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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dört oturum yapılan bu Birleşimde yapılan yok
lamalar sonunda Genel Kurulda çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından; 

29 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,43'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

»>••<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekİK Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize)... 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 ncii Birleşimini 
açıyorum. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Divan 
tamam mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun tamamlayacağım 
efendim. 

Divana, Divan Üyesi bir arkadaşımı rica ediyo
rum. (CHP sıralarından «Adalet Partili Divan Üye
leri nerede?» sesleri) 

Sıra Adalet Partili bir üye arkadaşımız da idi ken
disini Mecliste arattık, bulamadık; bir arkadaşımı 
rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
Divan Üyeliği sırası bizde değil. 

ETEM EKEN (Çorum) — Olmaz böyle şey, hem 
kendileri yok, hem Divan Üyeleri yok. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, saym arkadaş
larım, boş itirazlarla, gereksiz laflarla bir yere var
ma imkânımız yoktur; uygulama için yapıyoruz., 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, Adalet Partili Divan Üyesi gelmediğine gö
re, bir Cumhuriyet Halk Partili üye vereceğiz. 

(Divan Üyesi Mustafa Gazalcı Divandaki yerini 
aldı) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Divan tamamlanmıştır efendim. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Adana ili milletvekillerinden başlıyoruz. 

(Burdur milletvekillerine kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın?... (CHP sıra

larından «Burada» sesleri) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Ahmet Sayın orada çetele tutuyor, bakın orada 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın?... (CHP sıra
larından gürültüler) 

İSMET ATALAY (Kars) — O da milletvekili, 
Allah belasını versin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, burada saymaya mecbursunuz, kenarda otur
muş çetele tutuyor^ 
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BAŞKAN — Haklısınız. Ben, yoklamayı yaptı
ğımda, burada olmayan Divan Üyesini de burada 
saymaya imkânımız olmuyor. Bunun dışında, hak
lısınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama Sayın 
Başkan, çatı içerisinde var. 

BAŞKAN — Haklısınız, burada olduğu zaman, 
ikaz etseydiniz efendim... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) ^ Zaten 150 san
tim boyunda birisi. (CHP sıralarından «İçerideydi» 
sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz okudu
ğunuz zaman içerideydi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, böyle bir durumun ol
madığını kabul edersiniz. Arkadaşımızı tekrar oku
duğumuz zaman, kendisini tekrar ismen çağıracağım 
zaman çıktıysa bunda benim bir dahlim olamaz Sa
yın Uysal, rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama görü
yorsunuz. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Ne biçim mil
letvekili bunlar; soytarılık yapıyorlar. 

İSMET ATALAY (Kars) — Milletvekilliği de
ğil, soytarılık yapıyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen.., 
Evet efendim, devam ediyoruz. (CHP sıraların

dan gürültüler) 
Tamam efendim, Bursa ilinden yoklamaya devam 

ediyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler, salonda görüşmeler için gerekli ço

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Görüşmelere başlamadan önce sayın üye arkadaş
larımdan Dördüncü Beş Yıllık Kalkında Planı üze
rindeki görüşmelerimizi tamamlamak bakımından Di
vana yardımcı olmalarını rica eder "ve görüşmeleri 
sükûnet içinde tamamlamakta yardımcı olunacağı 
ümidimi tekrar belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grupu Önerileri 
1. — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üze

rindeki görüşmelerin tamamlanabilmesi için konunun 
sonuçlandırılmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
masına dair CHP Grupu önerisi. 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce Baş
kanlığın bir sunuşu vardır, okutup onayınıza suna
cağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu, Grupumuz Başkanlığının istemi 

üzerine Millet Meclisi Başkanlığınca 28.11.1978 Salı 
günü saat 13.00'te toplantıya çağırılmış, ancak, bir 
öneri hazırlamak olanağı bulunamamıştır. 

Bu durumda; aşağıda belirtilen Grupumuz öne
risinin Millet Meclisi İçtüzüğünün değişik 19 ncu 
maddesinin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun ona
yına sunulmasını saygı ile arz ederiz. 

CHP Millet Meclisi Grupunun Önerisi 
öneri î 
Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planı 

üzerindeki görüşmelerin, 16.10.1962 tarihli, 77 sayılı 
Yasa gereğince tamamlanması için bugün saat 15.00' 
de başlayacak çalışmaların saat 20.00'ye kadar sürdü

rülmesini; ancak, bu süre içinde bitirilemediği tak
dirde, saat 21.00'den itibaren ve 24.00'ten sonra da-
devam etmek üzere, konunun bitirilip açık oylama
sının sonuçlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
masını öneririz. 

Hayrettin Uysal Altan Öymen 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 

<ÇHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, içtüzüğümüzün deği

şik şekline göre Danışma Kurulundan geçmeyen bir 
öneri Genel Kurula getirilmektedir. Bir partinin grup 
başkanvekilleri bu öneriyi getirmiştir. 

Bu öneriye göre normal çalışma süremiz; Plan 
dönemi için yeniden özel gündem mahiyetindedir, ilk 
çalışma saat 15.00*ten 20.00'ye kadardır. Bu süre içe
risinde bitirilemezse, 1 saat ara vermek suretiyle 21.00' 
den bitimine kadar yeni bir değişikliği, özel gündem 
durumunu getirmektedir. 

Bunu onayınıza sunacağım, Genel Kurul kabul et
tiği takdirde bu değişik şekline göre çalışmamızı sür
düreceğiz, Genel Kurul kabul etmediği takdirde nor
mal çalışma şeklimiz devam edecektir. 
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Şimdi bu öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen* 
dim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) (Bur
sa Milletvekili Özer Yılmaz ile Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu arasında tartışmalar) 

Rica ediyorum... (Gürültüler) 
Sayın üye arkadaşlarım, daha önce de rica et

miştim, daha önce de rica ettim... 
Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz ben gereken müda

haleyi yapacağım. Müsaade buyurun efendim, ben 
gereken müdahaleyi yapacağım. 

Sayın arkadaşlarım, bu Plarfln görüşülmesinin ta
mamlanması bakımından sizden yardım rica etmiştim. 
Arkadaşlarımızın birbirini rencide edecek ifadelerden 
kaçınmalarını tekrar rica ediyorum efendim. 

Öneriye göre, saat 20.00'ye kadar çalışmamızı ara
lıksız sürdüreceğiz; 20.00'de 1 saat ara vermek sure
tiyle Plan görüşmeleri bitinceye kadar çalışmalanmız 
devam edecektir efendim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan... 
(CHP sıralarından «Otur yerine, otur», sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum, 
ben gerekeni yaparım. 

Evet efendim. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Biraz evvel 

alınan karar muvacehesinde, malumunuz olduğu üze
re planla ilgili 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
5 nci fıkrası, planın 8 gün içerisinde görüşülüp ka
rara bağlanmasını, emredici bir hüküm olarak koy
muştur. Bu durumda bugün bu tarih sona ermekte
dir. Bugün saat 24.00'ten sonra çalışacak mıyız, çalış
mayacak mıyız? Yani, toplantı uzatılacak mı? 

BAŞKAN — İfade edeyim efendim. 
Sayın İmer, planın sürekli olarak 8 gün içerisinde 

görüşülüp bitirilmesine dair 77 sayılı Yasanın amir 
hükümlerini, ifade ettiğiniz şekilde, ben de biliyorum 
Bugün 8 nci gün olarak Planın görüşülüp bitirilmesi 
normal şartlar içerisinde devam edecektir efendim 
Ama bitmediği takdirde de yarım kalan Planın görü 
şülmesine saat 24.00'ten sonra da Genel Kurulun al 
dığı karar üzerine devam edilecektir. (CHP sıraların 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

•IV. — GÖRÜŞÜUEN İŞIİER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık {1979 - 1983) Kalkınma 
Planının, {16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkmma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Saytsı : 824) (1) 
' BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Hükümet yerin

dedir. Plan görüşmelerine başlıyoruz efendim. 
Gerekçeli geri verme önergelerinin işlemine devam 

ediyoruz. 
Geçen Birleşimde, 65 numaralı önerge üzerinde 

imza sahibi konuşmuş; Komisyon ve Hükümet geri 
verme gerekçesine katılmadıklarını ifade etmişler ve 
oylama safhasında kalmıştık. 

Şimdi geri verme önergesini tekrar okutup, gerek
çesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. 

Buyurun efendim., 

{1) 254 S. Sayılı basmayazı 22.11.1978 tarihli 8 nci 
Birleşim tutanağına eklidir.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tasarısında 
fiyatların teşekkülüne; plan politikalarına ek olarak 
çalışanların katılması suretiyle de müdahale edilmesi 
düşünülmektedir. 

Nitekim 31 Ağustos 1978 tarihli Resmi Gazetede 
neşredilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Stra
tejisinin 9 ncu sayfasında «Çalışanların katılmasıyla 
hakça bir gelir - fiyat politikasının işleneceği» aym 
belgenin 24 ncü sayfasında «Gelir fiyat politikaları 
çalışanlar ile birlikte ve ekonomik yaşamda etkinliği 
olan kuruluşlara danışılarak saptanacaktır.» hükmü 
yer almaktadır. Buna paralel olarak Plan tasarısının 
898 No. lu paragrafında, «Kamu sektörünün ürettiği 
mal ve hizmetlerde fiyatlar ... işçi örgütlerinin de, 
önerileri dikkate alınarak saptanacaktır.»; 

Aynı sayfada yer alan 902 nci paragrafta «Plan 
döneminde izlenecek ücret ve fiyat politikaları çalı
şanların katkısıyla saptanacaktır» hükümleri yer al
maktadır. Fiyat, politika ve mekanizmalarının tespi
tinde ortaya konan bu ilkelerin, hangi boyutlara ula
şacağı ve ne şekilde uygulanacağı hususu ile bu ilkele
rin ekonominin bir temel kuralı olan «çabuk karar 
alma» ilkesiyle ne şekilde teyit edileceği ciddi şekilde 
endişeyi mucip olmaktadır. 
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Yukafdaki paragrafların bu hususlara vuzuh vere- ı 
cek şekilde düzeltilmesi amacıyla tasarının Hükü
mete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Bilecik 
M. Kubilay îmer Cemalettin Köklü 

Ağrj Ordu 
Kerem Şahin Bilâl Taranoğlu 

Manisa 
Yahya Uslu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 65 numaralı geri ver
me önergesini tekrar okuttum. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Gerekçeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Gerekçe reddedilmiştir efendim. 

66 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü Planın «Köye Yönelik Politikalar» bölü

müne aşağıdaki ilkenin ilave edilmesini saygı ile arz 
ederiz. 

«Köyün bütün meselelerini içine alan ve içinde 
imarı, inşaatı, medeni hizmetleri, refahı, rriilli ve ma
nevi değerleriyle köyün bulunacağı bir «Köy Kanu
nu» öncelikle çıkarılacaktır.» 

Gerekçe : 
IKöye götürülen çeşitli hizmetler dağınıklık içinde 

ve bir anafelsefeden yoksundur. Köye götürülen hiz
metlerin bir bütün halinde ele alınarak birbiriyle 
uyumlu çabaların sağlanması amacıyla, yukarıda il
kede belirtilen unsurları taşıyan bir Köy Kanunu çı
karılması yazılı halde zaruridir. 

İBursa Kocaeli 
Özer Yılmaz İbrahim Topuz 

Artvin Kars 
Hasan Ekinci 'Bahri Dağdaş 

Bursa 
Ali Elverdi 

BAŞKAN — Başka bir benzer önerge var mı 
efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efen
dim. 

'BAŞKAN — Yok. 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor mu? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — İlkeleri Planda 
yer almıştır, katılmıyoruz. 

ı BAŞKAN — İlkeleri Planda yer aldığı gerekçe
siyle katılmıyorsunuz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen? 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Söz hakkımı Sayın 

İbrahim Topuz'a devrediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; 1 nci imza sahibi 

Sayın Özer Yılmaz söz hakkını Sayın İbrahim To
puz'a devretti. 

Buyurun Sayın Topuz, 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bir 
istirhamım var, sayın sözcüden de özür dileyerek. 

Efendim, uygulamamız şu ana kadar önce öner
ge sahibi konuşmak istiyorsa konuşuyordu, sonra biz
lere soruyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, uygulamayı öyle 
biliyorum fakat, siz katıldığınız takdirde, önerge sa
hibi üyeler çok zaman söz almıyorlar. «Zamandan ka
zanalım» düşüncesiyle, öyle hareket ettim; uygulama
mızı bundan sonra dediğiniz biçimde yaparız. 

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

IBAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

muhterem Komisyon üyeleri ve çok saygıdeğer arka
daşlarım; 

Uzun yıllar köy hizmetlerinde çalışmalar yapmış, 
köylüyle beraber alınteri dökmüş, yorulmuş bir ar-* 
kadaşınız olarak, ifade edeyim ki köye giden hiz
metlerde yaşı 60'ı bulmuş bir köy kanunuyla hiz
met vermek büyük bir sıkıntı halini almıştır. 

Yine sizlerin tabirinizle, çağdışı kalmış birçok 
kanunlar gibi, Köy Kanununun da yeniden ele alın
ması gerekmektedir. Hazırlanmış bulunan Dördüncü 
Beş Yıllık Planda sarahaten köy kanunu çıkarılacağı
na dair bir ibareye rastlamadığımız için, az evvel okun
muş bulunan önergemizle Köy Kanununun Dördüncü 
Beş Yıllık Plana ithal edilmesini teklif etmiş bulunu
yoruz. Takdiri sizlere bırakır, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
. Hükümet katılmadı, Komisyon katılmadı, sayın 

üye gerekçesini izah ettiler, 
Şimdi önergenin gerekçesinin dikkate alınıp alın

mamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

67 numaralı değişiklik önergesinin gerekçesini 
okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Planın Kültür Politikası bö

lümünde bazı eksiklikler var» yanlışlıklar bulunmakta
dır. 

Bu eksiklikler arasında, Türk dilini bugün içine 
itildiği keşmekeş ve darmadağınılıktan kurtarmaya yö
nelik çalışmalara ilişkin bir ilkenin planda yer alma
yışıdır. 

Dilin bir milletin fertlerini birbirleriyle kaynaş
tırmadaki önemide gözönüne alarak, aşağıdaki ilke
nin Kültür Politikası bölümüne eklenmesini teklif ede
riz. 

ı«Türk dilinin, dünya dilleri arasında mümtaz bir 
yer almasına yönelik çalışanlar yapılacaktır. Türk di
linin ilmi temellere dayalı olarak geliştirilmesini sağ
lamak amacıyla plan döneminin ilk yılında «Türk Di
li Akademesi» kurulacaktır.» 

Bursa Kocaeli 
Özer Yılmaz İbrahim Topuz 

Artvin Kars 
Hasan Ekinci Bahri Dağdaş 

Bursa 
Ali Elverdi 

BAŞKAN — Sayın Özer Yılmaz, buyurunuz. 
Sayın Yılmaz süreniz 5 dakikadır. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Muhterem Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Bir milleti meydana getiren unsurların başında di

lin geldiğini, şu 5 dakikalık zaman içinde anlatmamı
za imkân olmadığı gibi, arkadaşlarımın millet kavra
mını arşı ulusal düşüncelerden ayırdığına da inanmı
yorum. 

Çağ açmış, çağ kapamış, inanç hürriyetinin altın 
yıllarını tarihinin derinliklerinde saklamış, milletleri 
Osmanlılık mefkuresinde asırlar boyunca muhafaza 
etmiş Türk Milletinin dilinin zenginliği üzerinde mü
nakaşa etmek mümkün değildir. 

'Güzele, iyiye kıymet vermiş, Allah'a beş vakit iba
det etmiş Müslüman milletimin Arap dilinin zengin
liklerinden de istifade etmediğini ifade etmek haki
katlere aykırıdır. 

Her dilde yabancı kelimeler mevcuttur. Bir dil, 
kendi ailesinden olan bir dilden aldığı kelimelerle 
bozulmaz. Kendi ailesinin dışındaki bir dilden al
dığı kelimelerin sayısı azsa, o dil yine bozulmamış
tır. Ama, yabancı kelimelerin ve kuralların hücumu
na uğramışsa, o zaman o dil şahsiyetini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır, tşte o zaman, ben Tür

küm diyen herkese düşen görev, bu hücuma savaş 
açmasıdır. Bu bir vatan borcudur. 

1932'den önce lügatımızda bulunan 30 bin keli
menin 12-700'ü, yani % 42,33'ü Türkçe idi ve yazı 
dilimizde % 35 nispetinde Türkçe kelime kullanılı-

. yordu., Bugün Türk Dil Kurumu kayıtlarına göre 
kelime haznemiz 27 bine inmiş ve 15 700 kelime, ya
ni % 58'i Türkçe olmuştur. Yazı dilimizde Türkçe 
kelime kullanma oranı % 72'ye yükselmiştir. Kısaca, 
Türk Dil Kurumu 36 senede lügatımızdan 6 bin keli
me çıkarmış ve yeniden 3 bin kelime eklemiştir. Bu 
3 bin kelime arasında kimsenin anlayamadığı, sadece 
kendilerine göre aydın çevrenin telafuz ettiği kelime
leri işin içerisine katarsak, alınan mesafe düşündürü
cüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, 14 yaşın heyecanıyla sa
tırlarını yudum yudum okuduğum bir kitaptan bir 
satırı size aktarmak isterim: «Mesut adam, Allah'ın 
bilhassa kendisine lütfü ihsan etmesiyle öğünürken, 
Allah utanç duyar.» Yazarı Tagor'dur, fakat tercü
manın, kelimesinin berraklığı, kaleminin berraklığı ba
na kolej tahsili yaptırmıştır. Bu zat Sayın Bülent Ece-
yit'tir. tşte arkadaşlar, okuduğum kitap 'bu. 

ERTOZ VAHİT SUtÇMEZ (Trabzon) — Sen 
Tagor'dan ne anlarsın. 

BAŞKAN — Sayın Suiçmez, rica ediyorum. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bakın, nereden 

nereye geldik? 
Konuşmanın sön kısmını Türk Dil Kurumunun 

Sözlüğüne göre yapacağım. 
Cumhuriyet Halk Partililer, bir yontunuz olması 

umuduyla tutulduğunuz bu sayrılıktan dolayı Türk Di
lini bir gömülük yaptınız. Esrik düşüncelerinizi alala
mak üzere dili öyle karıştırdınız ki, kendi programını
zı anlayabilmek için öz yazıtınızın arkasına sözlük 
koymak gereksinmesini duydunuz. 

'Seçim aklanına girdiğiniz zaman, Hazreti Müham-
med'i yalVaç olarak anımsadığınızı bilmem ulusumu
za nasıl anlatabileceksiniz? 

Dil konusunda gördüğünüz bu ılgımı gerçek san
manızı betimlememe olanak yoktur. 

Yağılarımıza karşı yapmış olduğumuz bu konuşma
yı ivegen çizgigeçler bilmem anımsar hale getirebilecek 
misiniz? Yoksa bir dilmacın çevrisine gereksinme du
yacak mısınız? 

Cumhuriyet Halk Partisinin saygın saylavları, öne
rimize duygudaşlık duyacağınızı umut ederiz. Kılgın 
olmayan davranışlarınızı bırakınız, gelin bize koşut 
olunuz. 
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Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Daha çok öğreneceksi
niz. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Ne kadar hafif adam
sın sen. 

HASAN ALt DAĞLI (Manisa) — Hem Atatürk 
çocuğusun, hem de dilini eleştiriyorsun. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz) efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETÎN (istanbul) — Katılmjyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümfet de

ğişiklik gerekçesine katılmıyorlar. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını

za sunacağım: Dikkate alınmasını ka'bul edenler.). Ka
bul etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir efendim. i 

68 numaralı geri verme önergesini okutuyopım: 

Yüksek Başkanlığa | 
Dördüncü Planın «köye yönelik politikalar)» bö

lümüne aşağıdaki ilkenin eklenmesini arz ve [ teklif 
ederim. I 

«Afete uğrayan köylüyü sıkıntıda kalmaktan kur
taracak» «Tarım Sigortası Kanunu» ile afet karşısın
da köylüye yapılmış yatırımlar olmaktan çıkacak ka
nun öncelikle hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulacaktır.» 

Bursa İKocaeli 
Özer Yılmaz İbrahim Topuz 

Artvin Kars 
Hasan Ekinci Bahri Dağdaş 

Bursa 
Ali Elverdi 

Gerekçe: 
Afet, genel olarak, bazı binaların yıkılması, yan

ması, harap olması ve bunların onarılması şeklinde 
kabul edilmektedir. 

Oysaki geçimi, hayati bir veya bir kaç mahsule 
dayalı olan, köylü ve çiftçimizin, bir yangın veya bir 
dclu veya sel ve seylap afetinde bir yıllık bütün ge
çimini sağlayan ürün ortadan kalkmakta ve büyük 
sıkıntılara duçar olmaktadır. 

Yine bir zelzele felaketinde can ve mal kaybına 
uğrayan köylünün aynı zamanda, ambarlarındaki yi
yeceği, tarım araçları yok olmakta, yılı içinde olduğu 
kadar takip eden yıl içinde de geçimini sağlayacak ta
rımla ilgili çalışma güç ve imkânını da kaybetmekte
dir. 

Bu sebeple, köylü ve çiftçimizin kendi elinde 
olmayan tabii olaylar ve afetler halinde, içine dü
şeceği ağır yaşama riskini karşılayacak Tarım Si
gorta ve Köylüye Yardım Yasasının çıkartılması için 
Planda yer alması kaçınılmazdır.. 

'BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurun efendim. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

Değerli Halk Partili milletvekili arkadaşlarımın 
gösterdikleri sempatiye teşekkürlerimi arz ederek söz
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, değişiklik önergesi, deği
şiklik takriri hakikaten ağırlık taşıyan bir takrirdir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edebilir miyim 
Sayın Dağdaş? 

Sayın üyeler, hem hatipin sözünü anlama imkâ
nını ben bulamıyorum, hem de siz duyamıyorsunuz. 
Biraz daha sükûnetle görüşmelerin devamına imkân 
vermenizi rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 
HASAN CERİT (Adana) — Yoklamada var mı 

idi? Konuşma hakkını nereden aldı? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yoklamada olup 
olmama konusu ayrıdır, Mecliste bulunup bulunma
ma konusu yine ayrıdır. 

BAŞKAN — Tabii efendim, siz görüşmeye de
vam edin. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, her şey köylü içindir diye bir planla geldiniz; 
getirdiğiniz ve değişiklik istediğimiz bu önergeye her
halde katılacaksınız. Öyle zannediyorum ki, köylüyü 
çok düşündüğünüz için bu konuları unutmuş olacak
sınız. O bakımdan size hatırlatıyoruz, köylünün si
gortası, çiftçinin sigortası, öyle kolay kolay iki cüm-; 
leyle, atlatılmakla olmaz. Önergemiz buna vuzuh ge
tiriyor. Diyoruz ki, elinde olmayan faktörlerden, sel 
felaketi, ani yangınlar, zelzeleler, göze görülmeyen 
türlü afetlerle karşı karşıya kalan ve bir günde, ba-
zan bir saatte herşeyini kaybeden, ekeceği tohumu
nu bile kaybeden, yiyeceği unu bile kaybeden, amba-
nndaki tohumluğunu bile kaybeden çiftçinin elinden 
tutmadığınız takdirde, getireceğiniz bir kuruş sigorn 
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tayla onu ertesi yılda müstahsil hale getirmeniz müm
kün değildir. O bakımdan diyoruz ki, önergemize ka
tılarak, köylüyü her an için müstahsil halde, çiftçiyi 
her an için müstahsil halde tutmak için bu önerge
mize iltifat edin, bu değişikliği kabul edin. Aksi hal
de sizinki bir kuru avutmadan ileri geçemez. 

Bu düşüncelerle, önergemizi kabul edeceğiniz 
inancıyla hepinizi hürmetle selamlar, saygılarımı su
narım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dağdaş. 
Sayın Komisyon?^ 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Planın ilgili bölümlerinde bu, çok daha geniş kap
samlı yer almıştır. Bu, bunu daraltıcı mahiyettedir. 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

69 numaralı geri verme önergesini okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü Planın 998 nci paragrafından itibaren baş

layan köye yönelik politikalar bölümüne, bu bölü
mün temel felsefesinin özü olarak aşağıdaki ilkenin 
eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

«Köy ve köylü meselesi, topyekûn kalkınmanın 
baş faktörü kabul edilecektir, Temel felsefe iköy ve 
köylü meselesinin kalkınmanın da ötesinde, bir in
sanlık ve haysiyet meselesi olarak kabul olunur.» 

Bursa Kocaeli 
Özer Yılmaz İbrahim Topuz 

Artvin Kars 
Hasan Ekinci Bahri Dağdaş 

Bursa 
Ali Elverdi 

Gerekçe : 
Herkesin kabul edeceği üzere, kalkınma büyük 

ölçüde insan unsuruna bağlıdır. 

I Kalkınmanın hedefi de insandır. Kalkınmayı ya-
I pacaik olan da insandır. Bu bir insan kafası, insan 

gönlü, heyecanı ve şevk meselesidir. 

I Ülkemizde, nüfusun çoğunluğu köylerde otur
maktadır. Şehirlerde hizmetler ve endüstri kesiminde 
çalışan nüfusun önemli bir kesimi köyden gelmiş
tir. 

I Köyle ve köylüyle yakın ilgi ve ilişkiler vardır. 
I Ayrıca, köylerimizin ve köylümüzün durumu he-
I pimizce'malumdur. 

Bütün gayretlere rağmen halen köylülerimizin bir 
kısmının yolu yoktur. Yarısı elektriksizdir, ışıksızdır, 
(karanlıktadır. 

Medeni ihtiyaçlarının büyük bir kısmı cevaplana-
j mamıştır. 

Köylümüzün ihtiyaç maddeleri ve tarım girdileri 
her gün biraz daha pahalılanmaktadır. Para üzerinde 
yapılan operasyonlar sebebiyle, esasen birkaç üretim 
maddesini geçmeyen ürünlerine verilen fiyat tesirsiz 
kalmakta, köylüyü fukaralaştırmaktadır. 

Bu itibarla, köy ve köylü meselesi, Türkiye kal
kınmasının ön ve anameselesidir. 

Türkiye kalkınmasının amaç olarak baş konusu 
köy ve köylüyü kalkındırmak olacaktır. 

I BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is-
I teyen sayın üye?.. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
j BAŞKAN — Buyurun Sayın İbrahim Topuz. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
muhterem komisyon ve değerli arkadaşlarım; 

Önergemizde bir daktilo hatası olarak, «Köy ve 
I köylü meselesi topyekûn kalkınmanın», şeklinde yazı'l-
I mıştır; «Kalkındırmanın baş faktörü kabul edilecek -
I tir. Temel felsefe köy ve köylü meselesini kalkındır-
I manın da ötesinde bir insanlık ve havsiyet meselesi 
I olarak kabul olunur» şeklinde düzeltilmesini evvela 
I istirham ediyorum. 
I Muhterem arkadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık 
I Planda ve bugünkü Hükümetin iktidara gelişinde 
I özellikle köylüyü kalkındırma konusu üzerinde du-
J rulmuş olmasının önergemizle de perçinlenmesi ba-
I kurundan bu teklifi getirmiş bulunuyoruz. 

I Gerekçesinde de uzun uzun izah edildiği üzere, 
I mademki köylüden yanayız, köylüye büyük hizmet-
I 1er götüreceğiz, onun haysiyetine, şerefine yakışır 
I şekilde çalışmalar yapacağız, bu önergemizin aynen 
I kabulünü ve Dördüncü Beş Yıllık Plana geçirilmesi-
I ni istirham ediyorum. 
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Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ibrahim 

Topuz. 
Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Stratejide ve 
Planın köye yönelik politikalar bölümünde «Kalkın
manın köylüden başlayacağı») açıklıkla belirtilmiştir. 
Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

70 numaralı değişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Planın «Gençlik Sorunları» 

kısmına anailke olarak aşağıdaki ilkenin eklenmesi
ni saygıyla arz ederiz. 

«Gençlik milletimizin ümidi, geleceğimizin temi
natıdır. Bu bakımdan gençliğimizin manevi yapısının, 
inanç, sevgi, bilgi ve milli kültürle zenginleşmesine; 
cumhuriyete, hürriyetçi demokrasiye sadakatla araş-, 
tırıcı, yapıcı vasıfta yetiştirilmelerine özen gösterile
cektir.» 

Gerekçe : 
Planın «Gençlik Sorunları» bölümünde bir iki 

madde hedef yer almıştır. Bu bölümde, gençliğin ye-
tiştirilmesiyle ilgili anafelsefe ve görüşün yer alması 
Planda eksik kalan bir bölümü tamamlayacağı gibi, 
Plan uygulayıcısına da ışık tutacaktır. 

Bursa Kocaeli 
Özer Yılmaz İbrahim Topuz 

Artvin Kars 
Hasan Ekinci Bahri Dağdaş 

Bursa 
Ali Elverdi 

BAŞKAN — İmza sahiplerinden kim konuşacak 
efendim? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Ali Elverdi ko
nuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özer Yılmaz, sırasını Sayın 
Ali Elverdi'ye veriyor. 
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I Buyurun Sayın Ali Elverdi. 
ALİ ELVERDİ (Bursa) — Muhterem Başkan, 

değerli üyeler; 
Planın 114 ncü sayfasında, 488 nci maddeden 

496 ncı maddeye kadar gençlik sorunları adı altında 
bazı sayı ve yüzdelerle gösterilmiş istatistiki bilgiler 
vardır. 

Bunun dışında, gençliğin yetiştirilmesinde varıla
cak hedef ve gaye hakkında herhangi bir şeye rast
lanmamaktadır. 

Gençliğin; yani 12 ila 24 yaş arasındaki gençleri
mizin 1964'ten bu yana üretici güce olan katkıları
nın gitgide azaldığı beyan edilmiştir. Bunun da se
bepleri ve nasıl giderileceği tasarıda gösterilmemiştir. 
Bunlarla beraber, gençliğe hiç önem verilmemiş bir 
yönü görülmektedir. 

Bu sebeple, önergemizde belirttiğimiz, «Gençlik, 
milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatıdır. Bu ba
kımdan, gençliğimizin manevi yapısının inanç, sevgi, 
bilgi ve milli kültürle zenginleştirilmesine, Cumhuri
yete, hürriyetçi demokrasiye sadakatla araştırıcı, ya
pıcı vasıfta yetiştirilmelerine özen gösterilecektir» iba
resinin, 488 nci maddenin baş tarafına yazılmasını 
arz ve teklif ediyorum. 

Yüce Meclisi selamlarım. (AP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 
Soyın Komisyon?.. 

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

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değişik ifadelerle bunlar Planda yer almıştır, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Geri verme önergesinin gerekçesinin dikkate alı

nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

71 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

I Mıilîkıt Mecli'sıi Başıbanlığma 
Tasarımın 500 üncü sayfasındaki, 928, sayılı pa-

I 'ragrajfıta yer alan, «Toplu sözılaşme ve grev halkları.. 
Çalışanların yaraırına uygun bir 'biçimde genıişfetıile-

I oeklüİT» hülkımü yer ataalklta'dir. 
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Ulaşılan toplu sözleşme düzeylimde ve grev uıyıgîu-. 
lamaları muvacehesinde, 'bu hıüfcrnlüın açıklığa çıkarıl 
ması amacıyla Hükümete iade edilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mariisa ' Hatay 
Hallil Yurtseven Ali Yılmaz 

Bursa Manisa 
Cemal Külâhlı! Yahya Uslu 

f Konya 
M. Kulbilay tmer 

. BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?., 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen-
diiım. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın Hükümet?, 
DEFLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (tistahbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kaıtimıyorsunuz. 
ISayrn Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum': 

Kajbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilme
mi: şfcir efendim, 

Gerii ıvermeyle illgüli 72 nci önergeyi okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıyı hazırlayanlar, yerel yönetim, kooperatif-

çffliık ve yaygın halk girişimciliğini, oluşturacakları 
tabana ulaşmada bık araç olarak kullanmak istemek
tedirler. Tasarının 374 - 378 sayılı paragraflarında 
yer alan 1760 - 22 sayılı, H184 - 1197, 1296 - İH sap
lı paragraflarımda ve plan stratejisinin 18 ve 23 noü 
sayfalarında bu görüşün (izlerine raisiahımaıfctadıır. 

Yukarıda belirtilen hususlara açıklık verilerek 
ekonomi kuralları ile teklifli kabil olacak ve plan tek
niği hudutları içimde kalacak şekilde yeniden düzen
lenmedi amacıyla, tasarımın Hükümete geri verilmeistir 
rii arz ve teklif ederiz. 

Manisa Hatay 
Halil Yurtseven Ali Yılmaz 

Bursa ' Manisa 
Oemal Külahlı1 Yahya Uslu 

Konya 
M. Kuibllay İîmıef 
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BAŞKAN — Önerge sahibi arkadaşkrıınızdan 
konuşmak isteyen var mı? 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Ben konuşmak 
'istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim'. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Muhterem 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri? 
Gelirmiş olduğumuz bu teklif ısol zihniyetle ma

lul planda yapılması istenen değişikliklerden bir ta
nesidir. Bu teklifimizin de ıbundan evvelkilerinde ol
duğu üzere, plan tekliflileri tarafından redde uğra
yacağını bilmemize rağmen, sırf millet önünde bu 
Planın hangi kıymet ölçüleri içerilsihde getirildiğini 
ve hangi zihniyete hizmet etmekte olduğunu' tescil 
'etmek için burada siöz almış bulunmaktayım. 

Bu Planla geMmıefcte olan, «kooperatifçilik, ye
rel yönetim ve halk girüşiiımcıilğiı» gıilbi lifadeleırin sos
yalist edebiyat içerMnldie ve teknik içerilsiindıe, hangi 
gayeye matuf olarak getliırlmliş olduğu açık ve izah
tan vareste olacak derecede aşikârdır. 

Burada bu vesileyle şunu bir kere daha tekrarla-' 
mak lüzumunu hissediyoruz : Getirmiş olduğunuz bu 
Plandaki bu kasta makrun hükümler, tarafımızdan, 
iktidar bize 'geçtiği andan itibaren tatMk edilmeye
cek ve bu yolda, Anayasaya rnulhallif olarak yapmış 
olduğunuz tatbikat geçeırsiz ve hükümsüz sayılacak
tık. Bu tarafıyla 'bu kürsüden Türk Milletime, getiri
len bu teklifin, düşünüş ve inanç yönünden sol ve sos
yalist karakteri itibariyle, sağ düşünüşü ekseriyette 
olan yapıya tamamen muhalif olduğunu belirtmek 
yerinde olacaktır. 

Biz kanundaki «hüsnüniyet asıldır» gerekçesi içe
llisinde, gene de bu arz ettiğimiz hususların düzeltil-
mek üzere geriye veritoesıiniı teklif etmekteyiz. 

Yüüe Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İmer, 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim, 

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

CISI HİKMET ÇETtN (İstaribıul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Dikkate alınması kabul1 editaemiş-
Itİİi'. 

— 628 — 



M. Meclisi B : 15 

73 numaralı geni verme önergösinli okutuyorum: 

Mfiel Meclis1! Başkanlığına 
Tasarının 977 nci pragrafıınıda yer alan «kamu 

görevllerinin yükselme ve yetenekleri açısından de
mokratik kurallar oluşturulacağından bahsedilmek
tedir. 

Bu hükmün, değişik ekonomik ve politik sistem
lere özenmeden doyurucu blir sekilide açıklanmasına 
limkân bulunmadığı 'takdljrde, tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Manlilsa Haıtaıy 
Halil Yurtseven Ali Yılmaz; 

Bursa Manisa 
Cemal Külâhlı Yahya Uslu 

Konya! 
M. Kubiilay İmer 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. Yok. 
Bîr hususu da duyurmak istiyorum sayın üye

ler; biraz önce Sayın İraer'e söz verirken, önergedeki 
birinci imza sahibinin söz hakkını devrettiği zannedi
lerek verilmiştir. Önergedeki birinci imza sahibi söz 
hakkını devretmezse, Genel Kurulda olmazsa, imzası 
olan diğer üyelerin konuşma imkânı yoktur. Bu hu-, 
susu hatırlatırım. 

Sayın Komisyon?..; 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkatle alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum: Dikkate alınmasını kalbul edenler.. Ka
bul ölmeyenler.. Kalbul edilmemiştir. 

74 noü numaralı geni verme önergesi1: 

Milllet Meclisi Başkanlığına 
Plan sltratejisinin 18 ve 24 ncü sayfalarında yer 

alan «Kalmıü İktisadi Kuruluşları, çalışanlarının yö^ 
netme ve sorumluluğa kaitıldıkları yapılara kavuşturu
lacaktır». «Kamu kesiminde işçiler yönetime ve so-
ırumluılluğa etkin <hiçimıde katılacaklardın». Hüküm
leriyle, Plan tasarısının 934 sayılı paragrafıinida »İşçi
lerin kamu kesimliyle halk kesiminde, işyerli ve işletme 
düzeyinde, yönetilme ve sorumluluğa etkin bir biçim
de katılmasını sağlayan bir çalışma düzeni kurulacak-
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tır» hükmünde çalışanların, özellikle işçilerin yöneti-
me katılma ilkesine yer vermektedir. 

Çalışanlariin ekonomik politikaların oluşturulma
sınla ve yönetime katılmalarına, merkezi plan ve to-. 
talüter yönetim uygulamasından bir inhiraf olarak 
değerlendirmek ve hiç olmazsa bu yönden memnu
niyetle karşılamak mümkündür. Ancak, çalışanların, 
yönetilme katılış şekil, derece ve mekanizmalarının 
açıklığa kavuşturulması ve bu iıikenön zaten yavaş 
çalışan ve ağır bir yapıya sahip olan KİT'leri ile mer
kezi idareyi ve özelikle özel teşebbüsü çalışamaz ha
le gielüren bir uygulamaya yol açmaması gereklidir. 

Ancak modern işletmeciliküe yönetimlin, çalışanlar 
'bir yana, sermayeye karşı bile bağımsız hale geldiği 
konu ile ilgilenen herkes tarafından bilinmektedir. Bu 
hususun, Planı hazırlaıyanlarca biiıjnmemidsi mümkün 
değildir. Biiz, bu ilkeye, sayın Hükümet Başkanının 
Doğu Avrupa seyahatlerinden ibirinde geliştirdiği, ta
ban oluşturmayı amaçlayan mühıtevasız bir slogan 
olmadan öte bir değer izaife etmemekteyiz. 

Bu balkımdan, bu hususları açıklığa çıkaran dü-
zölıtmeterin yapılması ve elkonomüde müesisıiriyeti 
azaltıcı eğilimleıljn önlenmesi amacıyla tasarının Hü-* 
kümeltıe geri veıilmeisini arz ve teklif ederiz. 

Maniilsa Hatay 
Ha© Yurltiseven ' AM Yılmaz 

Bursa Manlilsa 
Cemal Külahlı Yahya Usiliiı 

Konya 
'Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. 
Görüşmek isitenımiyor. 
'Sayın Koimiisyon?. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen-
diım< 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz^ 
Saiyın Hükümeft?. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkam. 

ıBAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılimamak'-ı 

itadır, 
Gerekçenliın dikkate alınıp alınimaımaisı hususunu 

oylarımızla sunacağım1: Dikkate alınmasını kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmemiştlir ef endim. 
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75 Numaralı geri verme önergesini okutuyorum': 
M'ilet Meclisi Başkıanilığma 

Tasarının 802 nci sayfasında yer alan 1555 - 2 sa
yılı pr agraf ta belirtıildiğli gibi «Turizım yatırım ve iş-
letmlöoilıiiğinıda karnunun diikiinlliği' artırılacak..» Hük
müyle, gıda sanayii il'e ilgiili olarak 932 nci sayfada 
1760 - 22 sayılı paragrafta yer alan «...bu amaçla 
liireûn ktooperaitllfteni, tıülkeitilcıi yararını koruyan ye-
nel yönetim ve ilgiili yatırımcı kamu ve özel giırişim-
IBeriinJJn hammadde sağlamadan nfilhaıi tüıketliimıe kadar 
Ibütlünlülk isağlayan, yan üreltümterti değerfendiren pro
jeleri özendidlecekitıir. «Hükmü; keza, 941 nci sayfa
da yer aian» «Menlba ve maden suları işldtaeçilği 
Yerial Yönetim Bakanlığına bağlı birimler ya da bu 
birimilerin katıldığı çok ortaklı yöresel girişimler eliyle 
yapılacaktır.» hükmü, ayrıca, 1081 ncıi sayfada yer 
alan 2158 - 1 sayılı paragrafta b'ei'k€ldiği gibi «Pişiriliş, 
kil ve seramik altsektörüyle ilgili yeni bir KİT kurul
masına ilişkin tercihler, kamu sektörünü özel sektör 
alâyihlinıe yaygınlaştırma özıentülsinden öte bir anlam 
ifade etmıeyecdkttir, . 

Bu Hükümet, kamu sektörünü ekonomik alanda 
yayma özenıtisıi pahasına, ökonom'ide müessir olma 
şansını feda etmektödir. Hükümetin, özel sektör 
alanına yayılmaıktansa, enerji, ağır sanayi, altyapı, 
savunma sanayii konularında yoğunlaşması ekono
miye büyük ölçüde mlüessıinüyet kazandıracaktır. 

Yukarıda bellliritıilen konuların yeniden dnoelehiereik, 
açıklığa kavuşıtutrülttnıası ve kalmu seıktörünü yayma 
leğiliımindien vazgeçilerek kamunun ıdaha büyiülk önıelm 
arz eden alanjlaridakıi faaliyetlerine möessiriyat kazan
dırılması aimacıiyla tasarının Hükümete geri verime-
sini arz ve teklif edieıte. 

Artvin Antalya 
Mustafa Rona Galip Kaya 

Bilecik Kars 
Cemialdtiein Köklü Hidayet Çelebi 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

BAŞKAN — Sayın imıza sahipleri?.. 
Görüşmek ı&temıiyorsunuz. 
Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdaş) — Katılmıyoruz: efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Gerekçede sö

zü edilen konular geçerli değildir, katılmıyoruz. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, 

kaç numaralı önerge? 
BAŞKAN — Efendim, daha önce belirttim, 75 

numaralı önerge; Sayın Mustafa Rona'ya ait olan 
önerge. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

76 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tasarısına 
göre kamu sektörünün toplam sabit sermaye yatırım
ları arasındaki payı ilk 3 plana göre bir artış göster
mektedir. 

1. Kamu kesimi yatırımlarındaki marjinal fay
danın özel kesim yatırımlarından yüksek oluşu veya 
kamu kesimi yatırımlarındaki marjinal sermaye/hâ
sıla oranının özel kesim yatırımlarında düşük oluşu, 

2. Yatırımların gerçekleştirilmesindeki kamu ke
siminin özel kesimden daha başarılı olması, 

3. Kamu yatırımlarının; savunma ve altyapı ya
tırımları gibi kamu mal ve hizmetleriyle ilgili olan
larla, özel teşebbüs faaliyetlerinden doğan yarar ve 
zararların üçüncü şahıslan etkilediği, yani sosyal ya
rarlarla şahsi yararların farklılaştığı alanlara inhisar 
ettirilmesi halinde bu durumu anlayışla karşılamak 
gerekmektedir. Ancak, hiçbir araştırma, kamu ke
simi yatırımlarının, özel sektör yatırımlarına nazaran 
daha verimli olduğunu ortaya koymuş değildir. Ak
sine her yıl KİT'lerin maruz kaldığı zararların, bu 
kuruluşların sosyal faydalarıyla bile mazur görüle
meyecek boyutlara ulaştığına dair yaygın bir kanaat 
ve hatta ittifak vardır. 

Nitekim plan tasarısının 56, 57, 58, 59, 61 ve 168. 
sayfalarında yer alan 87, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 103, 
286. paragraflarıyla, diğer çeşitli yerlerde, kamu ku
ruluşlarının çalışmalarındaki yavaşlık ve hantallıkları 
konusunda ciddi şikâyetlere rastlanmaktadır. 

Tasarının 52 ve 55 nci sayfalarında yer alan 27 
ve 29 nolu tablolarda da yatırım gerçekleştirilmesi 
yönünden özel sektörün kamu sektörünün önünde 
yer aldığı görülmektedir. Kamu yatırımlarındaki 
artışın mutlaka kamu sektörünce yapılması gereken 
yatırım dilimlerindeki artıştan ileri geldiğini gösteren 
bir bilgi de olmayınca, plan tasarısının sabit serma
ye yatırımları içinde kamu payını artırma tercihini, 
ideolojik tercihler dışında makul bir temele oturtmak 
mümkün görülmemektedir. 
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Bu bakımdan, sabit sermaye yatırımlarının kamu 
sektörüyle özel sektör arasındaki mevcut dağılımın 
yeniden elden geçirilmesi için tasarının Hükümete 
geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Kars 
Rıfkı Danışman Hidayet Çelebi 

Ankara Ağrı 
tsmail Hakkı Köylüoğlu Kerem Şahin 

Artvin Bilecik 
Mustafa Rona Cemalettin Köklü 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Sözü edilen ko
nular geçerli değildir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met katılmıyorlar. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunaca
ğım: Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

77 numaralı geri verme önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının inşaat sektörüyle ilgili bölümünde ka

mu inşaatlarında emanet usulünü öngören ifadelere 
yer verildikten sonra 1540 - 3 sayılı paragrafta «ka
mu yapım gücüne işlerlik, hız ve ekonomi sağla
mak üzere yapı işlerinin emanet yöntemiyle gerçek
leştirilmesi yaygınlaştırılacaktır.» Bu amaçla ilgili 
kamu kuruluşlarında güçlü emanet yapım örgütleri 
oluşturulacaktır» hükmüne yer verilmektedir. 

En sathi bir araştırma bile, özel sektör inşaat
larının kamu inşaatlarından daha ucuz ve çabuk so
nuçlandırıldığını ortaya çıkaracaktır. Dikkatli bir 
inceleme bunun delillerini tasarının kendi içinde bi
le bulabilecektir. 

Birtakım kamu kuruluşlarının ihale inşaatlarının 
kontrolünde çalıştırılacak teknik eleman bulmakta bi
le güçlükle karşılaştığı bir devirde, emanet inşaat
çılığını yaygınlaştırmak ne tavsiyeye şayan ne de 
kabili tatbiktir. 

Bu konuda özel sektöre nasıl "bir kusur atfedildi
ği bilinmemekle beraber, olsa olsa sektör üzerinde 
kontrol eksikliğinden bahsedebilecektir. 

Kamunun kontroldb güçlük çektiği bir hizmetin 
bütününü üstlenmeye talip olması ideolojik bir amaca 
matuf değilse en azından makûl değildir. 

Yukarıda belirtilen hususların tasarıdan çıkartıl
ması; varsa Özel sektörün ortaya koyduğu aksaklık
ların giderilmesini öngören bir hükmün eklenmesi 
amacıyla tasarının Hükümete geri verilmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Artvin Antalya 
Mustafa Rona Galip Kaya 

Bilecik Ankara 
Cemalettıin Köklü İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kars 
Hidayet Çelebi 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Rona 
zatıâliniz görüşeceksiniz; buyurunuz. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1540 - 3 

sayılı paragrafında şu ifade vardır: 
«Kamu yapım gücüne işlerlik, hız ve ekonomi 

sağlamak üzere, yapı işlerinin emanet yöntemiyle 
gerçekleştir'ilmesi yaygınlaştırılacaktır. 

Bu amaçla ilgili kamu kuruluşlarında güçlü ema
net yapım örgütleri oluşturulacaktır.» 

Değerli arkadaşlar, 'memleketimizde küçüklü 
büyüklü yüzbinlerce inşaat yapılmaktadır. Hastaneler, 
okullar, barajlar, köprüler, yollar, v.s. 

