışına kayan, mesnetsiz, ütopik bir kanun 
kanun tasarısı ile önümüze geliniyor? Ben ken
dilerinin o günkü taahhütlerine sadık kalmaya 
kendilerini burada davet ediyorum. Benim söy
lediğim konular ve benim kanunumda getir
diğim kıstaslar belirlidir. Elbetteki namütenahi 
hudutlar tarif edilemez kanunlarda. O zaman 
ekonomiyi, teknolojiyi, ilmî inkâr demektir. 
ilmin ve ekonominin koyacağı hudutlar, pro-
düktiviyeye ve verim artışına, işgücü istihda
mına, ilmî araştırmalara dayanan büyüklükler, 
ekonomik büyüklüklerdir, diyoruz. 

BAŞKAN — iSayın Dağdaş, lütfen... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yoksa, fi

lân bölgede, böyle, falan bölgede şöyle düzen
li işletme... Ondan sonra da Anayasanın 37 nci 
maddesinin temel ruhu verimli ise Devlete yük 
veriyor... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen gerekçe
li geri verme önergesi üzerinde beyanda bulu
nunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Topluyo
rum, topluyorum. 

Verimli işleteceksin diyor. Bu verimli işlet
meyi esas sayıyor. Verimli işletiyorsa, sizden 
mühendis istemiyorsa, sizden para istemiyor, 
sizden şunu istemiyor, bütün teşkilâtını kur-
muşsa, verimli isletiyorsa, Devletin üretme mü
esseselerinin çok üstünde neticelere gidiyorsa 
ne hakla alıyorsun? Sebebini biz anlayamıyo
ruz da onun için peşinen kabul edilmemiş bir 
kanunun ilkelerini buraya ilke olarak plana 
Meclisten geçirmenin karşısındayız. 

Eğer öyle bir şey varsa değişiklik önergesi
ni vermişizdir, bu önerge istikametinde Yüce 
Meclisin oy kullanmasını istirham eder, Yüce 
Meclise sevgi ve selâmlarını sunarım. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

85 numaralı, 28 numaralı ve 39 numaralı 
önergeler aynı nitelikte olduğu için bir tanesi
ni okutacağım, diğerlerinin imzalarını bildire
ceğim. Ona göre işleme koyacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2118 

No. lu paragrafının aşağıda belirtildiği şekilde 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

D. P. Grubu adına 
Konya Miletvekili 

Bahri Dağdaş 

2118. mevcut şartlar gözönünde tutula
rak kamulaştırma bedellerinin uygun bir kısmı
nın peşin, geri kalan kısmı, para değerindeki 
değişmelere karşı kamulaştırma yılı fiyatları 
esas alınmak kaydıyle, ençok onbeş (ifade) 
yılda eşit taksitlerle ve kanunda belirtilecek 
faizlerle ödenerek kamulaştırma ve dağıtım 
işleminin onbeş yılda tamamlanabileceği hesap
lanmış, her plan dönemine düşen yatırımlar 
buna göre saptanarak Üçüncü Plan dönemi fi
nansman gereği tablo 677'de özet olarak veril
miştir. 

2118 nci paragrafta yapılan değişikliğin ge
rekçesi : 

Aslında bu paragrafın, «Kamulaştırma ve 
dağıtım işleminin onbeş yılda tamamlanabilece
ği hesaplanmış, her plan dönemine düşen yatı
rımlar buna göre tespit Üçüncü Plan dönemi 
finansman gereği tablo 677'de özet olarak ve-
rilmiştir»şeklinde olması veya bu paragrafta, 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısını 
görüşmekte olan Geçici Komisyonu bağlayıcı 
hükümlerin yer almaması gerekirdi. 

Bu görüşümüze rağmen, faiz ve ödeme şart
larının planda gösterilmesine de İsrar ediliyor
sa, taksitlere bağlanan kamulaştırma bedelinin 
para değerinde vuku bulacak değişikliklere 
karşı indekse edilmesi ve faiz oranının, vadeli 
banka mevduatına verilmesi kabul edilen yıllık 
faiz oranından az olmaması zaruridir, 
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Taksit süresini 19 yıl olarak dondurmak da 
Anayasaya aykırı düşmektedir. Bunu «en çok 
19 yıl» şeklinde tashih etmek icabeder. 

BAŞKAN — Bu okunmuş bulunan önergede 
Sayın Bahri Dağdaş'm imzası, var. Aynı nite
likteki bir diğer önergede Sayın İsmail Hakkı 
Alaca'nın ve yine aynı karakterde ve aynı el-
fazda bir diğer önergede ise Sayın Kemal Gü
neş'in imzası var. 

'Sayın Hükümet sözcüsü bu konuda beyanda 
bulunacak mısınız? («Geri alıyorlar» sesleri). 

M. KEMAL ÖZGÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güneş geri alıyor. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Geri 

alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Alaca geri alıyor. 
Sayın Dağdaş, almıyorsunuz. 
Buyurun sayın Hükümet sözcüsü. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Geriye alınmayan önergeye katılmıyoruz efen-
ıdim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Dağdaş buyurunuz, kısa beyanda bu

lunacaksınız. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli millettveıkiilleri; 
Meteorolojik olaylar dahi aşağı yukarı 24 

saatlik staJbiliteyi muhafaza edebiliyor. Ne ya
palım kader bu, buna da boyun eğeceğiz. Her 
şeye hürmetimiz, saygımız büyüktür ve bu hür
met ve saygının bizi yaşatacak yegâne dina
mizm olarak kalacağına da inanıyoruz. 

Bu girişimi bu şekilde arz ettikten sonra 
tekrar bu önerge münasebetiyle arz etmiş ol
duğum hususları tekrarlayacağım. 

Yörük sırtından kurban kesmek yok. iMyüz 
dönümlük, üçyük dönümlük, dörtyüz dönüm
lük topraklara elkoyacaksın, adına sulu diye
ceksin, susuz diyeceksinı yana değdi diyecek
sin, yana yattı diyeceksin, Devlet çiftliği ku
racaksın, şunu bahane edeceksin, bunu bahane 
edeceksin, 20 sene sürüm sürüm kapılarda sü
ründüreceksin, bunun adına da kanun ve hu
kuk anlayışı diyeceksin.. Bunun adına da re
form diyeceksin. Bunun adına buz gibi mülke 
el koyma denir, bunun adına buz gibi kolektif 
düzene gidiyorum denir. Hiç başka bir tarifi 
yok bunun. 

Ne demişiz önergemizde? Eğer böyle böyle bir 
şeyler söylüyorsam, fakat bunu en çok 19 yıl 
olarak tasrih et, böyle diyoruz, en çok 19 yıl 
olarak tasrih et diyoruz. Biz yine meclislerin 
çıkarttığı kanunlara saygılı olarak hareket edi
yoruz. Nitekim benim vermiş olduğum misalle 
şimdi Hükümet temsilcilerinin bu kürsüden 
hangi maksat için getirdiıklerinin ifadesi arasın
da büyük bir çelişki var; biz bir Anayasa hük
münün yerine getirilmesini istiyoruz, öbürüsü 
Anayasa dışa. tutumları Anayasaya, Medenî 
Kanuna rağmen meclislere dikte ettirmek isti
yor. 

Önergemize iltifat edilmesini arz eder, Yüce 
Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önerge
sini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

40 ve 86 numaralı önergeler aynı nitelikte^ 
dır. 

Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü Beş Yıllık Planın 2106 No.lu paragra

fının aşağıda belirdildiği şekilde değiştirilme
si arz ve teklif olunur. 

Kırşehir Milletvekili 
M. Kemal Güneş 

2106. Topraklandırmada yeter gelirli aile 
işletmelerinin kurulması ve bunların korunma
sı esas alınacak; verimliliği sağladığı ölçüde 
toplulaştırmaya başvurulacaktır. 
2106 No.lu Paragrafta Yapılan Değişikliğin 

Gerekçesi : 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 

alan 2106 sayılı paragraf; 2112 No.lu paragraf
larla çelişki halindedir. Zira, 2111 sayılı parag
raf dağıtımda verilecek arazi büyüklüğünün 
tayininde «çiftçi ailelerine yeter gelir sağlama» 
ve «işgücünü değerlendirme ilkesini esas almak
ta, 2112 sayılı paragraf yeter gelirli işletme bü
tünlüklerinin korunması gereğini gerektirmek
tedir. 

Yeterli büyüklükteki aile işletmesi ile ye
ter gelirli aile işletmesi terimleri eş anlamlı 
değildir. Bu itibarla tîçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planına Toprak ve Tarım Reformu ile 
ilgili kısımda teeanüsü sağlamak üzere; 2106 
sayılı paragrafta değişiklik yapılması ve bu 
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2106 sayılı paragrafta «yeterli büyüklükte aile 
işletmesi» terimi yerin© «yeter gelirli aile iş
letmesi» teriminin kullanılması (suretiyle bu pa
ragrafın teklif ettiğimiz şekilde değiştirilmesi 
igereMr. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
önergedeki imza sahibi Sayın Kemal Güneş, 
diğer buna benzer önergedeki imza sahibi ise 
Sayın Bahri Dağdaş'tır. 

Hükümet olarak bu önergeler üzerinde be
yanda bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAIK — 
Sayın Başkan, gerekçesine genellikle katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Gerekçesine genellikle katılı
yorsunuz ve tekabbül ediyorsunuz. 

Hükümet katıldığını beyan ediyor. 
önerge sahibi olarak beyanda bulunmayı 

lüzumlu görüyor musunuz? 
M. KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Esasen 

dün kabul eıdilmişti bu. Bir zühul eseri olarak 
bugün getirilmiş olduğunu tahmin ediyorum. 
Ve Hükümlet de iştirak etmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak dahi etmiş 
olsa yine tekrar oylamak gerekir. Bu, iki mü
zakereye tabi mevzu. 

Gerekçeli gerirverme önergesini oya sunu
yorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. Bu icabında size göre formalite; fa
kat biz bunu yapmaya mecburuz. 

44 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planın 1046 ncı sayfasında, «Reformun kap

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

Demokratik Parti Grubu Adına 
Bursa Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Mehmet Turgut! Rasim Cinisli 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Necati Çakıroğlu! Vehbi Eniğiz 
Gerekçe : 

Her iki hüküm de karma ekonomi prensip
lerine, modern ekonomi anlayışına ve teknolo
jinin süratle gelişmesine aykırı bir felsefenin 
ifadesini taşımaktadır. Türkiye Demokratik 
nizam içinde, plan disiplini ve karma ekonomi 
esasları çerçevesinde kalkınmasını yapacaktır. 

Kalkınmada Devlet, yabancı ve yerli özel te-
teşebbüs arasında işbirliği yapılarak bütün im
kânlar seferber edilecektir. Mevcut hükümler 
bu hedefe yönelme şöyle dursun, işbirliğini or
tadan kaldıracak mahiyette olup ve kalkınmaya 
zararlı bir ruh taşımaktadır. 

BAŞKAN — Hükümet olarak önertge üze
rinde beyanda bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Önergaye katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Önergeye göçmeden evvel bir iki nokta üze-

rinds durmak istiyorum. Çok yakın zamanda 
yapılmış olan bir etüde göre (Bunu, içinde bu
lunduğumuz şartların iyi anlaşılması için söy
lemek istiyorum) insanın yaradılışından 1950 
yılına kadar bütün icatlar ve keşifler puvanlaşı-
mış ve buna bir puvan verilmiş, bu puvan 100 
olarak değerlendirilmiştir. 1950'den 1975 yılı
na kadar yapılan bütün keşifler ve yapılacak 
olanlar da tahmin edilerek buna da bir puvan 
verilmiş, bu da 100 puvan olmuştur. Yani bu
günkü dünya o kadar hızla değişmektedir ki, bu 
değişkliğe milletlerin uyması, fertlerin uyması 
imkânı her gün imkânsız hale gelmektedir. Bü
tün bu gelişmenin neticesidir ki, dünya istihsa
linde çok milletli şirketlerle, çok devletli kon
sorsiyumların yeri her geçen gün, her geçen 
yıl büyük ölçüde artmaktadır ve 1971 - 1972 
yılarında çok milletli şirketlerin dünya istilhsa-
İmdeki yüzdesi hemen hemen diğer şirketlerin 
yüzde nispetine yaklaşmaktadır. Dünya istih-
saJlindeki bu değişime neticesidir iki, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu doğmuştur. Aslında, Av
rupa Ekonomik Topluluğunun fikri, süper 
devletler arasında bugünkü Batı medeniyeti
nin yaratıcı olan Avrupa'nın iktisaden geri 
kalmış memleketler durumuna düşmesi korku
sudur. 

Bu bakımdan, biz de Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girdiğimize göre bir yabancı ser
maye düşmanlığı, bir yabancı sermaye dostlu
ğu münakaşasının yersiz olduğuna kaniim ma
demki Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmiş 
bir memleketiz, yabancı sermayenin gücünden 
istifade etmeyi peşinen kabul etmiş durumda
yız. Yabancı sermayenin sermaye gücünden js-
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tiifade edeceğiz, teknolojik gücünden istifade 
edeceğiz, pazar bulma gücünden istifade ede
ceğiz, iş ve istihdam gücünden istifade edece
ğiz. Verilmiş olan takrir bunu istihdaf etmek
tedir. 

Durum bu ilken, bir kısım insanların; va
tanperverlik, vatanı sevmek, vatanı satmak, ya
bancı sermayeyi müdafaa etmek, yabancı ser
mayenin aleyhinde bulunmak gibi birtakım 
şeylerde vatanperverlik sınırını bugünkü dün
ya şartları içerisinde ölçebilmek, vatanperver
lik sınırının nerede başlayıp nerede bittiğini 
düşünebilmek için bilgisi kâfi gelmeyebilir. 
Hatta bir 'kısım kimselerin bugünkü dünya 
şartları içerisinde yabancı sermayeyi müdafaa 
ile vatanı satmak - satmamak, vatanı sevmek -
sevmemek arasındaki sının ölçmekte idrâki ki
fayet etmelyelbilir. Bunların, hele bilgi noksan
lığı ve idrak noksanlığı içinde olan bu insan
ların hiç kimseyi şu veya bu fükri müdafaa et
ti diye, şu veya bu istikamette rey verdi diye 
itham etmeye hakkı yoktur, önce bunu hallede
lim. 

Takririmize gelince; takririmizde maden 
sahasındaki yabancı sermayeyi kovmak isteyen 
bir ibarenin Plandan çıkarılmasını istiyoruz. 
Takririn bir kısmında maden sahasını devlet
leştirmeyi ve elektriği devletleştirmeyi istih
daf eden bir başka ibarenin yine Plandan çı
karılmasını istiyoruz. 

Takririmiz bundan ibarettir, arkadaşları
mızın rey hususunda yardımcı olacağı inancı 
ile hepinizi saygı ile ve hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Gerekçeli geritverme önergesi
ni Yüce Meclisim oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edil
memiştir. 

Bir diğer gerekçeli önergeyi takdim ediyo
rum. Önerge numarası 45. 

Başkanlığa 
Planın 630 ncu sayfasında tedbirler kısmın

da 1 numaralı tedbirin plandan çıkarılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Demokratik Parti Grubu Adına 
Bursa 'Erzurum 

Mehmet Turgut Rassim Cinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 
Gerekçe : 

Memlekette enerji kaynakları büyük ölçüde 
Devletin elindedir. Devlet memleketin enerji 
ihtiyaçlarını karşılamaya süratle cevap vere
memektedir. Durum böyle iken, Antalya ve 
Adana bölgelerinde hususi teşebbüse addolan 
ve bölgelerin enerji ihtiyaçlarını istikrarlı bir 
şekilde karşılayan tesislerin devletleştirilme
sini düşünmenin hesabı ve ölçüsü yoktur. Üste
lik bu şirketlerdir ve halk kapitalizmin güzel 
örnekleridir. 

BAŞKAN — Hükümet olarak bu geriverme 
önergesi üzerinde beyanda bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, önergeye katılmıyoruz. 
Çünkü, gerekçede özel sektöre ait iki santral 
vardır. Bunlar, Çukurova ve Kepez santralleri 
olacak her halde; onların devletleştirilmesi 
gibi bir anlam çıkıyor. Böyle bir şey düşün
müyoruz. Bundan önceki konuşmalarımda da 
arz ettiğim gibi, bunların 1312 sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun geçici 6 ve 7 nci 
maddelerinde, imtiyaz süreleri bitinceye kadar 
veya imtiyaz sürelerinin herhangi bir şekil
de bitmesine kadar bunların imtiyazları mah
fuz tutulmuştur. Onun için önergeye katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi Turgut, 
buyurunuz efendim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Planın devletleştirme zihniyetinin ne kadar 
yersiz olduğunu ifade için bir misali huzuru
nuzda arz etmek üzere buraya gelmiş bulunu
yorum. Bu, çok yakın zamanda Şili'de tatbik 
edilen misaldir. 

Bildiğiniz gibi Şili'de sosyalist olan Ailen
de isminde bir zat seçimle Reisicumhur olmuş 
ve bir çok sahaları devletleştirmiştir. 

Şimdi, bu devletleştirmenin iki yıl içerisin
deki neticesini sizlere arz edeceğim, ondan 
sonra Türkiye'deki devletleştirmenin de Tür
kiye'yi nereye götüreceğini tahmin etmek im
kânına sahibolacağız zannediyorum. 

Ailende, iktidara geldiği zaman bakır ma
denlerini devletleştirmişti. Bildiğiniz gibi Şili' 
nin ihracatının % 85'i bakırdan temin edil
mektedir. Bakır madenleri devletleştirildikten 
sonra istihsal % 50'ye yakın düşmüştür ve is
tihsalini ihraç imkânını da bulamamaktadır. 
Bunun neticesi olarak, Ailende iktidara geldiği 
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zaman Şili'nin 377 milyon dolar olan döviz re
zervi iki senenin içerisinde 25 milyon dolara 
düşmüştür. Yine iktidara gelmeden evvel yıl
da 218 milyon dolar ihracat fazlası veren bu 
memlekette devletleştirmelerden sonra yılda 
yaklaşık olarak 225 milyon dolar dış ticaret 
açığı vermeye başlamıştır. Yine bu memlekette, 
1970 yılı Ağustosuna nispetle fiyatlarda; yağ'da 
% 25, Patateste' % 300, Yumurta da % 310, 
peynirde % 640, sebzelerde % 1 000 nispetin
de artış meydana gelmiş ve iki sene içerisin
de birisi yüzde yüz olmak üzere iki defa parasını 
devalüe etmek zorunda kalmıştır. 

