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T. B. 

88 inci Birleşim 

11 .7 .1984 Çarşamba 

t Ç İ N D E K l L E B 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

IHe — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve önergeler 

1. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığına Dev
let Bakanı Sudi Türerin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi' (3/485) 

2. — Bulgaristan'a gidecek olan Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakam Vehbi Dinçer-
ler'in dönüsüne kadar Millî Eğitim, Gençlik, 
ve Spor Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/484) 

3. — Aydım Müetvekii Osman Esgin Ti-
pi'ye izin verilmesi hakkında Başkanlık' tez
keresi (3/490) 

4.; — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' 
in Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/25) 

Sayfa 
50 
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52,53 

52 

52 

53 

53 

B) Danıgma Kurulu önerileri 
1. — Gündemde bulunan, 8.6.1965 Ta

rihli ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir 
Bk İMadde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bölge Valiliği Hakkında (Kanun Hük
münde Kararnamenin Reddine Dair Kanun 
Tasarısının Gelen Kâğıtlardan, 48 saat geçme
den gündeme alınmasına ve Plan görüşmele
rinin bugünlki1 programının bitiminde görü
şülmelerine dair Danışma Kurulu önerisi 

IV. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 
1. — Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) 

Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 
Saydı Kânunun 1 inci Maddesine Göre Su
nulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/463) 
(S. Sayısı : 100) -

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
D4ÖER İŞLER 

1. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özd 
öğretim Kurumları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin 

Sayfa 
52 

52:53 
53 

53:101 

101 
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Sayfa 
Kaldırılması, Bir Bk Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve (Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (1/537) (S. Sayısı : 991) 101:108,111, 

119:122 
2.; -^ Bölge Valiliği Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, Anayasa Komisyonu 
Mütalaası ve İçişleri, (Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/6) (S. Sayısı: 104) 108:113 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 114 
A) Yazıl t Sorular ve Cevapları 114 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

toantoğlu'nun, ihracatta vergi iadesinin kaldı
rılmasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Vural Anlkan'ın yazılı cevabı 
'(7/110) 114 

Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Erzurum İlinin İlköğretim so
rununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı M.: Vehbi Dinçerler'in ya
zılı cevabı (7/112) 114:116 

3. — • Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, binalara ait bahçe ve otopark
ların imar mevzuatına uygunluğuna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Se
fa Giray'm yazılı cevabı (7/120) 116:117 

4. — Erzurum Milletvekili Himi Nal-
bantoğlu'nun, köy konutlarının ıslahı için fon 
oluşturulmasına ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve M â n Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı (7/134) 117:118 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 10.7.1984 Salı günü saat 
14.00'te açıldı. 

Beşinci Beş YıMc (1985 - İ989) Kalkınma Planı
nın (3/463) (S. Sayısı : 100) tümü üzerindeki görüş
melere devam olunarak 2 nci tur görüşmeleri tamam
landı. 

11.7.1984 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.58'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekil'i 

Yıldırım Akbulut 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Çankırı Kırklareli 
Saffet Sakarya Cemal özbilen 

ili — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 7 . 1984 Çarşamba 

Tezkereler 

1. — Atatürk Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/479) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1984) 

2. — Atatürk Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/480) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1984) 

3. — Atatürk Üniversitesinin 1979 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiniminin Sunul-
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duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/481) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1984) 

4. — Atatürk Üniversitesinin 1980 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/482) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1984) 

5i — Atatürk Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, (3/483) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1984) 

Raporla? 
1. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sa
yısı ;• 84) (Dağıtma tarihi : 10.7.1984) (GÜNDEME) 

2. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık. Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi: 10.7.1984) (GÜNDEME) 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sa
yısı : 101) (Dağıtma tarihi : 11.7.1984) (GÜNDE
ME) 

4. — 'Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Anayasa Komisyonu Mütalaası ve İçişle-

• • • • - * • • •< 

ri, Plan ve Bütçe ikomisyonlaVı raporları (1/6) (S. Sa
yısı : 104) (Dağıtma tarihi : 11.7.1984) (GÜNDEME) 

5. — İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
11,7.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun,Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzalanan katma 
protokole ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/135)* (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarım kesimine verilen kredilere ilişkin Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/136) (Başkanlığa geliş tadhi : 10.7.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, orman köylülerinin istihdam sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/137) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, orman köylülerinin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önerge
si (7/138) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1984) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, fiyat artışlarının nedenlerine 'ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/139) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.1984) 

r 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldmm AKBULUT 
KÂTtP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN Giresun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin $8 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Milli Sa

vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüsüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi 
Türel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/485) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin sunuçiar kısmında 2 adet Cum

hurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutup ayr ıayrı bilgi
lerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Suudî Arabistan Millî Savunma ve Havacılık Ba

kanının davetlisi olarak 13 - 18 Temmuz 1984 tarih
leri arasında Suudî Arabistan'a gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi N. 
Türerin vekillik etmesinin, Başlba'kanın teklifi üzerine, 
uygun görütaüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

ıBAŞKİAN — Bilgilerinize sunulmuştur." 
2. — Bulgaristan'a gidecek olan Mîllî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'in dönüşüne 
kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'tn vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/484) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bulgaristan Kültürfizik ve Spor Konseyi Başkanı
nın davetlisi olarak 12 - 16 Temmuz 1984 tarihleri 
arasınlda Bulgaristan'a gidecek olan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dö
nüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığıma, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1, — Gündemde bulunan, 8.6.1965 Talihli ve 625 

Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldı
rılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Reddine Dair Kanun Tasarısının Gelen 
Kâğıtlardan; 48 saat geçmeden gündeme alınmasına 
ve Plan görüşmelerinin bugünkü programının bitiminde 
görüşülmelerine dair Danışma Kurulu önerisi 

'BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
(Danışma Kurulunun 11.7.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda, aşağı'daki önerilerin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye ıBüyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu 
Başkanvekili 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Halkçı Parti 
Grubu Görevlisi 

M. Turan IBayezit 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu Görevlisi 

ıMustafa Çoraçıoğlu 

Öneriler: 
1. Gündemin «(Kanun »Tasarı ve Teklifleriyle 

Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» kısmının 10 uncu 
sırasında bulunan 99 sıra sayılı 8.6A965 Tarihli ve 
625 Sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin 
Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının, plan görüşmelerinin bugünkü prog
ramının bitiminde görüşülmesi; 

— 52 — 
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2. 11 Temmuz 1984 tarihli «Gelen Kâğıtlar»da 
yayımlanan ve basılıp dağıtılmış, bulunan 104 sıra 
sayılı, Bölge Valiliği Hakkında 71 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Reddine Dair Kanun Tasarısı
nın 48 saat geçmeden gündeme alınması ve plan gö
rüşmelerinin bugünkü programının bitiminde görüşül
mesi; 

Önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi'ye izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/490) 

BAŞKAN — Bir sayıın miMetvekiflline 'izin veriıi-
ımesine liışkin Başkanlığın bir tezkeresi vardır, oku
tup onayımıza sunacağım: 

Türkiye 'Büyük M'İM Meclisi Geme! Kuruluna 
Aydın Milletvekili Osman Bsgin Tipinin, halstöaiığı 

medeniyle 28.ı6.1984 ıtaröbinldein iltÜbaren 15 gün izinli 

1. — Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma 
Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 
inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. Sayısı : 100) (1) 

BAŞKAN — Besinci Beş YulMc Kalkınma Planı
nın, Plan ve 'Bütçe Kömiisyonıu Raporunun tümü üze
rimdeki görüşmelere kafldığıimız yenden devam ediyö-
ıruz. 

KomüSyon ve Hükümet hazır. 

Üçüncü 'tur görüşmelere başliııyoruz. 
Grupların 'bu ıturidalki söz sıra'ları şöyledir : Bi-

lünei sırada M'iıiJyeftpi Demokrasi Partisi, ikinci sıla
da Halkçı Parti, üçüncü sırada Anavatan Fartfe-i. 

Şahısları adına söz alaıntan ftıraisı ilse şöyledir : 
IBktiıncü sarada Ülkü Söylemezloğkı, İkinci sırada tsma'il 
Saruhan* 

Gruplardan önce Hükümet söz üstemdştir. 
HÜkümelt adına Sayın Kaya Erdem; bluyuruın efen-

diim4 

(1) 100 S. sayılı Basmayazı 9J.1984 tarihli 86 ncı 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

sayılması, Başkanök Divanınla 10.7.1984 tarihi top-
llartüsiinda uygun görülfmî fcür. 

Gene] Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük M'iM 

Mjecl'M Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylaoniiza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediıîmıişdr. 

4. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in Di
lekçe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/25) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi 
vardır, okutup ıbdılIgMerîniose sunacağımı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bufluriduığulm Türkiye Büyük Millet MecM 

Dilekçe Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımıla arz ederim. 

28 . 6.1984 
Münir Sevin© 

Eskişehir 

BAŞKAN — Biglerinize sunulmuştur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERIDEM ı(tzmir) — Saym Baş-
İkain, değerM miiMctvekffleri; daha evvel birinci turda 
grupları ve şahıslar]! adına konuşan sayın miılötvekl-
lerimıizin tenkit ve ileri siürdüklteri ve vaktin gecik-
tmiş otaalsı dolayısıyla kâfi ırriiifctarda cevap vereme
diğiniz hususlarla İkinci turda konuşulan hususlara 
karşı görüşlerimi arz etmek için söz atoni'ş bukın-
ımalktayaım/ 

Y a t a Itaom (konusu ve Taran Bakanlığı l e ala-
kaütı olarak sayın üyelerin özelikle üzerinde durduğu 
hususlara, görüşmelerim ftamamfendıkftan sonra, Sa
yam Taınm Bakanımız flajrafından ayrıca cevaplar ve-
niiîöcektir; 

Halikça Parti Grubu aldıma konuşan Sayın Aydın 
Oürkan, Beşinci Plan Dönemi içerisinde dış borç ana
para ödeme yükünün 7 ımÜyar Ğafar arötağura öne sür
mekte ve duş borçlanma polifâkasını eleşltiırmıeıkltedir. 
Bflâödüğî üaere, Beş YıMc PJam «dönemlinde dış borç 
politikasının, .ülkenin şandan ve ödeme gücü göz 
önüne ataarak (takip edlilîeceği hususunda ana pren
sipler getirilmiş ve bu yüklün azafaJma&L öngöıTütnüş-
«ür, 

Şu şekilde, bıir üİöenln dış borç yükü, ihracat ve 
'görünmeyen muamelelerden sağladığı dövizflerin ye-

IV. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 

— 53 — 
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kûmunla (nazaran, borç miktarı idıe oram üzerinde 
borç yükü olarak mütalaa edilmektedir, Bu rakam 
1984 yılkıda, ihracat ve. görünmeyen muamelelerden 
elde etftiğim'iz gelir olarak, 9 milyar 900 milyon do
lardır. Bunun borç miktarımıza oranı yapıidiığı tak
dirde (yüzde 27,3 çıkar. 1989 yıllında Ibu rakam, ihrar 
calt ve görünmeyen muamdelıeriıa yekunundan sağ-
llanan döviz miktarı olarak, 18 mliDyar 400 mlyon 
dolardır. Borçlarımıza oran edildiği takdlirde 18,4 ol
maktadır. Görüldüğü 'üzere, borç yükümüz yüzde 
27*dlen -yüzde 1(8 miktarına linımıeikitıeidiır. Bu rakam, 
1989 yıllına ıgddiğâmlizde, diıiş borç yükümlümün Tür
kiye'nin ödem© güdü bakımından imkâmlariitnızı zor-
Hamayan bir seviyeye ineceğini dte gfMeıım'elkteldir. 

Sayın Kocabaş, Sayım GÖkçora ve Sayın Fırat'ın 
gübre .sektörü ile önerlerinde; iBeşJinci Beş Yılık Kal
kınma Planı Döneminde gübre tüketim hedefinin ge
çen (döneme nazaran 'düşük tutulduğu, gübreye yapı
lan zamların tüketimi1 düşürdüğü, gübre fiyatı tespi
tinde tarımsal üreitıim ile ıgübre fiıyaitı arasındaki oran
sal dengenin korunması gerektiği, 'bazı fabrilkaıkrıtn 
üretim türlerini değ'işitirmesi üzerinde duıruülmuş ve 
yabancı sermaye ortaklığı ille kurtulacak dördüncü 
Igübre komplleksii'riin ,niçıin gerçekleştirilmediği siorutt-
ınruuşltuırj 

. Beşinci Beş Yıllık Rallkınmia döneminde, gübre 
tüketimi aıynı dönemde (tarım sektöründe; (bittikitseflı 
üretim hedefleri, (sulanabilir alandaki gel%mefer, bit
ki ıpaternlindeki değlşjmıeflier gtfbi çeşitli faktörler göz 
önümde ıbullundurullaralk hesaplanmıştır. 

Dördündü Beş YılMıfc Kalkınma Pîlanı 'dönemlinde 
ıgübre tüketim artışı, ortaitamıa yılda yüzde 6,2 ora-
ınındadır. Bejindi Beş Yıllık Kalkınma Pllanı dönemin
de 'ise (tüketim artışının, gübre tüketiminin Dörldüncü 
Plan döneminden hızla artması öngörülmüş ve artış 
oranı yüzlde 6,5 tur, yani düşük değildir ve ıbu, ger
çekleştiği (takdirde de, gübrelenen adattın ekili alama 
oranı 1984'de yüzde 65'iken 1989'da yüzde 79'a yük
selecektir. 

Gübreye lyapıllan zamların tüketimi azalttığı ve ta
rımsal ürün fiyatları arasındaki oransaıl dengenin de 
bozulduğu illeri .sürülmektedir; fakat neticelerde ta
mamıyla fiyatlarla oransal! denge <göz Önümde buHuin-
duralmafcta ve Ibu oranın tarım üreticisi lehline tultul-
ımasına dikkat dditeektediir. Dünıya Bankasınca fi-
mianse edilen «Gübre Reaİzasyon Pröjesiylıe» gübre 
faMkatanııın ıteknik darlboğazkrı îderillimiış ve güb
re türlerine göre ihtiyacımız olan gübrelerin üretil-
ımesine geçıilmişlttir ve böylleice de ıtripli süper fosfat 
ıtesüsî, kompoze gübre üretecek duruma getirilmek 
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suretiyle memıleketin ışarltllıaırıma uygun ıgübre cinsileri'-
niın üretilmesi (sağlanmıştır. Dördüncü Gülbre Komp
leksi Projesi yıllda 495 bin (ton amonyum nitrat ve 
462 (bin ton diamonıyuın fosfat üıreltiım kapasitesinde 
öngörülmüştür. Bu tesis, Mersin'de Akdeniz gübre 
(teslislerinim allt yapışımdan yararlanmak üzere bu ,te-
sıisîerin yanında kunıllacaktır. Tösüsün 1989 yılında ta
mamlanması beklenmiektedir. 

Türk - Arap işbirliğiyle yabancı sermaye ortak
lığı şeklinde yürütülecek projenin halen aksatılmadan 
gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
Şu anlda Arap yetkilileriyle ön mutabakata varılmış 
ve taraflar arasında anlaşmanın imza safhasında ol
duğu ıda ıgörütoelktedlir. 

Sayın Aydın Gürkan Beşîncİ Planda (sermaye hâ
sıla kaitsayısınııın düşük tahmin edildiğini], belirterek, 
3451lik sermaye - hâsılla oranının gerçekçi olmadığı
nı savunmuştur. .Beşindi Plîan Dönemi için öngörülen 
sermaye * hâsıla orana, Sayın G'ürkan'ın hesapladığı 
gilbi 3,15 değil 3,35ldir. Geçmiş plan dönemilerliınde 
Ibu rakamın ne lolduğunu arz edeyÜlm : 

Birinci Plan ıDönem'inde 2,6'ldır, İkinci Plîan Dö
nemimde 3,2'dir, Üçündü Plan Dönıem'inlde 3,2'd'ir, 
Dördüncü Plan Döneminde 2,93'tür, Beşinci Plan 
Döneimliinide de 3,35 olarak öngörülmüştür. 

GörüÜdülğü gilbi, Beşinci Plan Döneminde ekono
minin geneli için öngörüden sermaye - ıhâsıılla oranı 
gedmiş pllanilarda önıgörülen 'sermaye - hâsıla oran-
'larına «nazaran yüfcselktir. Bumu da, Beışİ'nc'i Manda ne 
'öUçiüldie gerçekçi ıdUm'aya çallışıldıığiinm bir g'ösitergelsi 
dlarak Ikabul eldiıyoruz. 

Beşlinci Planda sermaye - hâsıla oranı için bu rea-
Mst tahminin yıapJÜmaisınlda geçmıiış plıan dönemöerin-
Ide ıbaşHanan ve Beşiinidi Plan Dönemlinde devreye gir
mesi söz konuisu olan büyük altyapı yatırıımllanıni'n 
nemalarının lalınacağı ive özellikle iimıallalt sanayiinde 
yaışanaın ekonomik kriz nediniyle orltaya çıkata a t t ka-
paısiStenin löuılaniaoaiğt Öngörülerek bu artış hesapian-
mıişjtır, 

Sayın 'Mehmet (Klöoabaiş, .Plİainda saaıaıyileşıme polıi-
tikalsının buHunimaldığını öne ıstürm'üşltiür. Hıalbufci, Be-
ışinıdi Beş Yıllık 'Kafllkınmıa Plaınıında fsanıayileşıme po-
'llîHilkasi'nıa özel bir önem verlmıiştir. Planda açılkça be-
llirtliılen bu pollMka özet o'iarak ışlöyledir : 

Pilan dışa açılma ve ihracatı aaiürma poliltiktonın 
^ü^dürölrnıeslinli esais almaklta ve ırdkaJbet edilebilir bir 
sınaî yapıya ulaşmayı lamıaçlamakltaldlır. Sanayiimizin 
yemi şarliaıra inltibakıni' sağlaıyacalk politikalların uygu
lanmasına Beşinci Plan döneminde de devam edilecek-
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ıtır. Böyüıece lelktonomlde ihracata yönelik bk sınaî ya
pının ölugtıuıratoaısııyla birlikte yüzde 6,3 oranında ar
tacak gayri safi millî hâsılanın yaratacağı nihaî ta-
flep ve tdiğetr sektöörflierira ara talepteki ıkarşalkyacaJk sek-
itiörel ûrdtUm düzeyine ulkşılacalktır. Plan döneminde 
(tüketim mallar* Sanayi üretlümiMn yaUda yüzde 6,4 
artması öngörüÜmü^tür. Gıda .üretimi yüzde 6,2, db-
Ikuima yüzde 6, hazır giyim.' yüzde 11, ayaikkalbı üre-
Itfoııinin yüzde 5,7 oranında arıtacağı ve arıtan nüfu
slun reel 'Mkelüm dlüzeyii yükselebileceği gibi ha ısek-
ıtarter için öngörülen ihracat hödefterline de kavuşa-
fbileceğiz, 

Plan dönem'inldıe yüzde '8,5 oranında artacak olan 
satöilt seırmaıye yaltorımilaırının ıîç makine teçhizalt ihti
yacını karşıHayalbimek için yaftam malları üretimi
nin yılda ortallaima yüzlde 9,7 oranımda artmaisı hedef 
alınmıştır. YaJtıram anaları .sebtödferindiekıi tarım ma-
ıkineleri, elektrikli makineler, dekitroniilk, karayolu, 
ıdemiryolu, gemli ıinşaa ve uçak imalat sanaylerinıin 
ürettim artış 'hızlan, yatıran maları sektörü ürettim i-
nin artış hizanın 'üzenimde gerçeiklUeşıtirİece'kltıiır. 

Bu arada sanayi sektörünün büyüme hızının dü-
$vk lolduğu da sileri ısiürtillmıüşltür. Biz bu görüşe ka-
Itılmııyoruiz. Sanayi ıbüytümie hızı düşük değildir. Beş 
Yılftk ıKailIkınıma Planı öncesinde Gelişmeler Dokü
manının 27 nci sayfasına bakıNınca görülecekte- ,ki, 
Dördüncü Pllan Dönem'i, sanayi katma değeri yııllııik 
ortallaima artış ıhıızı yüzde l,51dur. Beşindi Pllan sanayii 
sektörü 'büyüme nnzınt bu (Seviyeden yılık orlfcaüama 
yüzlde 7,5 düzeyine çikaılmayı hedeflemektedir. Bunun 
yanı sıra, Beşinci Plan, sanayi kalttaa değerinin gayri 
isali yurt içi hâlsia (içindeki payını önemli ölçüde yük
seltmeyi de amaçilaımaiktaldır. 19,84 yıllında, sanayiiran 
gayrii saffi .yurt içi hâsalia içinde yüzde 31,9 oıîıan pa
yı, 1989 yikıda yüzlde 33,7'ye yükselecektir. 

MDP Grubu adına yapılan konuşmada Saym 
Turgut Kunter; «Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında enflasyonla mücadele için ciddî tedbirlere yer 
verilmediğini, iddia etmiştir. Eleştirinin aksine Beşinci 
Beş Yıllık Planın ana özelliği istikrarı dikkate alan 
bir plan olmasıdır. Planın finansmanını reel kaynak
lara, sağlıklı kaynaklara dayandırılmış; enflasyonist 
açık finansman öngörülmemiştir. Tüm makro ekono
mik politikalar, vergi, bütçe, para - kredi, dış ticaret, 
gelir ve KİT fiyat politikaları enflasyonla mücadele 
amacıyla koordineli şekilde uygulanacaktır. Aracılık 
faaliyetlerinin ve dağıtım sisteminin etkinleştirilme-
sini sağlayacak, tekelleşmeyi önleyecek tedbirlere 
planda geniş ve açık olarak yer verilmiştir. ] 
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I MDP Grubu adına yapılan bir eleştiride; «Planda 
i sanayiin korunması yerine, ithalata önem veriliyor, it

halatın liberasyonu ile yerli sanayi baltalanıyor» de
nilmektedir. Planda öngörülen ithalat liberasyon po
litikasının amacı, yerli sanayii baltalamak değildir. 

Planın ithalat politikası bölümünde: «Koruma sis
teminin rasyonelleştirileeeği, rekabet gücüne kavuşmuş 
veya kavuşabilir durumda olan sanayilerin koruma 
oranlarının tedricen azaltılacağı, yeni kurulan sana
yilerin ise gerekli hallerde belli bir süre makul oran
larda korunacağı belirtilmektedir» diye açık ifade var
dır. Burada çok daha evvelden kurulmuş ve rekabet 
edebilir durumda olanlar için korumalar tedricen azal
tılacak; fakat yeni kurulan sanayilere belirli bir dö
nem için koruma ve rekabet edebilme şansları veri
lecektir. Planın anailkesi budur. 

Sayın Fenni Islimyeli, Planda vergi gelirleri gayri 
Safî Millî hasıla oranının düştüğü görüşünü ifade et
mektedir. Toplam vergi gelirlerinin gayri safî millî ha
sılaya oranı 1984 yılında 16,55 iken 1989'da 16,76'ya 
çıkmaktadır. Beşinci Plan Döneminde gayri safî Millî 
hasıla bildiğiniz gibi 6,3 oranında artmasına mukabil 
vergi gelirleri ortalama yıllık % 6,6 oranında artmak
tadır ve buna göre de kısmen de olsa bir artış öngö
rülmektedir, düşme söz konusu değildir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yet
mişli yıllarda nasıldı Saym Bakanım? Çok yüksekti 
vergi payı. 

DEVLET BAKANI ve BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi 
tabiî elimde bu rakamlar var. Türkiye'nin gayet tabiî 
belirli bir artışla, ilk başlarda çok az olan bu vergi 
gelirlerinin birden, süratle, yüksek oranlarda artması 
mümkündür; fakat belirli bir doyum noktasına gel
dikten sonra da bu artışın aynı hızlarla devam etmesi 
de mümkün değildir. O bakımdan yetmişli yıllarla 
Türkiye'nin 1984 - 1989 yularının şartlarını aynı ola
rak mütalaa etmek de mümkün değildir. O bakımdan 
aynı oranlarda yüksek bir artış hızını beklemek de 
mümkün görülmemektedir kanaatindeyim. 

Beşinci Plan için yapılan görüşmelerde Sayın 
Memduh Yaşa, AET konusuna değinmiş ve Planda 
AET'ye Türkiye'nin giriş konusunun muğlak olduğu
nu, bu konuda kesin ifadelerin bulunmadığı konusu
nu eleştiri olarak ortaya atmıştır ve hatta işçüerimiz 
için dolaşım hakkının verilmiş olmasının Hükümetçe 
kâfi görüldüğü intibaını taşıdığını ileri sürmüştür. 
Plandaki ifade şudur : 

«AET ile ekonomik bütünleşme konusunda gerek
li adımlar Plan dönemi içinde atılacaktır» ve burada 
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kesinlikle biz Plan dönemi içerisinde AET'ye giriş 
konusunda Hükümetin, bu konularda gereğini yapaca
ğı konusunda açık olarak olduğu kanaatini taşıyoruz. 

KİT finansmanıyla ilgili olarak Sayın Turgut 
Kunter, «Beşinci Plan Döneminde KİT finansmanı 
fiyat artırılarak sağlanacaktır, halbuki verimlilik yük
seltilerek maliyetler düşürülmelidir» demektedir. Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri finansman dengesi, Beşinci 
Planın diğer makro dengeleri gibi 1983 yılı sabit fi
yatlarıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple herhangi bir 
fiyat artışını öngörmemektedir. Beşinci Plan Döne
minde Kamu İktisadî Teşebbüsleri faktör gelirlerin
deki artış, üretim ve verimlilikteki artışlarla sağlana
cak olan miktarı ifade etmektedir. 

Halkçı Parti Grubu adına konuşan Sayın Aydın 
Gürkan, prodüktivitenin 24 Ocaktan sonra mı yoksa 
daha önce mi fazla olduğunu sormuştur. İşletmeci 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde personel başına üre
tim 1983 yılı fiyatlarıyla, 1979 yılında 2 milyon 580 
bin lira iken 1980 yılında 2 milyon 860 bin liraya, 
1982 yılında 4 milyon 26 bin liraya çıkmıştır. 1982 
yılında, 1979 yılına göre işletmeci Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde izlenen prodüktivite artışı yüzde 56'dır. 

Grupları adına konuşan Sayın Aydın Gürkan, Sa
yın Memduh Yaşa, Sayın Fenni Islimyeli, özel sektör 
sabit sermaye yatırımlarının Planda nasıl finanse 
edileceğini sormuşlardır. Beşinci Beş Yıllık Plan Dö
neminde toplam özel sektör sabit sermaye yatırım
ları 6,3 trilyon liradır. Bu yatırımların 5 trilyon lira
lık kısmı özel sektörün öz kaynaklarıyla ve diğer 
normal kaynaklardan finanse edilecektir. 1,3 trilyon 
liralık ıkısmı da konut fonu imkânlarından finanse 
edilecektir. Bu konut fonunun dahil edilmesi suretiyle 
yapılacak yatınmlar da, biliyorsunuz kamu sektörü 
içinde değil özel sektör yatırımları içerisine dahil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Sarp, ham petrol için öngörülen üretim artış 
hızının düşük, petrol aramalarının yetersiz olduğuna 
temas etti. Bu konuda ve ham petrol üretiminde be
lirli bir başarı elde edemediğimiz gerçektir; faikat pet
rol aramalarında, her şeyden evve bir teknoloji gerek
tiğini, büyük bir sermayeye ihtiyaç bulunduğunu unut
mamak gerekir. Kendi iç tasarruflarımızla buraya ak-
tarabidiğimiz kaynakların kifayetsiz olduğunu 'bu su
retle büyük mesafeler almamızın da bir ölçüde şansa 
kaldığını Plan-Bütçe Komisyonunda da ortaya koymuş
tum. Buna rağmen, biz bu kaynak yetersizliğinin orta
dan giderilmesini sağlamak için yabancı sermayenin bu
raya gelmesinin sağlanmasını, teknolojinin getirilmesi

ni, bunun dışında da kendi kaynaiklarıoıızın ve tasarruf 
edebileceğimiz her «türlü imkânın buraya aktarılma
sında büyük yarar görüyoruz ve Plan da da bu güç ve 
bu imkânlar kullanılmıştır. 

Ham petrol ve tabiî gaz üretimi için Beşinci Plan 
Döneminde 310 milyar liralık yatırım öngörülmüştür. 
Bu yatırım belki kâfi görülmeyebilir; fakat imkânlar 
budur. Yabancı sermayenin de katkısı ile tahmin edi
yorum ki bu yönde bir mesafe alabiliriz. 

Petrol ürünlerinin depolanması ile ilgili olarak Sa
yın Mustafa İzci, MDP adına yaptığı konuşmasında, 
kapasitelerin yetersizliği konusunu gündeme getirmiş
tir. Petrol ürünlerinde, üretim kadar ürünlerin za
manında ve asgarî nakliye maliyeti ile tüketiciye ulaş-
tırılrnasının büyük önemi vardır. Bunun için uygun 
mahallerde yeterli 'kapasitelerde depoların tesisi ge
rekmektedir. Planda bu husus, «petrol ürünleri depola
ma kapasitelerinin taşıma maliyetlerini asgariye indi
recek ve gerek stok, gerekse dağıtımda darboğaz ya
ratmayacak bir biçimde planlanması ve kurulması 
esas olacaktır» şeklinde ifade edilmiştir. 

Yurt içi motorin talebinin karşılanması konusun
da rafinerilerin üretim programları üzerinde dikkatle 
durulmaktadır. Beşinci Plan Döneminde rafinerilerin 
üretim planlamalarında motorin talebinin karşılanması 
hedef alınmıştır. Ayrıca, motorin üretimindeki artışa 
paralel olarak, 1984'de beklenen 300 bin tonluk itha
latın, yılda yüzde 9,7 oranında bir azalma göstererek 
plan dönemi sonunda 180 bin ton olması öngörülmek
tedir. 

Sayın Sarp, taşkömürü üretim artış hızının düşük 
olduğuna değindi. Taşkömürü üretiminde, hakikaten 
petrolde olduğu gibi büyük bir mesafe alamıyoruz. 
Üretimi, 1984 yılı baz alındığında, yıllık*ortalama 4,2 
artışla 4,4 milyon tona ulaşacaktır. Zonguldak havza
sında her yıl daha derinde çalışılması ve derinlere inil-
dikçe havzanın kırııklı bir zon göstermesi üretimi güç
leştirmektedir. Türkiyenin sanayileşmesine bağlı ola
rak artan taşkömürü ihtiyacının bir kısmı ithal edile
rek karşılanacaktır. Üretimin artırılması maksadıyla 
Planda taşkömürü üretiminin bir ana plan uyarınca 
geliştirilmesi ilkesi bulunmaktadır. Taşkömürü ana 
planıyla, üretimin artırılması hedeflenirken, aynı za
manda bu havzadaki randımanın artırılarak, maliye
tin düşürülmesi de Beş Yıllık Planda hedeflenmiştir. 

'Halkçı Partiden Sayın Ayhan Fırat, elektrik ener
jisi üretim planlamasının yetersiz olduğuna değinmiş
tir. Elektrik enerjisi üretimi, 1972 yılında 11,2 milyar 
kilovatsaat düzeyinde gerçekleşmiş iken, Üçüncü 
Plan yılda ortalama yüzde 12,8; Dördüncü Plan Dö-
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neminde yüzde 5,2 oranında artabilmiş ve 1983'te 
mevcut 6,9 megavatlık kurulu güç ile. 27,3 milyar ki-
lovatsaatlik üretim gerçekleştirilebilmiştir. 

Bu dönemlerde yurt içi elektrik enerjisi talebi, ku
rulu üretim kapasitesiyle tümüyle karşılanamamış ve 
bazı yıllar bir milyar kilovatsaatin üzerinde kısıntı 
yapılmış ve 2,2 milyar kilovatsaat düzeyine ulaşan 
elektrik ithalatına gidilmiştir. 

Dördüncü Plan Döneminde yüzde 5,2 oranındaki 
tüketim artışına karşılık, Beşinci Planda hedeflenen 
yıllık ortalama yüzde 6,5 oranındaki toplam üretim 
ile, yüzde 7,5 oranında artacak sanayinin enerji ta
lebini karşılayabilecek şekilde elektrik talebinin yılda 
ortalama yüzde 9,7 oranında artacağı tahmin edil
mektedir. 

Plan talebini karşılayabilmek için Dördüncü Plan 
Döneminde ortalama yüzde 7,3 oranında artan elektrik 
enerjisi kurulu gücünün Beşinci Plan Döneminde yüz
de 11,5 oranında artması, üretimdeki yüzde 4,7'lik 
artış hızının da yüzde 11,2'lik bir seviyeye yükselme
si planlanmıştır. Böylece plan dönemi sonunda elektrik 
enerjisi kurulu gücü 13 000 megavata ve ortalama 
üretim kapasitesi 60 milyon kilovata ulaşacak olup, 
1989'da öngörülen üretim düzeyi 50,7 milyon kilovat 
olacaktır. Yaklaşık 9,3 milyon kilovattık liretim ye
deği bu suretle sağlanabilecektir. 

Termik ve hidrolik santralların Beşinci Plan Dö
neminde tamamlanması da planlanmıştır. Altıncı Plan 
ve izleyen dönemlerde söz konusu olacak elektrik 
enerjisi talebinin karşılanması, 1989 yılı üretim ye
deği ile yatırımı sürdürülen ve etüd - planlama aşa
masında bulunan klasik termik hidrolik ve oluşturu
lacak nükleer santral ikapasiteleriyle* sağlanacaktır, ön
görülen yatırımlar, hazırlanmakta olan enerji master 
planı kapsamı içinde düzenlenecektir. 

Afşin - Elbistan (B) Projesi halen planlanan ter
mik santral projeleri içinde yer almakta ve etüdü 
sürdürülmektedir. Proje, Afşin - Elbistan (A) Projesi 
işletmeye alındıktan ve çalışma randımanı izlendikten 
sonra değerlendirilecek ve programa alınabilecektir. 
Proje termirr tarihleri santraEarın tüm üniteleriyle bir
likte devreye girecekleri tarihleri vermektedir. Bu termin 
yılları öncesi santrallar ünite ünite • devreye girmeye 
başlayacaktır, örneğin 1995 yılında tamamlanacak 
olan Atatürk Hidroelektrik Santralının ilk ünitesi 1992 
yılında devreye sokulacak, diğer üniteler peyderpey 
bunu takip edecektir. 

Demir çelik sektörüne gerekli önemin verilmediği 
konuşuma Sayın Kocabaş değindiler. »Beşinci Plan Dö
neminde toplam demir çelik üretiminin yüzde 9,4 ora

nında artırılması öngörülmüştür. Bu artış Dördüncü 
Plan Döneminde yüzde 9'dur. 1984 yılında 4,5 milyon 
ton olan sıvı çelik üretiminin 1989 yılında 7,5 mil
yon tona çıkarılması öngörülmektedir. Bu Plan Dö
neminde toplu konut yatırımının gerektirdiği inşaat 
demiri ile yatarım malları için yassı mamullerin artan 
yurt içi talebini karşılamasına ilave olarak 1989 yılın
da 630 milyon dolarlık demir çelik ihracatı da öngö
rülmüştür. 

Sayın konuşmacılardan, özellikle muhalefete ait 
bir milletvekili grubu adına yaptığı konuşmada, yabancı 
sermaye olarak öngörülen 1 milyar 100 milyon do
larlık kısmın kâfi olmadığını, az olduğunu ve Tür
kiye'ye daha fazla yabancı sermayenin gelmemesinin 
(birtakım nedenlerini ortaya koyarken, gayet yerinde 
olarak, geçen dönemlerde, eski dönemlerde, çok zaman 
yabancı sermayeyi ürkütmüş olduğumuzu ve hatta 
büyük mitinglerle, gösterilerle yabancı sermayenin ül
keyi sömürdüğü şekliyle karşı çıkma şeklinde bir 
psikolojik ortamın da Ibu gelmemeye etkili olduğunu 
bu nedenler arasında saymıştır. 

Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı olduğu 
bugün hepimiz tarafından kabul edilmektedir. Aynı 
şekilde, Türkiye'de Iher şeyden evvel yabancı ser
mayenin ötesinde kendi sanayisini, kendi en ufak 
ünitesini en iyi şekilde çalıştırarak bu memlekete üretim 
ve işyeri sağlamasının esas alınması lazımdır ve her 
vatandaşın kendi tasarruflarını yatırıma dönüştürmesi 
için hepimiz gayret etmeliyiz ve bunu yapanları da 
hepimizin teşvik etmesi lazımdır, o kanaati taşıyorum. 

Hepimiz seçim gezilerimizde gördük, (Türkiye'de 
bugün işsizlik sorunu büyük bir problemdir. Bunun 
halli yatırıma bağlıdır. Herkes kendi imkânlarını ya
tırıma tahsis etmek zorundadır. Bu bakımdan, holding
ler daihil en ufak üniteye varıncaya kadar herkesin 
kendi kaynaklarını yatırımlara tahsis etmesini, üretime 
tahsis etmesini', Hükümet olarak da, vatandaş olarak da 
teşvik etmek zorundayız. IBu yönüyle de hepimizin çok 
dikkatli olması gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Bir sayın arkadaşımız (bunu bir nevi zulhul olarak 
da mütalaa ediyorum), bu Hükümetin holdingler ko
nusundaki uygulamasını, holdinglere daha fazla imkân 
verdiği şeklinde değerlendirerek tenkit konusu yaptı. 
Hükümetin bir üyesi olarak, Türkiye'nin bütün kay
naklananın bu sahalara teşvik edilmesinin, Hükümet 
olarak bizim, Parlamento olarak da sizlerin görevi 
olduğu kanaatindeyim. Bugün, geçmişte yabancı ser
maye konusunda yaptığımız yanlış politikaların veya 
geri kalmışliiğın cezasını çekiyoruz. Bu yüzden Tür-
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kiye'nin elindeki bütün tasarruf imkânlarını yatırımla
ra ve üretime teşvik etmek konusunda çok hassas ve 
gayretli olmamız gerektiği kanaatini taşıyor ve bu 
yöndeki tenkitlerin de daiha teşvik edici olmasını; 
ürkütücü ve bizi yanlış yollara sevk edecek şekilde 
olmamasını temenni ediyorum. 

ıBu arada Sayın Memdüh Yaşa dış (borçlarla alakalı 
konuda konuşurken, dış 'borçların fazla olmasından 
ziyade, ödeme gücüne etkisi konusu üzerinde durmuş
tur. Yani, mülhim odan dış borçların fazlalığı değil, 
imkânlarımızı ödeme gücü yönünden zorlamamasıdır; 
bu bir. İkincisi, alınan dış borcun geri ödeme imkânı 
sağlayacak yatırımlarda kullanılması önem taşır. Eğer 
siz, aldığınız dış Iborcu ihracata yönelik veya ithafa-' 
tinizi, döviz harcamanızı azaltacak bir yerde değil de 
tüketimde sarf ederseniz Ibu dış borç size büyük yükler 
getirir. Eğer dış borç akıllı bir şekilde ve yerinde 
kullanılırsa gayet tabiî ekonomi için kalkınmada 
müspet rol oynar, hiçbir zaman da menfi bir etkisi 
olmaz; arzu edilen bir durumdur ve bunu en iyi şekilde 
de kullanmak lazımdır, almak lazımdır; (bu yönde 
korkmamak lazımdır; yalnız yerinde kullanmak kay
dıyla ve bir de Ödeme gücümüzü menfî etkilememesi 
lazımdır. Bu size verdiğim rakamlarda da görüldüğü 
üzere, dış borç ödeme gücü, ihracat ve diğer döviz 
girdilerinin yekûnu ile oranlı yapılacaktır. iBu oranlar 
muhafaza edildiği müddetçe de herhangi bir geri kalma 
söz konusu değildir. 

Sözlerime son verirken, özellikle enflasyon ko
nusunda bir konuşmacı beyanda bulunurken ücret 
konusunda, Plandaki reel ücret artışlarının kâfi 
miktarda artınlamaması konusunu dile getirdiler. Bu 
konuda şunu belirtmek istiyorum. 

Reel ücret artışları, her şeyden evvel enflasyonla 
mücadelede başarılı olmakla çok yakından ilglidir. 
Eğer ülkede enflasyonla, fiyat artışlarıyla mücadelede 
(başarılı olur ve bunlar indirilebilirse o takdirde reel 
ücret artışları da o ölçüde artabilir. Aksi takdirde, 
fiyat artışlarında başarılı olunamadığı yıllarda şunu 
hepimiz görüyoruz ki, reel ücretlerde bir gerileme 
söz konusudur. 

Türkiye'nin ücret artışlarının reel olarak hızını 
7 - 8 sene evveliyle mukayese ettiğimiz zaman, kar
şımıza çıkan tablo hakikaten reel ücretlerde bir ge
rilemeyi gösteriyor. Örneğin; 19716 yılından itibaren^ 
aldığımız bir seride, her sene ücret artışları yapılmış 
olmasına rağmen, enflasyonun bunun üstünde olması! 
neticesinde reel ücretlerin gerilediğni görüyoruz ve! 
büyük ölçüde gerilemeler özellikle 1978, 1979 ve 

1980 yıllarında görülmüştür. İlk defa olarak reel 
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ücretlerde gerilemenin durup, artışın yapıldığı tarih 
1981 yılıdır. 1981 yılında yüzde 12 ila 13 arasında 
reel ücretlerde bir artış vardır. Bunun nedeni, o yıl 
enflasyon hızının yüzide 107'lerden yüzde 36,8'e in
dirilerek programlanan hedefin tutturulmuş olmasında
dır. Aynı şekilde 1982 yılında reel ücretlerde yüzde 5'e 
yakın, yüzde 2 - 3 ila 5 arasında bir artış vardır. 
Burada da yine artışın sağlanabilmesi, öngörülen enf
lasyon hızının, fiyat artışları hızının tutturulabilmiş 
olmasından ileri gelmektedir, ©u bakımdan onun dı
şında bu 7 - 8 senelik dönem içinde reel ücretlerdeki 
artışı enflasyonla, fiyat artışlarıyla başarılı olunduğu 
dönemlerde görüyoruz. Onun içindir ki enflasyon 
Türkiye'nin bugün hakikaten bir numaralı sorunudur. 
Başarılı olunduğu takdirde de ortadirek dediğimiz işçi, 
memur, esnafı ve çiftçisine enfazla imkân sağlayacak 
husus olacaktır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, soru 

sorabilir miyiz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT iMBLlEN (Van) — Sayın Bakan «'İhracatı 

teşvik ediyoruz, bilhassa bu Planda büyük önem veri
yoruz;» dediler; ama bir müddetten beri hayvan ihraca
tı yönünden Doğu Anadolumuz çok mustariptir, hal
kın elinde kalmaktadır hayvanlar. Bu konuda ne dü
şünüyorsunuz? Bir şey yapmak lazım değil mi? 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMIET KAYA ERDEM (İzmir) — Türkiye'nin 
hakikaten hayvan 'ihracatında büyük bir potansiyeli 
vardır. Bu potansiyelin son üç yıl içinde büyük ölçüde 
değerlendirildiği kanaatinli taşıyoruz; fakat şuna iştirak 
ediyorum; bu potansiyelin çok daha fazla olduğunu, 
Türkiye'ye ihracat yönünden büyük bir imkân sağ
layacağını düşünüyoruz. Bu yönünün de artırılması 
lazım. Hayvan ihracatı konusunda, özellikle hayvanın 
beslenme döneminde üreticilerin birtakım imkânlara 
kavuşturulması lazımdır. Çünkü böyle bir imkân sağ
lanmadığında, kış aylarında, bunların elden çıkarıl
masına, kesilmesine neden oluyor. Bu yönü ile de 
belirli bir kredinin bu mevsimde verilmesi; ihracat 
konusunda da bunların teşvik edilmesinin ötesinde, 
ihracatı kolaylaştıracak birtakım tedibirler'in de alın
ması yerinde olacağı kanaatindeyiz. İhracattaki güç
lükleri önleme bakımından, bu sene, ilk defa olarak 
iç gümrükleme sistemi getirilmiştir. Gümrüklerden 
çıkarken, hayvanların beklemeden dolayı büyük zaiyatı 
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ve zaman kaybı güçlükleri ortaya çıkıyordu. Bu sene 
i k defa olarak Elazığ, Diyarbakır, IMa, Van gibi 
bölgelerde iç gümrükleme yapılarak, oralarda güm
rükleme muamelesinin yapılarak ihraç imkânları sağ-* 
lanmıştır. 

Diğer taraftan, bunlar gönderilirken ölümle so
nuçlanan büyük zaiyatlar ortaya çıkıyordu. Bu nedenle, 
daha medenî şekilde olan, her hayvanın kalabileceği 
kafesi nakil esasları getirilmiş ve Hükümetimizce bu
nun .olabilmesi için finans yönünden desteklenmesine 
imkân sağlanmıştır. Bu şekilde götürülmeleri teşvik 
edilmek suretiyle, zayiatlar önleniibnektedir. 

Ayrıca, bunların alım ve ihracı işinde bunları 
destekleyecek şirketleşmelere de gidilmektedir, özellik
le Suudi Arabistan hayvan alımında en büyük bir 
potansiyeldir. Bu şirketleşme sistemi 'iyi kullanıldığı 
takdirde, kurulacak ortak şirketler hayvan alımını, 
Türkiye'de beslenmesini ve naklini düşünmektedirler ki, 
bu şekilde kurulacak bir organizasyonun hayvancılığı
mızın gelişmesinde de faydası olacaktır. Kanaatimce 
Türkiye için çok büyük bir potansiyeldir, İyi kul
lanılması, lazımdır. özellikle Ooğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun kalkınmasında büyük bir potansiyel ola
rak değerlendirilmesi gerekeceği kanaatini taşıyoruz. 
Hükümet olarak da, Planda da her türlü teşvik öngö
rülmüştür ve bu yapılacaktır. 

ıFBRllrr IMBLBN (Van) — Ama buna rağmen ihra
cat fiilen olmuyor. Bugünkü durum bu. 

ıBAŞKAN — Sayın Mehmet Kocabaş'ın bir sorusu 
var efendim.; 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Bakan, 
özellikle sanayinin teşvik edileceğini, ithalatın teşvik 
edilmeyeceğini, yan'i bir dengeleme yapacağınızı bu
yurdunuz. Yerine göre yerli sanayii terbiye etmek için 
terbiyevî kotalar kullanılması gayet normal ve ola
ğandır. Ancak, yüksek malumlarınız olduğu üzere, 
gelişmiş Avrupa ülkeleri çok ucuz faizle kredi kul
lanan Avrupa sanayii bile özelikle Uzakdoğu ülkele
rinden Kuzey Kore, Tayvan mallarına karşı bir dizi 
tedbir alırken örneğin Fransa; Fransa'da tek gümrük 
kapısı bırakmışlar, bir tek gümrük memuru tek tek 
sayarak en azından bunlara karşı bu tip tedbirler alı
yorlar, kota tedbirleri alıyorlar. 

ıŞu anda zatı âlinize bir misal arz edeceğim; tetkik 
buyurtursanız ve emrederseniz de vesikalarla arz edebi
lirim. Yalnız ampulle ilgili 100i adedi 17 dolar olan 
Avrupa fiyatına karşı Tayvan fiyatının bin adedi 9 
dolar. Buna Türk sanayiinin tahammül etmesi müm
kün değildir. Sayın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı-
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nın yaptığı uygulamaları siz yeni yeni otoriteye aldı
nız, ondan memnuniyet duyuyorum. Keyfî bazı fonlar 
uygulanmaktadır. Bunlar hiçbir ciddî kritere dayanma
maktadır. O bakımdan bir muhalefet milletvekili ola
rak değil, eski Sanayi Dairesi Reisi olarak bu konuya 
hassaten önem vermenizi ve bu fon konusunu özellikle 
kriterleri îyi tespit ettirmenizi istirham ediyorum ve 
Uzakdöğuya karşı, Doğu Bloku mallarına karşı yerli 
sanayinin korunması zarureti vardır; hiçbir sanayiinin 
dayanamayacağını belirtmek istiyorum. 

(Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz cevaplayayım. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET 'KAYA ERDEM ^Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bizim ithalatta libere 
durumuna gitmiş olmamıza rağmen, sanayimizi belirli 
ölçülerde, hatta diyebilirim ki bahsedilen Fransız ve 
diğer ülkelerle mukayese edilmeyecek ölçüde bir ko
rumamız mevcuttur. Hatta bizim sanayi mamulleri
mizde, yüzde yüzlere yüzde 60lara varan korumalar 
vardır. Türkiye'nin, belirli sektörler dışında belirli 
ölçülerde bu korumayı yapmak zorunluluğu olduğunu 
da kabul etmemiz gerekir. 

Getirilen ithalat rejimi ile gerçekte hammaddelerde 
yüzde sıfırla yüzde on, bazılarında en fazla yüzde 15 
oranında bir koruma; yarı mamullerde yüzde 25, 
azamî yüzde 30'a varan bir koruma; mamullerde ise 
yünde 20 - 30 ila 40, çok istisnaî hallerde yüzde 50 - 60; 
otomativ sanayii ve FETKÎM gibi bazı sanayi mamul
lerimiz için de bu oranlar kısa ve beirli müddetler 
için daha yüksektir. 

Her haiMcârdia beMi müddetlerle bu korumailaırım 
aşağı indirÜl'mıelk suretiyle iiktisadî çalışan, dışa açıl
makla basarak olabilecek bir sanayi yapısına ülkenin 
gelmesi lazımdır. Biz devaımJlı olarak bir korumanın 
da sanayimize faydadan çok zarar getireceğine kartı
yız. ttÜafliait rejimimiz bu esasa göre düzenlenmiştir. 
Gayet tabiî fonliar bir ölçüde, ikeytfî dlıaıralk veya be
irli ölçülerde izafî olarak değil1, 'birtakım çalışmalar 
neticesinde ortiaya toonuluıyor. 

Yalnız daha evvel de sizlere (Söyleminim; Tür-
kiye'nin ithalat rejimi çok iptidaî bir rejim lidi 1984 
başına Jcaldar. Hükümete geldikten sorara bu ithalat 
(rejimi değişikliğe uğradı. Bu değişiklik belidi bir za
man (içerisinde yerine oturmaktadır, öyle ümit edi
yorum ki, ıbugün çok büyük mesafeler alunnuştır ve 
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Türkiye'min 'İthalat yejimii, Avrupa ve medenî ülkeler 
seviyesinde tek dthallalt (rejimi sekine gelmiştir. 

Eksİdlkleri vardır. Bu eksiklikler de zaman içe
risinde tamamlanmak suretimle telafi edilmektedir. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Teşekkür ederim 

Sayın Bakan. 
BAŞİKIAN — ıSayın mıMetvekillteri, soru sormak 

İsteyen arkadaşlarımın isiâmll'erîra tespit etmek istiyo
rum ve 'bu araida sorulanın kıılsa, gerekçesiz ofllmasını 
Ida îçtüzük hükümleri muvacehesinde h'altırlaftmak ge
reğimi duyuyorum. Zira, bu Plan görüşmeleri, hepı̂  
ıriizin tmaluımu olduğu üzere, bir vakitte ımukayeltltir. 
Bumu tamamlamak medboriyeltinde olduğumuzu ha-
tııflatâmıak iterim. 

Soru ısortoaik İsteyen artkaldaşlarımın isimlerini' 
okuyorum : 

Sayın Memduh Yaşa, Sayın Ibranim Uiral, Sayın 
Fenni İsilılmyel'tL 

ISayın Yaşa, buyurunuz efendim. 
N AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 

Başkam, Sayın Balkana şu soruyu sormama müsaade 
etmemizi rica edeceğim. Soruım şudur : 

Sayın IBaikan, demün zatı- âlimize sunduğum; nioitita 
da, Hükümetin dış borç f aalyetinli artırmasına dahî 
taraftar olduğumu; yani Türkiye'nin 'dışarıdan daha 
Çok btjıppkmması gerektiğine dnanldiğtmî arz elmlişjtim, 

Bu arada Türkiye'min dış «borç sermaye ödemelerr, 
yani anapara ödemelileri gelecek sene başlamakta ve 
bumdan dtoüayıı da ödemle blançomuzun gelecek sene 
daha ağıır bir yük atanda 'kalacağı anliaşıılmaktadiır. 

Dünya konjonktürünün ve diğer mdMİeketlerdefci 
btarç ödem» mlddelllerıniin, bizim borç ödemeyi ertele
me imkânını da kolaylaştırdığını Sanıyorum, Acaba 
Hükümetiniz bu ısenıe müzakerelere başlamak sure-
ItJyîe gelecek seneki anaiblorç ödemefar'imı, Türkiye'mde 
fert başına düşen mıiıM gelirin daha yüksele seviyeye 
çıkabileceği bir döneme; 'yani marjinali fayda teorö-
isine dayanaralk, ödememin daha ucuz olacağı bir dö
neme uzatmayı düşünüp ^düşünmediğini öğrenmeik iş
itiyorum, 

Teşekkür ederdim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim* 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İİSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, Türkiye iborçÖarı için erteleme durumunu ke-
sinlikle düşünmemektedıir. Nedenlerini arz etmek i'sfte-
rim, 

Tüaikiiye'nin 1985 yjiknldla, geçmiş dönemlilere naza
ran borç ödemeslinlde 600 milyon dolarlık foir artış 
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varıdır. Fakalt kanaatimce Türkiye bu artan m'ikitarı, 
İhracat ve (düğer g)örünımıeyenı ımıuameMerdek'i artışla 
»ahatllııkla karşılayabilecek durumdadır. 1984 yılında 
öngörülen hedefe -ve 1985 yıümda düşündüğümüz dü-
rumılara yaklaşığımız zaman, Türkiye'min hiçbir za
man /böyle bir ihtiyacı loinayacaktur. Haltta dıştan sağ
ladığı diğer kaynaklarla daha fazla yatırım yapma 

.imkânıma da kavuşacağı kanaatindeyim. 
ISayın Yaşa'nın illeri islürtdüğü ıgilbti, her şeye rağ

men bir imkândır; bu İmkân kullanılarak daha fazla 
imfcâ'n sağlanamaz mı, şeklindeki (temennisine de iş
tirak eltimek mümkün değildir. Şu yönüyle : 

Biz böyle bir talepte bulunduğumuz zaman, dış 
âlemde; «Türkiye'min ödeme gücünde foiir zaifiyelt var» 
anlamayla birçok 'finansman kuruluşlarıımda tereddlüft-
ıler yaratabiliriz ve bu ıda <biz!ilm aleyhimize okur. Bu
gün Türkiye'min çok büyük folir kredi itibarı vardır. 
E§ar ibu suretle 300 - 400 m'ilıyon doüar sağlanması 
dÜiŞümülüyonsa, bunu piyasaya çıkmak suretıiiyl'e dış 
finanısrnıam kuruâışlaoridan çok daha fazlasıyla sağ
lamak 'imkâna vardır. Bu, Türkiye'min iltlifoarını azal
tacak bir uygulama olur. 

Bu Ibakımldan da böyle bir talepte .bulunmayı; Jh-
tlîyaç da olmadığı İçlin, zorumliu da gömmediğimiz için 
ve tehlikeli olacağı düışünoesiiyie de itoesıinikılie düşün
müyoruz, 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
ıSoru »oUm'ak İsteyenlerim listesinde Sayın fbralhîm 

UrafI ve Sayın Fenni îsHimyelii vardır, ve böylece bu 
ttteyi kapalta'iş oluyoruz. 

ISayııin İbrahim Ura!, buyurun efendim. 
ÎBRAHÎM URAL (İstanbul') — Sayın Başlkan, 

ikli konuda çok kusa bir s'örum dacak. 
Sayın Baş'kan, Sayın Bakan biraz evvel beyanda 

bulunurken, hayvan ihracatı konusunda kapılarla il
gili konuşmasında, Urfa'da kapının açıldığını söytedi-
3ler. Ben Urfaldan bir ay evvel gelldılm. Kapı açıAfm;ıış 
tama, memur tayin edimıediği içlin ıgereki çalışma ya-
pıilamama'ktaidiiır, hayvanlar telef ofaıaktadır. Bu ib't-
ırinÇi nokta. 

Hiçindi nokta; daha 'evvel 1980 yılında Akçakate' 
de bir kapı açılmasına karar verildiği halde, bugüne 
kadar bu kapının açıdması konuşumda da bir çalışma 
yapılîmıamsştiT. Bu konuida biılfei ılültf̂ d'erler mi? 

iSaylgt'lar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iBuyurun Sayın ©akain. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMıET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, değenl!i milelfcveklillieri; hayvan ihracında iç 
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gütaitfüktome işi ilk (defa olarak 'bu seme uygulamaya 
Ikonıümuştur. Bu Ikonuida yapıdan çalışmalar oetice-
tsfî>ınde Ügüi tekdiıstyenler, ilik uygularna olarak mev
zuun asgari hadterlde (tutulmalını ve 'İlk planda da, 
'dömiın bahsettiğim »konularla alalkıalli) yeklerde açulma-
sıoı ileri sürmüşleridir; /bunun daıha da genişletilme-
ıdfoii ilterM Mfoadaıra, ilk uygulaımanın tamamlanması^ 
na bırakrM&atfĞvr. «Sayın .Millielöveküıllim-iz İbrahim 
Ural'm da ortaya attığı gibi, bunun için veterinerlerin 
getirilmesi; yani birtakım çalışmaların, bir ekibin, bir 
organizasyonun yapılması- zorunluluğu da sürül
müştür. Bu bakımdan, bahsettiğim bu vilayetlerde öne 
alınmıştır. Bu yönüyle Akçakale'de, herhangi bir su-
ffetftle büze öncelilklleıti verMien yerler araisı'nıda yofkitur. 
Bunu ayrıca inoelleyeceğlim, 

İBRAHİM URAL (t&tanibul) — Daha evvel ka
rar verîlm'iş; 1980'dle kanar verilmiş, açıfomaımış. 

DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM
CISI İSMET KİAYA ERDEM (Dramla) — Alma 
Ibize, bülün burular nazara alınarak yeniden açılması 
ıjçdm teknlsyenterm önerdiıği öncölli'kıler arasamldâ bu 
ydk idi. Maıihltemeüeın tanktan sonraiki .dönemler içlin, 
6 ay ısonra.. yapılacak çalışmalarda karar verilecek 
kaısıırnlaon iiçerSsine aânmışitıır. Ben Uırfa'kjiakıi iş'in ş)ü-
naltAe ıtamaırılianfrnlalsı, eklsükllilkler'in giidiertlmıesi konu-
ısunida itgiieneeeğiîm, 

Sayın Ural'a sorusundan ötürü teşekkür ederim. 
İBRAHİM URAL (fet)an(buıl) — Sağ dun, teşeto-

Ikür eidörîm Sayın Balkan. 
BAŞKAN — Sayın Fennıi feîiümyeli, buyurun efen

dim, 
FENNİ ÎSUtMYEUt CBaÜıfcesir) — Sayın Başkan, 

mtüsaa'de efdlersenSz Saıym Bakana birbiri arkasına 2 
sual 'tevcih dtimek lödiyorum. 

'BunHaırlda'n bir ıtanesi, Ikltıtedî DeMfet Teşekkülle
ri iıraoaltıının muayyen firmalar manilfeıtiylıe yapılma-
sınfdaıki zaruretti öğrenmek Miyorum. KÎT'Ierün ihra-
catımn muayyen özel tfirmaliar vası'tasıyilia yapıldığı 
faakfcınida gazetelendie birtakım (bilgiler ıneşredıılmeıkite-
ıdlir. Bu bl%ier ne dereceye fcaldaır doğrudur, bunun 
riaklkmfda 'bir açılklaım yapılmasında zanne'diyoruım 
Ifcamuıayu bakamından Wüyfük öilçülde fayda ve zaruret 
varidur* 

İkinci olarak şunu arz ettirmek i'sitliıyorıum : Kan gö-
rüşfmieleriiniiın başyduğı dik gudde yaptığım tonuşma-
da reel ıtasaırrufuın Türîdiye'de artoadiğımı dfalde et-
îrtiışjtim. Sayın Bakatı cevabî konuşmalarında, «14 
(Haziran ftariiihi itibariyle Türlkiye*dielki ıtasamıifitaırm, 
mevduatın yüzde 30 nispetinde arttığını» ifade etti
ler. Bu durulma 'göre, özelliye bu aym enflasyon nis

petti dikkatte alındığımda fcaısarruüaT artmış mıdır? Ger-
çekitie aattmalstna Imikân yto>kttuır; çürtkü Matyıts sonu iti
bariyle enflasyon n'İıspötü yüzde 28,4'Hür. 

Bir de Hr diğer noktayı haitiıifolmalktta fayda mü-
Üatoaza etdiyorum ; IBUımldiği veçhile 3 aylak ihteaırfk he-
isapîar 3 ündü ayın isonunda faiz odaraJk tahakkuk eder; 
yine 6 ayMc meMdualt hesaplarına 6 aylık süre sonun-
'da faizüer Mıakfkuik ekler ve Sayın Bakaıun verdüği 
mevtdualt rakamı içinde tahakkuk etartiş faiz yekûria-
n da daWil bulunmak(ta)dır. Onlar istisna tutulduğunda, 
yine biraz evvel arz ediğini gibi, TtiaMye'de real mev-
ıdualt arftoamaiktadır düşüncesıifnideyim. Buna Sayan 
Bakan 'işftliırak «İdealler mü? 

Teşelkküa' ederim. 
BAİŞKİA'N — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVUET HAKİANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM (Deva,mla) — Saym 
BaşUcan, Kamu Iküsaidî Teşeblbulsleiii'nliın itoracaltlarıaım 
özel firmalar kanaikyla yapıldığı konusunıdaiki iidd'ia-
ların dbğru Okıp olmaldığt ve bu hususta bir açıMa-
ma yapm yapamayaöağiımız konusu Sayın îsfllünıyeü ta-
rafııridan ısorulimiuşltur. 

IBildiğim kadarıyla Kamu Ikltisa'dî Teşebbüsleri 
İhracafökrını kenldi orgarfzalsıyoniları, kefldli şirketleri 
veya keridi kuıruluşları -vasaıtalsıylk yaplmaiktaldiTflJar. Be-
nfen IbiBebliîdüığim <ötfî ü!dte durum budur. Yaılnıız, ga-
ydt tabiî Kamu İktisadî Teşelbbülsillertjndn bfir binayı 
fcenldli iimtılkânlaıraylla yaıpabîldiği gM bunu özel (bir fir
maya jhaüe etfelbildiği, kendisine ait kömür çıkarma 
işline vamncaya ikaldar birltalkım ^er^ini Ikemdıisli yapa-
MMüğli veya m'ülteahlh'iliere ihafte ödefbüÜdliğî göz önü
ne aHınııtsa, bunilaır bazı (konularda; bu arada ihracaıt 
ikonuısunlda da bu gibi şirketlierden istifade e'tlmliş ola-
Ibi'Mrîef* 

Ben henlüız bu kloraudla Ibir biigiye sablip deSilim, 
Bunun miktarı ınddir, ne ölçüdeıdir; fcenküIeüSnldbn al
dığım bu talep üzerine inceleyeceğim bunu efendıim. 

Mevduat autışı konuşuma gelince : Türkiye'de enf-
ılasytonfk mücadeilede mıevduat astışımn ve mevduatın 
özelikle bamfkallar sistemli içenisîne girmesîinin ağır-
»lıığı çok önemıîlidir. Mevduatı teşvük ederek bankalar 
ısMeimit dışım kaydirtilğiimız zaman, enflasyonila mü-
caideHede bir daırtooğaz îçJin© giredz. 

Bu : yönlüyledir İki, Hülfcümelte gel'diğimlizide miev-
ıduıalt falizderinlde büyük bk artış yapıldı. Bu artış ne-
ticesıinde yüzde 30,31Ük bir artış, aldığım biH!gjl©r içe-

, rtüi'nids var. 
iBuriların ıiçer*isin)de faliz ıralkamıinın ne miktar ol-

ıduğu kk>nusü, mevduat artış anlayışı içerteinde nazan 
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libare alınan veya hesaplanan bir foulsuis değildir. Çtin- I 
(klü, bir kfümlse üç ay ısıanra mevduat faissin'i gerli alla- I 
biir, g/ilder o banlteüdaın ail'ir (bir başka bankaya yattı- I 
«r. «Bunun şu kadarı fafizdendiır, şu kadarı yenli mev-
duatltıır» şevkliyle bir hesap yapma şekl biziim banlka-
ciıîıik (sisteminde DalkÜıp «dilimliyor ve bunun diğer "dış I 
üflikelllerde ide talkilbi mliimlkün değil Bu yönüyle biz, 
mevduat ıheSapkTiınldalki her yiüiklseliışi bir artış olarak I 
kalbuiî etmek zorundayız. Bu sekide m'ültalaa edili
yor ve zaten de, benim kanaatlime göre, öyle olması 
lazımdır. JÖk kimse faiizinıi alır kullanır veya faizin)! I 
iban'kada bııralkır. O buralktüğı (yeni bir mevduatta- ban
ka için; kendisi dçün de öyledir. Bunu, «Faizdendir» I 
diye diğer sekiyle ayırmaya kanaatimce lüzum yok- I 
ıtur. 

. /Acaba bu faizliler artıirıilmaımiış ollsaydı veya daha I 
düşük ikatoııış olsaydı; yami böyfe bir ınevduıaft faizi I 
ylü'ldselıbiılımieımü'ş olkaydı, mıevdüa't'talki yüzde 30,3'flülk ar- I 
itiş nereye inecekti? Burnu düşünmek (lazımıdır. Büz, 
uygulaman meivldıualt faiz pollitilkaısiyk enifllasyonlla mü-
caldeülede mdsaf e alındığını ve bu yönde îiıyalt artışla- I 
mna mlülspdt dtikfoinftn otöaı'hillbeeği ıkanaaltıin'i taşıyoruz. 
Mevduat faizlerinin yükisdlItMmesi yerindedür. Bu po
litikaya devam ©dliıfimıersıi iliaizıımldır. Alksi takdlirdıe mev- I 
Idualtıın harikalar yerine 'gaıyriknenküliltere, altına, maflia 
yatıırıfontş ofltmaiu enflasyonla mücadelede baişarıtsM-
ğa uğramaya neden offlur. Bu balkımdan mevduat fa'iz 
ItolMikaısi'nın devamı, kanaatimizce enıflasyorillâ müca- I 
deîe için şarttır. 

Töşdklkiüır «denlim.- (Allkı'şlar) 
iBAŞKIAN — Tdşdkkür edenim Sayım Erdem. 
Hükümet adıma klonuışan Sayım Erdem 35 dakika 

konuşmuşitiur. I 
Hüıküımelt adıma Sayın Küisnıü Doğan; buyurun 

efenldüm: 
TARIM, ORMAN VE KÖY ÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin muhterem üyeleri; memleketimizin mevcut im
kân ve kaynakları, özellikle tarımdaki potansiyeli iyi 
şekilde değerlendirildiği takdirde bugünkü üretim se
viyesinin çok çok üzerine çıkacağımız muhakkaktır. 

Dünkü Birleşimde Sayın Ertuğrul Göfcgün, Sa
yın Kemal Öökçora ve Sayın Ayhan Fırat tarım ko
nusunda özel ve genel bazı konulara değindiler. Bu 
bakımdan ben de bu konuşmamda genel olarak ta
rımın meselelerine değinmek istiyorum ve özellikle I 
«dikkat çeken reorganizasyon konusunda da bazı açık- I 
lamalarda bulunmak istiyorum. I 

Muhterem üyeler, şurasını her konuşmamızda 
memnııniyetle belirtmemiz gerekir ki, Türkiye gıda I 
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ve giyim maddeleri bakımından dünyada kendi ken
dine yeterli 7-8 devletten biridir. Bu, gerçekten çok 
önemli bir husustur ve Türkiye'nin güçlü olmasına 
vesile olan potansiyelin başında gelmektedir. Hele 
bu nokta özellikle içinde bulunduğumuz Ortadoğu 
bakımından, Ortadoğudaki tarımın zafiyetleri ve gı
da maddelerindeki yetersizlik bakımından ele alın- * 
dığmda, yurdumuzun bölgedeki yeri ve gıda madde
leri ticaretindeki yeri çok dana belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 

Buradan, biraz sonra üzerinde duracağım diğer 
konulara geçmeden evvel, sadece hafızalarınızda be
lirli mukayeselere yer verebilmek bakımından bazı 
'bazı 'hatırlatmalar yapmak, beynelmilel üretim ve 
tüketim rakamlarını mukayeseli olarak gözlerinizin 
önüne sermek istiyorum. 

Bugün dünyada ve Türkiyemizde tarım nüfusu 
ıhızla azalmaktadır. Bazı misaller vermek isterim. 
1981 yılı FAO istatistiklerine göre toplam nüfus için
deki tarım nüfusu; yani çalışan nüfus değil, tarım
daki toplam aileler olarak takdim ediyorum : 

Fransa'da yüzde 8,1, Federal Almanya'da yüzde 
3,7, İtalya'da yüzde 10,5, ispanya'da yüzde 16, Bir
leşik Amerika'da İse sadece ve sadece yüzde 2'den 
ibaret hale gelmiştir. Bu rakam, hepimizin bildiği gi
bi, yurdumuzda yüzde 50 civarında seyretmektedir. 

Yine mukayeseli bir tablo sergilemek bakımın
dan (Biraz evvel misal verdiğim ülkeler itibariyle) 
(hububat üretiminden bazı rakamlar vermek istiyo
rum, 

1981 yılı FAO istatistiklerine göre Fransa'nın yıl
lık toplam hubu'bat üretimi (Buğday, arpa, mısır ve 
diğerleri) 45 milyon ton, Federal Almanya 23 mil
yon ton, italya 18 milyon ton, ispanya 14 milyon ton, 
Birleşik Amerika 334 milyon ton, yurdumuzda ise 21 
milyon tondan ibarettir. 

Bir diğer bilgi olarak da, et ve süt üretimi hak
kında bir iki önemli misal arz etmek istiyorum : 

Fransa ve Almanya'nın hert>irinin 1981 'deki et 
üretimi 5 milyon tonun üzerindedir. Bu rakam ital
ya'da 2,5 milyon tonun üzerinde, yurdumuzda ise 
{Balık üretimi hariç) 1 milyon ton civarındadır. Bir
leşik Amerikana bu değer 25 milyon tondur. 

Sütte sadece iki rakam vereceğim : Bulgun Fran
sa'da süt üretimi 35 milyon ton civarındadır. Fede
ral Almanya'da 25 milyon ton civarındadır Yurdu
muzda ise bu rakam 6 milyon ton gibi bir rakamdan 
ibarettir. 
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Bütün bunlara rağmen bitkisel üretimin zenginli
ği ve beslenme açısından yurdumuz çok şükür iyi bir 
noktada sayılabilir. 

Yüce Heyetinize bu noktada bir-iki rakam ver
mek istiyorum. 

Yine 1981 rakamlarına göre, tüketim olarak İkisi 
başına düsen günlük kalori, Fransa'da 3 300, Alman
ya'da 3 500 yurdumuzda ise 2 900 - 3 000 kalori ci
varındadır. Bu bakımdan, ortalama kalori olarak 
aşağı yukarı dünyanın ileri ülkelerine yakın bir yer
de bulunduğumuzu ifade ediyorum. 

Protein de lise yerimiz; Federal Almanya'nın gün
lük 90 gram protein tüketimi, Frânsa'mn 105 gram 
protein tüketimi, ispanya'nın 97 gram protein tü
ketimine mukabil, bizde bu rakam 84 gramdır. 

Burada şu noktayı önemle vurgulamak istiyo
rum^ Bizdeki protein ile ileri ülkeler arasındaki pro
tein farkı, bitkisel protein ve hayvansal proteinden 
gelmetkedir. Fakat şurasını da bilhassa tebarüz ettir
mek istiyorum: Bizdeki beslenme 'alışkanlıkları ba
kımından hayvansal proteinde; ileriki yıllarda büyük 
ölçüde yükselme imkânı bulunmasınla rağmen, bes
lenme alışkanlıklarımız devam ettiği sürece hayvan
sal proteinde hiçbir zaman Avrupa ve Amerika se
viyesinde çok yüksek değerlere çıkma imkânımız bu
lunmamaktadır Ancak tüketim alışkanlıklarının, bes
lenme alışkatiıkîarınm değişmesiyle bu değer de de
ğişebilecektir. 

Muhterem üyeler, bu rakamları, biraz sonra ya
pacağım değerlendirmelerde bazı mukayeselere im
kân vermek bakımlından takdim ettim. Bütün bun
lardan şu ortaya çıkmaktadır ki, bugün arazi var
lığımız, su varlığımız ve diğer imkânlarımız 'bakımın
dan Türkiye'deki tarımın anameselesi verimliliğin 
artırılmasıdır; gerek birim hayvan başına, gerekse 
birim alan başına verimi çok yüksek noktalara çıkar
mak durumundayız, zorundayız. 

Şimdi, tarımın önemli meselelerine kısaca bir göz 
atmak istiyorum. Kanaatimizce tanımın en önemli me
selesi sulamadır. Bugün Türkiye'de takriben 12 mil
yon hektar civarında teknik olarak sulanabilecek 
arazi mevcuttur. Ancak bugünün ekonomik şartla
rında sulanabilecek arazi miktarımız 8,5 milyon hek
tardan ibarettir. Fiilen bunun 3,2 milyon hektarı
nı sulamaktayız. Bu sulamamın da takriben 1 milyon 
hektarı çiftçilerimiz tarafından yapılmaktadır, geri 
kalan kısmı ise devlet sulaması olarak yürütülmek
tedir. 

Bu bakımdan gerek sulama, gerekse bölgenin ve 
toprağın özellikleri bakımından Güneydoğu Anado
lu Projesi bu Plan döneminin en önemli işlerinden 
biri olacaktır ve Hükümetimiz de bu projeyi daha 
kısa zamanda gerçekleştirmek için elinden gelen bü
tün gayreti gösterecektir. Nitekim buna ait hüküm
ler de açık bir şekilde Beşinci Beş Yıllık Planda ye
rini almıştır. 

Muhterem üyeler, bugün sahip bulunduğumuz 
takriben 28 milyon hektar civarındaki tarım arazisi
nin hâlâ önemli bir kısmı nadas olarak kullanılmak
tadır; nadasa ayrılmaktadır. Şüphesiz ki, önümüzde
ki yılların en önemli meselelerinden biri bu nadas 
arazilerini yıllık ekilebilen araziler haline getirebil
mek için gerekli teknolojilerin gelişimi, artı, biraz 
önce belirttiğim sulama projelerinin geliştirilmesi 
olacaktır. 

Ayrıca, sadece sulama değil, sulama teknolojile
rinde meydana gelen değişikliklerin de süratle çift
çimize intikali için çalışmalar gerekecektir. Yağmur
lamanın yanında, bugün bütün dünyada yaygınlaş
maya yaslayan ve özellikle gelişmiş ülkelerde büyük 
bir ilerleme gösteren damlama sulama (Drip'pinga-
tion) gibi usullerin de Türkiye'de yaygınlık kazanma
sı gerekmektedir, 

Muhterem üyeler, Türkiyemiz gübre tüketimin
de belirli bir noktaya gelmiştir. Şunu memnuniyetle 
ifade etmek isterim ki, çiftçimiz gübre kullanımın
da, özellikle gübre, toprak ve yaprak analizleri ka-
nusunda çok şuurlu bir noktaya gelmiş ye bu ba
kımdan da özellikle gübrenin ve diğer tarım tek
niklerinin en uygun şekilde çiftçiye intikali için ge
rekli olan hizmetlerde, çiftçimizin de bu şuurlu dav
ranışım dikkate alarak, Bakanlığım üzerine çok bü
yük hizmetler düşmektedir. 

tlaç konusu : 
Türkiye ziraî ilaç konularında meselelerinin hep

sini henüz halletmiş değildir. Ancak şunu ifade et
mek isterim, bu konuda yerli üretimin artırılması ve 
çiftçimizin herhangi bir şekilde çeşitli ziraî hastalık
lar karşısında müşkül duruma düşmemesi için ted
birler alınacaktır ve Türkiye'de ziraMaç sanayii ku
ruluncaya kadar da ithal için gerekli bütün kolay
lıklar sağlanacak ve gerekli kaynaklar ayrılacaktır^ 
özellikle bu yıl süne, kımıl, yabani ot gibi çeşitli has
talıklarla olan mücadelede gerçekten başarılı çalışma
lar yapılmıştır. Bu bakımdan emeği geçen arkadaş
larıma da huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Sayın üyeler, Türkiye'de bugün yaklaşık yarım 
milyon civarında traktör bulunmaktadır. .1981 yılı 
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istatistiklerine göre, bu traktörlerin yüzde 11,5'd 40 
beygirgücünün altındadır, yüzde 54'ü 41 ile 50 bey-
girgücü arasındadır ve yüzde 25,7'si de 60 beygirgü
cünün üzerindedir. Traktör parkımızın ortalama gü
cü 50 beygirgücüne yakın bir noktadadır. 

Dünkü ̂  birleşimde sayın üyeler Türkiye'deki ku
rulu kapasite ve traktör parkının çeşitliliği üzerinde 
durdular. Bu konuda iki hususu arz etmek istiyo
rum : 

Birincisi; Türkiye'de traktör üretim kapasitesi ba
kımından çok değişik rakamlar mevcuttur. Fakat bizim 
elimizdeki traktör üretim kapasitesi bakımından en 
sıhhatli rakam, 120 bin civarında bir rakam olduğu
dur. Bundan sonra daha ziyade mevcut kurulu tesis
ler üzerinde birtakım iyileştirmeler yapılarak konu
nun üzerine gidileceğini tahmin ediyorum. 

Diğer taraftan bu traktör çeşitliliği konusuna de
ğinmek isterim. Bugün mevcut yarım milyon traktörün 
takriben yüzde 76'sı 4 markadan ibarettir; isimlerini 
vermek istemiyorum, bunu beş markaya da çıkara
biliriz. Dolayısıyla büyük bir kısmı belirli markalarda 
toplanmıştır. Türkiye'de marka çeşitliliğinden doğan 
çok büyük bir hastalık mevcut değildir. Bazı yerlerde 
hastalıklar vardır ama, traktör cinslerinin çok büyük 
bir bölümünü 4 veya 5 marka altında toplamak müm
kündür. Hatta 1981 yılına ait bir rakam vermek isti
yorum. Bildiğiniz gibi 1981'de ithalat yapmadık, 1981 
yılında traktör üretiminin yüzde 86'sı 4 marka tara
fından üretilmiştir. Bu itibarla önümüzdeki yıllarda 
traktör parkı bakımından daha sağlıklı, marka dağı
nıklığı çok karışık olmayan bir yapıya kavuşacağımızı 
tahmin ediyorum. 

Türkiye'de mekanizasyon bakımından asıl prob
lem traktörden değil, ekipmandan kaynaklanmaktadır. 
Bu hususa ait kısa bir bilgi vereyim : 

Bugün gelişmiş ülkelerde traktör başına takriben 
on ton ekipman düşmekteyken, bizim ülkemizde bu 
rakam sadece iki tondan ibarettir. Şüphesiz ki, deği
şik şartlarda bu rakamı aynen getirmek mümkün ol
mayabilir. Ancak bizdeki traktörün daha müessir ola
rak kullanılabilmesi için anahedefimiz, tarım ekipma
nını; yani traktörle birlikte kullanılan ekipmanları ar
tırmak, böylece elimizdeki traktör parkının müessiri-
yetini daha iyi bir noktaya getirmektir. 

Türkiye'deki traktör sayısı da zannedildiği kadar 
yüksek bir yere gelmiş değildir. Bu hususta değişik 
düşündüğümüzü arz etmek isterim. Nitekim, tarım top
rakları bizden çok daha az olmasına rağmen bugün 
Fransa'da 1,5 milyon civarında, Almanya'da 1,5 mil- 1 

yon civarında, italya'da 1 milyon 100 bin civarında 
traktör mevcudu bulunmaktadır. Bu açıdan gittiğimiz
de de, özellikle ekipman meselesini çözüp traktör ve
rimliliğini artırdığımızda, tersine, ilerideki yıllarda 
traktör parkımızı biraz daha üeri götürmek zorunda
yız. Sadece güç dağılımındaki bazı noktalarda eksik
liğimiz vardır. O da, aşağı güçlerde; yani bağ - bah
çe tipi dediğimiz traktörlerde Türkiye'nin daha fazla 
üretime ve kullanıma ihtiyacı vardır. 

Muhterem üyeler, tarımımızın kısa vadede, orta 
vadede ve uzun vadede en önemli meselelerinin ba
şında tohum meselesi gelmektedir. 

Konuşmamın bu bölümünde, bugüne kadar Türk 
tarımına ve özellikle tohumculuğuna büyük hizmetleri 
geçmiş olan ve bir süre evvel aramızdan ebediyete in
tikal eden eski Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş'ı 
minnet, şükran ve saygıyla yadediyorum. (Alkışlar) 

Tohum konusuna Hükümetimiz, işbaşına gelir gel
mez el atmıştır. Bu konuda iki hususa değineceğim : 

Birincisi; bundan birkaç ay evvel çıkardığımız bir 
kararname ile Türkiye'ye ithalinde fayda gördüğümüz 
tohumlar teker teker izin bazından çıkarılmış, bunlar 
bir liste haline getirilmiş ve Resmî Gazetede ilan edi
lerek ithalatı serbest bırakılmıştır. Bu ilk defa yapıl
maktadır ve gerçekten üreticilerimize çok büyük ko- -
laylıklar sağlayacaktır. Eğer listemizde bulunmayan 
herhangi bir tohum cinsi var ise, yine teşkilatımıza mü
racaat edilecektir, uygun görüldüğü takdirde o to
hum cinsi de listeye ilave edilecektir. Ayrıca deneme 
için de münferit müracaat bazında değerlendirme ya
pılmakta ve müsaade edilmektedir. Şüphesiz ki, bu 
tohumlar hudutlarımızda gerekli karantina kontrolle
rinden geçirilmekte ve herhangi bir şekilde bir sorun 
meydana getirmemeleri için gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

ikinci olarak; bundan birkaç gün evvel tohumcu
luk konusunda bir kararname daha çıkardık. O ka
rarnamede de, tohum konusunu gerektiği takdirde bü
yük ölçüde sübvansiye de ederek, tohum konusunda 
Türkiye'de büyük gelişmeler ve ona dayalı üretim ge
lişmeleri yapmak azminde ve kararındayız. 

Bu bapta bu yıl buğday, mısır, ayçiçeği, yem bit
kileri, çeltik, soya ve uygun gördüğümüz diğer ka
lemlerin ithalatına yer vereceğiz. Bunun için çalışma
lar çok önceden başlatılmıştır ve önümüzdeki bir - iki 
ay içerisinde bunların Türkiye'ye gelmeleri temin edi
lecek ve böylece inşallah önümüzdeki yıldan başlaya
rak üretimde bundan dolayı da ilave birtakım artış
lar sağlanması bahis konusu olacaktır. 
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Burada bir hususa daha değinmek istiyorum : Bu
güne kadar izlenen politikalar neticesinde, kaçakçılı
ğın olduğu konuların başında maalesef bir de tohum 
gelmekteydi. Bizim ortaya koyduğumuz ve izlediğimiz 
bu politika ile vatandaşımızı herhangi bir şekilde töh
met altında bırakacak yollar terkedilmiş ve konu vu
zuha kavuşturulmuştur. 

Muhterem üyeler, hayvancılık konusu, Türkiye' 
nin tarım potansiyeli içerisinde en fazla gelişmeye 
muhtaç ve en fazla gelişme potansiyeline sahip olan 
konuların başında gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde top
lam ziraî hâsılanın yüzde 60 - 70'ine varan hayvan
cılık, bizde henüz maalesef yüzde 35 - 40'lar gibi bir 
seviyede seyretmektedir ve bu bakımdan da uzun vâ -
dede Türk tarımının içerisinde hayvancılığın çok önem
li bir yeri olacaktır. 

Hayvancılığın meseleleri arasında başta veteriner 
hizmetleri olmak üzere; ırk ıslahı, yem nebatlarının 
Türkiye'de daha fazla üretilmesi (Soya, mısır, sor
gum ve diğer tarım yem bitkileri), işleme tesislerinin 
artırılması, pazarlama organizasyonundaki tıkanıklık
ların giderilmesi; netice olarak, meselenin bir üretim -
pazarlama zinciri içerisinde ele alınmasını zorunlu gö
rüyoruz. 

Hayvancılığın, konuşmamın başında bahsettiğim gi
bi, gerek hayvansal proteinin yurt içinde daha fazla 
artırılması bakımından, gerekse ihracattaki yeri ba
kımından da gerçekten önemli bir yeri vardır. Nite
kim geçen yıl 500 milyon dolar civarında gerek can
lı hayvan olarak, gerekse et olarak ihracat yaptık. 
Bu rakamı önümüzdeki yıllarda çok daha ileri safha
lara götürmemiz mümkündür. 

Ayrıca tavukçuluğun da Türkiye'de çok büyük bir 
gelişme potansiyeli vardır. Fakat bu gelişme potansi
yeli de yine yem bitkilerinin gelişmesi, yem mesele
sinin halledilmesiyle; çünkü maliyetin aşağı yukarı yüz
de 80'ini yem meydana getirmektedir ve bu «parent 
stock», «Grand parent stock» dediğim meselenin de 
belirli bir süre içerisinde çözülmesiyle tavukçulukta 
da kısa zamanda büyük hamle yapılacağına inanı
yorum. 

Muhterem üyeler, bugün yurdumuzun resmî ista
tistik^ olarak yüzde 20,2'si ormanlarla kaplıdır. Ancak 
bu miktarın yüzde 40'mın biraz üzerinde olan kıs
mından verimli olarak istifade edebilmekteyiz. Tür
kiye'de ormancılık meselelerinin çözümünde enerji ve 
orman «ilişkisi; yakıt ve orman ilişkisi yatmaktadır. Bu 
meseleye sıhhatli bir çözüm getirmediğimiz sürece, (Ki, 
oria büyük bir ağırlık vereceğiz; özellikle linyit üre

tim politikası bakımından) ormanlarımızda çok kısa 
zamanda iyileştirmeler yapılması bahis konusu değil
dir. Bu bakımdan özellikle bu yakacak konusu üze
rinde ciddiyetle durmamız gerekmektedir. Bunun için 
de Beşinci Beş Yıllık Planda önemli hükümler yer 
almaktadır. 

önümüzdeki dönemde, uzun yıllardan beri prob
lem olma niteliğini muhafaza etmiş orman köylüsü, 
orman ihtilafı meselesinde, bu dönemde büyük yol ala
cağımız inancındayım. Geçen yıl, 6831 sayılı Kanun
da yapılan değişiklikle, hepinizin yakinen bildiği gibi, 
(2/a) ve (2/b) maddesi diye adlandırdığımız : Birin
cisi; ilmen ve fennen orman vasfım kaybetmiş arazi
lerin tarıma kazandırılması, ikincisi de; tarım için da
ha uygun olan yerlerin tarıma kazandırılması. Düşü
nünüz ki, bugün iki ağacın yetiştiği güney bölgelerimi
zin bazı yerlerinde, yılda bir çiftçiye 1 milyon, 1,5 
milyon, 2 milyon getiren seracılık yapılmaktadır. Bu, 
önemli bir hadisedir. Bu gibi konuların çözülmesi 
için çalışmalarımız başlatılmıştır. 45 tane komisyonu
muz var. Bu komisyonlar başlangıçta, bilhassa prob
lemin en yoğun olduğu Antalya, Muğla gibi bölge
lerden başlayarak, diğer bölgelere de süratle girerek 
ve bu komisyonların sayısını da urtırarak meseleye 
bir çözüm getireceğimizi tahmin etmekteyim. 

Ayrıca, henüz işletmeye açılmamış sahalar orman 
yolları meselesini akla getirmektedir. Bu bakımdan da 
orman yollarının eksikliği yönünden çürümeye yüz 
tutmuş yerlerimize ulaşarak oraları da işletmeye aç
maya mecburuz. 

Şüphesiz ki, ormandaki meselelerimizin en büyük
lerinin başında ormandaki insanımız gelmektedir; or
man köylümüz gelmektedir. Orman köylümüzün ge
rek orman ve gerekse orman dışı kaynaklardan gelir 
ve istihdam imkânlarına kavuşturulması bizim Hükü
metimizin en önemli hedeflerinden biri olacaktır. 

Diğer taraftan, özellikle güney bölgelerimizde yer 
alan yabanî fıstık ve zeytinliklerin aşılanarak çiftçi
mize kazandırılması da önemli bir husustur. Ben, bir
kaç yıl sonra Türkiye'de, özellikle güneydeki bu me-
nengiç ağaçlarının, butum ağaçlarının aşılandığı tak
dirde büyük bir potansiyel meydana getireceğine ve 
oradaki çiftçilerimize, fakir vatandaşlarımıza büyük 
bir ilave ek gelir getireceğine yürekten inanmaktayım. 

Muhterem üyeler, şüphesiz ki, ormanlarımızın en 
önemli problemlerinin başında ağaçlandırma meselesi 
gelmektedir. Bugüne kadar bu konuda değerli çaba
lar sarf edilmiştir. Ancak bu hızla orman meselemizi 
çözemeyiz, ağaçlandırma meselemizi çözemeyiz ve biz
den sonraki çocuklarımıza iyi hatıralar bırakamayız. 
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Bu bakımdan ormanlarımızdaki ağaçlandırma mesele
sine çok büyük önem ve ehemmiyet vermek kararın
dayız. Bunun için, yeni teşkilatlanma modeli içerisin
de ve ortaya koyacağımız yeni birtakım tedbirlerle 
bu konuya da büyük ölçüde önem vereceğiz. 

Su ürünleri konusuna, da değinmek istiyorum. 
Bugün yurdumuzda takriben yarım milyon ton ci

varında balık üretilmektedir; gerek denizlerimizden 
ve gerekse iç sularımızdan. Bunun da büyük bir bö
lümü bildiğiniz gibi Doğu Karadeniz Bölgesinde üre
tilmektedir ve büyük bir kısmı hamsidir. Balıkçılığın 
Türkiye'de geliştirilmesi lazım; gerek açık deniz ba
lıkçılığı olarak, gerek iç sulardaki tarla, göl balıkçılığı 
olarak geliştirilmesi lazım. Bunun için balıkçı barınak
ları, balıkçılarımızın kredilendirilmesi, onlara birtakım 
teknik, modern imkânların kazandırılması, alet, ekip
man bakımından takviye edilmeleri bizim hedefimiz. 

Diğer önemli hususlardan bir tanesi de, Türkiye'de 
balık tüketimi alışkanlığının da teşvik edilmesi lazım. 
Çünkü vatandaşımızın daha iyi beslenmesi, protein 
ihtiyacının daha ucuza sağlanması bakımından balık
çılıkta büyük bir potansiyel vardır. 

Sayın üyeler dünkü konuşmalarda erozyon, toprak 
muhafaza tedbirlerine değindiler; çayır, mera konula-

\rına temas ettiler. Zannediyorum Beşinci Beş Yıllık 
Planın ilgili bölümlerinde bu konuda bütün tedbirler 
aşağı yukarı vazedilmiştir. Bu konu Türkiye'nin gün
demindeki önemli meselelerden biridir. Hepimizin bil
diği gibi, toprak muhafaza tedbirlerinin eksikliğinden, 
ormanlarımızın ve meralarımızın zayıflamasından do
layı yıllardan beri milyonlarca ton toprağımız deniz
lere taşınmaktadır. Bu bakımdan da Hükümetimiz ko
nuya gerekli ehemmiyeti verecektir. 

Diğer taraftan çiftçimize yan gelir,' ilave gelir, ek 
gelir, hangi adla olursa olsun, birtakım imkânlar sağ
lamak bakımından; ipekböcekçiliği, arıcılık, el sanat
ları gibi konular üzerinde ehemmiyetle duracağız. 

Bir nevi kapalı üretim dediğimiz seracılığın Tür
kiye'de çok büyük bir gelişme potansiyeli mevcut
tur. Bugün güney illerimizde belirli bölgelerde sera
cılık çiftçilerimize büyük imkânlar sağlayan, büyük 
'gelir getiren ve küçük alanda büyük üretimin, en-
tansif tarımın en iyi örneğini veren birimler haline 
gelmiştir. Ayrıca yurt içinde, özellikle sebzede fiyat 
dalgalanmalarının daha düşük bir seviyeye getiril
mesi ve ihracat açısından da seracılığın geliştirilme
sinde büyük zaruret vardır. Güneydeki seraları bir 
taraftan geliştirirken, diğer taraftan da bu serala
rın yü içindeki üretiminin bütün aylara dağılmasını 

temin ötmek ve her mevsimde mal bulmak ve fiyat 
dalgalanmalarını asgariye indirmek bakımından, bu 
seraların mümkün olduğu 'kadar daha kuzeydeki uy
gun olan yörelere kaydirılması bakımından gerekli 
teşvik tedbirlerini alacağız. 

'Muhterem üyeler, bu seracılık konusu gelmişken, 
dikkatinizi çekeceğine inandığım bir konuya değin
mek istiyorum. Bu da, çiçekçilik konusudur. Bu ko
nu sadece bir rakam vereyim : Bugün Federal Al
manya'da yıllık kesme çiçek tüketimi 7 milyar mark
tır; perakende fiyatlar üzerinden Federal Almanya 
vatandaşları kesme çiçeğe yılda 7 milyar mark para 
ödemektedirler. Bu arada büyük de ithalat yapıl
maktadır. Geçenlerde Almanya'ya gittiğimde bu ko
nu üzerinde yine durdum. Bugün her yıl Dusseldorfa 
ta Kolombiya'dan; yani Türkiye'den çok çok uzak
lardan, Atlantik'in öbür tarafından 10 tane uçak çi
çek getirmektedir. Sadece b'ir hesap yapmak için söy
lüyorum; 7 milyar marklık bir piyasanın yüzde 5"i 
350 milyon mark eder.Bunlar sadece Türkiye'nin ge
lişme potansiyellerini göstermek bakımından önem
lidir. Bu konularda gerekli teşvik tedbirleri getirmek 
ve geç kalmamak durumundayız. 

'Muhterem üyeler, meseleye özellikle üretici açı
sından baktığımızda, tarımın en önemli meselelerinin 
'başında fiyat ve destekleme politikaları gelir. Maale-
sef son on yıldır dünyadaki gelişmeler, sanayi ve pet
rol. ürünlerine nazaran tarım ürünlerinin aleyhine ol
muştur. Çok önemli noktalardan birisi budur. 

Bir misal arz etmek isterim : 1974 yılında, dünya
da petrolün varili 5-5,5 dolar iken (Ki, bu 1973 fiyat
larına göre de yükselmiş bir seviyedir) biz o zaman
lar kıtlık ve üretim eksikliği nedeniyle 208 dolardan 
'buğday ithal ettti'k. Bildiğiniz gibi sonra da bunlar 
Türkiye'de bazı problemler doğurdu. Bugün dünya
da petrol fiyatları varsıl başına 30 dolara ulaşmış ol
masına rağmen, buğday fiyattan 150 dolar mesabe
sindedir. Bu, dünyada genel olarak sanayi ve petrol 
ürünlerinin birim başına tarım ürünü aleyhine işle
diğinin en güzel delilidir, 

Bu meseleye karşı koymanın yolu, birim alanda 
'birim başına düşen üretimi artırmaktan ibarettir. 
Onun için Türkiye entansif tarıma dalha fazla göneni 
vermeli, bunun tedbirlerini almalıdır. Sanayi ve pet
rol ürünlerine karşı çiftçimizi korumanın en önemli 
yolu da buradan geçmektedir. 