Bir şahsın -müteahhitlik yapabilmesine dair, Ba
yındırlık Bakanlığının günün şartlarına göre değiştir
diği, bir, yönetmelik vardır. Bu yönetmelik şartları
na uyulması gerekmektedir. Bu yönetmelik hüküm
lerine uyan şahıslar, yapılacak bir işin ihalesine gi
rebilirler. Bunlardan o işe en düşük fiyat verene işin 
ihalesi yapılmaktadır. 

Müteahhitler ihale suretiyle aldıkları işleri, taah
hüt ettikleri fiyatlara göre yapmak mecburiyetinde
dirler. Malzeme fiyatları artarsa, bu fiyatları daıhi 
alamazlar. Müteahhitler, yapacakları işleri tespit edi
len süre içinde bitirmek mecburiyetindedirler. Vak
tinde biitiremezlerse bunlara para cezası ve diğer ba
zı mesuliyetler terettüp eder. Bu da işlerin zama
nında yapılması için önemli bir tedbirdir. Kısa sü
rede biten işler daima ucuz, uzun süre devam eden 
işler ise pahalıya mal olur. Bu, görülmüş gerçekler
dendir. 

Birçok tecrübeler göstermiştir ki, emanet sure
tiyle yapılan işler tahmin edilen sürelerden çok da-
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ha geç bitmekte ve pahalıya mal olmaktadır. Zama
nında bitmeyen emanet işlerde kim kime ceza ve
recektir ve nasıl verecektir? Emanet usulüyle, dev
letin büyük yatırımlarının zamanında ve istenilen fi
yat seviyesinde ikmal edilmesi mümkün değildir. Esa
sen, senelerdik bu sistemi tatbik etmekte olan sos
yalist ülkelerde netice alınamamıştır. Sosyalist ülke
lerde işler, devlet eliyle, yani emanet usulüyle yap
tırılmaktadır ve maliyet düşünülmemektedir. 

Bizde ve diğer ülkelerde tecrübe edilmiş, netice 
.alınamamış bir sisteme heveslenmek için sebep görmü
yorum. 

Değerli milletvekilleri, planda yazıldığı gibi tat
bikata geçilirse, işler sürüncemede kalır ve uzun sü
re devam eder, fiyat artışları karşısında, tahmin edi
lenin üstünde pahalıya mal olmasına, hatta yarım 
kalmasına ve dolayısıyla devletin zararına sebep olur. 

Ülkemizde bu sistem büyüyen ekonomi içinde, 
büyüyen ihtiyaçlara cevap vermekten kesinlikle uzak
tır. Diğer taraftan, memleketimizin kalkınmasında 
büyük işler yapmış, emeği geçmiş, başarılı, ehliyeti 
devletçe tespit ve tescil edilen müteahhitlik müesse
seleri mevcuttur. 

Bu işlerle uğraşan ve sayıları da azımsanmayacak 
kadar çok olan firmaların bilgi değerleri ortadan 
kaldırılmış olacaktır. Yüzbinleroe ailenin iş kayna
ğı kurutulacağına göre, geçim problemleri doğacak
tır ve işsizlik çoğalacaktır; bu da devlete ayrıca bir 
ıstırap konusu getirecektir. 

Önemli hususlardan biri de; emanet inşaatları yü
rütebilmek için yeniden kurulacak teşkilatlara yetiş
miş insan gücü nereden bulunacaktır? 

Halen yapılmakta olan işlere kontrol bulmakta 
sıkıntı çekildiği dikkate alınırsa, konunun önemi 
daha da büyür. Bugün bile teknik eleman eksik
liğinden şikâyet eden plancılar, bu önerileriyle te
zat haline düşmekte değil midirler? Müteahhitlilk 
müessesesinin aksak bozuk tarafları varsa., bunu, 
Bayındırlık Bakanlığı yönetmeliklerle düzeltebilir; 
fakat bu müessesenin kaldırılması veya böyle bir ha
va verilerek kuruluşların dağıtılması, kalkınmakta 
olan ülkemiz için mahzurludur. 

Biz, emanet usulüne tamamen muhalif değiliz; 
ancak, bütün işlerin bu yolla yapılmasına, diğer 
saydığım sebepler yanında, Anayasamızın derpiş et
tiği karma ekonomi sisteminin uygulanmasının kal
dırılarak, devletin el atması ve devletçe ele alınma
sı şekli, karma ekonomi sisteminin inkârı olacağı 
ve sosyalizm esaslarını getiren bir sistemin işaretini 

taşıdığı için kalkınmamızda bütün işlerin emanet yo
lu ile yapılmasına muhalifiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
MUSTAFA RONA (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkan, 
Sonuç olarak; Millete hizmet eden ve yasaların 

himayesinde kalkınmayı sağlamada gayret gösteren 
müteahhitlik müessesesinin de daha faydalı, daha 
etkin bir hizmet müessesesi haline getirilmesi için, 
yine yasalarımızla düzenleme yapılması, bizim, kar
ma ekonomi esasına inancımızın zaruri bir gereğidir. 

Yüce Meclisin bu önergemize iltifat ederek geri 
verilmesi lehinde oy kullanacağını ümit eder, hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rona. 
Sayın Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Planda yer alan bu hüküm devletin gelirlerine oüyük 
ölçüde destek olacaktır. Büyük bir savurganlığı ve 
suiistimali önleyen bir hükümdür. Önergeye katıl
mıyoruz efendim. 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında Türkiye'de bugün Karayolları, . Devlet Su 
işleri, Yol Su Elektrik gibi kurumlarda böyle bir 
yöntem vardır. Bu, özellikle geri kalmış yörelerdeki 
yatırımlara etkinlik ve hız kazandırmak için getiril
miştir. Bu nedenle gerekçesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

78 numaralı geri alma önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının madencilikle ilgili bölümünde yer alan 

695 nci sayfadaki 1399 sayılı paragrafta «...özel ke
simin geri teknolojiyi içeren verimsiz tesisleri üzeri
ne makro düzeyde belirli üretim programlaması ve 
denetimi yapılamaması kaynakların gereğinde değer
lendirilmesini önlemiş...» tir hükmüne yer verildik
ten sonra; 717 nci sayfada yer alan 1450 - 9 sayılı 
paragrafta «özel girişimcilerin yükümlülüğündeki iş
letme haklarının, maden siciline geçmiş şartname 
ve sözleşmelerinde işletme için öngörülen sermaye 
miktarlarının; Planla tutarlı yeni üretim hedeflerini, 
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zamanlanmasını, ürünlerin niteliksel açıdan geliştiril
mesini ve zenginleştirilmesini gerçekleştirebilecek dü
zeye çıkarılması; işletmecinin bunlara ilişkin gerekli 
yatırım taahhüdünde bulunması, aksi halde işlet
me izninin iptali sağlanacaktır» tedbiri getirilmekte
dir, 

Madencilik alanı, devletin bugünkü imkânlarıyla 
dolduramayacağı kadar geniştir. Devletin bu alan
da özel 'sektörü birtakım kesin tedbirlerle taciz et
mesi ve tereddüte sevk etmesi yerine ona birtakım 
kolaylıklar getirerek teşvik etmesi, fakat denetle
mesi, özel sektörün eksiklerini tamamlarken, kendi 
faaliyetlerini de özel sektöre tamamlatması daha akıl
lıca bir politika olacaktur. 

Bu itibarla yukarıda verilen paragrafların belirt
tiğimiz istikamette tashihi amacıyla tasarının Hükü
mete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Antalya 
Mustafa Rona Galip Kaya 

Bilecik Ankara 
Cemalettfin Köklü İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kars 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN - • Sayın Rona?.. 
MUSTAFA RONA (Ankara) — Söz hakkımı 

Sayın Köylüoğlu'na veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu'na verdiniz. 
Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; hepinize saygıları
mı arz ederim. 

Siz Halk Partisi iktidarı olarak bir kalkınma pla
nı hazırlayıp getirdiniz. Tabii bu Plan, sizin ikti
sadi görüşünüze ve iktisadi politikanıza uygun bir 
plandır. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Aslında katılmıyor
lar Sayın Köylüoğlu bazısına. 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 
ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

O kendi iç işleridir. Ona karışmam. Zaten onlar da 
bu planı pek beğenmediler. Yalnız bu önergeler 
dolayısıyla iş iddiaya ve inada bindi. Bizim önerge
ler, emekle hazırladığımız önergeler % 99 reddedil
mektedir. 

HASAN CERlT (Adana) — Yoklamada bulun-
saydınız reddedilmezdi. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Zaten bu ülkede iç politika; bu iddia ve inat üzeri-
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ne sürdürüldüğü için, hep birlikte ülkeyi bugünkü 
duruma getirdik. (CHP sıralarından «Yaşa Köylü
oğlu» sesleri) 

Eğer siz bugünkü durumu iyi, güzel ve doğru 
buluyorsanız, hiçbir diyeceğim yoktur... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Öyle ise in 
kürsüden^ 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
... Ve mübarek olsun, sizinle kalsın. 

Benim demek istediğim şu: Bu kısır çekişmeler, 
inatlar ve iddialar sonunda buraya geldik. Şimdiki, 
buradaki, halimizden ve durumumuzdan da şikâyet
çi olmayan hiçbir vatandaş yoktur. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Keşke Adalet Par
tisinin yarısı senin gibi düşünse. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Şimdi bizim önergemiz de, sizin iktisadi görüşünü
ze göre hazırladığınız Plandaki özel teşebbüs ve ka
mu kesimine dairdir. Mademki bizim Anayasamız 
karma ekonomiyi benimsemiş, biz de; «özel teşeb
büsü denetlemek şart ve kaydıyla, iyi çalıştığı tak
dirde, cemiyetin yararına çalıştığı takdirde özendire
lim, teşvik edelim ve elinden tutalım» diyoruz. 
Bunu ben söylemiyorum, birçok iktisatçılar söylü
yor. «Bugün muasır medeniyet seviyesiniin üstüne 
çıkacağız» diyoruz. Evet, çıkmamız için - gidenler, 
hürriyetleriyle birlikte işte bu yolu takip etmişlerdir -
«biz de bu yoldan gidelim, daha çabuk daha kestir
medir» diyoruz. Ama siz «hayır, bu yoldan gide
meyiz» diyorsunuz; «daha öteki yoldan kestirme gi
deceğiz, % 8 kalkınma hızını da sağlayacağız» di
yorsunuz. Ama ben tereddüt ediyorum ve diyorum 
ki, «siz 11 aydır iktidardasınız. İktisadi politika
nız malum; yokluk, kıtlık, darlık ve pahalılık.» Ben 
ucuzluk yapın demiyorum; ama pahalılığı durdurma
lıydınız. Mademki politikanız doğrudur, bunu yap
malıydınız. Bunu yapamadığınıza göre, demek ki 
bu Beş Yıllık Planda da uygulamak istediğiniz po
litika yanlıştır ve neticeye varamayacaktır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onun için 
hatırdınız memleketi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sen, «düzelteceğim» diye geldin, düzelt. Vaat ettin, 
söz verdin, taahhütte hulundün; yapmaya mecbur
sun. O kadar, bunun ötesi yok. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yapacağız, 
yapacağız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Anarşi dediniz, durduracağız dediniz; ama aldığı
nız tedbirler ve teşhis yanlıştır. Eğer doğru olsay-
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di, canlar gitmez, kanlar akmazdı, ocaklar sön
mezdi. öyle ise... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Burada Planı 
mı görüşüyoruz, anarşiyi mi? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Öymen, otur gözünü seveyim, otur; otur oturdu
ğun yerde. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Genel Kurula konuşuyor efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bu hepimizin derdidir. Bunu bir fırsat bildik, bun
ları dile getireyim dedim. İşte o kadar. Ama siz 
«bunlar doğrudur, iyidir güzelidir, gidişatımızdan 
memnunuz» diyorsanız, sizlin olsun. Ama bugün bu 
memleket bu anarşiden pahalılıktan canı yanmış du
rumdadır. 

Ben hatta şurada şunu söyledim, 6 ay evvel, 
baharın dedim ki: «Ey Halk Partili muhterem mil
letvekilleri, Muhterem Hükümet...» 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim lütfen. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

«...Biz kemerleri sıkarız, buna razıyız; ama şu anar
şiyi durdurun, şu can emniyetini sağlayın, şu mal 
emniyetini sağlayın» dedik ve burada bunu söyledik. 
Yine buradan bugün de bunu istiyoruz; sizin ikti
darınız devam ettiği müddetçe yine bunu istemekte 
devam edeceğiz. 

Çünkü, size şunu söyleyeyim beyler, bu katidir 
ve kesimdir, benim kendi hükmüm değildir, benim 
kararım değildir... 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkan. Kardeşim. 40 yılda bir 
imkân bulduk yani, dur. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başbakan da duysun; tarihin hiçbir devrinde 
verilen güveni ve desteği kaybetmiş hükümetlerin 
muvaffak oldukları, başarı sağladıkları görülme
miştir. 

Kalın sağlıcakla. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ Al PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Plandaki ilke ma

denlerin Anayasa çerçevesinde en iyi şekilde işletilme
sine yöneliktir; bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oyları

nıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler..* 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

79 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 898 sayılı tedbirinde «kamu kuruluşla
rının ürettiği mal ve hizmetlerde... dağıtımın kamu 
kuruluşları ya da nihai tüketicilerin oluşturdukları 
birlik ve kooperatifler eliyle yapılması konusunda 
bir tercih yer almakta, 917 numaralı paragrafta da 
«yerel yönetimlerin temel gıda maddelerinin üretim 
ve dağıtımında etkinliği artırılacaktır» 

918 numaralı paragrafta «...kamu kuruluşları ve 
kooperatifler doğrudan ya da dolaylı olarak ticaret 
hizmetleri alanında girişimlerle bulunabilecektir...» 
hükümleri yer almış bulunmaktadır. 

Yerel yönetimlerin temel gıda maddelerinin dağı
tımında bulunmaları ile endişe verici olduğu halde, 
bunların bir de, üretim faaliyetlerine karıştırılmala
rını anlamak mümkün görülmemektedir. 

KİT'ler halen ticaretin içimde olduğuna göre, ye
niden ticaret cephesine sürülecek kamu kuruluşla
rının ne olduğunu öğrenmekte zaruret görmekteyiz. 

Bütün bu ilke ve tedbirlerin bürokrasiyi artırmak 
ve kuyrukları uzakmaktan başka bir sonuç verme
yeceğini, şimdiden rahatlıkla ileri sürmekte bir sa
kınca görmüyoruz. Bu itibarla 898 sayılı paragrafa 
vuzuh verilmesi, 917 ve 918 sayılı paragrafların çı
kartılması amacıyla tasarının Hükümete geri verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Niğde 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Hüseyin Çelik 

Bilecik Kars 
Cemalettin Köklü Bahri Dağdaş 

Artvin 
Mustafa Rona 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. 
Görüşmüyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

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

HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met katılmadüaTi 
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Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler..î 
Kabul etmeyenleri.. Dikkate alınması' kabul edilme-
mişttir. 

80 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1139 ve 1140 sayılı paragraflarında sa

nayi sektöründe kamu girişimciliğinin «daha etkin 
olarak sürdürülmesi» gereğinden bahsedilmekte ve 
«kamu girişimciliğinin hem faaliyet alanları hem bo
yutları açısından giderek daha yaygın görevler üs
lenmesi gereği doğmuştur» hükmü yer almış bulun
maktadır. Sanayi kesiminde özel sektörün hayli ge
lişmiş bulunmasına kamunun bu kesimde birliği ba
zı altsektörlerden çekilmesinin savunulabilir olma
sına rağmen, hiçbir ayrım gözetmeden bu alandaki 
kamu girişimciliğinin «daha etkin olarak sürdürül
mesi» mim hem faaliyet alanı, hem boyut açısından 
giderek yayılmasının tercih edilmesi Hükümetin bu 
tasarıda açıkça ifadesini bulan yayılma eğiliminden 
başka bir gerekçeyle açıklanması mümkün görülme
mektedir. 

Kamu sektörünün, yeniden el atacağı alt sektör
lerle, halen girmiş olmakla beraber boyutlarını bü
yüteceği alt sektörlerin, buna zaruret olan alanlara 
inhisar ettirilmesi ve açıkça belirtilmesi amacıyla 
tasarısın Hükümete geri verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Niğde 
ismail Hakiki Köylüoğlu Hüseyin Çelik 

Kars Bilecik 
Bahri Dağdaş Cemalettin Köklü 

Kars 
Hidayet Çelebi 

BAŞKAN — Saym önerge sahiplerinden görüş
mek isteyen? Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETÎN (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 
katılmıyorlar, 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan Di
van noksandır. 

BAŞKAN — Tamamlanacaktır Saym Sayın. 
81 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Kalkınma planları, insan gücü ve doğal kaynak

ların harekete geçirilmesini, belirli amaçlara yöne
tilmesini, belirli noktalarda yoğunlaştırılmasını ve
ya belirli yörelere yayılmasını sağlayan, hangi proje
lerin milli birlik, milli refah ve mutluluğu azamiye 
çıkaracağım belirleyen, ne zaman, nerede ve kim-; 
ler (kamu sektörü - özel sektör) tarafından yapıla
cağını ortaya koyan, buna bağlı olarak milli bütün
lüğün teminat altına aınmasım amaçlayan, milli 
imkânlarla ihtiyaçları dengeleyen bir tedbirler man
zumesidir. 

Böyle olunca kalkınma planları: 
1< insan gücü ve doğal kaynakları en geniş öl

çüde seferber edebilen. 
2. Milli birlik, milli mutluluk ve refahı, artan 

sektör ve projeleri, bu sektör ve projelere tahsis 
edilecek insan gücü, doğal kaynak ve sermaye im
kânlarını belirleyen, 

3. Ekonomik etkinlik ve sosyal adalet mülaha
zalarım da, dikkate alarak proje önceliklerini tes
pit eden, bunların geliştirilebileceği yöreleri belirle
yerek proje zamanlaması yapabilen. 

4. Sektör ve projeler arasında karşılıklı ilişki 
ve önceliklerle mevcut imkânlar muvacehesinde bir 
veya birkaç plan döneminde her sektöre ayrılabile
cek kaynak miktarım ve her sektörde ele alınabile
cek porje sayısını belirleyen, 

5. Bu projelerin hangi proje içinde hangi sek
tör tarafından gerçekleştirileceğini tespit eden, 

6. Her türlü işbirliği ve koordinasyonu sağlaya
rak uygulamanın izlenmesi ve uygulamada etkinli
ğin gerçekleştirilmesini sağlayan bir tedbirler man
zumesi ve mekanizma geliştirilmesi zaruri olmakta
dır. 

Elimizde bulunan D. B. Y. K. P. Tasarısı bu 
esaslara uygun bulunmamaktadır. Bu bakımdan, yu-
kardaki esaslara göre yeniden düzenlenmesi amacıy
la Hükümete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Eskişehir 
Seyfi Öztürk ismet Angı 

Bursa Bursa 
M. Emin Dalkıran Kasım Önadım 

Konya Manisa 
Aydın Menderes Önol Sakar 
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BAŞKAN — Sayın önerge sahiplerinden görüş
mek isteyen var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Önergede belirtilen 
konular, Planda tutarlı ve uyumlu bir şekilde dikka
te alınmıştır. Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Planda dikkate alındığı için katıl
mıyorsunuz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmıyor
lar. 

Gerekçenin dikkate lalinıp, alınmamasını oyları
nıza sunacağım: Gerekçenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

82 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün yeryüzünde geniş bir 'kabule mazhair iki 

temel ekonomik sistem bulunmaktadır. Bunlar üre
tim ve tüketim kararlarının esas itibariyle bir mer
kezi plana bağlı olduğu marksist sistemle bu ka
rarların esas itibariyle piyasa mekanizmasına bağlı 
olduğu kapitalist sistemdir. Bu iki sistemin her bi
rinde diğerine ait unsurlar bulunmakta ve bu müş
terek unsurlar giderek artmaktadır. 

Bu iki sistemin arasında karma ekonomi denen 
ve genellikle bir ideolojik tercihe dayanmaksızın her 
iki sistemin ekonomik araçlarını kullanan, İskandi
nav sosyalizminden öz yönetimli Yugoslav komüniz
mine kadar değişik bir alana yayılan üçüncü bir sis
tem gelişmektedir. 

Ekonomik hayat, Marksist sistemde % lOO'e 
yakın bir oranda kamu sektörünün, kapitalist sis
temde esas itibariyle özel sektörün elindedir. 

Karma ekonomide durum ülkeden ülkeye değiş
tiği gibi bir ülkenin değişik kalkınma safhasında da, 
büyük farklılıklar göstermektedir. 

Karma ekonomiyi ideolojik tercihlerinde bir ge
çiş saymayan ülkelerde devletin ekonomik hayata 
müdahalesi: 

1. Sağlıklı bir ekonomi için kuralların konma
sı, bu kurallara riayetin sağlanması, 

2. KuUanımlarının gelirci 'kişilere hasredilmesi 
hem mümkün hem de ekonomik olmayan altyapı 
hizmetlerinin sağlanması, \ 

3. Yararları ve zararları belirli kişilere hasredil
meyen alanlardaki ekonomik faaliyetlerin düzenlen
mesi gibi konuların dışında geçici bir hareketler gös
termekte ve 

1. Sermaye yetersizliğinden, 
2. Dağınık sermayenin belirli projelere yöneltil

mek amacıyla toplanmasındaki güçlüklerden, 

3. Teknoloji, teşebbüs ve yetişmiş personel yeter
sizliğinden ileri gelmekte, gerekli sermaye ve tekno
loji birikiminin sağlandığı, teşebbüs gücünün oluş
tuğu ve gerekli personelin yetiştirdiği alanlarda kamu 
sektörü yerini özel sektöre bırakmakta ve ekonomik 
iş bölümü sağlanarak insangücü ve üretim kaynak
larının daha büyük bir bölümü harekete getirilerek 
ekonominin emrine verilebilmektedir. 

D. B. Y. K. P. Tasarısında kamu sektörü, kendi
sine muvakkaten bırakılan ve bugünkü ekonomik ge
lişmişlik düzeyinde terk edilmesi gereken alanlarda 
devamlı olarak yerleşme hazırlığı içinde görülmekte, 
ayrıca daha önce özel seköre terk edilen alanlara 
yayılma eğilimi göstermektedir. 

Karma sistemin uygulandığı ekonomilerde dev
let; 

1. Kural koymak ve bu kuralların uygulanmasını 
kontrol etmek, 

2. Eksiklerini tamamlamak amacıyla, özel sek
törle ortaklık yapmak, 

3. özel sektörün işbirliği yapacak ölçüde olsun 
gelişmediği alanlarda bizzat faaliyet göstermek su
retiyle ekonomik hayata girebilir. 

Devletin kural koymak ve bu kuralların uygu
lanmasını kontrol etmekle iktifa edebileceği alanlar
da, özel sektörle ortaklık yapması veya ortaklıkla 
iktifa edebileceği alanlarda müstaikilen ve bazan da, 
münhasıran ekonomik faaliyetlere girişmesi hem özel 
sekrörün gelişmesini önler, hem de diğer alan
larda devlet hizmetlerindeki etkinliği azaltarak, eko
nomik kalkınmayı yavaşlatır. Biz Dördüncü Plan
da bu temayülü görmekte özel sektörün yeni yeni ye
şeren gücünün budanmasından, planda etkin hizmet 
görememesinden şikâyet edilen kamu sektörünün bi
raz daha zafiyete duçar olmasından endişe etmekte 
ve kamu sdktöründeki bu tırmanışlar ideolojik bir 
tercihin bulunması ihtimalini ciddi olarak düşünmek
te ve bundan kuşku duymaktayız. 

Bu itibarla, D. B. Y. K. P.'da yukarıda belirti
li len endişelerimizi giderecek ve plana vuzuh verecek ila-
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ve tashihlerin yapılması amacıyla tasarının Hüküme
te geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
M. Emin Dalkıran Kasım önadım 

Konya Ankara 
Aydın Menderes H. Turgut Toker 

Manisa 
önol Sakar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dalkıran. 
MEHMET EMÎN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün dünyada iki ekonomik sistem var. Sis

temlerin bir tanesi demokratik plan sistemi, birisi 
de merkezi plan sistemi. Bir üçüncüsü de gelişmek
te, ama her memleketin kendi yapısı içerisinde görüş
leri var: Yetişmiş teknik eleman noksanlığı, serma
ye, yetenekleri, ticari ahlâkı, ticarette geliştirdiği 
sistemler. Bu sistemlerin içerisinde, gelişen ekono
minin icaplarına göre, devlet, bazı yerlerde müda
haleci, yön gösterici ve hedef verici şekilde müda
halelere sahip. Bizim üç defa tatbik ettiğimiz Beş 
Yıllık Kalkınma Planının anavasfı karma ekonomi
dir ve biz Türkler, 1923 senesinde Cumhuriyeti 
kurduğumuz zaman, sosyalist ülkelerin tatbik etti
ği düşünce istikametinde olsaydık, Rahmetli Ata
türk, o zaman sosyalist bir plan üzerinde çalışabi
lirdi. Ama o zaman, muasır medeniyet seviyesine 
erişmemiz için söylediği sözlerin içerisinde çok kıy
metli kelimeler vardır: «İstiklâl Savaşımızı kazandık; 
ania bundan sonra ekonomik savaşı kazanma mec
buriyetimiz var» demiştir. Ve demiştir ki, «Sayın 
Halk Partili milletvekilleri, altıokunuzun içerisindeki 
devletçiliğin esas unsuru olan (Milletin yapamadığı
nı devlet yapar) dır» demiştir. 

O dönemde dahi, bu kadar devletçilik içerisine 
girilmemiştir. Bugün bu Planda bakıyoruz ki, maa
lesef «Bir sözün imali ihmalinden evladır» bazı şey
ler söylenmiyor; ama biz söylenenlerin içerisinden bi
linmesi lazımgelen kadarıyla, söylenmeyenlerin de 
neticesini çıkarıyoruz ve görüyoruz ki, bu Planda 
bir hedef tespit edilmiştir. Basiti; merkezi sisteme 
doğru gidilmektedir. Bu merkezi sisteme doğru git
tiğiniz takdirde, yavaş yavaştır. Bir esneklik var
dır arkadaşlarım. İyi tetkik ediniz. 

Ben, ne mal, ne mülk sahibiyim. Hiçbir şe
yim yok; mezar yeri olmayan bir adamım. Ama 
hürriyet nizamı içerisinde, Bursa'nın Kayacık kö
yünde Topal Mehmet'in oğlu olarak, buraya mil
letvekili olarak geldim. Bu, hürriyet nizamında ol
muştur, bu nizamda olmuştur. 

MEVLÜT ONAL (Hatay) — Hepimiz semin gi
biyiz, biz de öyle geldik. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Dikkat etmeniz lazımgelir. Eğer bir doğma cumhu
riyeti halline gelecekse bu memleket, çok düşünme
miz lazımdır. (CHP sıralarından gürültüler) 

Kıymetli arkadaşlarım, size söylemiyorum, bu 
Planı yazanlara söylüyorum bunu; bunun içinde ka
sıt mutlak; ve mutlak vardır; çünkü ihmal etmişler
dir bazı şeyleri. Eğer İhmal etselerdi karşısına da
ha rahat çıkardık, kasten ihmal edilmiştir. 

Şimdi, merkezi sistemde ne var arkadaşlar? Her 
şey devletin elinde; işçi, ücret, fabrika, yatırımlar. Sizi 
öyle bir kıskacın içerisine getiriyor ki ekonomik ik
tidar, siyasi iktidarla birleşiyor. O zaman yön veri
yor arkadaşım. Mecbur kalıyorsunuz devlet kapısı
na. O kapıdan ekmek yiyeceksiniz. O zaman sizi ideo
lojik istikametteki götüreceği hedefe götürecektir. 

İşte bu planın içerisinden çıkan noktalar bunlar
dır. Endişelerimiz buradadır, bu kanaatimizi ifade edi
yoruz. Bu planın bu noktalardan tashih edilmesi, 
özel sektörle kamu sektörünün işbirlikçi; milletin, 
memleketin, vatanın lehine işbirlikçi olarak çalış
masını temenni ediyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz, 
çocuklarınıza, geleceğinize yardımdır bu, yalnız ken
dinize değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne usulü Sayın Sayın? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Efendim, İçtüzüğün 

56 ncı maddesi «Oturum süresince Başkanlık Diva
nı boş kalamaz» der. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, biliyorum, Başkanlık 
Divanı tamamlattırılıyor efendim. Biraz sabrediniz 
efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanında Adalet Partili arkadaşın olması ge
rektiğini de söyleyin. 

BAŞKAN — Ayrıca Adalet Partili Divan üyesi 
arkadaşlarımdan nöbetçi olanları da zamanında Di
vana gelmelerini rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, yoklamaya katılmadılar. Onun için haklarını kay
bettiler. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
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Anayasaya göre hazırlanmış, Anayasanın öngördüğü 
ilkelere göre hazırlanmış bir plandır, katılmıyoruz 
gerekçeye. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunacağım: Gerekçenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Gerekçenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

83 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarıda yer alan 830 numaralı paragrafta «IV. 
Plan döneminde yatırım politikaları, fiyat mekaniz
masını kaynak dağılımını plan önceliklerine yönlen
dirmede karşılaşılan yetersizliklerini giderici bir araç 
olarak kullanılacaktır.» hükmü yer almaktadır. An
cak hangi konularda yatırım politikalarının fiyat me
kanizmasının yerini alacağı açıklıkla belirtilmemiş
tir. 

Nitekim, tasarının 444 ncü sayfasında yer alan 720 
numaralı paragrafta «Kamu girişimlerinin üretimi 
doğruca plan politikalarıyla belirlenecektir» hükmü 
yer almıaktaidır. KİT'lerin tuğla, çimento ve pabuç 
imalinden demir - çelik üretimine kadar çok geniş 
bir alanı kapsadığı bir ekonomide bu fevkalade önem
li sonuçlar doğuracak bir tercihtir. 

Keza tasarının 512 nci paragrafında «... IV. Plan 
döneminde plan düşüncesinin yeni bir boyut kazan
ması ve plan uygulamasının yaygınlaşması zorunlu 
olmaktadır» 711 nci paragrafında «Ekonomik faali
yetlerin artması ve bunlar arasındaki bağımlaşma
nın sıklaşmasıyla plan dönemi boyunca piyasa me
kanizması önemli bir gelişkinliğe ve güce erişmiş
tir. Bu süre boyunca plan mekenizmasının piyasala
rı yönlendirmede etkinliği ise giderek azalmış ...» 715 
numaralı paragrafta «3. Plan dönemi boyunca ka
mu kesimince izlenen politikalar plan ve programlar 
çerçevesinde piyasa mekanizmalarını geliştirmiş, eko
nominin hatta toplumsal kesimlerin alanları gide
rek para ekonomisine katılmış...» iddiaları ileri sü
rülmekte, tasarının 712 nci paragrafında, «planın 
politikaları kaynak tahsisi konusuna açıklık ve çözüm 
getiren nitelikte olacaktır. Yalnızca nihai mal ve hiz
metlerde değil, üretim faktörlerinin dağılımında da 
kıt kaynaklan en iyi biçimde kullanmaya imkân ve
ren plan mekanizmasından daha çok yararlanabil
mek önem taşıyacaktır.» 

IV. Plan döneminde, «Plan düşüncesinin kazana
cağı yeni boyutların» nihai mal ve hizmetlerle üre
tim faktörlerinin dağılımında üretim yapısı, tüketim 
kalıbı ve bölüşüm politikalarında plan mekanizma
sından hangi noktaya kadar yararlanılacağının açıklı
ğa çıkarılmasında büyük bir zorunluluk vardır. 

Bu bakımdan, tasarının geri alınarak ekonomi ku
rallarına ve ülke şartlarına aykırı olarak, kamu sek
törünün özel sektör aleyhine gelişmesi suretiyle her 
iki sektörü de zaafiyete uğratacak, piyasa mekaniz
masının tamamen ortadan kaldırılması sonucunu do
ğuracak olan hükümlerin çıkarılması veya düzeltil
mesi amacıyla tasarının hükümete geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran Kasım Önadım 

Konya Ankara 
Aydın Menderes Hayrettin Turgut Toker 

Manisa 
Önol Sakar 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. 
Buyurun Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; düşünce fark
larından fayda vardır denilir. Çünkü melekeyi geniş
letir, geliştirir. Düşünmemiz lazım gelir. Düşünen in
sanlar için de bu şarttır. 

Muaz, Yemen'e tayin olunca, Hazreti Resulul-
lah der ki «Ya Muaz, orayı nasıl idare edeceksin?» 
«Kur'an ile» der. «Orada bukmazsan?» «Allah'ın 
Resulünün kelamıyla» der. «Onda da bulamazsan?» 
«Aklımla» der. Bize de Allah bir akıl vermiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin geniş çapta zarar ettiğini görüyoruz. 
Bütçeye getirdiği 69 milyar liraya yakın, rakamlarla 
bir şey söylemek istemiyorum; ama devlet ürettiği 
mal ve hizmetten dolayı üçüncü şahısların zararına 
- özel teşebbüs - sebep oluyorsa, bunu önleyici ted
birleri alması doğrudur, buna iştirak ediyorum. Dev
letin ürettiği mal ve hizmetlerden dolayı üçüncü şa
hıslara zarar geliyorsa, ben de bunun karşısındayım; 
ama buradaki o ilke değil, onun dışına da çıkmış. 
Özel sektörü, bu ilkenin adı altında kısıtlıyorlar. Çün
kü, saydığımız diğer maddeler var ve endişelerimiz 
de var diye söylüyorum. Sizlerden endişelerim yok 
arkadaşlarım. 57 yaşına gelmiş bir insanın hayat en
dişesi dahi yoktur. Benim, devletten endişem var, dev
let nereye gidiyor?... 
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TEMEL ATEŞ, (Ordu) — Devlet özel sektör mü? 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Beyefendi, sizin, «Norveç, İsveç ve sosyalist ülkeler» 
diye bahsettiğiniz yerlerde devletin yatırımlardaki 
hissesi 6,5'dur. Onu iyi tetkik ediniz. Türk milleti bun
ları bilmiyor diye, siz de bilmiyorsanız, bunları öğ
reniniz.. Devletin hissesi 6,5'dur. (AP sıralarından al
kışlar) Onlarınki de karma ekonomidir; ama kontrol 
eder. Senin vazifen odur, yetiştireceksin, yön verecek
sin. 

Arkadaşlarım, devlet hangi işinde muvaffak oldu? 
İstirham ediyorum, muvaffak olduğu bir taraf var 
mı? Bakınız, size bir hikâye anlatıp sözlerimi bitire-
receğim. Çünkü, bahsettiğim... 

SAFFET URAL (Bursa) — Seni yetiştirdi. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Kıymetli arkadaşlarım, istediğinizi söyleyebilirsiniz, 
hem de rahatça söyleyiniz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Seni yetiştirdi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — Sa

yın Paşam, sen beni tanırsın, ben de seni tanırım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bize gücün 
yetmez zaten. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Tabii efendim, ben kimseyi dövmem, hiç kimsenin 
üzerine de yürümem. 

BAŞKAN — Gayet tabii. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Kıymetli arkadaşlarım, bunu niçin sokuyorsunuz? 
Maden suyuna kadar girdik, lastik ve traktörüne ka
dar girdik. Çaya, tuza, köydeki vatandaşın sosyal si
gorta hakkına, zirai sigorta hakkına kadar giriyorsu
nuz. Bunların arkasında bir şey yok mu zannediyor
sunuz arkadaşlar? Doğma'dan, doğma hükümetin
den bahsettim, istirham ediyorum... Burada Kerens-
ki'den de bahsedildi değerli arkadaşlar. Ama tarih 
tekerrürden ibaret değildir. Eğer tekerrür ederse, bü
yüttüğünüz canavarın altında siz de ezileceksiniz. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen

dim?. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Gerekçesine ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunacağım: Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

84 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
D.B.Y.K.P. nin 1018 nci paragrafında «kooperatif-

leşen dar ve orta gelirli küçük üreticilerin tarım tek
nolojisinden ve traktör ve biçerdöver, mibzer v.b. 
araçlardan birlikte yararlanmasına olanak sağlayan 
makine parkları, onarım atölyeleri, ürün değerlendir
me tezgâhları oluşturmaları, anılan kooperatiflerin 
gönüllülük ilkesine dayalı olarak ortakların mülkiyet 
haklarım koruyarak büyük ölçekli, toplu üretime geç
me girişimleri özendirilecek ve desteklenecektir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri bu yönde öncülük edici 
ve kooperatifleri destekleyici biçimde uygulamalara 
yönelecektir.» 

Kolhozların ilk yıllarında uygulanan biçimdeki 
bir tasarruf düzenine dayanan bu tarz bir işletmenin 
gönüllü olarak uygulamaya konamayacağını, ayrıca, 

Kıymetli arkadaşlarım, söyleyeceğinizi söyledi
niz; ama yalnız dinleyiniz, vurunuz ama, dinleyiniz 
lütfen. 

Belki aynı yerdeyiz de, toplum psikolojisinin ge
tirdiği neticelerden dolayı burada ayrılıyoruz, iş öyle 
gözüküyor. Çünkü, bu meseleleri ince ince düşünür
sek, hep bir yere geliyoruz. Çünkü, aynı milletin ço
cuklarıyız, aynı kam taşıyoruz, aynı şeylere sevinip, 
aynı şeylerden üzülüyoruz. Ama, bu mesele bir yere 
gelmiş, onu çözemiyoruz. Bu Meclis onu çözmek mec
buriyetindedir. Bunları söylüyoruz. 

HASAN CERİT (Adana) — Onun için yoklama
ya girmediniz. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, rica ediyorum. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — O 

bir disiplin meselesidir beyefendi. Sizin bunları yap
tığınız zamanlar size de söylemiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dalkıran, zatiâliniz 
devam edin. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Kıymetli arkadaşlarım, bir sözle konuşmamı bitire
ceğim; «Nush ile uslanmayanın hakkı tekdir, tekdir 
ile uslanmayanın hakkı kötektir» Bu da.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bize zaten 
gücün yetmez. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Size değil efendim. Ben, bu sözle ilgili söylüyorum. 
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teknik, ekonomik ve psikolojik yönden savunulabilir 
olmadığını ayrıntıya girerek ortaya koymak müm
kündür. 

Özellikle tarımda müşterek kullanma ve üretimin 
çalışma rekabeti yerine çalışmama alışkanlığını getir
diğini, bir açık saha işletmesi olması dolayısıyla, ta
rımda çalışmayanları tespit etme ve kontrol altına al
manın mümkün olmadığım, dolayısıyla uygulamaya 
konduğu takdirde, bu tedbirin üretimde korkunç bir 
düşmeye sebep olacağı dikkate alınarak bu paragra
fın çıkarılması için tasarının Hükümete geri verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Aıydın Siirt 
İsmet Sezgin Zeki Çeliker 

Bursa Hatay 
Özer Yılmaz Sabahattin Adalı 

Bursa 
Ali Elverdi 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özer, birinci imza sahibi Sa
yın Sezgin, o da yok, özür dilerim, söz veremeyece
ğim. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
planda yer alan kooperatifçilik, görüşmelerde de söy
lediğimiz gibi, gönüllü ve demokratik kooperatiflerdir. 
Zorlama söz konusu değildir, gerekçesine katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sayın Hükümet ka
tılmadılar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

85 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının dili bütün resmi belgelerce örnek alın
ması iktiza eden, herkesçe kolaylıkla anlaşılabilecek 
bir ifade tarzına sahip olan Anayasa diline uymamak
ta ve aydınlarımızca dahi anlaşılması mümkün olmaya
cak ölçüde uydurma kelimeler ihtiva etmektedir. 

Dilinin, Türkçeleştirilmesi, Anayasa diline uydurul
ması ve toplumun bütün kesimlerince anlaşılmasını 

sağlaması amacıyla, tasarımn Hükümete geri verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Siirt 
İsmet Sezgin Zeki Çeliker 

Bursa Bursa 
Özer Yılmaz Ali Elverdi 

. Kars 
Hidayet Çelebi 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi?.. Yok. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Söz hakkımı veriyo

rum. 
BAŞKAN — Birinci imza sahibi Sayın İsmet Sez

gin efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYON BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

86 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının bu bölümünde, gençliğimizin içinde bu

lunduğu buhranın köklerine inilmemiş, bu konuda 
köklü teşhis ve tedbir getirilmemiştir. Tasarı eğitim 
konusunda basit bir istatistik yıllığından öte bir an
lam taşımamaktadır. Tasarımn 508 nci sayfasındaki 
961 sayılı tedbir ve sözü edilen «Halk Kültür Evleri
nin» mahiyeti açıkça ortaya konmamıştır. 

Gençliği içinde bulunduğu bunalımdan kurtaracak 
tedbirlere yer -veren, ve halk kültür evlerinin gençliği 
belli bir ideolojinin tayin ettiği istikamette kullanılma
yacağı hakkında açıklık getirenbir tarzda yeniden dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hatay Manisa 
Ali Yılmaz Halil Yurtseven 

İsparta Ordu 
Yahya Uslu Bilâl Taranoğlu 

Konya 
Mustafa Kubilây İmer 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. Gö
rüşmek istemiyorlar. 

Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, plan 
dokümanının çeşitli bölümlerinde eğitim ve gençlik 
sorunlarıyla ilgili, önemli ve çağdaş yaklaşımlar ve 
kurallar vardır, o nedenle önergeye katılmıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

87 numaralı geri verme önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıda, içinde bulunduğumuz anarşi ortamın

da kardeşlik duygularının yeşertilip yaygınlaştırılma-
' sında, Anayasamızın başlangıç bölümünde belirtilen 
şekilde, milletimizin «Bütün fertlerinin kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde 
milli şuur ve ülküler etrafında toplayan» bir ruh ha
linin oluşturulmasında büyük rolü olacak olan mane
vi değerlerimize ve kalkınmanın manevi temellerine 
hemen hemen hiç yer verilmemiştir. 

Tasarının 973 sayılı tedbirinıdeki ifade ya bozuk 
veyahut da çarpık bir zihniyeti gizlemektedir. Bu pa
ragrafta «toplumun bütünlüğünü ve manevi gücünü 
korumaya destek olmada her alanda gelişme, çağdaş
laşmada etken olacak nitelikteki demokrasinin düşün
ce özgürlüğü kadar ayrılmaz bir parçası olan din ve 
inanç özgürlüğünün sağlanmasından» bahsedilmekte
dir. 

Kardeşlik duygularının yeniden tesisinde ve tasa
rıda ağırlık verilmeye çalışılan sosyal adaletin sağ
lanmasında büyük bir potansiyel arz eden islâm Türk 
kültüründen yararlanmayı sağlayan hükümlere yer 
vermek, tasarıda din ve inanç özgürlüğü ile ilgili ifa
deyi «toplumun bütünlüğünü ve manevi gücünü ko
rumaya destek olmada, her alanda gelişme ve çağ
daşlaşmada etken olacak» ve olmayacak şekilde bir 
ayrıma yer verilmeksizin bu özgürlüğün korunacağı
nı ifade edecek tarzda yeniden düzenlenmesi amacıy
la tasarının Hükümete geri verilmesini arz ve teklif 
ederiz, 

Hatay Manisa 
Ali Yılmaz Halil Yurtseven 

Manisa Ordu 
Yahya Uslu Bilâl Taranoğlu 

Konya 
Mustafa Kubilây Imer 

BAŞKAN — Sayın imza sahipleri?.. Görüşmek 
istemiyorlar. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Konular, plan
da bir bütünlük içinde ele alınmıştır; katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamak

tadırlar. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmemiştir. 

88 sayılı geri verme önergesini okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Dördüncü Beş Yıllık Planın, «Köylüye yönelik 
politikalar» bölümünde yer alan, toprak reformu ve 
kooperatifleşme ile ilgili ilkeler, Anayasamızın 9, 36, 
37, 38 yürürlükteki Kooperatifler Kanununun Medeni 
Kanunu yok sayan ve Bngels'in; 

«Devlet gücünü ele geçirdiğimizde, büyük toprak 
sahipleri için yaptığımız uygulamayı tazminatlı - taz
minatsız zorla mülksüzleştirmeyi küçük köylüler için 

düşünmeyeceğiz dahi, küçük köylüler için görevimiz, 
özel mülkiyetlerini ve teşebbüslerini zor kullanarak 
değil, örnek göstererek ve sosyal yardım sağlayarak 
kooperatif, teşebbüs ve mülkiyetine» dönüşmelerini 
sağlamak olacaktır.»' şeklindeki marksizmin temel 
prensiplerini aynen amaç ve ilke olarak kabul et
mektedir. 

Anayasanın lafzına, ruhuna ve yukarıda zikredilen 
maddelere ve Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu 
ilkesine aykırı bulduğumuz yukarıda zikredilen bö
lümlerde yer alan ilkelerin plandan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Kars N Denizli 
Bahri Dağdaş Mustafa Kemal Aykurt 

Aydın Manisa 
. Nahit Menteşe Sümer Oral 

Ankara Konya 
Mustafa Kemal Erkovan Aydın Menderes 
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BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Dağdaş, 
buyurunuz. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Bundan evvel de bu konu üzerinde söz aldım ve' 
bunu bir önerge halinde de buraya getirdik. Şimdi, 
Anayasanın, toprak reformu ve mülkiyete ilişkin hü
kümlerini huzurunuzda okuyacağım. Anayasanın 36 
ncı maddesi «Herkes mülkiyet ve miras haklarına 
sahiptir. Bu haklar ancak kamu yarı amacıyla ka
nunla sınırlandırılabilir.» 

«Toprak mülkiyeti: Devlet toprağın verimli ola
rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan ve
ya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağla
mak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır. Kanun bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine 
göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet çiftçinin 
işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır.» 

Değerli üyeler, şimdi, Anayasada 36 ncı maddede, 
her Türk'ün mülkiyet hakkına sahip olduğu teminat 
altına alınıyor. Ayrıca, diyor ki; «bu kanunla, sınır
landırılabilir.» ne zaman? Kamu yararı olduğu zaman. 
37 nci madde de, «az topraklı ve topraksız çiftçiye» 
«köylüyü»' demiyor, dikkat buyurun, «az topraklı ve 
topraksız çiftçiyi yeter toprağa kavuşması için özel 
mülkiyetlerden kamulaştırma yapabilir» diyor. Ama 
devletin asıl vazifesi de, toprağı verimli olarak işlet
mektir. Yani her doğan Türk'e Türkiye'de toprak 
vermek mümkün değil. O zaman Anayasa, Anaya
sayı tedvir eden bir hüküm getiriyor. Nedir? Devlete 
görev olarak toprağı en iyi şekilde kullanma imkâ
nını sağlayacak. Hangi esasa göre? Bu Anayasa nizamı 
içindeki esaslara göre. Devlet kimi ziraat aletleriyle 
teçhiz edecek diyor? »Çiftçiyi» diyor, çiftçiyi, «koo
peratifi» demiyor. Bu hüküm gayet sarih. 

Kamulaştırma konusunda da 38 nci maddeyi ge
tirmiş. 38 nci madde, Yüce Meclisin oylarıyla bir 
kere değiştirilmişti ve bu, Anayasa Mahkemesine 
gitmişti; Anayasa Mahkemesi bu değişik hükmü ip
tal etmişti. Anayasa Mahkemesi iptalde aynen şöy
le diyor : «Anayasanın 9 ncu maddesinde yer alan 
devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Ana
yasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez yolundaki biçim kuralına aykırı olduğun
dan iptal ediyorum.» 