Bunun neticesi olarak halkta meydana ge
len sıkıntıların Şili'de nelere malolduğunu da 
hergiün radyolarda dinlemektesiniz. 

Bizim Planımız da devletçi bir zihniyetle ge
tirilmiştir, Devleti birtakım lüzumsuz sahalara 
sokmaktadır. Bu maddede bunlardan birisidir. 
önergemize iltifat buyurulması hususunda yar
dımınızı rica eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Planın 630 ncu sayfasında, 
tedbirler kısmında 1 numaralı tedbirin değiş
tirilmesini önören bu gerekçeli geriverme öner
gesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer 47 numaralı önergeyi takdim edi
yorum. 

Başkanlığa 
Planda sayfa 43 paragraf 7.17nin çıkarı

larak yerine aşağıdaki paragrafın konulmasını 
sayigıyle arz ederiz. 

«Kalkınmanın hızla, plan disiplini içinde ve 
istikrarlı bir şekilde yapılabilmesi için yabancı 
sermayenin finansman gücünden, teknoloji gü
cünden, ihracat ve pazar temini gücünden, iş
gücü ve araştırma gücünden en verimli şekilde 
istifade yollan aranacaktır. Bu hedeflere ula
şılmasında yerli ve yabancı sermaye işbirliği 
teşvik edilecektir.» 

D. P. Grubu Adına 
Bursa Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Kocaeli Milletvekili Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Yabancı sermaye Türkiye'ye bugünkü şart

larda bile normal ölçülerin çok altında gelmek
tedir. Plandaki hüküm mevcut durumu da bir

takım şartlara bağlamakta ve belirli bir kaç sa
haya inhisar ettirmektedir. Bilhassa Ortak Pa
zara üye olacak Türkiyemizde bazı sahalarda 
sanayiimizin yaşaması ve dış piyasalara çıkabil
mesi yabancı sermayenin kolay gelmesine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Hükümet olarak bir beyanda 
bulunacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Değerli 

arkadaşlarını, dün ide arz ettiğim gibi, bugün 
yabancı sermayenin muayyen ölçülerle geti
rilmesini temin etmek imkânı kalkmıştır. Ya
bancı sermaye, her proje için ayrı şartlar konu
şulabilecek, her proje için ayrı meseleler orta
ya getirilebilecek bir duruma gelmiştir. 

Yabancı sermayeyi şu ve veya bu mevzuda 
daJha evvel birtakım kıstaslarla tespit etmek 
imkânı yoktur. Meselâ; (A) projesi için redde-
dilebilecek bir yabancı sermaye, (B) projesi 
için pekâlâ kabul edilebilecek ve Türkiye'nin 
lehine olabilecektir. O bakımdan biz, Planın 
getirdiği birtakım kısıtlamaları, sınırlamaları 
bir tarafa bırakıp bir elastikiyet veriyoruz. Ne 
diyoruz? Temel metal sanayileri ve enerjisinin 
hammadde ihtiyaçlarını karşılamak ve döviz 
kazancını da arttırmak imkânları gözönünde 
bulundurularak aramaları önceliğe göre düzen
lemek ve yabancı sermayenin teşebbüs gücün
den, sermaye gücünden, finansman ve pazar 
bulma gücünden, iş ve istihdam gücünden isti
fade çareleri aranacaktır diyoruz. Ve yerli -
yabancı sermaye işbirliğinin teşvik edilmesi için 
tedbir getirilecektir diyoruz. Sadece istediğimiz 
budur. Yabancı sermaye kendiliğinden gelsin, 
istediği yere, istediği şartlarla gelsin demiyo
ruz. Burada, dün de verdim, şimdi de bir misal 
vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa maden sa
hasında Türkiye son derece kritik bir memle
kettir. Türkiye'nin madenleri 7 000 senedir iş
lenmiştir. Bütün devirlerde muayyen usullerle 
işlenen madenler kalmamıştır. O bakımdan Tür
kiye'de maden sahasında birtakım şeyleri yapa
bilmek için büyük sermayeye, en son modern 
teknolojiye ihtiyaç vardır. Bu bakımdan yaban
cı sermayeye şiddetle ihtiyacolacaktır. 
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Dün arz ettim, Etiler zamanında Anadolu'
da kurşun işlenmiştir ve kurşunların cürufları 
dağlar halinde yığılıdır. Bunların içinde % 15 
mertebesinde kurşun vardır. Selçuklular zama
nında yine kurşun işlenmiştir, bu cüruflar da 
Anadolu'da dağlar boyu doludur. Bunların içe
risinde % 7 - 8 nispetinde kurşun vardır. 

Osmanlılar devrinde yine kurşun işlenmiştir 
ve bunların cürufları da Anadoluda doludur 
ve % 5 nispetinde istifade edilebilir kurşun 
vardır. Bugün bunlardan istifade edemiyoruz. 
Bizim gibi bütün dünya istifade edemiyor. Ama 
Fransızlar bir usul bulmuşlardır, bu usulle bu 
tip cürufların içinde bulunan madenlerden isti
fade edilmektedir. Bugün bu şekildeki cüruf 
Avrupa'nın neresinde olursa olsun, Asya'nın 
neresinde olursa olsun Fransızlar tarafından iş
letilmektedir. Türkiye'de de bunu işleteceksek 
Fransızlar vasıtasıyle işleteceğiz. Halbuki, Pla
nın getirdiği hükümler bunu imkân dahiline 
sokmamaktadır. Biz diyoruz ki, bir teklif gel
diği zaman bunu idarecilerimiz ve teknisyen
lerimiz müzakere etsinler, eğer bunda Türkiye' 
nün menfaati varsa bunu şimdiden Plana koyup 
kayda şarta bağlamayalım, o zaman Hükümet 
ve teknisyenler bunun pazarlığını yapsın ve 
Türkiye'nin lehine ise Türkiye'ye soksun diyo
ruz. 

Önergemizin hedefi budur ve kabulünde 
yardımınızı istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler., önerge kabul edilme
miştir. 

49 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planın 296 ncı sayfasındaki 11 numaralı pa

ragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say-
gıyle arz ederiz. 

«Bilinen maden rezervlerinin işletilmesin
de, kaynakların israf edilmeden kısa zamanda 
ve en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlana
caktır.» 

D. P. Grubu adına 
Bursa Milletvekili Erzurum Milletvikili 
Mehmet Turgut Basim Cinisli 

Kocaeli Milletvekili Trabzon 
Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Madenlerimizin en kısa zamanda ve en ve

rimli şekilde memleketin ve milletin refahı için 
faydalı hale gelmesi esastır. Bu mevzuda işlet
menin menşeinden çok, faydalı ve verimli ol
ması ve milletimizin kalkınmasına yardımcı ol
ması esas alınmalıdır. Kendi kıt kaynaklarımız
la bunu temin etmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet olarak önerge üzerin
de beyanda bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Gerekçeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeye katılmıyorsunuz. 
Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

61 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki ibarenin 3 ncü Beş Yıllık Planın 

köy ve köylü sorunu bölümü ilkeler ve tedbîr
ler kısmının 1926 ncı sayılı paragrafın, 967 nci 
sayfasındaki 5 nci maddesine ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

ıSiirt Milletvekili 
Adil Yaşa 

Teklif : Geri kalmış yörelerdeki köylere 
hizmetlerin götürülmesinde öncelik için halkın 
katkısı aranmayacaktır. 

Gerekçe : 
Bilindiği üzere ve Planın muhtelif yerlerin

de belirtildiği gibi geri kalmış yörelerin bil
hassa köylerde yaşayan vatandaşlarımız en il
kel ihtiyaçlarını sağlamakta zorluk içerisinde
dirler. Köye kötürülecek en mübrem bir hiz
met dahi ödemede bulunma imkânından mah
rum olabilirler. O takdirde hizmet gelişmiş böl
gelere götürüleceğinden bölgeler arasında yeni 
bir dengesizlik problemi ile karşı karşıya ka
lınmış olacağı cihetle iş bu önergeyi takdim et
miş bulunmaktayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeyi daha 
önce kabullenmişti, öyle mi efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Hayır efendim. , 

BAŞKAN — ıSayın Âdil Yaşa tarafından 
verilmiş olan önerge? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Hayır efendim, önergenin üzerinde bizde öy-
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le bir işaret yok. Bilâkis başka sebeplerle halk 
katkısı dolayısıyle katılmadığımızı arz etmiştik. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Âdil Yaşa. Benim hatırım

da kaldığına göre Hükümet bunu uygun bul
muş gibi idi, iki gün geçti ama, Sayın Yaşa siz 
daha iyi bilirsiniz? 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Başka önerge idi 
efendim. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bir fıkra ilâvesini istediğim 1926 numaralı 

madde planda şöyle bir şekilde kaleme alınmış 
bulunmaktadır: «Köyün sosyal ve ekonomik 
kalkınmasında altyapı gereksinmelerinin gide
rilmesinde ve modernleşmeyle ilgili olarak kö
ye götürülecek hizmetlerde halk katkısından 
yararlanılacaktır» diyor. 

Şimdi bendeniz, bir madde olarak bu fıkra
ya ilâve etmek istediğim husus ile, bu geri kal
mış bölgelerde bu halkın katkısı aranmadan 
bu hizmet götürülebilsin demekteyim. Şimdi bu 
önergemde plana yük tahmil eden her hangi 
bir husus yoktur. Bilâkis planın muhtelif yer
lerine serpiştirilmiş bulunan birçok ilkelere uy
gun düşen bir önergedir. Planda sosyal adale
tin gerçekleştirilmeye çalışılacağı beyan edil
mektedir. Yine planda bölgeler arasındaki den
gesizliğin bertaraf edilmesine çalışılacağı öngö
rülmektedir. Yine planda gelir dağılımının dü
zeltilmeye çalışılacağı öngörülmektedir ve yine 
planda Türk vatandaşlarına, Türk vatandaşlığı 
haysiyet ve şerefine yakışır bir yaşama düzeni 
sağlanacağı öngörülmektedir. 

Bu önerge, sırf yoksulluk ve fakirlik yüzün
den bu katkıda bulunamayacak olan köylerin 
Ibu hizmetten, bu altyapı hizmetlerinden fayda
lanmasını temin etmek için verilmiş bulunmak
tadır. 

Geçen müzakerede Sayın Bakan bu önerge
me karşı; «Bu, gönüllü katkıları da önleyebi
lecek nitelikte bir önergedir» diye buyurdular. 
Şimdi tabiî ben bu önergem kabul edildiği tak
dirde motamo bu şekilde plana geçsin diye bir 
iddiada bulunmuyorum, ısrar etmiyorum. Sayın' 
Bakan bu halkın gönüllü katkılarının da eğer 
mutalâka bulunmasını istiyorlarsa bunu ifade 
edebilecek bir orta yol, iki tarafı telif edebilen 
bir öneride de bulunabilirler. 

Geçen müzakerede sayın Adalet Partili mil
letvekili arkadaşlarımız da bu önergeme lüt
fettiler müspet oy verdiler. Yine hem sayın 
Adalet Partili milletvekillerinden, hem de tüm 
Meclisin diğer üyelerinden bu önergeme müs
pet oy vermelerini arz ve istirham ediyorum. 
Bu önergeye karşı sayın Hükümetin tutumu da 
bu demin saydığım ilkelere karşı geri kalmış 
bölgeler arasındaki dengesizliği bertaraf etme
ye çalışacağına dair vaadinde samimî olup ol
madığının bir ölçüsü olacaktır. 

ISaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerg*e kabul edilmiştir. 

69 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 3 ncü Beş Yıllık 

Planın Ekonomik ve Malî örgüt'leşme politikası 
başlıklı bölümünün para yatmayan malî kurum
lara ait kısmının Sigortalarla ilgili (d) bendi
nin 2062 kenar No. lu «Devletçe Millî Reasü
rans şirketine verilen inhisar ve öteki kamu 
hizmetleri imtiyaz müddeti sonunda bir kamu 
teşebbüsüne devrolunacaktır» Hükmünün kar
ma ekonomi sistemine ve AET anlaşma ve ta
ahhütlerine ters düştüğü için aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek 2 nci Beş Yıllık Plandaki hük
mün aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İstanbul istanbul 
Orhan Cemal Fersoy Hasan Güngör 

2062. Devletin reasürans inhisarının iş
letmeciliğini yapmak üzere özel bir kanunla 
teşkilâtlandırılacak ve özel hukuk hükümleri 
dahilinde yönetilecek, yönetime sigorta şirket
lerinin de iştirak edecekleri ve kârdan pay ala
cakları, fakat kamu temsilcilerinin yönetiminde 
söz sahibi olacakları bir enstitü kurulacaktır. 

Değişiklik teklifi gerekçesi : 
Gerekçeli geriverme önergesi vermemizin se

beplerini özet olarak aşağıda arz ediyoruz. 

1. Bilindiği gibi, 3 . 8 . 1971 gün ve 13815 
sayılı Resmî Gazete ile neşrolunan Avrupa Eko-
mik topluluğuna katılmaya dair anlaşma Kanu
nunun 37, 61, ve 62 nci maddeleri ile bankacılık 
ve sigortacılık hizmetlerinin liberasyonu esası 
benimsenmiş ve inhisarların tedricen kaldırıla
cağı ve yeni inhisarlar getirilmeyeceği Devletçe 
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taahhüdolunmuş olmasına rağmen değişiklik 
teklifimizden evvelki, yani 3 ncü Beş Yıllık 
Plandaki hüküm bu anaesasa ters düşmüştür. 

2. ikinci Beş Yıllık Planda, yukardaM 
Devletçe yapılan taahhütlerimiz nazara alına
rak, şimdi vaki teklifimin aynısı mevcut idi. 
Değişiklik teklifimizle yeni bir durum ihdaset-
memekte, Planların devreler itibariyle devamlı
lığını da savunmuş olmaktayız. 2 nci Beş Yıllık 
Plan kısmen liberasyona imkân veriyor ve ted
ricen kaldırma serbestisini de tanıyor idi. Bü
kere plana alman hüküm 2 nci Beş Yıllık Plan
daki esaslara tamamen aykırı olduğu gibi, 
3 ncü Beş Yıllık Planın stratejisine ve Sayın 
Başbakanın Plan esaslarını kamuoyuna takdim 
konuşmasına da aykırı düşmektedir. Yine Sa
yın Başbakanın Millet Meclisi Genel Kuruluna 
takdim konuşmasının 6 nci sayfasındaki» Kar
ma Ekonomi sistemimizin ve topyekûn kalkın
ma amacımızın bir gereği olarak, kamu ve özel 
Rektörümüzün bir arada bu hedefleri gerçekleş
tirmeye katkıda bulunmasını bekliyoruz» te
menni ve talebinede müspet bir cevap ver
mek mümkün olamaz. Zira bu hüküm (3 ncü 
Beş Yıllık Plandaki hüküm) Sigortacılığı Dev
letleştirme fikrinin tahakkukunda önemli bir 
adımdır. Devletleştirme ile karma sistem bir bi
rine aykırı düşmektedir. 

Yukardaki değişiklik gerekçelerimiz nazara 
alınarak Planın geriverilmesini, gerekli değişik
liğin teklifimiz istikametinde yapılmasını arz 
ederiz. 

istanbul İstanbul 
Orhan Cemal Fersoy Hasan Güngör 

BAŞKAN — Hükümet olarak, okunmuş 
olan gerekçeli geriverme önergesi üzerinde be
yanda bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
ni izah yönünden buyurun Sayın Güngör. Kısa 
olmak kaydıyle lütfen. 

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

Burada değiştirmek istediğimiz husus yeni 
bir husus değildir, ikinci Beş Yıllık Planda bu
lunan hükmün aynının, tekrar Üçüncü Beş Yıl
lık Plana dercini istirham etmekteyiz. Yalnız 
ikinci Beş Yıllık Planda «enstitü» tabiri kul

lanılmıştır. Eğer arzu edilirse bu «enstitü» keli
mesi «teşekkül» şeklinde de değiştirilebilir. 
Planların devamlılığı, espri olarak devamlılığı 
lâzımdır. Bu yüzden biz devletleştirme kokusu 
olan bu maddeyi değiştirmek suretiyle ikinci 
Beş Yıllık Plandaki hükmün aynının kabulünü 
istiyoruz. 

Gerekçemde bulunan hususları tekrar edip 
vaktinizi almak istemiyorum, önergemize müs
pet istikamette oy vermenizi saygılarla sizlere 
arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önerge
sini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

79 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Plan 

belgelerinde kullanılan bazı kelimeler ve ifade
ler anlaşılamıyor. Sayın üyelerinde ilmî açıdan 
eleştirdikleri plan dili, yaşayan Türkçeye uy
gun gözükmüyor. Türk dilini en güzel şekilde 
kullanmak mevkiinde olan T. B. M. M. eseri 
olacak Üçüncü Beş Yıllık Planın dilinin yeni
den geçirerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

D. P. Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Trabzon 

Necati Çakıroğlu 

ıGerekçe : . 
Üçüncü Beş Yıllık Plan belgeleri dil bakı

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

Hatta Anayasanın 10 ncu Mad. «Şart» keli
mesini de belli heves istikametinde «Koşul» 
olarak değiştirilmiştir. 

T. B. M. M. Eseri olarak plan belgelerinin 
dilini tashih etmek maksadıyle bu teklifimizin 
itibar görmesi gerekir. 

BAŞKAN — Bu önerge aynı zamanda bir 
temenniyi ihtiva etmekte olup, temenni takrir-
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lerinin oya konması dahi içtüzüğümüze uygun 
düşmemekte; fakat daha önceki birleşimde mü
zakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 

Hükümet olarak katılıyormusunuz efen
dim? Katılmadığınızı daha önce beyan etmişsi
niz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Buna katılmadığımızı daha önce arz etmiştik 
efendim. Yüabinlerce kelime içerisinde, 1 100 
sayfalık bir kitap içerisinde, burada misal ola
rak verilen bazı kelimeler vardır; bunlar her 
zaman düzeltilebilir. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi sunuyorum; 99 numa
ralı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 3. BYP hakkında tadil teklifi 

Özü : 3. BYP Hizmetler «Maküne İmalât 
iSanayii» bölümüne «Takım Tezgahları sanayi
nin kurulup geliştirileceği» hedef ve yatırımla
rının yerleştirilmesi, 

AET protokol anlaşmasının bu sanayiin 
yurdumuzda kurulmasını ve gelişmesini önle
yici manilerin ortadan kaldırılacağının belirtil
mesi. 