Bugün özellikle Ortak Pazarda çok büyük ölçü
de bir sübvansiyon politikası izlenmekte, bunun ne
ticeleri de sürekli olarak Türkiye tarımı aleyhine iş--
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İçmektedir. Bugün 150 dolarlık buğdayı Ortak Pazar 
kendi üreticisinden 300 dolara kadar almaktadır. Bu
gün AET sütte ve ette yerinde büyük sübvansiyon
lar yapmaktadır. Yine bugün Ortak Pazarda tereyağ 
olarak 600 bin ton, süt tozu olarak 1 milyon 200 bin 
tona gelmiş rakamlar, şüphesiz ki, teknolojinin ileri 
seviyesini göstermektedir ama, bunlar önemli ölçüde 
sübvansiyon dağlarıdır. 

Biz, şüphesiz ki, gücümüzün yettiği ölçüde çiftçi
mizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Şüphesiz ki, bu 
destekleme imkânlarımızın elverdiği, ekonomik kat
sayıların optimize edildiği noktada olacaktır. Bu ba
kımdan, Hükümet Programında da söylediğimiz gi
bi, bunîarı Planın muhtelif yerlerine fikir olarak koy
muş bulunuyoruz. 

Destekleme fiyatlarının önceden ilanı, kredilerin 
makul esaslara bağlanması, tarımsal sanayiin gelişti
rilmesi konularına sadece değinerek geçiyorum. 

Çok önemli 'bir konu; kaliteli ve standart üreti
min teşviki, ambalajlama, tasnif ve paketleme konu
larının halledilmesi, başlatılmış bulunan meyve ve 
sebze ihracatının organizasyonu ve netice olarak; Tür
kiye'yi modern bir tarım ülkesi haline getirmek için 
bu Beş Yıllık Plan döneminde önemli hamleler ya
pılacaktır. 

Muhterem üyeler, konuşmamın son bölümünde, 
18 Haziran tarihinde Resmî Gazetede ilan edilen ka
nun* hükmünde kararname ile Bakanlığımda yapılan 
reorganizasyon hakkında Yüce Heyetinize bilgi ver
mek İstiyorum. 

önce hassaten şu noktayı ehemmiyetle vurgula
mak isterim : Bu reorganizasyon Hükümetimizin baş
langıcında iki bakanlığın birleştirilmesi dolayısıyla 
ortaya çıkmış bir zaruret değildir, bir sorun da değil
dir. Aslında Tarım Bakanlığı, hangi şekilde olursa 
olsun 'geçmişte; gerek Tarım Bakanlığı (Ki, 1969'a 
kadar Tarım Bakanlığı idi), gerek arkasından Gıda 
- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım - Orman 
Bakanlığı ve yeni adıyla Tarım Orman ve Köy İşle
ri Bakanlığı; son 20 senede Bakanlığın reorganizas-
yonu için muhtelif dönemlerde çok çeşitli kitaplar 
yazılmıştır değerli arkadaşlarım, önemli çalışmalar 
yapılmıştır ama, geçmişteki hiçbir hükümet dönemin
de maalesef ne tepede, ne tabanda Türk çiftçisine 
hizmet edebilecek yapıya kavuşması için ya gerekli 
cesaret gösterilmemiş veyahut da buna İmkân buluna-

' mamıştır. 
Sizlere bazı hususlar hakkında bilgi vereceğim. 
Bakanlığıma, Kamu İktisadî Teşebbüsleri dışında 

ve Bakanlığın yardımcı danışma ye denetim birimle

ri dediğimiz isteklerimiz dışında, reorganizasyon ha
disesinden evvel şu birimler bağlı idi: 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, 
Ziraî Mücadele Genel Müdürlüğü, 
Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, 
Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
Kooperatifler Genel Müdürlüğü, 
(Su Ürünleri Daire Başkanlığı, 
Or - Köy Daire Başkanlığı, 
Yol - Su - Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, 
Toprak - Su Genel Müdürlüğü, 
Toprak Mân Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü. 

Bir de şunu Yüce Heyetinize ifade etmek İstiyo
rum : Henüz taşra organizasyonu bitmemiştir. Onu 
tamamlamak için kanun hükmünde kararname bize 
bir vıllık bir süre tanımıştır; fakat şu anda ve kanun 
hükmünde kararnamenin çıkışından evvelki Tarım 
Bakanlığının taşra teşkilatı hakkında size tipik bir 
bilgi vermek istiyorum: 

Mesela tzmir ilini ele alalım. İzmir ilimiz Türki
ye'nin önemli tarım illerinden birisidir. Orada Tarım 
Bakanlığına bağlı şu birimler vardı: 

I — Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ola
rak : 

1. Teknik Ziraat Müdürlüğü, 
2- İlçe Ziraat Mühendisliği (Her ilde), 

| 3, Ege Bölgesi Ziraî Araştırma Müdürlüğü, 
4. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
5. Tohumluk Kontrol Sertifikası ve Laboratuvar 

Müdürlüğü, 
i 6, Üretme İstasyonu Müdürlüğü, 

i II — Gıda İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ola-
! rak : 
! 1, Gıda Kontrol Müdürlüğü, 
I 2. Gıda Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlü

ğü, 

III — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak ; 

1. Bölge Ziraî Mücadele ve Araştırma Enstitüsü' 
Müdürlüğü, 

2. Ziraî Mücadele ve Karantina Bölge Başkan
lığı, 

3. Bölge Ziraî Karantina Müdürlüğü, 
4. ödemiş Ziraî Mücadele Grup Şefliği. 

! IV — Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağ-
i lı olarak : 
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1< Veteriner işleri Müdürlüğü, 
2. İlçe Veteriner Hekimliği (Her ilçede), 
3. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Mü

dürlüğü* 
4. Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdür

lüğü. 
V. —- Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü

ne bağlı olarak : 
1. Hayvancılığı Geliştirme Bölge Müdürlüğü. 
VI. — YSE Genel Müdürlüğüne bağlı olarak : 
1. YSE Bölge Müdürlüğü, 
2, YSE ti Müdürlüğü. 
VII. — Toprak - Su Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak : 
1, Bölge Müdürlüğü, 
2, İl Ekip Başmühendisliği, 
3. Proje Müdürlüğü, 
4. Araştırma Merkezi Müdürlüğü. 
VIII. —Kooperatifler Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak : 
1. Bölge Müdürlüğü., 
IX. — Su Ürünleri Da'ire Başkanlığına bağlı ola

rak : 
1. Bölge Müdürlüğü, 
2. Bölüm Şefliği. 
X. — OR - KÖY Daire Başkanlığına bağlı ola

rak : 
1. ti Başmühendisliği, 
2. Proje Mühendisliği, 
3. Etüt Plan Heyeti Başkanlığı, 
XI. — Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak : 
1. Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
2. Orman işletme Müdürlüğü (3adet), 
3. Orman Fidanlık Müdürlüğü, 
4. Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 
5. Orman Bölge Şefliği (20 adet), 
6. Ağaçlandırma Bölge Şefliği (4 adet), 
7. Orman Fidanlık Bölge Şefliği, 
8. Av Koruma ve Üretme Bölge Şefliği, 
9» Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü. 
XII. — Toprak iskân Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak : 
il. ti Toprak İskân Müdürlüğü'; 
Bulunmaktadır. 

. Bunun bir rezümesi olarak size şunu ifade edebi
lirim: Bu şeklivle Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığına baŞlı, toplam .(KİT'ler hariç) olarak Türkiye' 
de 3 800 ün üzerinde birim vardır. Bunun 1649 adedi 
valiliğe bağlı kuruluşlar halinde çalışmaktadır, 2158 
adedi de doğrudan Bakanlık makamına bağlıdır. 
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Muhterem üyeler, Türkiye'mizde, meselelerin bu 
ikadaır dağınık ve yetki dengesizliğinin bu kadar üst 
seviyede teşekkül ettiği, kaynak israfının bu kadar 
yukarılarda teşekkül ettiği bir sistemle çiftçimize çok 
fazla hizmet götüremeyiz. Bu bakımdan, Tarım Ba
kanlığında yaptığımız reorganizasyon, dağınıklığı gi
dermek, yetki dengesizliğini ortadan kaldırmak ve 
kaynak israfını önlemek gibi çok önemli gayelere 
yöneliktir. Bu bakımdan, Bakanlıkta yaptığımız reor
ganizasyon şu esaslara dayandırılmıştır: 

Birinci olarak, Ankara'daki birimler, önemli olan 
plan, proje, personel, para gibi önemli işlerle uğraşa
cak şekilde teşkilatlandınlmışlardır. Bunun yerine, yet
kilerin büyük ölçüde taşraya kaydırılacağı bir sistem 
getirilmiştir; onu size biraz sonra izah edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız işlem şudur: Zi
raat İşleri, Veteriner İşleri, Ziraî Mücadele, Gıda iş
leri, Hayvancılığı Geliştirme, Kooperatifler Genel 
Müdürlükleri ile Su Ürünleri ve Or-Köy Daire Baş
kanlıkları kaldırılmış, bunun yerine Ankara'da çok 
güçlü bir planlama birimi olarak Araştırma Planlama 
Koordinasyon Birimi, Koruma ve Kontrol Genel Mü
dürlüğü - yeni kurulmuştur buniar - Proje ve Uy
gulama Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekle
me Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca, Tarım Bakanlığına, Toprak ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüğü ile Tarım' Kredi Kooperatif
leri Genel Müdürlüğü bağlanarak, tarıma ve çiftçiye 
götürülen hizmetlerin bir bütünlük içerisinde verilme
si için bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu da Tarım, Or
man ve Köy işleri Bakanlığı camiasında ilk defa ol
maktadır. Bunu da hassaten belirtmek isterim. 

Diğer taraftan, bu kaldırılan genel müdürlükler ye
rine, taşrada sayısı da fazla olmamak üzere, bakan
lık bölge müdürlükleri ihdas edilecektir. Bakanlık 
bölge müdürlüklerine bağlı il müdürlükleri kurulacak 
ve sistemin taım bir disiplin içerisinde çalışması sağ
lanacaktır. 

Bugün Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin, 
orada Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının sa
hipliğini yapacak, orada Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığı adına meseleyi tüm olarak görecek ve gere
kirse bölge âdına bir bütün olarak görecek ve orada 
tarım ve hayvancılık meselelerini bir bütün olarak ya
pacak bir teşkilatlanma mevcut değildi. Bu teşkilatlan
ma modeli ile bundan sonra bu sistem getirilmekte ve 
Ankara'nın yetkileri de büyük ölçüde taşra birimle
rine kaydırılacaktur. 

Diğer taraftan, önemli bir teşkilatlanma da; özel
likle bütün milletvekillerimizi yakınen ilgilendiren bir 
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konudur, Yol - Su Elektrik Genel Müdürlüğü, Top- I 
rak - Su Genel Müdürlüğü, Toprak - İskân Genel Mü- I 
dürlüğü; orman yollarını da içine alan bir model içe- I 
risinde tek bir model içerisinde getirilmiştir ve taşra- I 
daki bütün bu kuruluşların araç, ekipman, personel, I 
bakımevi, tamirhane gibi bütün imkânları birleştiril- I 
mistir. I 

Bu sistemi çalıştırdığımız takdirde - ki çalıştıraca- I 
ğız - sadece modelden dolayı, değişik bir anlayışla işe I 
yaklaşmaktan dolayı, çiftçimize, köylümüze çok daha I 
fazla hizmet götürmek ve kaynaklarımızı çok daha I 
iyi bir şekilde kullanma imkânına sahip olacağız. I 

Muhterem arkadaşlarım, çeşitli konulara değinen. I 
konuşmamı burada tamamlamış oluyorum. Beni sabır- I 
la dinlediğiniz için ve özellikle bu yeni teşkilatlanma I 
modelinin Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni I 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sırala- I 
rından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Sayın Bakan, soru sormak isteyen milletvekili ar- I 

kadaşlarımız var. Bu soruları şiımdi cevaplandırmanız I 
mümkün olduğu gibi, görüşmelerin sonunda da cevap- I 
kndırabilirsiniz. I 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. I 
HÜSNÜ DOĞAN — Sorulan soruların cevabını şim- I 
di vermeye çalışacağım. I 

BAŞKAN — Peki efendim, soruları alıyoruz. I 
Soru sormak isteyen milletvekili arkadaşlarımın I 

isimlerini yazıyorum: Sayın Ertuğrul Gökgün, Sayın I 
Turan Bayezit, Sayın İbrahim Ural, Sayın İdris Gür- I 
pınar, Sayın Paşa Sarıoğlu. I 

Sayın Ertuğrul Gökgün, buyurun efendim. I 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Ba- I 
ikanın açıklamalarından dolayı kendilerine teşekkür I 
ederim. I 

Yalnız, plan tatbikatı ve reorganizasyon birbiri I 
ile çok ilişkili olduğu için şu soruyu sormak meobu- I 
riyetinde kaldım: Tarım Bakanlığı ile ilgili 1935 yi- I 
unda 3243 sayılı Kanunla tasdik edilen uluslararası I 
bir Cenevre Antlaşması var; üç adet. Bu antlaşmalar- I 
dan birisi, hayvanların bulaşıcı hastalıklarına kargı I 
mücadeleye dair beynelmilel sözleşme. İkincisi, hay- I 
vanların, etlerin ve menşei hayvani olan diğer mah- I 
sullerin transitine dair beynelmilel. anlaşma. Üçün- I 
cüsü, et ve et müstahzarlarının ve sütten e\d& edilen I 
maddelerin ihraç ve ithaline dair beynelmilel muka- I 
vele mevcuttur. Bu mukaveleyi tasdik eden Kanunu- I 
nun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası Tarım Saikan- I 
lığına, Devlete, direkt Tanım Bakanlığına bağlı bir | 
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veteriner servis şefinin bulundurulmasını, özel bir 
veteriner teşkilatının görevlendirilmesini şart koş
maktadır. Şimdi, bu reorganizasyon yapılırken, bu 
Kanun ve bu antlaşmalar dikkate alımmış mıdır? Eğer 
alınmışsa, bizim harice hayvan ve hayvansal ürün 
götüren TIR'iarımızı herhangi bir ülke «Siz bu an
laşmalara karşı reorganizasyon yaptınız ve veteri
ner servisimi, direkt 'Balkana bağlı servisi kaldırdınız» 
dediği takdirde buna ne gibi bir cevap vereceğiz? 
Birinci sorum bu. 

İkinci sorum Planla ilgili. Bugün hayvanlardan 
elde edilen ürünlerin birçoğu; derisi; tırnaği, boynu
zu, sırtındaki yünü birer sanayi hammaddesidir. Bun
ların başında, iki Avrupa'da ün yapan Türk kumaşla
rını ürettiğimiz merinos Ikoyununun yünü de bizim 
yünlü tekstilimizin temel maddesini teşkil etmektedir. 
Ayda, geçen yılki hesaplara göre, ortalama, bugünün 
kurlarına göre 1,5 milyar lira sarf ederek, Avustral
ya'dan ve dış ülkelerden merinos yünü ithal etmek 
durumundayız! 

Bir zamanlar bu teşkilatta çalışarak merinosçu-
hığu geliştirmek için büyük çabalar sarf ettik ve uzun 
uğraşılardan ve karşı koymalardan sonra yılda 2 bin 
ton merinos yününü üretecek seviyeye getirdik. Bu 
küçümsenemeyecek hizmetin Planda yer almadığım 
görüyoruz. Sayın Bakanım, merinosçuluk hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Bunun neden Plana ithal edil
memiş olduğunun Yüce Meclise izahımı istiyorum. 

Üçüncü sorum şu olacaktır: Plan hazırlanırken, 
ekonomik konular; üretim ve tüketim, mal ve hiz
met üretiminin ekonomik kurallar ve kanunlara uy
gun olarak yapılacağı söylenmişti, Reorganizasyon 
çalışmaları bu kurallara aykırı düşmektedir. Bitki
sel üretim, ve hayvansal üretimin ayrı ayrı ele alınıp, 
bir bütün halinde yürütülmesi gerekirken, ki bunun 
derin müzakeresini daha sonra Yüce Meclis huzu
runda yapmak arzusundayım, bu reorganizasyonda 
hizmet parçalanmış ve çeşitli birimlere dağıtılmıştır. 
Buna ait i'kn& edici görüşleriniz nelerdir? Bunu da 
öğrenmek istiyoruz. 

Dördüncü sorum: Her yıl Doğu Anadolu'da kışın 
hayvanlar yemsiz kalmakta, aç kalmakta ve o zaman 
ulaştırma sektöründen yardım dilenilmektedir. Şim
di yaz ayları içerisindeyiz, bu sektörde herhangi 
bir çalışma var mıdır? Erzurum'u kar bastığı zaman 
Kars ve Erzurum bölgesindeki hayvan potansiyelini 
açlıktan ve ölmekten fcurtaımak için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? Plân tatbikatıyla ilgilidir bu. 

Beşinci sorum da şu olacak: Türkiye'nin bir ba
şından öbür başına, morai bozulmuş, genel müdür-
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lüğü ve teşkilattan darmadağın edilmiş. teşkilatın 
elemanlarıyla Plan tatbikatı nasıl başarıya ulaşacak
tır? 1984 yılının yedinci ayındayız; bu elemanlar 
hangi görevi yapacaklarını, kimin nereye gideceğini 
bilmedikleri için büyük bir tedirginlik içindedirler. 
Bu tedirginliği kısa sürede giderip. Plan çalışmaları
na başlamak üzere ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu 
hususta da cevap verilirse çok memnun kalacağım. 
Sağolun, var olun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayra Başkan, 
muhterem üyeler, aslında Sayın Gökgün'ün birinci 
sorusu olarak ortaya koyduğu, bu beynelmilel antlaş
malardan doğan meselelerin herhangi bir şekilde akim 
kalması gibi bir durum mevcut değildir; çünkü Ko
ruma ve Kontrol Genel -Müdürlüğü (kurulmuştur. Bu 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün genel gö
revi, Ankara'da olmak üzere, Türkiye çapında hâdi
seleri takip ve kontrol etmektir. Ancak, taşra dü
zenlemesiyle bunun arasında direkt bir rabıta Ba
kanlık makamı vasıtasıyla olacağı için, buradan da 
(herhangi bir beynelmilel problemin doğacağını bek
lemek kesinlikle mümkün değildir. 

Diğer husus, merinos koyunculuğu şüphesiz ki 
önem verdiğimiz ve önem vereceğimiz konuların 
başında gelir; fakat illa orada bütün cinleri tadat et
miş olmamız gerekmez. Orada holştayn da geçmi
yor; çünkü merinos da nihayet bir hayvan cinsidir, 
orada bütün bu cinsleri tadat etmiş olmamız gerek
mez, önemli olan, meselenin aslının oraya konulup 
konulmadığı hadisesidir. 

©en, bitkisel üretimin ve hayvansal üretimin bir
birinden ayrılması konusunda Sayın Gökgün'le aynı 
görüşü paylaşamıyorum; çünkü bu ikisi bir bütün
dür ve birbirinden ayrılması da mümkün değildir. 
Biz teşkilatlanmamızı, Tarım /Bakanlığı olarak teşki
latlanmayı daha ziyade, daha efektif çalışma bakı
mından ve meseleye daha ziyade çiftçi açısından da 
bakarak yaptık. Bir çiftçinin tarlasında hayvanla 
yonca birbirinden ayrı değildir, hepsi aynı yerdedir. 
Onun için, meseleye bitkisel üretimin ve hayvansal 
üretimin birbirinden ayrılması açısından değil, bun
ların birbirini tamamlaması açısından bakmak gere-

"kir. Biz de organizasyonumuzu ıbuna göre yaptık. 
4 üncü konu, Erzurum'daki yem meselesidir. Bu 

konuda herhangi bir şey varsa, ilgili arkadaşlarım o 
konuda notlarını almışlardır, herhangi, bir problemin 
olmaması için 'biz gerekli tedbirimizi alırız. 

BALKAN — Sayın Bakan, bazı sorulara yazılı 
cevap da verebilirsiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN ıflDevamla) — Peki Sayın Baş
kanım, 

Efendim, Sayın Gökgün'ün 5 inci sırada bahset
tiği tedirginlik konusu önemlidir, onun için şunu be
lirtmek isterim: Teşkilatımda çalışan hiçbir arkadaşı
mın tedirgin olması için hiçbir sebep bahis konusu 
değildir. Bugüne kadar herkes mesleklerine şerefle 
hizmet etmişlerdir ve bundan sonra da edecekler
dir. Zaten, hiçbir arkadaşımızın maddî bakımdan 
bir zarara uğramaması için bütün müeyyideler alın
mış, tedbirler getirilmiştir. Biz bütün arkadaşlarımı
zın kendi mesleklerine, camiaya ve Türk tarımına da
ha iyi hizmet verebileceği inancı içerisindeyiz. 

Teşekkür ederim, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Turan Bayezit, buyurunuz efendim. 
ISorular, gerekçesiz ve kısa olmalıdır efendim, 

M. TURAN BAYEZİT Kahramanmaraş) — Sa
yın /Başkan, sayın milletvekilleri; orman bölgesine 
yol hizmetini götürmede Orman Umum (Müdürlü
ğü ile YSE Teşkilatının koordine bir çalışma içinde 
olmadığını ve bütün çabalara rağmen bu 
çalışma düzenine sokulamadığını, memuriyet haya
tımda yakınen müşahade ettim. 'Bu, büyük bir israfa 
yol açmaktadır. 

Her ne kadar orman yollarının gerek yangına 
tedbir olması gerekse orman istihsalinin değerlendi
rilmesi bakımından ayrı bir amacı var ise de, kanım 
odur ki, bu koordinasyon sağlanabildiği takdirde, hiç 
değilse önemli güzergâhlarda ve önemli noktalarda 
ekonomi temin edilebilecektir., 

Acaba Hükümet, Beş Yıllık Plan dönemi içerisin
de bu önemli sorunu halledecek bir çareyi düşünmüş 
müdür? Bu çare gerçekleşecek midir? 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın (Başkan, 
aslında hen bu konuyu biraz önce anlattım ve bu re-
organizasyonun en önemli meselelerinden biri bu idi. 
Biz bunu fiilen yaptık; Beşinci Beş Yıllık Plan dev
reye girmeden yaptık, 

Yeni kurduğumuz IKöy Hizmetleri Genel Müdü-
lüğü içerisinde; eski ismiyle YSE, Toprak-Su, Top-
rak-tskân ve Orman Yolları birleştirilmiştir. Orman 
Genel Müdürlüğü içerisinde, üretim ve ağaçlandırma 
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hizmetleri dışında kalan bütün alet, ekipman, makine, î 
bu yeni birime intikal etmek üzeredir. Bu bakımdan, 
bu bahsettiğiniz konuda Hükümetimiz daha Beşinci 
Beş Yıllık Plan başlamadan bütünüyle tedbirini al
mış bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

fBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Ural; buyurun efendim. 
İBRAHÜM ÛRAL l(îstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Sayın (Bakan birçok konular
da etraflı malumat verdi; fakat bir konuda, eğer 
yanılmıyorsam, yeterince bilgi verilmedi. O da top
rak reformu konusu idi. Bilindiği gibi, toprak refor
mu ilk olarak Urfa'da uygulandı. O günden bugüne 
kadar Devlet kamulaştırma bedeli olarak 450 milyon 
lira civarında bir para ödemiş durumdadır. Oysa ki, 
o tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde 600 
milyon liraya, bu 450 milyon liraya kamulaştırdığı 
arazileri kiraya vermek suretiyle bir nevi kazanç te
min etmiş durumdadır. Bu, gerçekten Devlet için 
hoş olmayan bir durum yaratmıştır. Acaba Hükü
met olarak, (Bakanlık olarak bu konuda ne gibi ted
birler alınmıştır? Toprak reformu konusu gerçekten 
gündeme gelecek midir, gelecekse ne zaman gelecek
tir? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TAIRİM ORMAN VE KÖY İSLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOÖAN '(Devamla) — Sayın Başkan, 
bu konu prensip olarak gerek bizim Hükümetimizin 
Programında, gerekse Planda belirli bir tarif içeri
sinde yer almış bulunmaktadır. Türkiye'deki önem 
İt olan hadise şudur: Şu anda bazı rakamlara girmem 
lazım; bugün Türkiye'deki tarım arazisi miktarı 28 
milyon hektar civarındadır. Nadas, son yıllarda azal
mış olmasına rağmen, hâlâ 6-6,5 milyon hektar civa
rında bulunmaktadır. Dolayısıyla, fiilen ziraata ayır
dığımız toprak miktarı 20,5-21 milyon hektar civarın
dadır ve bu kadar araziye muhatap ve oradan geçin
mesi gereken nüfuzumuzun miktarı ise 24-25 milyon 
civarındadır. Bütün bu hesapları üst üste koyar isek* 
Türkiye'de bugün adam başına, o da paçal olarak-ya
ni buraya Çukurova da dahildir, Konya da dahildir, 
Erzurum'un yaylası da dahildir-şahıs başına, yani 
çiftçi olarak, üst üste 10 bile değil, 9 dönüm yer düş- ı 
inektedir. (Bunu aile başına üst üste koyarsanız, 45 
dönüm civarındadır ki, konuşmamın genel muhteva
sı içerisinde belirttim; Türkiye'de sulanabilir arazi 
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miktarlarım verdim ve bugün de 3,2-3,3 milyon hek
tar civarında sulanan arazi vardır. 

(Bunu şunun için anlatıyorum1: Bugün Türkiye'de 
bir dönümlük, iki dönümlük arazi de bir çiftçi aile
sini geçindirebilmektedir yerine göre, seraların ol
duğu yerlerde, yerine göre de 250-300 dönüm zar 
zor geçindirmektedir bazı çiftçi ailelerini. Bu bakım
dan, Türkiye'de uzun vadede mesele büyük bir şe
hirleşmeye gidecektir zaten. 

Konuşmamın başlangıcında, çeşitli ülkelerden 
toplam nüfus içerisindeki tarım nüfuslarını da misal 
verdim. Fransa'da yüzde 8,5 diye verdim; İspanya'da 
yüzde 16 diye misal verdim; Amerika'da, ki tekno
lojinin çok ileri olduğu, tarımın çok ileri olduğu yer, 
yüzde 2tye kadar düştüğünden bahsettim ve bizde 
bugün yüzde 50'ler civarında seyrettiğini söyledim. 

Uzun vadede Türkiye'nin nüfusu şehirleşmeye 
devam edecektir. Biz, topraklarımızda istediğimiz 
kadar modern usulleri, teknikleri getirelim; gelişme 
seviyeleri ve birtakım sosyal dengeler, birtakım sos
yal kaymalar bunu kendiliğinden yapacaktır. 

Bu bakımdan, özet olarak bir tek cümle söyleye
ceğim: Biz Hükümet' Programımızda, uzun vadede 
ortalama çiftçi ailesi gelirini - Tarım reformunu bil
hassa söylüyorum -ortalama gelir seviyesine yükselt
mek hedefimizdir diye meseleyi ortaya koyduk ve 
meseleye bu anlam içerisinde bakacağımızı söyledik. 

Teşekkür ederim efendim^ 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Efendim, alınan 
kira konusu?... 

TARIM ORMAN VE KÖY tŞLERÎ BAKANI 
H. HJÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, o ko
nu üzerine sizinle ayrıca konuşalım müsaade eder
seniz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın îdris Gürpınar; buyurun efendim. 

İDRÎS GÜRPINAR <Muğla) — Sayın Başkan, 
Saym milletvekilleri; Sayın Bakanın tarım sorunla
rımıza yaklaşım tarzı beni, samimi söyleyeyim ümit
lendirdi. Yalnız bu hususta bir konuya değinmek is
tiyorum. Bütün bu işlerin yapılması bir tarım eğiti
mine bağlıdır. Maalesef bugün Türkiye'de tarım eği
timini iyi bir düzeyde görmemiz mümkün değildir. 
Yani nereye ne ekeceğiz, hangi topraklarımızı ne şe
kilde kullanacağız, bunlarda bize kim öncülük yapa
cak; bu konular bile belli değildir. Birçok kıymetli zi
raat mühendisine sahibiz; fakat bunlar maalesef bü
roda oturmaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. 
Acaba Sayın (Bakanımız, bu tarımsal eğitim konu-
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sunda ne" düşünmektedir, bunlara nasıl bir yönlen
dirme vermeyi tasarlamaktadır? 

(İkinci kısa bir sualim; seracılıktan bahsedildiği 
için aklıma geldi. Yaklaşık iki seneden beri Türkiye' 
de bir MEYİSEP projesi vardır. Yabancı para yardı
mı ile yapılacak bu proje iki sene önce ortaya atıldı. 
O zaman bir seranın maliyeti yaklaşık olarak 3,5 
milyon lira hesap ediliyordu. (Ben bunu takip ediyo
rum, henüz bir neticeye ulaşmadı. Fakat bu sene 
yapılan hesaplara göre bir seranın maliyeti yakla
şık 7 milyon lirayı 'bulmaktadır. Şimdi, çiftçiler 7 
milyon liralık bir seraya yaklaşık 1,5 milyon lira faiz 
ödemek zorunda kalacaklar. Bu projeyi nasıl ger
çekleştirecekler? IBu hususta da bilgi verebilirlerse 
Çok memnun olurum. 

(BAŞKAN — (Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOÖAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
- sayın üyeler; Sayın Gürpınar'ın iki sualini de kısaca 

cevaplayacağım. 
(Efendim, birincisi eğitim konusu. Eğitim konu

sunun tabiatıyla iki yönü var: Birisi gerek Bakanlı
ğımızda çalışan arkadaşlarımızın' sürekli eğitimi, okul 
eğitiminden sonra, üniversitelerle işbirliği, araştırma 
projelerinin durumu, bir de asıl konu, asıl üretimi 
yapan çiftçinin eğitim meselesi var. 

Şunu bilhassa vurgulamak istiyorum Daha önce 
bu, Plan ve Bütçe Komisyonundaki sayın konuşma
cılar tarafından da dile getirildi, özellikle, arkadaş
larımızın bizzat tarlaya gitmeleri, çiftçiyle haşır ne
şir olmaları diyebileceğim konu, Türk tarımında' ya
pılacak reformların şüphesiz ki, en büyüğü olacak
tır. Bunun için, Tarım Bakanlığı, '(hatta benden ön
ceki dönemde başlamış, biz de onu büyük bir sürat
le devam ettireceğiz) Tarımsal Yayın ve Uygulamalı 
Araştırma Projesi altında Dünya Bankasıyla da ol
dukça büyük bir ödeme porsiyonunu kapsayan bir 
proje vardır, Bu projenin meseleye önemli katkıları 
olacağına kaniim. Ancak, mesele sadece bu projeye 
dayandırılacak bir mesele değildir, bunun ötesinde 
boyutları vardır. Bu yeni teşkilatlanma modelinin 
birkaç yıl sonra bu konuda daha müşahhas neticeler 
verebileceğine inanıyorum. Çünkü, bu meselenin en 
can alıcı noktalarından biridir ve özellikle çiftçimizin 
eğitimi meselesinin çözüm noktasıdır. 

Diğer MEYSEP ile ilgili konu ise; bu maalesef 
son 3-4 yılın değil, son 15 yılın konusudur. Bu ko
nulara 1969-1970'lerde başlanılmıştır; fakat maale
sef aradan geçen yıllar bu projeyi buraya kadar ge
tirmiştir. Bugün proje iyi bir noktaya gelmiştir. Hü

kümetimiz de buna büyük bir ağırlık vermektedir. 
Konuşmalarımın arasında geçen, özellikle çiftçinin 
kredilendirilme imkânlarının makul esaslara bağlan
ması meselesi içerisinde seracılığın geliştirilmesi; ya
ni, seracının yıllık kazancıyla, sera maliyeti arasında 
bir denge kurulması şüphesiz gözetilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Paşa Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın verdiği bilgiler eğer 
tahakkuk ederse, 'büyük hizmetlerin yerine geleceğini 
gerçekten ümit etmekteyiz. Yalnız, birinci olarak 
üzerinde önemle durmak istediğim- konu var; bu, 
Türkiye'de özellikle köylerde içme suyu konusudur. 

Şimdi,' belediyelerle ilgili konu Planda bir prog
rama bağlanmıştır, Türkiye'de 86 bin yerleşim biri
minden 55 bininde su olduğunu, 19 bininde yeteri 
derecede su olduğunu, 15 bininde de hiç su olmadı
ğını öğrenmiş bulunuyoruz ve seçim gezilerimiz sı
rasında bunun acı örneklerini gördük. Acaba bu 
Plan dönemi içerisinde, asgarî yaşama şartlarının 
başında gelen ve hayatî önemi olan köylere içme su
yu ulaştırılması konusunda ne düşünüyorlar? Bir de 
yapılmış olan çeşmeler var ki, bunların birçoğu sü
tun gibi durmaktadır, bunlardan su akmamaktadır; 
maalesef bunları da gördük. 

İkincisi, bu Plan dönemi içerisinde tarım hızında
ki büyüme 3,6 olarak gösterilmiştir ve 1984 yılında 
15,8 olan hâsıladaki payı 13,7'ye Plan dönemi so
nunda düşülecektir. Şimdi, tarımdan sanayiye bir iş
gücü kayması olmadığına göre ve yerleşim bölgele
rinde nüfus artışı da devam ettiğine göre, bu durum
da kırsal kalkınma bölgelerindeki reel gelir nüfus 
artışıyla orantılı olarak düşmeyecek midir? 

Üçüncüsü, elektrikle ilgilidir. Elektrik, yine köy
lerimiz için çok hayatî önem taşıyan bir konudur. 
Şimdi, bu hizmet birleştirilmiştir, ama Resmî Gaze
tede şunu gördüm; Türkiye Elektrik Kurumunun 
elinde olan bütün imkânlar Öbür tarafta kalmıştır, fa-
•kat yetki sizde kalmıştır. Acaba bu hizmet birleştiril
mesi ve bu hizmetin götürülmesi nasıl olacaktır? 

Dördüncüsü, bir tohum bankası kurulmasını dü
şünüyor musunuz? Bunları sormak istiyorum, teşek
kür ederim efendim* 

IBAŞKAN —. Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H, HÜSNÜ DOĞAN CDevamla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; şüphesiz memleketimizdeki yerleşme 
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dağınıklığı köye hizmet götürmekte en zor sorunları
mızdan biridir. Bu 86 bin yerleşme biriminin yakla
şık 35-37 bin civarı köy tarifine girmektedir, diğeri 
de bilindiği gibi, öba vesaire isimleri taşımaktadır. 
Bu beş yıllık dönemde - genel olarak suallere girmek 
istiyorum • hiçbir şekilde elektriksiz köy kalmaya
caktır hedefini almış bulunuyoruz^ 

Bugüne kadar götürülen sulama hizmetlerinden -
özellikle içme suyu hizmetlerini kastediyorum -• ça
lışmayanlar vardır, bu doğrudur; fakat o konuya da 
büyük önem vereceğiz, 

Şu noktayı tekrar vurgulamak istiyorum: özellik
le bu, hizmet birimlerinin birleşmesinden doğan bir 
durum; aynı ekipmanla, aynı imkânla daha fazla 
hizmet götürme şansı doğmaktadır. 

(Köy içme suyu, şüphesiz ki, artık bu asırda üze
rinde en fazla durulması gereken konulardan biridir 
ve - şu anda rakamlar hatırımda değil, arkadaşlarla 
konuşup bilgi verebilirim - belli bir noktaya geleceği 
muhakkak, 

Şimdi bir diğer konu da, beş yıllık dönemde top
lam ortalama kalkınma hızı yüzde 6,3 alınıyor; 
şüphesiz burada sanayi sektörünün ve hizmetler sek
törünün nispeti bu ortalama nispetin üzerinde Tarım
sal kalkınma hızı ise, tarımın tabiatından gelen bir 
rakam olarak, yüzde 3,6 olarak tespit edilmiştir ve 
bunun neticesi olarak da gayri safî millî hâsıla için
deki nispetler 15,ı8'den, 13,7'ye düşmektedir. 

Dikkat edilecek husus şudur: Türkiye'deki nüfus 
artışı daha çok şehirlerde cereyan etmektedir. Nüfus 
artışımız ortalama, yıllık yüzde 2,1'dir. Fakat, özel
likle köyden şehire akım dolayısıyla bu oran şehirle
rimizde yüzde 6-7'ye kadar varan nispetlere ulaşmak
tadır. Dolayısıyla, köylerimizdeki ortalama nüfus 
artışı; ortalama 2,1'in oldukça altında bir yerdedir. 
Bu bakımdan, şehirlerdeki nüfus artışı daha fazla, 

, köylerdeki nüfus artışı daha az olduğundan dolayı, 
aradaki fark göründüğü kadar, yani şehirli ile köylü
nün arasındaki gelir farkının açılması hadisesi görün
düğü kadar yüksek olmayacaktır. 

Köy elektrifikasyonu konusunda, bildiğiniz gibi, 
ana sorumluluk TEK'tedir; fakat biz de burada Ba
kanlık olarak daha fazla işbirliği ve mevcut prob
lemlerin giderilmesi için gerekli çalışmalarımızı ya
parız, 

Tohum (Bankası konusuna gelince; tohum deyin
ce bu konuyu aslında genelde ikiye ayırmakta fayda 
var. Meseleye bitkisel tohum olarak baktığımız tak
dirde, bu konu üzerine çok büyük bir öncelikle git-
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| tiğimiz; yani gideceğimizi değil, gitmeye başladığı-
I mızı bilhassa belirttim ve onun tedbirlerini almaya 
I başladığımızı belirttim. Diğer taraftan, bu ırk ıslahı 
I konusunda önemli olan, bankanın kurulmasından 
I öte bir sistemin geliştirilmesi; hatta hatta bu konuda 
I önemli olan, daha fazla yere, birime sunî töhumla-
I ma, tabiî tohumlama hizmetlerini götürebilmektir. 

Bunun için, belki özel sektörden faydalanmayı dahi 
I düşünüyoruz. Yani, özellikle sunî tohumlama hiz

metlerinde - tabiatıyla Bakanlığımızın kontrolü al-
I sında, gelişigüzel değil - çiftçiye götürdüğümüz hiz-
I metleri daha fazla arttırmak için özel sektörden da-
I hi faydalanmayı düşünüyoruz, hatta bu konuda bir 
I iki müracaat da oldu, biz de gereğini yaptık zanne-
I diyorum. 

Efendim, arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre; Be
şinci Beş Yıllık Plan döneminde yılda 3544 ünite ye-

I ni yapım ve 1 000 ünite yenileme olmak üzere, 17 720 
üniteye içme suyu sağlanacak, 5 000 ünitenin yenile-

I mesi yapılacaktır. 
I Ayrıca, 12 900 köye telefon irtibatı sağlanacak, 
I her yıl 8 600 kilometre tesviyeli, 10 000 kilometre sta-
I bilize, 2 000 kilometre asfalt yol yapılması planlan-
I mıştır, ki, teşkilatlanmanın getireceği avantajlar bu 
I rakamların dışındadır. 
I Bilgilerinize sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IBakan. 
I Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Sayın Hüs-
I nü Doğan'ın Hükümet adına yaptığı konuşma 50 da

kika sürmüştür ve böylece Hükümetin üçüncü tur
da yapmış olduğu konuşma 1 saat 25 dakikadır. 

I Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konu-
I şacak olan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyo-
I rum: Sayın İmren Aykut, Sayın Namık Kemal Şen-
I türk, Sayın Mazhar Haznedar. 
I İBirinci sırada yer alan Sayın İmren Aykut; bu-
I yurun efendim. 

İMDP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (îs-
I tanbul) — Sayın (Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
I hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
I iBen, (Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 4 ün-
I cü bölümünde yer alan sosyal hedefler ve politika

lar hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun 
I görüşlerini ve bazı tereddütlerini dikkatlerinize sun-
I maya çalışacağım., 
I Bilindiği gibi, planlı kalkınma 1960'lar dönemin

den sonra Türk toplumunun anayasal hedeflerinden 
birisi haline gelmiştir. Aslında; kaynaklan kıt, geliş-

1 me sabırsızlığı içinde olan bir toplumun bundan da-

73 — 
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ha akıllı ve basiretli bir başka yaklaşımı da olamaz
dı. 

(tik yıllarda toplumun ekonomik ve sosyal veri
lerini ve envanterini de yapmayı üstlenen planlı dö
nem, ilk heyecanlar geçtikten sonra, siyasî ellerde yıp
ranmış ve fonksiyonlarını hızla yitirmiştir. ©öylece, 
günümüzde Planlama âdeta devlet bürokrasisinin bir 
parçası haline sokulmuş, toplumun iktisadî ve sosyal 
özlemleriyle ilişkileri kaybolmuş, siyasî karar süre
ci içinde teknik nitelik ve etkinliği olmayan bir örgüt 
haline dönüşmüştür. 

Kuşkusuz, biz de Planlamayı, icra ile irtibatı 
kopmuş bir teknik örgüt olarak düşünmüyoruz; fakat 
ne var ki, icranın saygı göstereceği, teknik düzeyde 
toplumun tartışmasız kabul edeceği bilimsel gerçekler 
vardır. Bu nedenle, planlama idealine siyasî bakım
dan hepimizin saygı göstermesi gerekir. O, şu veya 
bu siyasî partinin siyasî manevralarının bir aleti de
ğil, gelişme özlemleri içinde olan bir toplumun kal
kınma aletidir. 

Son İPlanın temel yaklaşımlarında, bize göre dik
kati çeken şu gibi özellikler bulunmaktadır: 

Yeni Plan, eski planların Anavatan Partisinin fi
kir ve sloganlarının aralara sıkıştırıldığı bir tekrarı 
niteliğinde görülmektedir. Planlı kalkınma, Anavatan 
Partisinin serbest piyasa ekonomisi görüşleriyle iyi 
bir şekilde bağdaştırılamamış ve birbirine yabancı, 
herhalde ikincisinin etkinliği olmayacak bir belge ni
teliğindedir. 

Beşinci Beş Yıllık Plan çalışmaları, eski planlar
dan daha dikkatsiz ve düzensiz bir nitelik taşımakta
dır. Somut, açık, elle tutulur hedefler yerine, belir
siz tabloların arkasına saklanmış soyut analizler dik
kati çekmektedir. Bize göre bu Plan, çok zaman kay
betmiş, çok meşakkatlere katlanmış, kendisiyle bir
likte aynı anda yola çıkanlara nazaran çok geriler
de kalmaktan dolayı, boynu bükük Türk Halkının 
özlemlerine cevap vermekten uzak görünmektedir. 
O halde, belki daha kısa açık, seçik, tekrar envanter 
gereği duymadan daha somut öneriler getiren bir 
planı beklemek bugünkü Türkiye'nin hakkıydı. 

İktisadî hedefleri başjka arkadaşlarım dünden be
ri açıkladılar; fakat biz hepimiz açık seçik iktisadî 
ve sosyal gelişme dengelerini ve önceliklerini konuş
mak zorundayız, örneğin; daha fazla gelir mi, daha 
fazla istihdam mı, yoksa daha çok sosyal ve demog
rafik yatırımlar mı, daha çok üretim yatırımları mı? 
İstihdama öncelik veren emek-yoğun teknolojileri 
mi,, küçük sanayiler mi, yoksa İhracata yönelik, is-

| tihdamı bir miktar gözardı eden ileri teknolojiler ve 
gelir hedefleri mi? 'Üretim-tasarruf öncelikleri, gelir 
dağılımı tercihleri, eğitim ve istihdam ilişkileri, alt-

I yapı sorunları... Bütün bu ve buna benzer sorunları 
I açık yüreklilikle, hiçbir art fikir gütmeden, ne bir 

siyasî partiyi gölgelemek için, ne de bir başka siyasî 
I partiyi yüceltmek için küllanmaksızın, açık seçik bu

rada tartışmalıyız. Türk toplumu bizden bunu bekle-
j mektedir. Planlı kalkınmaya siyasî olarak yepyeni 

boyutlar kazandırmak zorundayız. 
Bir kalkınma politikası toplumun tüm kesimle

rinden fedakârlık istiyorsa, bunu hiç çekinmeden, 
hep birlikte ortaya koymalıyız. Ancak, inandırıcı, gü
venilir ve âdil olduğumuz sürece toplum siyasî kad
rolar olarak bize güven duyacaktır. Bize göre bunu 
yapmanın tam zamanıdır ve Türk toplumu bunun öz-

I lemi içindedir. 
I öncelikle şunu belirtmek gerekif ki; Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989 Türkiye'sini he-
I def aldığına göre, bir siyasî partinin planı değil, Par-
I lamentonun planı olmak, millî bir plan olmak duru

mundadır. (Bu nedenle, Planla ilgili olarak yapacağı-
I mız eleştirilerin, belirteceğimiz görüş ve önerilerin, ik-
j tidara bir müdahale olarak telakki edilmeyip, dikka-
I te alınmasını özellikle rica ediyorum. 
I Kalkınma planlarının ciddî ve titiz bir çalışma ile 
I sağlam ve doğru verilere dayanarak hazırlanması, 

objektif olması ve bilimsel özellikler taşıması gerek-
I lidir. Üzülerek ifade edeyim ki, bu Plan bu nitelik-
I lerden oldukça yoksundur, saıvuruk ve dağınık bir 
I durumdadır. Çalakalem ve baştan savma yazıldığı iz

lenimini uyandırmakta, Yüce Meclise de gözden ge-
I çirilmeden sunulduğu anlaşılmaktadır, örneğin; eği-
I tim bölümünde belirlenmiş olan hedeflerden bazıla-
I rı, birbirini takip eden paragraflarda kelimesi keli-
I meşine birbirinin aynıydı. Bunlar Komisyonda belli 
I ölçüde düzeltildi. 

Bir başka örnek; tablo 92'de, 1989 yılı için he-
I def alınan hekim sayısı 43 900 olarak gösterilirken, 

hemen onu takip eden 93 numaralı tabloda 56 200 
I olarak gösterilmiştir. Bu rakamların hangisi doğru

dur? 
I Diğer taraftan, Planın temel (hedefleri ve strateji-
I sinde; «Orta dereceli beden eğitimi spor meslek lise-
I leri açılacaktır» deniliyor. İçinizde, dünyanın her-
I hangi bir yerinde orta dereceli spor meslek okulu ol-
I duğunu duyan var mı, bilmiyorum. Herhalde yüzme 
I meslek okulu, atletizm meslek lisesi, halter kaldırma 
I ortaokulu gibi okullar, Planı hazırlayan bilimsel ka-
| faların bir fantezisi olsa gerek, 
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Burada benim asıl merak ettiğim husus, örneğin; 
karate meslek ortaokulunu veya sırıkla atlama mes
lek lisesini bitiren gençlere hangi işkollarında ihtiyaç 
duyulduğudur. IBu okulları bitiren gençlerimizin nere
lerde istihdam edilebileceği elbet Plancılarımızca dü
şünülmüş olmalıdır. Ancak biz, bu konuya değinen 
herhangi bir hedefe kalkınma Planının içinde te
sadüf etmedik. 

Yine, «Temel Hedefler ve Stratejiler» bölümün
de 59 uncu paragrafta gençlik kesimine «îş bitirici-
lik» gibi bir karakter vasfı verileceğinden söz edil
mektedir. iş bitiricilik, yarı argo bir terim olarak bir 
siyasî partinin seçim sloganı, ya da ilkesi olabilir; 
ama Türk millî eğitiminin temel ilkeleri arasında «tş 
bitirici bir gençlik yaratma» ilkesi diye bir şey olma
dığı gibi, bilimsel özelliği olan Planda da böyle ke-
lîmlerle hedefler belirlenemez. 

ISayın milletvekilleri, biraz sonra paragraf parag
raf dikkatlerinize sunacağım üzere, plan hedefleri 
tümüyle belirsiz, bilimsel süzgeçlerden geçmemiş, 
oldukça çelişkili, birçok yerde ne ifade ettiği anlaşı
lamayan muğlak ifadelerle, hatta 534 üncü paragraf
ta söylenen, «beşikten mezara kadar» gibi argo ta
birlerle kaleme alınmıştır. Bu biçimiyle Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plan taslağı huzurunuza, kamu ve 
özel sektöre ışık tutmak, Türk iyemizin önümüzdeki 
5 yılını düzenlemek amacıyla değil, yasak savma ama
cıyla getirildiği izlenimini vermektedir. 

Plan taslağında sosyal hedefler olarak belirlenen 
hususlara geçmeden önce, daha önceki bölümlerle 
yer alan gelir dağılımına ilişkin konulara da kısaca 
değineceğim. 