Şimdi ne yapıyor şu gelen yasa? Engıls'ın... («En-
gels» sesleri) Türkçesi Engels. Engels'in anaprensip-
lerini kendine planda hedef almış. Yalnız bir farkla; 
burada «kamulaştırma» diyor, orada «tazminat» di-
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yor. Burada «Devlete ait araziler» diyor, orada da 
«tazminatsız» diyor. Farkı bu. Engels'in iddiasının 
farkı bu. Ondan sonra ne diyor, şimdi beraber oku
yalım!... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Engels'i biz 
de anlayalım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Almanca «En-
gıls» derler de, kusura bakmayın, oradan söylendi; 
Engels'miş. Bir defa daha tekrar ediyorum : Meşhur 
komünist Engels. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Dağdaş. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Geliyorum efen

dim. 
ı«Devlet gücünü ele geçirdiğimizde, büyük toprak 

sahipleri için yaptığımız uygulamayı tazminatlı, taz
minatsız zorla mülksüzleştirmeyi küçük köylüler 
için düşünmeyeceğiz. «Küçük köylüler için...» «Köy
lüler..» Burada da «köylü» diyor, «çiftçi» demiyor 
Anayasa gibi. Özel mülkiyetin teşebbüslerini zedele
meyeceğiz. Örnek göstererek, «sosyal yardım sağla
yarak; kooperatif, teşebbüs ve mülkiyetine dönüş
melerini sağlamak olacaktır.» 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Dağdaş, süreniz 
doldu. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum. 
«Topraksız olan, ya da yeter toprağı bulunma

yan köylüleri toprağa veya daha yüksek gelire ka
vuşturmak için devlete ait toprakların, kamulaştırı
lanlarla birlikte kısa sürede bedelsiz kullanmaya ve
rilmesi ve dağıtılması sağlanacaktır. Kooperatifleşen 
dar ve orta gelirli küçük üreticilerin, tarım teknolo
jisini de, traktör, biçerdöver...» sayıyor en sonunda, 
haklarını koruyacak büyük ölçekli, toplu üretime 
geçme girişimlerini özendirecektir. 

BAŞKAN — Lütfen, sözünüzü kesmek zorunda 
kalacağım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Engels'le, gelen 
bu planın arasında hiç bir fark yoktur. Bu plan ol
duğu gibi, Anayasanın 1 nci, 2 nci 11 nci ve 9 ncu 
maddesini kökünden değiştiren bir ilkeyi getirmiştir. 
Geri almadığınız takdirde, Anayasa Mahkemesine gi
deceğiz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN— Sayın Hükümet? 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM-, 
CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul) — toprak refor
mu ve kooperatifleşme, Dördüncü Beş Yıllık Plan
da, Anayasa ve demokratik hukuk devleti ilkeleri 
çerçevesinde yer almıştır. Bunun için gerekçesine ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

89 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü Beş Yıllık Planın, «Bölgesel gelişme» politi

kaları yanlış ve yetersiz ilkeleri ihtiva etmektedir. 
Bu sebepten bu bölümün tamamlanarak bir bütün
lüğe kavuşturulması bakımından aşağıdaki ilkelerin 
plamn bu bölümüne eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi 
amacıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimi
zin ve bütün gelişmeye muhtaç bölgelerin kalkınma
sının hızlandırılmasını hedef alan özel planlar yapıl
ması» hızlandırılacaktır. 

«Dicle - Fırat ırmakları arasındaki toprakların 
sulanması projesi öncelikle gerçekleştirilecek, bölge
nin tarım ve iskân yapısını yeniden tespit edecek yer 

-altı ve yerüstü sularında azami istifade sağlayacak 
ve yeni iskân sahaları meydana getirilecek özel bir 
organizasyon tesis edilecek, bilâhara bu organizasyon 
halka intikal ettirilecektir. Bölgede üretimi gelişti
recek hayvani ve tarımsal ürünlerle madenler bu böl
gede kurulacak özel ihracat organizasyonu kanalıyla 
ihraç edilecektir.» 

Aydın Adana 
Nahit Menteşe Selâhattin Kılıç 

Zonguldak Ankara 
Abdülmuttalip Gül Mustafa Başoğlu 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak Sayın Mente
şe ve Sayın Selâhattin Kılıç? Yok. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI.- BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konu, plamn 222 nci sayfa, 1 047 paragrafında ve 
223, 1 052 paragraflarında tüm ayrıntılarıyla yer al
dığı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

90 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamız ve diğer temel kanunlarımızın kişi 
hürriyetlerine, kişilerin gelişmesine, kişinin kendine 
ait kararları kendisinin vermesine, çalışma ve sözleş
me hürriyetine, çalışma hak ve ödevine, mülkiyet ve 
miras hakları vasıtasıyla kişi çabasından doğan seme
relerin kişi ve yakınlarına intikaline ağırlık vererek, 
kişilik teşekkülüne ve insan gücünün seferber edil
mesine müsait bir ortam hazırlanmıştır. 

Kamuya bu konuda yetki değil görev verilmiştir. 
Mevcut hukuk sistemimiz içinde insan gücünün 

harekete getirilmesi tamamiyle Özel sektör tercihle
rine bağlıdır. 

Plamn muhteüf yerlerinde özgürlükçü demokrasi 
ve benzeri kavramlara yer vermekle beraber amaç
ladığı, fakat açıldıkla ortaya koyamadığı veya koy
maktan muvakkaten imtina ettiği ekonomik yapıyla 
insan gücünün en geniş ölçüde harekete getirilmesini 
teşvik etmemekte, tam tersine kişileri tereddüt, en
dişe ve belirsizliğe sürüklemektedir. 

Anayasa ve temel kanunlarımız, bazı sınırlamala
ra rağmen özel mülkiyete büyük bir değer izafe et
mekte ve üretim kaynaklarının büyük bir bölümünü 
özel mülkiyet veya özel kullanımlara terk etmiş bu
lunmaktadır. 

Anayasamızın doğal kaynaklarla ilgili genel, or
manlarla ilgili özel hükümleri bile bu kaynakların 
özel kullanımlara konu edilmesini yasaklamaktan 
çok, bu konuda sınırlamalar getirmiştir. 

Tarım arazilerinin ve milli sermaye stoklarının 
çok büyük - bir bölümü özel sektörün elindedir. Bu 
kaynakların harekete getirilmesi özel sektör karar
larıyla mümkün olabilecektir. Getirdiği birtakım özel 
tedbirler ve yarattığı genel hava ile kişileri tereddüt, 
endişe ve belirsizliğe sevk eden plan tasarısının bu 
kaynakları harekete getirmesi mümkün görülmemek
tedir. 

Bu bakımdan, belirtilen endişelerimizi giderecek; 
başta insan gücü olmak üzere bütün üretim kaynak-
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larını harekete getirmeye müsait bir ortam yaratacak 
şekilde yeniden düzenlemek amacıyla tasarının Hü
kümete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

Kocaeli içel 
İbrahim Topuz Ali Ak 

Bolu 
Avni Akyol 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi Sayın Ahmet 
Sayın, söz hakkını Sayın Akyol'a devretmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Akyol. 
AVNÎ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Anayasamıza ve temel kanunlarımız
dan bir kısmına aykırı gördüğümüz kişi hak ve hür
riyetlerini sınırlandırıcı, zedeleyici ve engelleyici bazı 
yönelişler kollektivist tedbirler ve özentiler dolayısıy
la verdiğimiz önerge vesilesiyle huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. Önergemizi açıklamaya geçmeden 
önce Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Anayasamız ve ilgili kanunlarımız, kişi hürriyet
lerine, insan haklarına, gerçek demokrasinin bir ge
reği olarak insanın kendisine ait kararları kendisinin 
vermesini, çalışma ve sözleşme hürriyetine, çalışma 
hakkına ve ödevine, mülkiyet ve miras haklarına iliş
kin pek çok tedbirler, direktifler, hükümler getirmiş
tir. 

Politik veya ideolojik gerekçelerle veya tercihler
le bu hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması 
için de, yine Anayasamız bağlayıcı ve sınırlandırıcı hü
kümler koymuş, tedbirler almıştır. 

Bu maksatla, Anayasamızın 11 nci maddesi, te
mel hak ve hürriyetlerin; kişiliğe bağlı dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetler ol
duğunu belirtmiştir. Bunlarla ilgili olarak sosyal ada
let ve hukuk devleti ilkelerinden önce, fert huzuru 
ile bağdaşmayacak, siyasi, iktisadi ve sosyal engel
lerin kaldırılmasını devletin ödevi saymıştır ve arka
sından yine Anayasamız aynı maddesi ile insanın 
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamayı da devlete ödev olarak vermiş
tir. 

Ama, Anayasamız devlete ve onu temsil eden 
yetkili organlara, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil
mez kişilik gelişimine ait hakları ve hürriyetleri sınır
landırma yetkisi ve , hakkını vermemiştir. Hele dev
lete, kamu yararı adına, çok genel ilkelerle ve söz
lerle, geçiş döneminde yapılabilecek, olabilecek cins
ten bir strateji ve taktikle bu hak ve hürriyetlerin 

bir nevi cezalandırma yetkisi ve hakkını hiç verme
miştir. 

Şüphesiz, Anayasamızın 11 nci maddesinin öngör
düğü «Kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlâk, genel 
sağlık» konularında yapılacak kanuni sınırlamalar 
dışındaki sınırlamalardan söz ediyoruz, bunları kas
tediyoruz. 

Anayasamızın öngördüğü ortam; insanı araştırı
cılığa, yapıcılığa, yaratıcılığa yöneltici, teşebbüs gücü
nü geliştirici, özendirici ve güven verici bir ortamdır. 
Böyle bir ortam insanın temel hak ve hürriyetlerine, 
sözde değil, davranışta saygılı, hür, dinamik, demok
ratik bir ortamdır. İnsanların yapıcı ve yaratıcı güç
lerinin, işbirliği ve dayanışmanın vatandaşlık ve so
rumluluk duygusunun şuurunu ve davranışının geliş
mesi ve güçlenmesi için böyle bir ortam gerekli ve 
hatta şarttır. 

Çünkü, bir milletin, bir devletin en önde gelen 
kaynağı ve gücü, kendi gücüdür, kendi insan gücüdür. 
Ancak, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağı, 
bazı genel ilkelere ve kurallara rağmen, insanın temel 
hak ve hürriyetlerini, hür serbest teşebbüs niyetini, is
teğini, gücünü ve hareketini geliştirici değil, sınırlandı
rıcı ve engelleyicidir. Ümit ve güven verici değil; ümit
sizlik, güvensizlik, şüphe, tereddüt ve endişe vericidir 
bize göre. Huzur verici değil, bize göre huzursuzluk 
yaratıcıdır. Özendirici değil, ürkütücüdür. 

Halbuki Anayasamıza ve 91 sayılı Devlet Planla
ma Teşkilatı Kanunumuza göre, kalkınma planımız 
bunların tersidir. Millidir, demokratiktir, tek yönlü 
değil, çok yönlüdür; ne kapitalist, ne kollektivistir, 
karma ekonominin gerektirdiği bir plandır. 

Sonuç olarak arz etmek istiyoruz ki, özetle belirt
meye çalıştığımız Anayasa ve kanunlara ait görüşler, 
ilkeler ve hükümler karşısında Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı taslağı, Anayasa ve ilgili kanunlara 
aykırı, ters yönelişler, arayışlar ve özentiler içindedir. 
Bu bakımdan, insan kişiliğinin hürriyetçi demokratik 
bir ortam içinde serbestçe gelişmesi, bütün üretim im
kânlarının harekete geçirilmesi, kaynakların tam, za
manında ve en rasyonel şekilde kullanılması ve değer
lendirilmesi; bunların gerektirdiği özendirici olma ya
nında, ama ondan da önemli olarak, güven verici bir 
ortamın sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yap
mak üzere Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
Hükümete geri verilmesini arz ve teklif ediyor, saygı
lar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
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Sayın Komisyon? t 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN. (İstanbul) — Gerekçesine ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Gerekçenin... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Divan gene boş efen

dim. Bu şekilde devam edemezsiniz Saym Başkan. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — ilgili maddeye 
göre arâvermeniz lazım. 

BAŞKAN — Divan üyesi arkadaşlarımdan bir ta
nesini rica ediyorum. Sayın Çakmakçı, ara verme di
ye bir şey yok; Divanı tamamlayacağız. 

Sayın üyeler, gerekçenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunacağım. Gerekçenin dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

91 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan tasarısı özel sektör içinde yeni sektörler oluş

turarak, bu sektörü zafiyete uğratmaya çalışmaktadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan üçün
cü sektör, mevcut plan tasarısında; kooperatifçilik sek
törü, yaygın halk girişimciliği, vakıf girişimleri gibi 
adlar altında kamu sektörünün koltuğunda faaliyet 
gösterecek, özel sektöre karşı kamu sektörüne payan
da oluşturacak yeni bir sektör veya sektörler halinde 
ortaya çıkma istidadı göstermektedir. 

Özel sektör içinde düşünülmesi gereken bu faali
yet grupları ile ilgili hükümlerin özel sektörle sürtüş
meyi önleyecek şekilde düzeltilmesi amacıyla tasarının 
Hükümete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Burdur 
Timuçin Turan Ahmet Sayın 

İçel Bolu 
Ali Ak Avni Akyol 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri? Yok. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Saym Timuçin Turan, 

Erzincan'da adam öldürüldüğü için gitti. 
BAŞKAN — Biz burada olup olmadığım arıyoruz 

Sayın Yılmaz. 
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Saym Komisyon?;.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. . 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmıyorlar. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

92 sayılı geri verme önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 1296-11 sayılı paragrafına ilaveten de
ğişik bölümlerde aracının kaldırılmasına ilişkin hü
kümlere rastlanmaktadır. Aracılar arasında hiç bir 
ayırım gözetmeyen bu hükümlerin önemli bir bölü
mü, emeği ile sermayesi arasında optimum bir bile
şim sağlayan ve demokratik toplumların belkemiği 
orta sınıfı teşkil eden esnaf ve sanatkârları hedef 
almaktadır. İşçinin derdine çare bulmada, onu fiyat 
teşekkülü ve yönetime ortak etmede çok hassas gö
züken hükümetin bu sınıfı yok farz etmesi, onlara 
yardımcı olmak şöyle dursun, hiç bir ayırım yap
madan ortadan kaldırmaya çalışması, 884 sayılı pa
ragrafta belirtildiği gibi «küçük sanayi işletmeleri
nin kişisel işletme düzeyinde kalmanın sorunları ve 
belirsizliklerine karşı onları kooperatif bünyesinde 
eritmeyi öngörmesi üzerinde ciddi olarak durmak za
rureti vardır. 

Ekonomide büyük rolü olan ve sanayiin gelişme
sinde yeni mihraklar oluşturan esnaf ve sanatkâr
ların faaliyetlerini kolaylaştırıcı hükümlere yer ver
mek amacıyla tasarının Hükümete geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

İçel Bolu 
Ali Ak Avni Akyol 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri? Görüşmek 
istemiyorlar. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Sayın Hükümet? 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM- I 
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
planda küçük esnaf ve sanatkârlara, küçük sanayici- I 
lere gerekli yer verilmiştir. Bu nedenle gerekçeye ka- I 
tılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet I 
katılmıyorlar. I 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu I 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir I 
efendim. I 

93 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan planın toplumsal güvenlik bö- I 

lümü, tutarsız ve yetersiz ilkelerden meydana gelmiş
tir. 

Bu bölümün kendi ağırlığı ölçüsünde planda yer I 
bulamaması üzücüdür. Bu bölümde göze çarpan ek- I 
sikliklerin başında, özellikle sosyal güvenlik sistemi- I 
nin yaygınlaştırılması gelmektedir. I 

Bu sebepten aşağıdaki ilkenin bu bölüme eklen- I 
meşini arz ve teklif ederiz. I 

«Sosyal güvenlik sistemi nüfusun tamamını 1982 
yılına kadar kapsamak üzere, özellikle ekonomik, 
zümrevi ve bölgesel dengesizlikler içinde bulunan ve I 
bugünkü sistemin kapsamı dışında bulunan teşkilat- I 
lanmamış küçük üreticiler ile dar ve sabit gelirli ge- I 
niş halk kitlelerine yaygınlaştırılacaktır. 

Bu amaçla kazancıyla geçimini sağlamakta güç- I 
lük çeken vatandaşların sosyal güvenlik sistemine I 
alınmasında Devlet finansman açısından doğrudan 
katkıda bulunulacaktır.. 

Ana - çocuk sağlığının korunması ve kimsesiz ço
cukların korunmaları ve yetiştirilmeleri için gerekli I 
bütün tedbirler öncelikle alınacaktır.» 

Sağır ve dilsiz çocukların eğitimi, yetiştirilmeleri 
hususunda eğitim kuralları, nitelik ve nicelik bakı
mından yeterli seviyeye çıkarılacak ve bu çocukların 
korunmaları için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Sağır ve dilsiz sakatların iş temini ve sosyal gü
venlikleri Devlet tarafından bir sisteme bağlanacak 
ve mevcut sistem, bu amacı gerçekleştirecek biçimde 
yeniden düzenlenerek geliştirilecektir. 

Ankara Aydın 
Mustafa Başoğlu Nahit Menteşe 

Adana Denizli 
Selâhattin Kılıç Ahmet Hamdi Sancar 

Bursa 
Cemal Külâhlı | 

— 61 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri? Görüşmek 
istemiyorlar. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

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

CISI HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konular planda gerekli önem, ağırlık ve ayrıntıda 
yer almıştır. Bu nedenle katılmiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor

lar. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
94 numaralı geri verme önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Planda «Gelişme ve yaşam 

düzeyine ilişkin politikalar» (Sayfa 215) bölümüne 
aşağıdaki ilkelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

1. Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat, işçi 
haklarını dengeli bir şekilde geliştirmek amacıyla ye
niden düzenlenecektir. 

2. işçinin, işyerinde huzur içerisinde çalışması
nı sağlayacak iş güvenliği ve iş barışı tedbirleri ge
liştirilecektir. 

3. Çalışanların yıllık tatillerinde dinlenme ihti
yaçlarına cevap verecek sosyal tatil müesseseleri ge
liştirilecektir. 

4. Devlet kuruluşlarındaki, işçi ile ilgili bürok
rasi hafifletilip kolaylaştırılacaktır. 

5. Artan hayat şartları karşısında çalışanların ve 
emeklinlerin ağır hayat şartları altında ezilmesini ön
leyici ve emeklilerin hayatlarını huzur ve güvenlik 
içerisinde sürdürmelerini sağlayıcı tedbirler bir bütün 
olarak ele alınıp sonuçlandırılacaktır. 

6. Çalışan anaların sorunlarının çözümüne ön
celik verilecek, özellikle, çocukların bakım ve korun
ması için etkili tedbirler alınacaktır. 

Gerekçe: 
Planın bu bölümünde yer alan ilkeler yetersizdir. 

Çalışanların ve emeklilerin problemleri yeterince ele 
alınarak etkili çözümler getirilmemiştir. Bu ilkelerin 
ilâvesiyle bu bölümün bir ölçüde de olsa tamamlan
ması sağlanacaktır. 

Ankara Urfa 
Mustafa Başoğlu Necmettin Cevheri 
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tzmir Bursa 
Aysel Uğural Yılmaz Ergenekon 

Samsun 
î. Ethem Ezgü 

BAŞKAN — Sayın imza sahipleri?.. Görüşmek 
istemiyorlar. 

Sayın Komisyon?. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
çalışma yaşamıyla ilgili ve özellikle işçiler konusun
da Dördüncü Beş Yıllık Planda diğer planlardan 
daha ayrıntılı ve bir bütünlük içinde bütün önlemler 
dikkate alınmıştır. Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

95 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özü : Sağlığa zararlı alkollü içki imalatından vaz

geçilecektir. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1761 nci 

maddesi yerine «Planlı dönemde toplum sağlığı açı
sından içki tüketiminin alkolsüz içkilere yönlendiril
mesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu maksadın 
temini için alkollü içki üreten fabrikaların ilke yö
nünden düzeltilmesi sağlanacaktır» hükmünün planın 
geri alınmak suretiyle konmasını arz ederiz. 

İstanbul Sivas 
Fehmi Cumalıoğlu Temel Karamollaoğlu 

Trabzon _ Konya 
Lütfi Göktaş Şener Battal 
Mardin Yozgat 

Fehim Adak Hüseyin Erdal 
İstanbul 

Süleyman Arif Emre 
Gerekçe: 
Bu devletin millet fertlerini sarhoş etmeyi düşün

memesi gerekliliğine inandığımız için, milleti bu afet
ten kurtarma gayesiyle teklif yapılmıştır. İçkinin sağ
lığa zararı tıbben de ispatlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, zatâliniz mi gö
rüşeceksiniz?.. Buyurunuz. 

Süreniz 5 dakikadır. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasamızın amir hükmüne göre, devlet, halkı
nın sağlığını korumak ve bu hususta gerekli ciddi ted
birleri almakla vazifeli ve görevlidir; fakat maalesef 
tatbikat ve icraat bugüne kadar bunun tamamiyle 
tersi istikametinde yürürtülmektedir. Bilindiği gibi, 
alkol ve alkollü içkiler biyopsikolojik bir zehirdir. 
Dünya tıp. otoriteleri ve tıp alimleri, alkol ve alkollü 
içkilerin organizmanın bütün dokularını, sinir siste
mini ve bilhassa insan tohumunu tahrip ve dejenere 
ettiğini tespit ve ilan etmişlerdir. Bu husus, ilmi bir 
gerçektir. 20 gram alkol, sinir sisteminde ve ruhi mu
vazenede bozukluklar meydaaa getirmekte, kişinin 
hareketlerinde sarsaklık vücuda getirmekte ve böyle
ce kişiyi hatalı hareketlere sevketmektedir. İlmen, 
istatistik olarak da bu husus sabit olduğu için.. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Tecrübeyle sa
bit mi efendim, sizin tecrübenizle? 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Tecrü
beyle sabittir, istatistiklerle sabittir efendim. 

Bütün dünya kanunlarında içkili insanların vası
ta kullanmaması kanuni hükmü, alkolün bu tahriba
tına dayanmaktadır. 50 gram alkol ruh meleklerini, 
dimağın üstün irade meleklerini felç ederek, kişiyi 
nuhâ-i şevkîsinin tahtı tesirinde bırakarak yanlış ha
reketlere sebep olduğu da ilmen sabit olmuştur. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Şahsen tecrübe 
ettiniz mi efendim? 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bütün 
ruh ve akıl hastalıkları mütehasssıslarl ve otoriteleri 
alkolün insan tohumunu tahrip ve dejenere ederek, 
psikopat ve ruh hastası nesillerin meydana geldiğini 
tespit ettikleri için, cümlesi, bütün tıp alemi alkole ve 
alkollü içkilere düşman kesilmişlerdir. 

Binaenaleyh, bugüne kadar devletçe yanlış uygu
lanan ve planlara giren bu hususun kaldırılması bir il
mi zarurettir. Bu maksatla bu önergeyi veriyoruz. 

Bu fabrikaların, alkol ve içki fabrikalarının, reçel, 
marmelat, glikoz fabrikaları haline çevrilmesi mille
tin sağlığı ve sosyal yapının geleceği bakımından za
ruridir. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bağları da sö
kelim mi? 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bu mad
denin geri verilerek önergeye bu teklifimizin geçiril
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. (MSP ve AP sıralarından alkış-
, 1ar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, oylamadan önce bir şeye işaret etmeme mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

önergede şöyle bir cümle geçmektedir; onu Meclisin 
tutanakları açısından çok sakıncalı bir cümle ola
rak gördüğüm için, İçtüzük açısından dikkatinizi çek
mek istedim Sayın Başkanım: 

«Devlet, milletin fertlerinin sarhoş olmasını iste-
memelidir» mefhumu muhallifinden; devletin, mille
tin fertlerinin sarhoş olmasını bugün için istediği an
lamı çıkmaktadır. O bakımdan, bu cümlenin o ge
rekçeden çıkarılması gerekmektedir; dikkatinizi çe
kerim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Başkanlıkta bu anlamda değil, sayın üyenin, hal

kın sağlığı konusunda devletin daha dikkatli davran
ması hususunda bir temennisi olarak değerlendirildi. 
Bu bakımdan ben, şahsen böyle bir anlayış içerisin
de değilim. Eğer sakıncası yoksa sayın üyenin bu 
açıklamaya uyup uymadığını öğrenmek isteriz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Gerek
mez Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz bilirsi
niz. 

BAŞKAN — Bu ifadeye uyuyor musunuz? 
FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bahsettiğiniz ifadeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

sayın hatip alkolün zararlarını nereden biliyorlar 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının önemli bö
lümlerinde alkollü içkilerin ihracatının artırılması
na dair hükümler bulunmaktadır. 

Her ne kadar ülkemizin iç tüketimi yeterli dü
zeyde ise de, dış tüketim, yani ihracatı gereği gibi ya
pamamaktayız. Dünyada rakının ve şarabın, Türk 
rakısının ve şarabının bol miktarda ihraç edilebilece
ği bir gerçektir. Onun için, önergeye bu nedenle ka
tılmıyorum, bir. 

İkincisi; önerge sahipleri, geçtiğimiz dönemde ik
tidarda idiler, o dönemde içkinin yasaklanmasını 
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1 öneren herhangi bir teklifte bulunmamışlardır, Öner-
I geyi samimi de bulmamaktayız. O nedenle katılmı-
I yoruz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sataşma var Sa-
I ym Başkan. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın 
I Başkan, Komisyon Başkanı sataşmada bulundu-
I 1ar. Normal olarak gerekçesiz ifade etmeleri gerekir-
I ken katılıp katılmadıklarını.. 
I BAŞKAN — Sayın Asiltürk, neyi sataşma olarak 
I kabul ediyorsunuz? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş-
I kan, daha önceki tatbikatlarla ilgili olarak, bizim ba-
I zı şeyleri yapmadığımızı, şimdi bir nevi göstermelik 
I bir önerge vermekte olduğumuz intibaını verecek şe-
I kilde konuştular, açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâlinize ou konuda bir sataşma 
I söz konusu değildir Sayın Asiltürk. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın 
I Başkan, gerek Grupumuza, gerek iştirak ettiği-
I miz iktidarlar dönemindeki tatbikatımıza ait sayın 
I arkadaşımız, belki de eksik bilgileri olduğundan, yan-
I lış anlaşılacak birtakım ifadelerde bulundular, açık-
I lama yapmak istiyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Zatıâlinize ve gru-
I punuza açık bir sataşmayı görmüyorum. Ama, Sayın 
I Cumalıoğlu'nun bu hususta talebi olursa o zaman 
I değişir. 
I ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sa-
I taşma değil efendim, müsaade buyurulur mu? 70 nci 
I maddede sataşma olayıyla ilgili bir hüküm var, bir 
I de açıklama hakkı var. Sayın Komisyon Başkanı bu-
I yurdular ki, 
I «Hükümette iken içki imalatını teşvik eder gibi 
I davrandılar, şimdi muhalefetteyken önerge veriyor-
I 1ar» Bu durum Grupumuza açıklama hakkı vermek -
I tedir. Bunu açıklamak için söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Battal, Grupunuz için de böy-
I le bir şey varit değildir. 70 nci madde, bir önceki tu-
I tanaklar konusunda tavzih durumunu getirmekte-
I dir. Bu bakımdan iddianız yerinde değildir. 
I Teşekkür ederim. 
I Sayın Komisyon katılmadığını belirtti. 
I Sayın Hükümet?.. 

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

I Sayın Başkan. 
| BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
I Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor-
I 1ar. Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
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oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Dikkate alınmasını kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir efendim. 

96 Numaralı geri verme imergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: Pahalılığa ve sömürüye sebep olan faiz kal

dırılıp, kâr ortaklığı sistemi getirilecektir. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 726 ncı mad

desi yerine; «Pahalılığa ve enflasyona sebep olan, 
haksız kazanç imkânı doğuran, halkı ezen faizli sis
temin kaldırılarak yerine kâr ortaklığı sistemi getiri
lecektir» ibaresinin Planın geri alınmak suretiyle ko
nulmasını arz ederiz., 

Gerekçe: 
Faiz, sömürüyü sağlar, fiyatları artırır. Haksız 

kazanç ve servet birikimi meydana getirir. 
Mardin Trabzon 

Fehim Adak Lütfi Göktaş 
Sivas Konya 

Temel Karamollaoğlu Şener Battal 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — İmza sahiplerinden sayın Fehim 
Adak, buyurunuz. 

FEHÎM ADAK (Mardin) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, faiz; memleketimize garptan gel
miş, memleketimizin ekonomisini tahrip eden ve mem
leketimizde büyük bir kitlenin, çok büyük bir kitle
nin her geçen gün fakirleşmesine sebep olan bir bela
dır. 

Muhterem kardeşlerim, faizli sistemin neticesi 
olarak bugün maalesef memleketin kredi imkânları
nın % 50'sine yakın, 100 milyarın üstündeki kısmı
nın 5-6 kişiye verilmesi neticesi ortaya çıkmıştır. Bu 
kredilerin faiz namına ödenen masrafları üretilen ma
lın fiyatı üzerine eklenmekte ve bu maldan istifade 
eden büyük halk kitlesi artırılmış fiyatlar sebebiyle 
ezilmektedir. Bir yandan da, imkânları zayıf olan 
büyük kitleler bankalardan kredi temin edememek
tedir. Çünkü faizci sistemde, faizci kredili sistemde 
kredi alabilmeniz için varlığınızın olması gereklidir. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (İçel) — Veya 
Akgün Erbakan'ı görmek gereklidir. 

FEHÎM ADAK (Devamla) — Muhterem arka
daşım, ben size, faizin sömürü doğurduğuna inanıp 
inanmadığınızı sorayım; siz faizin sömürü aleti oldu
ğuna samimi olarak inanıyorsanız, biz bir teklif geti
riyoruz. Bu teklifimizde faizin ortadan kaldırılması 
gerekliliğine inanıyoruz.. 

BAŞKAN — Sayın Adak, Genel Kurula hitap 
buyurun" efendim. 

FEHİM ADAK (Devamla) — Siz buna inanmı
yorsanız, lütfen müspet rey verin. İnanmıyorsanız, 
inanmadığınızı ortaya koyarsınız. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Öbür ta

raftan paranın tedavülü durur. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karahan, rica 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Adak. 
FEHİM ADAK (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, gene, kâr ortaklığı sistemine geçildiği tak
dirde, bütün ticari faaliyetler, bu faaliyetlere serma
yesiyle iştirak etmiş kişiler arasında kârların dağılı
mını sağlayacak, böylece büyük kitlenin bu imkân
lardan istifade etmesi sağlanmış olacaktır. 

Bu dediğim kâr ortaklığı sisteminin neticesinde 
teşebbüs muayyen ellerden çıkacak, daha geniş bir 
halk kitlesi teşebbüslerin içine girecektir. 

Bugün Türkiye'nin içine sokulduğu yanlış sistem 
sebebiyle, teşebbüs sanki üç beş kişinin inhisarı altı
na girmiştir. Bu inhisar sebebiyle de Türkiye arzu 
edilen nispette, arzu edilen hızda ve arzu edilen yay
gın sistemde kalkınmasını temin edememektedir. 

Yine, faiz sebebiyle şişirilmiş olan fiyatlar, dış 
ülkelerle rakabet imkânını ortadan kaldırmaktadır. 
Faiz sebebiyle yatırımlar pahalılaşmakta, iki üç, mis
lini bulmaktadır. İki üç misline varan yatırımlar 
için eldeki imkân kifayet etmemekte, dolayısıyla ya
tırımlar çok küçük ve az olmakta, üretim düşmekte, 
işsizlik baş göstermektedir. Bütün bu saydıklarımın 
anaunsuru, anamüsebbibi olan faizin kaldırılması, 
esasen bu faizli sistem cemiyetimize yakışmayan, 
milletimizin bin sene tatbik etmediği yanlış sömürü 
sistemidir. Onun için bu faizli sistemin yerine kâr 
ortaklığı sistemine geçilmesi zaruridir. 

Bütün arkadaşların bu mühim meselede vebal 
altında olduklarını, bütün kitlenin ezilmesine sebep 
olduklarını, bu meselede çok hassas davranılmaşı 
gerektiğini hatırlatır, hepinizi hürmetle selamlarım. 
(MSP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Adak. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN— Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmamasını sayın üye
lerin onayına sunacağım: Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

97 sayılı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: Bir tarım ülkesi olan memleketimize trak

tör talebi giderek artacaktır. 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2247 paragraf 
6. ncı maddesinin birinci cümlesi olan «III ncü Plan 
döneminde tarım traktörleri alanında Türkiye'nin 
gelecekteki toplam talebinin çok üsünde bir kapasi
te oluşturan yatırım girişimleri oluşmuştur» kısmının, 
Planın geri alınmak suretiyle kaldırılmasını arz ede
riz. 

Gerekçe: tfade vakıalara aykırı düştüğü için dü
zeltilmesi istenmiştir. 

Sivas istanbul 
Temel Karamollaoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

Mardin Yozgat 
Fehim Adak Hüseyin Erdal 
İstanbul Konya 

Süleyman Arif Emre Şener Battal 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu birinci imza 
sahibidir. Buyurun efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; bu konu tamamen tek
nik bir konudur. Programın, yalnız Planın başka bö
lümlerine ve sektörlerine tesir ettiği için dikkatimi 
çekti. 

Aslında, Türkiye'deki traktör talebi bundan önce 
gübre talebinde ve diğer çimento gibi taleplerde oldu
ğu gibi, eksik hesaplanmıştır. Devlet Planlama Teşki
latındaki arkadaşlarımız geçmiş rakamlara dayanarak 
talep tahminleri yapmaktadırlar. Ancak, Türkiye hız
la kalkınan, gelişen bir ülkedir. Türkiye'nin hangi 
hızla kalkınacağını ve hangi sahalarda hangi hızla 
kalkınacağını bilhassa önceden tespit etmek bazen 
mümkün olmamaktadır. 

1976 yılında Sanayi Bakanlığında tarım traktörle
ri talebi konusunda bir araştırma yaptırılmıştır. Bu 
araştırmada Devlet Planlama Teşkilatındaki uzman 
arkadaşlarla da görüşülmüştür. Araştırmada ortaya 
çıkan husus şudur: 

Biz, Türkiye'nin geçmiş traktör talebini nazarı iü-
bare alarak bir projeksiyon yaptığımız zaman, haki
katen büyük rakamlar meydana çıkmamaktadır. 
Türkiye'de yalnız ekilebilir tarım arazisini nazarı iti-
bare alırsak ve bu rakamı dünyanın; mesela Alman
ya, Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik Dev
letleri gibi memleketleriyle karşılaştırırsak ve o mem
leketlerde ekilebilen arazi üzerine düşen traktör ade
dini Türkiye'dekiyle mukayese edersek, bu projeksi
yonlarla elde ettiğimiz rakam çok küçük kalmakta
dır. Eğer biz, talep tahminlerimizi, bilhassa plan dö
nemlerinde yaptığımız talep tahminlerimizi böyle 
yanlış bir baza oturtursak, hele Türkiye'nin geliş
memiş durumunu, bilhassa Türkiye'de kısıtlanmış 
talebi nazarı itibare alarak projeksiyonlar yaparsak, 
muhakkak ki bizi yanlış noktalara götürecektir. Yan
lış talepten hareket ederek de, muhakkak yanlış üre
tim kapasitelerinde karar kılacağız. 

Önümüzdeki yıllarda, bugün içine düştüğümüz 
sıkıntıya düşmememiz için, bu noktanın bilhassa 
Dördüncü Plan döneminde tashih edilimesine gerek 
vardır. Çünkü bu, Planda aynert çıkarsa, bundan son
ra talep tahmininde bulunacak olan arkadaşlarımız, 
ileride talep artarsa, program dönemlerinde bunu kı
sıtlamaya çalışacaklardır. Onun için, bu cümlenin 
Plandan çıkartılmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Rakam olarak şunu belirtmek isterim; şu anda 
Türkiye'nin toplam traktör parkı - hatırımda kaldı
ğına göre - 300 bin, 400 bin civarındadır ve Türkiye' 
ye sadece son üç yılın içinde yılda ancak 80 bin trak
tör gelmiştir. Ama ben iyi hatırlıyorum, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan yapılırken, bundan 6-7 sene önce -
Sayın Çetin de bunu iyi hatırlayacaklar - bizim yıllık 
traktör talebi ihtiyacımız 25-35 bin olur denilmişti. 
Halbuki, iki sene önce, senede ithal ettiğimiz traktör 
80 bini geçmiştir. Biz, Türk köylüsünün ihtiyacını 
da karşılayamadık. 

Bunun için, Türkiye'de, bilhassa TÜMOSAN'ın 
başlatmış olduğu 80 bin traktör imal eden kapasi
tede bunun için karar kılınmıştır. Eğer biz, Plan
da böyle bir cümleyle talebin gelişmeyeceğini ima 
edersek, bundan sonra plancı arkadaşlarımızın yapa
cağı çalışmalarda da verecekleri kararlar hatalı 
olacaktır. Türkiye'nin ekilebilir arazisi nazarı itibare 
alındığında, toplam traktör parkı 1 800 000 ila 
2 500 000 arasında olacaktır; küçük büyük traktör
ler dahil. 1 800 000 üa 2 500 000 arasında bi)A trak
tör parkı Türkiye'de olacaksa, bizim bugünkü 300 
bin, 400 binlik traktör parkından bu rakama çıkma-
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mız, traktör üretimini kısıtlarsak çok yavaş olacak
tır; bu da gayet tabii ki, Türk çiftçisinin rantabilite-
sine, bizim topraklarımızın verimliliğine tesir ede
cektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

TEMEL KARA1VTOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Bu meselenin, sadece teknik bir mesele olduğu 
için, Plandan çıkartılmasını teklif ediyoruz. Ümit 
ederiz ki, teknik bir meselede Hükümet ve sayın Ko
misyon bizim teklifimize iştirak ederler. 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 

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

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Önerge ye
rindedir, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ifade, amacı aşan bir biçimde konulmuştur; bu ne
denle gerekçesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
gerekçesine katılıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
sayın üyelerin oylarına sunuyorum: Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Bu önerge de, 44, 51, 53, 54, 55 ve 56 numaralı 
gerekçeler gibi, geri verme önergelerinin tamamı üze
rinde işlem bittikten sonra tekrar işleme konulacak
tır efendim. 

98 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : 
Aile Planlaması adı altında nüfus artması

nın önlenmesine ait menfi faaliyetten vazgeçilecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 1662 nci maddesi son 
cümlesindeki «Aile planlaması ve» ibaresinin çıkarıl
masını, bu sebeple bu paragraf başlığındaki ana ço
cuk sağlığı ifadesinden sonraki «ve aile planlaması» 
ibaresinin, dördüncü paragrafın 13 ncü maddesindeki 
«aile planlaması programları» ibarelerinin, planın 
geri alınmak suretiyle kaldırılmasını arz ederiz. 

Gerekçe : 
Nüfus artışı kanaatimizce ekonomik hayatımız ve 

güçlü Türkiye olmamız bakımından lüzumludur. Ve 

artış hızı sevindiricidir. Bunu önleme yönünde kul
lanılan aile planlaması fikri m'illetiıriizi güçsüz kılar. 

Erzurum İstanbul 
Korkut Özal Süleyman Arif Emre 

Mardin Konya 
Fehim Adak Şener Battal 

Trabzon Sivas 
Lütfi Göktaş Temel Karamollaoğlu 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi Sayın Özal, bu
yurun efendim. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, değerli üyeler; daha evvel «nüfus kontrolü», 
şimdi de biraz daha kibar bir isimle «aile planlama
sı» adı altında, bundan evvel bir süre toplumu meş
gul etmiş ve bugün fiilen ehemmiyetini kaybetmiş, 
fakat maalesef Plana ismen dahi girmiş bir konu 
üzerinde bazı hususları arz etmek istiyorum. 

Birincisi, nüfus artması aslında bir milletin gücü
nü gösterir ve bugün bazı milletler nüfus mevzuun
da azalan nüfus problemi ile karşı karşıyadırlar. Bu
gün Almanya'nın Alman nüfusu azalmaktadır, Bul
garistan'daki Bulgar nüfusu da azalmaktadır. Son ya
pılan bir etüde göre de, Rusya'da 2000 senesinde, Türk 
nüfusu Türk olmayan nüfusu aşacak görünmekte
dir, 

Bugün dünyanın sanayileşmiş memleketlerinde nü
fus meselesi öyle zor bir hale gelmiştir ki, dışarıdan 
milyonlarca işçi ithaline mecbur kalmışlardır. Alman
ya bugün Türkiye'nin üçte bir sahası olmasına rağ
men alan olarak ve 66 milyon nüfusa sahipken, dı
şarıdan nüfus ithal etmektedir, sanayi düzeyini mu
hafaza etmek için. Aynı durum Fransa, İngiltere ve 
diğer sanayileşmiş memleketler için de varittir. 

Nüfus artışı sanayileşme için bir önşarttır. Belli 
bir nüfus yoğunluğuna erişmeden sanayileşme toplu
muna geçmek mümkün değildir. 

Nüfusun gıda sorunları çıkardığı meselesine de 
inanmak bilhassa Türkiye için mümkün değildir. Bir 
rakam vereceğim, Türkiye bundan 50 sene evvel 1927 
- 1928 yıllarında nüfusu 13 milyonken, bugünkü ha
yat seviyesinin çok daha aşağısında bir beslenme stan
dardına sahipti. Türkiye alan olarak büyümemesine 
rağmen, nüfusu dört misline yakın artmasına rağ
men, bugün daha yüksek bir beslenme standardına 
da erişebilmiştir. 

Bütün bunlar bir gerçeği göstermektedir: nüfus 
artışı bir milletin zimmeti değil matlubudur. Bir mil
let için önemli bir potansiyeldir. Özellikle ifade edi-
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yorum; dünyada belli egemen güçler, nüfus artışı 
meselesinde Üçüncü Dünya Ülkelerini, bunu kontrol 
için zorlama yoluna gitmişlerdir ve birtakım direkt, 
eridirekt yollarla bu memleketlerin nüfuslarının art
maması için kalkınma planlarına kadar tesir etmişler
dir. Hatta insan haysiyetini zedeleyici tatbikata bile 
Hindistan'da tevessül olunmuştur. 

Görülen bir şey vardır; Türkiye bugün sanayileş
me toplumuna hızla dönüşen bir memlekettir ve bu
gün Türkiye'de bazı yerlerde görülen manzara; kısa 
bir süre sonra, mesela bir 10 sene içinde Türkiye eğer 
nüfus artışında hızlı bir düşüş sağlarsa, dışarıdan işçi 
ithali gibi bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Bugün 
bunları konuşuyoruz, mesela 10 sene sonra Türkiye'nin 
Pakistan'dan işçi ithâli gibi bir sorunla karşı karşıya 
olduğumuzu görebiliriz. Ki, bunun ilk işaretleri bu
gün belirmiştir. 

Bu bakımdan, Türkiye'nin güçlenmesi, alan ola
rak bulunduğu bölge ve jeopolitik bakımdan en ha
yati önemi haiz bir memleket ve millet olarak güç
lenmesi, bir yerde nüfusunun da belli bir seviyeyi as
masıyla mümkündür. Bunun için nüfus planlaması, 
Türkiye için bir zaruret değildir. 

Nüfus planlaması mevzuunun, geride kalmış, mo
dası geçmiş, çağdışı bir husus olduğunu hepimizin 
bilmesi gerekir. Biraz evvel işaret ettiğim gibi, mese
la bugün Fransa'da, nüfus artışının hızlandırılması 
için hükümetçe tedbirler getirilmektedir ve çok nü
fuslu ailelerin çocukları başına verilen ilave gelir
ler, fevkalade cazip hale getirilmiştir. 

Bu bakımdan, zaten fiili manasını kaybetmiş ve 
Türk toplumunun özgürlük ve haysiyet anlayışına da 
zıt düşen bu ibarenin ve felsefenin, bu Plandan çı
karılmasında yarar görüyoruz. 

Yüce Meclisin ve Muhterem Başkanın bilgilerine 
saygıyla arz ediyorum. (AP ve MSP sıralarından al
kışlar) 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim, 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında konu Planda, bir aile planlaması şeklinde 
alınmamıştır; tümüyle bakıldığı zaman, bir sağlık hiz
meti olarak ele alınmıştır. Bu nedenle, bir aile plan

laması esprisiyle veya felsefesiyle ele alınmadığı ve 
bir sağlık hizmeti olarak ele alındığı için katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmamak

tadır. 
Gerekçenin dikkâte alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

99 numaralı geri verme önergesini okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : 
Memur ve işçilerin artan fiyatlar altında ezil

memesi için maaş ve ücretler pahalılıkla otomatik 
olarak artmasını sağlayacak bir eşel - mobil sistem 
geliştirilip, tatbik edilecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 904 ncü maddesi so
nuna «Ücretler ve maaşlar yıllık fiyat artışları ve 
fiili kalkınma hızı nazara alınarak eşel - mobil sis
temle tespit edilecektir» ifadesinin Planın geri alın
ması suretiyle eklenmesini arz ederiz. 

Gerekçe : 
Bu teklif asgari insani ölçüdür. Bunun dışındaki 

kabuller kitleleri haksız yere ezer. Fiyatlar artar
ken ücretlerin buna ayak uyduramaması zulümdür. 

Konya Sivas 
Şener Battal Temel Karamollaoğlu 

İstanbul Mardin 
Süleyman Arif Emre Fehim Adak 

Trabzon Yozgat 
Lütfi Göktaş Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Battal 
söz istiyorsunuz, buyurun. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Eşel - mobil sisteminin maaş ve ücretlerde esas 
alınmasını isteyen önergemiz hakkında konuşmak üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. 

Eşel - mobil sistemi, değişken değer sistemi veya 
bizim diğer tercüme ettiğimiz şekliyle esnek ekono
mik değer sistemi getirilmesi maaşlı ve ücretlileri için 
son derece sosyal adalete ve hakkaniyete uygun bir 
sistem olacaktır. Türkiye'de ekonomi yapısında fasit 
daire vardır, maaş ve ücretleri artırırsınız, hatta söy
lentisi çıktığında, bakkal ve kasapta, piyasada, bu söy
lenti dahi fiyatlara yansır. Sonra zam yaparsınız, ma
aşları artırırsınız, piyasaya zam dalgası gelir. Ondan 
sonra piyasaya zam gelir, enflasyon olur, ücretliler, 
maaşlılar aldıkları parayla geçinemezler, tekrar fer-
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yat ederler ve bu feryat neticesinde tekrar zam talep
leri doğar, piyasaya yansır ve bu fasit daire, yeni de
yimle kısır döngü devam edegelir Türkiye'de. Eşel -
mobil sistemiyle, bu ücret ve maaşlarda adil denge is
tiyoruz. Bunu muhalefette de daima savunduk, ikti
darda da savunduk, tıpkı içki meselesinde olduğu gibi. 
40 milyar liralık, Türkiye'de tüketim ekonomisinin bir 
unsuru olan içkinin azaltılması konusunda, tüketimin 
azaltılması konusunda teşvik tedbirlerinde Abdülke-
rim Doğru, Danıştayla münasebetlerde Oğuzhan Asil-
türk ve bu bütçe konuşmalarında sözcülerimiz daima 
dile getirdiler. Eşel - mobil meselesini de, muhalefet
te önemle belirttiğimiz gibi, iktidarda da daima sa
vunmuşuzdur. Bu bakımdan, son derece adalete uy
gun olan bu eşel - mobil sisteminin Planda yer al
ması ciddi bir reform olacaktır ve en azından Parla
mentomuz, maaş ve ücretlilerin ıstırabını, Plana, pla
tonik bir metin halinde uygulanmasa bile geçirmiş ol
ması, son derece önemli bir olaydır. 

Hepinizi saygıyla selamlarken, lehte oy kullanma
nızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. (MSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, aslında Planda değişmez gelirlilerin gelir düze
yini artırmak için gerekli önlemler alınmıştır, getiril
miştir. Bunun uygulaması son derece güç olduğu için 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Sayın üyelerin gerekçenin dikkate alınıp alınma
ması hususunda oylarına müracaat edeceğim: Geri 
verme gerekçesinin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

100 sayılı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Planın 924 ncü maddesi so

nuna; «Memur, işçi, senaf, çiftçi ve bütün gelir grup
larından asgari ücret miktarı vergi muafiyeti sağla
mak, için en az geçim indirimi kanunu süratle çıka
rılacaktır. 