Gerekçe : 
Bir memleketin sanayileşmesi, sanayi 

tesislerini bizzat kendisinin kurabilmesi 
ile mümkündür. Bunun da kilit noktası Ta
kım tezgahları sanayiidir. Planlı kalkınmak is
teyen ülkeler planlarında hep bu sanayie en 
büyük ehemmiyeti vermişlerdir. Bu sanayinin 
ciddî bir şekilde ele alınması ve büyük yatırım
lardan kaçınılmadan kısa zamanda gerçeklen-
mesi kalkınmanın temel şartıdır. 

Halbuki maalesef AET protokolünde bu sa
nayiinin gümrük himayesinin süratle kaldırıla
cağı maddesi bulunmaktadır. Takım Tezgahla
rı sanayii gibi ancak 8 - 10 senede kurulup ge
lişebilecek bir sanayi dalında bu manianın or
tadan kaldırılması zarurî bulunmaktadır. Bu 
mühim sebeplerden dolayı aşağıdaki teklifler 
arz olunur. 

Teklif 1 : 3. BYP. «Makine İmalât Sanayii» 
Bölümü sayfa 546 hedefler kısmına madde 
994'ten sonraya aşağıdaki maddenin ilâvesi : 

«995 nci 3. BYP. devresinde Takım Tezgah

ları sanayiinin kurulup geliştirilmesine büyük 
önem verilecektir. 

Teklif 2 : 3. BYP. Makine İmalât Sanayii 
yatırımlar kısmı madde 1 000 ie otomotiv sana
yimden önceye aşağıdaki ilâvenin yapılması : 

«(1) Takım Tezgahları Sanayii.» 
Tokat Konya 

Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 
BAŞKAN — Hükümet olarak önerge üze

rinde beyanda bulunacak mısınız? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, makina imalât sanayii genel
likle planın en önemle ele aldığı bir konudur. 
Bunun içerisine, takım tezgâhlan gibi daha bin-
lsrc3, yahut yüzlerce makina dahildir. Biz pla
nın genel anlamı ile bu tezgâhları kapsadığını 
biliyoruz ve isim zikretmek gerekirse eğer, baş
ka bir sürü daha makinanm isminin zikredil
mesi gerektiği için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz, önerge sa
hipleri de yok. Gerekçeli geriverme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyoruz: 101. 

Sayın Başkanlığa 
Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri ve 
stratejisi, kalkınma politikalarının ilkeleri 7,40 
maddesi ile aynı konu ile ilgili 210 ncu sayfada 
386 ncı maddenin aşağıdaki şekillerde değiştiril
mesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

Enerji 7,40. 
iSanayileşmenin ve yükselen yasama düzeyi

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

Sayfa 210 madde 386 «Enerji sektöründe 
ekonomik ve sosyal gelişmenin hızla artırdığı 
yurtiçi enerji talebinin darboğaz yaratılmaksı-
zın karşılanması ilkesinden hareket edilmiş, bu 
amaç için yurtiçi enerji kaynaklarının geliştiril
mesine öncelik verilmiştir. 

Gerekçeleri : 
Gerek ekonomik, gerekse Devlet olma 

yönünden ve gelecekdeki çeşitli mü-
nasebetlerimizdeki gelişmeler nedeniyle bağım
sızlığımızı maddî ve manevî yönlerden ciddî 

— 304 — 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 O : 2 

şekilde tehlikeye düşürücü nitelikte olan ikinci 
kısımlarının terkedilmesi gerektir. 

Detaylarını şifahen arz edeceğim. 
BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu

sunuz önergeye? 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

KEVNi NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Raporu 
ilâve edilecek bir husus yok efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Kimin 
önergesi efendim? 

BAŞKAN — Zekeriya Kürşad'ın. İsim başta 
okunmuş. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan bile hata yapıyor, unutuyor; biz de bazen 
unutabiliriz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

102 numaralı önergeye geliyoruz. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçedir : 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 189. sayfasın

da yer alan 114 numaralı kamu kesdmi genel 
dengesi başlıklı tabloda kamu tasarruflarına 
dahil edilen kalemler arasında 4 numarada sos
yal fonlar gösterilmiştir. 

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

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

Bu şekilde bir uygulama, özelikle sigorta
lı işçilerin sosyal güvenlik fonlarının atıl sayı
labilecek şekilde Devlet harcamalarına tahsis 
edilmesinin planlanmış olması, sakıncalıdır. 

Üçüncü Beş Yılık Plan taslağını hazırlayan 
ve Parlamentoya sunan hükümetler çeşitli ve
silelerle Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ba
kımdan âdeta bir iflâsın eşiğinde olduğunu ifa
de etmişlerdir. Bu güçlüğü gidermek için işçi 
emeklilik haklarında menfi yönde değişiklikler 
yapılması temayüllerinin belirmiş olması ça

lışıma hayatımızda ve çalışan kitlelerde geniş 
huzursuzluklar yaratmış ve Sayın OuımJhurbaş-
kanımız işçi emeklilik haklarının geriye götü
rülmesinin söz konusu olamayacağını açıkla
mak lüzumunu duymuştur. 

Kurumun önümüzdeki yıllarda meselâ plan 
tasarısında 1976 ve 1977 yıllarında açık ver* 
ceği ifade edilmektedir. 1971 yılı sonuna kadar 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Devlet tahville
rine tahsis ettiği miktarın 6,5 milyar lira oldu
ğu 1971 yılı faaliyet raporunda yazılıdır. Bu 
tahvillerin büyük bir kısmı % 3, % 5, % 8 ve 
% 6,5 nispetinde faiz geliri sağlamaktadır. Bu
günkü faiız nispetlerinin altında geliri olan bu 
Devlet tahvillerinin faiz nispetlerinin yüksel
tilmesi veya bedellerinin ödenmesi konusundaki 
teşebbüslerden hiçbir olumlu sonuç alınamadığı 
da Sayın Çalışma Bakanının beyanlarından an
laşılmıştır. 

Bütün bu uygulamaları değerlendirdiğimiz 
zaman görülmektedir M Sosyal Sigortalar Ku
rumu fonlarının Devlet tahvillerinle geniş ölçü
de tahsis edilmem, kurum fonlarının verimlilik 
ilkesine göre işletilmesine mani olmaktadır. 

Bu sebeple Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemin
de Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta gelir
leri ile sigorta güderleri arasındaki farkın Dev
let yatırım Bankasına veya Devlet tahvillerine 
tahsis edilmesini öngören hususların plandan 
çıkarılmasında zaruret vardır. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kuru
luş Kanununda «Kurum özel hukuk hükümle
rine tabi malî ve idarî bakımdan muhtar ve 
tüzel kişilikte bir Devlet kurumu olarak tanım
ladığına göre kurum fonlarının tahsisinde sos
yal güvenlik sisteminin geleceğini korumak 
amacayle verimlilik ve likidite ilkelerine uygun 
alanlara öncelik verilmesi gerekmektedir. 

Yukarda arz edilen sebeplerle Üçüncü Beş 
Yilhk Planın 185. sayfasında yer alan 108 
No. lu tablodaki kamu kesimi gelirlerine dahil 
edilen sosyal fonlar içinde Sosyal Sigortalar Ku
rumundan aktarılması öngörülen miktarın çı
karılarak aşağıdaki şekilde değişiklik yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

Tadil t ekM 
Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısının 185. say

fasında yer alan kamu kesimi gelirlerine ait 
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tablonun 4. yatay sütunda gösterilen sosyal fon
lar içinde Sosyal Sigortalar Kurumundan akta
rılması öngörülen miktarın çıkarılarak aynı 
miktarın Devlet tahvilleri ile karşılanmasını 
sağlayacak şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

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

Nİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora ilâve 
edilecek bir husus yok. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

—• Sayın Başkanım, Sosyal Sigortalar Kuru
mlu, Emekli Sandığı gibi müesseselerin sosyal 
fon denilen varlıklarının planda yatırımlara 
dönük olarak kullanılması yeni bir şey değildir 
malumuâliniz; birinci, ikinci planlarda bu fon
lar kullanılaıgelmiştir. Bu sadece planların ya
ran. açısından değil, bizzat Sosyal Sigortaların, 
Emekli sandıklarının yararı açısından da böy
ledir. 

Faizin % 6,5 veya 7 olması veya 6 olması 
ayrı bir şeydir. Bu fonlar birinci, ikinci plan
larda olduğu gibi üçüncü planda da bir yatırını 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunların ya
tırım kaynağı halinden çıkarılıp, onun yerine 
Devlet istikrazlarının yapılması imkânı mevcut 
değildir. Çünkü, esasen Üçüncü Beş Yıllık 
Planda istikraz imkânları tüm kullanılmıştır. 
Bu kaynağın fon olarak Devlet kaynakları ara
sında çıkarılması Üçüncü Beş Yıllık Planın 
malî dengesini tüm bozacak niteliktedir. Bu 
yüzden katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Yılmaz 
konuşacak mısınız efendim?... Buyurun. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; dün maruzatımı kı
saca arz etmiş idim. 540 lira ile emekli olan ar
kadaşlarımızın ücretlerine bir nebze zam yapa
bilmek için yaptığımız teklifi, aktuarya hesap
larının noksanlığı nedeni ile, Yüce Mecliste mü
zakere ederken sanırım biraz sıkıntı içerisine 
düşeceğiz. 

Esasen 441 sayılı Kanuna göre kurum gelir
lerinden 7 376 000 lira bugüne kadar Devlet 
Yatırım Bankasına yatırılmış bulunmaktadır. 
Bunun haricinde yine Sosyal Sigortalar Kuru

mu, bugüne kadar 1 093 000 lira kadar da Dev
let tahviline yatırmış bulunmaktadır. Kanaati
miz odur M, bu hayat pahalılığı karşısında, bu
güne kadar emekli olmuş veya bundan sonra 
emekli olan arkadaşlarımız, bakımından kâğıt 
üzerine yatırılmış ve % 6,5 - % 7 faizli bu mik
tarların daha rantabl, daha iyi gelir getirici yer
lere yatırılması halinde elbetteki faydaları ola
caktır. Bununla, emekliye sevk edilmiş olan bu 
arkadaşlarımıza hiç olmazsa bir nebze daha ya
şama imkânını vermiş oluruz. 

O bakımdan arz ediyorum ki, dün Yüce 
Mecliste bu karar alınmıştı. Biz Anayasanın 
53 ncü maddesini de biliyoruz ve diyoruz ki, 
bu miktarların Devlet tahviline yatırılmak su-
retoijrle malî dengeyi, program dengesini bozma
mak suretiyle hallolma imkânı vardır. Yoksa 
elbetteki, planın gelirler kısmını tamamen 
altüst etmek ve planın tamamen bir değişikli
ğe tabi tutulması taraftarı da değiliz. Ancak, 
bugüne kadar emekliye sevk edilen 800 000 on
dan sonra da emekli olacak olan, bilhassa 1975 
yılında en aşağı, bir o kadar daha arkadaşımı
zın emekli olmaları halinde mevcut çalışanlara 
fazlaca prim yüklememek şartı ile bu işi halle
debiliriz. 

Bugün Batı ülkelerinde görürüz ki, bizden 
daha fazla prim ödeyen bir sigortalı yoktur. 
Hem Bağ - Kur'un hizmetleri itibariyle, hem 
Emekli Sandığı hizmetleri itibariyle, hem de 
Sosyal Sigortalar Kurumunun 441 sayılı Kanu
na göre bugüne kadar almış olduğu 8,5 milyar 
liranın artık kâfi geldiği kanaatiyle, malî den
geyi de bozmadan artık mevcut miktarları Dev
let tahviline yatırmak suretiyle ve dün vardığı
mız prensip kararının herhalde Yüce Mecliste 
tekrar değiştirilmeyeceği kanaatiyle saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

105 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan tasarısı

nın 982. sayfa ve 1992. paragraf numaradaki (d) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim . 

Bursa 
Kasım önadım 
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d) 1479 sayılı Esnaf ve Sana'tkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun 16 ncı maddesine göre ayrılacak kar
şılıklardan yüzde 25'ine kadar kısmının esnaf 
ve sanatkârlara işletme ve tesis kredisi olarak 
tahsis edilmek üzere Halk Bankasına yatırılma
sına ilişkin hükmü bankaya yeni kaynak getir
mektedir. Getirilen bu kaynağın 1479 sayılı Ka
nunun tâyin ve tespit ettiği şekilde esnaf ve sa
natkâr kredilerinde kullandırılması gereklidir. 

BAŞKAN. — Hükümet, bu konuda beyanda 
bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Meç

isin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde bir ön
ceki birleşimde 77 sayılı Kanun uyarınca dik
kat nazara alınma kaydıyle kabul edilmiş bulu
nan gerekçeli geriverme önergeleri bugünkü 
birleşimde tekrar görüşülmüş ve tekrar oya su
nulmuş bulunmaktadır. 

Şimdi yine, 77 sayılı Kanun uyarınca, ge
rekçeli geriverme önergeleri Meclisçe kabule şa
yan görülmüş olduğu cihetle planın tümünü 
Hükümete gönderiyoruz. Hükümet bu ana ka
dar kabul edilen gerekçeli geriverme önergeleri 
muvacehesinde raporunu hazırlayacaktır. Onun 
için zannediyorum Hükümetin bir müddet ça
lışması gerekecek... 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizi dinliyorum. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, daha birçok işimiz vardır. 
Raporumuzun ^hazırlanması için yarın saat 
11,00 "e kadar müsaade vermenizi rica ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
aslında akla gelebilir ki, bu planın 8 gün zar
fında Millet Meclisinde görüşmesinin bitirilme
si ve açık oya sunulması gerekir. Aslında biz 
bu müddetleri evvelce çok dar açıdan kullan
dık ve bazı hallerde 48 saat geçme hükmüne 
bağlı kalmaksızın dahi plan müzakeresini in-
tacettjik. Normal programımıza göre 27 - 28 
Ekim günleri içinde üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının görüşülmesinin bitebileceği hesabe-
diiliyordu. Daha sonra 48 saat geçme hükmüne 

bağlı kalmaksızın 2 gün evvel Senatodan gelen 
metni servise aldığımız için bugüne getirebil
dik. 

Takdir edensiniz ki, Hükümetin bu konu
da geniş bir çalışma yapması gerekecektir. As
lında her ne kadar 8 günü geçmiyormuş gütoi 
görünüyorsa da, bu gece müzakereye başlamış 
olsak dahi saat 24,00'ten sonra esasen 8 gün 
geçilmiş sayılıyor. Bu sebeple kendilerine bu 
müsaadenin verilmesi gerektiği inancındayım. 
Yüce Meclis de bunu onaylarsa yarın saat 
11,00'e bu birleşimi bırakmak gerekecektir. 

Hükümet bu akşam çalışmalarını sürdürmek 
ve plan üzerinde raporunu tanzüm etmek için 
müddet işitiyor ve dolayısıyle yarın saat 11,00'de 
birleşimin başlamasını uygun buluyor. Bu hu
susu Yüce Meçisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Güner, Sayın Reşit Ülker; size 
cevap vermek istemiyordum, ama çok İsrar et
mişsiniz. 

Rahmete kavuşan işçiler için saygı duruşun
da bulunulması hususunda aslında bir yanşa 
girmenin lüzumu yok. Çünkü çok önerge vardı. 
Ben bütün bu önergeleri... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, okumanız gerekirdi. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Temenni öner
gelerini okumak diye bir mecburiyetim yoktur 
ve temenni önergelerini oya koymak mecburiye
tim yoktur, temenni önergelerine uymak mecbu
riyetim yoktur... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bunun için saygı duruşunu mutaızammın 

gelmiş bulunan muhtelif önergeleri, bu Mecli
si idare eden Başkan sıfatıyle tevhidetttim ve 
saygı duruşunu intacettdırdim; ama Sayın Gü
ner önerge vermiştir zikredeyim, Sayın Ülker 
önerge vermiştir zikredeyim, Sayın Sezai Or-
kunt Önerge vermiştir zikredeyim, Sayın Or
han Dengiz önerge vermiştir zikredeyim. Yani 
bu hususta beni sıkıştırmanız gerekmez. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Meclis açık
tır efendim, verilen önergeler okunur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Meclis 
saygı duruşunda bulundu. Meclis saygı duru
şunda bulunmakla millet de bulundu demektir. 
Daha ne?... 
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BAŞKAN — Evet efendim, ben Başkanınız 
olarak bunu yerine getirdiğini© göre, başka bir 
mesele kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi almış oldu
ğunuz karar gereğince, Üçüncü Beş Yıllık Kal-

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, işçi 
dövizlerinin sanayide kullanılmasının düşünü-
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/847) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 1 . 1972 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif «derim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

İşçji dövizlerinin büyük bir rakama ulaşma
sı, ödemeler dengemizde bugün bir ferahlık ya
ralanıştır. Ancak, işçi dövizlerine bel bağlanma-
malıdır. işçi çeken ülkelerin gelişme hızındaki 
yavaşlama durdurulamayacak olursa, ilk önce 
yabancı işçilerin işiten uzaklaştırılacakları açık
tır. Bu nedenle, işçi dövizleri, sanayileşme tem
posunuv hızlandırmak ioin kullanılmalı, dışarı
daki işçilere, ülkemizde benzer işler kurma amaç 
ediııilmelidir. 

Bu görüşümüze siz de katılmakta mısınız? 
Katılmakta iseniz bu konuda ne gibi çalışmala
rın yapılması düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 10 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
TetMk Dairesi 

Sayı : 77-66/10619 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 1 . 1972 tarih ve 7/847/0060-38540 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın işçi dö

vizlerinin gereği gibi değerlendirilmesi konu

klama Planının görüşülmesinin sonu yarın in-
tacolacaktır. 