3 numaralı tabloda, toplam tasarruflar içinde 
özel tasarruflar payının 1984'de yüzde 57'den, 1989' 
da yüzde 63'e çıkacağı gösterilmektedir; bu oran 
197ı8'de yüzde 49 idi. Planda, düşük gelirlilerin ta
sarruflarını artıracak hiçbir tedbir yer almamış oldu
ğuna göre, özel tasarrufların artması, ancak gelir da
ğılımının bugünkünden daha fazla bozulmasıyla müm
kün olacaktır. Biz, böyle bir sonucu sosyal adalet il
kelerine çok ters bulur ve kaygıyla karşılarız. De
mokrasiyi yaşatmanın tek şartının, âdil ve dengeli ge
lir dağılımı olduğu gerçeğini de bir daha hatırlat
mak isteriz. 

Diğer taraftan, genel hedeflerde tarıma öncelik 
verildiği belirtildiği halde, tablo 89*da, tarım-sanayi 
gelir farkının giderek açılacağı ve 1989 yılında kişi 
başına tarım gelirinin; kişi başına sanayi gelirinin 
yüzde 13'üne kadar düşeceği gösterilmektedir. O 

halde, acaba hedef yanlış mı belirlenmiştir? Yeniden 
düşünülmesinde yarar görürüz. 

'Sayın milletvekilleri: Cumhuriyet dönemi içinde, 
istihdam sorununun en keskin ve vahim olduğu dö
nemi yaşıyoruz. Aslında işsizlik, bilindiği gibi bir 
toplumun karşılaşabileceği en önemli sosyal sorun
dur. Günümüz dünyasında hemen ıher toplum işsiz
lik sorunundan nasibini alırken, gelişme çabaları için
de bulunan ülkemizde, özellikle planlı dönemde iş
sizlik sürekli olarak Türkiye'nin gündeminde baş kö
şeyi işgal etmiştir, işsizlik sorununu kabaca iki ayrı 
noktada belirlemek mümkündür: (Birincisi; ülkede 
işsizliğin hacmi, niteliği, meslekler, cinsiyet, bölgeler 
itibariyle dağılım, yıllar itibariyle gelişme trentleri 
nedir? Bir diğer deyimle, işsizlik sorununun bir is
tihdam yapısı sorununa dönüştüğü Türkiye'de, işsiz
liğin hacmi nasıl ölçülecektir? 

ikinci olarak; hacmini ve gelişme seyrini belirle
diğimiz bu işsizlikle nasıl mücadele edilecektir? Da
ha doğru bir ifadeyle, istihdam politikalarımız ne ola
caktır? 

Türkiye, bu iki temel sorunun birincisinde, ilk 
dört beş yıllık planla âdeta 20 yıl kaybetmiştir; so
nunda ne işsizliğin niteliğini belirleyebilmiş, ne de 
hacmini ortaya koyabilmiştir. Elimizde, herkesin sü
rekli birbirine gösterdiği, sendikacısından bilim ada
mına, bürokratından politikacısına kadar tüm kadro
ların yararlandığı, istatistik oyunlara fevkalade açık, 
çok kaba tahmin ve spekülasyonlara dayalı bir tab
lo vardır. 20 yıllık çabanın vasıl olduğu nokta, işte 
bu elimizdeki herkesin kuşkuyla baktığı tablodur. 

Şurası hazindir ki, bu beceriksizliğe ilaveten, Tür
kiye tüm planlı gelişme döneminde istihdam politi
kalarını göz ardı etmiş veya planlarda birbiriyle çe
lişkili ifadeler içinde bazı yarım yamalak istihdam 
politikaları önermiştir. Emek-yoğun sanayiler, yurt 
dışına göç, aile planlaması, tarım kredi kooperatif
leri ve benzeri öneriler bunların örnekleri arasında 
sayılabilir., 

İlk defa 1980'lerden sonra, zamanın hükümetinin 
istihdam sorununa düzenli bir biçimde yaklaşmaya 
çalıştığını görüyoruz. Gerçekten, biz de diyoruz ki, 
ne olduğunun kurumsal tartışmasını bir tarafa bı
rakıp, nasıl önlenebileceğinin somut önlemlerine yö
netelim. Çünkü, ülkemizde her gün 4 000 - 5 000 ço
cuk doğmakta ve her yıl iş piyasasına giren gençlerin 
sayısı 300-400 bini bulmaktadır. 

Yurt dışına göç hiçbir zaman bir istihdam po
litikası değildir. Çünkü, bizim 20 yılda dışarıya gön-
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derdiğimiz işçi sayısı, iner iki yılda bir emek piyasa-
sında iş bulmak zorunda olduğumuz işçi sayısı kadar
dır, 

Değerli arkadaşlarım, istihdamı, emek arzı emek 
talebi tayin eder. Türkiye sağlıklı bir istihdam yap-
sına kavuşmak istiyorsa, emek ve arz talebinin bu 
her iki boyutuna da müdahale etmelidir. Bilindiği gi
bi, emek arzını tayin eden nüfustur. Türkiye, yüzde 
2'lerin üzerinde bir nüfus artış hızına sahip olduğu 
sürece, sosyal problemlerinin çözümü bakımından 
yüzde 7'lerin üzerinde bir kalkınma hızına ulaşmak 
zorundadır. Aksi halde, sosyal sorunları süratle si
yasal sorunlara dönüşme eğilimi kazanacaktır. Hal
buki Anavatan iktidarının nüfus politikasına yakla
şımında, 'bu gerçeklere rağmen bir belirsizlik, hatta 
nüfûs artışını özendirici ve teşvik edici boyutlar ol
duğu hissedilmektedir. Diğer yandan, emek talebi 
dendiğinde ise, hatırımıza kabaca yatırım politikala
rı gelir. Para politikalarıyla oynamayı yeğleyen ikti
darın gündemine, yatırım politikaları daha henüz gir
me mazhariyetine erişememiştir. Hükümetin temel 
tercihlerinin, bugüne kadarki yaklaşımları dikkate 
alınırsa, hiçbir zaman Türkiye'nin ihtiyacı olan is
tihdam hedefleriyle uyumlu olmadığı görülecektir. 
Sayın Hükümetin sürekli bir biçimde Türkiye'nin 
iktisadî gündeminde tuttuğu enflasyonun yerini, ar
tık istihdam politikalarına, işsizliğin çözümüne terk 
etmesi en içten dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, işsizliğin olduğu bir toplum
da sosyal adaletten, iyi gelir dağılımından bahsedile
mez. Hatta daha açık olarak ifade ediyorum ki, iş
sizliğin arttığı bir toplumda hiç kimse ekonomi po
litikasının başarısından da bahsedemez. Bu konuda 
aslında söylenecek çok şey vardır; ancak ben sizleri 
bu konu ile daha fazla işgal etmek istemiyorum. Yal
nız şu kadarını söyleyeyim ki, işsizliği yenmekteki 
hünerimiz, Cumhuriyet tarihinin en şerefli başarısı 
olacaktır. Şimdi, krsaca bazı teknik noktalara temas 
etmek istiyorum. 

Planda işsizliğin çözümü için sürekli olarak geçi
ci süreli iş bulmaya yönelik tedbirlere ağırlık veril
diği görülmektedir. Asgarî ücretle birkaç ay isürecek 
işlere, işsiz kitle rağbet etmemektedir. 

İstihdamı sağlamak için konut yapımına öncelik 
verileceği söylenmesine ve somut yaklaşımlar da ya
pılıyor olmasına rağmen, toplam sabit sermaye ya
tırımları içinde konut yatırımlarının payı azalmaktadır. 
Bu pay, 1978 - 1983 döneminde yüzde 15,8 iken, 
1984 - 1989 döneminde yüzde 15,2'ye düşmüştür. Ko

nut yatırımlarının gayıli safi millî hâsıla içindeki payı, 
daha Önceki dönemlerde yüzde 4 dolaylarında tu
tulmuş dken, Beşinci Planda yüzde 3 civarındadır. 
Halbuki bizim, Hükümetin Ibu sorunu çözeceğine dair 
kuvvetli umutlarımız vardır. 

Bir yandan emek - yoğun teknolojilere yönelinrnesi 
hedef alınırken, diğer taraftan ekonominin dışa açıl
masına (büyük ağırlık ^verilmektedir. Bu iki husus, 
birbirine ters olan sonuçlar çıkarır. Özellikle, sanayi 
malları İhracatına önem verildiği takdirde, sermaye -
yoğun teknolojilere yönelme zorunluğu hepimizce ma
lumdur. 

Kadın istihdamının artma gösterdiği belirtlilmesine 
rağmen, 463 üncü paragrafta kadın işgücü arzının 
sabit tutulduğu, yalnızca erkek işgücünde arz artışı 
öngörülerek, kadınların işsizlik rakamlarında dikkate 
alınmadığı bilinmektedir. Bununla, kadın işgücünün 
tedricen çalışma hayatının dışına çıkarılması mı he
deflenmektedir, yoksa bazı toplumların ve bazı dö
nemlerin zihniyetine özlem mi duyulmaktadır? Bu 
hususta mutlaka bir açıklık getMlmesini bekliyoruz. 

Diğer taraftan, tş ve îşçi Bulma Kurumunun etkin 
hale getirilmesinden, emek piyasasının berraklaştırıl-
masından, part - time çalışmadan hiç söz edilmemiştir. 
Bu hususlar, işsizlik sorunu çok önemli çözüm yol
ları arasındadır. 479 uncu paragrafta «Genç işsizli
ğini azaltmaya yar'dımcı olan işverenlerin vergi ve 
diğer yollarla teşvik edileceği ve bunun için vergi 
iadesi getirileceği» söylenmektedir. Bunun nasıl ola
cağını anlamak tarafımızdan mümkün olamamıştır. 
Kısaca, Planda işsizliğim önlenmesi amacıyla ileri sü
rülen bu gilbi önerilerin ve düzenlemelerin yetersiz, 
çelişkili ve istithdam artışına yapacağı etkilerin belirsiz 
olduğu görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kalkınma çabaları içinde bu
lunan ülkemizde gelişmenin en önemli sorunlarını 
1980 öncesi dönemde çalışma hayatının problemleri 
yaratmıştır. Aslında, çalışma 'hayatı, btilliridiği gibi, 
bütün ülkelerde problematik bir saha olarak kabul 
edilir. 1980 sonrası dönemde yeni Anayasa, siyasî ve 
iktisadî sistemle uyumlu, diğer bir deyişle, gelişme 
politikalarına yardım eden, geliri daha iyi dağıtan ve 
siyasî demokrasimize hizmet etmeyi amaçlayan bir 
endüstri ilişkiler düzeni yaratmayı hedef almıştı. 
Takip eden dönemde, sendikacılık ve toplusözleşme 
yasalarımız, ıbu temel hedeflerin ışığında yeniden dü
zenlenmiş, tarafların birbirine husumet duyduğu, 
kavgacı bir işçi - işveren ilişkileri yerine, sosyal barışa 
(hizmet edici bir sistemli oluşturmaya çalışmıştır. 
Kuşkusuz, bu yaklaşımın temel amacı, işçi - işveren 
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ve devlet üçlüsünü birbiriyle daha yakınlaştıran, güçlü 
sendikacılığa dayalı, daha çok işçiyi kapsayan ve daha 
süratli sonuç veren toplu pazarlık sürecinin işletil
mesidir. Ne varki, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
endüstri ilişkileri sahasındaki bu temel gelişmelerden 
ve yapısal değişmelerden ha'bersiz görünmektedir. 

Türk ekonomik, sosyal ve siyasî hayatındaki öne
mine oranla, Planda, çalışma hayatıyla ilgili konulara 
az yer verildiği dikkati çekmektedir. Planın, çalışma 
hayatıyla ilgili paragraflarına baktığımız zaman şu 
'noktalar dikkat çekicidir: 

İzlenmesi düşünülen ücret politikaları ve ücret 
sistemlerinin her toplu pazarlık düzeninin işlemesini 
zorlaştıracak nitelikte olduğu [gözükmektedir. 

Ücretlilerin gelirlerinin yükseltilmeyeceğine dair 
ciddî işaretler vardır. 

Sendikalaşma özgürlüğünü engelleyen ve Anayasa
nın 51 inci maddesine aykırı olan bir hedef de, 'belki 
yanlışlikla; ama burada düzenlenmiş bulunmaktadır. 

îş kazalarının son on yılda hızla düştüğü belirtil
mesine rağmen, istatistiklere göre iş kazalarında 
dünyada birinci olduğumuz da herkesçe bilinmektedir. 
İş kazaları ülkemizde tahmin edemeyeceğiniz kadar 
işgücünü ve üretim kayıplarına yol açtığı halde, bu 
yolda yeterli denetim yapıldığına ve önlemler alındı
ğına tesadüf edilememektedir. 

Saydığımı/ 'bütün ibu hususlar, gelecek beş yıllık 
dönem içinde özlenen, istenen bir iş barışının ve üre
tim artışının sağlanmasının pek de mümkün olamaya
cağının önemli işaretleri sayılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yurt dışı işçi sorunla
rına gelince; yurt dışına işçi göçünün başladığı 
1960'lı yıllardan bu yana Türkiye'nin bu konuda çok 
yönlü, somut hiçbir politikası olmamıştır.. Nitekim, 
Birinci 'Beş Yıllık Kalkınma Planında yurt dışı işçi 
sorunlarına hiç yer verilmemişti. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında ise, işsizlik sorununa çözüm ge
tirmek için, işgücü fazlasının ve vasıfsız işçilerin Batı 
Avrupa ülkelerine gönderilmeleri öngörülmekte idi. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da, bir yan
dan işsizlik sorununa çözüm getirilmesi, diğer yan
dan dış ödemeler dengesine olumlu katkıları nede
niyle yurt dışına işçi göndermek teşvik edilmişti,- İlk 
defa Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yurt 
dışında çalışanlara geniş yer verilmiş ve bu işçilerin 
sorunlarının yeni boyutlar kazandığı vurgulanarak, 
ikinci neslin eğitim sorunlarına değinilmiştir. 

Hiçbir planda somut politika ve çözüm önerileri 
yer almamış, ortaya çıkan sorunlar da daima pal-
yatif tedbirlerle çözülmeye çalışılmıştır. 
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Elimizde bulunan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı taslağında da aynı hatanın sürdürüldüğünü üzü
lerek görmekteyiz. Üstelik bu Plan, geriye dönüşün 
hızlandırıldığı, işçi çocukları eğitim sorunlarının bü
yük boyutlara ulaştığı, yurda gelen işçi dövizlerinin 
yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığı, Türk işçilerinin 
AET ülkelerinde serbest dolaşımının problem obua
ya dönüşmekte olduğu bir sırada hazırlanmıştır. 
Hal böyle iken, Planda bu olaya sadece 10 satırla 
ve soyut, yuvarlak ifadelerle yer verilmesi, yılda 5 
milyar dolara yalkın tasarruf potansiyeli olan 2,5 mil
yon Türk insanının ve bu olgunun yaratmakta oldu
ğu sosyal, siyasal, kültürel ve psikolojik sorunlamn 
farkında olunmadığını veyahut da hafife alındığını 
göstermektedir.; 

Son derece zayıf ve yetersiz çalışma ataşeliıkleriy-
le hiçbir sorunlarına yardımcı olmadığımız; ama her-
birine bir döviz makinesi gözüyle baktığımız bu iş
çilerimize karşı bu derece haksızlık, duyarsızlık, irras
yonel yaklaşım son derece şaşırtıcı ve hazindir. Av
rupa ülkelerinin işçilerimiz aleyhine aldığı tüm ka
rarlara karşı Planda bir teslimiyet göze çarpmakta, 
son derece yanlış olarak istihdam için Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerine umut bağlandığı tespit edil-
möktedir. Bu nedenlerledir ki bu kısmın mutlaka ye
niden somut önerilerle düzenlenmesinde büyük bir 
zorunluluk vardır. 

Çak değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin önümüzde
ki beş yıllık dönemindeki insangücü potansiyelini, 
belirlenen hedefleri incelerken yine birtakım çelişki
ler ve sayısal hatalarla karşılaşmaktayız. Şöyle ki; 
Tablo 92'de yükseköğrenimli insangücü arzı belirtil
diği halde, talebi gösteren 'rakamlara yer verilmemiş
tir. Bu durumda gerek üniversite kontenjanlarındakii 
artışı, gerekse sürekli yeni üniversite ve fakülte ku
ruluşlarının etkisini yorumlamak mümkün değildir. 
Talep rakamlarıyla ıkarşılaştırılamayan arz sayılarının 
neye yaradığını ben şahsen anlayamadım. 

519 umcu paragrafta ise, elektrik, elektronik bil
gisayar mühendis ve fceknisyenleriyte öğretmen ve dok
tor yetiştirilmesine ağırlık verileceği vurgulandığı 
halde, tabloda ıbu meslekler için hedeflenen artış
lar; doktorlarda yüzde 33, ilkokul öğretmenlerinde 
yüzde 2, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinde 
yüzde 5 iken büyük arz fazlası olan ve iş piyasasın
da hiç ihtiyaç duyulmayan sosyal bilim mensupları
nın 1989'da yüzde 73 gibi çok yüksek oranda artırıl
ması hedeflenmiştir. 'Böylesine hedeflerle çelişen 
rakamlar, ciddî yanlışlar ve tutarsızlıklar bu Planla 
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özlenen hedefe varılamayacağını 'gösterdiği gibi, Pla
nı Yüce Meclise sevk eden Hükümetin plan hakkın
daki samimiyetinle de biraz gölge düşürmektedir. 

iSayın milletvekilleri, eğitimle igiü kısmın acaba 
hiç mi kontroldan geçmeden Meclise sunulduğunu 
düşünüyorum. Komisyona geldiğinde bu bölümde 
inanılmaz bir ciddiyetsizlik göze çarpmakta idi. Şöy
le ki, 548 inci paragrafla 557, 49 ila 58, 550 ile 559, 
551 ile 560, 552 ile 561 inci paragraflar, yani bura
lardaki hedefler kelimesi kelimesine birbirinin aynı 
idi.. Bunlar sonra Komisyonda düzeltildi. 

530 uncu paragrafta teknisyen eğitimine hızla 
başlanacağı söyleniyor. Halbuki Türkiye'de teknis
yen eğitimi yıllardır yapılmaktadır. 

(Planda çeşit çeşit liseler kurulmasının hedeflendiği 
dikkati çekmektedir.: Ancak, bu liselerin ne olduğu, 
ne gibi ihtiyaçtan doğduğu ve nasıl 'bir ihtiyaca ce
vap vereceğini anlamak mümkün olamamaktadır. 

•Bazılarını sayalım. Teknisyen liseleri* endüstri 
meslek liseleri, beden eğitimi ve spor meslek liseleri, 
yaygın meslekî ve teknik liseler, genel liseler. 

Bir ısonuncu lise türü daha var, o ilginç: Yurt dışı 
işçi çocuklarının eğitimi için Almanca eğitim yapan 
Anadolu imam - hatip liseleri. 

Ben şahsen bunu anlamadım. Neden yurt dışın
daki işçilerin çocukları için sadece imam hatip liseleri 
uygun görülmüştür ve bu okullar neden Almanca eği
tim yapacaktır? Bu çocuklara, eğer bilmiyorlarsa, za
ten kendi ana dilleri olan Türkçeyi öğretmek hedef 
olmalıdır. Bizim halen bu ihtiyaca cevap verecek sayı
da pek çok imam hatip lisemiz de mevcuttur. 

554 üncü paragrafa gelince : «Eğitim hizmetleri
nin maliyetine katılma uygulamasına başlanacaktır» 
deniliyor. Bununla lise eğitiminin de paralı ihale geti
rileceği mi kastedilmektedir? Planın bu ifadesindeki 
belirsizlik ortaöğretimin de paralı olmasının hedeflen
diği izlenimini bırakmaktadır. Böyle bir hedef, gelir 
dağılımı bozuk, gelişme süreci içinde bulunan Türki
ye'de tahmin edilemeyecek derecede mahzurlar yara
tacaktır. Aslında paralı eğitime geçme hazırlığında 
olan üniversitelerdeki yoksul öğrenciler için de bazı 
tedbirlerin Planda yer alması gerektiğini hemen bu
rada ifade etmek istiyorum. 

Tablo 94'te ise, üniversite öğretim üyesi sayısında 
2 bin kadar açık tespit edilmiş bulunuyor, öğretim 
üyesi sayısının 5 yılda iki katından fazla artması da 
öngörülmüştür. Bu şartlar altında öğrenci sayılarındaki 
hızlı arttırılmanın izahı acaba nasıl yapılacaktır? 

570 inci paragrafta, üniversitelerin ayrıca yaygın 
eğitim programlarına da -geçecekleri hedefleniyor. 

Böyle bir hedef üniversite kavramına ters olduğu gibi, 
hangi hooa kadrosuyla bu hedeflere ulaşılacağı da be
lirsiz kalmaktadır. 

572 nci paragrafta, «Üniversiteler için ayrı ayrı 
gelişme - planları yapılacak» denilirken, bu hedefin 
YÖK Yasasına aykırı olduğu bilinmiyor muydu? 
Yoksa YÖK Yasasının değiştirilmesi mi düşünülmekte
dir? Eğer böyle bir düşünce varsa, memnuniyetle kar
şıladığımızı ifade etmek isteriz. (M DP sıralarından al
kışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, toplumları yaşatan, on
lara bir karakter, kişilik veren millî kültürleridir. Bu
nun korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması esastır. Bu 
amaca hizmet edecek araçların başında ise, dil ve ya
yınlar gelir. Planda Türkçenin zenginliği, yapısının 
korunması ve gelişmesi yolundaki temennilere aynen 
katılıyoruz. Ancak, Planın dilinin bu temennilere tam 
uymadığı, yer yer çok bozuk bir Türkçe ile kaleme 
alındığı, zorlama bir şekilde günlük dilden artık çık
mış bazı kelimelerin kullanılmasıyla metinlerin zaman 
zaman anlaşılmaz hale geldiği de dikkati çökmektedir. 

Bu kısımda kitap basımı ve alımını teşvik yönünde 
herhangi bir hedef e de rastlamamış bulunuyoruz. Sa
dece Ortadoğu İslam ülkelerine yönelik tanıtıcı yayın
ların geliştirileceğinin hedeflenmesi, Batı ülkelerine 
kendimizi yeterince tanıtmış olduğumuzdan hiç şüphe 
kalmadığından mı kaynaklanmaktadır; yoksa kendi
mizi 'Batıya tanıtabilmekten artık umudu kesip de bari 
(Doğuya tanıtalım mı diyoruz? Bu nokta bana olduk
ça belirsiz geldi. 

Türkiye bildiğiniz gibi, tarihî eser kaçakçılığına ol
dukça maruz bir ülkedir. Eser değil, şaheser olan bir
çok kültür varlıklarımız dünya müzelerinde ve kolek
siyoncularının ellerindedir. Bugün Dünyada başka ül
kelere götürülmüş olan tarihî eserlerin geri getirilmesi 
yolunda güçlü bir eğilim ve bu konuda gelişmeler gö
rülürken, Planda dış ülkelerdeki tarihî eserlerimizin 
geri alınması ve tarihî eser kaçakçılığının önlenmesine 
ilişkin tedbirlere yer verilmemiştir. 

Sanata ve sanatçıya yönelik ikibuçuk satırlık yu
varlak bir ibare dışında hiçbir düşüncenin Planda yer 
almaması da son derece üzüntü vericidir. Bu şartlar 
altında ne millî kültürün yaratılmasından ve geliştiril
mesinden, ne de Türkiye'ınin tanıtılmasından söz edi
lemez. Sanatın ve sanatçının toplum hayatındaki, fert 
hayatındaki yerini eğer kavrayamaz ve bu alana ciddi
yetle yönelemezsek diğer alanlarda başarılı olamaya
cağımızı artık fark etmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, gençlik toplumun geleceğidir. 
Bu ülke tüm kurumlarıyla onlara teslim edilecektir. Bu 
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denli önemli olmasına rağmen, gençlik bu toplumun 
en sahipsiz kalmış ve kendisine en ilgisiz kalınmış ke
simidir. Bunun sonucunda da gençlerimiz çeşitli yön
lere savrulmuşlar, çeşitli kişi ve örgütlerin etki alanına 
girmişlerdir. Bu olayları kısa bir süre önce çok acı bir 
şekilde yaşadık; sonuçlarından, hepimiz sorumluyuz, 
milletvekilleri olarak ise, gelecekte daha da sorumlu 
olacağız. 

Arfaik büitiün bu gerçekleri görerek gençliğe daiha 
oDaflcı (bir şekilde ve önemle yaklaşmak, toplumla hü-
ittünleşımelerini, enerjdtlerinü ılMlke yararına kulanmıata-
riinı sağlayaıcıak oritarnı hazırlamak zorundayız. 

Planda bu konulda belirtenen ilke ve poiitikalaan 
sadece güzel temennilerden ilbareit oüldüğurau, ancak 
bazı ısomüt fhddöflıeriaı lortaya konulmadığını görmekte
yiz. Bu eksikliğin gMefiîme!s'i:nlde büyük zararelt bu
lunduğunu ifade etimek zorundayım. 

Gençliği yakından %iIeTidiren sporda ilgili pofli-
llkaflaırın be, yine sadede iyi temennilerden öte bir 
özelik taşatmialdığına önemllü yatırımları gerektiren bu 
konuda Planda bazı hedeflerin befcltenmedliğinl gör
mek, sporun diddÜye ailiuriimadığı dzleniirn'm'i vermek
tedir, 

Sağlık sorununa gelince : Son derece büyük önem 
«aşaıyan sağlık konusu için Pflanlda belürlenen îlke ve 
poDütlIkate itile hedeflerin tutarlı ve kapsamlı olduğu 
görülmektedir. özellide alile pılanJSaımafsınıa ilişkiin ilke 
ve hedefler tarafımızdan memnuniiyelie karşılanmış
tır. Yalnız dıüşülk gelirlilerin saığlmk ve beslenme so-
nunıSarı için bîçb'Jr töedblr geltirilmemiş, ıbuına kadı
lık özel sağîıık kuruluşillarınıın ücretleri serbest bura-
Mmışltıtr. Bu konuda yenli bir düzenleme yapimaisıniin 
zlorünlkı olduğunu, öte yandan sağlık yaftiırımıliarMiıın 
dağıtauna 'Üşkün blilgi ve hedeflerin de Planda yer 
al'mıası gerektiğini vurgulamak isteriz. Sağlık müra
caat zinciri kurma hıddefinliı sion derece oılumıhı karrçı-
Daldığımızt ve en kusa ziaimandia gerçeikjleşltiramelsSn'i te-
mendi etftfiğim!îzli de ifade döneden geçemeyeöeığiım. 

» 
Çok değerli arkadaşlarım, Planın sosyal güven

likle ilgili kıısnunda İse, en çok dikkat çeken nokta 
sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ile ilgil'i olarak 
'orteiyta çıkan biMin ıpıiolbılemierîn hieıkieislin erken emek
li olup, bu kuranlara zarar verdÜği anlayışı ile ha-
zırfanimıış oknasidır. Böylece sigorta kıırumlarmın 
Itüm iSorumlluhığu köiayiıkk işçi ive memura yüklenımİLş 
Ibulîunmıaktadtr. ıBu bakışla hazra^aadağı içimdir ki, ka
dınların emeklilik yaşı 50Ve, erkeklerin 55'e yüksel-
*iîm©kltte ve hizmet süresi efsaisı da kaMmlmaktaidi'r. 
Kadırtkrın emeklilik yaşının 50'ye yükseîffime^idin 

Türkiye geiçseMeri ile ve hakkaniyet esasları ile bağ-
ıdaştırilarrıaiyacağını ifade etmek zorundayım. Büyük 
'hayali kırıklığı yaraktan böyüe bir hedef, Plan/dan mut-
ılaka çıkarilmakdır. 

İşsizlik sorunu karşaisırida dünyada emıeklliilik ya
şım düşürme eğilimleri sürerken, işsizliğin en büyük 
IboyulÖSanda 'olduğu üflkemlizde 'böyle ibÜr hedefin bir çe
lişki Olduğu da kuşkusuzdun . 

'Biindiği gibi, devlet tahvilerinin işletilmesi, gay
rimenkul aitaıları, korait kredis'i yoIşuzluMarı, irras
yonel diğer uygulamallar ve 'özellikle pnîm oranfen-
nnn çjok yüksek oUması, bu .kurumları finansman dar-
'höğazflanna ,sökmuşıtur. Planda 'bu konu ile iüıgiil'i he
def olarak beMenmeSii gereken en önemli nokta, prim 
'oranflarmıın tautfllalka düşürüteeisii olmalıdır. Böylece 
bor taraftan sügortaldan kaçış azalırken, d'iığer tarafta 
ısOgorıta&ız işıdi çalıştırma terdin! gerileyecek ve temel 
amaç ıdlan sosyal güvenliğin yaygtnlaşımasına da hiz
met edfimlş feuituna'cakitır. 

ıSSaym milıtetivekilferi, toplumumuzda çeşıitM biçllm-
'lerde bazı faırkllıı ve özel düzenlıetouefere,. yardımlara 
ıfflit'lyaicı olan kelsliimller varldir. Bunlar'm bâ rnfda kim-
sesliz- çocutklar, sakaltilaır ve yaşlübr gelir. Buınliara yar-
dimcı dBabak organ'izasyonlarifn yapıi!mıa$ı, teşkilatla^ 
rıın yelteotUi şeMîde kurulması, toplumda onlara karşı' 
şefkatli ve yarldımcîi odma bil'indriin gelişti'ri İme?i ge-

ORÎanda laoyutt, ıgüizeit ıteimennierin Öte'slinde, somult 
hedeiffere ve yaitırıım:la.ra âlişkin bilg^ere ra:9tteyaıma-
dılk. (̂ düîfflcle çailışıma yaşıma geferi kimsieısıiz • çocuk-
İarm önceflüklle Mîhldamı içliın mutlaka bir. örfem ge-
reklîıdir. ıKimîsê iız çoculblarla illğlî'i işiMğilmiz «baza şey-
îed'm *üyler ürperitici olduğunu bil'iyorsumuz. 

Oezaevîert'nii'n bugünkü durumu göz önüne altna-
trak, Platılda bu hususlta ,bazı tetilbMere yer verilim^ 
cfiacağım umut ediiyoriduik. Ancak 'bu tonuya i#?kin 
bir tedbîrin düşünüllimeldiği anllaşi'llmakltadır. Genç 
mahkûmların .slayaHarııni'n oldulkça fazla ölJduğu ceza-
evlerîmlzlin, insanca şartlara fcavüşıtuTulıması, bu mah
kûmları ürdtici h ^ getirmeye ve topluma kazandur-
maıya yöndük hedeflerin belüırltenmesıinide de mutlak 
zarurdt vaıldır. 

Değerli (arkadaşdaırım, esnaf, sanatkâr ve küçük 
sanayi l e üfeiM poÜtiikaların büyük böliknü genel but-
çeden bu seldtöre büyük ölçüde yeni' kaynaklar ak-
*a«lmaısmı gerekfenek)te)d!iır. Esnaf, sanatkâr ve kü
çük fsanayidere devlöt desteğlıyile verilmekltie olan 
ucuz ıtösis ve işDdCme kredisi imkânilannın ıar*ti(rılacağı 
(be3)irit5)İrnidldfetdîiı*. Bu 'kredÜlerin mevcut dievl'et dedte-
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ğiyUe, ülkedeki genel kredi hlacmi içindeki payı son | 
10 yııl Jçımde yüzde 3 dvannıdadıir. Bu payın artMİa- I 
WÜmeisi için Devfldtiin hem kaynak, hem de faik sülb- I 
vanisiyonılannı artırması şaırltitır. Küçük sanaıyî site- I 
leri inşaaitıliarınıın hızlandınltaası da, genel bütçeden 1 
çıolk ıbüyük ısübyadsftyonllıarila mümkün olmıakltadır. Bu I 
krddilerim vadeleri uzun, faizleri yüksek ve geri do-- I 
müşteri yaıvaşltiır. Planım. temel malye poltlikaılaraıdam I 
hliri, yeni is'ülbvartsliyonlardan kaçınmak ve rnevcult I 
olanları Itddricen azaltarak kaldırmaktır. Böyle iken, I 
esnaf, ısanaitfcâf ve küçük sanayiciere yönelik büyük I 
sütovansüyorilara dayattı des'tdkferim Planda temenni I 
ddİdliği şekilde gerçeMeşltfiri'lmesli mümkün olamaya- I 
çaktır. I 

Değeril'i mffietvdkileri, slanuç oteak şuraları soy- I 
flemdk Merim M; Planda, Türk irtsamna 'bir iş ve I 
ısioisIyaJ güvence gdtiiren, sosyal ve ekonomik refahı I 
ıgerçeHöteışDireicek dengeli 'dağılımı sağlayan hedef ve 
Stratejiler göze çarpmamaklüadır. Şöyle ki ; Emeklli- I 
İk yasanı iteri allırken kadınlarım î isiızfl'iık rakamlarr-
ına dahili ddimemdsi, sosyal1 refahta aile birimlinin te- I 
mel ataması, gelMteri salblilt tutaa, toplu pazarlığı sı- I 
mıriama örilömieridin düşüm'ülmesıi, bu Planı huzurla- I 
rımıza gdtüren anlayışın 1985 - 1989 Türkiye'simde tiop-
ıluımlsa)! barışı ne ölçüde sağlayabileceğinin işardtlle- I 
rirft vermekledir. 1989 Türkiyelsi; carî (işlemler açığı
nım 1 milyar dolar olduğu, en az 2,5 m'iilyon Jşsiizi I 
Ibüfunan, çailışan nülfuls başıma (bağımlı nüfusu 2,2'lden I 
2,î,8'e yükselen; yani evine ekmek gdtliren biır babayı I 
lajyım ekmeği yemek için biraz daha kalabalık bir ai&e- I 
min bdklddiği, nüfusunun yüzde 5Öİsli(nlin sosyal güven- I 
l'ilk'tlen yoksun bulunduğu bir Türkiye olacaktır. I 

Gerçekçi olmadığını düşündüğümüz fazılla iyîmser I 
(talhminÜeriın sonucu eğer Türkiye'de .sosyal sorunlar I 
dözümllenemez ve bunlarım temelimi oiluışturan istin- I 
dam, çalışma barışı ve son yıların en tehlikeli ollgu- I 
su enflasyonu engdlldme konuisunlda başarıü oluna- I 
mıaz ise; bu durum, Türk toplumu açıcından en bü- I 
yüik hayaiî kırıklığı, Öiiziim açımızdan da en büyük şi- I 
yasî somıimilulluk lolacakbr. • I 

Hepinizi tekrar ,sa!ygıilaria ^amflanm1. (Alkışlar) I 
(BAŞKAN — Teşdkkür dderim,. 
iSalyun İmren Aykut 45 dakika konuşmuştur. I 
İBeşiindi Beş Yıllık Plan görülmelerinde Milliyetçi 1 

Demokrasi PartM şimdiye kadar 4,5 saat konuşmuş- I 
Itur; böylece sürelerinin tamamlanmasına 1,5 saat gi- I 
Ibi biır zaman kalmıştır- I 

Sayın mtüdCvekileri, Başkanik (Divanına verilmiş I 
'bir önerge vardır, oküJtuyorum : I 

Yüce MedMn Sayın Divan Başkanlığınla 
Mdmıldkdt için fevkalade önemli odan Beş Yıllık 

Plan görüşmesini ifaya çalışıyoruz, 
(Sayun mliltetydklllerilmlizii'n Plan görüşmdsiine daha 

fazla zaman ayırabilmesini teminen, Sayın Bakanla
rın vaki sualleri yazılı olarak cevaplandırmalarının 
daha aydınlatıcı ollacağı kanaatindeyiz. 

Görüşmelerim Plan müzakerdsSine imkân verecek 
sekilide Idüzenfenmidsî Sayın Heyetin tensiplerine arz 
olunur. 

Turfgult! Yaşar GüÜeZ Alyihan Sakalılıoğlu 
Bollu Sakarya 

ılismet Tavgaç 
Bursa 

IÖAIŞKİAN — (Sayın mlüdüvekiMerÜı, Içtüzüığümü-
zün 61- indi maddesi aynen, «Görüşme Bira'sındia Hü-
Ikümetlten veya Idomıilsyoridan soru sormalk isfbeyen-
5er, slorularını yenteriınlden sorarlar. Sorular, fconuş-
ma'lar ıbütltlilkten sonra sıra ile sorüte» demektedir. Bu 
hüküm gereğince, sayın mlilletvekilterin'in soru sorma-
'l'arına ve dollayıısıyla da Komisyon veyahut Hüküme
tin cevap vermdsîne mani hür durum yoktur. 

Anoaîk, cevapların verilip veriitmemösli vdyahult ya-
zıh olaralk vdrilmdsi, Klomilsyon ya da Hükümetin tak
dirine a'itltür .Bizim bu ıtalcdüri lönteyicii veyahut kısait-
ilayıct bir davranış içeı̂ Mınlde bulunmamız içtüzük hü-
Ikümterine ayikırı o!lur. 

ı'Ralldı M mlalksalt, göriüşmdlierin Dianışma Kıımhı 
iölnerî inde belliritıilen ve Yüksek Heyetimizce kabul 
ddüllen müddetler içerMnd'e yapıffimaisını sağliamak ise, 
bliz B;aşlkaıriWk olaraJk Sayın Hülkümdt sıözcüterlinin so
rulara vermiş oildulkları cdvlapları kenldi müdlddülerine 
daihil ıdtimüyoruz; bunu müldddt harici bıra'kıyoruz. O 
ha'lde her grup kenidilsine ayrıiîan süıre kadar kbnuşa-
•calkJtır* 

'Ancak, yiin© de önergede bdlritiılen temenniıniin ye
rine gdtÜril'dbilmiesi bakımından, sayın •millleltivekıi'lll'eırıi-
n'în 'sorularını klanüşmaların tüimiü bittikten sonra sor-
mailarında fayda vardır. Bu tak'diinde, önergede arzu 
dcKillen hulsus yerine getirilmiş oıUıcaikitır. 

Arz ddiyorum. 
Milffiydtçi Ddmldkraisi ParÜM1 Grubu adına Sayın 

Namık Kemali S/eritiürîk; buyurun efendim. 
MİDP GRUJBU ADIMA NAİMBK KEMAL- ŞEN-

•TÜRIK (lllsltanlbuil) — Sayın Başkan, sayım miiddtive-
Iküİeri; gîörüşülnıdkite olian Beş'inoi' Beş Yılhk Plan 
üzlerönldle değerlÜ aırkadaşiarımıZın ve bffiıaisisa grubu
muz üiyeleriniın parfümiiz görüşleri Ustffikamdtiinde yap-
ıtıılklları konuşma, dfegttM vd terddfdü!Öere ıkaitidığımı 
ifade l e sözlerime başlamıak istiyorum,. Ben, huzu-
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mınuzda grubumuz adına, Planın mahallî idareler 
palMfcasma a'lt görüş, efeşfiri ve te!kİ#eriımiiz!i genel 
hatlarıyla ve satırbaşları olarak dile getirmeye çalı
şacağım. 

(Sayın mMetlvekfflıerfi hızlh nüfus a.rttnşı< vıe sanayi-
leşmieye yönelme ve bu olgunun meydana getiird'iği 
dkoniömülk "ve sosyal gelişmeler şehirleşmeyi de hızlan
dırmıştır. Nitekim, elimizdeki Püianda verıllen bilgile-
ıre göre, şehirde yaşayan nıüifıfö ortanı 198'3 yılımda 
yüzde 45,2 olduğu ve 1984 yıllında ise, bu riilspeHlin 
yüzde 46,3*© yükseldiği; böylece şehirleşme hızımın 
(temposunu koruyarak yılda ortalama yüzde 4,6 civa
rında gelişeceği' itahlmıin edilmektedir. Keza, Plan Dö-
memi sonunda toplam nülfüsun yüzde 52';s'inlin şehir
lilerde yaşıyor otaaisı bekîenımetked'ir. Bu tahmin ve 
foeik8ıenltilerin bugün dahli yüıktenldSkfori görevleri Ia-
yılkı veöhiiflte afalda güçlük çelkıen mahallilî idar®lbıtönw 
tîçîn getlireceği ek hizmet ve görevleri; ailyapı, ula-
ışjiım, saığlıfc, kanalizasyon, konut, fiziksel yerleşime gi
bi, önemli konularda doğacak problemlerin çözümle-
rİnde halihazır sıtaitüieri ve imkânllarının yetersiz ka
lacağı aşikârdır. Meseleye radikal çözüm yollan ge
tirilmesi gerekirken, daha şimdiden Planda bu hu
susta tespit edilen ilke ve politikalara ters orantılı tat
bikata girişildiği görülmektedir. 

Mhakika, gerek Plan sltra'tejiisiinlde, gerek Planın 
796 ncı paragrafında büyük şehirlerin daha da büyük 
hale gellmıeislinıi önlemek için, yurt sathında dengeli bir 
şekilde yayimış kendi kendine yeterli orta büyüklük-
tfeÜd şehirleri gel^rımen'in hedef olarak alındığı ifade 
editörn'işltir ve bu maıksaltUa bellediiyeteşmeye önem verî-
leceği, çok sayıda belediye kurutaıiaisı yerine tabiî 
ısınırları liçeriisiinde gilttlilkçe büyüyen merkez •bel'edftve-
ısiînlin şubeleşimıesli yoluyla hîzmıeitiîerîın daha verlmflü bîr 
hale getirileceği söylenmiştir; aıma taftfoifcalt bunun ak-
fsiin'e tecelli etmektedir. Bn canlı miilsal!, pek yakın bir 
tarihte yürürlüğe gürimiiş ollan Büyük Şehir Bd'Jediye-
siriin Yönetimli Hakkındaki Kanundur. 

Bafcırüiz, pflam desltek ç'alhışimala'rından «Sosyal Ge-
Hİşmeler» kitalbıımn 740 inci sayfaisınıdia ne denil'iyor : 
Sözü geçen kanundan bahsedilerek, «Böylece tek ka
idem»! ve şubeleşmeye dayanan metropoliten idare bi
çimine razaran alan içindeki beffedliye yapılanını mu
hafaza elden, belürlı kamu hizmdtlerMn yürüttüfaıesli 
dorutaluluğunun kademeler arasında ortak bulundu
ğu İki kademel» yönetim şekli (tercih edilmiştıir. Buna 
göre ana ve bağlı belediyeler araisında görev dağıllı-
minin en ekonomik ışeikîlide yapUlmatsı gereği ortaya çı-
kacak'tıır.» 

Hani, büyüyen merkez belediyesinin şubeleşmesli 
yoluyla hizmettiler daha verimli bâr hale gelecek idi?.. 
Haınü belediyeleşmede esas çok sayıda belediye kurul
masına İmkân verilmeyecek idi?.. Şayet büyük şehir
lerde yeniden teşkil edilen İçe belediyeleri şube ola
rak tdfâkki edliyor ise, söyleyeceğimiz daha çok şey 
vardır. 

Değerlli arkadaşlarım, mahallî idareler arasında 
hiyerarşi yoktur. Vanlı, ana belediye ve bağlı beledi
yeler şeklinde bir ifalde, 'idare hukuku açnsından ha-
ıtailııdır. Ana beJIedlitye, ilçe belediyeleri üzerinde bir 
emlir koörulta makamı değidlir, vesayet yetkisi de yok
tur. lBu hususu böylece ifade öttükten sıonra, bir ikin
ci hususa geçiyorum. 

'Değerli aıtfkadaşlaom, büyük şehir belediyeleri, yö-
netiimî hakkındaki kanunun görüşüknesıi sırasında, ha-
Itırfkyacağınız üzere, grubumuz adına yaktığım konuş
mada arz ve izah etmiştim : Şehirleşmenin belıedıiye 
huldütlarını zorladığı ve bu hudu^ar dışımdalkü alan
lara yayıldığı bir vakıadır. Büyük şehir belediyeleri 
civarında teşekkül eden yerleşim merkezleri içerisin
de, çok sayıda mahallî idare birlimi ve uyiguüaıyıcıiaırı 
bukunmaktadır. Bu hail, gerek Planlama kararlarının 
uygulamasında, gerek ha'Hkm medenî ve müşiterök ih-
«iıyaçılarıraın tatmıini'nıde; şehirsel1 topluluk içi ulaşım, 
kanalizasyon, ısu, elektrik, gaz ve benzeri altyapı dü-
zenl'emıefleri gllbi, her ıgün artarak müzm'inleşen sorun
larına çözüm getirebilmek için, yalnız belediye hu
dutları içeririnde önllemler aîmak değil ve fakait geliş
ime merkezlerinin çevreleriridelki diğer yerleşim ünite-
lleriyîe birlllöte, bir bütün halimde davranış bütünlüğü
nü de sağlayacak yeni bir kuruluşa daha ihltİyaç var
dır. O da, bütün dünyada metropoliten şehir idareci 
olarak adlandırılan bir mahallî idare birimlidir. Bina
enaleyh, Anayasamızın 127 nci (maddesi de imkân ver
diğine göre, Plan Dönemi içerîsinide büyük şehiır be
lediyesi veya metropollÜten hizmetler birliğinin ger-
çekleştir'ilmeisîınii'n isa'betli ve yararlı olacağı kanaatin
de buhıniduğumuzu bir kere daha vurgulamak Mıyo-
rumy 

DeğerlÜ milletveikilıleri, Planda, mahallî idareler 
bahsi, devam eden şehirleşme olgusu karşısında daha 
ziyade beledliye ağırlıklı olarak ele alınmış, İke ve 
politikalar bu Mkaoıette tespit edü>Bmiş görünmieklte-
d'ir. Her ne kaldar belediyeler 'bir bakıma siyasî ik
tidarların mahaillî vitrinleri sayılabiiıE'rse de, kırsal ve 
kentsel allaında hizmet çeşitleri bakımımdan çok geniş 
görevler yüklenmiş, Türk Siyasî 'Mare sistemi içeri
sinde yüzyılı aşkın bir ,süre haıyatlryeiti'ni devam ve keh-
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dişlini kaibull ettinmiş; anayasal 'bir kuruluş ol'an di
ğer bir mahallî idare birlimi M özel aldareleriniin her
halde ihmal -edilmemesi gareMİdiir. Kendilerine vücuft 
veren 70 küsur yaşınldalbi kanun siısltemi ve dili bafcı-
ımınldan nerdde ise anlaşıllır almalktan çıklmıişjtır. Gö
revlerinin blk kilsimi sonradan çılkan kanunlarla m«r-
Ikezî İdare kuruluşlarına da verilmiş ve bu hail taltihi-
Ikaıtita hliritalkıim yötJki ve görev kanşılklığtna yol açmış
tır. 

Çağımızın değişen ve gelişen şartları, teknolojisi, yö
netim anlayışı karşısında bu idarelerin statüleri malî ve 
teknik imkânları diğer kuruluşlarla ilişkileri süratle ele 
alınıp düzenlenmelidir. Şu anda kısıtlı imkânları ve zor 
şartlar altında olmalarına rağmen, yetenekli valiler 
ve yöneticiler elinde ekonomik ve süratli nice alt-
yapı hizmetleri üretmişler ne kadar kalıcı eserler 
vermişler ve görev alanlarında yaşayan halkın eko-
nîidmlilk hayaltına kaltikida bulümacaik küçüklü büyüklü 
Ihaylli teşebbüsler ımeyidana getirmıişllerdir. Kendilerine 
Anayaisaımızitt gereği olarak belediyeler gitoi, görev
leriyle mültenaslilp kaynak aktarmaları yapıldığı (takdir
de kıl, bu aynı zamanda yaisal bir zlorunılululktur, Sa
yın Başbakanın Beşline! Beş Yıllık Kaillkınıma Pîanını 
sunuş konuşmasında iıfade buyurdukları desanltralize 
edilecek mıerkeze ait hizlmdtlerden belediyeler yanın
da, en çok maisîbinıi alacak ve buruları istenilen sevi
yede ila dddbiilecdk kuruluş, eıriinkn kii, il özel idare
leri olacaikîtır. 