En az geçim indirimi kanununda evlilik ve aile 
nüfusu da dikkate alınacaktır.» hükmünün planın 
geri alınması suretiyle eklenmesini arz ederiz. 

Gerekçe : 
Asgari geçim miktarı, geçirilebilecek asgari ra

kamdır. Bundan vergi alınmaması asgari adalet öl
çüsüdür. 

Trabzon Mardin 
Lütfi Göktaş Fehim Adak 

Konya Sivas 
Şener Battal Temel Karamollaoğlu 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Göktaş, 
buyurun. 

LÜTFİ GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu önergeyi verişimizdeki maksat, 
bugünkü iktidarın Meclise sunduğu Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, memur, işçi, esnaf ve tüm 
gelir gruplarını ilgilendiren ciddi tedbirler getirmemiş 
olmasındandır. 

Bu dar gelir gruplarının satınalma gücü, milli ge
lirden aldıkları pay, Türk parası, devalüasyonlar, enf-
lasyonist gidişle faiz sistemi, piyasa kontrolsüzlüğü, 
suni fiyat artışları ve pahalılık, bozuk ekonomi kapi
talizmin kötü uygulaması gibi sebepler karşısında son 
derece etkilenmektedir. 

Plan bu hususlarda önleyici tedbirler getirmemiş
tir. Bugün ülkemizde uygulanan vergi sistemi ile dev
let gelirlerinin büyük bir kısmı memur, işçi, esnaf 
gibi dar gelir gruplarından alınmaktadır. 

Bu durum büyük bir sosyal haksızlıktır. Bizim en 
az geçim indirimi düşüncemiz, tüm çalışanların ka-
zançlarınnı asgari ücret miktarı vergiden hariç tutul
masıdır. Bizzat çalışan mükellef için düşünülen vergi 
dışı miktar, asgari ücret değiştikçe otomatik olarak 
gelişmiş olacaktır. Böylece, eşel - mobil, yani değiş
ken değer esası vergi sistemimize girmiş olacaktır. 

Yine teklifimizin önemi bir özelliği de, evli olan
ların eşleri için asgari geçim ücretinin yarısı miktarı 
kazançlarından vergi muafiyeti içinde olacaktır. 

Ayrıca, her çocuk için 1/10 nispetinde vergi mua
fiyeti düşünülmektedir. Hükümetlerin, vatandaşları
nın asgari geçim miktarlarından vergi almamaları as
gari adalet ölçüsüdür. Hükümetler, Devlet gelirlerini 
fakirlerin sofrasından alarak değil, milletin kendisine 
teslim ettiği zenginlikleri verimli bir şekilde işleterek 
sağlanmalıdır. Hükümetlerin asgari geçimini sağlamak
ta zorluk çeken dar gelirlilerin vergi muafiyetine gi-
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ren kısmından vergi alması, kendi eliyle kendi vatan
daşına zulüm etmesi demektir. Hükümet eliyle ya
pılan bu haksızlığı önlemek için asgari geçim 'İndiri
mi kanunu biran önce çıkarılmalıdır. 

Esasen, siyasi partiler, seçimler sırasında ve Hü
kümet programlarında, asgari geçim indirimi kanu
nunu çıkaracaklarına dair millete vaatte bulunmuşlar
dır. Bu yüzden, milletvekilleri olarak her gittiğimiz 
yerde, «asgari geçim indirimi kanunu ne zaman çıka
rılacaktır?» sualiyle karşılaşmaktayız. Asgari geçim 
indirimi kanunu esasen geciktirilmiştir. Milli Selâ
met Partisi olarak Meclise getirdiğimiz asgari geçim 
indirimi kanunu, iktidar kanadının çoğunluk oylarıyla 
reddedilmiş ve çeşitli vesilelerle bugüne kadar çık
ması önlenmiştir. 

Hükümetin, asgari geçim indirimi kanununu, çı
karmayı düşündüğü .100 maddelik Vergi Kanununun 
içine monte etmesi, işin çıkmaza girdiğini göstermek
tedir. 

Artan hayat pahalılığı karşısında, dar gelirlilere 
sosyal adalete uygun geçim imkânı sağlayacak olan 
asgari geçim indirimi kanununun biran önce çıkarıl
masını dar gelirliler beklemektedir. 

Onun için, biraz önce Başkanlıkça okunan öner
gemizi vermiş bulunuyoruz. Geri verilme istikame-

GALİP ÇETİN (Uşak) — Yoklama istiyoruz efen
dim. 

(10 milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — isimleri tespit edelim efendim. 
Sayın Galip Çetin, Sayın Abdüllâtif Ensârioğlu, 

Sayın Özer Yılmaz, Sayın Atıf Şohoğlu, Sayın Sümer 
Oral, Sayın Orhan Uluçay, Sayın Ramazan Çalış
kan, Sayın Emin Dalkıran, Sayın Kaya Çakmakçı, 
Sayın Güngör Hun. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz efen
dim. 

100 numaralı gerekçenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarken yoklama istenilmişti. 100 sayılı 
önergenin gerekçesinin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu tekrar oylarınıza sunuyorum: Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

tinde oy kullanacağınız inancıyla Sayın Başkan ve 
Yüce Meclis üyelerine MSP Grupu adına saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ ) — Sayın Başkanım, 
bu önerge en az geçim indirimiyle ilgilidir. Bu konu
da Vergi kanunu tasarısında hüküm vardır ve Mec
lisimizin gündeminde bulunmaktadır. O nedenle ka
tılmıyoruz. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yüce Meclis
teki tasanda yer aldığı için, bu nedenle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın komisyon 
katılmıyorlar. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Çoğunluk yok Sayın 
Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ben daha beyan etme
dim. 

Sayın Hükümet, sayın komisyon katılmıyor. 
Sayın üyelerin, gerekçenin dikkate alınıp alınma

ması hususunda oylarına müracaat edeceğim... 

Sayın üyeler, ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır., 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı?... Yok. Yoklama işlemi bitmiştir efendim^ 

Sayın üyeler, salonda görüşmeler için yeterli ço
ğunluk vardır. 

101 numaralı geri alma önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü: Bölgeler arasında gelişme farklarının gide
rilmesi ve takibi için sosyal katsayılar geliştirilecek
tir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1042 nci 
maddesi sonuna «Yatırımların ve bütün hizmetlerin 
nüfusla orantılı ve bölgeler arasındaki dengesizliği 

II. — YOK 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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giderecek tarzda geliştirilecek sosyal katsayılara göre I 
yapılacaktır» ibaresinin, planın geri alınmak suretiy- I 
le eklenmesini arz ederiz. I 

Gerekçe : I 
Şimdiye kadarki hizmet ve yatırım dağılımı den

gesiz ve adaletsiz olmuştur. Bunun neticesinin de böl- I 
geler arasında büyük farklar meydana getirdiği ma- I 
lumdur. Bu farkı gidermek ve yeni farklar doğur- I 
mamak için bu teklife gidilmiştir. I 

Mardin Trabzon 
Fehim Adak Lütfi Göktaş I 

İstanbul Sivas I 
Süleyman Arif Emre Temel Karamollaoğlu I 

Yozgat Konya I 
Hüseyin Erdal Şener Battal I 

BAŞKAN — Önerge sahibi?^ Yok. 
Sayın Komisyon?... I 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Nedir Sayın Şener?... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

. önergenin mümzisi olarak ben konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Birinci imza sahibi... I 
ŞENER BATTAL (Konya) — Önerge sahibi de 

şu anda salona geldi. I 

BAŞKAN — Öyle bir uygulamamız yok Sayın Şe
ner. I 

Buyurun, birinci 'imza sahibi olarak Sayın Adak. I 

FEHÎM ADAK (Mardin) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Türkiye'de uzun senelerden I 
beri, gerek Devlet eliyle, gerek özel sektör eliyle yü- I 
rütülen kalkınma programları Türkiye'nin belgeleri 
arasında büyük bir dengesizliğin meydana gelmesine I 
sebep olmuştur. Kredi sistemindeki bozukluklar, I 
özel kesimin yatırımlarının Türkiye'nin bazı bölgele- I 
rine fevkalade kısır gitmesini intaç etmiştir. Bugün I 
kredi dağılımı Türkiye'nin bölgeleri arasında fert ba- I 
sına 60 misli değişiklik göstermektedir. Anadolu'nun I 
bazı bölgelerine fert başına verilen kredi, bazı bölge- I 
lerinde fert başına düşen kredinin l/60'ı mertebesin- I 
dedir. Yine Devlet eliyle yapılan yatırımlar aynı du- I 
namdadır. Anadolu'nun geri kalmış yörelerinde, prog- I 
ramlara alınsa dahi bazı projeler 10 sene geçtiği hal
de ihale edilmemiş durumdadır. I 

Bugün 7 sene evvel programa alındığı halde, 7 I 
sene içinde ihale edilmemiş birçok proje mevcuttur. I 
Sağlık tesislerindeki dengesizlik aynı şekilde. Ana- I 
dolu'muzun Doğu bölgelerinde 10 bin kişiye 3 - 4 ya- I 
tak düşerken, Anadolu'muzun bazı bölgelerinde 150 
yatak düşmektedir. Bu dengesizlikler Devlet eliyle | 
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yapılan yatırımların dengesizliğinin bariz misalleri
dir. Yine Anadolu'muzun birçok köy yolları, bazı 
bölgelerde asfaltlanmakta, bazı illerin yıllık köy yolu 
asfalt programlarında 200 kilometre bulunmakta ol
masına rağmen, bazı bölgelerinde değil asfalt, stabili
ze yollar dahi fevkalade kısır durumda bulunmakta
dır. 

Bu arz ettiğim durumlar, bu büyük dengesizlikler 
ister istemez sosyal birçok problemler de doğurmak
tadır. Bundan sonra da aynı şekilde dengesizliklerin 
devam ettirilmesi halinde bu sosyal sıkıntılar daha 
da şiddetlenerek artacaktır. Gerek inandığımız ada
let ölçülerinin gereği olarak, gerekse Türkiye'nin bü
tün bölgelerinin, topyekûn aynı adalet ölçüleri içinde 
alınması zarureti sebebiyle bu teklifi yapmış bulunu
yoruz. 

Bu teklifimize göre, bölgelere düşen yatırımlar, 
sağlık hizmetleri, kamu veya özel sektör hizmetleri, 
krediler, nüfuslarla orantılı olarak bölünecektir. Nü
fuslarla orantılı olarak bölünen bu hizmetler, mutlaka 
senesi içinde yerine getirilecektir. Ayrıca, geçmiş se
nelerdeki dengesizlikleri, geçmiş senelerde tanınan im
kân farklarını telafi etmek için de bu nüfus başına 
düşen paydan, ileri gitmiş bölgenin payından alınıp 
geri kalmış bölgelerin paylarına 'ilaveler yapılacak, 
böylece hedef alınan bir müddet içinde bölgeler ara
sındaki dengesizliğin giderilmesine çalışılacaktır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Adak. 
FEHİM ADAK (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, getirdiğimiz bu teklif, adalet ölçülerinin 
gereğidir; getirdiğimiz bu teklif, geçmiş 50 senenin, 
60 senenin yanlış tatbikatım düzeltmeye matuftur; 
getirdiğimiz bu teklif,̂  bölgelerimizdeki dengesizlik
ten dolayı meydana gelen sosyal sıkıntıların gideril
me reçetesidir. Ümit ederim ki arkadaşlarımız bu tek
lifin yanında olacaklar ve devam edegelen büyük ada
letsizlikleri giderme yönünde oy kullanacaklardır. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 
~ BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon?... 

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

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 
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stratejide, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere 
geri kalmış yörelere gerekli ağırlık veriliyor. Bu tip 
bir katsayının hesaplanması son derece güçtür. Bu 
katsayıya uyularak yapılacak bir kaynak tahsisinde, 
olabilir ki bu bölgelere daha az yatırım da gidebilir; 
çünkü bu çok güç bir katsayı hesabıdır. Bu neden
le katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Komisyon 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

102 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : TUSAŞ uçak imalâtı için kurulmuş bir 

müessesedir. Bakım ve onarımla oyâlandırılmayacak-
tır. 

Dördüncü Beş Yılık Kalkınma Planı 2336 ncı 
paragrafı yerine «TUSAŞ'ın anahedefi uçak imala
tıdır. Bu sebeple imalât ünitelerinin kurulmasına ön
celik verilecektir. Bu arada Hava Kuvvetleri, Türk 
Hava Yolları bakım ve onarım tesislerinin ilâve ih
tiyaçları da nazara alınacaktır» ifadesinin, Planın 
geri alınmak suretiyle, yazılmasını arz ederiz. 

Gerekçe : TUSAŞ anagayesinden saptırılmama-
lıdır. 

Adıyaman Sivas 
Abdurrahman Unsal Temel Karamollaoğlu 

İstanbul Mardin 
Süleyman Arif Emre Fehim Adak 

İstanbul Yozgat 
Fehmi Cumalıoğlu Hüseyin Erdal 

Trabzon Ankara 
Lütfi Göktaş Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Unsal, 
buyurun efendim. 

Sayın Unsal, süreniz 5 dakikadır efendim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Uçak yapımı, sanayi ile ilgili olarak konulmuş 
olan bu maddenin Dördüncü Beş Yıllık Programdaki 
metnini aynen okuyorum : «Dördüncü Plan dönemin
de kurulmasına başlanacak olan TUSAŞ anatesisle-
rinde uzun dönemde belirli tipte jet uçaklarının üre
timi hedef alınacaktır.» 

Uzun dönemde demek suretiyle ileriye doğru iyi
ce imalatını uzatan bir anlam taşımaktadır. Halbu
ki Yüksek Meclisinizce 1973 tarihinde, Kuruluş Ka
nunu çıkmış olan, Türk Uçak Sanayii Anonim Şir- i 

keti, 1976 senesinde fiilen kurulmuştur ve Türkiye' 
de uçak sanayiini kurmak üzere son derece ciddi 
adımlar atmış durumdadır. Türkiye'de niçin uçak sa
nayiine millet olarak gidiyoruz? Acaba bir fantazi 
midir? 

Değerli arkadaşlarım, dünyada uçak sanayilerini 
kurmuş olan milletleri kısaca bir gözden geçirelim : 

Amerika Birleşik Devletleri 1903 tarihinde bu te
sisleri kurmuştur, bugün 1 milyon insan çalıştırmak
tadır; her tip uçak ve motor imal etmektedir. İngil
tere bu sanayie 1909 tarihinde girmiş, Fransa 1908' 
de, İsveç 1937'de, Almanya 1912, İtalya 1912'de, Rus
ya 1918'de, Çekoslovakya 1935'lerde girmiş durum
dadır. Bilindiği gibi bunlar bir hayli ilerlemiş olan 
memleketlerdir. Bunlara nazaran biraz daha ikinci 
veya üçüncü sırada olmasını düşündüğümüz, mesela 
Yugoslavya, Romanya, Hindistan, Brezilya ve Endo
nezya gibi milletlerin de, uçak sanayilerine girmiş ol
duklarını görmekteyiz. Bilhassa bunlar içerisinde bir 
iki tanesi hakkında kısaca bilgi vermek isterim. 

Endonezya 1961 tarihinde girmiş ve bugün eğitim 
ve av bombardıman uçaklarını kendi imkânlarıyla 
imal eder hale gelmiş durumdadır. Komşumuz Yu
nanistan, 1976 tarihinde uçak sanayiini kurmak üze
re lisans anlaşması yapmış ve bu çalışmaların içerisi
ne girmiştir. 

İran 1976 tarihinde, yine yabancı lisans altında 
uçak imalatına girmiş durumdadır. Komşularımız bu 
durumda iken, bizim onlardan geri kalmamız müm
kün değildir. Çünkü, uçak sanayii yan sanayii teşvik 
eden, son derecede, ileri derecede teknoloji getiren 
bir sanayi kuruluşudur. 

Modern bir uçakta 175 bin ile 200 bin parçanın 
bulunduğu dikkate alınırsa, yan sanayii son derece 
teşvik eden bir sanayi kolu olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda silah mahiyetindedir, silah olduğu 
için, komşularımız bu silahlara sahip olduğu müd
detçe sizin de, her türlü fedekârlık yaparak bu silah
lara sahip olma mecburiyetindesiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün batı memleketlerin
den bazılarının ihracatları içerisinde uçak sanayile
rinin paylarını kısaca size arz etmek isterim. 

Fransa'da dışsatımın, ihracatın % 44'ünü, Belçi
ka'da % 59'unu ve Hollanda ihracatının :% 78'ini 
uçak sanayiinin aldığını eğer dikkate alırsanız, aynı 
zamanda bizim için dış ticaret açığımızın, dış öde
meler dengemizin kapatılmasının da yegane yolu bu 
olacaktır. 
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Bunun için bunu uzun vadeli bir döneme değil, 
mutlaka içinde bulunduğumuz bu Dördüncü Plan 
döneminde mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiye
tindeyiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Unsal, süreniz dol
du efendim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Bu 
itibarla, takdim ettiğimiz önergeye iltifat etmenizi 
rica eder MSP Grupu adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karaatlı, Divana çıkmanızı rica ediyorum. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Ben nöbetçi de

ğilim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Divan Üyeleri kendi arala
rında nöbet durumunu tanzim ederler, ama Divanı 
boş bırakamazsınız. Lütfen, rica ediyorum. 

Sayın Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI , BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Karaatlı, buyurunuz Divana efendim. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Görevli arkadaş 

gelsin efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yüce Mec

lisin saygınlığına saygı göster. 

BAŞKAN — Arkadaşımız gelir, rica ederim Sa
yın Uysal. Zatıâlinizin görevi değil efendim, rica 
ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
103 numaralı geri verme önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Uçak sanayii yurt içi ihtiyacı karşılayacak 

ve ihracat sağlayacak tarzda kurulacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 2330 ncu 
paragrafı yerine «Uçak sanayiinin yurt içi ihtiyacını 
ve ihracatı sağlayacak tarzda geliştirilmesi için her 
türlü tedbir alınacaktır» ifadesinin, planın geri alın
mak suretiyle, konulmasını arz ederiz. 

Gerekçe : Bu sanayie girmedikçe muasır teknolo
jiyi kavramak ve memleketimizi bağımsız kılmak 
mümkün değildir. TUSAŞ konusu da bunu amirdir. 

Sivas İstanbul 
Temel Karamollaoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

Yozgat Mardin 
Hüseyin Erdal Fehim Adak 

Trabzon İstanbul 
Lütfi Göktaş Süleyman Arif Emre 
Adıyaman Ankara 

Abdurrahman Unsal Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi olarak Sayın Te
mel Karamollaoğlu, buyurun efendim. Süreniz 5 da
kikadır. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Sayın Başkan, Uçak Sanayii ile ilgili olarak ver
miş olduğumuz önergeler - bu da dahil olmak üze
re - aslında tamamen gene teknik bir meseledir. Zira, 
uçak sanayii meselesi 11 Temmuz 1973 tarihinde çı
kan, 14591 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1784 
No. lu Kanunla nasıl imal edileceği, kim taralından 
imal edileceği teminat altına alınmıştır. Ancak, bu
güne kadarki hükümetler 1973 tarihinden beri maale
sef bu kanunun gereğini yerine getirmemişler, çeşitli 
vesilelerle bu kanunun işlemesine engel olmuşlardır. 

Şimdi, Programda, bugünkü Hükümetin; ben Hü
kümetin bugünkü tutumu hakkında bir şey söylemi
yorum, yalnız henüz ortaya bir şey çıkmadı ama, Plan
da söylenen şu ibare bizi 1973'ten 1978'e kadar beş 
sene kaybettikten sonra bir dört sene daha kaybetme
mize vesile oluyor. 

Diyor ki : «Eğitim, yakın destek ve savaş uçak
larının bu dönemde dışsatımı söz konusu değildir.» 
diye kesin olarak kestirilip atılıyor. Ya söz konusu 
olursa dördüncü senenin sonunda? 

Muhterem arkadaşlar, uçak sanayiine girilirken, 
bendeniz Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun, Uçak Sanayii Altkomisyonu Başkanlığı ba
na tevdi edildiği için, geçen dönemde, arkadaşları
mızla - Türk Silahlı Kuvvetleri üst kademe subayları 
dahil - bu meseleyi uzun uzun tartıştık ve neticede 
- bu meseleye itiraz eden Sayın Milli Savunma Ba
kanımız buradaysa ona da duyurmak istiyorum - Mil
li Savunma Bakanlığının haricinde bütün kuruluşları
mız uçak sanayiinin memleketimizde bir an önce ku
rulmasını arzu ediyorlar. TUSAŞ yetkilileri de bu sa
nayinin kurulacağına kesin olarak inanmışlar. Bütün 
projeler tamamlanmış ve malumuâliniz olduğu veçhile, 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, as
lında TUSAŞ'ın yasasında TUSAŞ'ın amaçlan açık
ça belirtilmiştir. Onun için ayrıca buraya yazılmasına 
gerek yok. Katılmıyoruz. 

hatta lisans anlaşması kademesine gelindiği halde, 
kamuoyunun da bildiği gibi, mesele biraz daha geri
ye itelenmiştir. O konuda benden sonra konuşacak 
olan arkadaşlarım mütemmim malumat verecekler
dir. 

Fakat benim üzerinde durmak istediğim konu, bir 
kapının kapatılması veya açılması konusudur. Biz 
daha şimdiden bundan dört sene sonra «Uçak ihraç 
edilemez» diye bir kesin kaydı Planın içine koyduğu
muz zaman, o imkân doğduğu zaman bizim yetkili
lerimiz tereddüde düşecekler veya o imkânın doğma 
ihtimali varsa, onun için en ufacık bir gayret dahi gös
termeyeceklerdir. Plan ufku açar, ufku kapatmaz ki. 

Onun için Planda bilhassa bu meselenin - diğer 
meseleler de aslında mühimdir ama - üzerinde has
sasiyetle durulmasını istirham ediyorum. Biz kapıları 
kapatmayalım, kapıları açalım. 

TUSAŞ bütün personeliyle bu meselenin üzerine 
ehemmiyetle eğilmiştir. İlk kademede yapacakları 
uçak da ancak burada belirtilen eğitim ve yakın des
tek uçağıdır. Muharip uçaklara ancak eğitim ve ya
kın destek uçakları imalatından sonra biz geçebile

ceğiz. Eğer bizim memleketimizde uçak sanayiine gi
rilirse sizi temin edeyim, muhakkak surette bu ihra
catla başa baş yürüyecektir. 

Dünyanın herhangi bir memleketi yoktur ki uçak 
imalatına girmemiş olsun. Venezüella'dan alın Yu
goslavya'ya kadar, Mısır'a kadar bütün memleketler 
uçak imalatına girmişlerdir; ihracatı da başa baş yü
rütmüşlerdir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karamollaoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Bunun için Plan ufku açan bir doküman olmak 
mecburiyetindedir; kısıtlayıcı hükümler getirmemelidir. 
Faydalı konularda bundan sonra gelecek olan hü
kümetlere; devlet yetkililerine bu meseleyi sırtlarına, 
omuzlarına yüklenmiş olan mesul kimselere ufukla
rını açacak cümlelerle hitap etmeli, onlara yol gös
termeli, onları teşvik etmelidir. 

Bunun için bu maddenin değişikliğine katılmanızı; 
bu konuda da Sayın Hükümetin ve Komisyonun bi
zimle beraber olmasını temenni eder, hepinize saygı
lar sunarım. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmıyorlar. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

104 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Uçak sanayiinin bu Plan döneminde kurul

ması için her türlü mali imkân sağlanacaktır. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2335 nci 

paragrafının «Dördüncü Plan döneminde uçak ima
latı mutlaka başarılacaktır. Bunun için lüzumlu her 
türlü mali ve teknik imkân sağlanacaktır.» ifadesiyle 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Uçak imali yurt bağımsızlığının ayrıl
maz unsurudur. Bir an önce kurulabilmesi için hiçbir 
maddi fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. 1 milyarla tah
dit edilmemelidir. 

Adıyaman Sivas 
Abdurrahman Unsal Temel Karamollaoğlu 

Mardin İstanbul 
Fehim Adak Fehmi Cumalıoğlu 

Yozgat İstanbul 
Hüseyin Erdal Süleyman Arif Emre 

Ankara 
Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi Sayın Unsal?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Birinci im

za sahibi benim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Değerli ar

kadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
2335 nci paragrafının 4 ncü Plan döneminde uçak 
imalatı mutlaka başarılacaktır. «Bunun için lüzum
lu her türlü mali ve teknik imkân sağlanacaktır.» 
ifadesiyle değiştirilmesi teklifinin gerekçeleri şunlar
dır : 

Değerli arkadaşlarım, önce bir memleketin tek
nolojik seviyesinin tespitinin nasıl yapıldığını sizlere 
müsaade ederseniz kısaca arz etmek istiyorum. 
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Bir ülke sanayileşirken, önce dışarıdan aldığı bir
takım parçaları, yurt içinde bir üretim yapmak gaye
siyle bir araya getirir, yani montaj yapar; böylece 
ilk adımı atmış olur. Bunu bir çocuğun emeklemesine 
benzetebiliriz. Montaj sanayii, geldiği ülkede, kısa 
süreli olmak şartıyla bir sanayileşme getirir. Bunun 
gereği olarak bir teknolojik gelişme meydana gelir. 
Bunun arkasından, bir otomotiv sanayii memlekete 
gelmelidir; yani dışarıdan parçalar getirilerek değil. 
Artık, belirli bir noktadan sonra - ki, bunlar genel 
olarak 5 yıl olarak planlanır, tabii durumuna göre 
değişebilir - ondan sonraki kademede memlekete oto
motiv sanayiinin bizzat kendisi gelmelidir ve böyle
ce montajdan kurtulmak gerekir. Üzülerek ifade ede
yim ki, Türkiye bu noktada gereken başarıyı göstere
memiştir. Onun da şu anda münakaşa yeri burası 
değildir. Ancak otomotiv sanayiine geçen ülke. artık 
sürünmek gibi emeklemek gibi noktadan ayağa kalk
mış, yürümekte olan bir çocuğa benzetebiliriz. 

Üçüncü kademe sanayileşme, uçak sanayiinin bir 
memlekete gelmesiyle başlar. Neden böyle olur? Bir 
4 ncü kademe de vardır, onu da arz edeyim müsaade 
ederseniz, ondan sonra sebeplerini arz edeyim. Bir 
4 ncü kademe o ülkenin uzay araçlarını yapabilecek 
teknolojiye ulaşması seviyesidir. Bu da bir 4 ncü ka
deme sanayileşmedir. Dünyanın en ileri sanayileşme
si budur. 

Şu anda Türkiye'nin ulaşabileceği, adım atabile
ceği sanayileşme kademesi uçak sanayii ile başarıla
bilecek bir kademedir. Bunda ne yaparız : Değerli ar
kadaşlarım bir uçağın parçaları takriben 30 - 33 bin 
adettir, bu 30 - 33 bin adet uçağın parçalarını takri
ben 3 bin kadar müessese yapar. Bu, bir memleketin 
sathı demektir. Uçak sanayiinde otomotiv sanayim
den bir kademe ileri olarak parçaların iç yapısına hük
medilir. Yani otomotiv sanayiinde, mikronla ölçüle
cek ölçüde parçaların dış yapısına hükmedilir, parça
ların mikronla ölçülecek tarzda dikkatli hassas bir 
şekilde yapılması gerekir. Aksi halde yaptığınız oto
mobil 60 kilometrenin üstüne çıkmaz. Ondan sonraki 
kademe uçak sanayiine gidince, bu dış hassasiyete baş
ka bir hassasiyet eklemek lazımdır. Bu da, bu yapı
ların bu parçaların perlitik yapısına iç yapısına hük
metmek teknolojisine sahip olma meselesidir. Bu an
cak bir memlekette uçak sanayii kurulduğu takdirde 
elde edilebilir. Zannedildiği gibi uçak sanaii bir mem
leket için lüks olan bir yatırım değildir; aksine bugün 
misal olarak hepimiz yakinen takip ediyoruz, bir 
Fransız ekonomisini belini doğrultan, bu hale geti
ren Fransızların yaptığı bu bildiğiniz Miraj uçakları

dır. Bugün almaya kalktığınız takdirde - Türkiye de 
bu mesele ile karşı karşıya kalmıştır - 6 ay sonra 
size ilk uçağı teslim edecek, belki de daha fazla za
man içerisinde, bir zamandan sonra ancak verebil
mektedirler. Bu sanayiye yükselen ülkelerin diğer ül
kelerden büyük farkları vardır, her zaman diğer ül
kelerle yaptıkları mücadelelerde onlara üstün gelirler. 

Değerli arkadaşlarım, uçak sanayii bir memleket 
için hakikaten dönüm noktası olan bir sanayii kurma 
meselesidir. Bu meselede hiçbir zaman değerli arka
daşlarımın başka türlü düşündüklerini sanmıyorum. 
Bugünkü plancıların getirdiği Dördüncü Beş Yıllık 
Planda, plancıların da isteğinin yansımadığı kanaatin
deyim. Zira Türkiye zirai mücadele uçakları yaparak, 
pırpır uçakları yaparak bir noktaya gelemez. Mutlaka 
bu meselede ciddi adımlar atmak mecburiyeti vardır. 
Bunlar bir memleketin aynı zamanda yan sanayileri
nin de gelişmesine sebep olan yatırımlardır. 

Değerli arkadaşlarımın meseleye bu noktadan ba
karak deeğrlendirmelerîni ve hakikaten memlekete hiz
met verecek bu sanayiin bir an önce kurulması yo
lunda oy kullanmalarını, şahsen milli menfaatler doğ
rultusunda görürüm. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 

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

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — ilkeler planda yer 
almıştır, bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyorlar. 

Gerekçenin benimsenip benimsenmemesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Gerekçeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

105 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Fiyatları artıran ve vergi kaybına sebep olan 

reklam giderleri masrafa yazılmayacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 921 nci maddesi so
nuna ı«Her türlü reklam giderlerinin masrafa yazıl
ması önlenecek ve vergi kayıpları giderilecektir.» hük
münün eklenmesini arz ederiz. 
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Gerekçe : Bu giderlerin fiyatları artırıcı rolü bi
linmektedir. Ayrıca vergi kaybına sebep olmaktadır. 

Erzurum Sivas 
Korkut Özal Temel Karamollaoğlu 

Konya Trabzon 
Şener Battal Lütfi Göktaş 
Adıyaman Yozgat 

Abdurrahman Unsal Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Sayın Özal, buyurunuz. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Aslında çok önemli olduğuna inandığımız bir ko
nuda getirilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın fikir olarak katıldığını tahmin ettiğimiz, fakat açık
lık getirmediği bir noktasına vuzuh kazandırmak 
amacıyla bu değişiklik önergesini vermiş bulunuyo
ruz. 

Plandaki metin aynen şöyle : «Lüks mal ve hiz
metlerin tüketimini kısıtlamak, tüketim kalıplarının 
koşullarındı rılmasıııı önlemek amacıyla reklam uy
gulamaları mali, ekonomik ve yasal önlemlerle dene
tim altına alınacaktır.» Buradan anlayabildiğimiz ka
dar, Planın içinde reklam konusuna bir disiplin ge
tirilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye'de reklam harcamalarının tespit edilen 
miktarı takriben 50ı milyar liradır. 50 milyar lira, bu
gün milli gelirle mukayese edildiği zaman, milli ge
lirimizin takriben % 5'ine tekabül etmektedir'. Hali
hazır uygulamaya göre, reklam masrafları, bir şirketin 
veya özel kuruluşun masrafları, masraf olarak yazıl
makta, dolayısıyla vergi hesabında masraf olarak gö
rünmektedir. Bunun anlamı, 50 milyar liralık bir 
masraf yazılması karşısında, takriben 35 milyar lira
lık bir vergi kaybı anlamına gelmektedir. Acaba bu, 
devlete 35 milyar liralık vergi kaybına sebep olan rek
lam, daha çok hangi maksatları amaçlamaktadır. Onu 
tetkik edecek olursak, gerek televizyonda, gerek rad
yoda, gerekse basında yapılan reklamların çoğunu 
incelediğimiz zaman, bunların genellikle lüks üretimi, 
tüketimi aşan, dolayısıyla yüksek rekabetin hâkim ol
duğu lüks mallarda ve lüks tüketim mallarında oldu
ğunu görürüz. Yok halı idi, perde idi, lüks elbiseydi, 
giyim eşyasıydı, lüks ev eşyasıydı gibi. 

Bu masrafların bu şekilde blançoya yazılması bir 
taraftan vergi kaybına sebep olurken, diğer taraftan 
da maliyete intikal ettiği için tüketicinin sırtına bin
dirilmektedir. 

Şimdi bizim burada getirdiğimiz teklif, reklam 
yapılmasın demiyoruz; reklamı gene yapmak isteyen 

yapsın, yalnız bunu yaparken bunun masrafının bir 
kısmını devlete vergi kaybı olarak yüklemesin veya 
bunu masraf olarak maliyete yüklemesin, yapılması 
hakikaten zor reklamları kâr marjından yapsın. 

İnanıyorum ki, bu tatbikat ve buna benzer başka 
bir tatbikat daha düşünülmüştür; fakat zannetmiyo
rum o cesaretin gösterileceğini; faizin de aynı şekilde 
masraf yazılmaması temin edilirse sağlıklı finansman 
kaynaklarının ve zengini daha zengin eden sistemin 
de önüne geçilmesi mümkündür. 

Bu bakımdan bizim burada önergemizde teklif 
ettiğimiz husus reklamın masraf olarak yazılmaya
cağının plan metninde açıkça ifade edilmesidir. 

Şimdi Sayın Komisyon ve Hükümet, getirilen me
tinde bunun mündemiç olduğunu söyleyebilirler; 
çünkü metin, yuvarlak olarak, «ekonomik, yasal ve 
mali tedbirler» demektedir. 

Muhterem üyeler ve değerli Başkan, geçmiş plan 
tatbikatlarında gördüğümüz bir husus vardır, bu gibi 
yuvarlak tedbirler çok konulmuştur planlara; fakat 
açıklık getirilmediği, net ifade edilmediği için çoğun
lukla bunun arkası gelmemiş ve ışık tutmamıştır. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Özal. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Saate bakıyorum 

Sayın Başkan, bağlamak üzereyim. 
Bu bakımdan bizim teklifimiz buna olumlu bir 

istikamette ışık tutacak ve açıklık getirecek bu metnin 
planda muhteva olarak ilave edilmesidir. Faydalı ola
cağına ve gerek maliyet üzerine, gerek ekonomiye ya
rarlı bir yön vereceğine inandığımız için bu teklifi 
yapmış bulunuyoruz. 

Muhterem Başkana ve Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Sa
yın Korkut Özal'ın görüşlerine katılmamak mümkün 
değil. Ancak, bu konu gündemimizde bulunan Vergi 
Kanunu tasarısında tüm ayrıntılarıyla var; fakat, bir 
açıklık getireceği için önergeye de katılıyoruz. 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, ver
gi tasarısı bunu öngörüyor, Planda da ilkesi var, ge
rekçesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Komisyon 
gerekçeye katılıyor. Gerekçenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylayacağım : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenelr... Kabul edilmiştir. 
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Gerekçe, daha evvel dikkate alınması kabul edilen 
44, 51, 53, 54, 55, 56 ve 97 numaralı gerekçeler gibi, 
ge: i verme önergelerinin tamamı üzerindeki işlem bit
tikten sonra tekrar işleme konacaktır. 

106 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Milli harp sanayiinin kurulmasına silah, 

araç - gereçlerinin ve harp silah ve vasıtalarının yur
dumuzda imal olunmasına geçilecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 837 nci 
paragrafının «Savunma araçları, silah ve gereçleri 
imalatı geliştirilecek ve bu imalat teknoloji üretir ve 
yeni yatırım alanları açar nitelikte olacaktır. Savun
ma sanayiinde bu dönem içinde fiilen başlayıp neti
ce istihsaline gidecek tarzda her türlü mali ve diğer 
imkânlar sağlanacaktır,» şeklinde Planın geri alınmak 
suretiyle değiştirilmesini arz ederiz. 

Gerekçe : Savunma araçları istihsal etmemenin ne 
derece bağımlılık sağladığı bize tatbik edilen ambor-
golarla fiilen müşahade edilmiştir. îşin müstaceliyeti 
ayrıca müsellemdir. 

Kars Yozgat 
Abdülkerim Doğru Hüseyin Erdal 

Sivas Konya 
Temel Karamollaoğlu Şener Battal 

Trabzon Adıyaman 
Lütfi Göktaş Abdurrahman Unsal 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, zan
nedersem bir numara Şener Battal olacak. Oğuzhan 
Asiltürk'e devrediyorum. 

BAŞKAN — Bir numara Abdülkerim Doğru. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş

kan zannediyorum benim de imzam var. Eğer yoksa 
Şener Battal'ın sırasını alıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. Bir numa
ralı arkadaş verdiğine göre bir şey yok efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Başbakan Yardımcısına da verdi
ğim sözün gereği olarak çok kısa konuşacağım 

BAŞKAN —: Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Asiltürk. 

Zatıâlinizin imzası da yok burada. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Olması 

lazım, yoksa imzalayayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk yeni bir uygulama 

getirmeyelim. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkan, takdirlerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim anlayışınıza. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Ben 

konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bu konuya hemen kısaca değineyim; ümit ediyo

rum ki Komisyon ve Hükümetin Sayın Temsilcisi ka
tılacaklardır. Bu konu aslında müşterek olduğumuz 
bir konudur. Bizim bağımsızlığımızla alakalıdır. Ge
rekçede de belirttiğimiz gibi Amerikan ambargosu bi
zim savunma sanayimizde ne kadar bağımsız olmamız 
icap ettiğinin en açık delilidir. Bu konuyu bilhassa 
bugün Hükümet olan Sayın Cumhuriyet Halk Par
tili üye arkadaşlarım muhalefetteyken defalarca be
lirttiler. Ümit ederim ki bizim savunma sanayimizin 
köklü olarak kurulmasında Planda bazı hükümlerin 
bulunmasında bize katılırlar, savunma sanayii tekno
loji de getiren bir sanayidir, uçak sanayiini de içine 
alır, her yönüyle de bize döviz kazandırır. Bugün 
sizin zaten, bizim açık olan döviz bordromuzu da 
böylece düzeltmiş oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla

oğlu. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu 
konu Planda bütün ayrıntılarıyla ve ağırlığıyla yer 
almıştır. O nedenle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HlKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, konu 
bütün ilkeleri, ağırlıklarıyla var; fakat gerekçesine, bu 
ağırlık yoksa, gerekçesini yeniden formüle etmek üze
re katılıyorum. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hükümet ka

tılıyor gerekçeye. Gerekçenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Bu önerge de, daha önce dikkate alınması kabul 
edilen diğer önergeler gibi, tamamı üzerindeki işlem
ler tamamlandıktan sonra tekrar görüşülecektir efen
dim. 
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107 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Türk parası ekonomimize istikrar verecek 
sağlam bir esasa bağlanacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 724 ncü 
maddesi sonuna «paramızı dış paralara bağlılıktan 
kurtarıp sağlam esasa bağlanmasına çalışılacaktır» 
ibaresinin, planın geri alınmak suretiyle, eklenmesini 
arz ederiz. -

Gerekçe : Dış paraya bağlı oluşumuzun; gerek 
paramızın değerini düşürme, gerekse ithalat - ihraca
tımızda büyük zararlarımıza sebep olmaktadır. Teklif, 
bu zararları giderme kâsdına matuftur. 

Mardin Konya 
Fehim Adak Şener Battal 

Trabzon Sivas 
Lütfi Göktaş Temel Karamollaoğlu 

Yozgat istanbul 
Hüseyin Erdal Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Adak, 
buyurun efendim. 

FEHİM ADAK (Mardin) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Türk parasının dış paralara bağlı olmasının mem
leketimize iki yönden zararı olmaktadır. 

Birincisi, bağlı olduğumuz dış paraların kendi eko
nomik gerekleri icabı kendi paralarının değerindeki 
oynamalar bizim paraya aksetmektedir. Bir Ameri
ka'nın ihracatını artırmak için doların değerini düşür
mesi otomatikman Türk parasına aksetmektedir. 
Bu ise bizim için büyük zararlar tevlid etmektedir. 
Bizim Türk parasının değerini düşürerek ihraç ede
bileceğimiz mamul malımız, makine sanayiimiz vesai-
remiz yoktur. Dolayısıyla bu sistemin kendi ekono
mik gereklerimize uygun bir tarzda icra edilmesi za
ruridir. 

Yine ithalat ve ihracatınızı dış paralarla yapmış 
olmaktan dolayı, bu dış paraların tedariki ve sarf 
edilme devreleri arasında takriben beş altı aylık bir 
müddet geçmekte, bu müddet içinde dış paraların iş
tira gücündeki azalma sırtımıza vurulmaktadır. Sade
ce bahsettiğim bu rakam senede 500 milyon dolar 
civarında zararımızı muciptir. 

Getirmek istediğimiz teklif, bu zararları telafi 
için yeni sağlam bir sistemin getirilmesine matuftur. 
Muhterem arkadaşlarımızın ve Hükümetimizin bu 
teklife iltifat edeceklerini ümit ediyor, hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak, 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Komisyon 
katılmıyor. Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmemiştir. 

108 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Kamu yatırımlarının yer seçimi teknik ve 

sosyal hususlar gözönünde tutularak yapılmıştır. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2227 nci 

paragrafının son cümlesi olan; «Bu özellik son yıl
larda kararlaştırılan kamu projelerinde gereğince dik
kate alınamamıştır» cümlesinin, planın geri alınmak 
suretiyle, metinden çıkartılmasını arz ederiz. 

Gerekçe : Projeler, yer seçimleri zamanında tek
nik heyetlerce yapılmıştı. Mevcut hükümet bunları 
yeniden gözden geçirdi ve aynı istikamette raporlar 
tanzim edildi. Programdaki beyan bu vakıalara aykı
rı düşüyor. 

Yozgat Sivas 
Hüseyin Erdal Temel Karamollaoğlu 

Trabzon Konya 
Lütfi Göktaş Şener Battal 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bir numaralı imza 

sahibi Sayın Oğuzhan Asiltürk'tür efendim? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bakalım 
Bir numarada imza olarak Sayın Hüseyin Erdal 

var efendim. Görüşmüyorsunuz... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Görüşeceğiz 

efendim, söz sıramı Sayın Asiltürk'e veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. (CHP sıra

larından gürültüler «İmzası yok ki» sesleri) 
Bir dakika Sayın Asiltürk. İmzanız var mı? Sayın 

Asiltürk önergede imzanız yok, rica ediyorum efen
dim. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

109 numaralı önergeyi okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Türkiye'de jet uçakları dahil uçak sanayiinin 

bir an evvel kurulması hususunda TUSAŞ'ın ele al
dığı yatırımlar bu plan döneminde tamamlanacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 2332 nci paragrafının 
çıkartılarak yerine, «Türkiye'de jet uçakları dahil uçak 
sanayiinin bir an evvel kurulması için TUSAŞ tarafın
dan kurulacak tesisler bu plan döneminde tamamla
nacaktır. TUSAŞ anatesisleri Türkiye'nin ihtiyacı olan 
ve ihraç imkânı bulunan jet uçaklarının imalini he
def alacaktır» ifadesinin, Planın geri alınmak sure
tiyle, konulmasını arz ederiz. 

Gerekçe : TUSAŞ Kuruluş Kanununa göre, Tür
kiye'nin her türlü uçak ihtiyacını ikmal etmek duru
mundadır. Aradan, uzun zaman geçmesine rağmen, 
kuruluşun çalışmaları fiiliyata intikal edememiştir. 
Tesislerin bir an önce kurulması yurt savunması ve 
milli sanayiimiz için elzemdir. 

Adıyaman Sivas 
Abdurrahman Unsal Temel Karamollaoğlu 

Trabzon Yozgat 
Lütfi Göktaş Hüseyin Erdal 

İstanbul Ankara 
Süleyman Arif Emre Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen 
sayın üye?.. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal: 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Biraz evvel okunan önergemizde teklif ettiğimiz 

husus; «Türkiye'de jet uçakları dahil, her türlü uçak 
sanayiinin bir an evvel kurulması için, TUSAŞ tara
fından kurulacak tesisler bu Plan döneminde tamam
lanacaktır. TUSAŞ anatesisleri Türkiye'nin ihtiyacı 
olan ve ihraç imkânı bulunan jet uçaklarının imalini 
hedef alacaktır» ifadesinin mutlaka bulunmasını is
tiyoruz. 

Bunun için, Türkiye'de, geçmiş dönemlerde uçak 
imalatı mevzuunda son derece mühim bazı adımlar 
atılmıştır; fakat şu meseleyi inceleyinceye kadar bir
çok bilgilerden mahrum olduğumu anladım. Müsaa
deniz olursa, Yüksek Heyetinize birkaç cümleyle kısa 
bir bilgi vermek istiyorum. 

1925 tarihinden bu yana uçak sanayii ve uçak 
motoru sanayii mevzuunda son derece ciddi adımlar 
atılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1926 tarihinde Kayseri'de 
bir uçak imal fabrikası ve Eskişehir'de onarım fabri
kası kurulmuştur. Yabancı lisans altında Kayseri Uçak 
Fabrikasında memleketin ihtiyacı olan uçak imal edil
diğini görüyoruz. Kayseri'de iki motorlu Junkers bom
bardıman uçakları imal edilmeye başlanmıştır. 1928'de 
Almanlarla olan işbirliği bozulduktan sonra, daha sonra 
Amerikalılarla yapılan lisans anlaşmasıyla Curtiss hawk 
av uçağı ve Fleshing eğitim uçakları imalatına başla
nılmıştır. 1934 yılına kadar Kayseri'de 30'a yakın 
Curtiss-Hawk ve Fleshing uçağı yapılmıştır. İmal edi
len ilk Fleshing eğitim uçağı İran Devlet Reisine he
diye edilmiştir. Daha sonra Polonyalılarla Almanlarla 
ve İngilizlerle lisans anlaşmaları yapılmıştır. 1941 yı
lında uçak fabrikası İkinci Cihan Savaşının hemen ba
şında yurtları Alman ve Rus işgaline uğramış olan Po
lonyalı mühendis ve teknisyenlerin iştirakıyla THK 
1941 yılında Ankara Etimesgut'da bir uçak fabrikası 
kurdu, lisans altında uçak imal etmeye başladı. Bu 
arada (Türk mühendislerinin projesi altında yeni tip 
uçaklar geliştirildi. Mesela imal edilen uçaklardan ba
zıları yurt hizmetinde kullanıldığı gibi, iki kişilik Uğur 
adındaki 60 uçaktan üç tanesi de Ürdün'e Devletimiz 
tarafından hediye edildi. Geçmişte bu konuda son de
rece basiretli adımlar atılmasına rağmen, bilâhara 
Marşal Yardımı vesilesiyle Amerika'nın elinde bulunan 
demode olmuş, aşağı yukarı 100 bin civarındaki uça
ğın Türkiye ve Türkiye misali birçok ülkeye dağıtıl
ması sebebiyle bizdeki uçak imalatı ve uçak motoru 
imalatı yolundaki faaliyetler tamamen durmuş durum
dadır. Bu itibarla, içinde bulunduğumuz Dördüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde bu tesislerin aynı heyecanla 
hedefe ulaşmasını istemeyen hiç bir vatandaşın oldu
ğunu kabul etmek mümkün değildir. 