Yarın saat ll,00tâe toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

sunda alınan tedbirlere ilişkin 13 . 1 . 1972 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

içel Milletvekilli Celâl Kargilı'nın, işçi dö
vizlerinin gereği gibi değerlendirilmesi konu
sunda alınan tedbirlere ilişkin 13 . 1 . 1972 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıkla
rından alınan bilgilere göre : 

Halen işçi dövizlerinin de katkısıyle çok 
yüksek ve memnuniyet verici bir düzeye ulaş
mış bulunan döviz rezervlerimizin bahşettiği 
imkânlardan yararlanılarak, ithalât hacmi 
önemli bir nispette artırılmış ve özellikle, ko
talarda sanayi yatırımları ve ihtiyaçları için da
ha büyük paylar ayrılması yoluna gidilmiştir. 

Diğer taraftan yurt dışındaki işçilerimizin 
tasarruflarını birleştirerek memleketimizde ya
pacakları yatırımlar teşvik edilmekte ve bu ko
nuda gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Ayrıca, özel teşebbüsün yatırım kredisi ihti
yacını karşılamak, kamu ve özel sektörün kre
dili ihracat 'işlemleriyle döviz kazandırıcı di
ğer muameleleri finanse etmek, yurt dışındaki 
işçilerimizin tasarruflarını yatırım faaliyetleri
ne yönelterek yurt ekonomisi yararına değerler 
katmak ve bölgelerarası dengeli gelişmeyi sağ
lamak amacıyle yatırımları az gelişmiş bölgele
re yöneltmek ve bu bölgelerde yapılacak yatı
rımları desteklemek üzere «Ulusal Kalkınma 
Bankası» adı altında bir banka kurulması hak
kındaki kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. 

Ferid Melen 
Başbakan 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR : 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI : 
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2. — içel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiyedeki 
telefon abonman miktarına dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı ceva
bı (7/1071) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederdim. 

İçel Milletvekili 
Oelâ! Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bugün© kadar yıl
lar itibariyle Türkiye'de il ve ilçelere göre te
lefon abonman sayısı ne olmuştur? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Dairesi Bsjk. 
12053-2084-13520 

19 . 10 . 1972 

Konu : Telefon aboneleri. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 30 . 5 . 1972 gün ve 7/1071 -

5849/44207, 

to) 25 . 9 . 1972 gün ve 7/1071/5849/44207 
sayılı yazılarınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması istenen Türki
yedeki telefon ofoane miktarına ait bilgi mev
cut istatistiklerimize uygun olarak Ek : VĞe 
sunulmuştur». 
Gereği için arz ederüm. 

Rıfkı Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

Yıllar itibariyle Türkiye telefon albone durumu 
ilçe -

il. Merkez- bucak ve 
lerindeki köylerdeki 

Yıllar 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1033 

Toplam 
aJbone 

12 660 
13 589 
14 490 
15 262 
15 553 
15 503 
16 244 
16 340 

abone abone 

Yılar 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Ü. Merkez-
Toplam lerin-deM 
albone adone 

14 939 
18 072 
16 768 
19 481 
20 403 
21 457 
22 964 
23 396 
24 932 
27 129 
28 390 
28 875 
30 634 
31 935 
36 216 
41 690 
58 189 
63 376 
70 376 
80 095 
103 030 
116 455 
133 328 
154 316 
167 230 
172765 
180 030 
191287 
195 367 
199 451 
210 183 
243 361 
262 547 
275 380 
288 057 
330 904 
376 987 
426 377 

İlçe -
bucak ve 
köylerdeki 

adone 

212 273 
221 833 
222 944 
252 645 
281 608 
306 992 

50 274 
53 547 
65 113 
78 259 
86 379 
119 385 

Not : Abonelerin il ve ilçe olarak ayırımı 
mevcut istatistiklere göre 1966 yılından itiba
ren mevcudolup daha önceki yıllarda bu ayı
rım yapılamamaktadır. 
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3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, Türk 
Hava Yollan ile yolculuk yapan Parlamenter
lerimize dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danı§man'ın yazılı cevabı (7/1074) 

17 . 5 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki, sorumun, Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı, saygılarımla arz ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Tarlı 

Aşağıdaki talihlerde, Millet Meclisini temsi-
len ve görevli olarak yurt dışına giden ve bu 
yolculuklarının mümkün olan kısmını Türk Ha-
ve YoUanyle yapan Parlamanterlerimizden 
kimlere, hangi tarife üzerinden bilet verilmiş
tir? 

(Türkiye'de uçağa binilen ve inilen hava ala
nının, Ankara mı, istanbul mu, olduğu kayde
dilmek suretiyle) 

5 Kasım 1970 
12 Kasım 1970 
7 Aralık 1970 
9 Aralık 1970 

13 Aralık 1970 
14 Aralık 1970 
15 Aralık 1970 
17 Aralık 1970 
13 Ocak 1971 
13 Ocak 1971 
19 Ocak 1971 
20 Ocak 1971 
28 Ocak 1971 
29 Ocak 1971 
18 Şubat 1971 
25 Şubat 1971 
27 Şubat 1971 
9 Mart 1971 

12 Mart 1971 
24 Mart 1971 
24 Mart 1971 
25 Mart 1971 
25 Mart 1971 
27 Mart 1971 
27 Mart 1971 
4 Nisan 1971 

18 Nisan 1971 
20 Nisan 1971 
20 Nisan 1971 
21 Nisan 1971 
21 Nisan 1971 
23 Nisan 1971 
26 Nisan 1971 
27 Nisan 1971 
28 Nisan 1971 
28 Nisan 1971 

Gidilen yer 

La Haye 
La Haye 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Washington 
Paris 
Paris 
Paris 
Washington 
Caracas 
Paris 
Caracas 
Paris 
Viyana 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 

Gidiş mi? 

Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 

Gddiş 
Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 
Ga'diş 

Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 

ı 

Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 
GMş 
Gidiş 

Dönüş mü? 

Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 
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Tarih Gidilen yer Gidiş mi? Dönüş mü? 

9 Mayıs 1971 
10 Mayıs 1971 
14 Mayıs 1971 
15 Mayıs 1971 
15 Mayıs 1971 
23 Mayıs 1971 
30 Mayıs 1971 
6 Haziran 1971 
7 Haziran 1971 
8 Haziran 1971 
8 Haziran 1971 
9 Haziran 1971 

17 Haziran 1971 
10 Haziran 1971 
19 Haziran 1971 
27 Haziran -971 
30 Haziran 1971 
3 Temmuz 1971 
3 Temmuz 1971 
4 Temmuz 1971 
4 Temmuz 1971 
5 Temmuz 1971 
5 Temmuz 1971 
6 Temmuz 1971 
7 Temmuz 1971 
8 Temmuz 1971 
8 Temmuz 1971 
8 Temmuz 1971 
9 Temmuz 1971 
9 Temmuz 1971 
9 Temmuz 1971 

10 Temmuz 1971 
17 Temmuz 1971 
18 Temmuz 1971 
7 Ağustos 1971 

21 Ağustos 1971 
31 Ağustos 1971 
5 Eylül 1971 
8 Eylül 1971 

10 Eylül 1971 
10 Eylül 1971 
12 Eylül 1971 
12 Eylül 1971 
13 Eylül 1971 
13 Eylül 1971 
15 Eylül 1971 
15 Eylül 1971 

Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Paris 
ıStrazbourg 
Brüksel 
Brüksel 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Paris 
Strazbourg 
Paris 
Salerno 
Paris 
Salerno 
Paris 
Paris 
Strazbourg 
Paris 
Berlin 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Berin 
Stockholm 
Strazbourg 
Berlin 
Bern 
Strazbourg 
Strazbourg 
Strazbourg 
Brüksel 
Brüksel 
Paris 
Stockholm 
Paris 
Stockholm 
Paris 
Dublin 
Paris 
Bern 
Brüksel 
Bern 
Dublin 

Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 
Gidiş 

Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 
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Tarîih 

15 Eylül 1971 
15 Eylül 1971 
16 Eylül 1971 
18 Eylül 1971 
19 Eylül 1971 
20' Eylül 1971 
22 Eylül 1971 
29 Eylül 1971 
25 Ekim 1971 
26 EMm 1971 
26 Kasım 1971 
27 Kasım 1971 
1 Aralık 1971 
6 Aralık 1971 
9 Aralık 1971 

11 Aralık 1971 
13 Aralık 1971 

T, O. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 
iBaşkanlığı 

SHD: 5z - 3/HNK - 2245 - 8878 

Konu : İçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nın 
yazılı soru önergesi. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 30.5.1972 
tarih, Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/1074, 5852/44210 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, İçel 
Milletvekili Celâl Kargılı'nm, parlamenterlerin 
THY ile seyahatleri konusundaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

Gidilen yer 

Berlin 
Brüksel 
Paris 
Paris 
Brüksel 
Brüksel 
Ottowa 
Ottowa 
Paris 
Paris 
Roma 
Roma 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 

Gidiş mi1? 

Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 

Gidiş 
Gidiş 

Gidiş 

Dönüş mü? 

Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 
Dönüş 
Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

Dönüş 

11 . 7 . 1972 
Ulaştırma Bakanlığı 

(Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yazılı soru 

önergesi ve cevabı 
Soru : Aşağıdaki tarihlerde Millet Meclisini 

temsilen ve görevli olarak yurt dışına giden ve 
bu yolculuklarının mümkün olan kısmını Türk 
Hava Yollarıyle yapan parlamenterlerimizden 
kimlere, hangi tarife üzerinden bilet verilmiş
tir? (Türkiye'den uçağa binilen ve inilen hava
alanının Ankara mı, istanbul mu olduğu kay
dedilmek suretiyle) 

(Liste) 
Cevap : Listedeki kayıtlara göre tetkik edi

len uçuş evrakından alınan sonuçlar ekli cetvel
de gösterilmiştir. 

THY ile uçan fakat yabancı hava yollarının 
biletlerini hamil parlamenterlerin uçuş kupon^ 
lan, aidoldukları şirketlere çıkarılan faturalar
la birlikte gönderildiklerinden, ücret tespiti 
mümkün olamamıştır. 
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Sefer No. ve tarihi Parkuru Parlamenterin adı, soyadı 

TK - 905 
TK - 905 
TK - 905 
TK - 906 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 

5 . 1 1 . 1970 
5 . 1 1 . 1970 
5 . 1 1 . 1970 

12 . 1 1 . 1970 
5 . 1 2 . 1970 
5 . 1 2 . 1970 
7 . 1 2 . 1970 

TK - 972 10 .12 . 1970 

ANK - AMS 
ANK - AMS 
İST - AMS 
AMS - İST (ANK) 
ANK - PAR 
İST - PAR 
ANK - PAH 
İST - PAR 
PAR - İST (ANK) 

Cahit Karakaş 
Ekrem Dikmen 
Listedeki parlamenterlerin ismine raslanmadı. 

» » » » 
» » » » 
» » » > 
» » » » 

(9 Aralıkta sefer yok) 
TK - 972 12 . 1 2 . 1970 PAR - İST (ANK) 
TK - 972 14 . 1 2 . 1970 PAR - İST (ANK) 

(13 Aralıkta sefer yok) 
TK - 971 12 . 1 2 . 1970 ANK - PAR 
TK - 971 12 . 1 2 . 1970 İST - PAR 
TK - 971 14 . 1 2 . 1970 A N k - PAR 
TK - 971 14 . 1 2 . 1970 İST - PAR 

(15 ve 16 Aralıkta sefer yok) 
TK - 972 17 . 1 2 . 1970 PAR - İST (ANK) 

(18 ve 19 Aralıkta seferler iptal) 
TK - 971 11 . 1 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 11 . 1 . 1971 İST - PAR 

(12 ve 13 Ocakta sefer yok) 
TK - 981 11 . 1 . 1971 

TK - 981 13 . 1 . 1971 

TK - 915 17 . 1 . 1971 
TK - 915 17 . 1 . 1971 
TK - 981 18 . 1 . 1971 
TK - 981 18 . 1 . 1971 

ANK 
İST -
ANK 
İST -
ANK 
İST -
ANK 
İST -

- ZRH 
ZRH 
- ZRH 
ZRH 
- ZRH 
ZRH 
- ZRH 
ZRH 



Şefe 

TK 
TK 
TK 
TK 

TK 
TK 
TK 
TK 

TK 
TK 

r No. ve tarihi 

(19 Ocakta sefer yok) 
- 981 
- 981 
- 982 
- 982 

20 . 1 . 1971 
20 . 1 . 1971 
30 . 1 . 1971 
30 . 1 . 1971 

(28 Ocakta sefer yok) 
- 974 
- 974 
- 974 
- 9 7 1 

(16 ve 
- 9 7 1 
- 971 

29 . 1 . 1971 
29 . 1 .1971 
29 . 1 . 1971 
18 . 2 . 1971 

17 Şubatta sefer 
25 . 2 . 1971 
25 . 2 . 1971 

Parkuru 

ANK 
İST -
ZRH 
ZRH. 

ZRH 
ZRH 
ZRH 
İST -
ANK 

yok) 
ANK 
İST -

- ZRH 
ZRH 

- İST 
- ANK 

- İST 
- ANK 
- ANK 
PAR 
- PAR 

- PAR 
PAR 

Parlamenterin adı, sovadı 

•(23 ve 24 Şubatta sefer 
TK - 972 27 . 2 . 1971 

(28 Şubatta, sefer yok) 
TK - 971 8 . 3 . 1971 
TK - 971 8 . 3 . 1971 

(9 Martta sefer yok) 
TK - 974 12 . 3 . 1971 
TK - 972 15 . 3 . 1971 
TK - 972 15 . 3 . 1971 
TK - 971 22 . 3 . 1971 

(23 ve 24 Martta sefer 

TK - 981 22 . 3 . 1971 
TK - 981 24 . 3 . 1971 

TK - 971 25 . 3 . 1971 
TK - 971 25 . 3 . 1971 

yok) 
PAR 

ANK 
İST -

PAR 
PAR 
PAR 
ANK 
İST -

yok) 
İST -
ANK 
ANK 
İST -
ANK 
İST -

- İST (ANK) 
- PAR 
PAR 

- İST (ANK) 
• İST 
- ANK 
- PAR 
PAR 

LON 
- LON 
- LON 
LON 
- PAR 
PAR 

Listedeki parlamenterlerin ismine raslannıadı. 
» » » » 
» » » » 

Prof. Yalçın 

Listedeki parlamenterlerin ismine raslannıadı. 
Prof. Yardımcı 
Mr. öztrak 
Listedeki parlamenterlerin ismine raslanmadı. 

» » » ,» 

Mr. Bayramoğiıı 
Listedeki parlamenterlerin ismine raslanmadı. 



(23 ve 24 Martta sefer yok) 
TK - 971 22 . 3 . 1971 ANK - PAK 
TK - 971 22 . 3 . 1971 İST - PAR 
TK - 972 25 . 3 . 1971 PAR - İST (ANK) 
TK - 972 27 . 3 . 1971 PAR - İST (ANK) 
TK - 972 29 . 3 . 1971 PAR - İST (ANK) 
TK - 982 27 . 3 . 1971 LON - İST (ANK) 
TK - 982 29 . 3 . 1971 LON - İST (ANK) 
TK - 981 3 . 4 . 1971 ANK - LON 
TK - 981 3 . 4 . 1971 İST - LON 
TK - 971 3 . 4 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 3 . 4 . 1971 İST - PAR 

(4 Nisanda PAR ve LON'a sefer yok) 
TK - 971 17 . 4 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 17 . 4 . 1971 İST - PAR 

(18 Nisanda sefer yok) 
TK - 982 21 . 4 . 1971 LON - İST (ANK) 
TK - 972 22 . 4 . 1971 PAR - İST (ANK) 

(20 Nisanda Paris ve Lon'dan sefer yok) 
TK - 972 22 . 4 . 1971 PAR - İST (ANK) 

(20 - 21 Nisanda sefer yok) ' 
TK - 931 20 . 4 . 1971 

(21 Nisanda sefer yok) 
TK - 971 
TK - 971 

19 . 4 . 1971 
19 . 4 . 1971 

(21 Nisanda sefer yok) 
TK - 974 
TK - 972 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 

23 . 4 . 1971 
24 . 4 . 1971 
26 . 4 . 1971 
26 . 4 . 1971 
24 . 4 . 1971 
24 . 4 . 1971 
26 . 4 . 1971 
26 . 4 . 1971 

ANK 
İST -

ANK 
İST -

PAR 
PAR 
ANK 
İST -
ANK 
İST -
ANK 
İST -

- VIE 
VIE 

- PAR 
PAR 

- İST (ANK) 
- İST (ANK)' 
- PAR 
PAR 
- PAR 
PAR 
- PAR 
PAR 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



Sefer No. ve tarihi Parkuru Parlamenterin adı, soyadı 

(27 Nisanda sefer yok) 
TK - 971 26 . 4 . 1971 

(28 Nisanda sefer yok) 
TK - 972 29 . 4 . 1971 

(28 Nisanda sefer yok) 
TK - 981 8 . 5 . 1971 
TK - 981 1971 

(9 Mayısta sefer yok) 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 982 
TK - 982 
TK - 982 
TK - 981 
TK - 981 

10 
10 
15 
14 
17 
5 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

5 . 5 . 1971 
(6 Hazirand a sefer y ok) 

TK - 981 7 . 6 . 1971 
7 TK - 981 

TK - 982 
TK - 982 
TK - 982 
TK - 974 
TK - 974 
TK - 974 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 971 

6 . 1971 
9.6. 1971 
11 . 6 . 1971 
12 . 6 . 1971 
9.6. 1971 
11 . 6 . 1971 
12 . 6 . 1971 
17 . 6 . 1971 
17 . 6 . 1971 
14 . 6 . 1971 
14 . 6 . 1971 

ANK - PAE 
İST - PAE 

PAR - İST (ANK) 

ANK - ZEH 
İST - ZEH 

ANK - ZEH » » » » 
İST - ZEH » » » » 
ZEH - İST (ANK) Mr. Paksüt 
ZEH - İST (ANK) Listedeki parlamenterlerin ismine raslanmadı. 
ZEH - İST Prof. Yardımcı 
ANK - ZEH Listedeki parlamenterlerin ismine raslanmadı. 
İST - ZEH » » - » » 

ANK 
İST -
ZEH 
ZEH 
ZEH 
PAE 
PAR 
PAE 
ANK 
İST -
ANK 
İST -

- ZRH 
ZEH 

- İST (ANK) 
- TST (ANK)' 
- İST (ANK) 
- İST (ANK) 
- İST (ANK) 
- İST (ANK) 
- PAE 
PAE 
- PAE 
PAE 

(15-16 Haziranda sefer yok) 
TK - 982 19 ..-• 6 . 1971 ZEH - İST (ANK) 
TK - 982 21 . 6 . 1971 PAE - İST (ANK) 