ıBu meyanlda merkeze ailt hizmetlilerin desanltraillize 
edileceğinden bahseden Sayın Başbakanın, son idarî 
düzenlemelerle bunun alk'slirii sergıilediğıinii ve hele Baş
bakanlığı âdeita Kamu İktisadî Teşebbüsleri Bakanlığı 
haline sokan tatbikatını anlamakta da cidden müşkü-
lalt çdkmdkıteyiiz. 

İBCizraetlteriin ddsianitralizasyionu yapılırken bir hu
susla dikkat edilmesi gerdelidir. Ademi merkeziyetim 
favdalan yanında, önemli mahzuru amme hizmetleri
n/in görülmeslinde 'birliğin bozuılalbilimesildıir. Bu mah
zuru önldmdk ve gerekli birlik, beraJberilıilk ve ahengi 
temin amacıyla amme kudretini elimde bulunduran; 
devilelte genıel mettfaalt'kr göz önlünde tutularak tanın-
muş olan, verilmiş bulunulan ademî mericezliyeıt ida
releri üzerinde, yani mahallî idareler üzerindeki ma
kul ve yapıcı kontrol ve murakabe yeitlk'iisli kısa ve 
hukukî deyflmıiyle idarî vesayet ihmali edilmıeımdlidir. 

Sayım milleltvdkilleri, şlilmıd'i de siözü halikımızın bü
yük bir teminin yaşadığı ana uğraşı tarım ve tanıma 
dayalı bulunan kırsal kesimdeki en küçük mahallî ida
re birimi olan kıöye ve 'köylü politikasına getirmek is
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tiyoırum. Bu konuida Planda belirlenen ilkeler, poli
tikalar genelinde olumlu bulunmakladır. Köylere gö-
Itürülecek içime suiyu, yol1, dldktrik, kanalzaisyon, sağ
lık, eğitim;, haberleşıme gibi anahizmetier alt ya
pıların artırılması, toprağın işlleimıe tekniğün'in öğretil
mesi, modern hayvancılığın, makineli tarımın yaygın-
laştrılmıası çaJbaffiarı sözle değil ımjüesls'ir bir şekilde te
zahür dönelidir. Türlü tanım kredileri daha ucuz ve 
'kifayetllıi hale getirilmeli, setekibif krediye ağıriık ve-
rilmefdir. Taban fiyatları ürünün hakiki değerine gö-
ıre ayariammallı ve destekleme alıimıları devam edil-
naelMir. Ancak içıinde bullunduğuimuz ekonomik kloın-
jonlkîtür, enflafsiyon ve bunun tahrik etltliği hayat pa-
haliıiluğı, tamm girdilerindeki maliyet yükisdkiği karşı
sında köyde yaşayan Vatandaşın nakil ve hangi za
man diliminde kalkınacağını merak dtmekteyiım. Da
ha şimdiden gülhre fiyatlarına yapılan zamlar, tevali 
'ddegölen dkaryalkıft zamiları, ülstelik ürıünün/üın hedteffin'i 
dalhi helmen para dlaralk alma yerine bonolu yöneltıim 
'k'arşUsunda, -ki gazetelere geçen haber doğru ise, Sa
yın Başbakanın «tsitâyen alır, isteyen almaz» gibi pek 
de kendilerine yakıştıramadığiımaz ifadöler'inden son
ra, bu husıulsun kaıldırıldığı ve Ödemelerin peşline dö-
nüşltiürüıîldüığünlü ögrenm'iış builunimaiktan memnunuz. 

^Planda teisipilt ddiilien ilke ve politikalarım nasıl ve 
ne deröcddıe gerçdkliöştlirilelbleceğiriıin diddî enldiş'ds'i 
içendi nlde bullunimıaikfcayız. 

Ölte yanidan, kurisal .alanda 36 bitte yaklaşan köy ve 
50 binin üs'tühlde kom, db!a, mezra, çlilMik, islkelîe, ils-
Daıstylom g>ibi bağlılarııyla 86 bini aşan yerieştme ünite-
ılerîne, lyulbarıda sayılan hilzm'dt imkânlarının siağlan-
ımaisı, altyapının gıöltürülmeısii fev/kailade güçtür, paha
cıdır, 'dklonıoimıllk dbğilldlir. 

O itibarla, merkezî durumda buüunam köylerin 
dkipe ddiilerdk, yaltırımlların, h'izmdtierin burallarîdıa tek-
tsiilfini sağlayacaik proje ve programlar ürdtillmösıi her 
iyoniden yeri nlde ve değerinlde olacalkltır. 

Değerilli mlilldtivdkilleri1, önemlK bir hususa daha ıte-
ımais ederek slözlerülmıi bağlaıyacfağıim. Aslında ne kaıdar 
en iyi middellere uygun s'isitem gdtirillsıe de, ihtliyaçilara 
cevap veröcdk en gellişm'iş teşjkilat kurulsa da, en mü-
Ikdmmel planlkr yapıllisia da, bunliarın fonksıiyonlliannın 
ifası, uygulalmakrın İsitenilen düzeyde yürütülmedi, 
insan unsuruna, pertslonele bağlıdır. Bugüne kadaır 
bütün 'iyfi nıydte raığmen, ciddî ve bilinçli Ük personel 
ve iısltihldam poliltilbası tespit ddilip yürüıtüildüğünü söy-
llemök hliraz igüdtlür. 

Filvaki, devlet memurlarının tabiatıyla mahallî 
İdareler dahi'- sitaitlüferi, özllük halkUaırıyk illg'ilıi yasa-
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lar; zaman zaman günün >şaı#anna göre de^iştîrâr 
rnîiş ve yenülenîmıeye caflışılimiJşitır, Ancak, geniş kap
samlı bilimsel ve modern idare tekniğinin ve millî bün-
yemiiziiın icapOarıına uygun araştırma ve incelemeler 
yapıiHıîp, sonucuna göre oaıre, sisltem, yöntem gel'işitürıi-
İp geliiriltaeklten çok, günıün gerekleri ve ağır basan 
şjartîar kaırşiisıdda bünyeye uygunMdtan öfte şanolara 
uygun olan, o addakü iihltffiyaçı karşiaıyacagı sianllan 
uygulama yalan büğlün de olduğu gibi seçSlirdişltir. 
Bu töir taltbifcaittn devlet personeli ülzetriinde tavik et
liği İluzursuizliu'k, güVertsIMİc, hoşnutsuzluk elbeftlte 
verim düşürücü otaıuş ve olmaya devam edegelımiiştâr. 

Kabul eldıileceği üzere, devlet memurluğunun ta
rafsızlığım, elhılyeltflle MyakaltÜa h'izmdtini ve verîimlilÜ-
ğinıi sağlaımalk ve 'korumak için teminıa'fclarınm rnües-
seseleştüriilme î, kamu hizmet ve iğdendin aralıksız, sağ
lı/Mı bir şekilde lyliirüitlüllfmiösinin zarurî icabı offiduğu 
kadar, büıidkraisidin objeMiif bir sevk ve idare altında 
çtadSiŞftırıknıası, yönetimde ölsItJilk'ra'nın korunmaisı da keza 
fıiameftin tabiî Ücaplariindandıır. Bu prensiplerin billin-
mesiine rağmen, bir kere daıha ısrarla vurgulamayı 
(lüzumlu ve faydalı bulmalktayız. 

Sayın miie'tlvekiıllleri!, laisteda pariiaımenlter derniok-
raitlilk düzen İçlinde puanlı bir ekonomi ve kaçkınıma 
Sabasında fölan yurdumuzda, (mahallî Marölerlknizi ya
pısal ve foriksliyonel önem taşıiyan kurumlar oilarak 
Igoridû iümıüzıü, bu görüş ve anlayış ışığında kendileri-
tıe vücut veren yasaların siüraltle yerciden Idüzanlîien-
tnes'i ve faaıl'iyeftleriine imlkân verecek malî desfteğin 
görevleriJyle öradtih gelr kaynafldaonın sağlanması 
en haftan© !temen:niimlizd,ir;. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, katkılarınızla olgun
laşacak olan ve görüşmeler ışığında beliren noksan
lıkların yıllık programlarla telafisine çalışılacağına 
inanmak istediğimiz Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının memleketimiz için hayırlı olmasını, sağlıklı ne
ticeler getirmesini diler, sizleri hürmetle selamlar, 
saygılarımı tazelerim 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şentürk 15 dakika konuşmuştur. 
Sayın Mazhar Haznedar; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA ALÎ MAZHAR HAZ

NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri,* Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında konut 
sektörüyle ilgili tespit, ilke ve politikalar hususunda 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere, huzurlarınızda bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan evvel değerli milletvekillerini 
saygılarımla selamlıyorum. 

- 83 

11 •. 2 , 1984 0 : 1 

Çok iyi bildiğiniz gibi, son 20 yıldan beri uygu
lamakta olduğumuz planlama içinde beş yıllık plan
lar, anahedeflerin saptanması, bu hedeflere ulaşmak 
için takip edilecek yol, alınacak tedbirler ve çeşitli 
politika tercihleri açısından çok önemli vesikalardır. 
3 gündür müzakere edilmekte olan Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında, bu tespit ve tercihlerde yapı
lacak bir hata, ülkemizin topyekûn kalkınması yolun
daki hızını azaltabilir, hatta hedeflerde sapmalara 
götürebilir. 

Hiç şüphesiz kalkınmamızı bir numaralı hedef ola
rak kabul ediyorsak da, bu hiçbir zaman her şeye 
rağmen, kalkınma şeklinde düşünülemez. Kalkınmamız 
hürriyetçi, demokratik, çok partili parlamenter sistem 
içinde gelişecek ve benimsediğimiz, Anayasamızda hu
dutları çizilen prensiplerden taviz vermeyeceğiz. Türk 
Milleti bu kararı vermiştir, ona bağlı kalacaktır. 

Bu nedenlerle Plan müzakerelerine fevkalade önem 
veriyoruz; çok dikkat gösterilmesi, her ihtimalin in
ceden inceye tetkik ve hesaba katılması gerektiğine 
inanıyoruz. Bizi esas hedefimize daha emin ve daha 
hızlı bir şekilde ulaştıracak düzenlemeler varsa, on
ların mtulaka ortaya konulması gerektiği düşüncesin
deyiz. Bu esas görüşler istikametinde bize ayrılan süre 
içinde konutla ilgili bazı tespitlerimizi arza çalışaca
ğım. 

Sayın milletvekilleri, konut sorunu, sadece hızlı nü
fus artışı ve kentlere göç olayının yarattığı aşırı ta
lebi karşılayamayan konut arzı olarak mütalaa edile
mez. Çünkü diğer nedenlere ilaveten kentlerimizde 
yeterli miktarda konut üretilememesi sonucu çarpık 
kentleşme olarak ifade ettiğimiz bir olgu meydana 
geldiği gibi, sosyo - patolojik sonuçlar da ortaya çık
maktadır. Bu bakımdan, konut sorunu ekonomik bo
yutu yanında, daha da ağırlıklı olarak sosyal boyutu 
da olan karmaşık bir olaydır. 

Bu düşüncelerle Planda bu konuya verilen ağırlığı 
yerinde bulduğumuzu, bu tutumu tasvip ettiğimizi 
belirtmek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında kentsel konut ihtiyacını 1 milyon 
930 bin birim ve bu dönemdeki konut açığını da 1 
milyon 157 bin birim olarak vermişti. Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında ise, aynı ihtiyacı plan dışı, 
1984 yılında da talepten daha az üretim yapılacağı
nı kabul ettiği halde 1 milyon 491 bin birim olarak 
vermektedir. Yani, geçen dönemlerden devreden ko
nut ihtiyacı da dahil, yenileme ve demokratik hare
ketlerden kaynaklanan yeni konut ihtiyacının 1985 yı
lında 280 binden başlayarak yılda yüzde 3,17 artışla 
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Plan Döneminin son yılında 318 bine ulaşacağını ka
bul etmektedir. Bir önceki döneme nazaran yıllık ar
tan nüfus ve şehirleşme büyüdüğü halde, birdenbire 
ihtiyacın 1 milyon 930 bin düzeyinden 1 milyon 491 
bin düzeyine indirilmesi, yani beş yılda talebin 440 
bin azaltılması, iki tahminden birinde hata olduğu ger
çeğini ortaya koymaktadır. Bunun başka izahı da mev
cut değildir. Filhakika yıllardan beri ülkemizde ko
nut ihtiyacı tahminleri şişirilmiştir. Çünkü konut ista
tistikleri yanlış bilgilere oturtulmuş kaba tahminlerden 
oluşmaktadır. Daha önce de bir vesileyle ifade etti
ğimiz gibi, sağlıklı bilgilere ulaşabilmek için mutlaka 
ve süratle konut sayımı yapılması şarttır. Ancak, ül
kemizdeki nüfus artışı ve kentlere göç olaylarının 
son yıllarda gösterdiği eğilimler dikkate alındığı tak
dirde, kanımızca Devlet Planlama Teşkilatının son tah
mini gerçeklere çok daha yakındır. 

Biz de kabul ediyoruz ki, plan taslağında gösteri
len düzeyde konut üretilebildiği takdirde, ülkemizde 
konut talebi tamamıyla karşılanmış olacaktır. Ancak 
- evet, burada bir «ancak» demek ihtiyacını hisse
diyoruz - biz Planda derpiş olunan yatırım düzeyiy
le her yıl yaklaşık 300 bin kadar konut üretilemeye-
ceği kanaatini muhafaza ediyoruz. Bu kanaati ifade 
ederken önce konut birimi başına arsa ve altyapı 
dahil düşünülen miktarın çok üstünde yatırım yapıl
ması gerektiği görüşünden hareket ediyoruz. 

Filhakika Planda kabul edilen fiyatla konut alan
ları asgarî düzeylere de indirilse konut yapımı müm
kün değildir. Burada ifade ettiğimiz «asgarî konut 
alanı» ibaresiyle anlatmak istediğimiz husus, hiç şüp
hesiz ihtiyaçlara uygun asgarî büyüklükteki konuttur. 
İhtiyaçları karşılamayan konut üretiminin .elbette ki 
sözkonusu olmaması gerekir. Nitekim, Planda Türk 
aile yapısına ve hayat tarzına uygun, fonksiyonellik 
ve iktisadiyat prensiplerini bağdaştıran, makul sevi
yelere düşürülmüş konut alanları derpiş olunmuştur. 

Hep bildiğimiz gibi, Türk aile yapısı ve hayat 
tarzı kalabalık aile, misafirleriyle, aile fertlerinin çok
luğuyla kalabalık hayat tarzını benimsemiş, gelenek
leri ve görenekleriyle bu yaşam tarzına alışmış alile ti
pidir. Bu alışkanlıklarından, ekonomik şartlar zorlasa 
da kısa zamanda kurtulması şüphesiz beklenemez. 
Bu gerçeği kabul ettiğimiz takdirde, şu günlerde ga
zetelere intikal eden ve uygulama imkânı olmayan 
asgarî konut büyüklükleri, değil bizim ülkemizde, aile 
yaşantısı çok daha müsait Batı ülkelerinin hiçbirinde 
fonksiyonel olarak nitelendirilemeyecek düzeydedir. 
Bu nedenle bugünkü fiyatlar muvacehesinde Planda 
gösterilen konut maliyetlerini yeterli ve gerçekçi bul-
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mak mümkün değildir. Bu gerçek, bizi Planda öngö
rülen yatırım miktarlarını artırma zarureti ile karşı 
karşıya bırakır; fakat acaba bu mümkün müdür? 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında toplam sa
bit sermaye yatırımlarının 1983 yılı fiyatları ile 14 
trilyon 412,9 milyar lira olması ve bunun yüzde 15,2' 
sinin, yani 2 trilyon 188 milyar lirasının konut yatı
rımlarına ayrılması öngörülmüştür. Böylece konut 
sektörüne imalat sanayii ve ulaştırmadan sonra üçün
cü sırada, enerji sektöründen de önce yer verilmiş ol
maktadır. Bilindiği gibi, toplam yatırımlar millî ge
lir artışına paralel olarak büyüyecek iç tasarruflar ve 
dış kaynak hacimleri ile ilgilidir. Yatırımlar, bunlar
da artış olduğu nispette büyür. Dış kaynakların daha 
çok genel ekonomik politikaya uygun olarak ihraca
ta dönük sanayi ve enerji yatırımlarına ayrılması akıl
cı bir tutum olur. Bu nedenle konut yatırımlarının iç 
tasarruflara bağlı olduğunu kabul etmeliyiz. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gerekli yatı
rım düzeyine ulaşabilmek için, iç tasarruflarda sabit 
fiyatlarla yıllık yüzde 6,3 oranında .artması düşünü
len gayri safi millî hâsılanın da üzerinde, yüzde 9,9 
oranında bir artış öngörülmüştür. Bu önemli bir bü
yümedir. îç tasarrufları daha fazla artırmayı düşün
mek gerçekçi bir yaklaşım olamaz. O halde, konut 
yatırımlarını artırmak ancak Planda öngörülen toplam 
yatırım içindeki payını artırmak suretiyle mümkün
dür. Bu da, Plandaki genel dengeyi, ekonominin ya
pısını ve gelişme hızını bozar. Bu nedenle Plan Dö
nemindeki ekonomik gelişmişlik düzeyimiz muvacehe
sinde konut yatırımlarını k^yda değer ölçülerde artı
ranlayız; bu bir gerçektir ve kabullenmek zorunda
yız. Bu gerçeğin ortaya koyduğu ikinci bir gerçek de 
belli niteliklere haiz yeterli sayıda konut üretiminin 
daha bir süre, en az Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı döneminde mümkün olamayacağı hususudur. Aslın
da planlı döneme geçtiğimiz 1963 yılından beri gayri 
safi millî hâsıla içindeki payı yüzde 4 oranından 1984 
yılında yüzde 2,58'e kadar gerilemiş olan konut yatı
rımlarının Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı sonun
da, 1989 yılında yüzde 3,35'e kadar yükseltilmesi ön
görülmektedir. Buna paralel olarak, yine 1984 yılında 
sabit sermaye yatırımları içindeki yüzde 13,7 olan 
payı da tedricen yüzde 16,02'ye kadar çıkmaktadır. 
Ancak, bu oran dahi 20 yıl önceki yani 1963 yılın
daki yüzde 21,9'luk nispete göre oldukça düşüktür. 
Bu, içinde bulunduğumuz ekonomik sorunların bir so
nucudur, gerçekleri fazla zorlamak imkânı yoktur. 

Planda hatalı bulduğumuz husus, konut yatırımla
rına toplam yatırımlar içinde ayrılan pay değil, ko-
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nut talep ve arzı arasındaki farkın, Beşinci Plan Dö
nemi sonunda kapanacağı hususundaki fevkalade iyim
ser tutumdur. Bu,, mümkün değildir. O halde ne ya
pılmalıdır? işte yapıcı tutum, akılcı yaklaşım bu ger
çeği kabul etmekle mümkün olabilecektir. Aksi tak
dirde, 5 yıl sonra da bugünkü tablonun, bugünkü so
runların daha da ağırlaşmış olarak karşımıza çıkaca
ğından şüphe etmemeliyiz. Evet, ne yapılmalıdır? Bu 
sorunun cevabını, Toplu Konut Kanunu vesilesiyle yi
ne bu kürsüden yaptığımız konuşmada açıklamış ve 
özetle şöyle demiştim : «Bu nedenle bina konut ma
liyetlerinin düşürülebilmesi için yapı malzemelerinin 
ucuzlatılması, ileri inşaat teknolojilerinin yaygınlaş
tırılması, toplu konutun teşvik edilmesi, yapı eleman
larında standartlaşmaya, proje ve uygulamada her 
türlü tasarruf yoluna gidilmesi gibi tedbirler yanında, 
konutsuz yurttaşlarımızı hiç değilse barındırma imkâ
nına kavuşturabilmek için, ekonomik bakımdan mu
ayyen bir gelişmişlik düzeyine ulaşıncaya kadar düşük 
gelirli, hiç ya da çok kısıtlı tasarruf imkânına sahip 
vatandaşlarımızın inşaatta bizzat kendi katkılarını da 
devreye sokacak bir sistemle kontrol altında, düşük 
standartlı yapı yapmalarına müsaade ve bunu orga
nize etmeye, yönlendirmeye mecburuz. Bu maksatla 
Devlet, imar planlarıyla düzenlenen yerlerde, altyapı
sı ve parselasyonu yapılmış arsaları belli şartlarla dü
şük gelir grubuna mensup konutsuz vatandaşlarımıza 
tahsis etmeli ve onlara kendi katkılarını da devreye 
sokacak biçimde teknik ve malî destek sağlayarak 
tespit olunacak standartlara uygun konutlarım yapma,-
larını temin etmektir.» 

Bu hareket tarzı, biraz önce de belirttiğimiz gibi, 
ülkemizin kabullenmeye mecbur olduğumuz bir ger
çeğinin sonucudur. Görmemezlikten gelmek, sorunun 
çözümüne hiçbir katkıda bulunmayacağı gibi, yapıcı 
tedbirlerin zamanında alınmasını da önler. 

Sayın milletvekilleri, konut sorununun çözümünde 
8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu 
ve ondan bir yıl kadar önce genel prensipleri arz eden, 
konut politikası stratejisi fevkalade ileri bir adım teş
kil etmektedir. Filhakika bütün geçmiş plan dönemle
rini kapsayan son 20 yıl içinde Devlet Planlama Teş
kilatı, Yüksek Planlama Kurulları ve hükümetlerce 
ölü yatırım nazarıyla bakılan konut yatırımları anla
yışından, bugün Beşinci Plandaki ifadesiyle, konut 
sektörünün ekonomiyi canlandırıcı ve istihdam yara
tıcı özelliğini vurgulayan düşünce ihtilalinin ortaya çık
masında bu iki belgenin hazırlık çalışmalarının bü
yük katkısı olmuştur. * 
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Bu sayededir ki, konut yatırımları Beşinci Plan 
döneminde tüm sabit sermaye yatırımları içinde üçün
cü sırayı alabilmiştir. 2487 sayılı Kanun, ülkemiz 
gerçeklerine ve bilimin icaplarına fevkalade uygun 
esaslar ihtiva etmekte ve konuya yaklaşım tarzı son 
derece akılcı bulunmaktadır, 

2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı yeni Toplu Konut 
Kanunu ile eski kanunun bazı çalışmayan yönlerinin 
de düzeltilmesi- daha da ileri bir adım olarak karşı-
lanmışsa da, evvelce de ifade ettiğimiz gibi, Hüküme
tin bazı uygulamaları ve davranışları kaygı verici gö
rünmektedir. Bizi endişeye sevk eden hususlardan bi
rincisi, toplu konut anlayışıdır. 

Bilindiği gibi, toplu konut kavramı, konutların 
toplu olarak bulunmasının ötesinde, bir asgarî inşaat 
hacmini ifade eder. Bunun nedeni, konutun ucuza 
maledilmesi, kısıtlı imkânlarımızla daha çok ünite 
konut üretilebilmesi, standardizasyona gidilebilmesi, 
kalitenin yükseltilmesi, malzeme ve zamandan tasar
ruf edilmesi bakımlarından ileri inşaat teknolojileri
nin uygulanabilmesine imkân hazırlamak üzere, pro
je büyüklüğünün ekonomik uygulanabilirlik sınırları 
içinde kalmasının teminidir. 1982 Anayasası da bu 
nedenlerle toplu konutun teşvik edilmesini, desteklen
mesini Devlete bir görev olarak vermiştir. 

Bu espri içinde ilgili kanuna «Toplu Konut Ka
nunu» ismi verilmesine rağmen, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında ve tüzükte bu hususa gerekli ve 
yeterli ağırlığın verildiği maalesef müşahede edileme
mektedir. Elbette geleneksel inşaat tarzından birden 
bire ve kısa zaman içinde ileri teknolojilerin uygu
lanması aşamasına geçilemez. Bunun için belli bir 
makul sürenin geçmesi tabiîdir. Ancak, bu durum hiç
bir zaman esas amacı aşırı ölçüde gölgeleyecek, ona 
ulaşılmasını önemli ölçüde geciktirecek bir anlayış ve 
uygulayış biçimini haklı gösteremez. 

Toplu Konut Kanunu uygulamasında mutlaka de
ğiştirilmesini zorunlu gördüğümüz ikinci husus, ko
nut kredilerinin faiz ve vadeleriyle ilgilidir. Toplu 
Konut Kanunu müzakereleri sırasında, Yüce Mecliste 
yaptığımız konuşmada, Meclisin bu önemli nokta üze
rinde durarak kredi faiz ve vadeleri konusunda aza
mî ve asgarî sınırları bizzat tespit etmesi lüzumuna 
işaret etmiştik. Bu husustaki endişelerimizde ne de
rece haklı olduğumuz halen Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulunca ilan edilmiş bulunan faiz ve va
deler karşısında daha açıklıkla ortaya çıkmaktadır. 
Tetkik edildiği zaman derhal görülecektir ki, kanu
nun hitap ettiği dar ve orta gelir grubunun içinde bu
lunduğu ağır geçim zorlukları muvacehesinde bu esas-

85 — 



T, B. M. M. B : 88 11 , 1 x 1984 0 : 1 

lara göre tespit olunacak kredi taksitlerini geri Ödeme 
imkânları fevkalade kısıtlıdır. Bu durum, sistemin ar
zu edilen genişlikte ve genellikte uygulanması ihtima
lini çok azaltacaktır. Bu nedenle Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Kurulunca kredi vade ve faizlerinin ve 
ödeme sisteminin yeniden düzenlenmesinde ve mak
sadı temin edecek realitelere uygun bir şekle sokul
masında zorunluluk görüyoruz. Böylece Planda toplu 
konut kredilerinin düşük ve orta gelirli ailelere avan
tajlı şartlarla verileceği hususundaki prensip, mücerret 
bir hüküm olmaktan çıkacak, Hükümetin fiili ile kavli 
birbirine uymuş olacaktır. 

Fonun zaman içerisinde enflasyon etkisiyle eri
mesi endişesinden kaynaklandığını tahmin ettiğimiz 
bu düzenlemenin, vade sonunda o günkü satın alma 
değeri bakımıdan bugünkü düzenleme ile aynı so
nucu verecek tarzda belli aralıklarla artan faiz sis
temi uygulanması suretiyle çok daha makul ve dar 
gelirli vatandaşların ödeme limitlerini aşmayacak bir 
düzeye indirilmesi düşünülebilir. Böylece hem fon aşırı 
ölçüde yıpranmamış, hem de kredi taksitleri ödene
bilir sınırlara çekümiş, hem de son yıllardaki ağır faiz 
yükünden kurtulmak isteyen bir kısım yurttaşlarımızı 
erken ödemeye teşvik etmiş oluruz. 

Sonuç : 
Sayın milletvekilleri, ülkemizin büyük sorunları

nın başında gelen konuta Planda ağırlık verilmesi doğ
ru bir karardır. Bu ekonomik gelişmişlik düzeyimizde 
normal nitelikte yeterli sayıda konut üretmemiz müm
kün değildir. Bu nedenle vatandaşa boş ümitler ver
memek ve konutsuz vatandaşlarımıza barınjjaa imkâ
nı sağlayacak bir yapılaşma programını süratle baş
latmak gerekir. Şehirlerimizdeki konut ihtiyacı yanın
da kasaba ve köylerimizde de konut ihtiyacı olduğu
nu unutmamalıyız. 

Özellikle yüzde 90'ı deprem bölgesi olan ülkemiz
de basit depremlere dahi dayanamayacak nitelikteki 
binaların yenilenmesi imkânını mutlaka araştırmak zo
rundayız. 

Toplu konut esas fikrini zayıflatacak tutum ve 
davranışlar, konut ihtiyacının şiddetlenmesine neden 
olacaktır. Bu konuda dikkatli davranmak gerekir. 

Konutlar için verilen kredilerin faiz ve vadeleri 
gözden geçirilmeli ve taksitlerin dar gelirli yurttaşla
rımızın ödeme gücünü aşmayacak bir düzeye indiril
mesi imkânları mutlaka araştırılmalıdır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının yurdumuza, 
Milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar 20 dakika konuşmuştur; böylece 

Milliyetçi Demokrasi Partisi, üçüncü turda 1 saat 20 
dakika konuşmuştur. 

Halkçı Parti Grubu adına söz alacak sayın millet
vekillerini okuyorum : Birinci sırada Sayın Yılmaz 
Hastürk, ikinci sırada Sayın Mahmut Akkılıç, üçüncü 
sırada Sayın Hilmi Nalbantoğlu, dördüncü sırada Sa
yın Sabit Batumlu. 

Sayın Yılmaz Hastürk; buyurun efendim. 
HP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS

TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, Parlamentonun 
sayın üyeleri; Türkçemizde çok güzel bir deyim var
dır; bir konu için hazırlanan veya bir konuyu geti
recek kişiler için «şansı, talihi iyi olsun» derler. 

Biliyorum, çok yoğun bir çalışma yapıldı, önce
likle sayın bakanlarımız uzun uzun görüşlerini bil
dirdiler. Yorulduk. Bu yorgunluk içinde sizlere belirli 
konuları sunmanın, sizlerin -de sabırla dinlemenizin 
zorluğunun idraki içindeyim; ancak sevindiğim bir ko
nu var : Sayın Başbakanımız hem burada Bakanlar 
Kurulu toplantısını yapıyorlar hem de dikkatle bizi 
dinliyorlar. Dolayısıyla çok yakınen tanıdığımız ve 
bir koltukta iki karpuz götürme ünüyle tanıdığımız 
Sayın Başbakanımızın da burada yaptığımız konuş
malardan yeterince yararlanacaklarına inanıyorum. 

Çok sayın üyeler, ben konuşmamın anahatlarını, 
burada az evvel Hükümet adına cevap veren Sayın 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanının -yaptığı uy
gulamaların yanlışlığına bağlayarak belirlemiştim ve 
Sayın Bakanı burada son derece dikkatle dinlemeye 
çalıştım. Bu dinleme sonunda, acaba ben konuşma 
metnimi değiştirsem mi diye düşünüyordum, ama Sa
yın Bakanın konuşmaları bana şu hikâyeyi ilham 
etti; birçoğunuz bilirsiniz malum hikâyedir, ama kıs
sadan hisse kabilinden sunmaya çalışacağım : 

Bir şikâyetçi bk arzuhalciye gitmiş, komşusun
dan şikâyetçi olacak; «Komşum beni şöyle şöyle yap
tı, işte dövdü, azarladı. Ben mahkemeye müracaat 
edeceğim, bana bir dilekçe yazıver» demiş. Arzuhalci 
oturmuş üç daktilo sayfası, bütün hüneriyle konuyu 
ortaya koymuş, imzalatmadan evvel de teker teker 
yazılanları okumuş. Kendisi hakkında yazılan ar
zuhali duyduktan sonra şikâyetçi oturmuş başlamış 
ağlamaya. Arzuhalci de şaşırmış, «Ne oldu?» diye sor
muş. Şikâyetçi de; «kardeşim, benim başıma neler 
gelmiş de ben farkında değilmişim» demiş. 

Şimdi Sayın Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı
mızın izahlarına göre Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığı öyle güzel bir raya, oturtulmuş;, öyle mutlu, 
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öyle açık ufuklara gidiyor ki, ben de şaşırdım kaldım; 
ama öyle olmadığını bildiğim için gene yüksek mü
samahanızla konuları tekrar huzurunuza getireceğim. 

Sayın üyeler, üç gündür devam eden Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma, Planının görüşmelerinde sayın ko
nuşmacıların Planın tümü üzerinde yaptıkları değer
lendirmelere yeni boyutlar kazandıracak değilim. An
cak Plan, genel yapısı itibariyle bence, özellikle kay
nak geliştirme ve kullanma yönünden Friedman mo
delinin laboratuvarı durumundaki Lâtin Amerika ül
kelerindeki çıkmazlı ve problemli uygulamaların bir 
kopyası olarak önümüze gelmiştir. Bu, 24 Ocak ka
rarları ve bu kararı alan güçlerin tabiî reçeteleridir. 
Ülke ekonomisinin bu reçete ile ne hal alacağı günü
müzden bellidir : işsizlik, ekonomik durgunluk, enf
lasyon, gelir bölüşümünde adaletsizliğin artışı, sektör
ler arasında uyumsuzluk, halkımızın kaynaklardan ye
terince faydalanamadığı bir ihracat kargaşası, yanlış 
ithalat uygulamaları, ödemeler dengesindeki bozuklu
ğun artışı, dış ödemeler dengesindeki açıkların kapa
tılmasında ortaya çıkacak problemler ile bu Planı ha
zırlayanlardan ve ilk dönemde uygulayanlardan sonra 
iktidara gelecek siyasal güçleri çıkmaza sokacaktır. 

Plan hedefler yönünden emek yoğun tüketim mal
ları sanayiinde ihtisaslaşmayı öngörmekte, tekstil, ta
rım ve tarım ürünleri sanayi bazında ihracatı artıra
rak ödemeler dengesini belirli bir düzeyde tutmak is
temektedir. 

tç kaynakların yetersizliğinden hareket edilerek 
ülke ekonomisinin geliştirilmesi, yabancı sermaye ya
tırımlarına teslim edilmiştir. Bu, ekonomide dışa ba
ğımlılığın bu Plan Döneminde daha da artacağının 
bir kanıtıdır. Bu Planın lokomotifi, özalizme uygun 
olarak, yalnızca belirli özel teşebbüs kuruluşlarıdır. 
Kamu yaptırımlarında altyapı tesisleri ve devam eden 
bazı sermaye yoğun projelerin devamıyla görevlendiril
miştir. Yüksek faizler ve yetersiz kredi ve iş talebinin 
kısalması nedeniyle özel teşebbüs bugün bunalımlı bir 
durum yaşamaktadır. Bu nedenle lokomotif görevi ve 
üretimden arslan payını almak şansını bu Beşinci Beş 
Yıllık Planın günümüzün ekonomik programı çerçe
vesinde uygulanması halinde (Bu bölümü altını çize 
çize sunuyorum sayın üyeler), belirli holdingler ka
zanacaklardır. Sabit sermaye yatırımlarının geçtiğimiz 
1980'li yıllarda özel sektöre düşen payının hızla geri
lediği gerçeğinden hareket edilirse, bu Planın neyi he
deflediği ve Planın hedefe varma, değerleri gerçek
leştirme şansı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Yakın dönemlerde ihracatta gözlenen gelişmeler, 
çevremizde oluşan olaylara bağlı taleplerin karşılan
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ması sonucu artmıştır. Bir İran - Irak savaşı yeni ve 
tabiî yakın pazarlar oluşturmuştur. Bu nedenle, ihra
cat hedefinin tayininde 1984 -1989 döneminin gelişim 
eğrisinin daha gerçekçi rakamlara oturtulması gere
kir. Kaldı ki bu ihracat, beraberinde, halkımız için 
pahalılık ve daha az bulma faktörlerini de getirmiştir. 

Toplumun ekonomik açmazlar içinde bulunduğu 
bir dönemde, izlenen politikanın doğal sonucu olarak 
ortaya çıkan olumsuz havanın değiştirilmesinde, kâğıt
lar üzerine yerleştirilen rakamlar yeni boyutlar kaza
nır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da, Yüce Mecli
sin gündemine işte böyle bir ortam içinde gelmiştir. 
Planlı döneme geçişle birlikte, Parlamentomuz kal
kınma planlarının oluşturulmasında değerli katkılarda 
bulunmuştur. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
oluşmasında katkıları olan tüm ilgilileri kutlamakta
yız. Ancak, hatırlanacağı gibi, kalkınma planlarının 
Parlamentomuzda değerlendirildikleri dönemde plan 
ve plan ilişkileri üzerinde durulduğu oturumlar hâlâ 
belleklerimizde tazeliğini muhafaza etmektedir. 

iktidarlar ve muhalefet plan gerçeğine, planlı kal
kınma gerçeğine kendi gerçeklerinden yaklaşmışlardır. 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Parlamentomu
za, şevki için imza koyan Sayın özal Hükümeti de 
yaklaşım ve değerlendirme açısından farklı davranma
mıştır. örneğin : 183 sayılı ve bunu tadil eden 212 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye imza atan 
Bakanlar Kurulu 15.6.1984 tarihindeki imzaları ile 
de Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planını Yüce Mec
lise sunmuştur. 

Bu Plan bu yapısıyla kanımca iskambilden yapı
lan bir şatonun çatısı gibidir. Siz, bürokraside dar
boğazlar ortaya çıkaracak, ondan sonra da bu Planı 
bu şekliyle bu bürokratlara, teknokratlara uygulat
maya çalışacaksınız. Nefesini kestiğiniz bu bürokrasi 
bu Planı uygulama imkânı bulamayacak, sayısal de
ğerler de sayfalarda kalacaktır. 

3 bakanlığı bünyesinde toplayan Tarım. Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığı, 183 ve tadil eden 212 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameler ile (az evvel Sayın 
Bakanımız da izah buyurdular) 3 anahizmet genel 
müdürlüğünden oluşan bir yönetim tarzına tadil edil
miştir. Bu bir özel tadildir. Birçok yönetici bugün ne 
olduğunu, neyi, ne kadar ve ne için yöneteceğini bi
lememektedir. Birçok yönetici kıyıma uğradığını ve 
hakkının elinden alındığını, ihtisası dışında sorumlu
luklarla karşı karşıya kalacağı endişesi ile aktivitesi-
ni kaybetmiştir. Bu, tipik bir beyin israfıdır. Daha kö
ye ve tarlaya gitmemiş, tarımsal üretimin evrelerini, 
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köy ve köylü gerçeğini yaşamamış masa başı özel yet
kilileri bu Bakanlığı böyle acaip bir hale sokmuşlar
dır. 

•Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı teknik bir 
bakanlıktır. Teknik düzeyde bilgileri olmayanlar böy
le yanlış ve tutarsız uygulamalarla «bürokrasiyi azal
tıyorum» diye boğazlamaktadırlar. Bir süre sonra Nas
rettin Hocanın hikâyesinde olduğu gibi, «Yıkarken 
ölmedi, sıkarken öldü» diyebilirler. 

Evet Sayın Başbakanım, ben bu Bakanlıkta uzun 
süre hizmet verdim. Köye ve köylüye nasıl gidildiği
ni, Bakanlığın hizmetleri götürüşünde köylünün, özel
likle teknik bilgileri tam olmayan kişileri nasıl teker 
teker imtihandan geçirdiğini çok iyi bilirim. Eğer ora
ya gidecek arkadaşımız konusunda teknik bilgiye sa
hip değilse, yönetimdeki tercih unsurunu isabetli bir 
şekilde kullanamayacaktır. Daha ötesi var, belki de 
kullandırtılmayacaktır. 

Ben bunu daha fazla eksejere etmek istemiyorum; 
ama, ileride bu yaz aylarında hazırlanacak tekrar 
birtakım çalışmalarla ve bugünkü durumu ile, (az ev
vel Sayın Bakanımızın izah buyurdukları yönetmeliğin 
ne zaman çıkacağını bilemiyorum) bu süre zarfında 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı ne yapacak
tır? Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı önüne ge
len memur, bir iki kayıt işleminden başka bir şey yap
mayacaktır ve bu Bakanlık bu yeni yapısı ile ne kö
ye, ne çiftçiye, ne de halka herhangi bir hizmet götü-
remeyecektir. Eğer illa bir köye hizmet götürülmesi 
planlanmış ise, bu yapı düzelmediği sürece yalnız bir 
köye hizmet götürür, o da Bakırköy'e. 

Oysa Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 59 un
cu sayfasında yer alan «İlkeler ve Politikalar» bölü
münde aynen; «Toprak sorunlarının Anayasa kural
ları çerçevesinde çözümlenmesine yönelik tedbirler alı
nacak, tarım reformu tarımsal bünyenin temelindeki 
aksaklıkları gidermeye yönelmiş; tarımda teknolojik 
gelişme ve iktisadî verimliliği dikkate alan, çiftçi ge
lirinin aile başına ortalama millî gelir seviyesine yük
seltilmesini öngören bir tedbirler dizisi olarak düzen
lenecektir» denilmektedir. Bu ifadeye katıldığım yan
lar var, katılma imkânı bulamadığım yanlar var. He
le hele Anayasamızın sayfalarını çevirip, maddelerin
de yer alan hususlar üzerinde yegân yegân düşünür
sek, bu beyanlara tümüyle katılmamızın mümkün ol
madığı görülecektir. 

Bu konuda Sayın Tarım Bakanımıza, yanılmıyor
sam Sayın ibrahim Ural tarafından bu konuya, yakın 
bir soru da tevcih edilmişti. Bunu da vesile ittihaz 
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ederek, bu konudaki görüşlerimi, partimin görüşlerini 
yüksek müsamahanıza sığınarak sunmaya çalışacağım. 

Ülkemizde ekonominin temelini teşkil eden tarım, 
nüfusumuzun büyük bir bölümünün çalışma alanıdır. 
iklim şartları, toprak potansiyeli ve su kaynak imkân
ları bu sektörde gelişme ve geliştirme sarısını artır
maktadır. Bu imkânların kullanılması ile yılda yüzde 
2,5 oranında olan nüfus artışımızın beslenmesini sağ-

- lamak ve tüm dışsatımlarda yüzde 47 civarında pay 
alan tarım ürünlerinin dış pazar imkânlarına uygun 
olarak üretimlerinin artırılması mümkün olacak ve 
millî hâsılanın artırılmasında pay yükselecektir. Ta
rımda gözlenen bu gelişme, ekilen alanların miktarı 
optimal ölçülere yaklaştığı bilindiğine göre, iklim şart
larının ve su kaynaklarının kullanımı kısa dönemde ve 
önemli bir oranda değiştirilmesi mümkün olmadığı 
cihetle, tarımsal verimin artırılması toprak imkânla
rının kullanılmasına bağlı kalmaktadır. Bu amaçla op
timal işletme büyüklüğü, bölge ekolojik şartlarına uy
gun olarak saptanarak, bu işletmelere yeterli arazinin 
tahsisi sağlanmalı, tarım alanlarının verimli bir şekil
de işletilmesine mani olacak bir şekilde, bölünmelerin 
önüne geçilmelidir. Tarımsal altyapı hizmetlerinin gö
türülmesinde emek ve zaman kaybını önleyici düzen
lemeler getirilmelidir. 

Tarım sektöründe üretimde bulunanların büyük 
bir bölümü, yeterli gelire ulaşamayan küçük ve cüce 
işletmelerdir. Geleneksel ve çağımız teknolojisine uy
mayan metotlarla üretim yapmaktadırlar. Tarımsal 
üretime yönelik yerleşim alanı ülkemizde 83 553 adet 
olup, bunlardan ancak 36 155 adedi köylerden oluş
maktadır. 3 141 169 adet olarak saptanan tarımsal 
işletmelerin toprak varlığı, küçük ve dağınık toprak 
parçalarından oluşmaktadır. Bu işletmelerde dengeli 
bir gelir dağılımını gözlemek mümkün değildir. 

Tarımsal nüfusumuzun önemli bir bölümünün az 
topraklı ve topraksız ailelerden oluştuğu bilinen bir 
gerçektir. Tarım sektörümüzde ekonomik ve sosyal 
sorunların bir bütün olarak ele alınmasında ve bu 
sektörün yapısının düzeltilerek üretimi artırıcı ve yön
lendirici bir teşkilatlanmaya kavuşturulmasında sayı
sız yararlar mevcuttur. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu - biliyorum, 
ben bu deyimi kullandığım zaman Sayın özal'a belki 
biraz yabancı gelecektir; ama neden bu deyimi kul
landığımı, neden böyle bir tanımlama yaptığımı da 
şimdi arza çalışacağım - bu çalışmaların hukukî sınır
landırmalarını teşkil edecektir. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde tarım alanların
da, mülkiyet, tasarruf ve miras rejimine büyük bir 
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önem verilmiş, bu konuda toplum çıkarları ile fert 
çıkarlarını dengeleyen bir sistem içinde engellemeler 
getirilmiştir,' tarım arazisinin verimli bir şekilde işle
tilebilmesinin temini için küçük parçalara bölünmesi 
önlenmiş, miras yoluyla intikallerde kısıtlamalar ge
tirilmiştir. Ancak, Osmanlı arazi rejimi içinde en bü
yük paya sahip olan mirî araziler, zamanla bu nite
liğini kaybederek, mülk arazisi haline dönüşmüş ve 
merkezî otoritenin zayıfladığı dönemlerde belirli şa
hısların elinde toplanmıştır. 

Bu sorunu çözmek için günümüze dek yapılan 
birtakım çalışmalar var; örneğin, 23 ŞevvaJ. 1274 tari
hinde (1858 yılında) çıkarılan Arazi-i Kanunname-i 
Hümayun. Atatürk döneminde - hiçbirimizin sırtını 
çeviremeyeceği bir gerçek - İzmir'de toplanan İktisat 
Kongresi bu konu üzerinde durmuş ve Cumhuriyet 
hükümetleri, 1924 yılından itibaren çıkardıkları top
rak tevzi talimatnameleriyle Devletin mülkiyetinde 
bulunan arazileri topraksız ve az topraklı çiftçilere 
dağıtmışlardır. 

Yüce önder Atatürk 1936 ve 1937 yıllarında Tür
kiye Büyük Millet Meclisini Açış Nutuklarında, top
rak reformunun gerektiğinden söz ederek bu konu-ı 
da Cumhuriyet hükümetlerine direktif vermişlerdir. 

Bu direktifler doğrultusundaki ilk ciddî -teşebbüs 
11.6.1945 tarihinde çıkarılan 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunudur. Bu kanunun uygulaması top
raksız ve yetersiz topraklı çiftçiye Hazine arazisinin 
bir bölümünü dağıtmaktan öteye gidememiş ve uy
gulamada bir seri darboğazla karşılaşılmıştır. Bu ara
ziler zaman zaman el değiştirmiştir. Bu kanunla, an
cak 22 809 927 dekar arazi dağıtılmıştır. 

îşte burada Sayın özal'ın fikirlerine bir nebze ka
tılmaktayım; eğer çiftçiye, çiftçiyi topraklandırma ba
zında, üretim bazında yalnız toprak verir ve onu top
rağıyla başbaşa bırakır iseniz bu toprağın üretime so
kulması, bu topraktan ülke yararına çıkarlar sağlan
ması mümkün olmaz. 

Bunun yanında, tarım reformu dediğimiz tarımın 
modernizasyonunun yolu, tarımın günümüz şartlarına 
uygun bir şekilde yapılması için krediden, ucuz kredi
den, araç-gereç, ekipmandan, gerekiyor ise zaman za
man sübvansiyondan ve buna bağlı alım garantisin
den geçer. Az evvelki konuşmacılar ve dünkü konuş
macılar da, özellikle konuyu buraya getirip buna bir 
nebze dikkati çektiler; siz üretir, ama ürettikten son
ra alırken çiftçinin peşin parayla malettiği ürününü 
bonoya bağlamaya kalkar iseniz bu ürün tüccara, ara
cıya gider ve değerlendirilmesi de mümkün olmaz. İşte 
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toprak ve tarım reformu içinde, üretilen ürünün değer 
fiyatla aUnması gerçeği de yatmaktadır. 

Ülkemizde gerçek anlamda toprak ve tarım re
formu teşebbüsleri 1961 Anayasasından sonra başla
mıştır. 1961 Anayasasının 37 nci maddesi, toprak ve 
taran reformunu anayasal bir zorunluk olarak gün
deme getirmesine karşın, 1961, 1962, 1965, 1969 ve 
1971 yıllarında hazırlanan kanun tasarıları ve teklif
ler yasalaşma şansına sahip olamamışlardır. 

1972 yılında 1617 sayılı Toprak ve Tarım Refor
mu öntedbirler Kanunu çıkarılmış ve 19 Temmuz 
1973 tarihinde ise 1757 sayılı Toprak-Tarım Refor
mu Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanunla Türkiye'de tarım topraklarının ras
yonel bir şekilde işletilmesi, mülkiyet ve kullanım re
jimlerinin düzenlenmesi, toprak parçalanmalarının ön
lenmesi, toprak - su kaynaklarının korunması ve ge
liştirilmesi, kırsal yerleşimin düzenlenmesi amaçlan--
mış; ancak 10 Mayıs 1977 tarihinde Anayasa Mahke
mesinin şekil yönünden tümüyle iptal kararı alması 
ve bu kararın 10 Mayıs 1978 tarihinde yürürlüğe gir
mesiyle hukuk sistemimizde bir boşluk doğmuştur. 