Önergemizin kabulünü yüksek heyetinizden rica 
eder, Milli Selâmet Partisi Grupu adına saygılar su
narım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Sayın Komisyon?... 
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PLAN KARMA - KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Uçak sanayii 
planda çok gerçekçi bir biçimde ele alınmıştır, katıl
mıyoruz. , 

BAŞKAN — Sayın komisyon, sayın Hükümet ka
tılmıyor. Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu onayınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Genel Kurulumuzun aldığı ka
rar gereğince birinci çalışma süremiz dolmuştur. Saat 
21,00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20,04 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00; 

BAŞKAN : (Ba^kanve'küi Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Muslafa Gazalcı (Denizli), Halil Karaath (Bursa) 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/ . — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma I yapılacak, bu firmalar gereken dış bağlantıları yapa-
Planının, (16 . '10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu -: 3/1544) (M. Meclisi 'S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu vS1. Sayısı : 824) (Devam) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Sayın Hükümet?.... Yerinde. 
Sayın Komisyon?... Yerinde. 
110 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Memleketimizin teknoloji seviyesini yükselt

mek için proje vt mühendislik hizmetleri yerli firmala
ra ihale edilecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1212 nci 
paragrafı sonuna: 

«Yurt dışı teknoloji transferlerini gerektiren proje 
ve mühendislik hizmetlerinin ihalesi yerli firmalara 

caklar dış firmaları taşeron olarak çalıştırabilecekler
dir» kısmının, Planın geri alınmak suretiyle, eklenme
sini arz ederiz. 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Mardin 
Fehim Adak 

Konya 
Şener Battal 

Ankara 
Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz almak 
isteyen?... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Konuşmu
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz... 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Gerekçesine katılıyo
ruz efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Hükümet?.., 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, as
lında Plan esas olarak bunu öngördüğü için gerekçe
sine katılıyoruz. 
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İBAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
gerekçeye katılıyorlar. 

İGerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunda 
oylarınıza baş vuracağım: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Bu önerge de, daha önce dikkate alınması kabul 
eden diğer önergeler gibi, geri verme önergelerinin ta
mamı üzerindeki işlemler bittikten sonra tekrar işleme 
konacaktır efendim. 

'İTİ sayılı geri verme önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 5 nci bö

lümü çıkartılarak yerine, ekli kısmın, Planın geri alın
mak suretiyle, ikame edilmesini arz ederiz. 

Konya Mardin 
Tahir Büyükkörükçü Fehim Adak 

İstanbul İstanbul 
Süleyman Arif Emre Fehmi Cumalıoğlu 

Yozgat Adana 
Hüseyin Erdal Hasan Aksay 

İGerekçe : Milletler maneviyatsız yaşayamaz. Fert
ler arasında kardeşlik ve birlik maneviyatla sağlanır. 
Kalkınma fikri manevi değerlerle yükselir. 

Trabzon. Sivas 
Lütfi Gö'ktaş Temel K'aramollaoğlu 

Konya 
Şener Battal 

Manevi kalkınma : 
il. Milletimizin medeni milletler topluluğu için

de şerefli tarihiyle mütenasip yerini alabilmesi için 
şümullü bir manevi kalkınma seferberliği ilgili ku
ruluşlarca başlatılacaktır. Bu maksatla gerekli Plan
lama ve ilgili kuruluşlararası koordinasyon Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından sağlanacaktır. 

2. Manevi kalkınmada hizmet edecek kadronun 
yetiştirilmesi için Islami ilimler fakülteleri, akademi
leri, imam - hatip okulları ve imam - hatip okulları 
müfredatını uygulayan kız liseleri bütün yurt sathında 
yayılacaktır. Bu okulların kurulmasında halkın yardı
mı teşvik edilecek ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
katkısı sağlanacaktır. 

3. Uygulamadaki bir eşitsizliği ortadan kaldırma 
açısından imam - hatip lisesi mezunlarına üniversite 
ve yüksekokullara girişte lise mezunlarına verilen hak
lar tanınacaktır. 

4. Yüksek İslam Enstitüleri akademi haline ge
tirilerek, cemiyetimizin ve çağımızın çeşitli meselele
rine çözümler getirecek ve yüksek vasıflı araştırıcı 

uzman ve eğitici yetiştirecek, dinamik bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 

5. İslami ilimler alanında ülkemizde ihtiyaç du
yulan yüksek seviyede ilim adamlarının yurt içinde 
yetişmesini sağlamak ve tarihi, kültürel bağlarımız 
bulunan ülkelere de hitap edebilecek vasıfta bir islami 
ilimler üniversitesi kurulacaktır. Ülkemizin sosyal 
güçlükleri dikkate alınarak, milli birlik ve beraberli
ğimize ve manevi kalkınmamıza sağlayacağı değerli 
katkılar nedeniyle bu tür üniversitelerin uzun vadede 
çoğaltılması da hedef alınacaktır. 

6. İlahiyat fakültesi, islami ilimler fakültesi ve 
yüksek islam enstitülerini, (İslami İlimler Akademile
ri) mezunlarına, orta dereceli okullarda tercihen din 
ve ahlak dersleri öğretmenliğine ilaveten sosyal ve 
kültürel derslerin öğretmenlik hakları da tanınacak
tır. 

7. • Okullar, fabrikalar, hastaneler ve askeri bir
likler için «sosyal görevler» ihdas edilecek, bu görev
lere dini eğitim görmüş elemanlar getirilecektir. 

8. Çeşitli işyerleri, fabrikalar, askeri birlikler, ha-
pisaneler gibi hizmetlerin toplu olarak görüldüğü yer
lerde ihdas edilecek sosyal hizmetler kadrolarında 
yüksek islam enstitüsü, ilahiyat fakültesi ve islami ilim
ler fakültesi mezunları görevlendirilecektir. 

9. Nesillere dünya görüşü kazandırmakta büyük 
ehemmiyeti olan ahlak, sosyoloji, felsefe, psikoloji 
gibi derslerin müfredat ve muhtevaları milli inanç 
ve manevi değerlere bağlılığı sağlayacak şekilde ye
niden yazılacaktır. 

10. Manevi ilimler sahasında yetkili uzmanlarca 
hazırlanmış özel ve terbiyevi programlar radyolar 
ve televizyon aracılığıyla yayınlanacaktır. Televizyon 
ve radyolarla yayınlanan çeşitli programlan milli kül
tür, ahlak ve inançlar bağdaşmasına itina gösterilecek
tir. Polis ve meteoroloji radyoları gibi, Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı olarak kurulacak bir radyo istas
yonu vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan va
tandaşlarımızın manevi alanda aydınlatılması sağla
nacaktır. 

İL Manevi kalkınma seferberliğinin uygulanma
sında karşılaşılacak engelleri giderici mevzuat düzen
lenmesine gidilecektir. 

12. Müspet ilimlere ait ders kitaplarında, milleti
mizin bu ilimlere yaptığı hizmetleri tanıtan bölümle
rin konulmasına önem verilecektir. 

Yeni nesillere dünya görüşü aşılamakta önemli 
rol oynayan ahlak, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi 
derslerin müfredatı ve kitapları, milli inanç ve mane-

— 665 — 



ML Meclisi B : 15 29 . 11 . 1978 O : 2 

vi değerlere bağlılığı temin edici şekilde yeniden ya
zılacaktır, 

,13. Ecdat yadigârı vakıflarımızın korunması ve 
geliştirilmesine dikkat ve itina gösterilecek, yurt dı
şındaki vakıflarımızla yakından ilgilenilecek ve vakıf
lar kuruluş gayeleri dışında kullanılmayacaktır. 

BAŞKAN — Önergedeki ilk imza sahibi Sayın 
Hasan Aksay?... Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılmıyor. Gerekçenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

112 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Motor ve aktarma organları sanayii ile ilgili ola

rak verdiğimiz önergemizin açıklanması için söz isti
yorum. 

Saygılarımla. 
Sayını Başkanlığa 

Çanakkale MliOetvökıil'i Alıtan Tuna önerge üzerin
de konuşacaktır. 

Arz öderim. 
Kurkülaröli 

Gündüz Onat 
IBiııOmai lilmıza sahiM 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalıkun-

ma Planının 514 rucü sayfasında yer alan 2296 saiyılı 
paragrafa bağlı 2 neti önlemlin çıkarılmasını ve yerline 
aşağıdaki önfcmin konulmasını öneriniz. 

Sayıgılarıımiizla. 
Kırklareli . Ankara 

Gündüz Onalll ( Yaşar Ceyhan 
İzmto Amasya 

Ferhat Anslanltaş Erol Çevükçet 
İçel Adana 

Veli Yıldız Oğuz Yaztcıoğlu 
Çanakkale Adana 

Alıtan Tuna Nedim Tarhan 
Kocaeli Hatay 

Kenan Akman Haydar Demirtaş 

Zongjuldak 
Kemal Anadöl 

Tralhzon 
Adlii Ali Cinel 

Konya 
Hüseyin KafeM 

Kayseri 
Mehmleit Gümüşçü 

Antalya 
Hasanı Ünajl 

İzmir 
Mahmut Türkmenoğlu 

Aydını 
Mdımdt Çelik 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ve arkadaşla
rı desin efemıdiım. 

IBAŞKAN — Hayır efendim imza sahipleri var, 
zapta geçmesi için oıkunmıaısı lazım. 

Erdihcan Konya 
Nuretitin Kansıu Ahımeıt Çobanbğlu 

Tralbzonı Burdur 
Rahmii Kumaş Cemal Akitaş 

Ordu M'iış 
Erttuğrull Günafy Burhan Garip Şavlı 

Tokat Ankara 
Ömıer Dedeoğlu Cengiz Sensen 

Yozgat Mamıilsa 
Veli Zeren Erkin Topkaya 

Kocaei İsitanbul 
İbrahim Akdoğan Çağlayan Bgeı 

Tunceli Ondu 
Hüseyin Erkanilı Temel Ateş! 

Malatya İzmıir 
Mustafa Şemtlünk Mustafa. Özıtliin 

Ankara Çankırı 
A'bduırrahman! Oğultünk. Nuri Çelik Yazıeıöğlu 

Afyonkarabiisar Bilecik 
İsmail Akını Orhan Yağcı 

Edirne} Niğde 
Oavitıtin Yemia$ Yılmaz Cemal Bor 

Maniısıa Adana 
Hasan Ali Dağlı Muis&littiin Yılmaz Mdte 

İçel Balıkesir 
Yusuf Ziya Oral Nuri Bozyel 

İzmlir Kocaeli 
Akın SimaiV Turan Gunıeşj 

Ankara Kahramanmaraş 
Erol Saraçoğlu Hüseyin Doğan 

Hatıa'M Isparita 
Sâlbri Öztiürk H. Şükrü Özsüt 

Konya1 İzmir 
Durmuş Aid Çalık Neccaır Türkçan 

Elazığ Kütahya 
Faik Öztürfc Niızaımetıtlin Çoban 
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Demziı 
Mustafa Gazakı 

Çonan 
Şükrü Büfiüo 
Dryaıfoaıkjr 

îsfcân Azizoğlu 

Adnan Köskarn 

Adama 
ismail Hakkı Öztorun 

Ankam 
Selahatin Öcal 

Balıkesir 
SaidaHalı Usumi 
KjUttBamanmaıraş 

Oribaaı Sezai 

Celâl Doğan! 
izmir 

Kaya Bengisu 
Kara 

Turgut Artaç 
Ankara 

Önder Sav 
Edim© 

Stüeyimatt Satori Öznal 
Samsun 

Muzaffer Ömder 
Ankara 

Alsam Canboiat 

İsmet Çanakçı 

Haluk Üteam 
Ankara 

Kenan Duruktan 

Ahmet Zeydan 
Sinop 

Alaattit* Şaibün 

Aihımot Altan 

Geni verme Gerekçesi : 
Motor ve aktarma organılan, temel sanayi özeliği 

taşımakladır, teknolojisi ile ekönomıiiyi yönlendirme 
nıMği oîain bu satnaiyi dalında, eriişSen teknoloji dü
zeyi, diğer yatırım malları sanayilerinin ve giderek 
buttun sektörlerin teknidlojistinıi belirleyecektir. 

Busainayi dalanda eruişlilieoek teknoloji ise, ölçekle 
ilişiklidir. Dize! motor ve aktarma organlarını kul
lanacak olan «kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, 
traktör» üretiminin bugünkü yapısı çok dağınık ve 
bölüşülmüş durumdadır. Bu dağınıklığa paralel bir 
motor ve aktarma organları üretiminin gerçekleştiril
mesi halinde, ekonomiyi yönlendirebilecek bir tek
nolojinin gerçekleştirilmesi artık olanaksızdır. Motor 
ve aktarma organlarında bölüşülmüş küçük ölçekli 
üretimin, montajın ötesine geçmesini beklemek de ha
yaldir. 0te yandan, bu sanayi dalı çok yaygın yan 
sanayi yaratmaktadır. Yan sanayide de etkinliğin ve 
ekonominin sağlanması stajıdardizasyonuna olanak ve
recek ölçeği gerektirmektedir. 

BÖ genel çerçeveden değerlendirildiğinde bu sa
nayilerin sadece bir firma düzeyinde kân en yük
seğe çıkarma amacına bırakılmayacağı açıktır. Motor 
ve aktarma organları sanayinin ülke yararına ve uzun 
dönemli sanayileşme hedeflerine uygun diğer sanayi
leri yönlendirici nitelikte geliştirilmeleri için kamu
sal ağırlık taşımaları kaçınılmazdır. 

Bu genel gerekçe ışığında îkinci ve Üçüncü Plan 
dönemlerinden gelen bu konuda geri adjm atılmış 
olmaması için görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planının 514 neü sayfasında yer alan 
2296 sayılı paragrafa bağlı ikinci önlemin aşağıdaki 
şekilde oİması gerekir : 

Motor ve aktarma organları konusunda üretimin 
yurt içinden karşılanması ve kamu eliyle gerçekleş
tirilmesi ilkedir. Dizel motorlarında ve aktarma or
ganlarında TÜMOSAN girişimleri hızla geliştirilip 
gerçekleştirilecektir. 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi Sayın Onat? 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Yazılı olarak ba

na söz verdi efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan Tuna. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

gerekçemize eğer Hükümet katılıyorsa, ben Genel 
Kurulu boşuna işgal etmeyeyim. 

BAŞKAN — Uygulamamız bu şekilde. Söz isti
yorsanız buyurun efendim. Süreniz beş dakikadır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan 74 arkadaşın 
ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz, motor ve aktarma 
organlarıyla ilgili. Planın 2296 sayılı paragrafına ait 
önergemizin gerekçesi gayet açıktır. Bununla beraber 
bu konuda Yüce Meclise bazı bilgiler sunmak ama
cıyla söz aldım. 

Önergemizdeki konu yeni ortaya çıkıyor değildir. 
Yeni bir şey icat etmiyoruz. İki ve Üçüncü Beş Yıl
lık Planlardan gelen bir konu olduğu için, geçmişi 
kısaca özetleyeceğim. 

1. ikinci Planda motor ve aktarma organları sa
nayiinin kurulması kararlaştırılmıştır, ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı; sayfa 489, ilke 1, Sayfa 519, ted
bir (c). 

Bu Plana göre yöntem şöyle olacaktır : 
«Mevcut otomotiv montaj firmaları aralarında 

anlaşarak ortak bir girişim halinde motor ve aktarma 
organları gibi konularda gerekli tesisleri kuracaklar, 
Devlet bu girişimleri destekleyecektir. 

Ancak, özel sektör isteksiz davranırsa Devİei ge
rekli tesisleri kuracak ve mamullerinin kuüanımını-
sağlayacaktır» diyor, 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sayfa 373. ima
lat Sanayi Politikaları b/7. Montaj Sanayiinde Ge
lişme (a, b) fıkraları. 

2. Bir de bu konuda Üçüncü Plan ne demiş, 
onu görelim; 
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İkinci Plan ilkelerinin ve politikalarının doğal bir 
sonucu olarak geldiğimiz Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının, paragraf 1002 ilke l'den : 

«Özel kesimin ekonominin gereklerine göre yö
nelmekte tereddüt gösterdiği alanlarda ve özellikle 
motor ve aktarma organları konularında, kamu ke
siminin zaman kaybetmeden öncelik görevi yapması 
esas olacaktır.» Devam ediyoruz : 

«Motor ve aktarma organları projelerinin gerçek
leştirilmesinde kamu, özel, 3 ncü kesim - kurum
lar, vakıflar vesaire - halk ve yurt dışında çalışan iş
çilerin katılması esas alınarak örgütlenecektir.» 

Sayın milletvekilleri, ikinci ve Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planlarının bu konudaki ilkelerini sizle
re sundum. Şimdi kısaca uygulamaları da görelim. 

Gelişmeler, yukarıda sunduğum ilkeler ve politi
kalara göre olmuştur. 

1969 ve 1970 yıllarında Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığının çabalarıyla girişilen Perkins mo
tor ile Eaton - Yale aktarma organları projelerinin 
çeşitli nedenlerle gerçekleşemeyeceği anlaşılınca, zo
runlu olarak yukarıda sözü geçen tedbirin 2 nci bö
lümüne gelinmiş görevi devlet üstlenmiştir. Bu neden
le 1972 program kararıyla bu görev Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumuna verilmiş ve bu Kurumun 72-C-
2040, 72-C-2000.50 projeler halinde 1976 yılma ka
dar yıllık listelerde kalmıştır. Bu gelişmeler olurken 
1972 yılında Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1002/1 paragraf sayılı ilkesi benimsenmiş idi. Yuka
rıda daha önce sunduğum bu ilke ile motor ve aktar
ma organları sanayiinin kurulmasında daha demokra
tik bir katılma öngörülmüş; fakat kamu öncülüğü esas 
alınmıştır. Bu yeni ilkenin gerektirdiği örgütlenme gö
revi Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilerek, 
1973 programı paragraf 271/48 ve 1974 programı 
286/28 ile tedbirler getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli nedenlerle bu tedbirler 
hızla gerçekleştirilememiş, ancak 1975 yılı sonlarında 
TÜMOSAN'ın kurulmasıyla kamu sektörü ilk adımı
nı atabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sizlere yaklaşık 10 yıl kadar 
süren gelişimi ve geçmiş planların ilkelerini açıkladım 
ve geldik bugüne. 

Elimizdeki Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı, benim inancım odur ki son gününe kadar, Ecevit 
Hükümetinin sayın ve değerli bakanlarınca uygulana
cağını belirtirim. Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizden 
önergemiz gerekçesine olumlu oy vermenizi diler, 74 
arkadaşım adına hepinizi saygı ile selamlarım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, İçtüzüğümüzün 62 nci maddesine göre 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğün 62 nci maddesine göre ne 
söz istiyorsunuz? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Şimdi 
efendim, buradan ifade etmek istediğim bir konu var. 
Bunu prensip olarak kabul ediyorum. Ancak Bolu' 
da transmisyon ve aktarma organlarını yapmayı bir 
Japon firmasına vermişsiniz. Türkiye'de Türk vatan
daşının yapacağı şeyleri Devlet yapmaya kalkıyor. 
Şahsım adına müdafaa ettiğim prensipleri arz etmek 
işitiyorum; mikrofona çıkmama... 

BAŞKAN — Mümkün değildir Sayın Dalkıran, bu 
hususta söz almanız; teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, öner
gede önerge sahipleri motor sanayii ve aktarma or
ganlarıyla dizel motorları üretiminde kamu öncülü
ğünü önermektedirler 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Duyamıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun sesinin duyul
ması gerekir, mikrofondan konuşuyorlar. 

Sayın Komisyon devam ediniz. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kamu öncülüğünü 
önermekte olduklarını önergelerinden anlıyorum. Oy
sa ki, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı doküma
nında bu konular önerge sahiplerinin amaçlarına uy
gun olarak düzenlenmiştir. Fakat, daha bir açıklık ge
tirdiği için belirttiğim nedenlerle önergeye katılıyorum 
efendim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağının 2296 no. lu pa
ragrafının 2 no. lu ilkesi esas itibariyle dizel motor 
ve aktarma organlarının kamu öncülüğünde gerçekleş
tirilmesini ilke olarak kabul etmiştir ve bu amaçla da 
TÜMOSAN projesinin hızlandırılmasını öngörmekte
dir. Bu nedenle katılıyorum efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Sayın Komisyon 
katılıyorlar.« • '. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul eden-



M. Meclisi B : 15 29 . İ l . 1978 O : 2 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Daha evvel dikkate alınması kabul edilen diğer 
gerekçeler gibi geri verme önergelerinin tamamı üze
rindeki işlemler bittikten sonra tekrar bu gerekçe de 
işleme konacaktır. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, Orhan 
Alp istifa etti diyorlar, doğru mu? 

BAŞKAN — 113 numaralı önerge, daha önce baş
ka önergeyle birleştirildiği için, 114 numaralı önerge
ye geçiyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan değişiklik, planın geri alınmak 

suretiyle, gerekçeli değişiklik önergemizi gereği için 
saygılarımızla sunarız. 

Tokat İstanbul 
Faruk Demirtola Turan Kocal 

Konya Sivas 
Agâh Oktay Güner Ali Gürbüz 

Çorum 
Mehmet Irmak 

III. — Meslek, bilim, ölçü, kontrol ve optik dona
tımı imalat sanayii. 

3. İlkeler ve politikalar. 
2255 (3) 
Bu paragraf tamamen kaldırılmalıdır. 
Gerekçe : 
Üretimin sadece kamu eliyle ve tekelciliğinde ya

pılması, bu sektördeki üretimi ve teknolojik gelişme
yi önleyecektir. Halen üretime başlamış ve bundan 
sonra yapılacak özel girişimciliğin de özendirilmesi, 
desteklenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — İmza sahipleri görüşmek istemiyor. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 

katılmıyorlar. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

115 numaralı önerge, kendinden önce gelen diğer 
bir başka önerge ile ̂ birleştirildiği. için, 116 numaralı 
önergeye geçiyoruz. 

I 116 numaralı önergeyi okutuyorum. 
I Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasamızın 3 ncü maddesi ; «Türkiye Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün» oldu-

I ğunu, 12 nci maddesi ise : «Herkesin dil, ırk, cinsi
yet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayı
rımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit» olduğunu 

I ve «Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamayacağı» nı hükme bağlamıştır. Yine 
Anayasamızın 129 ncu maddesinde sözü edilen; «İk
tisadi, sosyal ve kültürel kalkınma» ulusu ve ülkesiy
le topyekûn Türkiye'nin kalkınmasıdır. 

Demek oluyor ki; ülkemizin ve ulusumuzun bir 
bölümünün kalkınmış, diğer bir bölümünün ise, ge
ri kalmış olması acı gerçeği, Anayasamızın bir kaç 
maddesine birden ters düşen bir durumdur. 

Bu acı gerçek, kalkınma kavramına da aykırıdır. 
Ülkemizin su potansiyelinin 3/4'ünün geri kalmış yö
relerimizin en gerisi durumunda olan Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesinde olduğu bilinmektedir. 
Başta petrol olmak üzere, yeraltı servetlerimizin bü
yük bölümü de ülkemizin topyekûn kalkınmasına en 
büyük katkıyı sağlayacak kaynaklar olarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde el dokunmamış. bir 
durumda, yer almaktadır. Ayrıca, tarih boyunca ül
kesi ve ulusu için gerekli her fedakârlığa gözünü 
kırpmadan katlanmış bu yöre halkımızın, kalkınma
nın en önemli öğesi ve amacı olan insan potansiyeli 
açısından taşıdığı büyük değeri de her halde kimse 
inkâr edemez. 

Yurdunun ve yurttaşlarının bir bölümüne kalkın
ma çabası içindeki yerini vermeden kalkınmaya ça
lışmak, akıntıya kürek çekmekten öteye bir değer ta
şımaz. 

Ülkemizde, sözünü ettiğimiz bu gerçekleri kabul 
etmeyen hiç bir siyasi partiye bugüne kadar rastlan
mış değildir. Tersine geçmiş dönemlerde daima ikti
darda bulunmuş olanlar da dahil, Sivas'tan öteye ge
çen her siyasi parti yetkilisi bu gerçekleri dile getir
miş ve o geri kalmış yörelerdeki halkımıza kalkınma 
vadetmiştir. Hatta bu vaatler, geçmiş kalkınma plan
larında da yer almıştır. 

Ama uygulanmış olan 3 plan döneminden sonra, 
bugün bu yörelerimizin durumuna baktığımızda gör
düğümüz manzara gerçekten acıklıdır. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerimizi oluşturan 18 il, top
lam Türkiye nüfusunun % 18'ine sahipken, gelirden 
aldıkları pay % 9,9'dur. Buna rağmen, planlı dö-

l nemde bu illerimize yapılan kamu yatırımları gide-
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rek azalmış, sanayi yatırımlarında Birinci Plan dö
neminde ı% 18,5'dan; Üçüncü Plan döneminde 
ı% 10,5'a hizmet yatırımlarında % 22,4'ten !% 13,5'e 
düşmüştür. Unutulmamalıdır ki, bu yatırımlara böl
ge gelirinden çok Türkiye'mizin genel yararına kat
kısı olan Keban projesi ve petrol yatırımları dahildir. 
Sadece kamu sektöründeki bu durumun yanında, 
geri kalmış yörelerimize uğramak istemeyen özel 
sektörün durumunu da gözönüne alırsak, kalkınma
daki acıklı durumumuzun boyutlarını daha iyi gör
müş oluruz. 

Bu görüşlerimizin Dördüncü Beş Yıllık Planda 
büyük ölçüde benimsendiğini ve gerekli önlemlerin 
yer aldığını sevinerek görüyoruz; ancak özellikle geç
miş plan uygulamalarından beklediklerini bulamayan 
halkımız planda daha somut ve açık güvenceler ara
maktadır. 

Haklı bulduğumuz bu isteği karşılamak amacıyla 
Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağının 2 nci kesim, 3 
ncü bölüm, 8 nci kısmında yer alan 1054 numaralı 
paragrafa aşağıdaki fıkraların eklenmesini saygıları
mızla öneririz. 

«Böylece planlı dönemde, kalkınmada geri kalmış 
yörelere ayrılan kamu yatırım paylarında giderek görü
len azalma eğilimi, Dördüncü Plan döneminde durduru
lacak ve geri kalmış bölgelere, yöresel karakterdeki 
yıllık toplam yatırımlardan düşecek pay, Türkiye or
talamasının en az % 10 üstünde olacaktır. 

Yatırımlarını bu plana göre yapacak olan kamu 
kuruluşları, ilgli projelerini geliştirir ve yıllık prog
ramlarını yaparken yatırımlarının sektörel dağılımıy
la birlikte yukarıdaki ölçüye uygun olarak yöresel da
ğılımı da yapacaklardır. 

Programların en son aşamasında, Hükümet bu 
amaçla gerekli düztlemeleri de yapacaktır. 

Diyarbakır Diyarbakır 
Bahattin Karakoç Eşref Cengiz 

Erzincan Mardin 
Lütfü Şahin Metin Musaoğlu 

Erzincan Erzurum 
Nurettin Karsu Selçuk Erverdi 

Diyarbakır Kars 
Halil Akgül Turgut Artaç 

Mardin Diyarbakır 
Ahmet Türk , M. İskân Azizoğlu 

Van Urfa 
İhsan Bedirîıaneğlu Ahmet Melik 

Gaziantep . Maş 
Celâl Doğam Burhan Garip Şavlı 

BAŞKAN •— Önerge sahiplerinden Sayın Kara
koç... 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, benim yerine Azizoğlu konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azizoğlu. 
MEHMET İSKÂN AZİZOĞLU (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Anayasamızın 3 ncü maddesi «Türkiye Devleti, 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» der, bu
nu emreder. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onun için mi Diyar
bakır'ı Kürt devletinin başkenti yapacaksınız. 

MEHMET İSKÂN AZİZOĞLU (Devamla) — 
Yine Anayasamızın 29 ncu maddesinde sözü edilen 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma; ulusu ve ülke
siyle topyekûn Türkiye'nin kalkınmasıdır. Bu verilen 
önergemizin esas amaçları içerisinde yıllar yılı düşü
nülen planlı kalkınma dönemine girdiğimiz 1963 yı
lından beri toplam olarak 18 il nazarı itibara alınır
sa, geri kalmış bölgeler olarak, yani bu geri kalmış 
bölgeler olarak sadece Doğu ve Güneydoğu Anado-
lunun dışında Orta Anadolu içerisinde, hatta Batı 
Anadolu içerisinde bile geri kalmış bölgelerin varsa
yımı içerisinde olarak konuşmaya başlamak istiyorum 
izin verirseniz. 

Geri kalmış bölgeler içerisinde toplam 18 ili ele 
alırsak; Türkiye nüfusunun % 18'ine sahipken bu 18 
ilin gelirlerden aldıkları pay % 9,9'dur. Sanayi yatı
rımları Birinci Plan döneminde % 18,5'tan, Üçüncü 
Plan döneminde % 10,5'a düşürülmüştür. Hizmet ya
tırımları % 22,4'ten % 13,5'a düşmüştür. 

Sayın Adalet Partisi değerli Üyesi Sayın Eşrefoğ-
lu'nıın dünkü konuşmalarından şöyle bir not almış
tım: «Doğu ve Doğudoğu Anadolu'ya geri kalmış 
intibaı verilmektedir.» Değerli kardeşim Sayın Eşref-
oğlu, belki görüşlerinde haklı olabilir. Ama şöyle bir 
şekilde, özellikle Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıl
lık Plan dönemlerinin kendi dönemleri içerisinde ol
duğunu kanıtlama bakımından şunları ortaya koymak 
isterim: 

Kalkıma planlarında özellikle daha evvel siyasal 
iktidarların dışında, yani siyasal iktidarların tümünün 
Türkiye'de özellikle kalkınma planlarında her dö
nemde öncelikle geri kalmış bölgelere yatırımını 
devlet tarafından, siyasal iktidarlar tarafından kay
dırılması ibaresi konmuştur. 

Geçmiş planlarda özellikle «Geri kalmış bölge
ler» ibaresi, yani özellikle Doğu, Orta Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolunun kalkınması vurgulandığı 
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halde,, tatbikat raa atesef hedefine ı itasın amtştır. Yani, 
bu şuan kanıtlamaktadır kj. tüm siyasal partiler dö
neminde geri kalmış bölgeler Doğu ve Güneydoğu 
Anadolunun yanında Orta Anadolunun hatta hatta 
bir Doğulu olarak şunu ifade etmek isterim ki, Ege 
Bölgesinde, Karadeniz Bölgesinde hatta Akdeniz 
Bölgesinde geri kalmış yöreler vardır. Ve bu arada 
Sayın Eşrefoğlu kardeşimizin, inanırım ki, bir sürçü 
lisan ifadesiyle bunu kullandığını söylemek isterim. 

Ayrıca, Anayasamızın 3 ncü maddesineki ilkeye 
uygun olarak verilen bu önergeye, tüm siyasal örgüt
ler, inanırım ki, kabul oyu istikametinde bir davra
nış içerisine gireceklerdir. Hatta tek bir vatandaşın 
buna karşı çıkacağına inanmıyorum. 

önergemizde ifade edilen şu hususa değinmek is
terim: Böylece planlı dönemde kalkınmada geri kal
mış yörelere ayrılan kamu yatırım paylarında giderek 
görülen azalma eğilimi Dördüncü Plan döneminde 
durdurulacak ve geri kalmış bölgelere yöresel karak
terdeki yıllık toplam yatırımlardan düşecek pay Tür
kiye ortalamasının en az % 10'nun üstünde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri şunu vurgulamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, süreniz doldu efen
dim. 

IMEHMET İSKÂN AZİZOĞLU (Devamla) — 
izninizle bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Birinci Kalkınma Planındaki yatırımları ele alır
sak, şu andaki Hükümetin eğer bizim bu önerimize 
katılırsa, % 10 rakamına katılırsa, o yörede yaşayan 
insanların bir güvence içerisinde olacağını söylemek 
isterim. Eğer bu' önerimize katılmazsa, Yüce Mecli
sin takdirine sunuyorum. 

'Saygılarımla, teşekkürlerimi ifade ederim. (CHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Önergeye katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
İSaym Hükümet?., 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Türkiye'de geri kalmış yöre çoğunluğu Güneydoğu 
ve Doğu ötaakla birlikte, Türkiye'nia diğer yerlerin
de de geri kalmış yöreler bulunmaktadır. Planda as
lında geri kalmış yörelere öncelik verileceği tjelirtil-
miştir. Bu nedenlerle önergenin gerekçesine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergenin gerekçesine Sayın Hükü
met, Sayın Komisyon katılıyor, 

Gerekçenin dikkate alınıp allamaması hususunu 
onaylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

Bu gerekçe de diğerleri gibi geri verme önergele
rinin tamamı üzerindeki görüşmeler bittikten sonra tek
rar işleme konacaktır. 

117 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2296, 

paragrafının 2 nci maddesinin «Motor ve aktarma or
ganları sadece mevcut tesisler ve TÜMOSAN tara
fından üretilecektir. Mevcut tesislerin tevsiinde TÜ-
MOSAN'ın iştirak şartı aranacaktır. Bu cümleden 
olarak TÜMOSAN tarafından başlatılan ve program
lanan: 

1» Konya traktör motor fabrikası. 
% Niğde kamyon motorları fabrikası. 
3 w Sakarya ağır kamyon motorları fabrikası. 
4. Bursa - İnegöl benzin motorları fabrikası. 
5. Eskişehir lokomotif mortorları fabrikası. 
6. Rize gemi motorları fabrikası. 
7. Konya traktör motorları yenileme fabrikası. 
8w Uşak otomobil motorları yenileme fabrikası. 
9. Aksaray kamyon motorları fabrikası. 
10. Konya traktör fabrikası. 
TL IMardin traktör fabrikası. 
12, (Burdur traktör fabrikası. 
131 Nevşehir aktarma organları fabrikası. -

Bu plan döneminde tamamlanacaktır» İbaresinin, 
Planın geri alınmak suretiyle eklenmesini arz ederiz. 

Kars Konya 
Ahdülkerim Doğru Şener Battal 

Trabzon Sivas 
LÜtfi Göktaş Temel Karamollaoğlu 

Yozgat İstanbul 
Hüseyin Erdal (Fehmi Cumalloğlu 

Kahramanmaraş Ankara 
Hasan Seyithanoğlu Oğuzhan Asiltürk 

Gerekçe : Motor ve aktarma organları sanayii 
memleketimizde gecikmrç en mühim sanayi dallarından 
biridir. Mevcut tesislerle, TÜMOSAN'ın kurmakta 
olduğu tesisler yurt içi ihtiyacı karşılayacak tarzda 
kurulmak ve geliştirilmelidir. Tiplerin artırılması, ka
pasiteleri küçülteceğinden mahzurludur. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen sa
yın üye?.., 
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ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Söz hakkımı 
Şener Battal'a veriyorum. ... '.. . . 
... -BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 

VELÎ YILDIZ (İçel) — Haydi bakalım Leyla. 
BAŞKAN — Sayın Veli Yıldız, bu türlü deyimi 

burada 'kullanamazsınız. Rica ediyorum, bir daha böy
le bir söz kullanmayın, tekerrür etmesin. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli .arkadaşlarım; 

Motor sanayii mevzuunda 112 numaralı önergey
le, Meclisimizde olumlu bir karar alındı. Ancak, 112 
numaralı önergede anlayamadığımız husus, «Kamu 
öncülüğünde mi, yoksa kamu tekelinde mi?» şeklinde
ki önergenin okunması sırasında - itiraf edeyim - me
seleyi tam olarak anlayamadık. 

Şimdi, 117 No. lu bu önergemiz, meseleye açık
lık getirmektedir. «Türkiye'de motor sanayiini, ka
mu müessesesi olan TÜMOSAN'ın tekelinde bu işi 
yürütelim, devlet eliyle, TÜMOSAN eliyle yürütelim» 
şeklindeki bu önergemiz meseleye açıklık getirmekte
dir. 

Esasen, 112 numaralı önergede de «Kamu tekeli» 
sözü vardı; ancak oylama sırasındaki «kamu öncülü
ğü» sözü «kamu tekeli» sözünün yerini alırsa, o za
man önergelerimizdeki maksat ve oy kullanmanın ne
ticesi net olarak ortaya çıkmayacaktır. Bu bakımdan, 
TÜMOSAN, devlet tekeli olarak, kamu kurumu ola
rak, Türkiye'deki motor aktarma organları ve motor 
sanayiinin kurulmasında öncülük ve münhasıran in-
siyatifi elinde bulundurmalıdır. 

Yıllardır, montaj sanayiiyle, Türkiye, motorda oya-
lanmıştır, önemli ölçüde zaman kaybetilmiştir. Şimdi, 
TÜMOSAN'ın bu zamanı telafi etmesi hususunu 
önergemizle ileri sürüyoruz ve bilhassa Konya Trak
tör Fabrikası büyük ölçüde mesafe almış, merhale 
katetmiş bir sanayileşme hareketidir. Bu bakımdan, 
buna destek olmamız lazımdır. 13 projenin kamunun 
öncülüğünde, TÜMOSAN'ın tekelinde yürütülmesin
de büyük fayda vardır. 

Önergemize bu anlamda iltifat buyurmanızı say
gılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, as

lında, burada ismi geçen projelerin bir kısmı da, özel 
sektör projeleridir ve halen yürümektedir; bunlar çok 
ayrıntılıdır. Planda bu kadar ayrıntılı olarak yer al
ması uygun olmaz; bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon, gerekçelere katılmadılar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 

Anlaşılamamıştır efendim; yeniden oylayacağım. 
(CHP sıralarından «BraVo» sesleri, AP sıralarından 
«Oldu mu bu?» sesleri.) 

Çok rica ederim efendim... Gayet tabii, anlaşıla
madı, tereddüdümüz var efendim. Sayın arkadaşlarım, 
oylamalarda tereddütlü bir durum olduğu zaman, oy
lamayı tekrarlattığımız vakidir ve bu işlem böyle ya
pılmıştır, gene böyle yapılacaktır. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
tekrar oylarınıza sunuyorum; (AP sıralarından «Ço
ğunluk yok» sesleri.) 

Oylamayı yaptım. Yalnız, oylamada tereddüt ol
duğu için tekrarlıyorum. Bu safhada yoklama isteme
niz mümkün değildir. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
tekrar oylarınıza sunuyorum: Gerekçenin dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

118 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Taksan'ın takım tezgâhları sanayiine ait 

dört projesi bu plan döneminde tamamlanacaktır. 
4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 2244 ncü paragra

fın baş tarafına Taksan tarafından başlatılan.» 
1. Kayseri otomatik takım tezgâhları fab. 
% Erzincan ağır takım tezgâhları fab. 
3, Tokat üniversal takım tezgâhları fab. 
4. Yozgat dişli fabrikası. 

Programdakilerden daha hızlı devam ettirerek bu 
plan döneminde tamamlanması için türlü imkân sağ
lanacaktır.» kısmının planın geri verilmesi suretiyle ek
lenmesini arz ederiz. 

Sivas Konya 
Temel Karamolİaoğlu Şener Battal 

Yozgat Trabzon 
Hüseyin Erdal Lütfi Göktaş 
Kahramanmaraş İstanbul 

Hasan Seylthanoğlu Fehmi Cumaüoğlu 
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Gerekçe : Ağır sanayinin Türkiye istikbâli için 
hayati ehemmiyeti ortadadır. Takım tezgâhları ağır 
sanayinin temelini teşkil eder. Meselenin bu idrak 
içinde ele alınması maksadıyla teklif yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın imza sahiplerinden Temel Ka-
ramollaoğlu, buyurun efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; Meclisin çalışması ümit 
ederim ki, daha müspet bir havaya giriyor. Müspet 
olarak gelen, yapılan teklifler, arkadaşlarımız tarafın
dan, pek, grup gözetilmeksizin kabul ediliyor. Ümit 
ederim ki TÜMOSAN'da olduğu gibi bizim TAKSAN 
konusunda getirdiğimiz projeleri, getirdiğimiz teklifi 
arkadaşlarımız kabul ederler. Bu teklif, hem 4 ili içine 
alıyor; bu iller; Tokat, Yozgat ve Erzincan gibi bil
hassa gelişmemiş olan illeri ihtiva etmektedir. Aynı 
zamanda da, çok mühim bir mesele olan, aslında 
sanayileşmenin belkemiğini teşkil eden takım tezgâh
ları sanayiinde en büyük adımı atmakla ilgilidir. 

'Muhterem arkadaşlarım, Plana biz sadece bazı 
yuvarlak laflar koyarsak; fakat kesin adımları ata
cağımızı da Planın içinde belirtmezsek, bazı projeleri 
isimlendirmezsek, bu Plan umumiyetle sözde kalır 

Şimdi, bahsi geçen konu, Kayseri'de otomatik ta
kım tezgâhları sanayiinin kurulması, Erzincan'da ağır 
takım tezgâhlan sanayiinin kurulması, Tokat'ta Üni-
versal takım tezgâhları sanayiinin kurulması, Yozgat'ta 
da dişli sanayiinin kurulmasıyla alakalıdır. 

Fabrika yapan fabrika, takım tezgâhları sanayiini 
kurmakla olur. îşin özü, motor sanayiinin de, uçak 
sanayiinin ve gemi sanayiinin de özü, gelir, buraya 
dayanır. 'Ben, bilhassa buradaki arkadaşlarımın, şu 
sanayi dallarının Planda isimlendirilmesinde bizlerle 
hemfikir olacaklarını ümit ediyorum. Bu sanayiin ku
rulması, hakikaten hayati önemi haizdir. 

Bundan önce Güneydoğu Anadolu ile ilgili ola
rak verilmiş olan önergeye benzer bir önergedir bu; 
biz onu destekledik. Neden? Müspet bir adım atı
yordu da ondan. Sosyal katsayılarla ilgili olarak ge
tirdiğimiz önergeyi, Sayın Halk Partili arkadaşla
rım, genel bir önerge olmasına rağmen kabul etme
dikleri halde, biz öbürünü destekledik; ümit ederim 
ki, bunu da desteklersiniz. 

Şu gün, bu illerden gelen arkadaşlarım hatırlaya
caklardır ki, Erzincan'daki ağır takım tezgâhları sa
nayiinin kapısı kilitleniyor; Tokat, keza öyle; Yozgat' 
taki dişli sanayimden vezgeçiliyor, hepsi Kayseri'ye 
toplanıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir fabrikanın içinde, bu 
kadar geniş bir sanayii toplamak mümkün değildir. 

Bu sadece, diğer üçünden vazgeçildiği manasına ge
lir. 

Onun için, çok istirham ediyorum, parti farkı, 
grup farkı gözetmeden, memleket gerçeklerini düşü
nerek ve bundan önce takındığınız tavrı da nazarı iti
bara alarak önergemizi destekleyin. Ümit ederim ki, 
Komisyon ve Hükümet de bize bu konuda iştirak 
ederler; ama onlar iştirak etmeseler dahi, muhakkak 
ki, söz sizindir. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamol-
laoğlu. 

VELÎ YILDIZ (İçel) — Sakalını sevsinler.-.. 
BAŞKAN — Sayın Veli Yıldız, sizi bir kere ikaz 

ettim, bir kere daha ikaza sebebiyet verirseniz, sa
londan çıkartacağım efendim. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Bravo Başkan. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETtN (istanbul) — Sayın Başkan, bu 
sanayi konularının hepsi de tümüyle Planda yer alı
yor." Bu kadar ayrıntılı olarak Planda yer alması bi
linen bir gelenek değildir. Bu nedenle katılmıyoruz. 
Yıllık Programda bunların ayrıntısına girilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
gerekçeye katılmıyorlar. 

Gerekçeye katılıp katılmama hususunu oylarınıza 
sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiiştir. 

119 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, TES-

TAŞ ve GERKONSAN'ın statüleri muhafaza edile
cektir. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1164 sayılı 
paragrafı yerine «Tümosan, Taksan, Temsan, Testaş 
ve Gerkonsan'ın statüleri muhafaza edilecektir» iba
resinin, Plan geri verilmek suretiyle eklenmesini arz 
ederiz. 

Gerekçe: Bu kuruluşlar daha süratli seyyal iş 
yapsınlar diye KlT satüleri dışında tutulmuştur. 

Sivas Mardin 
Temel Karamollaoğlu Fehim Adak 
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İstanbul Yozgat 
Fehmi Cumalıoğlu Hüseyin Erdal 

Trabzon Kahramanmaraş 
Lütfi ööktaş Hasan Seyithanoğlu 

BA§KAN — Buyurun Sayın Karamoilaoğlu. 
(CHP sıralarından gürültüler) Haklarını kullanıyor
lar, rica ediyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Şu, ismi zikredilen 5 şirket, TÜMOSAN, TAK
SAN, GERKONSAN ve diğer şirketler, aslında ku
ruluşları itibariyle bizim memleketimizde kamu giri
şimciliğine bir yenilik getiriyor. Devlet memurları sat-
tüsüyle, diğer Kamu iktisadi Teşekküllerinde olduğu 
gibi, istihdam edecekleri personelin maaşlarını kıs
mıyorlar, kararlarında daha seyyal oluyorlar, daha 
çabuk karar verip, hareket ediyorlar. Eğer biz, bu 
şirketleri tutar da, yeni bir karar ile KİT statüsüne bü
ründürür isek, başımıza aynen bundan önceki, Ka
mu İktisadi Teşekkülleri gibi zarar eden, çok katı 
bağlarla, statükolarla hareketleri kısıtlanan, yatırım 
kararı alamayan, kendi mevcut elemanını muhafaza 
edemeyen bir duruma düşürürüz, mahkûm ederiz. 

Bugün Kamu İktisadi Teşekküllerinde eleman tu-
tulamamasının er büyük sebebi, bu teşekküllerin, ken
di personeline, özel sektör kadar maaş verememesi-
dir; birinci sebebi budur. Eğer biz bunları, bugünkü 
statülerinde muhafaza edebilirsek, bu elemanlara, 
hakları olan özel, sektörünkü kadar maaş verebili
riz; belki o kadar vermesek bile, hiç olmazsa, bir 
devlet memurundan daha fazla, onların kapasiteleriy-
le, kabiliyetleriyle, başarılarıyla orantılı olarak maaş 
verebiliriz. Bu zaten şu andaki haliyle Devletin elin
dedir. Her ne kadar sizler, bundan önceki konuşma
larınızda, «Biz, işçinin katkısını artırıyoruz» diyor
sanız da, eğer bu gerekçeyi kabul ederseniz, bu sö
zünüzde de sadık olduğunuzu ispat edeceksiniz. Zi
ra, bunların DESİYAB tarafından sahip olunan his
seleri, ileride işçilere, bu fabrikaların içinde çalışan 
işçilere devredilebilecektir. Statülerinde bu vardır; 
ama siz bunu bir KİT haline getirirseniz, bunları ile
lebet bir daha işçiye devredemezsiniz. Bugün devlet, 
o kadar bir kısırlığın içine girmiştir ki, bir İktisadi 
Devlet Teşekkülünün elinde bulunan, mesela Sümer-
bank'ıö elinde bulunan Sivas Çimento Fabrikası, 
kendi ihtisas dalında değil, istiyor ki, Sümerbank, 
ben bunu ihtisası olan çimento sanayiine devrede
yim; o da, Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, Plana girdi, prog
ramlara girdi; bunu benimsemeyen bir şahıs yok dev

letin içinde, bu milletin içinde; ama 10 senedir devre-
dilemedl Neden? Çünkü, hakikaten bugiinlcü 440 
Sayılı Kanun, bazı seyyaliyetler getirmiş olmasına 
rağmen, yine bağlayıcıdır. Bu teşekküllere, ticaretin, 
sanayiin, ekonominin gerektirdiği seyyaliyeti vere
memektedir; bu teşekküller, ekonominin gereklerini 
yerine getirememektedirler. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Bu

nun için de zararları günden güne artmaktadır. Özür 
dileyerek söylüyeyim, hele de sizin elinizde maale
sef, gittikçe artıyor. 