-a 

TK - 972 19 . 6 . 1971 
TK - 972 21 . 6 . 1971 
TK - 971 26 . 6 . 1971 
TK - 971 26 . 6 . 1971 

TK 
TK 
TK 

ZRH - TST (ANK) 
PAR - İST (ANK) 
İST - ROM 
ANK - ROM 

(27 Haziranda sefer yok) 
TK - 971 28 . 6 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 28 . 6 . 1971 İST - PAR 

(29 - 30 Haziranda sefer yok) 
972 
972 
972 

TK - 972 
TK - 971 
TK - 971 

3 . 7 . 1971 ROM - İST (ANK) 
5 . 7 . 1971 ROM - İST (ANK) 
3 . 7 . 1971 PAR - İST (ANK) 
5 . 7 . 1971 PAR - İST (ANK) 
3 . 7 . 1971 ANK - PAR 
3 . 7 . 1971 İST - PAR 

(4 Temmuzda sefer yok) 
TK - 981 3 . 7 . 1971 ANK - ZRH 
TK - 981 3 . 7 . 1971 İST - ZRH 
TK - 981 5 . 7 . 1971 ANK - ZRH 

İST - ZRH 
(4-6 Temmuzda sefer yok) 

TK - 971 5 . 7 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 5 . 7 . 1971 
TK - 913 5 . 7 . 1971 
TK - 913 5 . 7 . 1971 
TK - 974 9 . 7 . 1971 
TK - 982 . 7 . 1971 

TST - PAR 
ANK - FRA 
İST - FRA 
ZRH - İST (ANK) 
ZRH - İST (ANK) 

(8 Temmuzda sefer yok) 
TK - 906 
TK - 906 
TK - 914 
TK - 906 
TK - 906 
TK - 974 

9 
10 
8 
9 
9 

1971 
1971 
1971 
1971 

7 . 1971 
7 . 1971 

FRA - İST (ANK) 
FRA - İST (ANK) 
FRA - İST (ANK) 
AMS - İST (ANK) 
AMS - TST (ANK) 
ZRH - TST (ANK) 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

Mr. Bayı 
Listedeki 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
.» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

amoğlu 
parlameıı 

» 
» 

» » 

» « • 

» » 

» » 

» » 

» 
» » 

;erlerin ismine raslanmndı. 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 



Sefer No. ve tarihi Parkuru Parlamenterin adı, soyadı 

\ 

00 

I 

TK - 982 10 . 7 . 1971 
TK - 906 9 . 7 . 1971 
TK - 914 10 . 7 . 1971 
TK - 982 10 . 7 . 1971 
TK - 982 12' . 7 . 1971 

ZRH - İST (ANK) Listedeki parlamenterlerin ismine raslamnadı. 
FRA - İST (ANK) » » » » 
FRA - İST (ANK) » >> » » » 
ZRH - İST ANK) » » » » 
ZRH - İST ANK) » » » » 

(11 Temmuzda sefer yoy) 
TK - 982 17 . 7 . 1971 ZRH - İST ANK) 
TK - 982 19 . 7 . 1971 ZRH - İST ANK) 

18 Temmuzda sefer yok) 
TK - 982 
TK - 913 
TK - 913 
TK - 913 
TK - 913 
TK - 914 
TK - 914 
TK - 971 
TK - 971 

19 
4 
4 
7 
7 
21 
23 
30 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

30 . 8 . 1971 

ZRH 
ANK 
İST -
ANK 
İST -
BRU 
BRU 
ANK 
İST -

- İST (ANK) 
- BRU 
BRU 
- BRU 
BRU 
- İST (ANK) 
- İ S T (ANK) 
- PAR 
PAR 

(31 Ağustosta sefer yok) 
TK - 905 5 . 9 . 1971 ANK - AMS 
TK - 905 5 . 9 . 1971 İST - AMŞ 
TK - 971 6 . 9 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 6 . 9 . 1971 İST - PAR 

(8 Eylülde sefer yok) 
TK 
TK 
TK 
TK 
TK 
TK 

- 906 
• 906 

974 
972 
981 

- 981 

10 
12 
10 
11 
11 
11 

9 
9 
9 
9 
9 

. 9 

1971 
1971 
1971 
1971 
3971 
1971 

AMS - İST (ANK) 
AMS - İST (ANK) 
PAR - İST (ANK) 
PAR - İST (ANK) 
ANK - LON 
İST - LON 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
>s 

» 
• » 

» 



«o 

(12 Eylülde sefer yok) 
TK - 971 11 . 9 . 1971 ANK - PAR 
TK - 971 11 . 9 . 1971 İST - PAR 

(12 Eylülde sefer yok) 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 913 
TK - 913 
TK - 913 
TK - 982 
TK - 974 
TK - 914 
TK - 906 
TK - 906 
TK - 914 
TK - 971 
TK - 971 

11 . 9 
11 . 9 
13 
13 
13 . 9 
13 . 9 
13 . 9 
15 . 9 
17 . 9 
15 . 9 
16 . 9 
17 . 9 
15 . 9 
16 . 9 
16 . 9 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

ANK 
İST -
ANK 
İST -
İST -
ANK 
ANK 
ZRH 
ZRH 
FRA 
FRA 
FRA 
BRU 
ANK 
İST -

> » 
» » 
» » 

Mr. Şinasi Osma 

- ZRH » » » 
ZRH » » » 
- ZRH 
ZRH 
BRU 
- BRU 
- BRU Mr. Vedat önsal 
- İST (ANK) Listedeki parlamenterlerin ismine raslanmadı. 
- İST (ANK) » » 
- İST (ANK) » » 
- İST (ANK) » » 
- İST (ANK) » " » 
- İST (ANK) » » 
- PAR » » 
PAR » » 

(14,15 Eylülde sefer yok) 
TK - 972 18 . 9 . 1971 PAR - İST (ANK) 
TK - 972 20 . 9 . 1971 PAR - İST (ANK) 
TK - 914 20 . 9 . 1971 BRU - İST (ANK) 

TK - 914 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 981 
TK - 982 
TK - 982 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 972 

(19 Eylülde sefer yok) 
9 . 1971 
9 . 1971 
9 . 1971 
9 . 1971 
9 . 1971 

22 . 
20 . 
20 . 
22 . 
22 . 
29 . 
2 . 
25 . 
25 . 
28 . 

9 . 1971 
10. 1971 
10. 1971 
10. 1971 
10. 1971 

BRU 
ANK 
İST -
ANK 
İST -
LON 
LON 
ANK 
İST -
PAR 

- İST (ANK) 
- LON 
LON 
- LON 
LON 

- İST (ANK) 
- İST (ANK) 
- PAR 
PAR 

- İST (ANK) 



Sefer No. ve tarihi Parkuru Parlamenterin adı, soyadı 

(26 Ekimde sefer yok) 
TK - 971 25 . 1 1 . 1971 
TK - 971 25 . 1 1 . 1971 

(26 Kasımda sefer yok) 
TK - 972 27 . 1 1 . 1971 ' 
TK - 972 29 . 1 1 . 1971 

(28 Kasımda sefer yok) 
TK - 971 29 . 1 1 . 1971 
TK - 971 29 . 1 1 . 1971 

(1 Aralıkta sefer yok) 

w fcd o 

TK - 971 
TK - 971 
TK - 972 
TK - 971 
TK - 971 
TK - 972 
TK - 972 

6 .12 . 1971 
6 .12. 1971 
9 .12. 1971 
11 .12 . 1971 
11 .12 . 1971 
13 .12 . 1971 
13 .12 . 1971 

ANK - ROM 
İST - ROM 

ROM - İST (ANK) 
ROM - İST (ANK) 

ANK - PAR 
İST - PAR 

ANK - PAR 
İST - PAR 
PAR - İST (ANK) 
ANK - PAR 
İST - PAR 
ANK - PAR 
İST - PAR 
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4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
bir şahsın karakolda falakaya yatırıldığı iddia
sına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat'ın yazılı cevabı (7/1075) 

22 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle 
rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanğa 

Yeni İstanbul Gazetesinin 22 Mayıs 1972 
günlü nüshasında «Falakada bir baba çıldırdı» 
başlıklı bir haberde, hırsızlık yaptığı isnadıyle 
karakola oelbedilen Süleyman Uygur adlı bir 
vatandaşın falakaya yatırılmak suretiyle feci 
bir şekilde dövüldüğü ve.bu nedenle aklını yi
tirerek çıldırdığı yazılmıştır. 

a) Olay doğru mudur? 
b) Olay doğru ise, sorumluları hakkında 

gerekli işlem yapılmış mıdır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 16 . 6 . 1972 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Dairesi : Personel 

Şube : 3. B. 3. 

Konu : Sadrettin Çanga'nın yazılı 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 30 . 5 . 1972 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/1075-5869/44338 
sayılı yazıya. 

Bujsac Milletvekili Sayın Sadrettin Çanga ta
rafından Bakanlığıma verilen yazılı soru önerge
si üze#ne yaptırılan inceleme sonucu aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. 17 Nisan 1972 günü Bursa Çarşı Kara
koluna başvuran Mehmet Aydın isimli vatan-
daş evimden bazı eşyasının komşusu Süleyman 
Uygur 4araf mdan çalındığını idia etmiş ve ge
rekli kanunî işlemin yapılmasını istemiştir. 

2. Bunun üzerine şikâyetçi ile birlikte 
olay yerine giden polis gerekli incelemeyi yap
mış ve Süleyman Uygur ifadesi tespit edilmek 
üzere karakola celbedilmiştir. Polisçe yapılan 
inceleme ve soruşturma sonunda şikâyetçi Meh

met Aydın'in iddiasının gerçekleşmediği görül
müş ve hırsızlık zanlısı Süleyman Uygur kara
kolda bir saat süre ile kaldıktan sonra serbest 
bırakılmıştır. 

3. Süleyman Uygur kendisine Çarşı Kara
kolunda dayak atıldığı veya işkence edildiği 
hakkında bugüne kadar ne valiliğe, ne de Bur
sa C. Savcılığına bir ihbar veya şikâyette bu
lunmamıştır. 

4. Ancak Süleyman Uygur, karakola gel
diğinden bir hafta sonra 25 Nisan 1972 tarihin
de, Bursa C. Savcılığına verdiği dilekçe ile ken
disine suçsuz olduğunu bile bile hırsızlık suçu
nu atan komşusu Mehmet Aydın hakkında da
vacı olduğunu bildirmiş, kanunî gereğinin ya
pılmasını istemiştir. C. Savcılığınca gereği ya
pılmak üzere polise gönderilen bu dilekçenin 
üzerine gerekli muamele yapılmış ve evrak C. 
Savcılığına gönderilmiştir. 

5. Mağdur Süleyman Uygur'un karakolda 
maruz kaldığı kötü muamele ve dayak sonucu 
çıldırdığına dair yetkili tıbbî mercilerce düzen
lenmiş ve resmî makamlara intikal etmiş bir 
rapor da mevcut değildir. 

6. Yeni istanbul Gazetesinin 22 Mayıs 1972 
günlü nüshasında emniyet mensupları hakkın
da çıkan yazı ile ilgili olarak, Bursa Valiliğinin 
talebi üzerine Bursa 1 nci Sulh Ceza Mahkeme
sinden alman tekzib kararı, aynı gazetenin ilk 
sahifesinde aynı puntolarla basılmak üzere 
mezkûr mahkeme kanalı ile 30 . 5 . 1972 tari
hinde Yeni istanbul Gazetesine gönderilmiş
tir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 
5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, yurt 

dışında çalışan işçilerimizin sağladığı döviz mik
tarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1076) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
İçel MıUetvekili 

Celâl Kargılı 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin yıllar iti

bariyle sağladığı döviz miktarı ne olmuştur? 

— 321 — 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 11 Temmuz 1972 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadî işbirliği 

Teşkilâtı 
HAZMİÎT 

Sayı : İŞ - 593583 - 976 - 2/15 - 32750 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 5 . 1972 'gün ve 5870/44369-7/1078 

sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız eki içel Milletvekili 
Celâl Kargık'nın yazılı soru önergesiyle iste
nen işçi dövizi gelirleri yıllar itibariyle aşağıda 
ibelirtdlmişjtir. 

8114 258 
69 781 884 

115 334 298 
93 029 689 

107 318 285 
140 636 057 
273 020 778 
471 370 427 

1084 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Bilgilerini arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, bu
güne kadar yurt dışına gönderilen ve gitmek için 
sıra bekleyen kadın ve erkek işçi miktarına dair 
soru önergesi çe Çalışma Bakanı Ali Rıza TJzu-
ner'in yazılı cevabı (7/1077) 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasmı 
arz ve teklif ederim. 

Sayglarımla1 

içel Milletvekili 
(Celâl Kargılı 

Yurt dışına çalışmak için gitmeğe başladığı 
günden bugüne kadar yıllar itibariyle hangi 
ülkelere kadın ve erkek sayısı ayrı ayrı belir
tilmek suretiyle ne miktar işçi gitmiştir? 

Halen yurt dışına gitmek için sıra bekleyen 
ne miktar işçi bulunmaktadır? Bu işçilerin ne 
miktarı kadın, ne miktarı erkektir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

özel 
4369 

8 . 7 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30.5.1972 tarih ve 5871/44371-7/1077 

sayılı yazınız. 
ilgi yazı ekinde (bulunan içel Milletvekili 

Celâl Kargılı'nm yazılı soru önergesinde, ce-
vaplanldırılması istenen sorularla ilgili istatis-
tikî veriler iki nüsha alarak ilişikte sunuhnuş-
tiur. 

Arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

1. Yurt idışmlda çalışmak üzere işçi şevkine 
başlandığı tarihten itibaren, kadın - erkek ayı
rımı dikkate alınarak, gönderilen işçilerin da
ğılımını gösteren tablo : (X) 

Erkek Kadın Toplam 

Almanya 
Avusturalya 
Avusturya 

394 228 102 495 496 723 

Fransa 
Holanda 
ilgiltere 
isviçre 
Diğer 

Toplam 

3 197 
23 706 
14 953 
19 196 
20 707 
1 763 
3 939 
6 492 

106 
892 

6 
102 
141 
115 
452 
53 

3 303 
24 598 
14 959 
19 298 
20 848 
1 878 
4 391 
6 545 

488 185 104 362 592 547 

5 . 1972 tarihleri arasında top-1961 — 26 
lam olarak. 

2. Yurt dışına gitmek için sıra bekleyen iş
çilerin, kadın - erkek ayırımı dikkate alına
rak, dağılımını gösteren tablo (X) (1972 Nisan 
sonu itibariyle) 

Erkek Kadın 

Vasıfsız işçi 
Vasıflı işçi 

Toplam 

715 940 103 167 
-t- 263 391 + 6 935 

979 331 110 102 

(X) Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu 
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Kurum aracılığı ile yurt dışına gönderilen işçilerin yıllara ve ülkelere göre dağılışın 

1961 1964 1965 
Gönderildiği ülkeler Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Almanya 83 649 7 190 90 839 34 456 11 116 45 57 
Avustralya — — — — — — 
Avusturya 2 445 86 2 531 1 937 36 1 973 
Belçüka 12 256 — 12 256 1 661 — 1 66 
Fransa 88 — 88 — — — 
Holânda 3 210 8 3 209 2 178 3 2 18 
ingiltere — — — 8 — 
isviçre 182 47 229 98 24 12 
Diğer 13 — 13 3 — 
Toplam — — 

• 1967 1968 

g Almanya 3 715 3 484 7 199 30 099 11 310 41 40 
Avustralya — — — 1 10 
Avusturya 1 031 12 1 043 668 5 67 
Belçika — — — — — — 
Fransa _ _ _ _ _ _ 
Holânda 48 — 48 874 1 87 
ingiltere — — — — — — 
isviçre 178 37 215 73 24 9 
Diğer 442 — 442 43 — 4 

Toplam 5 414 3 533 8 947 31 869 11 341 43 20 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 Ö : 2 

t 
W 

S 

« H rH 00 «O t - * N H 
& 52 s-**'-»' S3 ^ i2 SS 
W r ı W © CN TP N 

& " 00 rH <M sı 
ırî :© »"< 'N 

ıft 

ta 

co 

H 1 00 <j (O M (O IQ H H O 

co 01 

s 
S © o co b w « n w co t- S oö es. »o co T* es 
< O û 0 « P l O 0 0 0 0 N W N 
»O T* t > T*i ıH ıH ı H 00 

00 

M 
05 CO 

«o ıo w H eo > ıû «o 
T* co T* «5 ta TH TH 

CO ıH 
TH 

J 

s § s s İ O 

Q3 • * C - T * 

es csı 

S 

S 
$ •d8 

S T H O C5 T? ı H Tfl 

g 

S 

TH T H ı H 

ss 
ıs 

»o 

3' M S 3 8 

3 

g 

«O T H O 00 TH H T)t 
ı H 

1 

<J < <î pq fc H J 5 fi S 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 O : 2 
7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum

huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
noter miktarına dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1078) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 
yıllar itibariyle il ve ilçelere göre noter sayısı 
ne olmuştur? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 15 . 6 .1972 

Hukuk işleri Genel 
Müdürlüğü 

Saya : 19926 

Konu : Noterlerin sayıları Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 30 Mayıs 1972 gün ve 5372/44370 -
7/1078 sayılı yazınız. 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yıl
lar itibariyle Türkiyemizdeki il ve ürelere gö
re noter sayısının neden ibaret olduğuna dair, 
içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi üzerine konu 
incelenmiş kayıtlarımızın araştırılması sonucun
da tespit edilebilen durum ekli çizelgede arz-
olunmuştur. 

Malûmları olduğu üzere, mülga 3456 sayılı 
Noterlik Kanunu 1938 yılında yürürlüğe gir
miştir. Bu cihetle rakamlar 1941 yılgıdan son
raki noterlik sayılarını göstermektedir. 