Günümüzde toprak ve tarım reformunu uygula
maktan sorumlu olması gereken Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı, kamulaştırdığı 2 milyon 907 bin 
dekar araziyi, yalnızca büyük bir çoğunluğu kamulaş
tırma öncesi eski sahipleri olan belirli kiracılara ki
raya veren bir kuruluş olmaktan öteye geçememiştir. 
Kuruluş, amacından uzaklaşmış; şimdi de Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanlığının bu yeni düzenlemesinde 
,bir cüce genel müdürlük olarak, bu örgüte bağlı; 
ama ne yapacağını bilemez bir kuruluş haline geti
rilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptalinden sonra yeni bir dü
zenleme getirmek için 1972 ve 1982 yılları arasında 
çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak yasama meclislerin
den geçirilerek kanunlaşmalarını sağlamak mümkün 
olamamıştır. 1982 Anayasasının 44, 45, 46, 169, 170 
inci maddeleri göz önünde bulundurulduğunda yeni 
bir kanun tasarısını hazırlamak zorunluluğu kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır, Anayasamızın 46 ncı mad
desinde yer aları tarım reformu ilkesiyle 44 üncü mad
desinde yer alan topraksız veya yeterli toprağı olma
yanlara toprak sağlanması ilkesi dikkate alınarak top
rak ve tarım reformu yapılması kaçınılmaz bir görev
dir ve bu Parlamentonun her an özellikle ele alması 
gerekli olan bir görevidir. Topraksız veya yeterli top
rağa sahip olmayanlara verilecek toprakların verimli 
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bir şekilde işletilmesi, teşebbüs sahiplerinin kredilen-
dirilmelerine, eğitilmelerine, yeni metot ve bilgileri öğ
renmelerine ve Anayasanın 171 inci maddesine uygun 
olarak çiftçilerin kooperatifleşme yoluyla örgütlenme
lerine bağlıdır. 

Çok sayın üyeler, bir konuda daha bir açıklık ge
tirmek istiyorum. Topraklandırma, mevcut devlete 
ait araziler ile imar ve ihyası mümkün olan alanlar, 
orman sınırlandırılması dışına çıkmış olan alanlar, 
halen tarımda kullanılmayan ve ekime müsait alanlar 
ile toplulaştırma sonucu kazanılan alanların dağıtıl
ması ile mümkündür. Böylece bu dağıtım düzeni ile ta
rımda üretim artacak, yerüstü ve yeraltı varlıkları en 
iyi şekilde korunmuş olacaktır. Arazilerin kamulaştı
rılmasını ve dağıtımı ile, topraksız ve az toprağa sa
hip olanlar ile bunların mirasçılarının bu toprakları 
işletmesini Anayasamız öngörmüştür. Diğer bir ifa
deyle, bu anayasal bir zorunluluktur. Düzenli işlet
melerin bütünlüğünü muhafaza etmek kaydıyla kamu
laştırma dışında, bırakılan yerlerin kiracı ve ortakçı
lığa devri verimliliği düşüreceği cihetle toprak ve ta
rım reformu uygulanan bölgelerde kiracılık ve ortak
çılık isnaî hal alacaktır. Anayasamızda ilkeleri belir
tilen toprak ve tarım reformunun bu Beş Yıllık Plan
da, yer almaması güdümlü ve,ciddî bir noksanlıktır. 

Tarımsal üretim planlamasında üretim kaynakla
rının nicelik ve nitelik olarak ülkenin gerçeklerine 
uygun bir şekilde planlanması en önemli karar ko
nusudur. Gelişmekte olan ülkemizde de araştırma ama
cıyla yapılmış işletme bazındaki az sayıda üretim plan
lamasının dışında bölgeler ve ülke bazında sağlıklı ta
rımsal üretim planlaması yapılmamıştır. Bunun so-* 
nucu tarımda bazı girdiler gereğinden az, bazıları da 
çok kullanılmaktadır, özellikle traktör kullanımında 
bir kaynak israfı vardır. Ülkemiz dünya ortalaması
nın ve benzer ülkelerin üstünde sayısal ve güçte trak
töre sahiptir. Beygir gücü ve traktör değerleri ülke
miz için 0,83 ve 16,6 iken dünya ortalaması 0,76 ve 
15,7'dir. Tarım iş makineleri, pulluk ve diğer traktör 
ekipmanları bakımından açık vardır. Gelişmiş ülkeler
de bir traktörün yıllık çalışma süresi 700 saatin üs
tünde, bizde ise 350 saat civarındadır. Ülke tarımın
da gözlenen kaynak kullanımındaki çarpıklıkları, böl
gesel ve ülke düzeyinde yapılacak ve uygulamaya ko
nulacak tarımsal üretim planlamalarıyla düzeltmek 
mümkündür. 

Sayın üyeler, bu Plan işte bir nebze vurgulamaya 
çalıştığım bu gerçeklerin dışında, belirli kalemlerin 
ortaya koyduğu, tarım işçilerinin ortak sorunlarının 
öyküsü bile değil; olsa olsa tarım sektörü yönünden 

belki bir moral belgesidir. Uygulaması ile bilinen ufuk
ların dışında, bugüne kadar kazandığımız tecrübele
rin dışında, ülkemize yeni bir boyut getireceğine inan
mak isterim. 

Vaktin bu kadar gecikmiş bir döneminde lütfet
tiniz ve Sayın Barbakanım dinlemek nezaketinde ve 
özeninde bulundular; bu nezaket ve özenlerinden do
layı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Planın bu 
gerçekler açısından da bir genel değerlendirilmesinin 
yapılarak, Tarım Bakanlığında ortaya çıkan benim 
için yanlışlık, Sayın Tarım Bakanımız için ise uygula
mada bir cesaret; eğer. bu bir cesaret ise ben bu cesa
reti (Sayın Bakan beni bağışlasınlar) cesaretin de öte
sinde bir şey diyorum; çünkü problemleri bugün de gö
recekler, yarın da görecekler, bu cesaret değil, cesare
tin de ötesinde bir şeydir. 

Bu uygulamayı değiştireceklerini, bu uygulama
da ortaya çıkan açmazları düzelteceklerine inanıyo
rum. Bu duygular ile Yüce Heyetinize engin saygılar 
sunarım. 

Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
İ Sayın Hastürk 35 dakika konuşmuştur. 

Sayın Mahmut Akkılıç; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA MAHMUT AKKILIÇ (İz
mir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaş
larım; Sayın Başbakanımızın da burada olmasını is
terdik; ama herhalde önemli bir görevi var, gidiyor. 

Bildiğiniz gibi, birkaç günden beri Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma, Planının görüşmeleriyle meşgulüz. Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Plan ve Bütçe Ko
misyonuna üç kitap halinde gelmiş; ama bizlere birer 
tane verilmiş ve ondan sonra da Sayın Plan ve Bütçe 
Komisyonu, o metin üzerinde tartışma yapmış, bize de 
bunu dağıtmıştır. Yani, bizim için esap olan bu me
tindir, Şimdi biz de, buna göre görüşlerimizi arz et
meye çalışacağız. 

Planlar nasıil hazırlanmaktadır, nasıl hazırlanması 
gerekir? Şimdi, akla şöyle bir soru geliyor: Her beş 
yılda (hazırladığımız bu Plan bize önümüzdeki sene
lerde neler bahşediyor, ne gibi olaylarla karşılaşı
yoruz ve ülkeye ne gibi yaralar getiriyor? Şimdi, 
Beş Yıllık Planın üçüncü sayfasında; «Stratejide be
lirlenen esaslar çerçevesinde Beşinci Beş Yıllık Planın 
temel amaçları, hür, medenî ve güveni bir ortamda 
Türk Milletinin refahının artırılması, verimlilik ve 
ihracat artışını teşvik eden, mevcut Ibirikimi değerlen
diren ve geliştiren, tarımsal gelişme potansiyelini ve 
millî savunma gereklerini' gözeten bir yapı içinde 
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sınaî üretimin payının yükseltilmesi, 'istihdamın artırıl
ması, genç işsizliğinin, azaltılması, (gelir dağılımının 
düşük gelirli gruplar lehine değiştirilmesi, kalkınmada 
öncelikli yörelerde gelişmenin hızlandırılması ve 
ekonomik ve sosyal altyapının gelişirilmesidir» deni
yor. Bu gayet ideal ve fevkalade arzu ettiğimiz bir 
lilbare; ama bir de bakıyoruz ki genellikle birkaç çalış
masında bulunduğum için bizzat arz etmek istiyorum, 
bildiğim kadarıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığının büyük bir kadrosu vardır, ama her beş yıllık 
planın 'hazırlanmasına sıra geldiği zaman, 2 - 3 ay önce 
bürokratlar seferber edilir, «Çok acele, bir ay içeri
sinde rapor hazırlayıp gönderin» derler ve bürokratlar 
toplanırlar «ıBöyle olsun» veya «Olsa oka böyle 
olmalıdır» şeklinde rapor (hazırlanır. Maalesef, üzüle
rek belirtmek istiyorum ondan sonra planın anatemeli 
bu olar. Biz arzu ederiz ki, Devlet Planlama Teşkila-
tındakü teknik kadro, bir beş yıllık planının bittiğinin 
ertesi günü, yurt sathında bizzat, bütün kesimlerin 
teker teker incelemesini sağlasın. Bu böyle olmayınca, 
yaptığuıuz incelemelerde, biraz varsayımlarla hareket 
edildiği ortaya çıkmıştır ve iş de biraz aceleye ge
tirildiği için, maalesef, birçok yanlışlıklar gözümüzden 
'kaçmadı ve bunları sizlere arz etmek istiyorum. 

Efendim, 62 nci sayfadan başlayalım; evvela, «Ta
rım Sektörü Genel Durumu» açıklamış, güzel; ondan 
sonra 63 üncü sayfada «Kişi Başına Tarımsal Ürün
ler Tüketimi»; 64 üncü sayfada «Bitkisel Ürünler 
Üretimi» demiş, bazı bitkisel ürünleri vermiş; ama 
hayvancılık ürünlerinin detayından hiç ses seda yok; 
hiç yok burada. 

TARİM ORMAN VE KÖY ÎŞLBRÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Var. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Peki, var 
ama, nerede olduğunu biliyorum Sayın Bakan, bizim 
için esas olan bu olduğuna göre biz bunun üzerinde 
çalışıyoruz. Bu üç ciltlik kitabı çalışıp iyi inceleyebil-1 

mek için, en azından bir aya ihtiyaç vardır; roman 
değildir, roman okumuyoruz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Biz 
de Sayın Ak'kılıçt 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Siz de bi
lirsiniz Hoeahanım okumanın ne demek olduğunu. 

O bakımdan gönül arzu ederdi 'ki buraya en iyi 
şekilde inceleyerek gelebilelim. 

Aynı şekilde, burada, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan bize gelen şu raporda ilaç sanayii ile ilgili bir tek 
kelime yok. ı(HP sıralarından «Yok» sesleri) Yok 
efendim, ilaç ve ilaç sanayii ile ilgili bir tek kelime 
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yok bu raporda. Dün gece 04,30'a kadar oturdum, 
bütün Planın sayfallarını teker teker inceledim, endeks
leri, fihristleri inceledim, acaba bulabilir miyim diye, 
maalesef yok. Başka bir yerde «varmış» efendim; ama 
bize gelen bu. 

HİLMİ NALBANTOGLU (Erzurum) — Planlama 
zaten ilaç. 

MAHMUT AKKILIÇ ((Devamla) — Tabiî efen
dim. 

Gerçekten buna benzer çeşitli noksanlıklar ve hata
lar vardır. 

iBiz diyoruz ki, ilaç önemli. Plan, Devlet Planlama 
Teşkilatında hazırlanmış, Yüksek Planlama Kuruluna 
verilmiş, Hükümette görüşülmüş ki, Hükümette de 
biri samimî ve sevgili hoca arkadaşımız, diğeri de 
tecrübeli blir doktor bakanımız var, bunlar orada «(Bu
nu buraya koyalım, bunu Meclise gönderdiğimiz zaman 
Meclis"bununla muhatap olacaktır, orada bize sorarlar» 
denmemiş ve böylece geçiştirilmiştir. Gönül arzu 
ederdi ki, bu noksanlıklar ©İmasın. 

Şimdi biz, planlan niçin yapıyoruz? Yukarıda biraz 
evvel size birinci maddede okudum, ülkenin ve milletin 
refahını sağlamak, eğitimi, sağlığı bütün yönleriyle 
geliştirmek içlin yapıyoruz. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda ne olmuş; şimdi 
müsaade ederseniz 3 üncü sayfada yine Planın verdiği 
verileri sizlere arz etmek istiyorum: 

«Dördüncü Plan dönemi için yüzde 8,0 olarak 
öngörülen gayri şali millî hâsıla büyüme hızı yüzde 
2,1 olarak gerçekleşmiştir.» 

«Yılda ortalama yüzde 8,2 olarak hedef alınan 
gayri 'satöi yurt içi hâsılanın büyüme oranı yüzde 2,2 
olmuştur.» 

«Ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi öngörü
len tarım sektörü katma değeri yılda ortalama yüzde 
2,1 oranında büyümüştür.» 

«/Sanayi sektörünün büyüme hızı, dönem ortalaması 
olarak, yüzde 9,9 öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 1,5 
olmuştur.» 

Hizmetler sektörü katma değerinin ortalama yüzde 
8,5 büyümesi öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 2,5 
olmuştur,» 

IBunlar Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 
bu planın sonuçları. 

Muhterem arkadaşlarım, sormak isterim: Bundan, 
Dördüncü Beş Yıllık Planı yapan teknik kadro, bunu 
onaylayan ve ondan sonra uygulamaya koyan hü
kümetler sorumlu değil midir acaba? Burada korkunç 
bir düşüş vardır. Bunun sorumlusu kim olacaktır? 
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(Karşılıklı bir anlaşma yapıyoruz. Anlaşmayı bozdu
ğumuz takdirde korkunç cezalara çarptırılıyoruz. Ama 
sorumlu yok; ne yapalım böyle oldu!.. Böyle şey olmaz. 

Şimdi acaba, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da öngörülen gelişmeler sonucunda da bu çok korkunç, 
acı tablolarla karşılaşırsak, o zaman ine diyeceğiz, 
kime diyeceğiz? Şunu hemen arkasından vungulamak 
istiyorum: Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde 1983 
yılının fiyatlarıyla 19,4 milyar dolar ihracat, 40 milyar 
dolar da ithalat yapılmış ve 21,2 milyar dolarlık diş 
ticaret açığı gerçekleşmiştir. Demek ki Dördüncü Beş 
Yıllık Plan döneninde 21,2 milyar dolarlık dış ticaret 
açığımız olmuştur. Hir de bunların faizi var. Biliyor
sunuz geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri faiz 
oranını yüzde 12'ye çıkarınca, tabiî bu oran bize de 
yarisıdı ve bu faiz oranının devamlı artması bizi 
korkunç yükler altına sokmaktadır. 

Şimdi bu Planda da deniyor ki: «Dış borçlanmaya 
devam edeceğiz.» Hangi 'ölçülerde ve ülkenin kapasitesi 
nedir; faiz acaba ülkeyi hanıgi yönlere götürecektir? 
Ben bunun cevaplandırılmasını özellikle arzu ederim. 

Ondan sonra, «1984 yılında 248 572 lira olan kişi 
başına gelirin, 1989 yılında 303 129 liraya çıkması 
hedef alınmıştır» diyor. iSayito Maliye Bakanı dostumuz 
burada değiller şu anda; hatırlarsınız bir ay kadar 
önce gazetelerde bir beyanatı çıkmıştı ve orada diyor
lardı ki; «Dolar, 1985 yılında 800 liraya çıkacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, 248 bin liradan 303 bin 
liraya beş sene içerisinde çıkacak millî gelir; ama 
reel gelir olarak bu 654 dolardan 380 dolara düşecektir. 
Yani şu demektir ki, Türkiye, maalesef gelişmeyecek, 
bir kat daha f akirleşecektir. 

Yine hatırlarsınız, Dördüncü Beş Yıllık Planının 
(başlangıcında, Türkiye'nin millî geliri ya da kişi başına 
düşen gelir 1200 dolar civarında idi. O zaman, yani 
Türkiye'nin gelişmekte olduğunu nasıl savunabileceğiz 
bu Plan ile? Öğrenmek istiyorum. 

Sayın Başbakanımız bulunamadılar. 24 Ocak karar
larından sonra Jbiliyorsunuz 47 lira olan dolar bugün 
380 liraya çıkmıştır ve bu korkunç t»ir farktır. O gün • 
47 liraya aldığımız bir yabancı malı bugün 380 liraya 
alabileceğiz. Yarın, Sayın Maliye Bakanının ifadesine 
'göre 800 İraya alabileceğiz. 

Bu, acalba gelişme midir? öyle korkunç gelişiyor ki 
bu paramızın düşüşü, bunun arkasından koşmanın da 
imkânı-yok. 

Planda, takdirle karşıladığımız ve cesaretle ifade 
edilen bir husus var: A'HT ile olan ilişkileriimize açık 
ve net bir şekilde değinilmiş olmasıdır. Bunu biz de 
Komisyon olarak destekliyor ve aynı yönde hareket 
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ediyoruz. Yabancı ülkelerle yapümış anlaşmalarda atıl
mış imzaların hesabını sorup onun gerçekleşmesini 
mutlaka ve mutlak bekliyoruz ve bu şekilde ifadeler 
olduğu için de memnuniyetimi ifade etmek istyorum. 
Hatta bununla ilgili, geçenlerde bir Alman dostum 
gelmişti, onunla konuşuyorduk ve her gelen yabancı 
da bunu soruyor: «iBu serbest dolaşma işi ve buna 
benzer birçok olaylar var aramızda, ne olacak bunlar?» 
Ben de ona kendi saham olan canlı hayvan mevzuun-
dan bir örnek verdim: «iSize biz 1 milyon canlı civciv 
siparişr versek -ki onlar evvela makineye koyacaklar 
ve civcivleri ancak 21 gün sonra çıkaracaklar- ve bun
ları makineye koymanızın 15 veya 18 inci günü, yani 
civciv çıkışına üç gün kala bu işten vazgeçtik dersek 
ne dersiniz?» dedim. «Tabiî ki mahkemeye gideriz, 
olur mu böyle şey?» dedi. «Siz de imza atmışsınız, 
bozabilir misiniz?» dedik. O bakımdan ben bu ko
nuyu takdirle karşılıyorum. 

Şimdi efendim, gelelim hayvancılık konusuna: 
Tarımı arkadaşlarım önemli ölçüde incelediler, 
eleştirdiler, açıkladılar. Hayvancılık konusunda benim 
de bazı söyleyeceklerim var. Sayın Bakanımız bir şans 
eseri buradalar, birleşim açıldığından beri görüşmeleri 
takip ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnız 
Sayın Bakan, sizden bir istirhamını var: Maalesef üç 
dört yıl öncesi Türkiye'ye yerleştirilmiş yanlış bir 
deyim vardır. Onu siz de bugün bu kürsüden tekrar
ladınız, düzeltmenizi rica edeceğim. Konu şu efendim: 
Her mikrofona çıkan, bir kongre ya da bir toplantıda, 
«Türkiye dünyada gıda bakımından kendi kendisine 
yeten 5 - 7 ülkeden biridir» demektedir. Yanlış efen
dim. Anlatayım: Evvela beslenme bakımından kendi 
kendine yetme ne demektir? Bir örnek olarak 
Almanya'yı vermek istiyorum: Almanya kendi kendine 
yeterliliği kabul etmiş oba; üretimi kişi başına 50 - 55 
kilogram ettir; ama Almanya bununla yetinmiyor, 
40 - 45 kilo daha iChal ediyor ve vatandaşına yılda 
90 kilo et tükettiriyor. işte dengeli beslenmenin unsuru 
budur. Bu nedenle dengeli beslenmediğimiz sürece, 
kendi kendimize yeterliyiz dememiz hatalı olur gibi 
geliyor bana. O bakımdan size bunu hatırlatmak 
Merim; ama siz derseniz ki ben bunu* mühendis gözü 
ile değerlendiriyorum; ona bir diyeceğim yok. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten toplumumuz bes
lenme bakımından iyi durumda değildir. Neden? Hani 
Hindistanı glilbi, bilmem Afrika ülkeleri gibi öyle 
sokakta aç gezen insanımız yok; ama bizim büyük 
Türkiye olarak iddiamız var. Biz diyoruz ki; Tür-
kiyeyi büyüteceğiz. Ama nasıl büyüteceğiz? Beyin 
gücünü geliştiremezsek, yani biz insanımızı bilim 
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kitaplarında yazılı olduğu üzere dengeli beslenme 
yöntemlerine göre beslemezsek Türkiye büyümez, ge
lişmez, ilerlemez. O nedenle diyoruz ki, lütfen hedefle
rimizi ona (göre seçelim, kendimizi ıgerüdeki ülkelere 
göre görüp, şükredip durmayalım; bilim neyi emredi
yorsa insanımızı ona göre besleyelim. Hatta zamanın
da, Osmanlı Ordusunun ricat dönemi başladığı zaman 
çok güzel söylenmiş ibir söz vardır. Demişler ki; 
Türk Ordusu askerinlin dişi etten kesikliden beri, eli 
kılıç tutmaz olmuştur ve beyni de çalışmaz olmuştur.» 
O nedenle biz arzu ederiz ki, bu beslenmeyi bu şekilde 
ele alalım. Tıp fakültelerinde, bizim fakültelerimizde 
yapılmış araştırmalar vardır bu konuda. Çeşitli 
seminerlerde kongrelerde ve hatta televizyonlarda 
bunlar yeterince açıklanıyor; o bakımdan bunu terk 
edersek iyi olur. 

Şimdi, bu dengeli beslenmenin en büyük amili, 
Sayın Bakan da açıklamalar yaptılar, dediler; Almanya 
90 kilo et tüketiyor, biz 18 - 20 kilo. Burada 24 diyor, 
22'den 24,5'e çıkarmışlar. Nasıl geliştireceğiz? Plan, 
«teşvik yapacağız» diyor; ama teşviğin yöntemleri yok. 
Örneğin; burada yer alması lazım, Ziraat Bankası 
kredi verecek. Hangi ölçüde? Yukarıda da tartıştık, 
Ziraat Bankasının plasmanları yetmiyor. Peki, yıllardır 
diğer bankaların da bu konuda tarımsal kredi vermesi 
için çalışmalar vardı; bir türlü gerçeddeştirilemedi; 
acaba ne zaman son bulacak? Biraz evvel KİT Ko
misyonunda soru sordum, gayet tabiî bürokrat ar
kadaşımız yetkili olmadığı için, «Efendim, Hükümetçe 
ele alınmıştır, görüşülmektedir» dediler. Ne zaman 
Sayın Bakan? İstirham ediyoruz, bunları gerçekten 
mümkün mertebe çalbuklaştırır ve sonuca bağlarsanız 
memlekete büyük hizmet etmiş olursunuz. 

Dün bir arkadaşımız da açıkladı, Türkiye'de $5 
milyon civarında büyük ve küçük baş, 100 küsur 
milyon civarında etlik piliç üretiyoruz, 30 milyon 
kadar köy tavuğumuz var ve 15 milyon civarında da 
modern tavukçuluk yapan teknik yumurta tavuk
çuluğu kapasitemÜz vardır ve çök şükür görüyorum ki 
et üretimi 470 bin tona çıkarılıyor. Burada bir bakı
yoruz ki, kişi başına büyük ölçüde tüketim düşüyor. 
Arkasından şunu hemen ifade edeyim; Sayın Balkan da 
ifade ettiler; ama henüz yöntemler yok, soya ile ilgili 
bir - iki kelime var bu Planda. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer biz rasyonel ve 
modern hayvancılık yapmak istiyorsak, nasıl ki insan
larımızı dengeli beslemek istiyorsak, hayvanlarımızı 
da dengeli beslemek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, 
boşuna dönen çark gibi zarar ederiz. Bir örnek vermek 
isliyorum: Bugün Türkiyelde aşağı yukarı iki milyon 
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ton civarında karma yem üretilmektedir ve bunun 
yüzde 60 civarında olan kısmı tavuk yemidir; sizi 
samimiyetle temin ederim ki, dengeli bir yem olduğu 
takdirde, bir kilo canlı hayvan üretimi için iki kilo 
yem tüketilmesi gerekir, ama bu yem dengeli olmadığı 
takdirde tüketilen yem miktarı 3 - 3 , 5 kiloya ulaşır. 
Yani bu demektir ki, biz aşağı yukarı 400 bin ton yem 
hammaddesini hayvanın sindirim organlarından geçirip 
gübreye çeviriyoruz. Buna hakkımız yoktur, hatta bu 
bir ihanettir. 

Danasını da söyleyeyim size, Planda bir yerde 
mısır üretimine değinilımştir. Tabiî bu memnuniyeti 
muciptir, ancak yeterli değildir. Mutlaka zamanında 
çaresini bulmak ve tedbirini almak lazımdir. Neden? 
Bugün mısır Türkiye'de yeterince olmadığı için, insan 
gıdası olan buğday, hayvan yemi olarak kullanılmak
tadır. Buna da hakkımız yoktur arkadaşlar. Hatta 
Sayın Bakanlıkla birlikte, Meclisimizin de bu işe el 
koyması ve bunun çarelerini araması lazımdır. Dış 
dünyada mısır, her zaman buğdaydan ucuzdur, ama 
bizde tersinedir. Çünkü mısır üretimi azdır. İşte bun
ların çaresini aramak lazımdır. 

Soya meselesine gelince; 1 milyon 200 bin ton tavuk 
yemi için en azından 200 bin ton, tabiî öbür hay
vanlara vermemek kaydıyla, soya fasulyesi küspesine 
ihtiyacımız vardır. Bu 270 bin ton soya fasulyesi 
demektir. Üretimimiz 35 bin ton civarında galiba, Sayın 
Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Bu miktarı artırmak için 
çalışıyoruz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Çok memnun 
olacağım, ama, hesap ortada. Sayın Özal da, siz de 
mühendis arkadaşlarımızısınız, gerçekten ekonomist
siniz. Eğer soya ithal ederek yüzde 30 - 40 bir rantabi-
liteye gidecekseniz, neden bugüne kadarki bütün uyarı
larımıza rağmen soya ithal etmiyorsunuz? İstirham 
ediyorum; çünkü, 3,5 kilo yem sarfiyatı yerine ben, 
2,2 kilo yem sarf edeceğim; ama siz soya ithali kolay
lıklarını bugüne kadar yapmadınız, yerine getirmediniz. 
Fakat gidiyor, her geçen gün milyonlarca hayvan 
üretiliyor memlekette; her gün, ay demiyorum ve 
bu yüzden memleketin büyük kaybı oluyor. 

Şimdi gelelim büyükbaş hayvanların beslenmesine, 
tavuklardan bahsettik. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de maalesef bü
yük bir (Dün de değinen oldu) erozyon belası toprak
larımızı feci şekilde tahrip etmektedir. Hatta biz 
buna «Toprağın kanseri» diyoruz. 
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Arkadaşlarım hatırlarlar, eski Sayın Bakanımız da 
hatırlarlar; iki sene önce Danışma Meclisinde yerlere 
sular ^dökmüş, anlatmıştık. Herkes bilir bunu. Yüzde 
10 meyilli bir araziyi yeşil örtüsünden arındırırsanız, 
tahrip ederseniz, bu toprağın 10 santimlik kısmı 30 
senede denize akıyor, ama toprağın üzerinde yeşil 
örtü bulunursa 150 bin senede ancak tahrip olabiliyor, 
Muhterem arkadaşlarım; 30 sene, 150 bin sene!.. Bu, 
ziraat fakültelerinde yapılmış araştırmalarının sonuç
larıdır, benim saham dişidir; ama o arkadaşlarımdan 
araştırmaların sonuçlarını aldım ve öğrendim, onu 
arz ediyorum. 

Şimdi 50 milyon koyunumuz var, 15 milyon sığı
rımız var, 17 milyon civarında da keçi var. Bu hay
vanların beslenmesi lazım. Eğer siz bunları beslemez
seniz, o hayvanlardan verim alamazsınız. Evvelki gün 
konuşan Bingöl Milletvekili arkadaşım bunu çok iyi 
biliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın en mükemmel, 
en üstün vasıflı, en yüksek verime sahip bir hayvan 
ırkını getirin Türkiye'ye, eğer siz o hayvanı arzu ettiği 
şekilde besleyemezdeniz kısa zamanda dejenere olur, 
bizim yeril ırklarımızdan daıha kötü bir hale düşer ve 
ölür. Hani İngilizler gibi; bir sıtma geliyor, Türkiye'de 
bizleri hafif aksırtıp, öksürtüp geçiyor ama, İngiltere'de 
yüzlerce kişiyi öldürüyor. Kültür ırkları da aynı 
şekildedir. 

Burada bir yerde bahsediyor, diyor ki: «Kültür ırk
ları ithal edeceğiz.» Biz yıllardır diyoruz ki, onun yeri
ne mutlaka sperma ithali yönüne gidilmeli ve o hedef 
alınmalı. Hepiniz bilirsiniz, insanda da böyledir, hay
vanda da; bu memlekette doğan buzağı bu memleketin 
koşullarında büyüyeceği için, ana karnından çıktığında 
o yörenin ağız sütünü içtikten sonra ancak buranın 
hastalıklarına mukavemet kazanır. Çeşitli müesseselerin 
dışarıdan girdap, delikler bularak getirdikleri hay
vanların büyük kısmı maalesef telef olmuştur, mem
lekete büyük zararlar vermiştir. Bu bakımdan mutlaka 
bu bilince varılmalıdır. 

Mera miktarımız 1954'te 39 milyon hektar iken, 
şimdi 19 milyon hektara düşmüştür. Planda çayır ve 
mera ıslahı öngörülmektedir, Ancak bu husus maalesef 
hayvanlarımızın beslenmesinde müjde olarak kalabilir. 
Bu bakımdan istirhamımız, ricamız, evvela merala
rımızı muhafaza ettirdim, kesinlikle meyilli arazilerin 
sürülmesine engel olalım. Her seyahat ettiğimde, sizler 
de seyahatlarınızda görmüşsünüzdür, içimiz acıyor. 

Bir Alman profesör arkadaşımla 8 - 1 0 sene evvel 
Karacabey'den Bandırma'ya giderken, orada 5 kilomet-
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re kadar hafif meyilli bir yol vardı, orayı bırakmışlar, 
o güzelim tarım arazisini sürmüşler, binlerce dönüm 
arazii perişan olmuş; orada söylendim. Ondan sonra 
Bandırma'dan Gönen'e giderken böyle meyilli araziler 
sürülmüş; orada da söylendim. Dönerken profesör 
arkadaş bana, «Akkılıç, görüyorum, memleketin sorun
larıyla çok ilgileniyorsun, kendini üzüyorsun, yıpratı
yorsun. Peki, elinde bir salahiyet olsaydı ne yapardın?» 
diye sordu. Ben de ona dedim ki, «'Benim söyleyecek
lerim senin için biraz tuhaf gelecek ama, ben evvela 
müeyyideleri çıkartır, ondan (sonra da bunu çiğneyen
leri getirir, orada asar, onun yaftasını da oraya 
yapıştırırdım; bu araziyi sürdüğü için. Asmak, insan 
•öldürmek iyi bir şey değil ama, Türkiye'yi kurtarır
dım.» 

Bununla demek istediğim şu: Çıkarılan müeyyide
lerde mutlaka ve mutlaka taviz verilmemesi lazımdır. 

Geçen gün Arazi Satış Kanunu çıkarken bunları 
yine anlattım, arkadaşlarla beraber önerge verdim. 
Kabul edilmek üzereyken Sayın Başbakanın (O ko
nuda ileride kendileriyle yine burada bir görüşmemiz 
olacak) bir işareti üzerine önergemiz kabul edilmemiş
tir. Bu büyük bir hata oldu. 

O bakımdan arazilerimizi muhafaza edemezsek 
ileride 100 milyonu bulacak insanımızı besıleyemeyiz. 
Nasılki, çevre kirlenmesine zamanında önem vermedi
ğimiz için bugün ah-vah ediyoruz; İzmit Körfezi 
gitti, şurası gitti, burası gitti, diyoruz. Bundan sonra 
ah - valh etmek de yetmeyecek. Zamanında Orta Asya' 
dan buralara (geldik ama, şimdi gidecek başka yer de 
yok. O bakımdan mutlaka ve mutlaka zecr'r tedbirler 
almak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da yağlı tohumlar 
konusuna değinmek istiyorum. 

Geçenlerde biliyorsunuz yağ fiyatları konusunda 
sevgili dostumuz Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı ta
rafından cevaplanmasını istediğim bir sözlü soru 
önergem vardı. Kendilerine teşekkür ederim. O sözlü 
sorumdan sonra, bir aydan beri yağ fiyatlarının 
üzerine düştüler; ama Öbür taraf da direniyor. Dikkat 
ediyorum, çok ağır basıyorsunuz ama, direnliyorlar. 

(Fakat burada dikkatimi çeken bir şey var: Yağlı 
tohumlar üretiminde yüzde 3,1 oranında bir artış 
öngörülmüş; fakat yağda yüzde 6 oranında bir artış 
var. Onu anlayamadım; nerede, nasıl oluyor? Bir 
türlü anlayamadım. Bence bunun açıklığa kavuşturul
ması lazımdır. Yüzde 3,1 oranındaki artış ve yüzde 
2,5'i'ik nüfus artışı karşısında şunu açıklıkla söyleme-
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miz lazımdır: Demek ki, daha yl'lar yılı yağ ithal 
etmek mecburiyetinde kalacağız. 

Sayın Bakan o sözlü sorumdan sonra bir özel 
sohbette, «ıBu sene ço'k önemli projelerimiz var, belki 
sıeneye yağ ithaıl etmeyeceğiz» dediler. Çok memnun 
olacağım. Kendilerine gerçekten teşekkür etmek isti
yorum müllet adına, kendilerini bu kürsüden kutlamak 
isteriz; ama neden bu husus Plana geçmemiştir acaba? 
O projeler yok muydu? Onu da öğrenmek is'tiyoruz. 

Sayın Başkan, kaç dakika oldu acaba? 
BASKİN — 34 dakika. 

MAHMUT AKJKILIÇ (Devamla) — Sözlerimi 
bağlamak mecburiyetindeyim. Çünkü diğer arkadaş
larıma söz hakkı bırakmak zorundayım. Yoksa anlatı
lacak .çok şeyler var. 

MDP Grubu adına konuşan hanım arkadaşımız da 
değindiler. Türk işçilerinin yoğun bulunduğu şehirde, 
Berlin'de uzun yıllar kaldım. Istıraplarını biliyorum. 
Evlerine 'gidip kahvelerini içtim, yemeklerini yedim, 
beraber yaşadım; biliyorum. 

Biliyorsunuz şimdi yurda akın halinde dönme du
rumu var. Burada hafif değinilmiş; ama ben isterdim 
ki, Türkiye'ye gelecek olan bu işçiler için özel proje
ler hazırlansın; Ne şekilde istihdam yaratılacak, hangi 
yöne kaydırılacak ve bu insanlar nerede üretici hale 
getirilecek?... Burada öyle bir şey yok. Sadece, özür 
dilerim, birçok yerde çok güzel yazılmış terimler, de
yimler, ifadeler var; ama biraz da gönül somut öne
riler istiyor. Gönül isterdi iki, geliş zamanı tahmin edil
sin. Bunların yaklaşık tahminleri vardır. Ondan son
ra, bu tahminlere göre bunlar organize edilsin, bu
günden ıtedbirleri alınsın, gelir gelmez iş sahaları ona 
göre yapılsın, 

Hepiniz biliyorsunuz, maalesef bu dışardaki İş
çilerimiz zamanında bazı kötü niyetli kişiler tarafın
dan aldatılmıştır; şirket kuracağım, şunu yapacağım, 
bunu yapacağım, diye ve bu nedenle bunlar ürkektir. 
Bence Devletin öncülüğünde, Devletin himayesinde 
belirli girişimler yapılmak, suretiyle bunlara yön veril
meli, yol gösterilmeli ve ondan sonra bunlar geldiği 
zaman başımıza problem olmamalıydı. 

İşte Komisyon 'Başkanvekili arkadaşım orada 
oturuyorlar, Belçika'ya birlikte gitmiştik. Brüksel'de 
bir sokağa gittik. Karşılıklı kahveler var, orada oturu
yorlar ve yüzde 70'i işsiz. İşsizlik parası alıyorlar ve 
hepsi birden ne yapacağını bilememenin şaşkınlığı içe
risinde. İşte bu insanlara yön vermek lazım. Hani hep 
gazetelerde yazılıyor, bunlar ne Türk, ne Alman; ne 
olduğu belli değil. Bu insanlar ülkeye geldiği zaman, 
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işte onlara yine o Türklüğü benimsetip, onları iş sahibi 
yaparsak gerçekten bu memlekete yararlı olurlar, yok
sa başımıza büyük problemler açılır. 

Efendim, biraz evvel arz ettiğim gibi, konuşulması 
gereken çok konular vardır. Haç sanayiine pek değinil
memiş dedim. Türkiye'de 15 1000 kimya mühendisi var 
ve bunların büyük kısmı boş, işsiz; sekreterlik yapı
yor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Belki içinizde çocu
ğu kimya mühendisi olan vardır. Benimki de seneye 
olacak; fakat büyük kısmı işsiz. 

Boya sanayüni incelemeye gittim; boya sanayimi
zin hammaddesinin yüzde 90-95 'i dışardan geliyor. 
Çocukluğumda hatırlıyorum; o boyaları ezip basıyor
lardı yerli dokuma bezlere, yıka yıka, kaynat kaynat 
çıkmıyordu. Nerede kaldı bizim o imkânlarımız, o 
yeteneklerimiz? Kimya mühendislerimizi o yola sevk 
etmek lazım. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Sanayii geliştirmek lazım. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Tabiî ama, o 
kimya mühendislerimizi böyle sekreter yaparsak, üni
versitelerimizde onlar için yılda harcadığımız birkaç 
yüz bin lira heder olmuş olur. Yoksa bir lise mezunu 
da, bir ortaokul mezunu da sekreterlik yapabilir. Ya
zık günah değil mi? Ve ülkenin büyük kazancı olur. 

İlaç sanayiini Türkiye'de kurmak mecburiyetinde
yiz; ama Avrupa ve Amerika gibi ülkeler bizden çe
şitli ilaç hammaddesini almaktadırlar. Onların bulun
duğu coğrafî konum bizden çok yüksek olduğu için, 
oralarda yetişmeyen ve ilaç hammaddesi olan çeşitli 
bitkiler yurdumuzda yetişmekte, ama maalesef biz ma
den cevherlerimizde olduğu gibi, (Maden cevherleri
mizi bugün toprak halinde satıyoruz) aynı şekilde bu 
bitkileri de ilaç haline getirmeden hammadde olarak 
satıyoruz ve onlar bizden bir liraya aldığı ilaç ham
maddesini, ilaç haline getirip bize yüzbin liraya satı
yorlar. Gerçek bu değil mi arkadaşlar? Yazık, günah 
değil mi millete? İşte gelişmememizin nedeni bu, Yani 
enflasyon, enflasyon diyoruz ama, ona gelemedik, o 
hususu ekonomistlere bırakalım. Gönül istiyor ki, bü
tün bunlar biraz aktif bir şekilde ele alınsın ve de işle
nilsin. Aksi takdirde yüzyıllar boyu o ülkelere muhtaç 
kalacağız. 

Şimdi bir hesap yaptım; beslenmedeki bu gelişme 
hızı ile (Beslenmeye biraz önce değinmiştim, bir nok
tayı daha açıklamak istiyorum) eğer Almanya o sevi
yesinde kalırsa, 128 yıl sonra ancak Almanya'nın sevi
yesine yetişeceğiz, ama bu da iki generasyon demek
tir ki, büyük bir mesafe. Bizler, çocuklarımız ve on-
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ların çocukları yok olduktan sonra ancak o noktaya 
geleceğiz ama, onlar yerinde dururlarsa. O bakımdan 
istirham ediyorum bunlara önem verelim. 

Sayın Bakan, son olarak zatı âlinize şunu söyle
mek istiyorum; Sayın Başbakan burada olsa idi ken
dilerine de söylerdim, lütfen iletirseniz memnun olu
rum: 

«Yeni düzenlemeyi yaptıktan sonra çok şükür bu 
işi de bitirdik» dediler. Ben şunu ifade etımek istiyo
rum ki, onu değil, Devleti bitirdiler. 100 yıllık bir 
müesseseyi, «Efendim, biz reorganizasyon yapıyoruz» 
diye kaldırırsanız, o mesleği siz küskün hale getirir
siniz, Burada insan gücünden, insandan bahsedi
yorsunuz; ama insan faktörünü göz önüne almanız 
lazımdır. Küskün insanları işe sokamazsınız. Ancak o 
insan işe, diş hekimine gider gibi zorla gider. 

Sayın Bakan, yaptığınız iş gerçekten iyi değildir. 
Neden? Doğrudur; tasarrufa karşı değiliz, beraberiz. 
Öyle yapacağınıza, her konuyu kendi içerisinde tasar
rufa riayet edecek şekilde düzenleseydiniz; hayvancılı
ğı tek birim altında toplamış olsaydınız, ziraat bil
mem susunu, busunu tek birim altında toplamış ol
saydınız, aynı amaca varmış olurdunuz; tasarrufu sağ
lamış olurdunuz. Çok rica ediyorum, îzmir için saydı
nız; peki laboratuvarı ne yapacaksınız; yani yerinden 
mi kaldıracaksınız? Sayın Bakan, laboratuvar yerinde 
durmaya mecburdur. Ne olacak, laboratuvar müdür
lüğü olmasın da şefliği olsun, bir şey değişmez ki, 
Ama o fonksiyonunu görecektir, tamir için büyük bir 
sigortadır orası. 

Sayın Bakan, gerçekten şunu ifade ediyorum ve 
sözlerime burada son vermek istiyorum; Halkçı Par
tinin işini bu vaziyette güçleştkdiniz. İktidara geldiği
miz zaman bunları çok zor bir şekilde düzeltebileceğiz. 
Yazık ediyorsunuz, yapmamanız lazım. Acaba bize 
bunu mu yapmak istiyorsunuz?.. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Demin beslenme ile ilgili bir ifade kullan
dınız, ordu ile ilgili bir söz kullandınız, onu tekrarlar 
mısınız? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Duyamıyo
rum Beyefendi. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Demin bir ifade kullandınız orduyla ilgili, 
onu bir daha tekrarlar mısınız? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Orduyla il
gili kullandım mı?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Evet. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Hayır. 
A L A E T T I N KISAKÜREK (Kalhramanmaraş) — 

Osmanlılarla ilgili bir misal verdiniz. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Evet, onu 

söyleyeyim. 
Osmanlı Ordusu ricat ederken Avrupa'dan, bilim 

adamının biri; «Türk Ordusunun dişi etten kesileliden-
beri eli kılıç tutmaz oldu, kafası işlemez oldu» demiş. 
Bu tarih kitaplarında vardır. Ben bunu arz ettim 
efendim. Tamam mı?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Pek alakası olmayan bir konu, onun için 
söyledim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Beyefendi, o 
zaman açıklayayım. Çok rica ederim, benim orduyla 
ilgili bir sözüm yok. Bakın ben size söyleyeyim, neye 
getiriyorum biliyor musunuz? İyi beslenmeyen bir in
sanın ne kafası işler, ne de fizik bakımından gelişir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — İlkokulda öğretiyorlar, ordu ile ne alakası 
var? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Ben tarihi 
bir sözü söyledim beyefendi. Bunu neden polemik me
selesi yapmak istiyorsunuz, lütfen söyler misiniz ba
na?... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Çok lüzumsuz misaller veriyorsunuz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Hayır efen
dim, ben bunu tarih kitabından okumuşumdur. Her 
zaman açıklıkla söylüyorum. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Onu ilkokuldaki çocuklar da söylüyor. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Efendim? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Beyefendi 
çok rica ederim. Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 

Arkadaşlar, ben seçim meydanlarında vatandaşlara 
dedim ki: «Bana bakın arkadaşlar, bizden muhalefet 
olarak eski meclislerde olduğu gibi küfürlü, kavgalı, 
bıçaklı muhalefet beklemeyin».. 

O bakımdan, sizi de biraz makul olmaya davet 
ediyorum. Bunda hiçbir şey yoktur. Çünkü, benim 
uydurmam değildir, tarih kitabından okumuşumdur. 
Ne var, neden gocunuyorsunuz bundan? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz efendim. 
Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok güzel gidiyordu, bir arkadaşımızın müdaha-
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leşi olmasaydı. Olabilir, ben yine hoş görüyorum; ge
rekirse bu konuyu beraber konuşuruz beyefendi. Ta
mam mı?.. Burada bu Meclisin yüceliğini mutlaka 
muhafaza etmek mecburiyetindeyiz 

Sayın Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; ko
nuşmamı burada kesmek istiyorum. Hepinize saygılar 
sunar, teşekkür ederim efendim. 

Sağ olun. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkıliç. 
Sayın Akkıliç 45 dakika konuşmuştur. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA HİUMİ NALBANTOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Bendeniz, Hükümetimizin altı aylık icraatı sonun
da pahalılık konusunu bir mensur şiir halinde bura
da arz etmiştim. Şimdi de istiyorum ki, dört sene 
sonra, beş sene sonra bir trajik şiir okumayayım. O 
bakımdan, Beşinci Beş Yıllık Planda yer alan ilke ve 
politikalara ait bazı konuları somut olarak değerlen
dirmeye çalışacağım. Bu, belki bir panorama olacak; 
fakat şunu da arz edeyim ki, Hükümetimiz hakkın
daki bu ıkonuşmanın başında yer alanı panoramayı 
yetkililerim^çıkardılar. Bunu size arz edemediğim 
•için üzgünüm. 

tik. önce, Planının yazılışında kullanılan dilin 
(Eğer devam ederse) oldukça sade öztürkçe olması 
bakımından Sayın özal'ı ve bu işte katkısı olanları 
kutlarım. Hiç olmazsa bu konuda bağnazlık kokusu 
hissetmedim. 

«'Planının Temel Amaçlan» bölümünün ilik mad
desindeki amaç ve politikaların gerçekleştirilmesi, 
tabiî ki, hepimizin arzusu ve temennisidir; fakat bu 
plan ve politikalarla bu sonuçlara varılacağı kanaa
tine de varamadığımızı arz etmek isterim. 

Zaten Plan enflasyon için bile hemen 2 nci mad
dede, Sayın Özal'ın 5 yıl sonunda yüzde 10'a indi
receği savına karşılık, «Enflasyon kontrol altında tu
tulacaktır» demek suretiyle de yuvarlak bir deyim 
kullanmıştır. 

Bu, 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında mem
leketimiz sadece AET ile değil, dünya ekonomisi ile 
entegrasyona götürülecek, bütünleştirilecek ve belki 
de tüm kaynaklarımız bizim yararımıza olmayan bir 
sömürü düzenine terk edilmiş olacaktır. Zira öteden 
beri öz kaynaklarımızın sınırlılığı sebebiyle dış ser
maye ve dış ıkredi imkânlarımızın değerlendirilmesi, 
hızlandırılması düşünülmüş ve imkânlar kullanılmış 
ise de, her zaman da dış sermaye ve kredi, getirdiğin

den fazlasını götürür olmuştur. Hammaddelerimiz, 
beyin gücümüz, işgücümüz, ürün gelirlerimiz sö-
mürülmüş durmuştur, endişemiz yine de budur. 

Beşinci Beş Yıllık Planın tem&l amaç ve politika
larının 16 ve 22 nci maddelerinin uygulanmasına, 
bu işler için Hükümete kanun kuvvetinde kararna
me çıkarma yetkileri Meclisimizden 5 ay önce veril
diği halde, henüz uygulama değil, hâlâ niyetini bile 
göremedim, Herhalde 22 nci madde, sadece bizleri 
memnun etmiş olmak için konmamıştır. 