Eğer, bu teklifi uygun görürseniz, bu, diğer Ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerinin de, aslında gön
derilmesi icap eden, çevrilmesi icap eden bir husus 
meydana getirir. Sizler de memnun olursunuz, millet 
de memnun olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Karamolla

oğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

120 numaralı geri verme önergesini okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: Elektromekanik sanayii TEMSAN tarafın

dan kurulacaktır. 
IV. ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2271 sa

yılı paragrafının birinci cümlesinin, «Elektromükanik 
sanayiinin kurulması ile ilgili olarak yapılacak olan 
fizibilite çalışmaları TEMSAN tarafından yürütüle
cek, bu konuda TEK'in çalışmaları TEMSAN'a ak
tarılacaktır» şeklin'de, planın geri verilmesi suretiyle 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Diyarbakır Adıyaman 
Yaşar Göçmen Abduırahman Unsal 

Sivas Mardin 
Temel Karamollaoğlu Fehim Adak 

istanbul Yozgat 
Fehmi Cumalıoğlu Hüseyin Erdal 
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Trabzon İstanbul 
Lütfi Göfctaş Süleyman Arif Emre 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu t 

Gerekçe : Ağır sanayiin ehemmiyeti ortadadır. 
Anakuruluş TEMSAN'dır. Vakit kaybının önlenmesi 
için teklif yapılmıştır. 

BAŞKAN — Önergedeki ilk imza sahibi olarak 
Sayın Göçmen, buyurunuz efendim. 

YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın Baş-
kan\ Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Tamamen teknik bir konuda malumat arz etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının 2271 sayılı paragra
fının birinci cümlesiyle yapılacak fizibilite çalışmala
rının TEK ve TEMSAN tarafından yürütüleceği hük
mü vardır. 

Oysa, geçmişte, TEMSAN ve TEK'in kolayca bir 
işbirliği içine giremediği görülmüştür. Misal olarak, 
jeneratör ithali mevzuunda TEK ve TEMSAN, geçmiş 
devirlerde, anlaşamamışlar ve bu anlaşmazlık netice
sinde, bazı özel kuruluşlar ve kişiler, bu yolla milyon
ları vurmuşlardır. Halen jeneratör ithali mevzuun
daki bu durum devam etmektedir. 

Mevcut planda jeneratör ithalinin kamu sektörü
ne verilmesini şükranla karşılıyoruz. Bu durumda 
TEMSAN'ın kurulu? gayeleri arasında ve hatta is
minde bile ticaretle iştigal etmesi belirtilmiş bulun
masına binaen, TEMSAN'm ağır sanayiin elektrome-
kanik dalında anakuruluş olması hasebiyle, ticari sa
hada olduğu gibi, teknik sahada da yapılacak çalış
maların ağırlığını üzerinde taşıması tabiidir. 

Ayrıca, TEMSAN'ın anakonusu ve tek iştigal sa
hası elektromekanik sanayiidir. Oysa, Türkiye Elektrik 
Kurumunun değişik çeşitli sahalarda yapmakta oldu
ğu çalışmalar mevcuttur. 

Bu bakımdan, elektromekanik sanayii mevzuunda 
yapılacak ciddi ve ağır çalışmalara, TBK'in, bütün 
ciddiyetiyle ve ağırlığı ile eğilmesi mümkün görülme-
rftefctedir, 

İzah ettiğimiz bu sebeplerden dolayı, elektrome
kanik mevzuunda yapılacak proje çalışmalarında va
kit kaybının önlenmesi için, teklifimizin Yüce Heye
tinizce kabulünü rica eder, saygılar sunarız. (MSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göçmen. 
Sayın Komisyon?., 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Say» HfÜrfimet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) —• Sayın Başkan, 
proje, TEMSAN ve TEK'in işbirliği ile yürütülecektir. 
Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

121 numaralı geri verme önergesini okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Türkiye'nin ağır makine fabrikaları, kalıp, 
takım, rulman ve halitalı çelik sanayiine kavuşması 
için MKEK'nun 22 ilde başlattığı 28 proje bu Plan 
döneminde tamamlanacaktır. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plammn 2238 nci pa
ragrafı sonuna, «Bu maksatla MKEK'ca programla
nan ve başlatılan : / 

1. Yozgat Büyük Dokuma Fabrikası, 
2. Kütahya Büyük Pres Fabrikası, 
3. Afyonkarahisar Büyük Döğme Fabrikası, 
4. Kütahya Tav Fırınları imal Fabrikası, 
5. Kahramanmaraş Tav Fırınları İmal Fabrikası, 
6. Adıyaman Çimento Fabrikası imalatı, 
7. Gaziantep Şişe Doldurma Man. Fabrikası, 
8. Giresun Ambalaj Mak. Fabrikası. 
9. Kırşehir Kesici Takımlar Fabrikası, 

10. Tokat Kesici Takım Fabrikası, 
11. Kayseri Kesici Takım Fabrikası, 
12. Gümüşhane Kesici Takım Fabrikası, 
13. Ankara (Haymana) Kalıp Fabrikası, 
14. Ankara (Kalecik) Kalıp Fabrikası, 
15. Ankara (Keskin) Kabp Fabrikası, 
16. Ankara (Beypazarı) Kalıp Fabrikası, 
17. Çorum Ağır Makine Fabrikası, 
18. Konya B. İş Makineleri Fabrikası, 
19. Amasya Ağır Makine Kâğıt Tesisleri Fabrikası, 
20. İsparta Ağır Makine ve Füb. Tesisleri, 
21. Trabzon Hidrolik Makineleri Fabrikası, 
22. Konya Değirmen Makineleri Fabrikası, 
23. Bilecik Rulman 1 nci Fabrikası, 
24. Ordu Rulman 2 nci Fabrikası, 
25. Rafineri tesisleri, 
26. Ankara (Polatlı) İnşa Kazı Makineleri Fabri

kası, 
27. Çankırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası, 
28. Elazığ Vasıfh ÇeHk Fabrikalarıbu Han dö

neminde tamamlanacaktır.» ifadesinin Planm geri ve
rilmek suretiyle eklenmesini arz ederiz. 
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GEREKÇE 
: Türkiye hızla kalkınmak ve sanayileşmek duru

mundadır. Sanayileşmesini dışarıya bağlı olmadan de
vam ettirmek için öncelikle bu projelerin gerçekleş
tirilmesi gerekmektedir. Gecikmeye meydan verme
mek için başlatılan bu projeler bir an önce tamam
lanmalıdır. 

Konya Trabzon 
Şener Battal Lütfi Göktaş 

Ankara Sivas 
Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu 

İstanbul Yozgat 
Fehmi Cumalıoğlu Hüseyin Erdal 

Adıyaman Kahramanmaraş 
Abdurrahman Unsal Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi olarak Sayın Şe
ner Battal; buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; huzurunuza Planda yeri olan, pro
jeleri olan, istimlakleri tamamlanan Makine Kimya 
Endüstrisinin 28 adet ciddi yatırımının bu devrede 
tamamlanması için bir önerge ile çıkmış bulunuyo
ruz. Tekrarlıyorum, projesi var, Planda yeri var, 28 
büyük, makine yapan fabrikanın yer istimlakleri de 
tamamlanmış bulunmaktadır. Makine Kimya Endüst
risi Kurumunun 22 ilde başlattığı 28 adet yatırımdır. 
Bunlardan birini örnek olarak vereyim; Cihanbeyli -
Kuru arasında İş Makineleri Fabrikasıdır. Greyder, 
dozer yapacak, yol makineleri yapacak bir fabrika
dır, makine yapan bir fabrikadır. Şu anda karayolla-
rımız, Yol, Su Elektrik Kurumu bu yol makinelerinin 
küçük bir parçası, bir grayder bıçağı yok diye makine 
parkmda yatmaktadır; yedek parça ikmali yapılama
maktadır ve son derece pahalıdır. 

işte, dışa bağımlı olmamanın yolu, makine yapan 
fabrikayı, ağır sanayii kurmaktır. Makine Kimya En
düstrisi Kurumunun, İstiklal Savaşında verdiği kah
ramanca hizmetlerin tekrar yeniden yaşanmasını is
tiyorsak, böylesine heyecan verici, ciddi, istimlakle
ri bitirilmiş 28 fabrikanın, bir an evvel tamamlanması 
hususundaki bu önergemize iltifat buyurursunuz. 

Sizi bu tarihi sorumluluğunuzla baş başa bırakır
ken, müspet oy kullanmanızı rica eder, saygılar su
narım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Ayrıntı olduğu 
için Planda yer almaması gerekir. O nedenle katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
onaylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

122 numaralı geri verme önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Türkiye'nin motor, aktarma organları ve 

motor sanayiinin kurulmasında TÜMOSAN öncelik 
yapacaktır. Ve bu Plan devresinde TÜMOSAN'ın bu 
sahaya ait 13 projesi tamamlanacaktır. 

, 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2238 nci 
paragrafı yerine «Türkiye 4 ncü Plan döneminde 
de elektriksiz makine imalinde III. Plan döneminde 
atılmış başlatılan gerçek atılımı aynı hızda devam et
tirilerek, özellikle tarım dışı makineler ile tarım ma
kinelerinin de üretim artış hızını III. Plan ortala
masının çok üstüne çıkarmak zorundadır. Bu me-
yanda TÜMOSAN tarafından başlatılan ve program
lanan : 

1. Konya Traktör Motoru Fab. 
2. Niğde Kamyon Motoru Fab. 
3. Sakarya Ağır Kamyon Motor Fab. 
4. Bursa İnegöl Benzin Motorları Fab. 
5. Eskişehir Lokomotif Motor Fab. 
6. Rize Gemi Motorları Fab. 
7. Konya Traktör Motor Yenileme Fab. 
8. Uşak Otomobil Motorları Yenileme Fab. 
9. Aksaray Kamyon Motorları Yenileme Fab. 
10. Konya Traktör Fab. 
11. Mardin Traktör Fab. 
12. Burdur Traktör Fab. 
13. Nevşehir Aktarma Organları Fabrikası. Bu 

Plan döneminde tamamlanacaktır.!» ifadesinin, plan 
geri alınmak suretiyle eklenmesini arz ederiz. 

Konya 
Şener Battal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Ankara 
Oğuzhan Asiltürk 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 
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Gerekçe : Ağır sanayi, motor sanayiinin ağıra 
alınmasının Türkiye'ye 4e zararlar tevlid edeceği aşi
kârdır. 

BAŞKAN — Sayın Şener Battal... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz hakkımı Temel 

Karamollaoğlu'nâ devrediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bu önergemizin, aslında, deminki verdiğimiz öner

geyle çok küçük bir farklılığı var; farklı farklı pa
ragrafları içine alıyor. Deminki önerge kabul edilme
di. Belki arkadaşlarımız tarafından tam manasıyla, 
diğer önergeyle olan farkı anlaşılmamış oldu. 

Biz burada, TÜMOSAN'ın yapacağı yatırımların, 
ismen bilhassa zikredilmesinde fayda görüyoruz; sa
dece TÜMOSAN'ın değil, diğer yatırımcı kuruluşla-
rınkini de, «SAN'lı şirket» dediğimiz şirketlerinki de. 

Hükümet bundan önce, «bunlar detay olduğu için 
plana girmesine gerek yoktur» dediler. Aslında, Üçün
cü Beş Yıllık Plana bunlar ismen girdi. Yalnız, bu 
sefer, bir farkı var, sadece ismen bunlar girmiyor, ye
ri de belli, ne kadar yatırım yapacakları da belli, pro
jeleri de var; bir kademe daha ileri gidilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız, Planda ismi zik
redilmiş olmasına rağmen, bu tip yatırımların hükü
metlerce, hele hele koalisyon hükümetlerince ele alın
ması çok güç oluyor. 4 sene geçti, Planda zikredil
miş olmasına rağmen^ hatta bir de bu sene var, ara 
sene, planlı mı plansız mı belli değil, 5 sene geçti, 
5 senedir şu projelerin yürütülmesinde çok büyük 
güçlükler çekiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer biz bu isimleri pla
na dercedersek, bundan sonra çok daha kolaylıkla 
hareket edilecektir. Aksi takdirde, bu projeleri, size 
söylüyorum, sizin Hükümetiniz işbaşında kalsa, emin 
olun, yaptırmazlar, size yaptırmazlar; bundan önce 
yaptırmadıkları gibi. Uçak sanayimden sizi vazgeçi-
riyorlar, TÜMOSAN'dan vazgeçiriyorlar, TAKSAN' 
dan vazgeçiriyorlar ve yaptırmayacaklar. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Kim? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Şu 
anda, şimdiye kadar yaptırmadıkları gibi... Dış güç
ler, devalüasyonu yaptırıyorlar, bunu yaptırmayacak
lar. 

SAMÎ GÖKMEN (Muğla) — Size yaptırdılar mı? 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Ha

yır, biz gücümüz yettiği kadarıyla direndik. 

Yalnız, Plan bu kapıdan çıkana kadar, yetki sizin 
elinizde. Lütfedin,, şu isimlerin plana girmesinden 
kimse zarar görmez. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Ne o? 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Mo

tor sanayiinde hangi sanayi dallarının kurulacağına 
dair. Lütfedin şunu kabul edin; ama girmezse, bun
dan zarar görülebilir ve bundan önce bunun zararını 
millet olarak biz çektik. Ne zararı olacaktır şu isim
lerin plana girmesinin, kime zararı olacaktır? «Prog
ramda var,> deniliyor. Muhterem kardeşlerim, TÜM
OSAN'ın şu andaki yatırımları bile yürütülmüyor, te
min edilen kredileri dahi kullandırılmıyor. Yalnız, 
millet, tevdi ettiği yetkiyi, Millet Meclisi olarak şu 
anda, milletin tevdi ettiği yetkiyi biz kullanma duru
mundayız. Gelin, müştereken şu kararı alalım, şu 
isimler programa girsin, hiç olmazsa, «Şu Plan dö
neminde şu yatırımlar kesin olarak karara bağlandı -
hükümette kim olursa olsun - hükümetlere talimat 
verildi» denilsin; biz de bunun takipçisi olalım. 

Muhterem arkadaşlarım, ümit ediyorum ki, şu 
projeleri vatanseverlik milli duyguları içinde beraber
ce kabul ederiz; Hükümetlere, bir plan gereği, tali
mat olarak veririz; onlar da bu işi yapmazlarsa, ya
kalarına daha iyi bir şekilde yapışırız. Aksi takdirde, 
belki bir beş sene aradan geçer, tekrar plan geldiğin
de, «Bu projeler plana girsin mi, girmesin mi?» mu
hasebesini yaparız; ama beş sene, milletlerin tarihin
de, şu sıralarda bilhassa çok büyük zamanlardır, çok 
ehemmiyetli zamanlardır. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Siz

lerin bu konuda hiç olmazsa şu şirketlerden sadece 
şu konuda sizin öngördüğünüz, kabul ettiğiniz teklifi 
destekler mahiyette olduğu için destekleyiniz. İnşal
lah, bu talimatları hükümetlere verelim ve bunun ta
kipçisi olalım. 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla

oğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ilkesi zaten Plânda yer almıştır, bu ayrıntının da yer 
almasına katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, 
gerekçelere kaülaayor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Geri verme gerekçesinin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

123 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
«Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Türkiye'de elektromekanik sanayiinin ku
rulması için TEMSAN'ın Diyarbakır, Elazığ, Ma
latya ve Yozgat'ta kurmakta olduğu oniki tesis bu 
Plan döneminde tamamlanacaktır. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2270 pa
ragrafı sonuna TEMSAN'ın programlarına giren pro
jelerinin bir an önce bitirilmesi için her türlü tedbir 
alınacaktır. Bu meyanda : 

TEMSAN'ın; 
1. Elazığ Enerji Nakil Hatları Teçhizatı Tel 

Çekme Fab. 
2. Diyarbakır Su, Buhar, Gaz Türbinleri, Pom

palar, Derinkuyu Pom, Fab. 
3. Malatya Transformatör, Alternatör, Jenera

tör Fab. 
4. Yozgat Kazan Fabrikaları bu dönem içinde 

tamamlanacaktır» ibaresinin, plan geri verilmek su
retiyle eklenmesini arz ederiz. 

Gerekçe : Bu projeler, Türkiye'nin sanayileşmesi
nin ve enerji ihtiyacının giderilmesinin yegâne yolu
dur. 

Diyarbakır Sivas 
M. Yaşar Göçmen Temel Karamollaoğlu 

Trabzon Yozgat 
Lütfi Göktaş Hüseyin Erdal 

Adıyaman " İstanbul 
Abdurrahman Unsal Fehmi Cumalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

M, YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Göçmen. 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ağır sa

nayi yatırımlarında Türkiye Elektromekanik Sanayii 
Anonim Şirketince, yani kısa adı TEMSAN tarafın
dan yapılmakta olan yatırımlara gereği gibi ve gere
ken açıklıkta yer verilmemiştir. 

Türkiye'nin geri kalmış bölgelerinden Diyarbakır, 
Elazığ, Malatya ve Yozgat'ta yapılmakta olan bu ya

tırımlar halen durmuş vaziyettedir. Sadece Diyarba
kır'da şimdiye kadar 3 bin dönüm civarında arazi sa
tın alınmış ve takriben 50 milyon liralık yatırım ya
pılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, muhalefette iken, halkın 
önüne çıkıp, geri kalmış bölgelerin edebiyatını yap
mak ve bu işi istismar etmek; fakat iktidar olunca, 
geri kalmış bölgelerde başlatılmış yatırımları durdur
mak, anlaşılması oldukça güç şeylerdir. 

Şimdi bizim konuşmamızdan sonra Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet, TEMSAN yatırımlarının kâfi 
derecede Planda mevcut olduğunu ve bunların detay 
olduğunu belirterek önergemize katılmayabilirler. 

Eğer böyle ise, neden, Diyarbakır'daki ağır sa
nayi tesislerinin ve diğer TEMSAN tesislerinin şu an
da inşaatları durmuş vaziyettedir? Neden, Diyarba
kır Çimento Sanayii, Kurtalan Çimento Sanayii in-

I şaatları durmuş, organize sanayi bölgelerinin yapıl
makta olan işlemleri muattal bir vaziyete getirilmiş
tir? Bunların akıl ve mantıkla izahı mümkün değildir. 

Bu durumda, artık, halkın önüne geçip, halkı is
tismar edip tekrar oy toplamanız oldukça güç olacak
tır. Bazı gazetelerin de yazdığı gibi, artık halkın önüne 
zor çıkacaksınız muhterem milletvekilleri. Yatırımları 
durdurulan bölgelerin milletvekillerine sesleniyorum : 
Bu önergemizi mutlaka desteklemelisiniz. Aksi tak
dirde, bu yatırımların durmasını ve bu fabrikaların 
yapılmamasını, seçmenlerinizin önüne çıkarak izah 
edemeyeceksiniz. Yaptığımız teklif, sıradan ve Büyük 
Meclisi oyalayıcı bir teklif değildir; Diyarbakır, Ela
zığ, Malatya ve Yozgat fabrikalarının, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi içinde tamamlanmasını istemek
ten ibarettir. Bunu reddettikten sonra, Türkiye'nin 
sanayileşmesinden ve enerji ihtiyacının giderilmesin
den nasıl bahsedeceksiniz? Köylüye 30 kilometre yol 
yapmakla, tarlaların taşlarını toplamakla, KUP Pro-

[ jesiyle, KİP Projesiyle, Doğunun geri kalmış insan
larını artık aldatmak çok güç olacaktır. Önümüzdeki 

I seçimler, bu kanaatlerimizin doğruluğunu elbette gös-
I terecektir. 
I Yüce Meclisten, önergemizin kabulünü istirham 
I eder, saygılar sunarız. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
I Sayın Komisyon?.. 
I PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL-
I MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen-
I dim. 

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

I SI HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
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projeler yürüyor; onun için bu kadar ayrıntı ile Plan
da yer almasına gerek yok; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet ge
rekçelere katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Geri verme önergesinin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

124 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Türkiye'de elektronik sanayiinin kurulması 
hususunda Erzurum, Hasankale, Aydın ve Ankara'da 
başlattığı projeler bu Plan devresinde tamamlanacak
tır. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plam 2289. paragra
fı sonuna «TESTAŞ'ın programına giren projelerin 
planlanan yerlerde bir an evvel ikmali için her türlü 
tedbir alınacaktır. Bu mey anda, 

1. Erzurum Elektronik Sanayii, 
2. Hasankale Elektronik Sanayii, 
3. Aydın Elktronik Sanayii, 
4. Ankara Elektronik Sanayii fabrikaları bu Plan 

devresinde tamamlanacaktır.» ibaresinin Planın geri 
alınmak suretiyle eklenmesini arz ederiz. 

Gerekçe : Türkiye'nin ağır sanayi hamlesi kurtu
luş savaşıdır. Bu derece ehemmiyetli olan atılımların 
hızlandırılması zaruridir. Yer değişiklikleri ile zaman 
kaybedilmemelidir. 

Konya Erzurum 
Şener Battal Korkut Özal 

Sivas Yozgat 
Temel Karamollaoğlu Hüseyin Erdal 

Trabzon İstanbul 
Lütfi Göktaş Fehmi Cumalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, değerli üyeler; 
Bundan evvel de bazı projeler mevzuunda Yüce 

Heyet huzurunda tekliflerimiz oldu. Sayın Hükümet 
temsilcisi, bunların ayrıntı olduğunu söyleyerek, za
ten yürüdüklerine işaret ederek, önergelere katılma
dıklarını ifade ettiler. Aslında, bazı hususları bu he
yette arz etmek ve zabıtlara kaydettirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Birincisi : Acaba, bu projeler ayrıntı mıdıı? Bu 
Planda, en az, tespit edebildiğim, 6G'a yakın proje 
ismen zikredilmiştir, bunların içinde 5 müyon liraya 

1 mal olan projeler dahi vardır, madde numaraları da 
zikredilmiştir. O halde, «Bu plana ayrıntılar konulmu
yor, projeler zikredilmiyor» beyanım kabul etmemiz 
mümkün değildir. 

Bir misal vereyim : 1339'da Divriği Pelet Sintel-
leme tesisleri ismen zikrediliyor; 1412'de «Zonguldak 
Havzası Mastır Plan Projesi» diyor, 1441'de Adana -
Aktepe - Sivas - Dumluca - Malatya - Deveci gibi 
projeleri ismen zikrediyor. 

O halde, şuna katılmamız mümkün değildir : «Bu 
plan sadece esasları alıyor, isimleri zikretmiyor.» 

Zaten, olması da mümkün değildir. Bu Plan si
yasi bir dokümandır, bu Plan Yüce Meclisin kararıy
la tekemmül ediyor ve bu Plan Yüce Meclis, sadece 
prensipleri değil, o prensiplerin uygulandığı anaisti-
kametleri de ismen vermek durumundadır. 

Nitekim, bundan evvel verilen bazı önergelerle, 
Yüce Meclis, Türkiye'nin geri kalmış bazı bölgeleri
nin projelerine olan hassasiyetini teyit etmiş ve bun
lar üzerinde verilen önergelere katılmıştır. 

Bu bakımdan, Erzurum'da, Aydm'da ve Ankara' 
da kurulmakta olan TESTAŞ projelerinin özelliğine 
işaret etmek istiyorum. 

Bu projelerin ükü ianesi Erzurum'da, biri Aydın'da 
biri de Ankara'da olmak, üzere 4 ünitedir. Bu proje
ler, dünyada buıgjün en hızlı gelsen teknolojiyi Tür-
Jcîye'ye getirmeyi hedef almakladırlar. Hefctronıik 
sanayiinin en önemli unsurlarını imal edecak proje
lerdir. 

Bu projelerin yerleri gelişi güzel tespit edilme-
raıiştıir. Bu ifadelerıi söylerken, sorumkılük taşıdığı
mız her şeyıin saıvuiMnalsjıu, sizıler aynı endişelerle 
düşünüyorsanız, herkesin de aynı şekilde düşüldüğü
mü söylemek istiıyorumüBu projelerin yerleri tespit edıi-
lirkem, sadece mlüfoendilslk hareket noktalan alınma
mıştır, alımması da mümkün değuldlir ve bu Hüküme
tin, özellikle .işbaşına geldikten sonra bazı projelerin 
yerlerinim değİştıirilmesii hususunda sadece mühendis
lerden ibaret gruplara yaptırdığı» tetikliklerle verdiği 
(kararları, siyasi ıbaikıımıdan fevkalade yanlış 'bulduğu
muzu ifadle edîerüım. 

Mıüdendülslerin verdiği kararları, bu meslekin bir 
mensubu olarak uzun yıllar yaşadıik ve böyle karar
lar verdüık. Bu kararlar, Türkiye'nin bazı gerçeklerini 
lihtıüva edemezler. Türkiye'nin işsliz kalacak bölgele
rinde, mulhaceret bölgelerinde, bartakım jeopolitik 
sorunların olduğu bölgelerdeki projeleri, mühendlis-
lik hesapları değerlendiremez. Buradaki kararları si
yasi kadrotor verir ve verilen bu kararlar, blir yerde, 
mühendiMliik kararlarının üsitSiadedir ve onları aşar. 
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Bu bakımdan, özelikle Halk Parttüjsıitrukı Mecis Gru-
punaın değerli üydetrıibıe, Türkiye'nin geni kalmış böl-
gelierıiine gclürütaüş projeler metvzuunda ne kadar 
hassas olmamız gerektiğini hatırlatmayı bir vazife 
biliyorum. Bu 'bakımdan, burada ismen zikredilmiş 
olan bu projelerin bazılarınım değiştirilmesi de söz 
(konusudur ve bu kararlar siyasi kadronun dışında, 
'belki bürokrasi seviyeslind© teşekkül edecektir. 

Yülöa Meclislim bu gibi projellerin yapısına ve bu 
projelerin memleket içindeki dağılış dengesine dükkat 
öderek ve dalha eyvel kararları vedilmiş olan Erzu
rum Halsankale, Aydın ve Ankara elektronik proje-
krinün Planda ismen zikıiedilmâsini, bu gibi proje
lerin çoğunun iismen zikredilmiş bulunıduğu ve bu ka
rarların çok yöMü dengeler düşünülerek verildiği mü
lahazası le teklif etlik. 

Takdirleridize ive özellikle uzum yıllar istihdam 
problemli baledlememıiş Erzurum gibi' Doğu Ana
dolu vlilalyetlerinfcte yatırım olarak az, istihdam ola
rak yüksek ive iklim şartları bakımından da en uygun 
olan bu güibü projelerin yerlerimin siyasi kararlarla, 
özellikle bu Meçisin huzurunda teispiıt edilip, plaln-< 
îarda böylece dercedliteesimlira, bizim .demfokralsli anla
yışımızın içinde ve onun genıel prensipleriyle tam uy
gunluk halinde olması balkıimınidan teklif ediyoruz. 
Tasıvipleriinlilzıe saygıyla arz ederiz. 

Sözlerime son verirken Yüice Meclisli saygıyla se
lamlarım. (MSP sıralarınJdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın Komliısyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) Katılmıyoruz efen^ 
dim. 

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

'BAŞKAN — Sayım Komisyon ve Sayın Hükümet 
gerekçeye kaitıtaıyoriar, 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oyUarınıza sunacağumı: Gerii verme gerekçesinin dik
kate alınmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul! 
ödimemilşitir. 

125 sayılı geri verme önerges» okutuyorum. 

•Millat Möc&İ Başkanlığına 
Özü : Türkiye'de .otomobil, kamyon, miniMü 

ve otobüs üretim hedefleri yarı yarıya düşürülmeye
cek bilakis artırılaoakltır. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2290 parag
rafının çıkartılarak «Karayolu taşıtları üretimi, bu 

I 'sektörde tesMerün fcapasiiteleriıni asgari optimum öl-
I çülere çıkartarak, serbestçe gelişecek olan yurt içi 
I talöbi karşiayacak ve ihracına imkân verecek tarzda 
I artırılacaktır.:;» ibaresinin plan geri verilmek suretiyle 
I konulmasını arz ederiz. 
I Gerekçe: Otomotiv sanayii sürükleyici ve geniş 
I 'jsiühdam imkânı olan bir sanayi dalıdır. Memleketi-! 
I tmıizde fert başına düşen otomotiv sanayi malları çok 
I azdır. Bu sektörde ihraç potansiyeli de yüksektir. 
I Türkiye bu sanalda da çok geri kalmıştır. Bir an önce 
I bu sanayide tesislerin asgari-optimum kapasiteye çı-
I ıkarıîmalsı icajbeder., 
I Erzurum Sivas 

Korkut Özal Temel Karamollaoğkı 
Konya Trabzon ' 

Şener Battal Uiilffii Göktaiş 
I Yozgat istanbul 

Hüseyin Erdal Fehmi Cumalıoğlu 
Kahramanmaraş 

I Hasan Sayithanoğlu 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurum Sayın Korkut Özal, 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş 

kan, değeri üyeler; başka bir konu dolayısıyla hu-
I zuırlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Katılmamıza 

imkân olmayan bir hususa Yüce Heyetin dikkatini 
çökmek işitiliyorum. 

I Karayolu taşıtları üretimi, biraz evvel konuşu
lan maddeleri de düşünecek olursanız, Türkiye'de, 
mofor sanayiini de dahil ederek, önemli bir iştigal 

I alanıdır. 
I Karayolu taşıtları, sadece lüks taşıtlar değldlir. 
I En önemlü unsurlardan birli kamyon, kamyonet, mi-
I dibüls gibi, Türkiye'min önemli taşıt ve taşıma prob-
j tenlerinde her geçen gün çok daha büyük ölçüde 
I kullanılan araçlar da bunların içinjdedir. 

I Bunların sanayii bugün Türkiye'de kurulmuştur. 
Bu sanayi % 65, % 70 ölçüsünde yurt içi kaynak
larına dayanır. Eğer öngörülen planlar, kamu kesi-

I minide ve özel köSimdie gerçekleştkülecelk olursa, ina-
I nıyoruz ki, önlümüzdeıkli beş altı sene içinde % lOÖ'e 
I yaklaşan yerli imalat imkânları da doğacaktır. Fakat, 
I hayretle müşahede etniğimiz, bu Planda, bazı rakam-
I lan sizlilere arz etmıek istiyorum: 
I 1977 fiili kamyon üretimi 21 193 .üken, Plan, 1983 
I Türkiye kamyon üretimini 24 920'de kısmaktadır. 
1 Yanli, başka bir deyimle, Türkiye kamyon üretimi 
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yapmasın. Çünkü, 1977'den 1983'e kadar 6 sene ge
çeceği düşünülecek olursa, sadece 3 ıbtin civarında, 
6 senede % 15,e tekabül eden bir artış, Türkiye'nin 
ekonomik büyüim'efsline normal olarak ayak uydura
maz. Ne olacakta? Gerçekçi rakamlar değildir. Kısa 
zamanda 21 büne ulaşmış, Türkiye'deki saniyen, üre-
tlimünü, bu şek'illde baislkı afatuda tuttuğunTuz takdirde 
olacak şey, fevkalade yanlış kanallardan ve zorlan
mış kanallardan rn'asefe yilne gfideoek; fakat çarpık
lıklar aytyuka çıkacaktır. Aynı şey kamyonet üreıtürnıi 
için de vardır. Bugün kamyonet, iMsadi kulanumı 
olan, iktisadi amaçlı bir vasıtadır. 1977'de 14 199 
fiili üretime mukabil, 1983'te 13 750 üniteye düşürül-
midkitedir, bu Plana göre. 

Şilmldi, bu rakamları gördüğümüz zaman, bizim 
•kianaatiim'iz, Planı yapanil'arın, Türkiye'nin büyüimietsiı 
hakkındaki fikirleriyle , bizim fiifcirlerimiizin bağdaş
ma imkânı yoktur. Bu rakamların içine TürkÖye'nün 
geleceğimi sığdırmak mümkün değildir ve sığmaya
caktır. Burada zalbitûara söyledliğfimıiz rakamlarla, 
üretimler, belki verilen rakamların ikii mi'slûne çıka
caktır, flitim zorlamaıliarla; (bunun neticesi olarak, bu 
Plan, kısır, çerçdvteis» dar, Türkiyeiyi büyütmeye d'eig'iî, 
Türkîyfc'yli küçültmeye yönelmiş bir planıdır. 

'Bu bakımdan, Planın taiblfii büyümeyi zorlayıcı ve 
özelikle Türkiye'min bugiünlkü altyapısında çok bü
yük önem kazanan, köye yönieîmıiş, köyü kallkındır-
miayı hlödletf alan bir miemlieketıte, bu vasıtaların kısıl-
maşım anlamak mümkün değildir. Bu vasıtaların 
önemlti bir kısmı, özelikle köy setviıyeslindeik!i faaliyet
lerde mecburi araçlardır; bunu demlkiy oluyla yapa
mazsınız. Bu bakımdan, köy ve yurt alanında yapı
lan çalışmalarda bu raikamların düşütaösiini biz an-
layamadılk. Aynı şekilde, mlinilbüs; 5500 tane 1977'deı 
üretilmiîş, 1983'te 6000'e çıkıyor. 

Bunların amortismanını dahi düşündüğünüz za
man, bu üretim seviyelerinin mevcut parkı dahi ayak
ta tutması düşündürücü bir rakamdır. 

Bu bakımdan, bizim kanaatimiz, burada bir, özel 
kesim devlet kesimi mevzuunu da söylemiyoruz; çün
kü, öyle görünüyor ki, biraz evvel Sayın Halk Par
tisi'Grup mensuplannın verdiği ve kabul edilen bir 
önergeyle, özellikle motor sanayii, aktarma organ
ları sanayii, Devletin öncü veya tekelinde - nasıl git
ti bilmiyoruz - olduğuna göre, demek ki, bu bir özel 
sektör meselesi de değildir. 

Bu bakımdan, Yüce Heyetin, bu hedeflerin bu 
kadar dar tutulup, Türkiye'yi bir nevi demir çem
ber içine alacak hedefler 'içinde kalınmasına gönlü

müz razı değildir ve nitekim Türkiye bunların için
de de kalmayacaktır. Gerçekçi olma bakımından, 
bunların tabii seyirleri nereyi gösteriyorsa, o rakam
lara götürecek şekilde, eğer Türkiye kendi ihtiyacını 
karşılıyorsa, ihracata yönelik şekilde - o hususta da 
tekliflerimiz olacak - Türkiye'de yüz binlerce insana 
iş veren bu sanayii böyle bir çemberin içine almak 
mümkün değildir. 

Saygılarla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkut 

Özal. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Komis
yon, gerekçeye katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Geri verme önergesindeki ge
rekçenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

126 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Bu Plan devresinde özel sektöre tam teş
vik verilecek ve özel sektörün yatırım oranı % 43'e 
düşürülmeyip '% 50 oram muhafaza edilecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 534. ncü paragrasının 
son iki cümlesi çıkartılarak yerine «Ancak Dördüncü 
Plan döneminde özel sektör yatırımları kısılmayarak 
tam teşvik edilecektir. Özel sektör yatırımlarının tüm 
yatırımlar içindeki payımn |% 43 oramnda tutulma
yarak ;% 50 oranını muhafaza etmesi için her tür
lü imkân ve teşvik sağlanacaktır.» ifadesinin, Plamn 
geri verilmesi suretiyle eklenmesini arz ederiz. 

Gerekçe : Özel sektörün geçen Plan devrelerinde 
başarılı olduğu bilinmektedir. Kalkınma hızımızın 
düşürülmesi, özel sektörün şevkinin kırılmaması ve 
verimsiz bir devletçilik anlayışı içine girilmemesi ge
rekmektedir. Aşırı devletçiliğe kayış bugünkü Ana
yasaya da aykırıdır. 

. Erzurum Yozgat 
Korkut Özal Hüseyin Erdal 

Sivas İstanbul 
Temel Karamollaoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 
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BAŞKAN — Sayın Korkut Özal, buyurun efen-
uXEEU 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, değerli üyeler; 

Buraya gelirken, Sayın Komisyon Başkanı bir sual 
sordu: «Biraz evvel Devlet kesiminin öncülüğünü ko
nuşurken, şimdi özel kesimin teşvik edilmesiyle aca
ba mesele tersine dönmedi mi?» gibi bir beyanda bu
lundu. 

Zannediyorum, bu sualin cevabı, meselede tam bir 
bütünlük içinde olduğumuzu da gösterecektir. 

«Özel sektör» dediğimiz zaman, zengin, para ba
balarım kastetmiyoruz; «özel sektör» dediğimiz za
man, Türkiye'de yüzbinierce, milyonlarca teşebbüs 
sahibi insanı kastediyoruz, vatandaşlar sektörünü kas
tediyoruz. Vatandaşlar mevzuunda bugün Türkiye' 
ndn büyük bir potansiyeli olduğunu görelim. Merak 
edenler gitsinler - ben kendim sık sık yaparım - sa
nayi çarşısını gezsinler. Türkiye'nin ne kadar büyük 
bir iş üretim gücü olduğunu orada, böyle büyük ser
mayeye dayanmayan işgücünü de görsünler. «Özel 
kesim» dediğimiz zaman, sadece büyük sermayeyi de
ğil, Devletin bürokratik baskısından kurtulmuş, işin 
normal şartlarıyla ve rekabet şartlarıyla gelişmesine 
inanmış bütün vatandaş kesimini kastediyoruz. 

Türkiye'nin bugün ekonomik gücünün belki 
ı% 70'ini bu özel kesim üretmektedir. Türk ekonomi
sinin, Planda öngörülen ve katıldığımız bazı anais-
tikametlerinin dışında, özel kesimin dinamizminden 
yararlanarak büyütülmesi esas alınmalıdır. Cumhuri
yet Halk Partisinin prensip olarak katıldığı Ortak Pa
zar felsefesi de, özel sektör kesimini şart koşuyor. 
Dolayısıyla, özel kesim meselesinde açıklığa kavuş
maya mecburuz. 

Şu planın rakamlarıyla, özel kesimin, üç plan dev
resindeki durumunu bir inceleyelim: 

1963 - 1967 yıllarındaki Birinci Beş Yıllık Plan 
döneminde, 1976 fiyatlarıyla, özel kesim 103 milyar, 
devlet kesimi 119 milyar yatırım yapmıştır. Nispet: 
% 54 kamu kesimi, % 46 özel kesimdir. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde özel kesim 167 
milyar* devlet kesimi 187 milyar; nispet, % 53 kamu 
kesimi, % 47 özel kesim. 

1973 - 1977 yılları arasındaki son Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde özel kesim 306 milyar, devlet ke
simi 319 milyar olmak üzere, % 49 ve % 51 durumu
na gelmiştir. 

özel kesim, belli sahalara, konut sahasına, imalat 
sahasına ve son yıllarda enteresan olarak, tarım ve 

ulaştırma alanlarına da büyük yatırım yapmaktadır. 
Mesela, tarım alanından rakam vereyim: İkinci Beş 
Yıllık Plan döneminde, özel sektör, tarım kesimine 15 
milyar lira yatırım yaparken, Üçüncü Plan dönemin
de 42 milyar liralık, tarım kesimine yatırım yapmış 
bulunuyor. Aynı şekilde, imalat kesiminde 53 milyar
ken İkinci Plan döneminde özel kesimin yatırımı, 
Üçüncü Plan döneminde 100 milyarı aşmaktadır. 

Konut kesiminde de 64 milyardan 106 milyara çık
mıştır. 

Şimdi, bu özel kesimin yaptığı faaliyetler, Türk 
ekonomisinin belli hizmetlerini görmektedir. Konu
tu devlete yaptıramazsınız; imalat kesiminin bütün 
meselelerini devlete hallettiremezsiniz; tarım kesimi
ni devlete yaptıramazsınız. Eğer, bunları yaptırırda
nız, zaten rejimin adı değişir. 

Şimdi burada yapacağımız nedir? Türk ekonomi
si, özel kesimin faydalı alanlarındaki bütün faaliyet
lerini sonuna kadar teşvik ederek ileri gider. Bunlara 
baskı koymak, bence, kendi kendimizi inkâr olur. 

Bir rakamla daha sözümü bağlıyorum: Son Üçün
cü Beş Yıllık Plan döneminde devlet kesimi, kendi
sine verilen işlerin %, 91'ini gerçekleştirirken; özel ke
sim, % 112'sini gerçekleştirmiştir. Görülen şudur: 
Özel kesim, kendisine gölge olunmadığı takdirde, Tür
kiye'de çok daha büyük hizmetleri yapabilecek du
rumdadır. 

Şimdi sual şudur: Türk ekonomisinde özel kesimin 
yeri var mıdır? Vardır, olacaktır ve ne kadar bunu 
tabana yayarsak, Türk toplumu o kadar güç kazana
caktır. Bunu yapmak, özel kesimi tabana yaymak ve 
Türk vatandaşının hepsini üretken hale getirmek, as
lında Anayasamızın amir hükmüdür de. Bu bakım
dan, devletin, bütün insanları memur yapıcı yolun
dan, bütün insanları üretici hale getirme yolunu za
ten biz Anayasa olarak da seçmiş bulunuyoruz. 

Bu bakımdan, plandaki özel kesimin, «Şu azaltı
lacaktır, öbürü yükseltilecektir» tabii gidişine ters ola
rak koymayı, daha evvel yapılan konuşmaları da ha
tırlayarak yadırgadığımızı söyleyelim. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Özal. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum* Sa

yın Başkan. 
Biz hiçbir şeyin üzerine baskı koymamalıyız. Ya

pacağımız şey, eğer yanlış bir gelir dağılımı varsa, onu 
düzeltecek mekanizmalar başkadır. Onu düzeltecek 
mekanizma, özel sektörü durdurma mekanizması 
değildir; verdidir, veraset vergisidir, gelirden alınan, 
servetten alman vergilerdir veya başka mekanizma-
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lardır. Fakat, özel sektörün, Türk vatandaşının üret
me gücünün bü şekilde kösteklenmesin! anlayamadı
ğımızı da ifade edelim. 

Bu bakımdan bu teklifi yaptık. 
Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiırp'Sı^ın Özal. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN ^Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Planda özel kesimin yatırımlarını plan çerçevesinde 
engelleyen bir hüküm yoktur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Gerekçeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon ka

tılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım: Geri verme gerekçesinin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

127 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: Bu plan döneminde ihracat seferberliği. tam 

teşvikle yürütülecek, alınması gerekli tedbirlere, 
a) Girdi dengelemesi, 
b) Özel sektörün temin ettiği dövizin ihtiyacı olan 

kısmının kendisi tarafından kullanılmasına ait teşvik 
tedbirleri de ilave edilecektir. 

IV. Beş Yıllık Planın 795. paragrafı sonuna «Bu 
plan döneminde ihracat seferberliği tam teşvikle yü
rütülecek, bu maksatla 

i) Girdi dengelemesi yapılacak, 
Özel sektörün temin ettiği dövizin ihtiyacı olan 

kısmı kendisi tarafından kullandırılacaktır» ifadesi
nin plan geri verilmek suretiyle eklenmesini rica ede
riz. 

Gerekçe: Döviz darboğazından çıkabilmemiz için 
ciddi bir gayrete ihtiyacımızın olduğu aşikârdır. Bu
nun için ileri sürülen hususların tatbiki büyük fayda 
doğuracaktır. 

Erzurum İstanbul 
Korkut Özal Fehmi Cumalıoğlu 

Sivas Yozgat 
Temel Karamollaoğlu Hüseyin Erdal 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Gerekçenizi izah edeceksiniz; buyu
run Sayın Özal. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, değerli üyeler; 

Türkiye'nin bugün en önemli sorunlarının, belki 
başında, dış ödemeler dengesi geliyor. Dış ödemeler 
dengesi bu planda açıktır. Daha evvel burada yaptı
ğımız bir konuşmada ifade ettiğimiz gibi, bu plan, bü
tün zorlamalara rağmen, 5 sene zarfında 14 milyar do
larlık bir açıkla dış ödemeler dengesini ve bunları da 
çeşitli kredilerle karşılayarak kapatmayı öngörmüş
tür. Dış krediler ve borçlanma yoluyla Türk ekono
misinin götürülmesi, bir yerden sonra mümkün de
ğildir. Çünkü, aldığımız kredilerin çoğu, bizim istedi
ğimiz maksada yönelme istidadında değildir. 

, Türkiye ne yapmak durumundadır? İhracatını ha
rekete geçirmek durumundadır. 

Sayın Başbakan burada yaptığı konuşmada, bu 
mevzuda mevcut Hükümetin bazı ilerlemeler kaydet
tiğini söylediler. 

Bunları ümitle karşılamak istiyoruz; fakat fiili du
rum şudur: Bugün Türkiye'de ihracat yapanların si
hirbazlık yapmaları lazım, dış piyasalarda her bakım
dan güçlü rekabet barajlarını açabilmeleri için. 

Bu, Türk ekonomisinin çeşitli sorunlarının bir ne
ticesidir. Bugün, Türkiye, ihracatım büyük ölçüde ar
tırma gücüne sahiptir. «İhracat seferberliği» adı altın
da yapılan çalışmaların radikal birtakım tedbirlerle 
desteklenmesi halinde, Türkiye'nin ihracatı bugünkü 
1,5-2 milyar arasında oynayan seviyeden, 6; 7; 10 
milyar seviyesine de çıkabilir. 

Türkiye'nin ihracatının hızla yükseltilmesine en 
önemli iki husus ki, planda ismen zikredilmesi lâzım, 
ihracata yönelik çalışmalarda hammaddenin, yani gir
dinin, dünya fiyatlarından temin edilmesi mecburiyeti 
vardır. 

Bugün dünya fiyatlarından girdi alamadığı tak
dirde, Türkiye'den, hiçbir ihracatçının, mal ihracı 
mümkün değildir. Türkiye'deki en önemli hammadde
ler, bugünkü kur üzerinden hesaplarsanız, dünya fi
yatlarının 2 ile 4 misline mal olmaktadır. Bu ham
maddeleri bu fiyatlarla alıp, dışarıya mal ihraç et
mek mümkün değildir. 

Bu bakımdan, biz, «ihracat teşvik edilecektir» gibi 
genel bir lâf yerine, 2 tane spesifik hususun açık ola
rak bu plana girmesini öngördük. 

Bunlardan birisi, «girdi dengelemesi» adı altın
da, dünya fiyatlarında hammadde temin imkânının 
ihracatçılara sağlanması mevzuudur. 
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Bu sağlanabildiği takdirde, tecrübelerimden ve 
bundan evvel gördüğümüz bazı tatbikattan işaret edi
yorum, Türkiye'nin ihracatında önemli bir patlama
nın imkânı hazırlanmış olur. 

İkinci ihracat yapan kimselere, firmalara, grupla
ra, temin ettiği dövizin belli bir kısmını serbestçe 
kullanma imkânının sağlanmasıdır. Bu imkân sağla
nabildiği takdirde, ki üzülerek söylüyorum, bugün 
Türkiye'de bu imkân memleketin güç şartlarında ih
racat yapan insandan alınıyor bu döviz, kime verili
yor? ithalatçıya, kollayıcıya veriliyor. Hangi fiyattan 
veriliyor? Düşük ve belli olan bir fiyattan veriliyor. 

Bugün Türkiye uygulamasında ihracatçı eziliyor, 
ithalatçıya prim veriliyor, bütün oyunlar da bu saha
da dönüyor. Biz diyoruz ki, kazanılan dövizin, onu 
kazanan tarafından kullandırılması da belli bir ölçü
de, plana bir ilke olarak girmelidir. Dünyanın çok 
memleketlerinde bu tatbikat yapılmaktadır ve bu tat
bikat ihracatı hızlandırma manasını taşır. 

Şimdi, Sayın Hükümet veya Komisyon, burada, 
bunların genel olarak mevcut olduğunu söyleyebilir
ler; kendilerine saygım vardır; ancak bu iki tane önem
li mevzunun, plana Yüce Meclisin kabul ettiği ilke
ler olarak girmesinde fevkalâde önem olduğuna işa
ret etmek istiyorum. Çünkü, bu yepyeni bir felsefe 
getirir mevzua. 

Bu bakımdan, Yüce Heyet uygun gördüğü tak
dirde, bu teklifimizin kabul edilmesiyle, Türkiye'nin, 
gelecek yıllardaki ihracatına, ihracatçıyı teşvik edici 
ve onu bu meselede destekleyici bir yön verilmiş olur. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musu

nuz? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Önergenin gerek
çesine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor mu
sunuz? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HtKMET ÇETÎN (istanbul) — Gerekçesine ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 
gerekçeye katılıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Bu geri verme gerekçesi de, diğer gerekçeler gibi, 
geri verme önergelerinin tamamı görüşüldükten son
ra tekrar işleme konacaktır. 