Çizelgede sayıları gösterilen il ve ilçeler
deki noterliklerin dışında, bazı illerde ve ilçe
lerin çoğunluğunda noterlikler, mahalli Adalet 
komisyonlannca seçilmiş adalet memurları 
olan «Geçici yetkili noter yardımcıları» tara
fından tedvir olunduğundan, bu kişiler «Müs
takil noter» niteliğinde değillerdir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ©derim. 
Fehmi Alpaslan 

Adalet Bakanı 

I ,ı 
•s o fe -s o fe 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

84 
64 
67 
64 
60 
77 
58 
54 
54 
59 
58 
63 
63 
64 
61 
69 
67 
70 
79 
88 
87 
87 
126 
129 
117 
130 
130 
145 
140 
152 
152 
152 

Düşünceler 

46 
47 
47 
47 
43 
45 
48 
46 
40 
61 
50 
49 
56 
57 
59 
70 
64 
70 
58 
70 
69 
67 
74 
83 
82 
82 
88 
105 
130 
135 
146 
146 31 . 5 . 1972 tarihine 

kadar 

8. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğanhn, 
vergi, resim ve harçtan muaf tutulan Devlet ku-
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ruluşlarına dair soru önergesi ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Haydar Özalp'in yazılı cevabı (7/1079) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygıyle arz ederim. 

29 . 5 . 1972 
istanbul Milletvekili 

Nuri Eroğan 

1. Hangi kuruluşlar (Bakanlık, katma büt
çeli daire, iktisadî Devlet Teşekkülü ve kurulu
şu, Emekli Sandığı ve Sosyal . Sigortalar gibi 
sosyal güvenlikle ilgili kurul, kamu yararına 
hadim, kurum, dernek ve benzeri) hangi ka
nunlarla gümrük ve tekelle ilgili, resim ve 
harçtan muaf tutulmuşlardır? 

2. Bu kuruluşlara tanınmış muafiyetler se
bebiyle geçmiş yılların herhangi birinde ne mik
tar bir gelir azalması vukua gelmiştir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 23 . 7 . 1972 
Güm. Gn. Md. Muafiyetler 

Şb. Md. K/l 
Sayı : 3423/34723 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü sözlü 6.6.1972 
günlü 5899/44637 sayılı yazıları; 

Bu yazılarında; İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'in Başkanlıklarına vermiş olduğu yazı
lı soru önergesine istinaden, 

1. Gümrük vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulan Devlet kuruluşlarının açıklanması, 

2. Bu kuruluşlara tanınmış muafiyetler 
sebebiyle geçmiş yılların herhangi birinde bir 
gelir azalması vukua geldiğinin belirtilmesi, 

İstenilmektedir. 
1 nci maddede belirtilen kuruluşlara muafi

yet bahşeden kanunlar toplu halde ekli yayında 
gösterilmiştir. 

Diğer taraftan yazılı soru önergesinin 2 nci 
maddesindeki sorulan husus hakkında Bakanlı
ğımızca herhangi bir kayıt tutulmadığından bu 

Not : Bu tezkereye ilişik kitap kesafeti sebe
biyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-

dan, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

konuda verilecek bir malûmat bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz olunur. * 

Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Hava Kuv
vetlerimizde vukubulan uçak kazalarına dair so
ru önergesi ve MüU Savunma Bakanı Mehmet 
tzmen'in yazılı cevabı, (7/1080) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

29 . 5 . 1972 
Saygılarımla. içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Hava 

Kuvvetlerimize ait- uçaklarımızın uçuşları sıra
sında meydana gelen kazası nedir? Bu kazalar 
nerelerde ve hangi tarihlerde olmuştur? Bu 
kazaların her birindeki can kaybımız ve maddî 
zararımız ne olmuştur? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29 . 9 . 1972 

Kanun : 524/1-72 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 6 . 1972 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğünün 5904/1080 sayılı yazı. 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Hava 

Kuvvetlerinde meydana gelen uçak kazalanna 
ilişkin içel Milletvekili tarafından verilen yazı
lı soru önergesi hakkındaki Bakanlığımız görü
şü aşağıdaki şekilde saptanmıştır. 

Arz ederim. 
Mehmet izmen 

Millî Savunma Bakanı 

Not : NATO ve millî olarak hazırlanmış ista
tistik bilgilerine göre Türk Hava Kuvvetlerinde 
meydana gelen uçak kazalarının sayısı, NATO 
devletlerinkine nazaran genel olarak farklılık 
göstermemektedir. Diğer taraftan uçak kazaları 
ile ilgili bilgiler derecesine haiz olduğundan ko
nunun açık olarak görüşülmesi sakıncalı müta
laa olunmaktadır. 
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10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, Türki
ye'de vukubulan uçak kazalarına dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Kıfkı Danişman'ın ya
zdı cevabı (7/1.083) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
29 . 5 . 1972 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, han
gi tarihlerde ve Türkiye'nin neresinde uçak 
kazası olmuştur? Bu kazalardaki maddî zarar 
ve can kaybı nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 26 . 6 . 1972 

Sivil Havacılık 
Dairesi Başkanlığı 

SHD: T-8. C/HTK-2067/8111 

Konu : Uçak kazaları. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
(Kanunlar Müdürlüğüne) 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü 6 . 6 . 1972 gün ve 7/1083 -
5907/44689 sayılı yazı. 

Türkiye'de vuku bulan sivil uçak kazaları ile 
alâkalı olarak içel Milletvekili Celâl Kargılı ta
rafından verilen yazılı soru önergesine cevap 
teşkil eden liste, iki nüsha halinde ilişikte gön
derilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Rıf ki Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

— 327 — 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 . 1972 0 : 2 

Türkiye'de vuku bulan sivil uçak kazaları : 

1. Yazılı soıu önergesinde vuku bulan sivil uçak kazalarının her ne kadar Cumhuriyetin ilâ
nından bugüne kadar olanları isteniliyorsa da Sivil Havacılık Dairesinin 1955 yılında kurulması 
ve kaza tahkikat raporlarının bu tarihten itibaren muhafaza edilmesi nedenleri ile aşağıdaki liste 
1955 - 1972 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen kazaları ihtiva etmektedir. 

2. 1955 - 1972 yıllarında olan sivil uçak kazaları : 
Maddî 

Kaza tarihleri Kaza yeri Can kaybı hasar 

• 6 

17 
2. 
1 

19 
23 
22 
22 
28 
17 
11 
13 
17 
13 
26 
17 
17 
19 

29 
19 
6 

17 
23 
24 
20 
29 
21 

8 
6 

28 
30 

1 
1 
1 
9 

17 
1 

25 
o O 

.11 
11 

. 5 

. 4 

. 5 

. 5 

. 2 

. 2 

. 4 

. 9 
5 

. 5 

. 6 

. 7 

. 1 

. 7 
2 
3 

4 
1 
7 
7 
9 
o 

7 
9 

12 
o O 

5 
6 . 
1 . 
5 . 
6 . 
8 . 
9 . 
5 . 
2 . 
7. . 
2 . 

1955 
1956 
1957 
1957— 
1957 
1957 
.1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1957 
1959 
1959 
1959 
1959 

1959 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 

Karacabey 
Bursa 
Adana 
Ankara 
Uvfa, Hilvan 
Ur fa, Hdlvan 
Antalya 
Burdur 
Yeşilköy 
Anka ra 
Yabancı 
Yabancı 
Konya 
Nuseybin 
Şarköy 
Adana 
Londra 
Ankara' 

Süphandağı 
Esenboğa 
Adana 
Antalya 
Ankara 
Ankara 
Malatya 
Ankara 
Ankara 
Toros Dağları 
Adana 
Bandırma 
Ankara 
Hotamış nahiyesi 
Edremit 
Finike 
Urfa, Serik 
Afyon K. 
Ankara 
Antakya 
Ankara 

1 
— 

7 
—A 

. 

. 
—» 
—, 

2 
—. 
—. 
— 
— 
— • 

— 
14 
2 

Hepsinin adedi 
bilinmiyor 

42 
— 

1 
28 

2 
_ 
— 
27 
11 
1 

—̂ 
—. 

1 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
3 

% 
% 
% 
% 
.% 

.'% 
:% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

• % 

• % • 

<% 
% 

% 
:% 
% 
% 
% 
•% 
% 

• % 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
•% 
% 
% 
% 
;% 
:% 
% 

100 
25 

100 
75 
75 
50 

.50 
75 
20 

100 
50 
60 
75 
80 
50 
50 

100 
100 

100 
100 
100 
75 

100 
100 
50 
50 

100 
100 
100 
80 

1 
100 
100 
100 
100 
70 

100 
20 

100 
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Kaza 

16 
19 
9 
4 . 

12 
13 
4 

10 
27 

5 
17 
20 
22 
27 
31 

3 
6 

14 
14 
1 

21 
22 

tarihleri 

8 
8 
4 
5 . 
5 
5 
6 
7 

.7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

11 
1 
1 

1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

Kaza y 

Adana 
Adana 
Konya - Cihanbeyli 
Maraş, Afşin 
Batman 
İslâhiyö (Kömürler) 
Adana 
Adana 
Adana 
Antalya 
Adana 
Adana 
Antalya 
Adana 
Adana 
Adana 
Antalya 
Finike 
Tarsus 
İstanbul 
Adana 
Ankara 

11. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar döviz 
rezervlerimizin durumuna dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/1085) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cavaplanıdıirılmasını arz 
ve teklif edrim. 

îçel Milletvekili 
ıCalâl Kargılı 

Cumihuriyetin ilânından ibu yana, yıllar iti
bariyle döviz rezervlerimizin ien düşük ve en 
yüksek seviyeleri ne olmuştur?. 

Can kaybı 

—. 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
—r 

— 
1 

— 
— 
— 

Maddî 
hasar 

% 
% 
'% 
% 
% 
)% 
1% 
• % 

• % 

'% 
% 
!%' 
'% 
'% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
!% 

60 
100 

10 
20 
40 
30 
30 
40 
40 
60 
10 
30 
20 
20 
20 
40 
30 

100 
25 
20 

100 
— % 20 

T. O. 
Maliye Bakanlığı, 7 . 7 . 1972 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği 

Teşkilâtı 

ödemeler Denlgesi, Para Fonu ve Dünya Ban
kası Şb. 

Sayı : 593479-32309 
Konu : îçel Milletvekili Ce
lâl 'Kargılı'nın suali 

Millet Meclisi Başkanlığınla 

ligi : 8.6.1972 tarih ve 5284/39535/7/1085 
sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız eM İçel Milletvekili Celâl Kar

gılı'nm Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar döviz rezervlerimizin durumu ile ülgili 
sualine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ve gereğini emiklerinize arz 
ederim. 

Ziya Möiezzinoğlu 
Maliye IBakanı 

(Sene sonraları itibariyle rezerv durumu 
Milyon TL. lOİarak Milyon dolar olarak 

3. 1945 - 1960 yılları için rezerv hesapla
rına meşkûk altınlar ile konvertibl olmayan 
döviz ve efektifler dahildir. 

4. 1961 yılından dtitoaren yalnız beynelmilel 
ayarlı altınlar ile konıvertilbl döviz mevcutla
rı alınarak rezerv heısaplanımaiktadır. 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar cari ka
mu harcamalarına dair soru önergesi ve. Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1087) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorutmun Sayın Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Calâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti-
bariiyle kamu cari harcamaları ne olmuştur? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı, 25 . 7 . 1972 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

BÜMKO : 111118-89-19863 
Ek : 2 (2'şer nüsha) 

Konu : Kamu cari harcama
ları 

(Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 8 . 6 . 1972 

tarihli ve 5286/39537-7/1087 sayılı yazısı. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Maliye 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını teklif ettiği; Cumlhuriyetin 'ilânından 
bu yana yapılan kamu cari harcamalarına iliş
kin soru önergesinin cevalbı ekte gönderilmiş
tir. 

1. Devlet harcamalarının bütçelerde cari 
ve yatırım harcamaları şeklinde ayırımına 
1951 bütçe yılından itibaren Ibaşlanımıştır. Bu 
nedenle Cumhuriyetin ilânından 1950 yılma 
kadar olan döneme ait kaımu cari harcamala
rı hakkında kesin rakamlar sağlamak olana
ğı bulunamamıştır. Ancak, münlhasıran genel 
bütçeli idarelerin 1923 - 1950 yıllarına ait top
lam harcamaları (Ek : 1) de (beliftlilmiştir. 

2. Grenel bütçeli ıdaialelerle, katma bütçeli 
idarelerin 1951 - 1972 yıllarına ait cari harca-

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1933 
1930 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

19.9 
20.4 
27.9 
19.8 
43.8 
34.5 
21.5 
1.2 

104.1 
145.9 
178.3 
261.1 
303.6 
331.5 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
19154 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1061 
1062 
1963 
1064 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1 . 4 . 1972 
17 . 6 . 1972 

262.0 
221.5 
172.0 
167.5 
126.8 
98.7 
5.7 

68.7 
1.7 

—69.8 
—33.7 
—58.4 

15.0 
—14.4 

31.3 
95.8 
78.6 
36.3 
50.4 
57.7 
25.0 
44.6 
39.6 

169.2 
402.4 
747.7 
892.0 
803.3 

Not : 
1. Cumlhuriyetin ilânından 1932 yılına ka

dar (Olan devrede Kamlbiyo kontrolü uygulan
mamış ve yabancı paraların ticaret bankala-
rnıca muhafaza edilmiş lolmiası isiebeibiyle anı
lan devre için rezerv hesaplanması yapılma
mıştır. 

2. 1931 - 1945 yılları için döviz rezervleri 
tek bir parite lolm'aması sebebiyle TL. cins'in-
den ifade edilmiştir. 
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malan ayrı, ayrı, mahallî idarelerle belediye
lerin eari iharcamalan ise bir arada (Ek : 2) 
de açıklayıcı notlarla birlikte gösterilmiştir. 

3. Ek (2) deki genel ve katma bütçeli ku
ruluşla^ iharcama rakamlarında özel gider-
ler ve nâzım giderler dahil, 3010 sayılı Ka
nuna göre verilen avanslar hariçtir. 

Arz olunur. 
Ziya IMüezziınoğiıı 
Maliye 'Bakanı 

«Genel Bütçe» Toplam harcamalan 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

(TL. Olarak) 
105 926 011 
131 628 038 
201 449 622 
172 186 885 
198 951 159 
201 133 019 
213 367 359 
210 129 655 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1938 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1047 
1948 
1949 
1950 

(TL. Olarak) 
181 861 014 
174 054 953 
173 608 829 
202 089 919 
223 747 873 
260 265 323 
303 547 433 
311 121 148 
398 692 271 
545 573 841 
581 874 356 
913 751 350 

1 031 386 792 
1 077 456 281 
600 676 044 

1 018 858 055 
1 564 240 494 
1 401 791 531 
1 572 015 962 
1 467 382 531 
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Kamu cari harcamaları 
(Cari piyasa fiyatlarıyle) 

(1,000 TL.) 

Yıllar 

1951 
1952 
1058 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1960 
1970 
1971 
1972 (xxx) 

Genel 'bütçeli 
kuruluşlar 

1 273 294 
1 826 748 
1 714 834 
1 982 434 
2 480 307 
2 513 485 
2 845 176 
3 555 508 
4 823 237 
5 236 481. 
6 266 763 
6 541 790 
8 047 428 
6 737 637 
7 330 329 
8 325 968 
9 349 040 
10 537 105 
11 451 942 
14 129 754 
20 177 655 (x) 
24 170 244 

Katma bütçeli 
kuruluşlar 

_ 
—. 

65 618 
84 810 
95 1130 
103 423 
117 743 
(144 248 
223 355 
178 697 
398 511 
406 112 
477 090 
603 651 
665 970 
792 546 
906 043 

1 028 510 
1 203 349 
1 462 505 
1 993 901 (x) 
2 226 799 

İl özel idareleri 
ve belediyeler 

__ 
— 

150 966 
174 543 
196 937 
293 547 
289 333 
223 757 
445 763 
451 529 
557 167 
616 436 
680 329 

— 
890 985 

1 003 073 
1 057 700 
1 400 808 
1 663 853 
1 818 522 
2 143 363 (xx) 

— . 

(x) Geçici rakamlar 
(xx) Yalnızca belediyelerin bütçe ödenekleri toplamını göstermektedir. 

(xxx) 1972 yılı bütçeleriyle verilen başlangıç ödeneklerini göstermektedir. 
13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku

tusundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesin
de çalışan memur ve işçi miktarına dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danış-
man'm yazılı cevabı (7/1088) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

içel Milletvekili 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıl
lar itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın 
bünyesinde ne miktar memur ve işçi çalış
mıştır?. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 13 . 7 . 1972 
Zatişleri Müdürlüğü 

(Muamelât) 
22 -1 - C 4498 - 8898 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 6 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü Genel Sekreterliği ifadeîi 5287/39538 
sayılı yazıya içel Milletvekili Celâl Kargılı ta
rafından verilen ve yıllar itibariyle, Bakan
lığımızın kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi mik
tarına ait yazılı soru önergesinin cevabını teş
kil eden 8 adet liste ilişikte sunulmuştur. 
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Söz 

oncrgş » 

konusu listelerin birer örneği ayrıca 
ıhibine gönderilmiştir. 

Arz olunur. | 
Bıfkı Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtı ile Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğün
de kuruluşundan bu 
şan memur adedi. 

iSeneler 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1990 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1901 
1962 
1963 
1964 
1965 

Memur 
adedi 

363 
369 
369 
369 
369 
449 
450 
451 
452 
520 
537 
550 
553 
556 
551 
054 
570 
568 
569 
567 
568 
583 
585 
595 
595 
597 
599 

yana yıllar itibariyle çalı-

Memur 
Seneler1 adedi 

1966 602 
1967 603 
1968 607 
1969 612 
1970 614 
1971 576 

11.7.1972'ye kadar 594 

DHMÎ Genel Müdürlüğü Teşkilâtında istihdam 
edilen memur ve işjçi 

Seneler 

1956 
1957 
1058 

adedini yıllar itibariyle 
gösterir çizelgedir. 