Planın «Ödemeler Dengesi» bölümünde, «Beşinci 
Plan döneminin sonunda dış ticaret açığının artış 
hızında bir yavaşlama olacaktır» dendikten sonra, 
«Sabit dolar fiyatlarıyla cari işlemler dengesi açığın
da tedrici bir azalma beklenmektedir» denmek sure
tiyle daha ihtiyatlı ifade kullanılmış olmasına rağ
men, doların sabit bir fiyatı olmayacağına göre, cari 
işlemler açığının kapanmayacağı konusunda iddiamı
zı (Temennimiz bu olmamakla birlikte) koruyacağız. 

Diğer yandan, iç kaynakların sınırlılığı sebebiyle 
dış kaynak teminine önem verileceği ve bu politika
nın devamı olarak liberal bir yabancı sermaye poli
tikasının izlenmesini ise, 1830'dan beri ve hele 1950' 
den beri uygulanan biçimde de olmayacağına göre, 
bu Hükümet döneminde endişeyle takip edeceğiz. 

Cari işlemlerde ithalat konusunda yatırım mal
ları ve ara mallar ithalatının artırılmasına özen gös
terileceği olumlu karşılanmaktadır. Ancak, sektörler 
itibariyle ithalat tablosu incelendiğinde (Tablo 9) 
bitkisel ürün ithali ile tüketim maddelerinin ithaline 
de yer verildiğini yadırgadığımızı belirtmek isteriz. 
Bu sektörler için sarf edilecek dövizin ara "malı ve 
yatırım malları sektöründe kullanılmasının daha 
olumlu olacağı kanaatindeyiz. 

İhracat kısmında tarım sektöründe özellikle or
man ürünlerinin gayrimamul veya yarı mamul şekil
de, hele hele sırf kereste olarak Arap ülkelerine de 
olsa ihracını, memleketimizde yıllardır tahrip olmak
ta devam edegelen orman varlığımızın hızla elden 
çıkması endişesinden, uygun bulmuyoruz. 

Madencilik sektöründe, gerek demir dışı metal 
cevherleri, gerekse metal olmayan madenlerin ihra
cının ise sadece cevher olarak yapılmasını da uygun 
bulmadığımızı belirtmek isteriz. 

Gerek tarım ürünü, gerekse madencilik sektörü 
ihraçlarında, mamul ve imalat olarak veya sanayi 
üretimi olarak iç gereksinme fazlasının ihracının 
planlanmasına özen gösterilmeliydi. Bu suretle istih
dam olanakları da sağlanmış olacaktır. 
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Uluslararas.» ekonomi entegrasyonu nedeniyle dış 
sermayeyle yatırım anlaşmalarında, yurt dışı müte
şebbis kadarının transferleri için memleketimiz ya
rarına koşullar uygulanmasını temenni ederiz. 

Yabancı sermaye girişimi önemli ölçüde artaca
ğı ve plan dönemi boyunca toplam 1 milyar 235 
milyon dolarlık sermaye girişi olacağına göre, kâr 
transfer konusunun kuşkusunu haklı olarak taşıma
mız doğaldır, 

'Beşinci Plan Dönemi sonunda bile, 3,795 milyar 
dolar ithalat - ihracat açığımız olacağı görülmekte
dir ki, Hükümetçe bu dengenin kurulmasına özen 
gösterilmesi (Tabiî daha azalması) ciddî temennimiz 
ve arzumuzdur. 

«Dış Ekonomik İlişkiler» bölümünde, «İhracat 
politikasında ihracatçımn uluslararası ticarette karşı
laştığı engellere karşı korunması için düzenlemeler 
yapılacak ve ihracatçıya yardımcı olunacaktır» den
mekte ise de, dileriz ki, Hükümet ihracatçı firmalar
dan bazı holdinglere ayrıcalık tanımak için bu ko
şulu koymuş olmasın. Zira, şu altı aylık süre içeri-

* sinde dışsatım için bazı ihracatçılara bu ayrıcalıklar 
da tanınmıştır. 

Ayrıca, ihracatta uygulanan ve uygulanacak olan 
vergi iade sistemlerinin hayalî olmayan ihracatlar 
için uygulanmasını; gerek ihracat ve gerekse ithalat 
ödemelerinden ötürü memleketimizden dış bankalara 
sermaye ve -kaynak aktarımı olmasın isteriz. Serma
ye aktarımında şimdiye kadar dedikodusu yapılage-
îen işlemlerin üzerine de cesaretle eğilinmesini öne
ririz. Zira, artık Türkiye'mizin dış ülke bankalarına 
sermaye transferine tahammülü kalmamıştır. 

İthalat rejimimizde tatbik olunan döviz kuru po
litikası herhalde gözden geçirilmelidir. Tedricen ser
best döviz kuru sistemine geçiş ortamının hazırlana
cağı savını iyi incelemek gerekir. 

Akreditifi açılmış, bedeli o günkü döviz kuru 
üzerinden ödenmiş bir ithal metaı için, ithal işlemle
rinin sürüncemesinden ötürü döviz kurundaki fark
lardan dolayı kur farkı ödeme zorunluluğu müteşeb
bisleri zor durumda bırafomaktadırv Bu konuya da 
eğilinmelidir. 

İthalat politikasında yeni kurulacak sanayi teşeb
büsleri için koruma süreleri tez elden ve belli süre
leri şimdiden saptanıp ilan edilmelidir. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi için 
alınmış olan önlemler ters işlemektedir.; Yurt dışına 
açılmak isteyen firmalar gerekli devlet desteğini hâlâ 
bulamamışlardır; gerekli banka mektuplarını bile te- ı 

min edememektedirler. Bu işler bile birkaç holdin
gin inhisarına terk edilmiş durumdadır. Hü
kümetimiz yurt dışı müteahhitlik hizmetle
rinin gelişmesi için bir kere de halen yurt içinde faa
liyette olup da yurt dışına açılmak isteyen firmalarla 
enine boyuna görüşerek konu ve koşullan etüt et
meli ve uygulamaya geçmelidir. 

Türkiye - AET İlişkilerinde ortaklık ilişkilerinin 
Türkiye aleyhine bozulmuş olan denge lehe veya hiç 
olmazsa eşit ilişki ortamına çevrilmeye gayret gös
terilmelidir. AET tarafından bazı ihraç mallarımıza 
konulan kısıtlamaların behemehal kaldırılması sağ
lanmalıdır. 

İşçilerimizin serbest dolaşımı için gerekli görü
len tüm tedbirler alınmalıdır. Türk vatandaşlarına 
uygulanan vize mecburiyeti düzeltilmelidir. 

İhracat teşvik politikasında, sınaî ürünlerin payı
nın artırılması anagaye olmalıdır. Kalkınmada öncelikli 
yörelerde yapılacak yatırımlara ve ihracata dönük 
yatırımlara ilave teşvikler uygulanacağının sözde kal
maması temennimizdir. 

Para - kredi politikasında Hükümetin yine de 
Merkez Bankası kaynaklarına başvuracağı tehlikesini 
sezinliyoruz. Bu bölüm dikkatle okunursa bu sezi 
anlaşılır; doğru bulmuyoruz. 

Enflasyonla mücadele, fiyat artışları 19891da yüz
de 10 civarında sürecek denilmekte ise de, alınan 
tedbirlerin yetersizliği bu sonucu sağlamayacağa ben
zemektedir. Daha şimdiden verimsiz istihdam uygu
lamasına başlanılmıştır bile.. Sübvansiyon işlemleri 
ise sürüp gitmektedir. Her ne kadar çok gizli tutu
luyorsa da yapıldığı duyulmaktadır; belki doğru de
ğildir. örneğin, cari harcamalar azaltılacağı yerde 
daha şimdiden verimsiz istihdam konusunda, iç gü
venlik konusunda cari giderleri artırıcı kadrolar ve
rilmiş, Ikamu hizmetlerinin her kademesinde israf 
hâlâ önlenememiştir3 

Vergi kayıplarının azaltılması yönünde gerekli 
tedbirleri almaya ise Hükümet henüz bir belirti gös
termemiştir. Zira bu konuda en çok gocunacak ke
sim ulu ortadirek olacaktır. Hükümet herhalde bu 
desteğini yitirmemek eğilimindedir, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri politikası olarak, bu 
teşebbüslere bağlı bazı işlemlerin senetleri satış yo
luyla halka satılıp, halka açılması sağlanacağına 
göre, bu işletme senetleri, aynı müessese işçi ve me
murlarına satılamaz mı? MEYAK ve İYAK kuru
luşlarını olgulaştırmayı acaba bir etüt etsek iyi ol
maz mı derim? 
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Kamu kuruluşlarında kapasite kullanımını opti-
mal seviyeye çıikarmak ve personel başına saat veya 
günlük verim üstüne çıkan işçiler için prim uygula
masına gidilmesi gerekliliğini öneriyoruz. 

Fiyat politikası nedeniyle ticarî kuruluşların ara
cılık maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla naylon fir
malar ve naylon fatura düzenlemeleri için Hükümet 
hiçbir önlem düşünmüyor mu? 

«Tarımsal Destekleme Politikası» bölümünde ta
rımsal üretime cari rayiç bedeli üzerinden ta'ban fiya
tı politikası uygulanacağına kuşkumuz vardır. Bu du
rum giderek üretimi düşüreceğinden, aç kalacağımız
dan da korkarız. 

Ayrıca, Devlet Üretme Çiftliklerinin kalkınmada 
öncelikli yörelerde de teşkili, tarımsal eğitim ve tek
nolojisinin yaygınlaştırılması, tohumluk, fidan, fide, 
bağ çubuğu, buzağı temini kolaylıkları bakımından 
yararlı olacaktır. Bu konuda da Hükümetten gayret 
beklemek hakkımızdır. 

«Sektörel İlkeler ve Politikalar» bölümünde ta
rımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlamasında koope
ratiflerin destekleneceği öngörülmüş ise de, tarımsal 
üretim için gerek kişi, gerekse üretim kooperatifleri
nin desteklenmesi neden öngörülmemiştir?. 

Güneydoğu Anadolu Projesi entegre bir proje an
layışı içerisinde geliştirilmek için ilgili kuruluşlar ara
sında etkin bir işbirliği sağlanırken, Doğu Anadolu 
ve Doğu Karadeniz Bölgesi gibi ve diğer kalkınma 
gereği duyulan bölgeler için de aynı duyarlık neden 
gösterilmemiştir?. 

Yaş meyve ve sdbze alt sektörünün pazarlama 
teşkilatlarına kavuşturulmasının Devletçe desteklen
mesi öngörüldüğüne göre, gerek yaş sebze, meyve, 
gerekse hayvansal süt, yağ, peynir ve hatta su ürün
lerinin muhafazası için soğuk hava kapasitesinin ar
tırılması konusunda Devlet yatırımı veya kredi des
teklemeleri öngörülmekte midir?. 

Hayvan varlığı içinde yüksek verimli kültür ırkı 
hayvan temini için öteden beri süregelen aracı firma 
sömürüsünü önlemeyi ve bu aracı firmalarla dahi 
olsa temin edilen kültür ırkı hayvanlarının ciddi su
rette veteriner denetiminden geçirilmesin'i temin et
meyi düşünüyor musunuz?. 

özel ağaçlandırma çalışmalarını desteklemek ya
nında yamaç ve dere sel yataklarında Hazine arazile
rini ihya edip ağaçlandırma yapacak çiftçi ve köy
lüye tapulama kolaylığı getirmeyi uygun bulmaz 
mısınız?. 

Sanayiin bütün yurda yayılması için Devlet, alt
yapı ve hizmet yatırımlarına öncelik verecekse de, bu 
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önceliğin kalkınmada öncelikli yörelere yine de özel 
sektör tarafından sanayi yatırımı yapmakta nazlı ola
cağına göre, bu giıbi yörelerde Devlet eliyle yatırım 
yapılması için programlar yapılmasını biz önermek
teyiz. Öncelikle inşaat malzemesi üretimi; kireç, tuğ
la, briket, fayans, toz boya, alçı, talk ve hatta çimen
to gi'bi hammadde kaynakları bu yörelerde boldur, 
değerlendirilmelidir. •, 

Orman ürünleri bakımından mamul kereste te
min ve satış işlemlerinin keresteci esnafına bırakılma-
yarak Devlet eliyle temini, bu kereste hızar atölyele
rinin yapı değişikliğine uğrayarak mamul kereste ve 
mobilya imalat atölyelerine dönüşmesini sağlayaca
ğından, ekonomik yararları daha da artacaktır kanı
sındayız. Bugünkü haliyle sadece bir aracı firma ol
mak durumun'dan ileri 'gitmemektedirler. 

Enerji sektörü anapoiitikasında yeni kaynakların 
yararlanmamıza sunulmasında biyogaz tesislerine ge
niş yapım öncelikleri verilmek yanında, biömans ham
maddelerden distilasyon usulüyle, yani atık maddeler
den distilasyon suretiyle enerji üretimine de özen ve 
önem gösterilmesini önermekteyiz. Bu atik madde
lerden enerji üretimi Hükümet Programında da, Be
şinci Beş Yıllık Planda da yer almamıştır. Acaba 
cîddi bir etüde değmez mi görülmüştür?. Ben bu ko
nuda üçüncü defadır konuşuyorum. 

Enerji üretim kaynaklarının tercihi sıralamasında 
hidroelektrik enerjiye öncelik verilmesi gerekir ka
nısındayız. Uzun dönemde hidroelektrik kaynaklara 
ağırlık yanında, kısa dönemli küçük hidroelektrik 
santralleri yapımı ve işletmeye açılması yararlı ola
caktır. 

Çok kanallı televizyon yayını için uydu teknolo
jisinden yararlanılacağı öngörülmüş ise de Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında, televizyonun Hükümet 
uyduluğu durumundan bahsedilmesi nedense unutul
muştur, anlamamaktayız veyahut da çok iyi anlamak
tayız. 

Devlet inşaat ihaleleri tatbikatının pafaalslığa yol 
açan engellerinin kaldırılacağından bahsedilmesini ye
terli bulmuyoruz, ihale Kanununu hu engeli berta
raf edecek şekilde değiştirip oluşturmak gerekmekte
dir. Çok kısa zaman önce değiştirildi ama, görüşü
müze göre kâfi değil. Halbuki yatırımcı kuruluşların 
anılan kanunda genişletilen yetkileri, pahalı ihaleler 
yapmayı daha da kolaylaştırmıştır. Fiil Öze uygun 
olmamıştır. 

«Önemli Mallarda Üretim Hedefleri» tablosunun 
(Sayfa 77, Tablo 27) tetkikinde; traktör, kamyon, 
otobüs, otomobil, üretim makineleri iç gereksinme-
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den, benim kanıma göre, fazladır. Bu üretimlere dış 
pazar temin edilemeyecekse iç, kullanım (Tüketim) 
zorlanacak demektir. Bu ise atıl kapasite yaratacak
tır.. Bu takdirde de akaryakıt tüketimi artacağından, 
akaryakıt temimi için gerekli döviz ise ithalat - ih
racat dengemizi bozacağından, yurdumuzun kalkın
ması için gerekli ara malı ve yatırım rijalı ithali 

s güçleşecektir, önlemler şimdiden alınmalıdır. 

Kâğıt ve çimento ihracı katiyen yapılmamalıdır. 
Orman ürünleri olarak mamul kereste ihracatı da kal
dırılmalıdır. Ayrıca memleketimizde 11,5 milyon 
hektar saha kaplayan gayri ekonomik funda ve çalı
lıklar bir plan dahilinde orman ağaçlamasına dö
nüştürülmeli ve bu funda ve çalılıklarda atık mad
deler, distilasyon suretiyle enerji üretiminde ham
madde olarak kullanılmalıdır. Enenir darboğazı ba
kımından bunu tekrar öneriyoruz.: 

Ormanların, doğal dengesinin korunması ve iyi
leştirilmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi zaten Plan
da öngörülmüş, olduğuna göre, yapılacak iş bu olma
lıdır. Yakacak odun sıkıntısını giderici alternatif 
olarak, atık maddelerden enerji üretilmesi en iyi kay
naktır. 

tç sularda balıkçılığı ve özellikle alabalık üretici
liğini artırıcı yatırımlar teşvik kredilerinde öncelik 
almalıdır. Alabalık potansiyelimiz ise çoktur. 

Mevcut traktör parkının tam kapasite ile kulla
nılması sağlanmalıdır. Tarım işlerinde kullanılan trak
törler ancak belirli ellerde bulunduğundan, bu kişiler 

, de ekseriyetle varlıklı çiftçiler olup, küçük toprak 
sahiplerinin topraklarını sürüp ektirme hâlâ bir sö
mürü düzeni halinde sürüp gitmektedir. Bu küçük 
çiftçinin sürüm ekim işlerini böyle bir sömürüyü ge
rek kalmadan yaptırabilmesi için Ziraî Donatım Ku
rumlarınca traktör ekipmanlarının teşkil edilmesi 
önerimizdir. Ziraat traktörlerinin sadece ziraat işle
rinde kullanılması da sağlanmalıdır. Ticarî fşîerde ça
lıştırılacak traktörlere ayrı bir belge verilmelidir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında sadece ta
rım reformundan bahsedilmesi dikkat çekici görül
müştür. (Sayfa 86, madde 2) Anayasamız ise top
rak ve tarım reformu öngörmektedir. Hükümet Ana
yasanın bu emrini de dışlama niyetinde midir? 

Çayır ve meraların iyileştirilmesi için yem bitki
lerinin üretimine hiçbir hükümet gereken önemi ver
memiştir. Herhalde bu Hükümetten bu konuda cid
dî eğilim beklemek hakkımızdır. Gıda sanayiinde 
üretimi, artan iç talebi karşılayacak şekilde artmalı 
ve iç tüketim gereksinmelerinden artan miktarı ih

raç etmeye dikkat göstermelidir. Aksi takdirde iç 
tüketim için psikolojik olarak fiyat yükselmeleri ge
çim sıkıntısı doğurmaktadır. Bu ise ortadireği silmek
tedir. 

Ham deri kalitesinin geliştirilmesi için teşviklerin 
hayvancılık bölgelerinde uygulanmasını öngörmekte
yiz. Doğu bölgesinin iki merkezinde dericilik araştır
ma ve eğitim enstitüsü açılabilir. 

Çimento sanayii ilke ve politikaları bölümünde 
çimento talebinin karşılanmasında, gerektiğinde ku
rulacak yeni çimento fabrikalarının îran ve Irak in
şa gereksinmesini karşılamak üzere Doğu Anado
lu'da kurulmasını önermekteyiz. 

Tuğla, kiremit, aspestli ürünler ve yapı eleman
ları da bu düşünce ile Doğuda pekâlâ üretilebilirler; 
hammaddesi boldur. 

Ulaştırmada, kara ulaştırmacılığında demiryolu, yük 
ve yolcu taşımacılığı ve demiryolu yapım yatırımına 
önem verilmelidir. Bu arada Ankara, Sivas kestirme 
demiryolu yapımı öncelikle realize edilmelidir. Biz 
de Erzurum'a 12 saatte demiryolu ile gitmek ve 
hatta bunun yanında bir sürü otobüs katanlarını kal
dırmak düşüncesindeyiz; petrol bunalımı bakımın
dan. 

Şehir içi taşımacılıkta da kitle taşımacılığına; oto
büs, treleybüs ve mümkünse metro yapımına önem 
verilmelidir. Zamanla minibüs dolmuşlar şehir için
den kaldırılmalıdır.. 

Ekonomik inşaat mlzemesi imalatı ve imalatın 
kredi ile desteklenmesi öteden beri ihmal edilmiştir. 
Bu bakımdan bu Beşinci Beş Yıllık Planda da Hü
kümetin buna yer vermiş olmasını olumlu karşılıyo
ruz; bunun sözde kalmaması temennimizdir. Hatta 
kalkınmada öncelikli yörelerde hammadde çok ve çe
şitli olduğuna göre, yapı malzeme imalatlarının ön
celikle buralarda başlatılmasını yararlı bulduğumuzu 
öneririz. 

Kamu inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde 
özel sektörün teknik gücünden yararlanma yerine, 
bir devlet proje ofisi kurmak suretiyle yaptırılmasını 
daha ekonomik ve istihdam yaratıcı görmekteyiz. 
Bu ofiste çalışanlara özel sektöre proje yapımında 
tanınacak kâr payı, prim olarak bir esasa göre da-
ğıtılırsa daha iyi netice alınacağı kanaatindeyiz. Bir 
örnök olarak söyleyebileceğimiz yemini özel büro
lar gösterilebilir. Zira, 1,5 milyon gecekondu için, 
50 bin Türk Liradan, özel bürolara vatandaş 75 mil
yar lira cebinden ödemektedir. Halbuki bu parayla 
(Hesap ettim) 50 bin adet mimar veya mühendisi 
çalıştırmak mümkün olacaktı. Gerçi bu kadar boşta 
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geçen mimar ve mühendis, yok ve zaten bu kadar 
teknik adama da ihtiyaç yok; ama hiç olmazsa hem 
bir istihdam yaratıp diplomalı işsizlik önlenecekti, 
hem de vatandaş yeminli bürolara soydurulmayacak-
tı. Bu bakımdan özel sektörün teknik gücünden en 
geniş yararlanma şeklini de halkın yararına olacak 
koşuluyla kullanmayı öneriyoruz. 

Ayrıcı, inşaat sektörü için vaat eiılen, «inşaat 
hizmetlerinin güvenilir müteahhitler eliyle yürütülme
sini temin edici düzenlemeler yapılacaktır» ilke ve 
politikasını da kuşku ile karşılıyoruz. Eni yakın bir 
örnek olarak da Erzurum ilçelerinde ihale edilen dep
rem konutları ihalelerinin kimlere ve hangi koşullar
la verilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Acaba 'bu ihale
ler halkın yaran gözetilerek mi, yoksa birkaç ulu 
ortadirek firmanın yararına uygun olarak mı bu gibi 
düzenlemeler yapılmıştır? Bu ihale konusu, aynı iha
leden bir grur alamayan dışlanmış firmalarca da eleş
tiri konusudur. 

İnşaat yatırımlarının kontrolunda ehil teknik per
sonel istihdamının esas alınmasını olumlu bir dav
ranış olacak karşılıyoruz. Ancak böyle bir istihdamı 
kurum ve kadrolaşürmak gereğine de inanıyoruz. 
Bunun için de bir «Devlet İnşaat Yatırım Kontrol 
Ofisi» kurulmasını da öneriyoruz. Bu kuruma alına
cak teknik personelin ehil teknik elemanlardan seçil
mesi mümkün olabilecektir ve ayrıca bu kurum tek
nik personeline, kontrolünü yaptığı inşaat ihale yapı
sının keşif bedelinin yüzde veya binde saptanacak 
bir oranda denetleme primi de verilebilir. Bu suretle 
de belki hizmet •verimliliğini azamiye çıkarmak müm
kün olacaktır. 

Planın «tnsangücü» bölümü «'Hedefler» kısmının 
«Yükseköğrenimli insangücü Arzı» tablosunda (Sayfa 
251, Tablo 92) görülen gereksinmeleri karşılamak 
için yeni kurulmak gereği duyulan yükseköğrenim 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi; IGeçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 99 (1) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin almış olduğu karar 
gereğince, plan görüşmeleri programından sonra ka
nun tasarılarının görüşülmesine geçiyoruz. 

(1) 99 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa erklidir. 

okullarının kalkınmada öncelikli yöre üniversiteleri 
genişletilmek ya da bu yörelerde yeni okullar açıl
mak suretiyle temin edilmesini önermekteyiz. Ayrıca 
•bu yöre- gençlerine okuma ve yetişme bakımından fır
sat eşitliği koşulları sağlanmasını ve uygulanmasını 
da arzu ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Planın «Sağlık» kısmı «Hedefler» bölümünde, 
sosyalleştirme gereğince 1989 yılına kadar 720 sağhfc 
ocağı ile 4 215 sağlık evinin yapımının planlandığı 
müjdelenmiştki Ancak bu sağlık ocağı ve sağlık ev
lerinin doktor, ebe, sağlık personeli gibi gerekli per
sonel ile araç. gereç ve donatımdan yoksun bırakıl
maması, bunların da planlanması temennimizdir. 

Halihazırda il ve ilçe merkezlerinde sağlık ocak
larımızın yukarıdaki eksiklikleri bile yüzkarasıdır. 
Şimdiden envanter yapılıp tamamlama gayreti gös
terilmelidir. 

Efendim, ben hukuka saygılıyım, galiba müdde
timi geçirdim. Bu bakımdan sözlerime burada son 
verir, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Arzu eden olursa bu konuşmamı toptan takdim 
edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğiu 30 dakika ko
nuşmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Plan gö
rüşmelerinin bugünkü program süresi saat 20.001'de 
tamamlanacaktır. 
' Halkçı Partiden bir sözcü ve Anavatan Partisin

den iki sözcü üçüncü tur konuşmaları için söz almış 
bulunmaktadır. Ayrıca şahısları adına iki sayın mil
letvekili de söz almış bulunyor. 

Bu kısa müddet içerisinde bu konuşmacılara söz 
vermemiz mümkün olmayacaktır. 

insicamın bozulmaması açısından kaldığımız yer
den yarın devam etmek üzere bugünkü programı bu
rada kes'iyorum. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

İlk olarak, 99 sıra sayılı, 8.6.1965 Tarihli ve 625 
Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin Kal
dırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?... 
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Halkçı Parti Grubu adına Sayın tsa Vardal; bu
yurun. 

HP GRUBU ADINA ISA VAIRDAÎL (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamı
zın 42 nci maddesinde, «özel ilk ve orta dereceli okul
ların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişil
mek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzen
lenir» denilmek suretiyle özel okulların resmî okul
lara denk olacağını; yani bir özel okulun işleyişi, öğ
retimi, eğitimiyle alınan sonuçlarının aynı derecedeki 
resmî bir okulunki ile eşit olacağını, ondan daha dü
şük olmayacağını, bunun kanunla düzenleneceğini 
belirterek, özel sektöre sadece okul açma izni ver
miştir. 

18 Haziran 1965 tarihli ve 625 sayılı özel öğre
tim Kurumları Kanununun 1 inci maddesinde özel 
öğretim kurumlarının açıklanması yapılmış ve bu ku
rumlarının içine «Çeşitli kurslar ve dershaneler» denmek 
suretiyle bunları da özel öğretim kurumu kategorisine 
daMl etmiş idi. Ancak 1982 tarihli Anayasamızın yu
karıda okuduğum 42 nci maddesi metnine göre, çe
şitli kurslar ve dershanelerin özel bir öğretim kuru
mu olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira ora
da özel okullardan bahsedilmektedir. Kaldı k'i, ne 
eğitim literatüründe, ne bir başka ülkede ve ne de 
bugüne kadar ve en son olarak 8-11 Haziran 1982 ta
rihleri arasında toplanan Millî Eğitim Şûra çalışma
larında, Türk Millî Eğitim sisteminin yapısı içerisinde 
özel dershanelerin yeri olmamıştır. 

Eğitim bir bütündür ve onun yeri de Okuldur. Bu 
okullar kanunlarla kurulur, yönetmeliklerine göre iş
ler ve sonunda orada öğretim gören öğrenciye bir 
başari belgesi verilir. Biz buna «Diploma» diyoruz. 
özel dershaneleri okul sisteminin arasına soktuğu
muzda sistem bütünüyle bozulur ve eğitimde eşitsiz
liği doğuran bir faktör olur. 

Bu özel dershanelerin kanunla tescil edilmiş ol
ması, aynı zamanda Devletin zaafını da ortaya koyar. 
Bu zaaf şudur : Ben okullarımda öğrencileri gereği 
gübi eğitemiyorum, benim eksikliğimi sen tamamla... 

(özel dershaneler fırsat eşitliğini de bozmaktadır. 
Biz, bir taraftan Devlet olarak gerek yöresel bakım
dan, gerekse sosyal yaşantı bakımından var olan eşit
sizliği ortadan kaldırmak için bütün gücümüzle çalı
şarak çözümler ararken, diğer taraftan eğitimde fırsat 
eşitliğini bozan durumu kanunla tescil etmiş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980 tarihinden son
ra kurulan hükümetler eğitimde fırsat eşitliğini sağla
mak için, konuyu 30 Kasım 1980 gün ve 17176 sayılı 
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ve 4 Haziran 1981 gün ve 17360 sayılı Resmî Gaze
telerde yayınlanan hükümet programlarını almak su
retiyle Devlet politikasını ortaya koymuştur. Bu poli
tikanın sonucu hazırlanan tasarı Danışma Meclisine 
sevk edilmiş ve burada yapılan tartışmalar sonucu 
8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun bazı maddeleri 
16.6.1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 
özel dershane sahiplerinin maddî yönden zarara ma
ruz kalmamaları için geçici madde ile kendilerine 1 
Ağustos 1984 tarihine kadar tasfiye imkânı tanınmış
tır. 

özal Hükümetinin Hükümet Programını tetkik et
tiğimizde millî eğitim konusunda ancak şu paragrafın 
yazılı olduğunu görürüz: 

«Çocuklarımızı ve gençlerimizi millî ve ahlakî de
ğerlerimizi benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı, bilgili, Türkiye'nin meselelerinin ancak millî 
birlik ve dayanışma ile ilmî ve akılcı yaklaşımlarla, 
gayret ve fedakârlıklarla çözümlenebileceğine inanan, 
herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen me
denî birer insan olarak yetiştirmeliyiz. ' 

İnsanın yetiştirilmesi için yapılan harcamaları en 
verimli yatırım sayan Hükümetimiz, eğitim ve öğre
time büyük önem verecektir.» 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, Hükümet Prog
ramında belirttiği bu görüşü, maalesef getirilen bu 
Planda götremiyoruz. Hükümet bütün gücüyle eğitime 
önem verecek ki, özel dershanelere yer kalmasın. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz de gayet iyi biliyor
sunuz ki, Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu günden bu 
yana, millî eğitim sistemimiz bir yaz-boz tahtası haline 
gelmiş, her (hükümet kendi görüş ve çıkarları doğrul
tusunda eğitim sistemini düzenlemiş ve yönlendirmiş
tir. O nedenle, bugüne kadar millî bir eğitim politi
kası yerleşememiştir. Bu gidişle yerleşmesine de im
kân yoktur. Bunun en açık örneği, 16.6.1983 tarihinde 
çıkarılan bir kanun, bir yıl sonra değiştirilmek isten
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının özel dersanelerle 
ilgili hükmü, Anayasanın 42 nci maddesinde ifadesini 
bulan, devletin eğitim ve öğretim görevine aykırıdır. 
Devletin eğitim ve öğretim gücünü ve ödevini zedele
mektedir. Bu, onur kırıcıdır. O nedenle, vereceğimiz 
değişiklik önergesinin kabul göreceği ümidiyle, hepi
nizi saygıyla selamlarım, (HP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
8.6.1965 Tarihli ve 625 Saydı özel öğretim Kurumları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Geçici 
Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1, — 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 16.6.1983 tarihli ve 
2843 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel 
hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafın
dan açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim 
kurumları ve bu düzeyde haberleşme iie öğretim ya
pan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci 
etüd eğitim merkezleri, biçki dikiş yurtları ve benzeri 
kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, 
öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar 
tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının 

. eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konu
larındaki hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 99 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısının 1 inci maddesinin 6 ve 7 nci satırlarında yer 
alan «çeşitli kurslar, dershaneler ve öğrenci etüt eği
tim merkezleri» ibarelerinin madde metninden çıkar
tılması arz ve teklif olunur < 

Isa Varda* Onural Şeref Bozkurt 
Zonguldak Çanakkale 

Mehmet Kemal Öökçora Reşit Ülker 
Bursa istanbul 

İbrahim Ura! 
İstanbul 

BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet katılı
yor mu?. 

MÎILLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DÎNÇERıLER (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
MİLLÎ EötfltîM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR .(Konya) — Hayır. 
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulunmak 

ister mi?. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — (Sayın Başkan 

önerge açık, biraz önce de izah ettim efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, açıklamaya gerek yok. 

BAŞKAN — önerge sahipleri bir açıklamada bu
lunmak istemiyor, önergenin açık olduğu nedeniyle. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

1 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 625 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağla
mak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Millî Eğiti
minin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yük
seltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırım
lar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?... 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi bu
lunmadığından maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 

Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dör
düncü fıkrası kaldırılmıştır. 

özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okul
ları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel 
okullar öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl 
süreyle gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf 
tutulurlar. Diğer bölgelerde açılacak özel okullar ise 
'bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar. Ayrıca 
eğitimle ilgili olarak bu Kanuna göre yapılacak yatı
rımlar, kalkınma planı ve programlarındaki, uygun 
görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum aç
ma izni için gerekli diğer şartlar yönetmelikte belir
tilir. 

Askerî okullar, din eğitimi ve öğretim'i yapan 
özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı 
okulların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açı
lamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi bu
lunmadığından maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
'bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : s 

MADDE 4. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Özel Öğretim Kurumu açacak ger
çek ve tüzelkişilerden istenecek en az ödenmiş serma
ye ve diğer malî teminat şartları, yönetmelikle tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok, 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi bu
lunmadığından maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir., 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 625 sayılı Kanunun, .2843 sayılı 

Kanunla değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler, kendi 
adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek 
ve tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Tür
kiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. An
cak, yalbancı çocukların eğitim ve öğretimi için, il
gili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu amaç
la kuracakları vakıflar tarafından uluslararası nitelik
te özel okul açılmasına, Bakanlar Kurulunca izin 
verilebilir. Uluslararası özel okulun açılabileceği yer
ler, açılış şekli, işleyişi, denetimi, gözetimi ve diğer 
hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi bu
lunmadığından maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir, 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 

Kanunla değişik 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

«iEği'tim-öğretim ve yönetim bakımından sakınca 
görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi ha
linde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı 
derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulu
nabilir.» 

«Bu kurumlarda öğrenci ve öğretmenlerin eği-
tîm-öğretim ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşı
layacak tesis ve teçhizat bulundurulur. Bu ihtiyaçların 
öğretim kurumlarına göre nitelik ve miktarları yönet
melikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı 

özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırıl
ması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mafdd'e 6. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Klanımla değiştik 9 unıcm maddesinin ikinci fıkrası aşja-
ğıdalkü şekilde dıeğî tıMflmıiş ve bu maddeye ükli fıikra 
dkllenımiışjtıir : 

«Eğitim - öğretim ve yönettim bakımından sakınca 
ıgörtilmddiğiMn tetftliş napoırfiao ile tespit edinmesi ha
linde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı 
derecelerde özel öğrettim 'kurum'ları bir arada bulu-
nıalbiılir.» 

«(Bu kurumlarda öğrenici ve öğreitmıenllıerin eğilt'iim -
öğrenim ihltütyaçdarı ile siosyaJ1 ihltliyaçiarmı karşıliayıa-
caJk tesis ve teçhizat bulıunldurulur. Bu ihlbiyaçların 
öğrettim kuramlarına giöre nite-İk ve mliikltarları yiönet-
möliiikll© bdlirîerair.» 

Özel öğrötiftı (kurumlarına a'ilt bina ve tdsMere en 
aız 20Q metre mesafe içtinıdekS maha'lleride meyhane, 
(kahvehane, bar ve benzerleri gibi teslisler kurulamaz 
ve satıüması kamunla ruhsata bağlanmış içlki ve b'en-
zeıfleriınin salüş yerleri açılamaz. Sözfcnuisu mahaller
de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette 
bulunan (bu gibi yerlerin faaliyetiejıinıe em geç M yâ 
içinde stoın verilir. Bu konuya ait uygulama esaıslları 
yönöömeKikle tespit edilin 

Metin Baiıibey titan Aküzıülm 
Afyon Kars 

Ogam Soysal (Hakkı Aritukasılan 
Antkara /Bingöl * 

Ünatl Yaşar Mehlmiet Bağçee'i 
Gaziantep Yozgat 
Atillâ Sim Mehmet DeMceoğllu 

Muş Adıyaman 
tbisan Nuri Topfeaya Haımjdi Özsoy 

Ordu Afyon 
Nabi Sabuncu Hayrelttin Ozanısoy 

Aydın Dityarbakiır 
Veysel Varol Alî Rıidlvan Yıldırum 

Erzincan Tuncelili 
Mehmet Üner Abdullah Alltınltaış 

Kayseri Afyon 
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Malhmult Altunalkar 
Diyartoalkır 

Brtöuğrul Göklgjün 
Aydın 

M Ayhan Çetin 
Çorum 

Mafomult Grhon 
Yozgat 

Alii Rıza Akaıydın 
Çoıtum 

İlhan Dinçe! 
Malaıtya 

Mahmut Akkıılıç 
Izrriir 

M. Nuri "Özet 
Esklşeh'ir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Murat Muştala Sökmemoğlu 
Haitay 

'M. Besüım Göçer 
Çlorum 

Bahrîye Üçdk 
Ordu 

Kald'ir Demir 
Konya 

Salim Erel 
Konya 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önergeye Hük'ümet kaıtılıyör mu? 
. (MİLLÎ EÖMM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (tsitanbul) — Katılı
yoruz* 

BAŞKİAN — KaiMıyorsunuz. 
K'öniilsyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Kaitııtoyoruz. 

BAŞKAN — K afallıyorsunuz. 
önejngeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eltmeyenfer... Kalbul edilmişitiir. 
6 nci rrtalddeyi kabul adiden değişiklik önergesi 

doğrulllfcusuınlda oylannıııza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etaeyemler.., Kalbul edilımliıştıir, 

7 nci maiddeyi okutoyoruım : 
MAIDDE 7. — 625 sayılh Kanunun 20 nci mad-

desli aışağıidalkıi şekilde değlştiirilmiişltir. 

Maldde 2Ü. — Bu Kanunum yâMitâlte graği ta
rihten önce yalbancıllar tarafınldan açılmış bulunan 
özel öğrettim (kurumîannıın, üzerinde kurulduMan 
arazitefi genüşlöütoıemek şartı ve Bakanlığın izni ile, 
mevcut arazi üzerimdeki bina, öğrenci ve teçhizat ka
pasiteleri en çok bir ımüsİnl geçmemek üzere artala-
(blfllir veya yeniileneblir. Yeni.arazi edinmeleri ve ka* 
pasStelerini en fazla beş misline kadar artırabilmeleri 
Bakamlar Koıruıîunıun kararına bağlıdır. Bunun dışın
da binaları gerâişteülemez, çoğalöamaz, şubeleri açı
lamaz, mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere 
yeniden binalar inşa edilemez, herihaıngi bir suretle 
ımtüıllk edlnfemez veya kkaflanamaz. 

Mevcut binaUardia ihtiyaç hainde yapılacak tamii-
ırait ve tadilat Baikanflığra iznine bağhdır. 

BAŞKAN — Madde üfcerınde söz almak iste
yen var mı? Yok.' 

Madde hakkımda verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maiddeyi oylannuza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edlmfiştİir. 
'8 'imdi maddeyi dkuîtuyorum : 
(MADDE 8. — 625 sayıik Kanunun!, 2843 sayılı 

Kanunla değişik 21 indi' rnaddbsMn birindi, ikinci, 
altıncı ve yedinci fıkraları1 aşağıdaki şekilde değişti-
ritmiş; bu maddemin dördüncü fıkrası kaldınllmııştır. 

«özel öğreftfim kurumlarında yönettim, eğitim ve 
öğrötüm hizmetlerinin, asıl görevi bu kuruıriarda olan1 

yönetici ve eğMIm - öğrenim elemanları ile yürüttül-
mesıi esastır, Gerektiğimde uzman ve uslta öğreticiler 
geçidi veya sürekli olarak bu kurumlarda çalDşftırMİa-
IbiMer.» 

«Bir özel okulun, mevcut ders saafti sayısının, ku
ruluş sırasında üçte birimin; kurulusundan beş yıl 
sonra oa en az üçte IkÜsimin, asıl görevi bu okulda 
olan öğretmenler tarafundan okutulması zorunludur.» 

«tht'iyaç hairide, reJsimî öğreitlim kurumlarında gö
revli öğretim elemanlarına, aisıi görevlerini aksataıa-
malk kaydıyla, aylığı: karşılığı okutmakla yükümlü bu
lunduğu haftalık ders saatli sayısının yarısı kadar, il-
gü bakanl̂ kilaran izrii ile ücretli dem verilebilir, öğ
retmenin toplanı ders saatli saynsı haftada 30 saati ge
çemez. öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşı
yan diğer Devlet memeıtariına da, haftada sekiz sa
ati geçmemek üzere üıcretllie ek ders görevi verilebi
lir.» 

«Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenleri
ne özel okul, öğrendi etüt eğMim merkezi; ve kurslar 
dfşumdaM özel öğretim kurumlarında ıgörev verilemez. 
Buma aykırı hareket eden kurum halkSkında Kanunun 
15 indi malddesli, görev alanlar hakkında da 47 nci 
ve 48 imci maddelerine göre işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde sıöz almak isteyen 
var mı? Yok, 

Değişiktik' önergesi yok, 
Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Emmeyenler... Kabul edünügtür. 
9 uncu maiddeyi dkultoyorum : * 
MADDE 9. — 625 sayiı Kanunun 22 nci madde

sine aışağıidakli fıkra eklenıriiştir. 
'Bünıyeslimde biriden fazla özd1 öğretim kurumu bu

lunduran kurumlara, yönetübiük yapma şarlarım haiz 
bir genel1 m»üd)ür aitanalblir, 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz allmak isteyen 
var mı? Ydk, 
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Değişiklik önengesli yok. 
iMalddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.... Kabul edifoniişjtlir. 
10 oncu maddeyi okuituyorum : x 

MADDE 10.— 625 sayılı Kanunun 25 inci rnad-
deslimin birinci ve İkinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştiıriilmıişltir. 

«Bu Kanunun yayımı tarihlinde anıavcult olup, 23 
Ağustos 1923 taıriih ve 340 ısaıyıl'iı Kanuna bağlı And-
ılaşimanın 40 ve 41 indi maddeleriyle ilgfei bulunan 
oikulların özelll'ik göstermesi gereken hususları yönet-
melIMie ıtösıpit eidiil'ir.» 

«Yönelteafk, illgiii memleketlerin bu konulardaki 
ınıültielkalbıill mevzuat ve uygulamaları dikkate atanafc 
suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte beirtitoeyen hu
suslarda râslmî okullar mevzuatı uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen var ımı? Yok. 

Değişiklik önergesi yok. t 

Malddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Eğmeyenler... Kabul ediılmliişjtiir. 

11 indi ımaldldleyli okultuıyoınım : 
MADDE 11. — 625 ısayılı Kanunun 27 nci mad

desi aışaığıldaki şekilde değî tirfilim'iiştir. 
«(Madde 27. — özel öğretim kuMmları, eğitim, 

öğretüm* ve yönetim bdkımilarıridan bu Kanunla ve 
kuramlarla ilgii A r a k çıkarıUacak yönetmeliklerle 
tespit ddlilen esaslar içinde Mîllî EğiltSm Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca lüzum görülecek .tedbirleri alir-
lar. Bakanlık, bu tedbirlerin yerine getirilmesini! be-
'lirll bir süreye bağlı tuitalbÜlir. 

Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel 
öğretim Kuıru'mıîaonldia Bakanllılk Danışmanı (ReMberi) 
glöreıvlenldîrebıiir. Bakanlık Danışmanlarının hangi 
'özel öğrellim kuramlarında görevlenddırileceğji, bunla-
ırın nitelikleri, görevleri özel öğretim kuramlarıyla 
lilşktei -ve özel öğrettim, •kurumila'raınida koordinasyon 
ve işbirliğinin esasları yönetmelikle düzenlenir.» 

ıBAŞIKİAN — Madde üzerinde söz ailmak iste
yen var ımı? Yok. 

'Madde halkkıdda verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Malddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Bitmeyenler... Kabul edlmfflştlir. 
12 ndi 'maddeyi okuituyorum : 
•MADDE 12. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 

Kanunla değişlik 30 uncu maddesi aşağıdaki sekide 
Ideğisjtiriltaişltiır. 

«Madde 30. — özeli öğretim Kurumları ancak ta
nıtıcı mahiiyetite reklam ve Man verebilirler. 

Özel öğretim kurumlan reklam ve ilanlarının bi
rer örneğini yayımından en az onıbeş gün önce val
iliğe vermek zoruridadır. Reklam ve i'lianın tanıtıcı 
malhüyettte olduğuna vaifflik karar verir. Bu kurumlar 
reklam ve iflanlarınlda gerçeğe aykırı beyanlarda bu-
ilıunamazllar, televizyonda reklam ve ilan yapamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak jste-
ıyeri var mı? Yok. 

Madde, halkkınlda verilmiş değişiklik önergesü yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuıyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edimüştlir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 

Kanunda değişik 31 indi' maiddesü aşağıdaki şekilde 
değişıtlirilmüştiırv 

«ıMaldde 31. — Özel öğretim Kurumlarının ücret
leri, kumulmİann her yâ Mayıs ayından önce yapa
cakları teklif üzerine 1 ücret *tespüt komisyonlarının 

• kararı ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
onayı ile en geç Temmuz ayın'da tespit ve ilan olu
nur, 

Ücretlerin kaç taksitte alınacağı ve tahsil .ile îl-
ğilii diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Ücretler öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut 
olduğu takdirde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan-
ılığının onalyı ille artırılabilir. Bu zamlı ücret, il'anı ta
rihlinde yürürlüğe girer, 

İl ücret tespit komisıyonllarının kuruluşu, çalışma 
ve ücret tespit yöritemteri yöneltmelîilkte beMilir.» 

'BAŞKİAN — Madde üzerimde söz almak isteyen?.. 
Ydk; 

Madde halkkınlda verilmiş değişjikİk önergesi yök. 

'Maddeyi oylarınıza suöuiyorunı : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madlde kabul edlrriJşltir. 

14 ündü rnaidldeyi okuituyorum : 
MADDE 14. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 

Kanunla değişik 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
*değiş(tMlmiiştir. 

«Madde 33. — özel okullarda yöneticilik ve eği
tim - öğrettim hizmeti: yapanlara, kıdemlerine göre 
(emeklilik hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık 
ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutaırlann-
<dan az lûcret verilemez-

(Sosyal yardım kapsamalıdaki ek ödemeler Bütçe 
kanunlarıyla resmî oku! öğretmen ve personeline »ağ
ılanan haklara denk olarak özel okul öğretmelerime 
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ve ptuftonelioıe de Ödenir. Sosyal yaralım kapsamındaki 
de ödemelerden vergi kesilmez. 

özel öğretim kururnlaTindalCi birim ek ders üc
reti miktarı, resmî okular için tespit edien miktar
dan az olamaz.» 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz aflmalk isteyen?., 
Yok, 

Madde halktkımda verlmüs değiçMk önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Bfimeyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

15 imci maddeyi okultuıyoruım : 
IM'AÜDE 15. — 625 sayıla Kanunun 35 inci mad

desi aşağıdaki sekide değiştirikrıÜştir. 
«Madde 35. — Yazılı sözleşmede kararlaştırılan 

ücret, biordro ile her ay sonunda verilir. Yönetici ve 
öğretmenlere ücretlerini zamanımda ödemeyen kurum-
îar, bu ücretleri gün (başıma aylılk ücretin % 1 fazla
sıyla ödemek zorundadırlar. Yönötüci ve öğretlmenle-
rfirı ayide ücretleri, yönıetmeKktfere göre yülkfüimıMi bu-
ıhınĞMan görevleri yapmaları şartıyk, ders yılı için
deki talti1 günBerönı'de Jmİham ve taltt aylarında da 
Ödenir.» 

•BAŞKİAN — 15 inci1 madde üzerönde söz almak İs-
ıteyen sayım üye?.. Yok. 

Madde hakkında verilmiş 'olan değişiMk önergesi 
yok, 

Maddeyi oylarımıza sumuyoruım : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edlmiştir. 