128 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planının 2110 ncu mad
desinde yer alan Anadolu Gübre Tesisi ve IV. Gübre 
Tesisi yatırımlarının temel hammaddesini petrol tür
lerinden olan Nafta oluşturduğundan ve ilerde Naf-
ta'nın da ithal edilmesi zorunluğunun ortaya çıkma
sı bu nedenle girdi fiyatlarının çok yükselmesi ya da 
yeterince Nafta maddesi ithal olunamamasından ötü
rü üretimin duraksaması, tesislerin tam kapasitede ça
lışamaması olasılığı söz konusudur. Nitekim, Fuel -
Oil.ile çalışan ve kuruluşunda bu açıdan yanlış karar 
verilmiş olan Ambarlı Santralının son yıllarda yete
rince Fuel - Oil ithal edilememesi nedeniyle yarı ka
pasitede çalıştığı enerji darboğazının ortaya çıkması
na neden olduğu bilinmektedir. Bu gerekçelere daya
lı olarak IV. Beş Yıllık Kalkınma Planının IV: mad
desinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 2110. Gübre Sanayiinde IV. Beş Yıllık Plan 
döneminde yapılacak 19,5 lira yatırım ile Soma Güb
re Tesisinin tamamlanması, Anadolu Gübre Tesisi 
ve IV. Gübre Tesisinin hammaddesinin petrol türün
den kömüre kaydırılması için gereken araştırmaların 
yapılması hammadde olanaklarına bağlı olarak Mazı
dağı, Şırnak ve Konya ile Elbistan Gübre Tesisleri 
yatırımlarına başlatılması öngörülmüştür. 

Kocaeli izmir 
ibrahim Akdoğan Mahmut Türkmenoğlu 

Ordu Antalya 
Ertuğrul Günay Hasan Ünal 

izmir Çanakkale 
Neccar Türkcan Altan Tuna 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planının 2111 nci mad
desinin, Meclis tarafından 2110 ncu maddesine ait de
ğiştirge önergesi onaylandığı takdirde, aşağıdaki il
kenin eklenmesi gerekmektedir. 2111 nci maddeye 
aşağıdaki bendin eklenmesinin oya sunulmasını arz ve 
rica ederiz. 

«Amonyak üretiminin, yerli hammaddeyi oluştu
ran kömüre dayalı kurulması esas olacaktır.» 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden görüşmek iste
yen? Yok. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Gerekçesine katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Gerekçeye ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet gerekçeye katı

lıyor. Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza sunacağım: Geri verme gerekçesinin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu geri verme gerekçesi de, diğer gerekçeler gibi, 
geri verme önergelerinin tamamı işleme konduktan 
sonra tekrar işleme konacaktır. 

129 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü: Köylü, memur, işçi, esnaf ve dargelirli va
tandaşların hakiki ve fiili refahlarının artırılması, bu 
vatandaşların ağır vergi yükü altında ezilmemesi ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar faizsiz kredi bulma
ları ve bölgeler arasındaki dengesizliklerin gideril
mesi için plana, «Refah katsayıları» sisteminin kon
ması ve bu katsayıların yıldan yıla titizlikle takibi ya
pılacaktır. 

4 ncü Beş Yıllık Planın 924 ncü paragrafı çıka
rılarak yerine, «Köylü, memur, işçi, esnaf ve darge
lirli vatandaşların ağır vergi yükü altında ezilmemesi 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak kadar faizsiz kredi bul: 

maları ve bölgeler arasındaki dengesizliklerin gideril
mesi esastır. Bu maksatla bir «refah katsayıları» sis
temi geliştirilecek ve bu katsayıların yıldan yıla titiz
likle takibi yapılacaktır.» ifadesinin plan geri veril
mek suretiyle konmasını arz ederiz. 

Gerekçe: Mahdut gelirli ve fakir halkın refah se
viyesi belli bir metot ile ölçülmez ve takip edilmez
se, kalkınmadan kimlerin ne kadar istifade ettiği bili
nemez. Bu durum millet fertleri ve gelir grupları ara
sında giderek artan bir uçurum meydana getirebilir. 
Neticede huzursuzluklar artar. Buna mani olmak için 
bir sistem gereklidir. 

Konya Mardin 
Şener Battal Fehim Adak 

Trabzon Sivas 
Lütfi Göktaş Temel Karamollaoğlu 

Yozgat İstanbul 
Hüseyin Erdal Fehmi Cumalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Görüşmek isteyen?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ye

rimden bir cümle ile ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabii; dinliyorum Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Önergemiz, gelir 

dağılımındaki dengeyi temin edecek bir önergedir, 
sosyal refahı temin edecektir. 

Önergemize iltifat buyurulmasını arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YİL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Böyle bir kat
sayının saptanması güçlüğü olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
gerekçeye katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım; Geri verme gerekçesinin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

130 numaralı geri verme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü: Verginin, köylü, işçi, memur, esnaf ve dar 
gelirlilerden alınmasından vazgeçilerek kalkınmaya 
mani olmasının önlenmesini temin edecek şekilde adil 
bir vergi sistemine geçilecektir. 

4. Beş Yıllık Planın 755. maddesi yerine «Köy
lü, esnaf, işçi, memur ve dargelirli!erden veya kârdan 
alınarak neticede fakirin sırtına yük olan kalkınma
yı önleyen şimdiki vergi sistemi değiştirilerek, milü 
bünyemize ve içtimai adalet ilkesine uygun, kalkın
maya yardımcı olacak bir şekle dönüştürülecektir.» 
ifadesinin, plan geri verilerek konulmasını arz ederiz. 

Gerekçe : Verginin fakir sırtına binen şimdiki sis
tem yerine, gücü olandan alınması âdil olacaktır. Ver
gi kalkınmaya da mani olmaktadır. Yatırımlar daha 
başlamadan çeşitli vergilerle çıkmaza sokulmamalı, 
belli imkânlarla kurulan tesisler küçültülmemelidir. 

Mardin Konya 
Fehim Adak Şener Battal 

Ankara Trabzon 
Oğuzhan Asiltürk Lütfi Göktaş 

Sivas . Yozgat 
Temel Karamollaoğlu Hüseyin Erdal 

Adıyaman İstanbul 
Abdurrahman Unsal Fehmi Cumalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Şener, görüşmek mi istiyor
sunuz? 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Birinci imza yok 
ki efendim, 

BAŞKAN — Birinci imza sahibi yetki vermiştir 
©fendim. 

Buyurunuz Sayın Şener Battal. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ama, yetki veren 
burada değil efendim. 

BAŞKAN — Yazılı yetki efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Vergi sistemi, günümüzde, «rejimlerin etiketi» di

ye yorumlanmaktadır. Türkiye'deki vergi sistemi, ka
pitalist ekonominin getirdiği bir vergi uygulamasından 
ibarettir. Şunu demek istiyorum, Türkiye'de gelirden 
vergi alınmaktadır; dolmakalem satan adam, dolma
kalemi satınca eline geçecek paradan ödeyeceği ver
giyi, dolmakalemin fiyatına ekleyip satmaktadır; 
sonra da, «vergi ödedim» demektedir; buzdolabını 
satan adam, buzdolabının buzluğuna vergiyi, sebze
lik kısmına da faizi koyup satmaktadır; o buzdola
bını alan vatandaş, sadece buzdolabı aldığını san
maktadır. Oysa ki, o buzdolabıyla beraber buzdola
bının vergisini ve faizini de almaktadır. Böyle olun
ca, bunun sonunda her sene vergi ödeyenler ilan edil
diğinde, bazı kimseler, «ben şu kadar vergi ödedim» 
diye gazeteye isimlerini yazdırmaktadır. Oysaki, o 
şahıs kendi servetinden, kendi malvarlığından 1 ku
ruş vergi vermemiştir, serveti eksilmemiştir, mevcudi
yeti azalmamıştır; ya satacağı mala, ödeyeceği ver
giyi de ilave ederek satmış, tabir caizse bir nevi ver
gi tahsildarlığı yapmıştır. 

İşte, vergi adaleti bunun için zaruridir. Verginin, 
mal varlığı olandan, ödeme gücü olandan alınması 
lazımdır. Gelirden kârdan alman vergi, âdil değildir. 
Bu arada, milli kalkınmaya yardımcı olan yatırımla
rı koruyucu tedbirler de alınmalıdır. 

Önergemiz, bu vergi adaletini temin edici bir öner
gedir. Bu bakımdan bilgilerinize arz etmiş oldum. 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Öatılmıyorsunuz, 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yüce Meclislere 

sunulan vergi taslağı esasen bunu öngördüğü için ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Gerekçeye Sayın Hükümet Sayın Komisyon katıl

mıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım. Geri verme gerekçesinin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

131 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 

(DESİYAB) m faizsiz kredi tatbikatına devam edile
cektir. 

IV ncü Beş Yıllık Planın 745 nci paragrafına 
«DESİYAB, kanununda öngörüldüğü üzere, ortak 
olduğu kuruluşlara faizsiz kredi verilmeye devam 
edecektir» ifadesinin plan geri verilmek suretiyle ek
lenmesini arz ederiz. 

Gerekçe : DESİYAB'ın faizsiz kredi uygulaması 
kanunu icabıdır. Bugün bu tatbikata son verilmiştir. 
Kanun hükmünün yerine getirilmesi gerekir. 

Adıyaman Ankara 
Abdurrahman Unsal Oğuzhan Asiltürk 

Sivas İstanbul 
Temel Karamollaoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

Konya Yozgat 
Şener Battal Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri? Görüşmek 
istemiyor. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, Sayın Komisyon katılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım : Geri verme gerekçesinin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

132 numaralı geri verme önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

IV ncü Beş Yıllık Plan tasarısının enerji bölümü
nün 1478 nci maddesinin geri alınarak aşağıdaki 
maddenin bunun yerine ikame edilmesini saygıyla 
arz ederiz. 
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1478 •— Elektrik enerjisi temininde Türkiye'nin 
dışarıya bağımlılığının IV ncü Beş Yıllık Plan döne
minde tamamen giderilmesi esas alınacaktır. 

Elektrik enerjisi üretiminin dış kaynak yerine iç 
kaynaklara istinat ettirilmesi için TEK ve TEK'in 
iştirak ettiği kuruluşların yatırımları destekleneceği 
gibi, gerektiğinde TEK'in ve halkın iştiraki ile yeni 
kuruluşlar meydana getirecek ve bunların yatırım
ları teşvik edilecektir. 

Erzurum İstanbul 
Korkut Özal Süleyman Arif Emre 

Adana Yozgat 
Hasan Aksay Hüseyin Erdal 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Özal, izah için buyurunuz. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, değerli üyeler; 
Planın 1478'nci maddesi aynen şöyle: «Dördüncü 

Plan döneminde Bulgaristan bağlantısından ve tesis 
aşamasındaki Sovyetler Birliği bağlantısından yapı
lacak enerji dış alımı, yılda yaklaşık 2 milyar 200 mil
yon kilovatsaat olacaktır» diyor. 

Birincisi; biz bu beyanın Plana girmesine itiraz 
ediyoruz. Türkiye, dışarıdan enerji alıyorsa, sadece 
buradan almıyor ki. Eğer, Türkiye'nin, önümüzdeki 
yıllarda nereden ne enerji alacağını yazmamız gere
kiyorsa, Irak Petrol Boru Hattından şu kadar alı
nacak, şuradan şu kadar alınacak gibi bazı beyanların 
olması lazım. Yani, bunun buraya girmesinin anla
mını biz anlayamadık. Bunu söylersek ne olacak, 
söylemezsek ne olacak? Eğer, illâ bunu söylemek ge
rekiyorsa, «Beynelmilel enterkonnekte sistemlerden 
enerji alımına devam edilecektir» denir. İllâ bunun bir 
rakamla ve belli memleket isimleri zikredilerek ifa
desinde biz bir anlam görmedik. 

Diğer taraftan, bundan sonraki önergemizde de 
izah edeceğim gibi, biz, bu Planın elektrik enerjisi 
kesimini fevkalade cesaretsiz görüyoruz. Bu elektrik 
enerjisi kesimi planlamasıyla, Türkiye'nin önümüzde
ki 5 yılda bugünkünden daha az olmayacak bir elekt
rik enerjisi bunalımına gideceği kanaatindeyiz. 

Eğer devlet kesimi - ki bu mevzu devletin kendi 
sorumluluğudur, bir altyapı sorunudur - bu şekilde 
ele ahnacaksa, bunun sonunda, Türkiye'de drşanya 
elektrik enerjisi bakımından daha fazla bağımlı bir 
duruma doğru gideceğiz. 

Uzun vadeli depolama imkânı olan petrolde dahi 
dışarıya bağımlı olmayı kabul etmeyen bir felsefenin; 

anında, kesildiği zaman bir büyük sistemi devre dışı 
bırakacak bir dış alımı nasıl kabul ettiğini anlayamı
yoruz. Bununla şunu demek istemiyoruz; enterkon
nekte sistemlerden daima alışveriş yapılır ve yapıla
caktır; ama Türkiye'nin elektrik enerjisi ikmalinde 
Bulgaristan ve Rusya bağlantılarını kararlı, istikrarlı 
ve daima oradan enerji alman bir kaynak haline ge
tirmeyi basiretli bir yaklaşım görmüyoruz. 

Özellikle, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin 
şartları ve her an, çeşitli şekilde çıkacak eskalasyon-
larda, bu madde yerine teklif ettiğimiz şudur: Elekt
rik enerjisi temininde Türkiye'nin dışarıya bağımlı
lığının, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde tamamen giderilmesi esas alınacaktır. Böyle bir 
politika hedefi koymak bizim için çok daha geçerli
dir ve Türkiye, bunu yapabilecek şartlara sahiptir. 

Bunun için, Türkiye Elektrik Kurumunun - ve za
ten kanununda vardır - kendisine bağlı birtakım ku
ruluşlar - icap ediyorsa - kurarak, Türkiye'nin elekt
rik enerjisi üretim ve dağıtım meselesinde 2 milyar 
200 milyon kilovat - saatlik bir dış bağımlılığı orta
dan kaldırması lazımdır. 2 milyar 200 milyon kilo
vatsaat, bugün orta büyüklükteki bir hidroelektrik 
tesisin yıllık üretimidir. 

Bu bakımdan, önergemizin bu felsefe içinde ka
bul edilmesini ve Planda, hiçbir memleket için tanın
mamış bu ifadelerin, Bulgaristan ve Rusya için neden 
tanındığını anlayamadığımız için bu ibarelerin de 
kaldırılmasını teklif ediyoruz. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Plan, prensip olarak enerji üretimini devlet eliyle yap
mayı öngörmektedir. Oysaki, Sayın Özal, özel giri
şime de olanak tanınmasına. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Hayır, hayır, 
böyle bir teklifim yok efendim. Tek bir neden.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Önergeden biz o 
anlamı çıkarıyoruz. O nedenle katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
gerekçeye katılmıyor. 
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Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Geri verme önergesinin dik
kate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

133 sayılı geri verme önergesini okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

IV ncü Beş Yıllık Planda 1470 nci maddesinin 
geri alınarak yerine aşağıdaki maddenin ikame edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

1470 İkincil enerji kaynakları talebinde yıllık or
talama artış oranlarının kok için % 12,5, Havagazı 
için % 7,5 ve elektrik enerjisinin % 20 olması öngö
rülmüştür. 

Erzurum İstanbul 
Korkut Özal Süleyman Arif Emre 

Adana Trabzon 
Hasan Aksay Lütfi Göktaş 

istanbul Yozgat 
Fehmi Cumahoğlu Hüseyin Erdal 
BAŞKAN — Sayın önerge sahiplerinden konuş

mak isteyen?.. 
Sayın Korkut Özal, buyurun. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, değerli üyeler, takdim ettiğimiz son önergemiz-
dir. 

Biraz evvel ifade ettim, tabii biz, inandığımız ve 
doğru bulduğumuz her şeyi burada önergeler halin
de getirip savunacağız. Kabul edip etmemek, katılıp 
katılmamak, tabii herkesin saygı duyduğum görü
şüyle bağlıdır. 

Bakın, elektrik enerjisi mevzuundaki duruma ve 
Planın getirdiğine, mevzuun içinde 20 seneye yakın 
zaman harcamış bir kimse olarak konuşuyorum: 
1973 - 1977 döneminde Türkiye'nin elektrik ener
jisinin rahat olarak temin edildiği söylenebilir mi? 
Hayır. Bu dönem, Türkiye'nin, elektrik kesintileri
nin en çok olduğu dönemdir ve halen bu dönemin 
içindeyiz, ortalama günde 2 saat elektrik enerjisi 
kesiliyor. 

Peki, buna rağmen, bu kadar elektrik kesilmesine, 
arızasına ve sanayiin büyük durumlarına rağmen, 
acaba Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde Türkiye' 
nin elektrik enerjisi artırımı ne olmuştur, ortalama, 
yıllık olarak? Rakamı arz ediyorum: 13,3'tür - yüzde 
olarak - bütün bu kesintilere, sıkıntılara rağmen; 
Yani, senede, % 13,3 artmıştır enerji kullanması fii
len. 

Şu anda yığılmış bir enerji talebi vardır. Tahmin 
ettiğimiz, en azından 2,5 - 3 milyar kilovatsaat, bu
gün, enerji bulunsa, Türkiye'de kullanacak sanayi 

vardır. Enerji bulunmadığı için bugün bu sanayi ça
lışmamakta veya enerji için beklemektedir. 

Planda öngörülen tesislerin enerji ihtiyaçları, 600 
milyara yakın, özel kesime bugün teşvik verilmiş
tir; şu anda fiili verilmiş teşvikler 600 milyar lira
dır. Bunları düşünecek olursak, önümüzdeki Beş Yıl
lık Plan döneminde ortalama yıllık enerji talebi ar
tışının % 20'nin altına düşmeyeceği görülür. !% 20' 
nin altında bir enerji ikmali, Türkiye'yi yine sıkıntı
da bırakacaktır. 

Bu plan neyi getiriyor? % 14,4 getiriyor; öngör
düğü gelişme hızı % 14,4'tür. Bunun anlamı şudur: 
Bu Plan da, Türkiye'yi karanlıkta bırakmayı öngörü
yor. 

Bunu bir kusur olarak görmüyoruz. Burada iki 
tane strateji vardır; birincisi, benim anladığım, gelir
ken Sayın Hükümet temsilcisi ve Komisyon Başka
nı dediler ki: «Keşke bu rakamlara ulaşabilseydik.» 

Ben bundan şunu çıkardım; demek ki, böyle ra
kamları gözümüz kesmiyor, başaramayız kabul edi
yoruz, peşin kabulümüz bu. Planı yapanlar, bunun, 
bizim gücümüzün dışında olduğu kanaatindeler; bu
na katılamıyorum işte. Bugün Türk ekonomisinin, Türk 
sanayiinin kritik sektörü, motris sektörü olan elektrik 
enerjisi temininde diğer kesimlerde tasarruf olabilir; kı
sıntı olabilir fakat elektrik enerjisi kesiminde bu gibi bir 
kısıntıyı, Planın, dinamizmin temel fikirleriyle bağ
daşır göremiyoruz. Bu herhangi bir kesim olsaydı, 
bunu rahatlıkla «Peki, ne yapalım, bu kadarla kal
sın» derdik; Fakat, elektrik enerjisi üretiminin bu se
viyede tutulması, Türkiye'nin temel kalkınma hare
ketini de aşağı çekecektir. O zaman sual şudur: Aca
ba, Türkiye bundan daha iyisini yapabilir mi? Yapa
bilir. Türkiye % 20'ye ulaşabilecek bir elektrik ener
jisi ikmalini yapabilir. Niye yapmadığına gelince? Ka
tegorik hareket etmemek lazımdır, ille, «Bunu tek 
başına, TEK yapacak tek başına..» 

Demin, Sayın Komisyon Başkanı beni yanlış ifa
de ettiler. Türkiye Elektrik Kurumunun kanunu açık
tır. Orada, elektrik tesislerinin TEK veya onun iş
tirak edeceği kuruluşlar tarafından yapılması, kanu
nun icabıdır. Biz, bu kanunun dışında bir şey tek
lif etmedik; ama Türkiye Elektrik Kurumu.... Geçen 
gün bir enerji kongresinde açıkça gördüğümüz man
zara şudur: Bu Kurumun sekiz sene Genel Müdür
lüğünü yapmış bir zat, kalktı, dedi ki, «Bu şartlar 
altında, mevcut hizmetimizi bile göremeyiz.» Neden? 
Bürokratik engellerdir. Neden? Siyasetin büyük öl
çüde baskı yapmasıdır. Neden? Finansman imkânı-
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turizm açısında milli ve tarihi karakterlerimize uygun 
olarak vatandaşlarımız tarafından değerlendirilmesine 
yardımcı olunacaktır»! ifadesinin, planın geri veril
mesi suretiyle konulmasına arz ederiz. 

Gerekçe: Sahillerimizin kendi vatandaşlarımızdan 
alınarak yabancılara tahsisi Anayasaya aykırıdır. Bil
hassa sahillerin ve turistik tesislerin milli ve tarihi 
değerlerimizle bağdaşmayacak bir tarzda değerlendi
rilmesi, manevi unsurlarımızı zedelemekte, birçok ke
reler bu sahiller kendi öz vatandaşlarımıza kapatıl
maktadır. Buunun önlenmesi gerekir. 

Yozgat Siirt 
Hüseyin Erdal Abdülkadir Kaya 

Ankara Sivas 
Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu 

Konya İstanbul 
Şener Battal Fehmi Cumalıoğlu 

nın olmayışıdır. Neden? Politizasyonun girmiş olma
sıdır. Şimdi, Türkiye'nin kaderini sadece böyle bir 
kuruluşun omuzuna tek başına bırakmayı bu Yüce 
Heyetin huzurunda fevkalâde yanlış bir politika ola
rak arz ediyoruz. TEK Kanunu bize şu imkânı veri
yor: Türkiye Elektrik Kurumu'nun iştirakiyle yeni 
müesseseler kurulabilir, diyor. Örnek mi istiyorsu
nuz? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı PET -
KÎM'i kurmuştur, İPRAŞ'ı kurmuştur, îzmir Ra-
finerisi'ni kurmuştur; kendi iştiraki olarak ve her ku
ruluş yeni bir ufuk açmıştır. 

Bu bakımdan bizim burada teklifimiz şudur: 
Gelin bu rakamı % 20'ye atalım. Çünkü, Türk 

ekonomisi bunu istiyor. Kendimizi birtakım dar du
varların içine koymayalım, bu Planı uygulayacak
lara bu ufku verelim. % 14'le giderseniz % 14'ü 
de gerçekleştiremezsiniz. Daima tecrübemiz bunu 
göstermiştir. Okunuzu daima yarmak istediğiniz 
yerden daha yüksek bir hedefe atmağa mecbursu
nuz. Aksi takdirde zabıtlar da bunu gösterecektir. 
Birgün Türkiye bu zayıf hedef göstermesinden do
layı elektriksiz, dolayısıyla sanayii, ulaşımı, temel ge
lişmesi kısıtlanmış bir hal alabilir. 

Yüce Heyete saygılarla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Böyle bir sınırlan
dırmaya taraftar değiliz, önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye ka

tılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım: 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
134 numaralı önergeyi, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: Yurt sahillerinin vatandaşlarımızdan alınıp 

% 100 yabancı sermayeli tesislere tam teşvikle veril
mesine dair sömürü maddeleri plandan çıkarılacak
tır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 1555 prağarafının 3 
ncü maddesinin çıkarılarak, yerine «Yurt sahillerinin 

BAŞKAN — İzah için Sayın Erdal, buyurun efen
dim. Süreniz beş dakikadır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Dördüncü Beş Yıllık plana alman turizm yatırım
larına ait 3 ncü maddeyi okuyorum: «Uluslararası 
optimal büyüklüklerin altında olmamak koşulu ile 
yabancı turizm yatırımcılarının yatırımları, sermaye 
paylarına bakılmaksızın özendirilecektir. 

İşletme aşamasında önemli ölçüde döviz girdisi 
sağlayacak yabancı işleticilerin ülkedeki turistik tesis
leri işletmesine izin verilecektir. 

Yabancı uyruklu personel çalıştırılmasında kolay
lıklar getirilecektir». 

Sayın milletvekilleri, burada bir imtiyaz görülü
yor. Yabancı uyruklu turistik tesisleri kuracak şahıs
lara imtiyaz verilmiştir. Senelerce kapitülasyonlardan 
bahseden Cumhuriyet Halk Partisi, şu maddeyi Dör
düncü Beş Yıllık Plana koymakla yabancılara imtiyaz 
vermiştir. Biz bunun karşısındayız; bu maddenin 
plan metninden çıkarılmasını ve teklif ettiğimiz şe
kilde kabul edilmesini teklif ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, biz turizmimizi yalnız Av
rupa'ya göre tanzim etmeyeceğiz. Bugün 50'ye yakın 
Müslüman ülke vardır. Biz millet olarak da Müslüman 
bir millet olduğumuz için, bu Müslüman ülkelerin 
bize geleceği turistlere uygun olarak tesisler kurup, 
onlar için tatil köyü hazırlayıp, asıl onların dövizi
ni Türkiye'ye getirmeyi sağlamamız lazım gelirken; 
bilakis Avrupa'nın, Batının bize uymayan insanların 
dövizini getirmek için bizim inacımıza aykırı tesisler 
kurup ve en güzel yerlerimizi onlara veremeyiz. 
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Muhterem arkadaşlar, bizim yeteri kadar eleman
larımız vardır, turistik tesisleri kuracak, işletecek in
sanlarımız vardır. Hal böyle iken, maalesef bu Dör
düncü Planda tesisi de yabancı kuracak, işletmesini 
de yabancı yapacak ve Türk yatırımcıları, Türk mü
hendisleri, Türk işçileri burada çalışmayacak. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bir milyon vatanda
şımızı Avrupa'ya niçin gönderdik? îş bulmak için 
gönderdik. O halder madem iş bulmak için gönderiyor-
sak bu turistik tesisleri Devlötin yardımıyla kendi 
insanlarımıza kurdurup, Avrupa'ya gidecek işçilerimi
zin bir kısmını bu tesislerde çalıştırırsak, biz kendi 
insanlarımıza aynı zamanda iş sahası açmış oluruz. 
Maalesef Hükümet bu teklifiyle Türkiye'yi daha çok 
işsiz bir hale getirmiş oluyor. 

Muhterem kardeşlerim, burada ne istihdam düşü
nülüyor, ne Türk milletinin örf ve âdetlerine uyulu
yor. Avrupa'dan gelen bir turistik tesisin kurucusu 
kendi inançlarına, örf ve âdetlerine uygun olarak te
sis kurar. Halbuki bu kurduğumuz tesislere Müslü
man ülkelerden hiçbir kimse gedip de burada rahat 
edemez. Ancak Avrupa'dan gelen insanlar burada ya
şarlar. Onlar da bir yerde bizim örf ve âdetlerimize 
aykırı olduğu için, bu milletin ahlakını bozar ve de
jenere edilmiş olur bu milletin evladı. O bakımdan 

Bizim teklifimiz, Sayın Başkanlıkça da okunduğu 
gibi, bu 3 ncü maddenin kaldırılması. Turistik tesis
leri tamamen Türk vatandaşının yapması ve bu turis
tik tesislerin de kendi örf ve âdetlerimize, inançları
mıza göre yapılması ve bu turistik tesislerde de Müs-

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunacağım... (AP sıraların
dan, «Çoğunluk yok» sesleri) 

(10 milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, Sayın Ali El

verdi, Sayın Mehmet Ali Dalkıran, Sayın Salâhattin 
Kılıç, Sayın İbrahim Boz, Sayın Selâhattin Gürdra-
ma, Sayın Galip Çetin, Sayın Hidayet Çelebi, Sayın 
Bahri Dağdaş... 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Gece yarısı bu ne? (AP 
ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — İki de bir yoklama is

tiyorlar, ayıp. 
BAŞKAN — Sayın Ateş, rica ediyorum. Sayın 

Ateş rica ediyorum. 

lüman ülkelerden gelen insanların burada dinlenme
sini arzu ediyor ve teklif ediyoruz. Yüce Meclise 
teklifimiz budur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, be
nim kanaatimce önerge Anayasaya aykırıdır. Türkiye' 
de layik bir Anayasa var. Bu Anayasaya göre herkes 
turistik amaçlarla Türkiye'ye gelebilir, bunu sınırlama 
hakkımız yok. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve sayın Komisyon önergeye ka

tılmıyorlar. 
Gerekçenin benimsenip benimsenmemesi hususu

nu... (AP sıralarından, «Çoğunluk yok» sesleri) 

(10 milletvekili ayağa kalktı.) 
Efendim, İçtüzüğümüzde hangi hallarde yoklama 

istenileceği belirtilmiştir. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yine rüya mı 

gördünüz? 
BAŞKAN — Müsaade edin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Neredesin sen hay
dut, terbiyesiz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum... (CHP ve AP 

sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) Sayın Te
mel Ateş, sizi son kez ikaz ediyorum efendim. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Niye? Kaç kez ikaz 
ettiniz? 

BAŞKAN — İkinci kez ikaz ettim. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Yetmedi mi? 
BAŞKAN — Bunlar ikaz değil mi Sayın Ateş? 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Köpekler. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Köpek anandır. 
BAŞKAN — Sayın Ateş, böyle bir sözü söyle

mekten sizi men ediyorum. (CHP ve AP sıralarından 
gürültüler) 

H. — YOKLAMA 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Eşşoğlu eşek diyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu Mecliste hiçbir ar
kadaşımızın diğer bir arkadaşa hakaret-âmiz kelime
ler kullanması mümkün değildir. Daima kötü söz sa
hibine ait olur, bu bakımdan arkadaşlarımızın dikkat
li olmalarının rica ediyoruz. 

İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, «köpek» dedi. Ya sözünü geri alsın, ya... 

BAŞKAN — Sayın üye, arkadaşımızın bu husus
taki şeyini ikaz ettim kendisine. Yapabileceğim tek şey 
vardır: Üyeyi salondan çıkarabilmek. Bunun da bir 
tek işlemi vardır. Bunun için bu durumu Genel Ku
rulun oyuna sunacağım. 

Sayın üyeler, Sayın Temel Ateş'in buradaki hare
keti 133 ncü maddemize uymaktadır. (CHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

Rica ederim, nedir vuruyorsunuz; Başkanlığın 
yaptığı şeyi bilmeden? Çok rica ederim, burada hiç 

kimsenin keyfine göre hareket etmiyoruz, İçtüzük uy
guluyoruz. 

133 ncü maddeye uymaktadır. Bu bakımdan ken
disine bir uyarı cezası veriyorum. 

Yoklama isteyen sayın üyelerin isimlerini bir kere 
daha tespit ediyorum. Tespit edemedeğimi üye varsa 
lütfen söylesinler. 

Sayın Ahmet Sayın, Sayın Ali Elverdi, Sayın Emin 
Dalkıran, Sayın Selâhattin Kılıç, Sayın İbrahim Boz, 
Sayın Selâhattin Gürdrama, Sayın Galip Çetin, Sayın 
Hidayet Çelebi, Sayın Bahri Dağdaş, Sayın Ramazan 
Çalışkan. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır, Ada
na ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Salonda görüşmeler için gereken çoğunluğumuz 

vardır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

134 numaralı geri verme önergesinin gerekçesinin 
oylamasında kalmıştık. 

134 numaralı geri verme önergesinin gerekçesini 
benimseyip benimsemediğinizi oylarınıza sunacağım: 
Geri verme/ gerekçesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

135 numaralı geri verme önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan değişikliği Planın geri alınmak 

suretiyle değişik gerekçeli önergemizi gereği için say
gılarımızla sunarız. 

Gaziantep 
Cengiz Gökçek 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Konya 
Agâh Oktay Güner 

Kahramanmaraş 
Mehmet özbaş 

İstanbul 
Turan Kocal 

11. İçki sanayi : 
3. İlkeler ve politikalar. 
1770 (9) yeni şekli : 

Memba ve madensuları işletmeciliği; hizmet 
yarışı ve rekabeti zedelememek kaydıyla, özel teşeb
büs yanında, yerel yönetim girişimleri eliyle de yapı
lacak ve dışsatıma yönelik projeler özendirilecek
tir. 

Gerekçe : Bu sektörde tekelcilik yaratmamak ba
kımından özel teşebbüse imkân verilmelidir. Yerel 
yönetimlere asıl fonksiyonlarım yerine getirmelerini 
güçleştirecek ilave görevler tahmil edilmemelidir. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. 
Sayın Komisyon?., 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA ER-
TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkanım. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. 

Gerekçenin benimsenip benimsenmemesini oyla
rınıza sunacağım : Gerekçeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

136 saydı önerge daha önce bir benzeri bulun
duğu için onunla beraber işleme konulmuştur, 
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137 numaralı önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan değişikliği Planın geri alınmak 
suretiyle değişiklik gerekçeli önergemizi gereği için 
saygılarımızla sunanz. 

Konya Tokat 
Agâh Oktay Güner Faruk Demirtola 

Erzurum Elâzığ 
Nevzat Köseoğlu Tahir Şaşmaz 

İstanbul Niğde 
Turan Kocal Sadi Somuncuoğlu 

Sivas Kahramanmaraş 
Ali Gürbüz Mehmet Yusuf Özbaş 

1. Orman Sanayii : 
3. ilkeler ve Politikalar, 
2022 (3) Yeni Şekli : 
DPT Koordinatörlüğünde ulusal düzeyde orman 

ürünlerine yönelik planlama çalışması kısa sürede 
sonuçlandırılacaktır. (Pargrafın bundan sonraki ge
len cümleleri metinden çıkartılacaktır) 

Gerekçe : Orman sanayiinde, özel girişimcilik en 
prodüktif şekilde ve optimum kapasitelerde faaliyet 
göstermekte ve gösterilebilmektedir. Devlet girişim
ciliğinin yönetim ve sorumluluk nedeniyle işletmeci
liğin zaman ve kaynak israfına neden olmaktadır. 

2022 (4), bu paragraf tamamiyle kalkmalıdır. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri burada mı?.. Yok. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

bu önergeden evvelki önergede, «daha evvel benzeri 
var)s> dediğiniz o önergenin numarasını zabıtlara ge
çirmeniz, usul yönünden faydalı olur. 

BAŞKAN — Zabta geçti efendim. Daha önce o 
önerge görüşüldüğü için, o önergenin benzeri olan 
136 numaralı önerge de onunla beraber işleme girdi 
ve o zaman zapta geçti efendim; 27 numaralı öner
ge ile işlem görmüştür. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon katılmıyorlar. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

138 no. lu geriverme önergesini okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan değişikliği Planın geri alınmak 
suretiyle gerekçeli değişiklik önergemizi, gereği için 
saygılarımızla sunarız. 

Niğde Erzurum 
Sadi Somuncuoğlu Nevzat Kösoğlu 

Çorum Sivas 
Mehmet Irmak Ali Gürbüz 

İstanbul Elazığ 
Turan Kocal Mehmet Tahir Şaşmaz 

İstanbul 
Turan Kocal 

3 ncü bölüm : 
VI. — Çalışma ve yaşama düzeyine ilişkin politi

kalar : 
1. Çalışma yaşamı. 
927. yeni şekli : 

Memurların ve emeklilerin hayat şartlarının ge
liştirilmesine yönelik önlemler alınacak, bu arada 
Memur Yardımlaşma Kurumunun yönetiminin ka
mu görevlileri tarafından üstlenilmesi sağlanacak
tır. 

Gerekçe : 
Kamu görevlilerinin yükselme ve yeteneklerini 

tayin için, yine kamu görevlilerinden kurullar oluş 
turulması politik çekişmeleri daha da hızlandıracak 
kamu görevlilerinin yükselme ve yeteneklerinin ta 
yini, politik tercihlerin ışığı altında tayin edilecektir 
Bu ise, kamu görevlilerinin büyük bir haksızlığa sü 
rüklenmelerine sebep olacak; kamu hizmetlerinin gö 
rülmesini ciddi şekilde aksatacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMÎSYANU ADINA ER-

TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyn okatılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet gerekçeye 

katılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

139 numaralı önerge daha önce benzeriyle işleme 
konduğu için, 140 numaralı önergeyi okutuyorum : 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 216. ncı sayfasında 
3 numaralı «Kültür» başlığından sonra, şu madde
nin ilave edilmesini saygıyla arz ederiz. 

Madde metni : 
«Kelime kurallar uydurmak suretiyle Türk Dili

nin kelime hazinesinin fakirleşmesine ve yapısının 
bozulmasına karşı anadilimiz korunacaktır. Bu 
yolla uydurulan kelimelerin ve Türk dili yapısına 
uymayan kullanış biçimlerinin resmi yazışmalardan 
kaldırılması sağlanacaktır. Kök itibariyle hangi dilden 
gelmiş olursa olsun anadilimizin malı olmuş, bizim 
kavrayışlarımızı, ve milli kültür muhtevalarımızı ta
şıyan kelimeler halkımızın anladığı biçimiyle koru
nacaktır. Okul kitaplarının dili bu ölçülere göre düzel
tileceği gibi, TRT yayınlarının da bu ölçüler içeri
sinde olması sağlanacaktır. Devletimizin kültür vasıta 
ve imkânları dilimizde ırkçılık yaparak onu yozlaş-
tıranlara karşı harekete geçirilecektir.», 

Madde gerekçesi : Bilindiği gibi, uydurmacılık ola
rak alınan akım, Türk dilini her gün biraz daha 
bozmakta ve yozlaşmaktadır. Dil, milli kültürdeki sü
rekliliği ve nesiller arasındaki düşünce ve gönül ba
ğını temin eden en büyük değerimizdir. Binlerce yıl
dan beri kullanılan ve muhtevası milli kültürümüzün 
tayin etmiş olduğu kelimeler, yabancı bir kökten ge
liyor diye atılmakta ve yerine yenileri uydurulmakta
dır. Bu ölçüde bir şovenizm ve ırkçılık utanılacak 
bir ilkelliktir; bu, bir kültür yamyamlığıdır. Bu şe
kil ile nesiller arasındaki hayati bağlar kopmakta, ye
tişen her nesil, bir öncekine ve bütün tarih ve kültür 
mirasımıza yabancılaşmaktadır. 

Hükümetlerin de bu tutum içine girmeleri Ana
yasamıza kesin bir muhalefettir. 

Muntazam bir düşünce sistemi kurabilmek, doğru 
ve tutarlı düşünebilmek için insicamlı, sağlam bir dil-
bilgisine gerek vardır. Yaratıcı düşünce seviyesine ula
şabilmek ancak, zengin bir muhtevaya sahip dille dü
şünmekle olur. Halbuki, dilimizin bu tahripler içinde 
düşünce seviyemiz gittikçe düşmektedir. îktisaden kal-
kınabilmemiz için de düşünce seviyesinin yükselmesi
ne mutlaka ihtiyaç vardır. Bu sebeplerle de devletin 
konuya hayati bir ehemmiyetle ve acilen eğilmesi za
rureti ortadadır. Teklif ettiğimiz madde, hükümetlerin 
meseleye işaret ettiğimiz açıdan eğilmelerinin imkân
larını temin edecektir. 

Erzurum Niğde 
Nevzat Kösoğlu Sadi Somuncuoğlu 

İstanbul Gaziantep 
Turan Kocal Cengiz Gökçek 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bir 
usulü hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Ko

misyon yerinde yoktur, bu durumda müzakere yapı
lamaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon yerinde. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Komisyon yerinde 

oturan üyenin yetkisi nedir? (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcü olarak. (CHP sı
ralarından «Kâtip olarak» sesleri) 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben de buradayım 
Sayın Başkan, senelerdir uygulama böyledir. 

BAŞKAN — Tamam sayın üyeler. Bir üye Tüzük
teki anlayışını ifade etti. Başka türlü yorumlamaya 
gerek yok efendim. Komisyon Başkanı da yerine geç
sin, devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Komisyon 
gerekçeye katılmıyorlar. Gerekçenin benimsenip, be-
nimsenmemesini oylarınıza sunacağım : Gerekçenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

141 sayılı geri verme önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan değişikliği Planın geri alınmak 

suretiyle gerekçeli değişiklik önergemizin gereği için 
saygılarımızla sunarız. 

Gaziantep Çorum 
Cengiz Gökçek Mehmet Irmak 

Tokat Sivas 
Faruk Demirtola Ali Gürbüz 

Elâzığ Niğde 
Mehmet Tahir Saymaz Sadi Somuncuoğlu 

İstanbul 
Turan Kocal 
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Üçüncü Bölüm i 
VI - Çalışma ve yaşama düzeyine ilişkin politika

lar. 
1. Çalışma yaşamı. 
928. Yeni şekli : 
Toplu sözleşme ve grev hakları, Anayasa çerçe

vesinde, toplumun ihtiyaçlarına, demokratik geliş
menin icaplarına ve kamu görevinin özelliklerine gö
re yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir. 

Gerekçe : 
Toplu sözleşme ve grev hakları şu veya bu kesi

min menfaatlerine göre ayarlanması mümkün olma
yan ve sonucunda bütün toplumu etkisi altına alan 
önemli bir mekanizmadır. Bu bakımdan toplu sözleş
me ve grev hakları Anayasa çerçevesinde toplumun 
ihtiyaçlarını demokratik gelişmenin icaplarına ve ka
mu görevinin özelliklerine göre gözden geçirilerek 
yeniden tanzim edilmelidir. Bugüne kadar ki, tecrü
belerin ve değişen şartların ışığı altında böyle bir dü
zenlemeye zaruret vardır. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, sayın komisyon ge
rekçeye katılmıyor» ' 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Gerekçenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

142 numaralı geri alma önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan değişiklik önergemizi gereği için 

saygılarımızla sunarız. 
Gaziantep Niğde 

Cengiz Gökçek Sadi Somuncuoğlu 
Konya İstanbul 

, Agah Oktay Güner Turan Kocal 
Tokat 

Faruk Demirtola 
3 ncü Bolum : 
VII - Köylüye Yönelik Politikalar* 
2. Kooperatifleşme : 
1016. Yeni şekU :( 
Kooperatiflerle üst kuruluşlarının ve üreticilerin 

arazi büyüklüğü söz konusu olmaksızın proje ve ta-
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sınmaz mal karşılığı yatırım ve işletme kredileri ala
bilmeleri sağlanacaktır. 

Gerekçe : 
Kooperatiflerle üst kuruluşlarının ve üreticilerin 

yatırım ve işletme kredilerinden faydalanırken, ger
çekten bir Meğer meydana getirecek ortaklarına ve 
milli ekonomiye katkıda bulunacak olanlarla istis
marcıları birbirinden ayırmaya zaruret vardır. 

Aksi takdirde hiçbir karşılık göstermeden, sadece 
proje ve üretim değerini esas alarak verilecek işlet
me ve yatırım kredileri, henüz tecrübeleri yapılmamış 
ve neticeleri alınmamış olduğu için geniş çapta suiis
timale uğrayabilir. Esasen, işletme ve yatırım kredisi 
almak suretiyle, ekonomiye yeni değerler katacak 
olan kooperatiflerin projeleri ile birlikte belli ölçü
de taşınmaz mallarının alması da kaçınılmazdır. 

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

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim., 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETlN (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın komisyon 
gerekçeye katılmıyor. 

Gerekçenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir., 

143 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan değişiklik önergemizi gereği için 
saygılarımızla sunarız. 

Niğde Çorum 
Sadi Somuncuoğlu Mehmet Irmak 

Gaziantep Sivas 
Cengiz Gökçek Ali Gürbüz 

Elâzığ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

3 ncü Bölüm : 
VII - Köylüye Yönelik Politikalar : 
2. Kooperatifleşme : 
1018-1020-1021 nci ilkeler plandan tamamen 

çıkartılmalıdır. 
Gerekçe; 1018, 1020 ve 1021 nci ilkeler, koope

ratifçiliği desteklemek ve özendirmekten daha ileri
ye giderek, zorlama ve baskı yoluyla köylüleri ve üre
ticileri kooperatiflere üye olmaya mecbur etmekte
dir. Bu ilkelerdeki tedbirler, kooperatif dışında kalan 
üreticiye yaşama hakkını gelişme ve üretim yapma 
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hakkım tanımaktadır. Bu haliyle Anayasamıza, çok 
partili demokratik rejimimize ve hür bir şekilde ti
caret yapma, ekonomik faaliyette bulunma hakla
rına aykırılık teşkil etmektedir. 

Başkan Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılmıyor. 
Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul) — Önerge, plan
da öngörülen gönüllü ve demokratik kooperatifleş
menin gelişmesine engel olacağı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Sayın Komisyon ve sayın Hükümet gerekçeye ka

tılmıyorlar. 
Gerekçenin benimsenip benimsenmemesi hususu

nu oylarınıza sunacağım: Gerekçenin dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Hükümete geri verme önergeleri üzerindeki işlem 
tamamlanmıştır. 

Şimdi bu önergelerden Genel Kurulca dikkate alın
ması kabul edilen gerekçeleri tekrar işleme koyaca
ğım. Tekrar kabul edilen gerekçelerle birlikte Plan 
Hükümete geri verilecektir. 

Dikkate alınması kabul edilen gerekçeler; 44, 51 
ve 53 birlikte, 54, 55, 56, 57, 97, 105, 106, 110, 112, 
116, 127 ve 128 sıra numaralı gerekçelerdir. 

Genel Kurulun kabul ettiği bu gerekçelerin hep
sine de komisyon ve Hükümet katılmıştır. Ancak, 77 
sayılı Yasa gereği olarak tekrar oylanacaktır. 

Hasan Ekinci ve arkadaşlarına ait 44 sıra numa
ralı gerekçe daha evvel okundu, tutanağa geçti, tek
rar okunmasına gerek duyuluyor mu? (CHP sırala
rından, «Lüzum yok» sesleri) 

Önergedeki imza sahibi arkadaşlar bu lüzumu 
duymadığına göre, geri verme gerekçesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın üyeler, zannederim bir husus anlaşılmadı. 
Biraz önce numaralarım okuduğum önergeler Hükü
metin ve komisyonun kabul etmesi üzerine, Genel 
Kurulca da kabul edilmişti; fakat 77 sayılı Yasa ge
reği, tekrar oylanması gerekmektedir; bu işlemi ya
pıyoruz efendim. 

Hasan Ekinci ve arkadaşlarına ait 44 sıra numa
ralı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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51 ve 53 sıra numaralı Sayın Ekrem Ceyhun ve 
arkadaşlarına ait olan geri verme önergesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

54 numaralı Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarına ait 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 numaralı Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarına ait 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 numaralı, Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarına ait 
gerekçeyi tekrar oyluyoruz: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 numaralı, Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarına ait 
önerge üzerinde söz isteyen?... Yok. Tekrar oyluyo
ruz: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

97 numaralı, Temel Karamollaoğlu ve arkadaşla
rına ait önerge. Söz isteyen?... Yok. Tekrar oyluyo
ruz: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 numaralı, Korkut Özal ve arkadaşlarına ait 
önerge. Söz isteyen?... Yok. Tekrar oyluyoruz: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

106 numaralı, Abdülkerim Doğru ve arkadaşları
na ait önerge. Söz isteyen?... Yok. Tekrar oyluyoruz: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

110 numaralı önerge, Temel Karamollaoğlu ve 
arkadaşlarına ait önerge. Söz isteyen?... Yok. Tekrar 
oyluyoruz: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 numaralı, Gündüz Onat ve arkadaşlarına ait 
önerge. Söz isteyen?... Yok. Tekrar oyluyorum... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, iade 
edilen raporun şeklini öğrenmek istiyorum, söz verir 
misiniz efendim?. 

BAŞKAN — Sayın Şener Battal, imza sahibi ola
rak söz istenebilir. O işlem tekrar yapılacak efendim. 