Memur 

731 
982 

1 169 

îşçi Toplam 

141 872 
220 1 202 
319 1 482 

— 33 

Seneler 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1905 
1908 
1967 
1908 
1969 
1970 
1971 
1972 

PTT Genel 

Memur 

1 239 
1 398 
1 441 
1 493 
1 699 
1 711 
1 060 
1 647 
1 741 
1 803 
1 9Ö0 
1 949 
2 345 
2 294 

î&i 

209 
170 
195 
209 
385 
391 
686 
575 
696 
701 
661 
661 
— 
— 

Toplam 
İ { ( 

1 448 
1 568 
1 6#5 
1 702 
2 084 
2 102 
2 346 
2 222 
2 437 
2 504 
2 611 
2 610 
2 345 
2 294 

Müdürlüğünün yıllar itibanyle kad-
ro, personel ve işçi sayılarını gösterir liste 

Yıllar 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1955 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

5 — 

Kadro 
sayısı 

6 252 
6 377 
6 302 
6 647 
6 128 
5 980 
6 049 
6 117 
6 080 
6 135 
6 260 
6 881 
7 054 

11 551 
12 392 
13 249 
13 369 
14 872 
14 740 
15 011 İ Ü V l i 

15 010 
14 723 
14 451 
13 823 JLU VAJU 

13 705 
13 647 
13 545 

Personel 
sayısı 

13 195 

tşçi 
sayısı 

-
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Yıllar 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Kadro 
sayısı 

13 841 
14 753 
15 643 
16 265 
17 834 
19 051 
19 092 
19 838 
20 229 
20 526 «iv ı/âv 
21 183 

Personel 
sayısı 

13 524 
14 071 
14 692 
15 377 
16 324 
17 397 
18 268 
18 822 
19 067 
19 731 
20 491 

İşçi 
sayısı 

165 
178 
175 
200 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1867 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

(*) Mart 

Kadro 
sayısı 

22 180 
23 167 
25 999 
28 482 
31 349 
35 699 
37 901 
37 901 
39 662 

sonu itibar 

Personel 
sayısı 

21 197 
22 361 
24 621 
27 053 
30 399 
34 012 
36 317 
36 546 
36 793 (*) 

vyledir. 

îşçi 
sayısı 

211 
243 
306 

1 486 
2 006 
1 855 
2 277 
1 605 
1 438 

1950 - 1972 senelerinde TCDD. personel mevcudunu gösterir Liste 

(Yıl sonları itibariyle) 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Memur 

24 637 
22 085 
22 517 
22 755 
19 968 
20 725 
21 425 
22 569 
23 875 
24 635 
24 442 
23 814 
23 699 
23 419 
23 453 
23 815 
24 068 
24 246 
24 782 
24 402 
24 401 
25 655 

Hizmetli 

— 
— 
—. 

1-495 
1 467 
1 650 
1 999 
2 263 
2 510 
2 866 
2 858 
2 783 
2 716 
2 692 
2 841 
2 883 
2 992 
3 112 
3 205 
3 310 
3 311 

— 

Yevmiyeli 
teknik 
eleman 

— 
— 
— 
61 
168 
238 
381 
430 
458 
456 
410 
347 
388 
481 
570 
622 
656 
658 
687 
737 
729 
— 

Daimî 
işçi 

8 288 
8 046 
7 265 
7 687 

21 974 
22 642 
20 871 
19 692 
19 121 
18 574 
18 679 
17 973 
26 082 
25 922 
25 264 
26 679 
28 874 
30 594 
30 987 
31 618 
30 019 
29 994 

Geçici 
işçi 

17 270 
21 080 
22 162 
24 016 
13 568 
14 671 
16 509 
16 624 
19 319 
20 520 
13 702 
11 607 
5 192 
7 203 
7 591 
4 777 
4 939 
5 575 
5 367 
5 372 
5 342 
4 438 

Çırak 

— 

— 

— 

— 
_— 
— 
— 
— 

1 187 
1 034 
1 205 
1 449 
1 672 
1 866 
1 943 
2 072 
1 604 

Yekûn 

50 195 
51 211 
51 944 
56 014 
57 145 
59 926 
61 185 
61 578 
65 283 
67 051 
60 091 
56 524 
58 077 
60 904 
60 753 
59 981 
62 978 
65 857 
66 894 
67 382 
65 874 
61 691 

— 336 — 



M. Meclisi B : 154 25 . 10 .1972 O : 9 

Denizcilik Bankası T. A. O. nın kuruluşundan 1 . 6 . 1972 tarihine kadar sene sonlan itibariyle 
personelin fiilî durumunu gösterir cetveldir 

Tarih 

1. 3.1952 
31,12.1952 
31.12.1953 
31.12.1954 
31.12.1955 
31.12.1956 
31.12.1957 
31.12.1958 
31.12.1959 
31.12.1960 
31.12.1961 
31.12.1962 
31.12.1963 
81.12.1964 
31.12.1965 
31.12.1966 
31.12.1967 
31.12.1968 
31.12.1969 
31.12.1970 
31.12.1971 
1. 6.1972 

Memur 

3 044 
3 119 
3 292 
3 450 
3 293 
2 170 
2 248 
1 883 
1 988 

(*) 2 981 
3 025 
3 140 
2 955 
2 958 
2 982 
2 995 
3 143 
3 309 
3 348 
3 487 
3 473 
3 474 

Müstahdem 

959 
969 

1 170 
1 243 
1 276 
1 290 
1 309 
1 331 
1 613 
1 608 
1 588 
1 599 
1 634 
1 685 
1 690 
1 731 
1 730 

Gemi zabiti 

6 575 
6 478 
6 689 
6 ®66 
6 288 
1 160 
1 148 
1 686 
1 950 

(*) 1 308 
1 342 
1 342 
1 490 
1 478 
1 488 
1 460 
1 448 
1 463 
1 382 
1 375 
1 375 
1 389 

Tayfa 

5 146 
5 415 
5 118 
5 246 
5 108 
5 267 
5 269 
5 052 
4 792 
4 715 
4 616 
4 Ö89 
4 576 
4 424 
4 403 
4 335 
4 315 

İşçi 

6 088 
6 050 
6 002 
6 270 
7 268 
7 363 
7 553 
7 530 
7 763 
8 626 
8 007 
8 810 
8 865 
7 953 
7 695 
7 532 
7 621 
7 828 
7 877 
7 387 
7 080 
7 058 

Yekûn 

15 707 
15 647 
15 983 
16.086 
16 849 
16 798 
17 333 
17 387 
18 190 
19 299 
19 Ö31 
19 870 
19 693 
18 794 
18 468 
13 191 
18 400 
18 810 
18 716 
18 342 
18 014 
17 966 

Not \1.3 .1952 tarihinden 30 . 12 . 1955 tarihine kadar memur, müstahdem bir kalemde, gemi 
zabiti, tayfa bir kalemde gösterilmiştir. 

(*) Zabitan kadrosunda bıdunan iskele personel 1960 yılında memur kadrosuna nakledilmiştir. 
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D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
yıl isonlları litiıbariıyıle çalışsan perslonel adedi. 

Yıllar 'Memur Müstahdem Zaibitan Mürettebat 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1905 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

28 
67 
76 
75 
94 
134 
188 
229 
230 
228 
242 
246 
245 
248 
267 
287 
291 
323 

3 
5 
8 
6 
6 
8 
13 
41 
37 
45 
44 
43 
44 
46 
47 
46 
47 
55 

187 
244 
259 
251 
294 
318 
375 
436 
406 
397 
407 
411 
398 
417 
409 
424 
473 
503 

453 
736 
800 
820 
820 
881 
954 

1 065 
1 040 
989 

1 036 
997 
973 
986 
982 
983 

1 088 
1 208 

Türle Havayolları A.O. 

Yıllar itibariyle personel melvcudu 

8 
24 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
31 
31 
31 
30 

Yıllar 

. 1 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 
12 
12 
4 . 

. 1960 
1960 

. 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Toplam 
personel 

1 551 
1 486 
1 456 
1 338 
1 294 
1 289 
1 395 
1 535 
1 722 
1 963 
2 330 
2 769 
2 979 
3 226 

Uçak servisi anonim şirketi 

Yıl sonu itibariyle 1958 1959 1960 1961 19612 1963 1964 1905 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Büro hikmetlileri 77 80 88 88 87 65 67 95 95 97 121 133 202 193 
Müstahdem ve işçiler 98 1101 103 104 90 95 93 103 143 135 147 171 222 234 

Yekûn 175 181 191 192 177 160 160 198 238 232 268 304 424 427 

14, — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesi
ne dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı 
Danışman'ın yazılı cevabı (7/1089) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınız kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde ka-

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti de 
sahibine verilmiştir. 

çını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harca
malar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları topla
mı ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve bu 
yekûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teşkil 
etmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Plan-Bütçe Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 11/250-8740 

8 . 7 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 8 . 6 . 1972 gün ve 5288/39539 sayılı 
yazıları. 

tçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması istenen ve Ba
kanlığımızın kuruluşundan İtibaren yıllara göre 
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bütçesini ve Genel Bütçeye oranını gösteren 
tablo ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, ku
ruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakanlı
ğınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1091) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın ıSanayi ve Tek
noloji Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-
lamıdınlmasını arz ve ifceklif ederdim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, Tür
kiye çapında Bakanlığınızın bünyesinde ne 
ımıiktar memur ve işçi çahşmıştır?. 

T. O. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/366 

1.8.1972 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığımla 
ilgi : 8 . 6 . 1972 tarih ve 7/1091-5290/39541 

sayılı yazınız. 

içel Milletvekili iSayın Celâl Kargilı'nın «Ku
ruluşundan bugüne kadar Türkiye çapımda 
Bakanlığımızın bünyesinde çalışan memur ve 
işçi miktarına» ilişkin yazılı soru önergesine 
karşılık cevabımız (Ek - 1) deki çizelgededir. 

Çizelgenin düzenlenmesinde : Yıllar itiba
riyle merkez ve taşra teşkilâtına tayin edilen
ler ayrı ayrı belirtilmiş ve bu sureler esnasınida 
ayrılanlar da düşüldükten sonra çalışanların 
her yıla düşen miktarları gösterilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Sanayi ve 1 

Sene 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1972 

teknoloji Bak anlığı merke 
tarlarını 

Tayin edilenler 
Merkez 

149 
74 
40 
36 
55 
27 
38 
43 
31 
31 
37 
33 
34 
62 
79 

iller 

93 
14 
16 
9 
6 
6 
6 
7 

19 
1 
6 
4 

10 
8 
3 

z ve taşra t eşkilâtmda , çalışan ve 
yıllar itibariyle gösterir cetvel 

Toplam 

242 
88 
56 
45 
61 
33 
44 
50 
50 
32 
43 
37 
44 
70 

. 82 

Merkez 

13 
28 
25 
16 
24 
16 
12 
15 
19 
15 
18 
16 
16 
12 
19 

Ayrılanlar 
İller 

5 
2 
6 
6 
7 
6 
6 
4 
6 
5 
6 
5 
7 
6 
1 

ayrılan personelin mik-

Toplam 
Toplam Çalışanlar 

18 
30 
31 
22 
31 
22 
18 
19 
25 
20 
24 
21 
23 
18 
20 

224 
282 
307 
330 
360 
371 
397 
428 
453 
465 
484 
500 
521 
573 
628 

Toplam 787 210 997 279 90 369 
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16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, ku
rulurundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Mesut Erez'in yazık cevabı (7/1092) 

Millet Meclisi Başkanllığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Tekno

loji Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 

yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüdde 
kaçını teşkil dfemiştir? Bu bütçelerin cari har
camalar toplamı, yatırım harcamaları toplamı > 
ile sermaye teşkili ve transfer harcamaları tfaop- < 
lamı ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve 
bu yekûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teş
kil etmektedir?... 

T. 0. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 . 7 . 1972 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 9/344 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 6 . 1972 tarih ve 5291/39542 ve 
7/1092 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargıh'nın 
«Kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız 
bütçesine» dair yazılı soru önergesine karşılık 
hazırlanan Bakanlığımız cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz elderim. 

Mesut Ereız 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar ithal edilen 
ilâç hammaddesi ile ilâç miktarına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı (7/1093) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ISayın Sağlık ve (Sosyal 

Yardım kakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
lOelâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana yıllar iti
bariyle, dış ülkelerden ne miktar tutarında ilâç 
hammaddesi ve ilâç ithali yapılmıştır? Dışarı
dan ithal edilen ibu ilâç ve ilâç hammaddeleri 
yurda girerken hiç bir kontrole tabi tutulmuş 
mudur?.. 

T. C. 
İSağlak ve Sosyal 1 . 7 . 1972 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 
1003 

Konu : îçel Milletvekili Oelâl Kar
gılı'nın 'önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığnıa 
îllgi : 8 . 6 . 1972 tarih, 7/1093-5292/39543 

sayılı yazınız. 
Oumlhuriyetin ilânından (bugüne kadar ithal 

edilen ilâç hammaddesi ile ilâç miktarına dair 
îçel Milletvekili Oelâl Kargılı tarafından veri
len yazılı storu lönerigesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve iSoisyal Yardım: Bakanı 
Dr. Kemal Demir 

Bakanlığımızda ilâç hammadde ithalâtına 
ait istatistik 1969 yılında tutulmaya başlan
mıştır. 

Yılı Dolar tutarı 

1969 
1970 
1971 

23 195 703 
27 341 418 
20 322 095 

Bakanlığımızda tıbbî müstahzar ithalâtına ait 
istatistik 1058 yılında tutulmaya başlanmıştır. 

Yılı 

1958 
1959 
1900 
1901 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1960 
1970 
1971 

Dolar tutarı 

816 844 
2 634 939 
2 511 708 
3 750 545 
3 618 568 
1 794 482 
614 253 
640 311 
624 017 
646 513 
637 395 
627 582 
568 521 
559 465 

İthal edilen ilâç hammaddeleri yurda girer
ken gümrük kimyahanesinde kontrolları yapıl
maktadır. 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
ruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığı
nız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına da
ir soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1094) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. îçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yılar 
itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın bün
yesinde ne miktar memur ve işçi çahşmıştır?.. 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 4.7.1972 

Bakanlığı 
Bakan 
1085 

Konu: İçel Milletvekili Ce
lâl Kargılı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 8 . 6 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/1094-5293/39544 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinde Bakanlığımız bün
yesindeki memur ve işçilerin sayılarının Ba
kanlığımız kuruluşundan bu yana yıl yıl bildi
rilmesi istenmektedir. Merkezdeki kayıtlara gö
re Sağlık ve yardımcı sağlık personeli dışında 
memur olarak çalışanların sayılarını ancak 1956 
yılından itibaren vermek mümkün olabilmiştir. 

İşçilerin sayılarını doğru olarak belirtmek da
ha da zordur. Çünkü bu kişiler mahallî olarak 
tutulmakta ve bir yıl içinde dahi adetleri de
ğişmektedir. 

Verilen bilgiler kâfi görülmediği takdirde 
daha geri yıllara inen malumat illerden toplana
bilecektir. Ancak bu takdirde önergenin daha 
uzun bir süre cevaplandırılması gereğine bilgi
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Türkiye 
Çapında 1956 - 1972 yılları arasındaki memur 

durumunu gösterir Cetvel 

Ücretli Maaşlı Toplam 
Yıllar memur memur memur 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

875 
990 

1 275 
1 302 
1 510 
1 795 
1 815 
2 001 
1 997 
2 314 
2 309 
2 311 
2 420 
2 655 
2 727 

— 
— 

2 005 
2 005 
2 085 
2 090 
2 180 
2 180 
2 200 
2 200 
2 105 
2 853 
2 567 
2 674 
2 721 
3 376 
3 392 
33 569 
33 573 

2 880 
2 995 
3 360 
3 392 
3 690 
3 975 
4 015 
4 201 
4 102 
5 167 
4 876 
4*985 
5 141 
6 031 
6 119 
33 569 
33 573 

Not: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yü
rürlüğe girmesiyle hizmetli personelde memur 
kapsamına girdiğinden 1971 - 1972 yıllarında me
mur adedi yükselmiştir. 
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BAKANLIKTA MUHTELİF YILLARDAKİ İŞÇİ SAYILARI 

Yıllar 
i | 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1985 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

(Sıtma 
Eradikas-
yonu hiz
metlerinde 

3 200 
3 300 
3 400 
3 700 
5 468 
3 346 
3 652 
3 692 
3 374 
3 396 
2 624 
2 810 
1 333 
1 113 

871 
956 

Bulaşıcı 
Hast. larla 
savaş hiz

metlerinde 

10 
14 
20 
45 
60 
82 

213 
142 
98 

363 
329 
330 
617 
416 
510 
537 
497 

Verem 
savaş hiz-
metlerinde 

13 
14 
16 
30 
79 
71 
80 

148 
189 
185 
180 
90 
87 

Nüf us plan
laması hiz
metlerinde 

13 
12 
26 
27 
26 
31 

1 
3 

Yataklı ku
rum hiz

metlerinde 

1 
1 
5 
2 

Refi ISay. 
Merk 
Ens. 

Hıf. 
hiz-

metlerinde 

13 
8 
6 
7 
9 
8 

11 
32 
33 
15 
16 
5 
2 
2 
2 
5 
5 

15 
15 
15 
4 

22 
19 
16 
16 

dona
tım hiz

metlerinde 

80 
80 

120 
280 
280 
310 
342 
361 
385 
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19. — İçel MilletvekiU Celâl Kargilı'nın, ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçeli
ne dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/1095) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Kaygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celal Kargılı 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın Bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler g*enel bütçelerin yüzde ka
çını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harca
malar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 
ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve bu ye-

25 . 10 . 1972 O : 2 

kûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teşkil 
etmektedir? 

T. O. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 1 . 7 . 1972 
1064 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargilı'nın, önergeisi 

Millet Meclisi Başkanlığı 
ilgi : 8 . 6 . 1972 tarih ve 5295/39545 -

7/1095 sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 

Bakanlığımız Bütçesi ile ilgili olarak verilen ya
zılı soru önergesine cevabım ekte gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

— 3 4 5 -
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Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Cari harcama 
toplamı 

464 302 
508 925 
550 426 
612 767 
690 415 
795 249 
847 469 
850 888 

1 541 441 
2 059 109 

% 

78,7 
74,6 
76,3 
72,6 
76,5 
77,9 
77,8 
80,-
86,6 
87,3 

Yatırım 
harcamaları 
toplamı 

,102 369 
147 989 
147 165 
203 240 
179 725 
198 295 
211 160 
183 888 
202 866 
253 523 

% 

17,4 
21,7 
20,4 
24,1 
19,9 
19,4 
19,4 
17,3 
11,4 
10,3 

Transfer 
harcamaları 
toplamı 

23 294 
24 711 
23 816 
27 859 
32 359 
27 590 
30 055 
28 611 
36 103 
44 160 

% 

3,9 
3,7 
3,3 
3,3 
3,6 
2,7 
2,8 
2,7 
2,-
1,9 

Genel bütçedeki 
Toplam 

589 966 
681 626 
721 409 
843 866 
902 499 

1 021 134 
1 088 684 
1 063 387 
1 780 410 
2 253 801 

oranı % 

4,8 
5,05 
5 

5,03 
4,80 
4,72 
4,23 
3,96 
4,82 
4,67 

— Yatırımlara, Bayındırlık Bakanhğı butça ünde bakanlığımız adına bulunan ödenekler da
hildir. 