112 numaralı, Gündüz Onat ve arkadaşlarına ait 
önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım. Söz isteyen?... 
Yok. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 numaralı, Eşref Cengiz ve arkadaşlarına ait 
gerekçe : Söz isteyen?... Yok. Daha önce oylaması ya
pılmıştı, oylamayı tekrarlıyorum: Kabul edenler... Ka-
hul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

127 numaralı, Sayın Korkut özal ve arkadaşla
rına ait gerekçe: Söz isteyen?... Yok. Daha önce oy-
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laması yapılmıştı. Oylamasını 77 sayılı Yasa gereğin
ce tekrarlıyoruz: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

128 numaralı, İbrahim Akdoğan ve arkadaşlarına 
ait önerge: 

Söz isteyen?... Yok.. 
Oylamayı tekrarlıyoruz: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 
Genel Kurulca tekrar kabul edilen 44, 51 ve 53 

birlikte, 54, 55, 56, 57, 97, 105, 106, 110, 112, 116, 
127 ve 128 sıra numaralı gerekçelerle birlikte Plan, 

bu konuda bir raporun hazırlanması için Hükümete 
verilmiştir. 

Hükümet raporunu ne kadar zamanda verebilir? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yarım saat kadar sonra efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin raporunu verebilmesi 
için 01,15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 00,38 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 01,28 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Plan görüşmeleri için 77 sayılı Kanunun ver
diği 8 günlük sürenin saat 24,00'te dolması nedeniyle 
görüşmelere devam edilip edilmeyeceğine dair. 

BAŞKAN — Plan üzerindeki görüşmelere devam 
edeceğiz. 

Bu konuya geçmeden önce bir önerge vardır; 
takdim ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Malumunuz olduğu üzere Plan görüşme usulü 77 

sayılı Kanunla tespit edilmiştir. Bu Kanunun 2 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası, Planın Millet Meclisinde 
en çok 8 gün içinde görüşülüp bitirilmesini âmirdir. 

Şu anda saat 00,40 Perşembe; 8 günlük müddet 
dolmuştur. Bu itibarla Plan üzerinde görüşmelerin 
ve herhangi bir işlem yapılmasının mümkün olmadı
ğını arz ederim. _ 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 

Bu önerge, Başkanlığın Birleşimi kapadığı bir sı
rada gelen bir önergedir. O zaman sayın Genel Ku
rula takdim etme imkânı olmamıştın 

Sayın Atıf Şohoğlu, gerçekten 77 sayılı Yasanın 
2 nci maddesinin 5 nci bendinde, Millet Meclisi Ge
nel Kurulu, «Plan en çok 8 gün içinde görüşerek ka
rara bağlar» demektedir^ 

Anayasamızın 129 ncu maddesi de, planın görü
şülüp karara bağlanmasına amirdir. 8 gün içerisinde 
görüşülememesi, Genel Kurulda Planın görüşülme
sine mani hal değildir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Rica ederim. (AP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim, Başkanlık olarak biz görüşü

müzü ifade edelim de ondan sonra. 

Üstelik Plan üzerindeki görüşmeler süresi içeri
sinde tamamlanmış, fakat değişiklik önergeleri için 
görüşmeler uzamıştır. Ayrıca Başkanlığın elinde ol
mayan sebeplerden; Genel Kurulun toplanamaması 
sebebinden, Planın görüşülmesi uzamıştır. Bu bakım
dan ben buradaki iddialarınızın, Başkanlığın bu hu
sustaki tutumu bakımından yerinde olmadığı kanaati
ni taşıyorum. (CHP sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri) 
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EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Müsaade 
eder misiniz? 

Ben bu önergenin hangi sebebe dayandığını izah 
etmek istiyorum. Sayın Başkanlığın tutumuna hür
met ederim. Ancak bizim bu önerge ile ifade edece
ğimiz başka şeyler var. Gerekçesini ifade etmek için 
lütfen müzakere açınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genel Kurul; Başkanlığın 
daüma tutumu sağlıklı bir yolun bulunması yönünde 
olmuştur. Böyle olması bakımından, 

EMÎN ATİF ŞOHOĞLU (Denizli) — Efendim, 
biz Başkanlığın tutumu yönünden söz istemiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın 
Şohoğlu. 

Böyle olması bakımından 2 kişiye, usul görüşme
si için söz vereceğim. Bir lehte, bir aleyhte söz vere
ceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aleyhte söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Uysal. 
Zatıâliniz önergenin lehinde. Buyurun Sayın Şoh

oğlu. 
Görüşme süreniz 10 dakikadır efendim. 
EMÎN ATÎF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Verdiğim önergede, ifade edildiği gibi, Dördün
cü Beş Yıllık Planı görüşüyoruz. Görüşmeler henüz 
bitmemiştir. «Görüşme» deyince, sadece planın tü
mü üzerindeki görüşmeler değil; o planın maddele
riyle ilgili verilen önergelerin görüşmesi de bu görüş
me kapsamı içindedir. 

Görüşme usulü, bilindiği üzere, 77 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin beşinci fıkrasında tespit edilmiş
tir. Bu tespite göre, müddet 8 gündür. Bu madde
deki 8 gün diye tespit edilen süre, amir hükümdür. 
Ne Başkanlığın elinde olmayan sebeplerle Meclisin 
zamanında toplanamaması, ne de çoğunluk bulunma
dı diye yapılmış olan yoklamalarla müddetin uzamış 
olması, bu 8 günlük müddeti uzatmak için sebep teş
kil etmez. 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
MEVLÜT ÖNAL (Hatay). — Siz yoklamalarda 

var mıydınız? 
EMÎN ATÎF ŞOHOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, Danışma Kurulu, her ne kadar, pla
nın konuşulmasını hangi saatlerde başlayacak ve bi
tecek diye tespit etmiş ise de; bu sadece, çalışmanın 
bir zamanlamasıdır. Bu, 8 günlük müddeti aşma yet
kisi değildir.. 

Muhterem Meclisiniz elbette aldığı kararlarla ça
lışma saatlerini uzatabilir, kısaltabilir; ama bir ka
nunun tespit ettiği ve amir hüküm olarak getirdiği bir 
hükmü değiştirmek, o kanun meriyette iken müm
kün değildir. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi burada, 8 günlük müdet, bugün saat 24'te 
bitmiştir; 24'ü 1 geçe 9 ncu güne başlamış bulunu
yoruz. Şu anda zabıtlara geçmesi için tespit ediyo
rum ki, saat 1.35'tir ve 9 ncu günün 1.35'idir, ayın da 
30'uduf, 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Uyu, o zaman uyu. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ediyorum. 
EMÎN ATÎF ŞOHOĞLU (Devamla)— Uyumak 

'İsteseydim, gider uyurdum; evet, siz uyumayın da 
lütfen bunları tetkik edin veya dinlemesine alışın. 

ORHAN BÎRGÎT (îstanbul) — Onu Süleyman 
Bey şimdi yapıyor, Süleyman Bey uyuyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit,.. 
Buyurun Sayın Şohoğlu. 
EMÎN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; bir zamanlama kanunu vardır, bir 
takvim esası vardır, yılı tayin eder, ayı tayin eder, 
günü tayin eder, saati tayin eder. 

Binaenaleyh; 8 gün, bugün ayın 29'unda saat 24'te 
bitmiştir. Bundan sonra bizim Millet Meclisi olarak 
çalışmaya karar almamız, takvim saatini, yani 8 gün
lük müddeti geçme imkânını bize tanımaz. Meclisin 
çalışmayı başlatmak üzere toplanmasının gecikmesi 
veya yoklamaların yapılması bu saati uzatmaya yet
mez. 

Değerli arkadaşlarım; müddetin başlaması ve bit
mesiyle ilgili bu Mecliste geçmiş emsal vardır. Bu
günkü Sayın Ecevit Hükümetinin kendisinden evvelki 
Hükümeti düşürmek için verdiği gensoru, gensoru
nun verildiği günden başlamak suretiyle tarafınızdan 
sayılmış ve 48 saati, önergenin verildiği günü dahil 
etmek üzere tespit etmişsinizdir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu emsal zabıtlarda mev
cuttur ve Meclise maalesef böyle bir emsali siz oy
larınızla getirdiniz. Bugün işinize uygun olmayan ve 
bir plan görüşmesinde bunun aksine bir karar alma
nız, bir yılın içinde biribirini nakzeden karar geçir
mek demektir. (CHP sıralarından «O geçen sene idi» 
sesleri) 

Geçen sene değildi, bu sene idi. 
Y. ZÎYA URAL (îçel) — 31 Aralık 1977 idi. 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — «Görüş

meler bitmiştir» diye Sayın Başkanın ifadesine gelin
ce; görüşme, önergeler de dahil olmak üzere, ondan 
sonra oylama da dahil olmak üzere ancak bitmiş te-
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lâkki edilir. Bu sebeple şu dakikadan itibaren plan 
müzakeresine devam etmek Anayasaya aykırıdır. 

Saygılarımla arz ederim. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şohoğlu. 
Sayın Uysal, aleyhte, buyurunuz. 
Süreniz 10 dakikadır. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi Gtrupunun, özellikle 3 günden be

ri niçin engelleme yaptığı bugün açığa çıktı. 
Burada salt çoğunluk varken, zaman zaman 

10 arkadaşlarını neden (ayağa kaldırdıkları; imza at
tıkları resmi belgeleri sonra neden geçersiz saydık
ları; pazartesi günü aikşamı görüşmeleri ve önergele
rinin tartışmaları tamamlanacak olan bir plan müza
keresini, niçin daha sonraki günlere atmaya çalış
tıkları, yani bir kastı, bugün burada açık seçik ser
gilediler. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. (Başkanın tokma
ğa vurması) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, mak
satlar, kasıtlar ve art düşünceler; bizzat 'bu mak
satları, kasıtları kullanan insanların ayaklarını do
laştırarak, kendileri tarafından çok açıkça ortaya 
çıkartıyor. Böyle bir durumu Türk kamuoyu kar
şısında ve zabıtlarda bizzat kendileri tescil ettirdikleri 
için kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir Anayasa Mah
kemesi kararı var elimde. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Bizde de 
Danıştaydan var. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yine Ana
yasa Mahkemesine müracat edebilirler, o hak ken
dilerinde var. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Eksik ol
mayın, bahşettiniz 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Etsinler 
ve bir daha Türk kamuoyu karşısında demokrasiye 
hizmet açısından bir görev yapmış olurlar. (AP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, ben bu sözleri onlara dinlemeleri 
için söylüyorum; ama" dinlememe alışkanlığı içinde 
olduklarım dla görüyorum. 

BAŞKAN — Siz buyurun Sayın Uysal, Genel 
Kurula hitabedin, 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O bakım
dan eteklerindeki taşları biraz yere atsalar da akıl
larını biraz çalıştırmalar. İkaz edin kendilerini, ken
dilerini ikaz edin, (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim, 
Rica ediyorum, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, 976 -

34'e esas; karar 976/52. Bazı hükümlerin iptali dava 
edilen 1976 Yılı Bütçe Kanunu, Anayasanın 94 ncü 
maddesinde gösterilen süreleri aşarak kabul edilmiş
tir. 1976 Bütçesi 10.1.1976 günü Cumhuriyet Sena
tosuna verilmiş ve görüşmeleri 11.2.1976 gününde 
tamamlanmıştır. Böylece, Anayasada Oumhuriiyet 
Senatosundaki görüşme süresi 10 gün olarak tespit 
edilmişken, bu süre 2 gün aşılmıştır. 

Bu bakımdan Anayasadaki bu sürenin aşılmış ol-
. masından ötürü Bütçe Yasasının, tasarısının iptali 
için Anayasa Mahkemesine dava laçılmıştır. Bu dava 
sonunda Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Karar
da diyor ki... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Davacı kimdi? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onu da söy

leyeceğim, biraz bekleyin, sabırlı olun; onu da söy
leyeceğim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesi kararında diyor ki: «Anayasadaki kimi 
sürelere uyulmaması hukuki sonuçlar doğuran ve yap
tırımı olan niteliktedir; kimi süreler ise, bu nite
likte olmayıp, uyarıcı amaçla konulmuşlardır. 94 
ncü maddedeki sürelerin hukuki sonucu belirlemediği 
gibi, niteliğine göre de uyarıcı sürelerdendir. Bu 
nedenle sürelere uyulmaması iptale sebep değildir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir başka gerçeği 
daha, değerli Adalet Partililere sunmak istiyorum; o 
da yine planla ilgili. 

1972 yılında Yüce Meclisin kabul ettiği Plan, 9 gün 
süre sonunda kabul edilmiştir; yani 8 günlük süre, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın görüşmelerinde de aşıl* 
mistir. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — O zaman muh
tıra vardı-

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Muhtıra 
vardı; doğru. Siz de şapkanızı alıp o muhtıra ile 
gitmiştiniz; doğru, vardı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Öbüründe davayı 
kim açmıştı? 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi, o ba

kımdan 8 günlük süre o zaman da aşılmıştı. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, burada bir plan 

görüşüldü, herkes görüşünü söyledi. Bu planda 
muhalefet partileri 18 saat konuştu, 18 saat Bu 
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planda önergeler üzerinde, 5'er dakikalıkları da sa
yarsak, muhalefet partilerinin hani, «20 dakika ko
nuşuyoruz, 1 saat konuşuyoruz, süremizi kesiyorlar, 
vermiyorlar» diyenler, kendi arzularına göre, kendi
leri «6 saat konuşalım dediler», biz de dedik ki 
«Alın, 6 saat konuşun». 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Babanızın 
(kesesinden mi verdiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yok, sizin 
kesenizden verdik; siz istediniz de onun için. 

Şimdi 18 saat konuştular, sonra düşündüler, de
diler k!i, «77 sayılı Yasada 8 gün yazıyor, bunu 
mesele yapalım» ve uzatmaya çalıştılar, engelleme 
yapmaya çalıştılar, başaramadılar. 

Şimdi plan görüşmeleri bitti, önergeler de bitti. 
Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Baş
kandan rica ediyoruz, istirham ediyoruz, açık oyla
ma yapsın, «ret» ve «kabul» yoluyla. Burada kaç-
kişi katıldıkları da ortaya çıksın, onu da istirham 
ediyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Satın aldıklarınız 
da dahil mi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hakkın su
iistimalini kanun himayet etmez. Muhalefet, ekseriyeti 
göre göre birçok yoklamalar istedi; hakkın suiistima
lini kanun himaye eder sandı, fakat etmediklerini 
kanun karşısında gördüler. Meclise girmemek sure
tiyle engelleme yaptılar, nefesleri de 18 saat içeri
sinde ne varsa bitti. Şimdi biraz dinlesinler ve bu
gün saat 15.00'te Meclise gelsinler, kanunları görü
şelim, Genel Görüşme vermişlerse onları görüşelim, 
Gensoru vermişlerse onları görüşelim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Evet Sayın Kıratlıoğlu? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Hay

rettin Uysal Beyefendinin başlangıçta gruplar olarak, 
grup başkanvelkilleri olarak imzaladığımız Danışma 
Kurulu kararını kastederek bizim imzamızdan rücu 
ettiğimizi ifade buyurdular. Bu hususta bilgi vere
ceğim. Müsaade buyurursanız kısa olarak açıklamak 
istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, acele etme
nize gerek yok efendim. Çok rica edeceğim. Bura
daki arkadaşınız gereğini yapacaktır.. 

Sayın Kıratlıoğlu, zatıâliniz sadece bir açıklama 
yapmak arzusu içerisindedir. Zatıâlinizin herhangi 
bir beyanının Genel Kurula yanlış şekilde duyurul
ması söz konusu değildir; bu bir. 

İkincisi de; biraz önce burada konuşan Sayın 
Hayrettin Uysıal'ın ifadeleri daha önceki alınan Da

nışma Kurulu kararının uygulamasına aittir. Zatıâli-
nize ve Grupunuza burada bir sataşma da söz ko
nusu değildir. , 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir — Beyefendi 
bir sataşmadan bahis etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma söz konusu değildir. Açık
lamak için de Tüzüğümüzün buna göre amir bir hük
mü yoktur. Bu bakımdan size söz vermeyeceğim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kanım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda bulunan 
arkadaşlarımızın da muhalif olacaklarım zannetmi
yorum. Hakikaten bir kalp kırgınlığına vesile olabi
lecek bir durumun izahını burada arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buna imkân yoktur. Böyle bir 
usulümüz yoktur. Teşekkür ederim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Beyefendi, 
bir imzadan rücu etme meselesi vardır. Beyefendi 
bunu açıkça ifade buyurdular. Yani böyle bir du
rumun... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, zatıâliniz de böy
le bir durumu gereği kadar zabıtlara geçirttiniz efen
dim. Bu bakımdan başka şeye gerek yoktur. Müm
kün değildir efendim. Teşekkür ederim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Beyefendi 
ben yanlış beyanı değil, çok istirham ederim, ha
vayı birazcılk yumuşatmak istiyorum. Bir yanlış be
yan var; yani, şu veya bu demek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bu benim ar
zum veya arzum olmayışının meselesi değildir, Tüzü
ğümüzün buna imkân vermeyişidir. Zatıâliniz... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Beyefendi, 
ben direniyorum, Genel Kurula arz edin, Genel 
Kurul müsaade ederse konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir sataşma ol
duğu zaman arz etmem imkânı vardır. Böyle bir şey 
olmayınca, neyi arz edeceğim Genel Kurula? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Beyefen
di, yanlış bir beyan var, bu yanlış beyanı düzelte
ceğim. 

BAŞKAN — Kanaatim budur ve başka türlü de 
mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Yalan söyledi yalan, onu düzeltmek lazım. Yalan 
söylüyorlar. (Gürültüler) 
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IV. — GORUŞÜJ 

/. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Maninin, (16 . 10'. 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 • 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Devam) 

BAŞKAN — Plan üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Genel Kurulca kabul edilen geri verme gerekçeleri 
hakkında Hükümet rapora Başkanlığımıza gelmiştir. 
Hükümet raporunu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte 

bulunan Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkın
ma Planı Tasarısı hakkındaki geri verme gerekçele
rine ilişkin Hükümet raporu, 77 Sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (6/e) bendi gereğince hazırlanarak, 
ekte sunulmuştur.; 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

Rapor : Millet Meclisinin 22 Kasım 1978 tarihin
de başlayan, 30 Kasım 1978 Perşembe günü de sür
dürülen görüşmeler sırasında sayın milletvekillerince, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında dik
kate alınmak üzere (143) adet gerekçeli geri verme 
önergesi Başkanlığa sunulmuş; bu önergelerden (15) 
adedinin gerekçeleri, Hükümetin de katılmasıyla Yü
ce Meclisçe benimsenmiş ve dikkate alınmak üzere 
Hükümete geri verilmiştir. 

Yüce Meclisin benimsediği; 44, birlikte 51 ve-53, 
54, 55, 56, 57, 97, 105, 106, 110, 112, 116, 127 ve 128 
No. lu gerekçeli geri verme önergeleri Hükümetimiz
ce özenle incelenmiş ve Anayasanın 129 ncu mad
desiyle 16.10.1962 tarihli ve 77 Sayılı Yasanın 2 nci 
maddesinde belirlenen ilkeler çerçevesinde, Dördüncü 
Beş Yıllılk Plan Tasarısına aşağıdaki şekilde yansıtıl
ması uygun görülmüştür: 

Önerge No. 44 : 
Dördüncü Planın 285 nci sayfasındaki 1386 sayılı 

paragrafının (5) No. lu ilkesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

N İŞLER (Devam) 

«İşletmecilik faaliyetlerinde, maliyeti düşürücü, 
ormancılık tekniğine uygun toplu üretim yöntemleri
ne yönelirken, üretim girdilerini ve özellikle maki
ne parkını optimal kapasitede kullanmayı sağlamak 
için, mevsimlik işler yerine, tam yıl çalışmayı amaç
layan çabalar hızlandırılacaktır. Bu durumu sağlayı
cı gerekli altyapı ve personel eğitimi öncelikle geliş
tirilecektir.» 

51 ve 53 ncü önergeler : 
Planın 223 ncü sayfasında 1057 ilkeden sonra 

aşağıdaki maddenin ayrı bir ilke olarak ilavesi uygun 
görülmüştür. 

«Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin maden 
potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmek 
için Devlet Planlama Teşkilatının koordinatörlüğün
de ilgili kamu.kuruşlarının katkısı ile gerekli kaynak 
ve proje çalışmaları yapılacak; bu projeler Dördüncü 
Beş Yıllık Plan ilkeleri ve hedefleri çerçevesinde uy
gulanmaya konulacaktır.» 

Önerge No : 54 
Sayfa 223 : 
Paragraf 1052 
Yeni şekil: 
«Aşağı Fırat Projelsinin Güneydoğu Anadolu Böl-

geisli için çok amaçlı bir gelişime projesi şeklimde ele 
alınarak geliştirilip, hızlandırılması; Devlet Planlama 
Teşkilatı sorumluluğunda ilgili kamu kuruluşlarının! 
Ikatıiımıyla gerçekıDeşltiiırileceıMr. Plan dönemli içinde 
gerekli proje çalışmaları tamamlanacak, bu iş için 
gerekli örgütleme sağlanarak söz konusu proje plan 
dönemleriyle uyumlu orta vadeli programlar halinde 
uygulanacaktır», 

Önerge No : 55 
(Dördüncü Planın 243 ncü ;sayfasındaki 1232 sa

yılı iliklenin, birimci paragrafı aşağıdaki şekilde değiş-
tirıiıkriiştir : 

«Anayasanın ve planlı kalikınımanın öngördüğü 
hukuk düzenini sağlamak amacıyla Merkezi Mev
zuat Birimi, mevzuata yönetimliyle ilgili olarak:» 

Önerge No : 56 
Dördüncü Planın 222 nci sayfasındaki 1050 sayılı 

lilke aşağıdaki şekillide değiışıtirilmişıtiir : 
«Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı gelişti

rebilmek ve bunu bölge kalkınmasının itici gücü ola
rak fculla'rtmalk üzere, bölge hayvancılığının tüm yön
lerini kapsayan ve sorunların 'birbirleriyle ilişkilerindi 
gözeten, bu Ikonıuıda görevli kamu örgütleri arasında 
gerekli eşgüdümü esas alan ve hayvancılığı ilgili sa-
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naytilerle birlikte düşünen geniş kapsamı]ı proje ça
lışması, Planın, (ilk yılı (içimde tamamlanacaktır. Dör
düncü Plan ilkeleri ve hedefleri çerçevesinde uygu-
lamiaya konulacak bu projelerin eşgüdüm gerâkslinii-
(mli etkin bir şekilde Devlet Planlama Teşkilatınca 
karşılaınacalktır.» 

Önerge No : 57 
Dördündü Planın 222 neti sayfa 1047 nci parag

rafı aşağıdaki şekilde değliştlirMımiıştir: 
«Geri kalmış bölgelerin, özelikle Doğu ve Gü

neydoğu Anadolu Bölgelerimin hızla gelişmesini sağ
lamak amaciyla, hu bölgelere ait sorunlar bir bölge 
gelişme anlayışı çerçevesinde de topluca ele alına
cak, gelşmieyü haşlatacak ve gelişmemin temel unsu
ru olacak, hiüyülk projelerin hazırlanması ve Mevcut
ların hızla uygulanmailan hıirer itici güç olarak de
ğerlendirilecektir. Saptanan gelişimle projelerinin yıllık 
programlarla uygulamaya sokulması sağlanacaktır. 

Bu bölgelerde ortaya çıkan çok amaçlı gelişime 
projelerimin gerçekleşmesi, Devlet Planlama Teşkilâ
tının sorumluluğunda »ilgili kamu kuruluşları arasın
da gerekli eşgüdüm sağlanarak gerçekleştirilecektir. 

Önerge 97 : 
Dördüncü Beş Yıllılk Kalkınma Planının 2247. 

paragraf 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirfil-
nriştir : 

(6) Kıt kaynakların daha rasyonel kullanılması
nı sağlamak amacıyla traktör üretimi dışalıma ba-
ğimlılığı kaldırmayı ve yurt içi tüketimi yerli üretim
le karşılamayı amaçlayan 'bir uygulama planı çerçe
vesinde yürütülecektir < 

Önerge 105 : 
Sayfa 215, paragraf 21'e aşağıdaki eklem yapıl-

mıışjtır : 
Bu amaçla reklam giderlerinin Gelir ve Kurum

lar Vergisi matrahından düşülmemesi yönünden ge
rekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Önerge 106 : 

Sayfa 209, paragraf 837 aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir : 

Savunma araçları, silahlı ve gereçleri imalâtı ge
liştirilecek; hu imalat teknoloji üretir, yemi yatırım 
olanakları açar nitelikte olacaktır. Ekonomik ve 
teknolojik olanaklarımızı aşan savunma sanayilerinin 
öncelikle TürMiye'nin üye olduğu ortak güvenlik stis-
(temlerü içinde 'işbirliği yaparak, ya da ortak yapıma 
dayalı olarak geliıştMİmıeislinıe çalışılacaktır. 

Savunma yapısı ile ekonomide yapıyı biribiriini 
destekler kılmıalk içim savunma amaçlı sınai yatırım

ların genel sınailaşme çabalarıyla uyumlu otonasına, 
dışsatıma ve ekonomürain güçlenmesine katkıda bu
lunmasına özen gösterilecektir. 

Önerge No 110 : 
Sayfa 242, Paragraf 1218 aşağıdaki şekilde yeni

den düzenienımıiişıtiır .1 

Kurum, yurt içi teknik bilgi (Know - how) biriki
minin yetersiz görüldüğü konularda; teknoloji ak
tarması ve özümsemmesimin. sağlandığı ölçüde, ilgili 
yetenekli dış proje ve mühendislik kuruluşları üe 
işbirliği yapacak, gerektiğinde ortaklıklara girebile
cektir. 

Yurt dışı teknoloji transferlerini gerektiren kamu 
kesimince gerçekleştirilemeyecek proje ve mıüıhendlils-
lik hizımtlerinin İhalesi doğrudan doğruya yeterliği
mi belgelemiş yıerü firmalarca yapılacaktır. Ancak, 
çok özel ve yurt içi olanakların elvermıediği durum
larda, «anahtar tesltilmi» proje ve mühendislk dışalı
mı yoluna gidilecektir. 

Önerge No 112 : 
Sayfa 514, paragraf 2296 (2) aşağıdaki şeklide ye

niden düzenlenmiştir : 

(2) Motor ve aktarma organları konusunda üre
timin yurt içinden karşılanması, çeşitlerin sınırlı kal
ması ve kamu öndülüğjüyle gerçekleştirilmesi ilkedir. 
Dizel motorlarında ve aktarma organlarında TÜMO-
SAN gMşiimlerti hızla geliştirilip, gerçekleştirilecek
tir. 

Önerge 116 : 
Dördüncü Plan Taslağınım sayfa 223'teki parag

raf 1054 aşağıdaki şekilde yenliden düzerılenımiişjt'ir : 
«Kamu üretken yatımlarından geri kalmış böl

gelere düşen pay, bölgelerin potansiyelleri göz önün
de tutularak, ulusal ekonomiye de büyük kalükı Bağ
layacak ve sürükleyici ekonomalk odaikların kurul
masına olanak verecek biçimde aktarılacaktır. Azal
ma eğilmline Dördüncü Plan döneminde son verlile-
cek, bu bölgelere yöresel karakterdeki toplam yatı
rımlardan düşecek payın, Türkiye ortalamasından! 
% 10 kadar yüksek tutulması ve genel yatırımlarda 
da bu bölgelerin gelişme hızlarının önemli ölçüde 
yükseltilmesi gözetilecektir.» 

Önerge No. 127 : 
Dördüncü Planın «Dışsatım Politikası» başlığın

da, 789 sayılı paragrafın VII. bendinden sonra VIII. 
bendi olarak aşağıdaki metnin yer alması benimsen
miştir: 

ı«Dördüncü Plan döneminde ihracatçı sanayilere 
kendi ihtiyaçları için yapılacak döviz tahsislerinin 
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erişilen ihracat düzeyi ile ilişkilendirilmesi sağlana-
saktır.» 

Önerge No. 128 : 
Sayfa 443, paragraf 2110 aşağıdak şekilde yeni

den düzenlenmiştir: 
«Gübre sanayiine Dördüncü Plan döneminde ya

pılacak 19,5 milyar lira yatırım ile Soma Gübre Te
sisinin tamamlanması, Anadolu Gübre Tesisi ve Dör
düncü Gübre Tesisi yatırımlarının sürdürülmesi, ham
madde olanaklarına bağlı olarak Mazıdağı, Şırnak ve 
Konya Gübre Tesisleri yatırımlarının başlatılması 
öngörülmüştür. Yeni kurulacak ve kurulması planla
nacak gübre tesislerinin nafta ve amonyak gereksini
minin yurt içi kaynaklardan karşılayabilmek amacıy
la nafta ve amonyak'ın linyitten üretimi için gerekli 
etüt- - proje çalışmaları yapılacak, bulgulara göre güb
re sektörünün girdi programı yönlendirilecek.» 

BAŞKAN — Rapor okunmuştur. Rapor üzerinde 
görüşme açmadan önce bir hususu duyurmak istiyo
rum: 

Biraz önce bir sayın üye tarafından Genel Ku-
rul'da hoş karşılanmayan bir ifade kullanılmıştır. Bu 
sayın üye, yorgun olduğundan ve sinirli olduğundan 
bu ifadeyi kullandığını ve bundan da pişmanlık duy
duğunu, Genel Kurul'dan özür dilediğini belirtiyor. Sa
yın Temel Ateş'in kullandığı bu ifadenin zabıtlarda 
kullanılmamış sayılması isteniyor. Bu şekilde zabıtla
ra geçiriyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Okunan rapor üzerinde İçtüzüğün 73 ncü madde
sine göre görüşme açıyorum. 

Söz isteyen gruplar ve sayın üyeler var mı?... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Yetki bel
gesi var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Var efendim. 
Sayın Battal, konuşma süreniz 20 dakikadır efen

dim. 
MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gecenin 
bu saatinde dinlemenin, bu kadar uzun ve yorucu ça
lışmadan sonra ne kadar zor olduğunu tahmin edi
yorum. Ancak, Türkiye'nin geleceğine ait Dördüncü 
Beş Yıllık Plan gibi bir 5 yılı, hatta temel kabul eder
seniz daha ileri geleceklere ait çok önemli bir meseleyi 
görüştüğümüz bu günde, sizlerin yorgunluğunu bile 
bile bir vazife duygusuyla huzurlarınızı işgal ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada diğer muhalefet 
partilerinden kimsenin olmayışı ve şu anda muhalefe
tin bir sesi durumunda olan bendenize ayrıca taham
mül etmeniz, demokratik nezaket bakımından son de
rece önemlidir. (Alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık Planı 
uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra sonuçlandır
mış bulunuyoruz. Temennimiz; bu Planımızın vata
nımıza, milletimize hayırlar getirmesidir. Siyasi par
tiler kendi doktrinleri istikametinde getirilen tasarıyı 
yorumladılar.. 

Adalet Partisi, «Çağdaş kapitalizmi temsil edi
yorum, sizin planınız sosyalisttir» dedi ve Planınızı 
tenkit etti. 

Milli Selâmet Partisi; «Sizin Planınız, çarpık ka
pitalizm ile gelmiş, sosyalist fantezilerle dolu» dedi. 
Bir diğer parti de; «kolektivist» dedi., 

Bütün bu tartışmalar şu anda geride kaldı, zabıtla
ra intikal etti. Ben bu noktada bir yoruma girmiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; benim girmek istediğim 
yorum, 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle alakalı
dır. 7 sayılı Kanunun 2 nci maddesini kısaca özetle
mek istiyorum: 

77 sayılı Kanunun bu 2 nci maddesini okuduğu
nuzda, Parlamentoya amma çok saygı dolu bir mad
de, ne kadar yetki vermiş bir madde diye hayranlık 
duyarsınız. Geri verme önergelerini veriyor, okutu
luyor, oylanıyor, bütün bu işler bittikten sonra, bis
millah bir daha oylayacağız, ikinci tur bir daha oyla
nıyor; aynı oylama tekrarlanıyor ve 77 sayılı Kanun, 
böylelikle aynı mevzuda ikinci bir oylama imkânı ve
riyor. Bir kanunun bu imkânı vermesi, son derece çar
pıcı, Parlamentoya saygı bakımından elbette önemli. 
Ama, değerli arkadaşlarım, bu kadar saygı motifinden 
sonra, bu Kanunda sondan bir evvelki fıkrada diyor ki: 
«Hükümet, Millet Meclisince kabul edilen geri ver
me gerekçelerini de dikkate alarak planda uygun gör
düğü değişiklikleri yapar ve bu hususları bir rapor
la Millet Meclisi Genel Kuruluna bildirir.» 

Muhterem arkadaşlarım, biz 1 numaralı önergeyi 
vermiştik. «Milli kodifikasyon başlatılsın Türkiye'de, 
10 bin tane kanunun içinden çıkamıyoruz, aynı mev
zuda çok kanun var, bunları tanzim edelim» diye 
önergemizi verdik. Sayın Hükümet temsilcisi olan 
Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e «Önergemiz hak
kında ne düşünüyorsunuz?» dediğimizde «Önergenizi 
kabul edebiliriz ama, biz bu metinle bağlı değiliz. 
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Onu istediğimiz gibi kaleme alırız. Sana mertçe söy
leyeyim Şener» dedi. «Ne demek bu?» dedik. îşte, 
kanunlar, olanaklar nispetinde yeniden yazarız gibi 
bir cümle koyma manasına bir mazeretti. Huzurları
nızda teşekkür ediyorum. Bana mertçe Sayın Başba
kan Yardımcısı bunu söyledi. Ve o zaman «Ha... 
Benim önergemi reddediyorsunuz» dedim ve bu net
likte kendileri meseleyi koydu. 

Şimdi bunu şunun için söylüyorum: Acaba diğer 
önergelerde de, Hükümet bu nitelikle Parlamentomu
zun huzuruna çıkmış mıdır; yoksa önergeniz dikkate 
alındı, nasıl olsa bütün yollar Roma'ya gider, efendim, 
biz ta Londra'dan da Roma'ya gideriz gibi bir netice
ye varmak gibi bir kabul olursa; işte 77 sayılı Kanu
nun Parlamentoya demin dediğim gibi mükerrer oy
lama imkânı getirerek gösterdiği saygı bir anda orta
dan kaybolmaktadır. 

Mesela, bizim milli harp sanayii konusunda ver
diğimiz önergeyi görüyorum. Önerge NATO ile CEN-
TO ile ortak savunma tesisleri kurmayı dahi, yeni 
deyimle söyleyeyim, istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz «milli harp sanayi» de
yince, NATO, CENTO yardımımıza gelmezse, yeni 
esnek mukabele sistemiyle Türkiye'ye taarruz oldu; 
«Ben esnek mukabele sistemini uygulayacağım, bu 
beni ilgilendirmez» derse, işte o zaman milli harp 
sanayimiz «NATO, sen bana yardıma gelmezsen, 
ben kendi sanayimle kendimi koruma gücüne sahi
bim ve işte benim şu sanayilerim vardır» diye milli 
harp sanayiini güçlendirmiş olacaktır. Bizim milli harp 
sanayii önerimiz bundan ibarettir. Hatta şu kadarını 
söyleyeyim, anladığım kadarıyla, Hükümet Progra
mında ki, «ulusal savunma kavramı» deyimiyle ifa-
'de edilen de, sanıyorum bu bağımsızlık ilkesine aitti. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde konuşun efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Rapor üzerinde 

konuşuyorum efendim. 
Ama görüyoruz, kabul edilen 106 sayılı önergede 

dediğimiz gibi, NATO, CENTO ile savunma kavra
mını devam ettirmenin, savunma olayına onların kat
kısını istemekten ibarettir. 

Yine değerli arkadaşlarım, 112 sayılı önerge. Bi
zim 117 ve 122 numaralı önergelerimiz vardı; TÜMO-
SAN ile ilgili ve 112 sayılı önerge, bizim önergeleri
miz istikametinde idi. Bu önergeye göre, şimdiye ka
dar TürkiyeMe motor sanayii, traktör sanayii talih
sizlikle karşılaşılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Minneapolis Traktör Fabri
kası 1957'lerde işe başlamıştır, 25 senedir uğraşır. «12 
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bin kapasitelidir ve % 72'si yerlidir»! diye öğünürler. 
25 senede Yugoslavya traktör sanayiini kapattı. İtalya 
sanayi gözüyle bakmıyor. İspanya bakmıyor; ama özel 
sektöre 25 sene şans tanımışsınız motorda ve hayır 
diyor. Hâlâ özel sektör şimdiye kadar kullanmadığı 
bu krediyi, şimdi yine suiistimal etmenin yolunu açı
yor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — «Kamu tekelin

de» şeklindeki önerge, «kamu öncülüğünde» diye dü
zeltilmiş. «Devlet eliyle yapılması gerekir» şeklindeki 
önerge, «kamu öncülüğüyle» denilmiş. Bundan sonra 
özel sektör - kamu öncülük yapadursun - ben de imal 
edeceğim, 100 binlik projem burada diyecek, sizin 
devlet olarak yapmak istediğiniz projelerden önce
likle bir imalatı kuracak, ondan sonra buji gelmedi 
diye 100 bin traktörlük o montaj bandı orada bekle
yecek. 50 bin buji gelirse 50 bin çıkacak, 10 bin buji 
gelirse 10 bin çıkacak; hükümete 100 bin liralık trak
töre 200 bin, 500 bin isterim diyecek. Hükümet zor 
kullanırsa «Buji İtalya'dan gelmedi» diyecek. Fiyat 
baskısı yapacak, sömürüsünü devam ettirecek. 

İşte onun için arkadaşlarım, kamu öncülüğü olayı 
Türkiye'nin tatbikatı ile çelişmektedir. Kamu eliyle, 
kamu tekeliyle, devlet eliyle olması lazımdır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Otur ulan yerine, salak. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, kızanlar olabilir, onları hiç suçlamıyorum 
ve polemiğe de girmiyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Ne diyorsun? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Bu kürsüde sö

zümü keseni tarih önünde tescil ediyorum. Kim ke
siyorsa, polemiğe de girmiyorum. 

Şimdi sözümün sonuna geliyorum. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — 77 sayılı Kanun, 

Parlamentoya iki tane oylama hakkı veriyor. Sonra da 
sizin, Parlamentonun iradesi dışında metinle geliyor. 

Bu Parlamento iradesi değil. Gelen metni kabul 
etmezseniz eski metin yürürlüğe girecek. Hükümet yi
ne merhamet etmiş, «kamu öncülüğü» lafını koymuş. 
Özel sektör öncülüğü de önemlidir diye bir cümleyle 
gelseydi, o reddolurdu, öbürü yürürlük kazanırdı. 

Değerli arkadaşlarım, işte Parlamentoya 77 sayılı 
'Kanun böylesine imkânsızlık vermektedir, Parlamen-
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tonun hakkını elinden almaktadır, iki oylama ile ona 
sanki saygı gösterir gibi gözükmektedir. 

işte böylesine Parlamento iradesine karşı 77 sayılı 
Kanunun bu uygulamasına saygı duymadığımdan do
layı, Anayasanın, demokratik prensiplerin üstünlüğüne 
inandığımızdan dolayı bu oylamaya katılmayacağız 
ve oturumu terk edeceğiz. 

Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen sayın grup sözcüsü?.. Yok. 
Sayın Gündüz Onat, kişisel olarak söz istiyorsu

nuz, şayet söz isteyen sayın grup sözcüsü yoksa, kişi
sel söz vereceğim. Grup adına söz isteyen var mı?.. 
Yok, 

Buyurunuz Sayın Onat, süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Biraz evvel konuşan çok değerli parlamenter ar
kadaşımız Şener Battal'ın, 74 parlamenter arkadaşımı
zın verdiği önerge sebebiyle başka kaynaklardan güç
lenerek, o önergede amaçlanan konuyu saptırmak iste
diği kanısındayım. 

Motor ve aktarma organları sanayiinin kamu eliy
le yürütülmesi istikametinde verilen önergenin Hü
kümet tarafından değişik bir biçimde getirildiğini or
taya koyarak, 'bulanık suda balık avlama sevdasına 
kapılmıştır. Dördüncü Beş Yıllık Plandan önce yürür
lükte bulunan Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Planlarda, motor ve aktarma organları sanayiinin ka
mu eliyle yapılamayacağına dair bir hüküm yoktu ve 
en son hükümet dönemlerinde de kendi partilerinin 
içinde bulunduğu, destekledikleri ve görev aldıkları 
hükümetler de dileseydi bunu pekâlâ yapabilirlerdi. 

Biz bu önergeye imza koyan milletvekilleri olarak 
ve MSP'nin burada olmayan Grupunu temsil ederek 
konuşan Sayın Şener Battal'a şunu söylüyoruz : 1981 
yılında seçimler yenilenecek yasalara göre ve 1981'e 
kadar da bu Hükümet işbaşında kalacağına göre, mo
tor ve aktarma organları sanayii kamu kesimi eliyle 
güçlendirilecek, teşvik edilecek, yürütülecek ve isteni
len amaca oturtulacaktır. 1981 yılından sonra da gene, 
bu, Cumhuriyet Halk Partisinin öncülüğündeki, ön
derliğindeki hükümet işbaşına geleceğine göre, sizin 
fazla endişeniz olmasın; bugüne kadar geliştirileme-
yen «motor ve aktarma organları sanayii» kökleşecek 
ve en kısa zamanda gelişecektir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onat. 

J Başkaca söz alan sayın üye?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
77 sayılı Yasa gereğince, Dördüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planının tümü, Plan Karma Komisyonu 
ve Hükümet raporlarında belirtilen değişik biçimiyle 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Açık oylamanın, ad okunmak suretiyle, . ayağa 
kalkan üyenin; «Kabul, ret, çekinser» kelimelerinden 
birini kullanması ile belirtmesini oylarınıza sunuyo-

I rum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Açık oylamaya Adana ilinden başlıyoruz : 
(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu almadığımız sayın üye var 
mı?.. Yok, 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların sayımı yapıldı) 
BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık 1979 - 1983 

Kalkınma Planının açık oylamasının sonucu : 
226 sayın üye kabul oyu kullanmış, 2 üye oy kul-

lanamamıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 226 kabul 
ile Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edil
miştir. Yurdumuza, ulusumuza ve Hükümetimize ha
yırlı olmasını diliyorum. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) —. 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dolayısıyla Yüce 
Meclisimizde yapılan son derece de yararlı görüşme
ler için, verimli görüşmeler için sizlere Hükümetimiz 
adına şükranlarımı sunarım. 

Yüce Meclis, gerek görüşleriyle, gerek önergeleriy
le Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına önemli 
katkılarda bulundu ve bu Planın uygulanışı için de 
Hükümete ışık tuttu, 

Ayrıca, Planın gerek Yüce Mecliste, gerek daha 
önce Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında 
ve Komisyon aşamalarında çok uzun çalışmaları bü
yük bir başarıyla ve Plana gerçekten önemli katkılar
da bulunacak biçimde yapan Karma Plan Komisyo
nuna da Hükümetimiz adına şükranlarımı sunarım. 

Ayrıca, bu uzun, çetin, fakat çok verimli görüş
melerin düzenli biçimde, demokrasimize yaraşır biçim
de geçmesine büyük katkıda bulunan Başkanlık Di
vanına da şükranlarımı sunarım. (CHP sıralarından al-

I kışlar) 

— 704 — 



M. Meclisi B : 15 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminde Hükümetimiz, zorluk
ların özveride adaletle aşılmasına, gelişme ürünlerinin 
toplumda adaletle paylaşılmasına özen gösterecektir. 
Bu plan döneminin, ulusal gücü demokratik rejim 
içinde tüm görkemiyle harekete geçiren bir atılım 
dönemi olması için Hükümetimiz, yüce ulusumuzun 
ve Meclislerimizin desteği ile her çabayı gösterecek
tir, 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin 
hızlı ve sağlıklı gelişme yolunda yüce ulusumuzun 
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mutlu kılmasını, daha ileri aşamalara ulaştırmasını 
dilerim, saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın arkadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık Plan 

için tespit edilen özel gündeme göre çalışma süremiz 
bitmiştir. Bugün, yani 30 Kasım 1978 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanıp gündemimizdeki maddeleri 
görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum efendim. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Kapanıma Saati : 03.00 
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Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planına Verilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngült 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp < 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. tsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Abdurrahman Oğultürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 226 

Reddedenler : 

Çekimserler : 

Geçersiz oylar : 
— 
— 

Oya katimayanlar : 220 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Selâhattin öcal 1 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 

Mehmet Balta 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
i A. Selâmi Gürgüç 

Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 

1 İrfan Özaydınh 
i J 

j Sadullah Usumi 
BİLECİK 

Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esait Işık 

1 Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
A.dnan Keskin 
.. Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbrti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Sepbioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

. ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 

Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Velî Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
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Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçm 
Ali TODUZ 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmuır 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hü&eyiin Kaleli 
Farulk Süikan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizatmettin Çoban 

MALATYA 
LüiCfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şenıtiürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Erlk'in Topfcaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin E)çi 

Metin Musaoğlu 
Ahmet Türlk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maltaraeı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
1. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemi* 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M, Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K, Kemal Anadoi 
Bülent Ecevjıt 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 

Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 

Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Teoman Köprülüler (B.) 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
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Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin înkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan. Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

•BOLU 
Avnı Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın ' 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran, 
Ali Elverdü 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaailı 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin:Ok;:-..; ; 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bilberoğlu 
Ahmet Çimbek. 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen: 
Mahmut Kepolu: 

EDİRNE 
Mustafa Bulut . 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut-Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek = 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak.,,. 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasöğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel H?/;* 

t HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sa&vReşa :. 
Ali Yılmaz^ 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep özel 
Osman özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettinj Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpmar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf özbaş 
Hasaa Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi, 
BahEİ ©ağdâş 
AbdülkerİBS -Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERt 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bask. V.) : • ; . . . 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyz)ioğ)hı 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh-Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubüaıy İmarı 
İhsan Kabadayı: 
Necati. Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abtan 
Hüseyin Cavifc Erdömiir 
İlhan Ersoy 
A i İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan; 

MANİSA 
Zeka1 Raaıagözillü 
Sümer Oral 
Önoi Sakar 
Faik Türün1 

Yahya Lfcltt 
Halil Yurtseven 

MARDİN 
Feshini Adak 
Abdükadir -TJmıurağaoğhîi 
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MUĞLA 
Ahmet BuMarih 
Zeyyaıt Maodoltoıca 

MUŞ 
Kasım Emre 
M, Emdin Seydagü 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat KırathoğSLu 

NlĞDE 
Hüseyin ÇeliJk 
H. AVM* Kaıvurmaciioğlu 
Sadi Somunouoğkı 

ORDU 
Haımdü Madden (î. tX) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

M. Meclisi B : 15 

v h , A<v*., 

29 . İ l . 1978 O : 3 

Temel KaramollaoğTa I 
Tevfik Koraltan I 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan îlgün I 

TOKAT 
Feyzullah Değerli I 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal I 
Kemal Cevher I 
Ömer Çakıroğlu 1 
UitfiiGöktas. I 

; URFA I 
Mehmet Aksoy I 
Mehmet Celâl .Bucak | 

Necmettin Cevheri 
Salih özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslh Görenitaş, (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ö . Lütfü Erzurumluoğlu 

Ah Fuat Eyülboğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Aydın 
Edirne 
Manisa 

(Açık Üyelik) 

Muğla 

Yekûn 

' * A T ) , * * ./?'"•• ?-.*«* 
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RİZE " 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki ÇeJlitoeMİ Ü.) 
AbdülkadirKaya' 
>,..1M,;... SİVAS. 

Ali Gürbüz ,,..; 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 NCt BİRLEŞİM 

29 . 11 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 

Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Dağıtma tari
hi : 21 . 11 . 1978) 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-
RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