— 1971 yılında aylıklar Maliye Bakanhğı bütçesinden alınan tahsislerle ödendiğinden buradaki 
cari harcamalar buna göre konulmuştur. 

(1) 1925 bütçesi 15 aylıktır. 
(2) 1945 » 7 » 
(3) 1949 » 14 » 

Not : Bütçeler malî yılı başındaki tahsislerdir. Bazı yıllarda sene başında veya sonunda yapılan 
blokeler ile meydana gelen kesintiler nazara alınmamıştır. 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, ku
ruluşumdan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesi
ne dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kam Haydar Özalp'in yazılı cevabı (7/1096) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın Bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde ka
çını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harca-

Not •: Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığm-
dan, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti de 
soru sahihine verilmiştir. 

malar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları topla
mı ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve bu 
yekûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teşkil 
etmektedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanhğı 

Zat ve Sicil işleri Müdürlüğü 
Sayı : K4 (368 - 1/100549 29 . 6 . 1972 

Konu : Bütçemiz Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 8 . 6 . 1972 tarih ve 7/1096 -
5296/39566 sayılı yazıları karşılığı. 
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Kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız 
ve Tekel Genel Müdürlüğüne ait Bütçe Cetvel
leri tanzim edilerek ikişer nüsha halinde ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp'in yazılı cevaibı (7/1097) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 
Baaknı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıl
lar itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın 

bünyesinde ne miktar memur ve işçi çalışmış
tır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Zat ve Sicil işleri Müdürlüğü 
Kİ/372 - 6/102135 20 . 6 . 1972 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 6 . 1972 günlü Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü sözlü 7/1097 - 5297/39567 
sayılı yazıları : 

Kuruluşundan bugüne kadar Türkiyeide Ba
kanlığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi sa
yısına dair içel Milletvekili Celâl Kargılı ta
rafından verilen soru önergesiyle ilgili malû
matı ihtiva eden listelerden ikişer nüsha ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Gümrük ve Muhafaza Teşkilâtı 

Yıllar 

1935'ten 
1944 » 
1954 » 
1956 » 
1957 » 
1969 » 
1970 » 
1971 » 

1943'e 
1954 
1956 
1957 
1969 
1970 
1971 
1972 

kadar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kanunî 
kadro 
adedi 

3 791 
3 802 
3 398 
3 410 
3 794 
3 892 
4 123 

(Ortalama) 4 850 

Ortalama 
olarak 
çalışan 

3 680 
3 769 
3 357 
3 400 
3 728 
3 892 
4 096 
4 540 
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Tekel Genel Müdürlüğü 

Yıllar Memur adedi Hizmetli adedi Toplam Yıllar işçi adedi 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

3 212 
3 313 
3 576 
3 551 
3 773 
3 812 
3 576 
5 534 
3 575 
3 511 
3 417 
3 321 
3 208 
3 124 
2 993 
2 976 
3 024 
3 063 
3 062 
3 106 
3 160 
3 144 
3 155 
3 291 
3 211 
3 213 
3 225 
3 240 
3 289 
3 356 
3 395 
3 469 
5 535 
5 489 1.5 

— 
• — 

— 
— 
— 

2 000 
2 000 
2 139 
2 152 
2 055 
2 056 
2 051 
2 022 
1 937 
1 849 
1 780 
1 834 
1 871 
1 878 
1 884 
1 941 
1 968 
1 992 
2 002 
2 017 
2 10 
2 040 
2 127 
2 153 
2 149 
2 164 
2 187 

— 
. 1972 Durumu 

3 212 
3 313 
3 576 
3 551 
3 773 
5 812 
5 576 
5 673 
5 727 
5 566 
5 473 
5 372 
5 230 
5 061 
4 842 
4 756 
4 858 
4 934 
4 940 
4 990 
5 101 
5 112 
5 147 
5 293 
5 228 
5 223 
5 265 
5 367 
5 442 
5 505 
5 559 
5 656 
5 535 
5 489 

— 
— 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

— 
— • 

3 782 
11 996 
15 624 
15 198 
15 387 
18 129 
19 141 
20 390 
21 860 
21 968 
29 542 
25 322 
20 846 
22 377 
23 190 
29 694 
28 086 
28 730 
32 370 
37 573 
33 182 
32 054 
35 719 
36 725 
46 243 
49 195 
50 318 
60 070 
63 346 
64 246 
65 225 
66 000 (tahminî) 
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22. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'ntn, ku
ruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakanlığı
nız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına da
ir soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpas
lan'ın yazıcı cevabı (7/1098) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıllar 
itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın bün
yesinde ne miktar memur ve işçi çalışmıştır?.. 

T. 0. 
Adalet Bakanlığı 

Özlük işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 33695 

21.6.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 6 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/1098 - 5298/39568 sayılı yazıları; 
Kuruluşunundan bugüne kadar Bakanlığımız 

bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından veri
len yazılı önergesinin cevabını teşkil eden çi
zelge ekde takdim kılınmıştır. 

Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı 
üzere, tespit edilebilen yıllar itibariyle sahibol-
duğumuz kanunî kadro gösterilmiş olup, bunun 
dışında bir tespite gerek zaman ve gerekse ele
man bakımından imkân bulunamamıştır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

Adalet Bakanlığının yıllara Igöre kanunî kadro 
adedi 

Yık Adedi 

19126 - 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

6 727 
6 858 
9 708 
9 708 
13 044 
13 09© 
13 169 

Yılı Adedi 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

13 219 
13 400 
13 601 
13 601 
13 806 
14 931 
14 931 
16 090 
17 983 
18 331 
16 831 
17 487 
17 487 
17 554 
17 291 
17 757 
18 775 
18 787 
18 787 
18 787 
18 787 
20 007 
20 007 
20 007 
20 272 
20 410 
20 520 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nıu, ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Al
paslan'ın yazılı cevabı (7/1099) 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakam 

tarafından yazılı olarlak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

iBakanlığiinızun kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde 
kaçını teişkil etmiştir? Bu, bütçelerin cari har-
camalaoi taplamı, ile sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları toplamı ayrı ayrı belirtilmek; 
suretiyle nedir? Ve bu yekûnlar genel bütçe
nizin yüzde kaçını teşkil etmektedir?... 
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T. 0. 
Adalet Bakanlığı 24 . 6 . 1972 
özlük İşleri Oenel 

Müdürlüğü 
Sayı : 33694 

Millet Meclisi Başkanlığına 
% i .: 8.6,1972 tarihli ve 7/1099-5299-39569 

sayılı yazıları: 
İçel Milletvekili Celâl Kaalgilı'nın, Bakan

lığımızın kurulduğu, günden bu yana, yıllar 
itibariyle (bütçesi ile ilgili olarak verdiği ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sual müessesesi, miHetvekülerin'in gerekli 
gördükleri konularda öğrenmek istedikleri hu
susları Başbakandan veya ilgili Bakandan so-
riup öğrenmeleri için Ihdals edilmiştir. Hiç şüp
he yokki sorulan konunun, ısayın milletvekili-
nin, kendi imkânları ile öğrenemeyeceği, sarih 
ve muayyen ıbir maddeyi ihtiva etmesi ve ce-
valbın da kolayca ve 'hizmeti müessir etmeden 
verilmesi mümkün olacak şekilde bulunması 
icabeder. 

Sayın Celâl Kargılı'nın yazılı soru önerge
sinde bahse konu Bakanhğımuz bütçesinin »yıl
lar itibariyle miktarı, 'her yılın Bütçe Kanu
nunda gösterilmiştir. Aynı kanunlarda Ctenel 
ıbütçelerin toplamı, cari harcamalar, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları da belli bulun
maktadır. 

Şu suretle mevcut kanunlarda gösterilmiş 
olan ve tespiti için Bakanlığımızın özel bir bil
gi vermesüne ihtiyaç göstermeyen yazılı so
ru önerlgesinin konusu, soru 'sahibi tarafından 
kolayca tespit edilebilecektir. 

Bilgilerini v« gereğini arz ©derim. 
Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, çok 
partili hayata girdiğimizden bugüne kadar çıka
rılan ve değiştirilen siyasî parti ve seçim, kanun
larına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1100) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun iSayın Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarjak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

i Çok partili hayata girdiğimizden bu yana, 
hangi iktidarlar devrinde ve hangi tarihlerde, 
siyasî partiler ve seçim kanunları değiştiiril-
miş veya yeni seçim kanunlaa?|i çıkartılmıştır 
Değşitıirilen ve çıkarılan bu kanunlar sonu
cunda seçim sistemlerinin adı ve seçilme usul
lerinin şekli ne olmuştur?... 

T. C. 
Adalet Bakankği 26 . 6 . 1972 

Sayı : 28697 
Konu : îçel Milletvekili Ce-

I lâl Kargılı'nm soru önerge
sinin cevaplandırdığı Hk. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
I îlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü (ifadeli 8.6.1972 gün ve 7/1100-5300/39570 
I sayılı yazılarına, 

I Çok partili haıyata girdiğimizden (bu yana 
I çıkarılan ve tadil edilen Siyasî Pıarti ve Seçim 
I kanunları konusunda, içel Milletvekili Sayın 

Celâl Kargılı'nın, Bakanlığımıza ybneltmiiş bu-
I lunduğu yazılı soru önergesinin cevabı a^ağı-
I da arz olunmuştur. '•* 

Türkiye'de, ilk defa 6 Haziran 1964 tari
hinde yürürlüğe giren 4918 . sayılı Kanunla, 

I seçimlerin tek dereceli olarak yapılması esa-
I sı tatbik mevkiine gürmiş, 5 . 7 . 1945 gün ve 
I 5258 sayılı «Milletvekilleri Secimi Kanununun 

Ibazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun» 
la, oy gizliliği ve açık tasnif esası öngörülerek, 

I 16 . 2 . 1950 gün ve 5545 sayılı «Milletvekileri 
I Seçimi Kanunu,» ile de, 'seçimlerin hakim ğö-
I zetim ve denetimi altında yapılması ülkesi ka-
I bul edilerek, salt çoğunluk sistemi yürürlüğe 
I girmiştir. 

ISöz konusu kanun, 23 Şubat 1954 tarih ve 
6072, 7 Temmuz 1954 tarih ve 6427 ve 13 Eylül 
1957 tarih ve 7043 sayılı kanunlarla 3 defa ta
dil edildikten sonra; 27 Mayıs 1960 tarihini 

I müteakip, Kurucu Meclis tarafından tedvin 
edilen ve genel folarak bugünkü seçim mev-

I zuatımızı düzenleyen üç anakanun yürürlüğe 
I girmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunlar; 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sa-
I yılı (Seçimlerin Temel Hükümleıti ve Seçmen 

Kütükleri hakkındaki kanun ile 24 . 5 . 1961 
I tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üye-
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lerinin Seçimi Kanunu ve 25 . 5 . 1961 tardın 
ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçjimi Kanunu
dur. 

Söz konusu kanunlar, takitoeden seneler
de 347, 348, 349, 356, 447, 533, 648, 656, 1036 
ve 1249 sayılı kanunlarla 10 defa tadil edil
mişse die, 447, 533 ve 1036 sayılı kanunlarla ya
pılan tadiller dışındaki diğer kanunlarla vâ
ki tadilât, genıel olarak seçim sistemlerinde 
bir değişMlik getimemiştir. 

Bidayette, Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçiminde çoğunluk, milletvekilleri seçi
minde de, nispî temsil! esasının barajlı D.hondt 
sistemi öngörülmüşken, 447 sayılı Kanun Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçiminde çoğun
luk usulünü kaldırarak, her iki Meclis için, 
milletvekilleri seçiminde uygulanan barajlı 
D.hondt matemini kabul etmiştir. 

13 . 2 . 1965 tarüh ve 533 sayılı Kanunla, 
(gerek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimin
de ve gerekse milletvekilleri seçimlerinde uy
gulanan nispî temsil esasının barajlı D.hondt 
sistemi kaldırılarak, »Millî bakiyeler sistemi ve 
birleşik oy pusulası usulü seçim mevzuatımı
za getirilmiş, bilâhara 20 . 3 . 1968 tarih ve 
1036 sayılı Kanunla da, Millî bakiyeler sistemi 
terkedilerek, yine her iki Meclis seçimleri için 
nispî temsil (esasının barajla DJhoındt sistemi 
derpiş edilmiştir. 

Ancak, 24 . 10 . 1968 tarihli Resmî Gazete
de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 1968/15 
Esas sayılı kararı ile, bu kanunun baraja mü
teallik hükümleri iptal edilmiş Ibulunduğun-
dan, ıbulgün için Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
'Meclisi seçimlerini düzenleyen mevzuatımızda 
umumiyet itibariyle nispî temsil esası yürür
lükte kalmış ve son Milletvekili Genel Seçim
lerinde die bu sistem uygulanmıştır. 

öte yandan, Anayasamızın Siyasî partiler
le ilgili olarak öngördüğü hükümler istikame
tinde, 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanunu tedvin edilmiş, bilâhara bu ka
nunun Devletçe yardımı düzenleyen 74 ncü 

maddesi, 2 . 2 . 1 9 7 0 gün ve 1219 sayılı Kanun
la yeniden tanzim edilmişse de, söz konusu ka
nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
miştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
ruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 'bakanlı
ğınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayı
sına dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1101) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıl
lar itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın 
bünyesinde ne miktar memur ve işçi çalış
mıştır. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 26 . 6 . 197 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 660 

Konu : Sayın Celâl Kargılı'nın ya
zılı sorusu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 3.6.1972 gün, 
7 -1101 - 5301/39571 sayılı yazı. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın Ba
kanlığın kuruluşundan bugüne kadar yılllar 
itibariyle Bakanlık bünyesinde çalışan memur 
ve işçi sayısına dair yazılı soru önergesi ce
vâbı iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

imar ve iskân Bakanı 
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Yılı 

1.12.1960 
1.12.1961 
1.12.1962 
1.12.1963 
1.12.1964 
1.12.1965 
1.12.1966 
1.12.1967 
1.12.1968 
1.12.1969 
1.12.1970 
1.12.1971 
1.12.1972 

Maaşlı 
memurlar 

133 
222 
242 
298 
337 
394 
432 
475 
466 
853 

2097 
2054 
2006 

4/10195 sayılı 
Kararname 
gereğince 
çalıştırılan Yevmiyeli 

Teknik Personel 

51 
113 
214 
320 
483 
624 
720 

• 786 
815 
889 

İşçi 

2 
22 

344 
109 
149 
216 
236 
422 
229 
481 
874 
905 
877 

Not : 
1. Bakanlığımız 1957 yılında kurulmuş 

olup, intikal devresinde diğer kurumların per
sonelinden yararlandığından, bu süreye ait is
tenilen bilginin , verilmesi mümkün olama
mıştır. 

2. 1 . 12 . 1970 tarihi itibariyle Devlet me
murları 657 sayılı Kanun kapsamına alındık-
lanjndan, 4/10195 sayılı Kararname gereğince 
çalıştırılan personelin tümü bu statüye geçiril
mişlerdir. 

26. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
ruluşundan bugüne kadar bakanlığımız bütçe

sine dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabi. /7/1102) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumunun Sayın İmar ve İskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını ıarz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığımızın kurulduğu günden bu ya
na, yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne 
olmuştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde 
kaçını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari 
harcamalar toplamı, ayrı ayrı belirtilmek 
suretiyle nedir? Ve bu yekûnlar bütçenin yüz
de kaçını teşkil etmektedir? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 662 

Konu : Sayın Celâl 
zili sorusu hk. 

26 . 6 . 1972 

Kargılı'nın ya-

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 8 . 6 . 1972 
gün, 7-1102 - 5302/39572 sayılı yazı. 

içel Milletvekili iSayın Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız büt
çesine dair yazılı soru önergesi cevabı iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğimi saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 
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tmar ve iskân Bakanlığı 1958 - 1972 yılları bütçe rakamı ve bu rakamın genel 
bütçenin yüzde kaçını teşkil ettiği ile cari harcamalar toplamının, bütçem'izin 
yüzde kaçını teşkil ettiğinin gösterir lise. 

Bütçe yılı 

1958 
1959 
1900 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Not : 1971 

Bütçe rakamı 

9 004 743 
43 585 053 
65 659 805 
42 174 601 
69 148 029 
79 289 500 
91 814 002 
76 900 893 
97 189 495 

123 807 203 
168 685 390 
281 617 04Ö 
236 184 122 
258 242 057 
317 161 383 

ve 1972 yıllarında 

Genel bütçeye 
göre oranı 

0,0025 
0,0072 
0,0089 
0,0048 
0,0008 
0,0065 
0,0067 
0,0052 
0,0051 
0,0065 
0,0077 
0,0109 
0,0081 
0,0069 
0,0003 

cari harcamalar 

Cari 
harcamalar 

toplamı 

684 788,94 
2 129 020,46 
2 661 650,15 
4 548 160,46 
4 577 042,60 
4 907 492,51 
5 118 001,07 
5 178 107,23 
5 677 026,11 

29 274 286,64 
30 087 327,33 
31 617 866,54 
42 211 633,41 
61 233 210,87 
29 909 702 

toplamı olarak 

Cari 
harcamaların 

bütçeye 
göre 

'ödeme 

oranı 

0,076 
0,048 
0,040 
0,107 
0,066 
0,062 
0,056 
0,066 
0,057 
0,236 
0,178 
0,115 
0,178 
0,237 
0,094 

emrine 
bağlanan miktar alınmıştır. 

ı>m~<ii 
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154 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 10 . 1972 Çarşamba 

Saat : 11,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747)ı (Dağıtma tari
hi :• 16 . 10 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