16 ncı maddeyi akuituyorum : 
MADDE 16. — 625 sayılı Kanunun 38 inci mad-

idesi aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 
«Madlde 38. — özel öğre'tüim kurumilarımda çalı

şan öğretmen ve diğer personele Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa göre tevsik ©dilen haistalıikllıarı ve 
işkazaları için Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
töşgöremezflilk ödenekleri, bu kişilerin özel öğrdtim ku-
rumla'riiridan almialkita oldukları ücretten eksik ise, ara
daki fark özet öğr©!rim kurumunca tamamlanır. 

IBAIŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

1'6 ncı madde halkkıında verimiiş bir değiişilkpk 
önergesi var, dkütuyoruırn : 

Türlkîye Büyük Millet MeoMIsıi Başkanlığına 
Gördürmekte olan kanun taisarıisımım 16 ncı mad

desinde tanzim edilen 625 «ayılı Kamunun 38 inci 
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maddesini değiştiren hüküm içinde yer alan «kurum» 
sözcüğünün rnetün'den çıkarılmasını arz ederiz. 

Talat Sargın Metin Ernıiroğlu 
Tokat 'Malatya 

Hakkı Antukaslan Afodurrabman ©ozkurt 
İBÜmgöd Ktonya 

(t'sm'adü D a y ı 
'Bakkesir 

B A Ş K A N — Sayım miletlve'külferi, bu rada bir 
açıklamaya ihtiyaç o lduğunu zannedtyoîl ım. 

16 ncı m a d d e d e şöyle b i r ifade var; «Özel öğretim 
Ikurumlarıında» diye b i r «kurum» tabiri burada var , 
«çalışan ö ğ r d t a e n ve diğer preSönele Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa göre tevsik edilen hastalık
ları» diye devam ediyor. Herhalde maflesat, bu Sos
yal Sijgoııtalar Kurumu değildir zannediyorum. 

önerge saJhÜbi bu hüisuisita bir açılklama yapar mı? 
Buyurun efendimi. 
TALAT SARGİN (Tokat) — Sayım Başkan, de

ğerli miilleftvelkfflera; bildiğimiz üzere, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kamunu, Sosyal Sigortalar Kurumunum ku
ruluş ver işleyjişleriin1) tedvir eden kanundur. Sosyal Si
gortalar Kanunu ise, 506 numaralı Kanundur; sıigof-
IfaJhftarm hak ve menlfaaltferini dlüzentoyen kanundur. 
'Burada maddî hata olmuştur, 3 ündü satırda «ku
rum» sözcüğü kalktığı takdirde, burada ifade edilen 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunudur've bu doğru
dur. Zaten madde içerisinde salt «kurum» sözcüğü 
bir yerde geçer; 3 ündü satırda. Bu çılktoğı takdirde, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluş ve inleyişini 
tedVir eden kanun değil, silgoıitaMarım hak ve Öde-
neMerM ve prîmterîmî' |edvir eden kamuma atıf yapıl
mış olacalktır. 3 üncü satardaki «kurum» sözcüğü çık
tığı takdirde, 506 sayuh Sosyal Sigortalar Kamumu ön
görülmüş olacalktır. 

Teşekkür ederim. (Afflcıışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Okumam önergeye Hükümet katilayor mu? 
MİLLÎ EÖMM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBÎ DİNÇERUER (fetanbull) — Katili-
yoruZj 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MIİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Hülkumelt ve Komisyon 

Ikatıihyor. 
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Madde halkUcında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabull edenler... 

Kalbul ötimeyenler... Madide kabul edilmiştir. 
20 nci malddeyi okutuyorum : 
MAJDDE 20. — Bu Kanunun 3 ündü, 4 üncü, 5 

indi, 6 ne», 10 uncu, 11 inci, 13 ünöü ve 17 nci mad
delerinde ve elk madde 4'de sözlü edilen yönetimelıiikîer, 
Balkanlılkça yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alımaöc isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabull edenler... 
Kalbul etimeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 indi maddeyi okutuyorum : 
MAsDDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

rüriMğe girer. 
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

:Ydk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuil edenler... 

Kalbul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
22 nci maddeyi dkultuyorum : 
•MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
İBAŞKIAN — Madde üzerinide söz atoak isteyen?.. 

Ydk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuil edenler... 

Kalbul etmeyenler... Maidlde kabul edilmiştir. 
Oyunun renıgidi beliritlmek üzere söz almak iste

yen sayın milletvekili var mı? Yok. 
Taslarının 14 üncü maddesinin 2 nci fıfcrasunun son 

dümlesinlde «Sosyal yardım kapsamındaki elk ödeme
lerden vergi kösimeız» denilmesi nedeniyle, kanun ta
sarısının açık oylamıaya tabi olduğunu kabul ediyor 
ve açılk oylamanın sıralar arasında kutuların dolaş
tırılması, oylarım bu şdfcide kullanılması biçiminde 
yapıllmasını oylarımıza sunuyorum : Kabull edenler... 
Kabull etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kutular ıSflraiaır arasında dolaıştırıfflsın., 
(Oyların toplanAnasına başlandı) 
2. — Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, Anayasa Komisyonu Mütalaası ve İçişle
ri, Plan Ve Bütçe komisyonları raporları (1/6) (S. Sa
yısı: 104) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Böllge Vali
liği Hakkında 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Reddine Dair Kanun Tasarısının görüşütae-
isime basılıyoruz. 

KomAıyıoın ve Hüldümet yenlerini aillmış bulunmak-
taJdıriar. 
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Önergeyi oylaonıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul dttoeyenller... önerge kabull ddlrn'iiştir. 

önerge doğrultusunda (maddeyi bir dalha okutuyo
rum : 

MADDE 16. — 625 sayılı Kanunun 38 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Madde 3>8. — 'özel öğretim kurutalanrida çalı
şan Öğrdtmen ve diğer personele, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa göre tevsik edilen hastalılkıları ve 
işlkazallan için Sösıyall Sigortalar Kurumunca ödenen 
işjgöremezUlk ödemekleri, bu kişilerin özel öğretim ku
ramlarından âtnakita oldukları üöretlten ekislik ise, ara
daki fark özel öğretim kurumunca tamamlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edÖlen değiş'ilklk 
önergesi 'şeklinde ve şimdi okuduğumuz biçimde oy
larınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Mald'de kabul edilmiştir. 

17 ndi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 625 sayılı Kanunun 42 nci mad

desinin İkindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
«ir. 

«Bu yardımların esas, şekil ve şartları yönetmelik
te belirtilir.» 

BAŞKİAN — Madde üzerinde söz almaik isteyen?.. 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunıuyorum : Kabul edenler... 

Btoıefyeriler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 625 sayılı Kanuna 2843 sayıllı 

Kanunla eklenen Geçici Madde kaldıırıîmuşitır. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz almaik isteyen?.. 

Ydk, 
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabull edenler... 

Kalbul etmeyenler... Madide kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 625 sayılı Kanuna 2843 sayılı 

Kanunla eklenen Ek 1 inci madde* Ek 3 ündü madde 
olarak değÜşit'initeiiş ve bu Kanuna aşağıdaki Ek 4 üncü 
malddo ekllenmişltlir. 

«Ek Madde 4. — özel Öğretim Kurumıları, öğ
renci 'kapasitelerinin % 2'sinden aşağıya düşmemek 
üzere ücretsiz öğrenci dkulfimakla yüküımfliüldürler.» 

«(Bakanlık, ücretsiz okutulacak: öğrencilerin mikta
rı, seçimli ve torumlaıra kabul santiarını yöneltmeliMe 
düzenler, ücretsiz öğrenci mdlktaonı yüzıde ona kadar 
arttırabilir.» 

BAŞKİAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.-
Ydk, (1) 104 S. sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Raporun okunup okunmamaisını oylarınıza suna
cağım : Komisyon raporunun ökunmajsını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Raporun tümıü üzerinde Halkçı Paıtti" Grubu adı
na Sayım Hüseyin Aydemir, sata adına Sayın Ahmet 
Turan Soğanıcıoğlu söz istemii'şllerdlir. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hüseyin Ayde
mir; buyurunuz efendim. 

HP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
l(İzmir) — Sayım Başkamın, Yüce Meclisimizin pek 
muhterem üyeleri; 5 Ekim 1983 tarihli Resmî Ga
zetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 
ihdas edilmiş bulunan bölge valiliği hakkındaki gru
bumuz görüşünü ifade ve arz etmek için huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Bahis 'konusu kanun hükmünde kararname ile 
5 Ekim 1983 günü iller üzerinde yeni bir mülkî ka
deme ve valiier üzerinde yeni bir hiyerarşik otorite 
olarak bölge valiliği ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
Aynı kararnamenin bir maddesine göre de, bölge 
valiliği kuruluşları, kararnamenin yayınlandığı tarih
ten itibaren 1 yıl süre içerisinde kurulacaktır. 

Bugün yüksek huzurlarınıza takdim edilmiş bulu
nan Bölge Valiliği İhdası Hakkındaki Kanun Hük
mündeki Kararname, İçişleri Komisyonunda oybirli
ği ile reddedilmişti ve İçişleri Komisyonundan son
ra Plan ve 'Bütçe Komisyonunda da yi
ne Bölge Valilikleri ihdası Hakkındaki Ka
nun Gücündeki Kararname komisyonca oybir
liğiyle reddedilmiştir. Bu konuda grubumuzun ko
misyondaki üyelerle tam bir görüş birliği, fikir bir
liği içerisinde olduğunu ifade etmek isteriz. Ancak, 
bu kadar önemli bir kanun hükmünde kararname 
ve yeni bir mülkî idare ihdas eden Bölge Valiliği İh
dası Hakkındaki Kanun Gücündeki Kararnameyi 
oybirliği ile ve müşterek bir anlayışla reddetmemizin 
gerekçelerini de burada ilmî şekilde izah etmek mec
buriyetindeyiz. Bu yöndedir ki, bahis konusu, 5 Ekim 
1983 günü yürürlüğe girmiş olup henüz bölge kuru
luşları tamamlanamamış bulunan bu kararnameyi ni
çin komisyonlar olarak ittifakla reddettiğimizi bura
da açıklamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kararname, ihdas edilmek is
tenen, Bölge Valileri Hakkındaki Kanun Gücünde
ki Kararname metni her şeyden evvel Anayasamızın 
126 ncı maddesine, idaremizin ilkelerine aykırı düş
mektedir. Bunun yanında, memleket gerçekleri, ida
rî uygulama ve idare hukukunun ilkelerine de, aynı 

kararnameyle ihdas edilen bölge valiliği aykırı düş
mektedir. Bir yandan, memleket gerçekleri, idare hu
kuku ilkeleri yönünden idare sistemimizde büyük 
mahzurları olacağına kanaat getirdiğimiz bölge vali
liği ihdasını, aynı zamanda Anayasamızın 126 ncı 
maddesindeki ilkesine de kesin olarak aykırı gördü
ğümüzü ifade etmek isterim. Şöyle ki: Anayasamı
zın idarenin kuruluşu ve merkezî idare ilkesini ifa
de eden 126 ncı maddesinde, Türlkiye merkezî idare 
kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik 
şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre il
lere, iller de diğer (kademeli bölümlere ayrılır. İl
lerin idaresi yetki genişliği esasına dayamr. 

Yine aynı maddenin, son fıkrası, «Kamu hizmet
lerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak ama
cıyla, birden çok (ili içine alan merkezî idare teşki
latı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri ka
nunla düzenlenir» der. İşte biz, ihdas edilmiş olan 
bölge valiliğini, bu maddedeki idare hukuku ilkeleri
ne ve esaslarına her şeyden evvel aykırı görüyoruz. 

Merkezî idare kuruluşu bakımından 1924 tarihli 
Anayasamızda, «İller ve idare kuruluşları coğrafya 
durumuna ve ekonomik şartlara uygun olarak il teş
kilatı kurulur» hükmü vardı. Daha sonra bu iki ge
reğe; yani coğrafî şartlarla, ekonomik şartlara ila
veten son Anayasamız ayrıca «İl idaresi kamu hiz
metlerinin gereklerine göre kurulur» hükmünü getir
di. Böylece, merkezî idarenin taşra teşkilatı, «Coğ
rafî şartlar.ekonomik gerekler ve amme hizmetleri
nin gereklerine uygun olarak il kademesinde teşki
latlanır» hükmü Anayasamızda uygulamaya ko
nuldu. 

İkinci fıkrada da, «İllerin idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır» hükmü getirilmiş oldu. «İllerin ida
resi yetki genişliği esasına dayanır» demekle, merkezî 
idaredeki bakanlıkları... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakika müsaa
de eder misiniz efendim,-

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı 
efendim? 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili yok ise 
oylama işlemini bitiriyorum. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Merkezî 

idarenin idare yetkisi, yetki gençliği esasına göre ba
kanların haiz oldukları yetkiler ile illerde valilere tev
sii mezuniyet, yani yetki genişliği esasına göre dev-
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redilir. 'Böylece de, il idaresi mülkî bir kademe olarak 
taşra teşkilatında esastır. Anayasamız «İller, diğer 
kademeli bölümlere ayrılır» diyerek, illerin altında 
ilçe ve bucak teşkilatları kurulabileceğini de ifade 
etmiş; ancak, taşra teşkilatında merkezî idarenin 
yetki genişliği esasına göre yürütüleceğini; yani hü
kümetin, bakanların, haiz olduğu yetkilerin taşrada 
yetki verilecek olan valiler tarafından mülkî idare 
dilimi olarak illerde uygulanacağını açık olarak gös
termiştir. 

Bu bakımdan, aynı 'Anayasanın son fıkrasında 
«Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum 
sağlamak amacıyla, birden çok ili içerisine alan mer
kezî idare teşkilâtı kurulabilir. Bu teşkilâtın görev ve 
yetkileri kanunla düzenlenir» hükmünde yetki geniş
liği; yani tevsii mezuniyet ilkesi yoktur. Şayet bu 3 
üncü fıkrada da «ikiden ziyade illeri kamu hiz
metlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak 
bakımından yetki genişliği esasına göre bölge kade
meleri kurulabilir» demiş olsaydı; yani yetki geniş
liği ilkesini bu 3 üncü fıkrada da, amme hizmetleri
nin görülmesinde ikiden ziyade illerde verim ve uyum 
sağlamak maksadıyla vermiş olsaydı, yetki genişliği 
prensibini burada zikretmiş olsaydı, o zaman vilayet 
üzerinde üçüncü bir mülkî idare kademesini kurar, 
valilerin üstünde bölge valiliği hükmünü yerinde 
görebilirdik. 

Daha evvel Danışma Meclisinde hazırlandıktan 
sonra geçen maddede yetki genişliğini bu fıkraya da 
teşmil etmiş bulunuyordu; fakat sonradan Millî Gü
venlik Konseyinde bu maddenin müzakeresi sırasın
da, bu fıkradaki yetki genişliği tamamen çıkarılmış 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, iki veya daha fazla 
ili ilgilendiren amme hizmetlerinde verim ve uyum 
sağlamak maksadıyla; ama yetki genişliğini haiz ol
madan kurulacak idarî teşkilat, il idare kademesinin 
üzerinde olamaz. O, sadece bölge kuruluşları arasın
da koordinasyon sağlamaya matuf, koordinasyon ve 
işbirliği sağlamaya matuf hir işbirliğini ifade etmek
tedir.. Bu bakımdan, bugün pek çok illerimizde, il 
idaresinin dışında her bakanlık il İdare kademesiyle 
bakanlık kademesi arasında kendi teşkilatını, müsta
kil teşkilatını kurmuştur, bölge teşkilâtları kurmuş
tur. Karayolları Genel Müdürlüğü, Toprak - Su .Böl
ge Müdürlüğü, Ziraat (Bölge Müdürlüğü, ti İmar (Böl
ge Müdürlüğü gibi aklınıza hangi amme hizmetiyle 
ilgili merkez teşkilâtı gelirse gelsin, pek çok teşkilat
lar il kademesiyle kendi bakanlığı arasında yeni bir 
teşkilat kademesi üretmiştir, işte orada da yetki ge

nişliği olmadığı içindir ki, şu üçüncü fıkraya uygun 
olarak teşkil edilmiştir. 

Simdi, bu kuruluşlar, yatırımcı kuruluşlardır; Hü
kümetin ve Devletin en etkili ve güçlü araçları bu 
teşkilatların emrindedir. Bir Devlet Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü, bir Karayolları Bölge Müdürlüğü, bir 
Orman Başmüdürlüğü, bir Yol Su Elektrik Bölge 
Müdürlüğü, bir Turizm Bölge Müdürlüğü gibi bun
lara benzer diğer kuruluşlar valilikle bakanlık arası
na sıkışmış ve çoğu yerde valinin kontrolundan çık
mış, illerde valilerin emrinde olmayan, doğrudan doğ
ruya bakanlığa bağlı olduğu için bakanlıkla sıkı bir 
irtibat kuramayarak, nevi şahsına münhasır müstakil 
dukalıklar halinde kendi güçlerini verimsiz şekilde 
kanalize etmek durumundadırlar. Eğer bu büyük ya
tırımcı kuruluşlar koordineli bir şekilde bir makam 
tarafından koordine edilip işbirliği sağlanamazsa, ta
biî beş yıllık kalkınma plan ve programlarının uygu
lanması da zedelenmekte, amme hizmetleri çok bü
yük boyutlarda tedirgin edilmektedir. 

Esasında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunumuz çı
karılınca bütün bölge teşkilâtlarını kendi il sınırı için
deki valilerin emrine vermişti. Fakat sonradan her ba
kanlık kendi teşkilatına otonomi kazandırmak mak
sadıyla bu teşkilatları valilik emrinden çıkardı ve 
müstakil kuruluşlar haline getirdi. İşte bu zorunlu
luk; yani teknolojik gelişmeler, ekonomik şartlar güç
lü bölge kuruluşlarının denetim altına alınması, bil
hassa bölge kuruluşları arasında karşılıklı yardım
laşmanın bir koordinatör makam tarafından yürütül
mesi zorunluğu ortaya çıktı; ama bu zorunluk bölge1 

valiliği değil, ilme, Anayasaya, idare hukukuna ay
kırı olarak bölge valiliği değil, bir koordinasyon sağ
lamak konusu varsa, bunun imkânı vardır; ya mev
cut valilerin emrine tamamen veririz bölgeleri ve va
liler bölge müdürlerinin amiri olarak onlara direktif 
verir, emir verir, onların güçlerini birleştirir ve olum
lu, başarılı hizmetler verir veya bunu yeterli görmü
yorsak, mutlaka ikiden ziyade illeri kapsamına alan 
bölge kuruluşlarına bir koordinatör makam bulma
mız gerekirse, birçok ülkelerde yapıldığı gibi, bölge 
valiliği asla değil, fakat bu koordinatörlük görevini 
yerine getirecek bir makam, valinin üzerinde ayrı bir 
kademe olmadan yine bölge içerisinde, bölge merke
zî olarak kabul edilen ilin valisine, diğer valiler üze
rinde emir ve talimat verme yetkisi olmaksızın; sa
dece bölge kuruluşlarının amiri, denetimcisi, talimât-
çısı olarak merkez kabul edilecek il merkezlerindeki 
valilere diğer bölgeye dahil il valileriyle işbirliği ya-
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parak bölge kuruluşlarına istikamet verecek koordi
nasyon yetkisini tanımamız mümkündür. O zaman 
da, içişleri Bakanlığının, koordinatör valilik mües
sesesini getiren ayrı bir tasarıyla (huzurunuza gelme
si gerekmektedir. 

Bu bölge kuruluşlarının mutlaka koordinasyonu
nu sağlamak ve gerek valiler emrine veyahut da böl
ge merkezindeki valinin emrine vermek bakımından 
zorunluluk müşahede edilmekle beraber, aynı za
manda, yine bölge valiliklerine gitmeyi gerekli gören 
gerekçede son plan ve programların uygulanması, beş 
yıllık kalkınma plan ve programlarının bölge planlas 

rınm yapılması, bu planların uygulamaya konulması, 
araçların birleştirilerek güçbirliği yaratılması için 
bölgedeki valiler arasındaki koordinasyonu sağla
mak zorunluluğundan da doğduğu ifade edilmekte
dir. Yine de bu lazımeyi, bu zorunluğu, bölge vali
liği ihdas etmeden, valiler üzerinde ayrı bir hiyerar-
şik otorite yaratmadan yeni bir bölge idare kademe
sine lüzum kalmadan koordinatör valilik müessese
sini ıslah etmek suretiyle yerine getirmek mümkün
dür. 

Son olarak, bölge valiliğine böyle bir kararname 
ihdasıyla imkân vermeye zorunlu kılan bir gelişme 
de, 12 Eylül öncesinde suçluların sayısındaki gelişme, 
teknolojinin artması, sadece il düzeyinde değil, böl
ge düzeyinde suçlulukla mücadele etmenin zorunlu 
olması, bölge düzeyindeki imkânları birleştirerek 
güvenlik bakımından müşterek bir planlama, müşte
rek bir istihbarat ve müşterek bir uygulama, operas
yon yapılmak zorunluğu bilhassa anarşik suçlar yo? 
nünden bölge valiliği ihdası düşünülmüştür; ancak 
böyle bir bölge valiliğine bu gerekçe ile de gitmek 
mümkün değildir ve esasen de lüzum yoktur. Yine 
kurulacak bir koordinatörlük makamı, hu zorunlu
luğu da, bu gerekçeyi de etkisiz kılabilecek ve amme 
hizmetinde müessiriyet sağlayabilecek etkinliğe her 
zaman sahip olabilecektir. 

İBAŞK'AN — Sayın Aydemir, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

HÜİSEYİıN AYMMttR (Devamla) — Bu konu
da sistemler var; zorunluluklar eğer iller arasında bir 
koordinatörlük makamını planlama, güvenlik, müş
terek uygulama ve güçbirliği bakımından zorunlu kı
lıyorsa, bölge valiliği değil, koordinatör valiliği ih
das ederek bu sorunu çözebiliriz kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan, Halkçı Parti Grubu olarak içişle
ri Komisyonunda ve Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edilmiş olan; bölge valiliği ihdasını reddeden 

kararı bütün olarak benimsiyoruz, o karara katılıyo
ruz ve herhalde de bu, Meclisimizin, yüksek takdi
rinizin müştereken, anlayış ve görüş birliği içinde vere
bileceğimiz bir ret kararı olacaktır. 

Hepinize en derin hürmetlerimi ve en iyi duygu
larımı arz ederim. (Alkışlar). 

^BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
/. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı : 
99) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 8. 6. 1965 ta
rihli ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu
nun ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir 
Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun oylama sonuçlarını ilân ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 286 
Kabul : 231 
iRet : 47 
Çekimser 2 
Geçersiz oy sayısı : 6 

olmakla, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Hayırlı olsun efendim. (Alkışlar), 

2. — Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Anayasa Komisyonu Mütalaası ve içiş
leri, Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/6) (S. 
Sayısı: 104) (Devam) 

(BAŞKAN — Gruplar adına başka söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Şahsı adına konuşmak üzere Sayın Ahmet Turan 
Söğancıoğlu; buyurun efendim. 

AHMET TURAN SOĞANCIOÖLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce söz 
almış olduğum için değerli huzurlarınızı işgal ediyo
rum. Benden evvel konuşan Halkçı Parti milletveki
li arkadaşım, benim söyleyeceğim birçok hususa eni
ne ve boyuna temas ettiği için ve vakit de bir hayli geç
tiği, hepiniz yorulmuş bulunduğu için sabrınızı tü
ketmeden, çok kısa, öz olarak birkaç cümle ile söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 71 sayılı Kanun Kuvvetin
de Kararname ile kabul edilen bölge valiliği, gerek 
içişleri ve gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda red
dedilmiştir. Bu komisyonlarda görüşülen ve ileri sü
rülen bütün fikirlere katılıyorum. Ben, özet ola-
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rak, bir Anayasa yönünden, bir de böyle bir teşkila
tın memleketimize bir fayda getirip getirmeyeceği 
yönünden kanunun üzerinde kısaca duracağım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 1'2'6 ncı 
maddesinde merkezî idare teşkilatında esas olarak il 
ve zirvede vali kabul edilmiştir. Valinin üzerinde 
herhangi bir makam, mevki ve kişi öngörülmemiş
tir., 

«Bölge valiliği teşkilatını tetkik ettiğiniz zaman, ki 
mutlak etmişsinizdir, göreceksiniz ki bölge valiliği 
teşkilatında valiler kaymakam, kaymakamlar nahiye 
müdürü mertebesine indirilmiştir. Vali bir yere gide
ceği zaman bölge valisinden izin almak zorunda bıra
kılmıştır; hatta bölge valiliği Anayasamızın esas ka
bul ettiği üç kuvvetten yalnız yasama kuvvetini ha
riç tutmuş, hem icra ve hem de yargı kuvveti üze
rinde denetleme ve onlara müdahale hakkı getiril
miştir ki, bu yönüyle de Anayasamıza aykırı bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa yönünden arka
daşımız geniş izahat verdiği için ben daha fazla ko
nuşmayacağım, fayda yönünden üzerinde durmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, asırlardan beri İM illetimi
zin benimsediği bir idare sistemi vardır. Mülkî idare 
sisteminde vali ve validen sonra gelen kaymakam, 
nahiye müdürü, muhtarlık gibi teşkilatları Milletimiz 
benimsemiş ve şanlı tarihimizde çok meşhur valiler 
yetişmiştir. Eğer bölge Valiliğinden amaç, kamu hiz
metlerinin uyumlu ve verimli görülmesi ise, valileri
mizi daha güçlü kılalım, onlara daha yetkiler vere
lim ve uyumu ve verimi bu yönüyle sağlayalım. Kal
dı ki, bölge valilikleri birtakım kırtasiyeciliğe, bürok
rasiye - ki biz bir kanunla bunları kaldırdık - im
kân veren ve bürokrasiyi daha çok artıran, işlerin 
görülmez bir hale gelmesine sebebiyet veren bir ka
nun kuvvetinde kararnamedir. Bunun dışında ve ben
ce en mahzurlu yönü de muhterem milletvekilleri, 
bölgeciliği, bölücülüğü ileride yaratabilecek bir ma
hiyet taşımaktadır. 

Biliyorsunuz memleketimizin hassas bölgeleri var
dır. Bir zamanlar başkent diye ilan edilen illerimiz 
vardı. Bölge valiliği, bir nevi federatif sisteme esas 
teşkil eden, zemin teşkil eden bir yasadır. Bu yö
nüyle de tehlikeli görüyorum, bu benim şahsî görü
şümdür ve reddedilmesi görüşündeyim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İSoğancı-

oğlu. 

11 . Z . 1984 0 : 1 

(Şahsı adına Sayın Kâmil Coşkunoğlu, buyuru
nuz. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; konuş
makta olduğumuz kanun tasarısının Anayasaya aykı
rı olduğu yolunda görüşler olmasaydı söz almaya
caktım. 

Bu Kanun tasarısı Danışma Meclisi zamanında 
kanun hükmünde kararname olarak hazırlanmış, o 
zamanki Hükümet tarafından Meclise sevk edilmiş
tir. Meclise sevk edildikten sonra yeni seçimler ol-

. muş, bu Kanun hükmündeki kararname komisyonla
ra mutat merasime uyularak havale edilmiştir. Bu 
kanun hükmündeki kararname bölge valiliğinin ih
dası hakkındadır. İçişleri Komisyonu yaptığı incele
me sonunda, bölge valiliği ihdasının Anayasanın V26 
ncı maddesinin son fıkrasına aykırı olup olmadığı, 
yani Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunda te
reddüde düşmüş ve Komisyonumuzdan mütalaa is
temiştir. Komisyonumuz meseleyi çok ince bir şekil
de tetkik etmiş ve üzerinde durmuştur. Bölge valili
ği Anayasaya aykırı mıdır, değil midir? 

Şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı Anayasaya ay
kırılık iddiasında bulunuyor, bir kısmı da hissî şe
kilde bölge valiliği bölücülüğü ihdas eder, diyorlar. 
Bölücülüğü ihdas değil, bölücülüğü önler. Tatbikat
ta bunun misallerini gördük. Bölge valiliği değil; 
ama umumî müfettişlik şeklinde gördük. Bölgecilik 
yapan Doğu isyanı umumî müfettişlik teşkilatınca 
bastırılmıştır. (MDP sıralarından «Tam tersine» ses
leri). 

Evet umumî müfettişlik teşkilatıyla... -
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 

müdahale etmeyiniz efendim. 

KÂMİL T. ÖOŞİKUNOĞLU (Devamla) — O 
zamanki teşkilâtla halledilmiştir. 

Ben o günleri yaşadım, biliyorum. Evet kuvvet 
kullanılmıştır; ama umumî müfettişlik de vazife gör
müştür, hatta umumî müfettişe Büyük Millet Mec
lisi selahiyeti verilmiş, idam hükmünün tasdiki yetki
si dahi verilmiştir arkadaşlar. Binanenaleyh, şimdi 
demek istediğim birleştirici, bu gibi çözülmeleri ön
leyici hükümdür, ben o kışıma girmiyorum. 

ıŞİmdi Anayasaya aykırı mı, değil mi? Anayasa
ya aykırı değil. Biz gerekçemizde gayet güzel açıkla
dık. Anayasaya niçin aykırı değil? Anayasanın 126 
ncı maddesi il teşkilatını tarif ediyor. II teşkilâtlını 
tarif ederken, valileri esas almış, ikinci fıkrasında 
da birkaç ili içine alan bir teşkilat kurulabileceğini 

112 — 



T. B. M. M. B: 88 11 . 1 . 1984 0 : 1 

söylüyor. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, Danışma 
Meclîsi Tutanaklarını incelesinler. Danışma Mecli
sinde bu meselenin görüşülmesinde bulunan arkadaş
larımız vardır. IBu mesele uzun boylu münakaşa edil' 
miş «ikinci fıkra valileri kapsamasın» diye önergeler 
verilmiş; fakat bu önergeler nazarı itibare alınma
mış, yalnız bir tek önerge - okuyacağım, gerekçemiz
de var, zapta geçmesi için bu sözü almış bulunuyo
rum - Danışma (Meclisinde. «Bölge valilikleri teşkila
tında valilerin yetkileri saklıdır» şeklinde bir öner
ge nazarı itibare alınmıştır. 

Danışma Meclisinin bu kabulü, biliyorsunuz o 
zamanki usule göre, Millî Güvenlik Konseyine gi
diyor. Millî Güvenlik Konseyi, Valilerin bu teşkila
ta dahil olmaması yolundaki fıkrayı çıkarıyor ve vali
lerin de dahil olabileceğini bu şekilde kabul ediyor. 

§u halde o zamanki usule göre, Millî Güvenlik 
Konseyinin kabul ettiği metin esas olduğuna göre, o 
metin valilerin de bu teşkilata, yani muhtelif illeri 
içine alan teşkilata dahil olduğunu bu şekilde kabul 
ediyon 

Bunun Anayasaya aykırı tarafı olmamakla be
raber, bir de Anayasanın geçici 15 inci maddesi var. 
Ne diyor Anayasanın geçici )15 inci maddesi? 

«(Millî Güvenlik Konseyinin kabul ettiği kanun 
ve kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasaya ay
kırılığı iddia edilemez.» 

işte bu şekliyle bu bölge valiliğinin Anayasaya 
aykırılığı iddia edilemez; ama kanun değiştirilebilir. 
İçişleri Bakanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu bu
nun lüzumuna kani olmamıştır, il teşkilatı da, bölge 

t valiliği teşkilatına bugün lüzum yoktur diyor; buna 
bir diyeceğim yok. Bunu diyebilir mi? Diyebilir; ama 
Anayasaya aykırıdır denirse, buna imkân yoktur ar
kadaşlar. 

Bunu açıklamak için yüksek huzurunuza çıktım. 
Bölge valiliğine bugünün şartlarına göre lüzum yok
tur; kabul, diyeceğim yok. Yüce Meclis ne karar ve
rirse, o olacaktır; ama Anayasaya aykırıdır gerekçe
si veyahut da bu şekilde konuşmalar Anayasanın 126 
ncı maddesine ve bu maddenin gerek Danışma Mec
lisinde ve gerekse Millî Güvenlik Konseyinde mü
zakere edilen ve kabul edilen metnine ve Anayasa
nın da geçici !15 inci maddesi hükmüne göre müm
kün değildir. 

IBunu arz etmek istiyorum. Yüksek huzurunuzu 
bunun için işgal ettim. Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum1: 

Bölge Valiliği Hakkında 71 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Reddine Dair Kanun Tasarısı 
IMADDE 1. — 4 Ekim 1983 tarih ve 18181 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan «IBölge Valiliği Hakkın
da» 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerinin tümü reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen saym üye? Yok, 

'Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe giren 
BAŞKAN — iMadde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini (Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini belirt
mek isteyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Bölge Valiliği Hakkında 71 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Reddine Dair Kanun 
Tasarısı kabul edilmekle kanunlaşmıştır. Vatana ve 
millete hayırlı olmasını dilerim. 

Beşinci (Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki 
üçüncü tur görüşmelere kaldığımız yerden devam et
mek için, 12 Temmuz 1984 Perşembe günü saat 14.00' 
de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.10 
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V. — SORUU 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
ihracatta vergi iadesinin kaldırılmasına ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Şakanı Vural Arıkan'ın yazılı 
cevabı (71110) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına amalığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Üretici, sanayici ve imalatçı mal üret
mezse satılacak ve hatta dışa satılacak mal olmaz. İç 
pazarda satılamayan emtianın dış pazarda satımı.ça
relerini ise dış satıcıda zorunlu olarak arayacağına 
göre ve son zamanlarda ihracat yolsuzlukları da yay
gınlaştığına göre ihracat da vergi iadesini kaldırmayı 
uygun bulur musunuz? 

Soru 2. İhracatta vergi iadesi için verilecek para
ları ve hatta (aracı ihracatçılarının) ihracat maların
dan elde ettikleri gelirlerin bir kısmını üreticilere ve 
sanayici ve imalatçılara bırakılmasını düzenlemeyi ve 
uygulamayı yararlı bulur musunuz? 

Soru 3. Ticarî bankaların mevduat gelirlerinin 
belirir bir bölümünü tarımsal ve sınaî kredilere ayır
mayı uygun bulur musunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 11 Temmuz 1984 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel: Güm.: 2242339-185-45686 

Konu : İhracatta Vergi ladesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından Başkanlıklarına verilen 15.6.1984 tarih ve 
K.K.D.B. 7/110-1391/04857 sayılı yazı üe de Bakan
lığımıza intikal ettirilen önergeye verilen yaziiı ceva
bımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Vural Arıkan 

* Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu-

t VE CEVAPLAR 

lan önergede yeralan sorularla ilgili açıklamamız aşa
ğıdadır. 

CEVAP. 1. — Bilindiği üzere 29.12.1983 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.1983 gün ve 83/7543 
saydı Bakanlar Kurulu Kararı eki «İhracatta Vergi 
ladesine Dair 14 Numaralı Karar» ile uygulanmakta 
olan ihracatta vergi iadesi oranları 1 Nisan 1984 tari
hinden itibaren % 80 oranına, 1 Eylül 1984 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere de % 55 oranına dü
şürülmüştür. 

Öte yandan 23 Mayıs 1984 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan 84/5 No.lu ihracatı Teşvik Tebliği ile 16 
Haziran 1984 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 84/6 
Nolu İhracatı Teşvik Tebliği çerçevesinde bazı mal
larda ihracatta vergi iadeleri kaldırılmış bazı mallarda 
da uygulanan vergi iade nisbetleri büyük oranda dü
şürülmüştür. 

Uygulanan ihracatta vergi iadeleri oranları zaman 
içinde kademeli olarak düşürülmekte veya kaldırıl
maktadır. 

Uygulanan gerçekçi kur politikasının ve teşvikle
rin geliştirilmesi ile mallarımızın maliyet ve ihraç fi
yatları dünya pazarlarında rekabet imkânı olan bir 
düzeye geldiğinde ihracatta vergi iadesi uygulama
sının daha daraltılması ve hatta kaldırılması müm
kün olabilecektir. 

CEVAP 2. — İhracatta vergi iadesinden tasarruf 
edilen fonların ve ihracatçıların ihraç mallarından elde 
ettikleri gelirlerin başka gruplara devredilmeleri bah
se konu olamaz. Serbest piyasa düzeni içinde imalât 
sektörü ile bir hizmet arz eden ihracatçı, faaliyetle
rinin neticesi olan gelirlerini elde edeceklerdir. Malın 
üretiminden dış pazarlara sevk ve teslimine kadar ge
çen ihracat olgusu içinde, bu olguda katkısı bulunan 
her sektör (imalat ve hizmet sektörü) kendi payını 
alacaktır. Bu payları şu veya bu grubun lehine değiş
tirmek üzere sisteme müdahale düşünülmemektedir. 

CEVAP 3. — Bankalarımız mevcut düzen içinde 
kaynaklarının belli bir bölümünü tarımsal ve sınai 
kredilere tahsis etmektedirler. Genel kredi düzeni 
içinde tarımsal ve sınai kredilerin payını arttırmak 
ekonomik politikamızın başlıca hedeflerindendir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
n«w,j Erzurum İlinin İlköğretim sorusuna ilişkin so
rusu ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/112) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başjkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması
na aracılığınızı saygıyla arz ve rica ederimi 

Hîtnû Nalbantoğlu 
(Erzurum (Milletvekili 

Soru 1. 1982 - 1983 ve 1983 - 1984 yıllarında 
mezun olan ilkokul öğretmenlerinden meslekleri dı
şında yerlerde görevlendirilenler var mıdır? Varsa 
sayı ve hangi görevlere atanmış oldukları? 

Soru 2. Erzurum ilinde 1982 - 1983 öğretim yı
lında öğretmensiz kalan köy ilkokulu oldu mu? 

Soru 3. Erzurum ilinde 1983 - 1984 öğretim yı
lında öğretmensiz kalan köy ilkokulu ile, okulu ol
mayan köyler hangileridir? Bu köylerde okul hangi 
yıllarda yapılıp 'bitirilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlikve Spor 

Bakanlığı 9 s 7 . 1984 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 002. Pla. Yat. Sb. Md. (2294)-18214 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 15.6.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 7-112/1393-04855 sayılı yazısı. 

1. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğİu'nun 
«Erzurum ilinin ilköğretim Sorununa» ilişkin yazdı 
soru önergesi incelenmiştir. 

2̂  1982 - 1983 öğretim yılında mezun olan ve 
zamanında Bakanlığımıza müracaat eden ilkokul öğ
retmenlerinden, güvenlik soruşturması olumlu ge
lenlerin tamamının atanması yapılmıştır. 

1983 - 1984 öğretim yılında mezun olacak ilkokul 
öğretmenlerinden; Bakanlığımızın 7 000 ilkokul öğ
retmenine ihtiyacı olduğu duyurulmuş, süresi içinde 
müracaat edeceklerin güvenlik soruştunması sonucu 
atamaları yapılacaktır. 

Bakanlığımız bünyesinde ilkokul öğretmenlerinin 
meslekleri dışında bir başka hizmette görevlendiril
meleri söz konusu değildir. 

Ancak; ilkokul öğretmeni diplomasına sahip olup 
da öğretmenlik mesleği dışında bir görevde çalışan
lar hakkında bilgimiz bulunmamaktadır^ 

2. Erzurum ilinde 1982 - 1983 öğretim yılında 
öğretmensiz kalan köy ilkokulu bulunmamaktadır. 

3. 1983 - 1984 öğretim yılında da öğretmeni 
olmayan köy ilkokulu yoktur. 

1983 yılı itibariyle okulu olmayan köy sayısı 
(159)'dur. 1983 yılında (137) okulsuz köye ilkokul bi
nası ve öğretmen lojmanı yapımı planlanmıştır. 
Bunlardan (116)'sının yapımı yılı içinde tamamlan
mış olup (21)'nin yapımı ise 1984 yılına devretmiş
tir. -

.tide halen okulsuz köy sayısı 22 olup, bu okul
suz köylerden dört tanesine 1984 yılında ilkokul bi
nası ve öğretmen lojmanı yapımı planlanmıştır. Okul
suz köylere ait bilgi eklidir. Okulu olmayan köylerin 
nüfus gruplarına göre dağılımı ise şöyledir: 

a) Nüfusu 1 - 5 0 arasında olan köy sayısı : 2 
b) Nüfusu 51 - 100 arasında olan köy sayısı : 12 
c) Nüfusu 101 - 150 arasında olan köy sayısı ; 3 
d) Nüfusu 151 - 200 arasında olan köy sayısı : 1 

ERZURUM İLİNDEKİ OKULSUZ KÖYLER 

İlçenin Adı Köyün Adı Nüfûsu 

Merkez 

Hınıs 
Horasan 
ispir 

Karayazı 

Oltu 

Pasinler 

Tekman 
Tortum 

1984 yılında 
tspir 

Tekman 

1< 
2. 
1. 
1. 
1< 
X 
3. 
4, 
5, 
ı. 
2. 
3; 
1, 
L 
2, 
3, 
1. 
1. 

okul 
L 
2. 
3-
1, 

Aziziye 
Hancağız 
Akbayır 
Mollamelik 
Aktaş 
ıBostancı 
Kavaklı 
Kümetaş 
Taşlıca 
Muratlı 
Mollaibekir 
Yılanlı 
Sağlıcak 
Hanahmet 
Pelitli 
Yavuzlu 
Yukarıhanbey 
Talıtosu 

92 
58 

102 
56 
56 
84 

151 
74 

111 
79 
76 

191 
87 
41 
90 
33 
96 
77 

binası yapılacak okulsuz köyler 
Pınarlı 
Gölyurt 
Kaynakbaşı 
Şakşak 

* 

Ayrıca Il'de halen faal Merkez, Hınıs, Horasan, 
ispir, Karayazı ve Narman ilçelerinde birer yatılı 
ilköğretim Böllge Okulumuz mevcut olup, okulsuz 
yerleşim birimlerindeki çocuklarımızın eğitim ve öğ
retimleri için yeterli kapasiteye sahiptirler. 
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Okulsuz köylerin nüfus ve öğrenim çağında bu
lunan çocuk sayısı dikkate alınarak önümüzdeki yıl
ların programlarıyla okul binasına kavuşturulmasına 
çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Vehlbi Dincerler 
Millî Eğitim Gençlik ye Spor iBakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, binalara ait bahçe ve otoparkların imar mevzua
tına uygunluğuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ye İs
kân Bakanı İ. Sefa Giray'ın yazılı cevabı. (7/120) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ve rica ederim, 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Genellikle belediye veya belediye ilgililerinin ih
mal gösterdiği aşağıdaki konularda Bakanlığımızca 
gerekli ciddî bir uyarı ve hatta diğer kamu kuruluş
larından saptanacak ekiplerle il ve İlçelerde hatta ka
saba ve köylerde incelemeler yaptırılmasını uygun bu
lur musunuz? 

KONULAR : a) Bina ön bahçelerinin imar yö
netmeliklerinde belirtilen şekilde bahçe duvarı veya 
parmaklık ile çevrili olup olmadığı, arka bahçeleri
nin dahi çevrenin karakterine uygun şekilde tanzim 
edilmesi, 

b) imar planı gereği tesisi öngörülmüş olan, oto
park veya bahçelerin, kullanma izni alındıktan sonra 
plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka 
maksatlarla kullanıp kullanılmadığı, 

c) En önemlisi; gerek bir deprem anında felaketi 
artırması, gerekse il ve ilçelerimizin turistik görünü
müne nakıs teşkil etmesi nedeniyle; maili İNHİDAM 
YAPILARIN tespitinde laubali ve lakayt davranılma-
sı ve zorunlu tespitlerden sonra ise, mal sahibi tara
fından «TAMlR veya YIKILMASI» konusunda zorluk 
çıkarıldığı nedeniyle uzun süre yıkılmadan sakil görü
nüş arz etmesi... 
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T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 11 Temmuz 1984 
Sayı : 1-07-Tek. Yrd. Dai. Bşk. 

250193.014 - 7151/432 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

,Ugi : 15.6.1984 gün ve 7/120-139Û/04858 sayılı 
yazı eki Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

İlgi yazı eki soru önergesinde açıklanması istenen 
hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır : 

a) imar Uygulamalarına ilişkin her türlü iş ve iş
lemlerin İmar Mevzuatına uygun bir şekilde yürütül
mesi ve yerine getirilmesi, belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde belediyelere bu alanlar dışında 
6785/1605 sayılı imar Kanununun Ek 7 ve 8 inci 
maddeleri kapsamında kalan alanlar da ise, Valilik
lere yasalarla verilmiş görevlerdir. 

Ancak sayıları 1 700'e varan belediyelerde yeterli 
sayıda ve nitelikte teknik elemanın bulunmayışı, di
ğer bazı işlemlerin yanı sıra ön, arka ve yan bah
çelerin tanzimi ile ilgili konuların titizlikle uygulana-
maması gibi olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. 

Bu arada Bakanlığımıza intikal eden konularda 
gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilmekte gerektiğinde 
mahallinde incelemeler yapılarak, aykırılıkların gide
rilmesine veya yanlış uygulamaların önüne geçilmesine 
çalışılmaktadır. 

b) Tesisi öngörülen otopark veya bahçeler, kul
lanma izni alındıktan sonra plan ve yönetmelik hü
kümlerine aykırı olarak ve amaç dışında kullanılmaz. 
Zira 26.4.1984 gün ve 18383 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan otopark Yönetmeliğinin 9 uncu maddesin
de otopark yerlerinin başka amaçlara tahsis edilemi-
yeceği, kullanılamayacağı ve kullanma amacının de
ğiştirilemeyeceği belirlenmiş ve buna aykırı davranan
ların tespiti halinde aykırılığın belediyeler tarafından 
giderileceği ve karşılığı giderlerin ilgililerden tahsil 
edileceği hükme bağlanmıştiır. 

Ayrıca, gerek bahçeler gerekse otopark olarak 
kullanılan alanlar yapının ortak mahalleri olduğun
dan, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre de ba
ğımsız kat maliklerinin haklarını yasal yollardan ko-
rumal'arı bakımından yakından ilgilendirmektedir. 
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c) Maili inhidam yapıların tespiti ve bu binaların 
tamir edilerek veya yıktırılarak tehlikesinin giderilme
si görevi 6785/1605 sayılı Kanunun 50 inci maddesi 
uyarınca belediyelere verilmiş bulunmaktadır. Ve bu 
görev fiilen Belediyeler tarafından yürütülmektedir. 

Ancak, bu konuda Bakanlığımıza intikal eden hu
suslarda yasal işlemlerin yerine getirilmesi Valilik ve 
Belediyeler aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur, 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nuntl köy konutlarının ıslahı için fon oluşturulmasına 
ilifkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'm yazılı cevabı (7/131) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı vs Maliye ve Gümrük Balkanı tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Türkiyemizde 80 milyon küçük baş, 20 
milyon kadar da büyük baş hayvan olduğuna göre; 
küçük baş hayvanlardan 100 TL. büyük baş hay
vanlardan 200 TL. bir vergi alınmak suretiyle bir 
fon teşkil edip bu fonda her yıl toplanacak parayı 
köy konutlarını sıhhî ve modern şekilde bir proje 
uyarınca harçlı duvar ve betonarme kolon ve hatılı, 
çatılı yapmak için «KBNDÎ EVİNİ KENDİN YAP» 
metodu uygulamasıyla yenilemek ve «Çamur harç -
Yuvarlak taşlı» köy konutlarını yenilemek köy ko
mutlarının ıslahı için -kullanmayı uygun bulur musu
nuz? 

Soru 2^ 'Bu suretle yılda 12 milyar TL. civa
rında bir köy konutları yenileme programı uygula
mayı yararlı bulmaz mısınız? 

Soru 3. Bu uygulama için çimento, kereste, de
mir, saç, çivi gibi inşaat malzemesini tahsis olarak 
vermekle beraber, sökülecek eski demode köy ya
pılarından çıkacak kerestenin çürük olanlarını ya
kıt olarak kullanma veya piyasaya intikalini uygun 
ve yararlı bulur musunuz? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Öz. Kal. Md. 10 Temmuz 1984 
Sayı : A-01/484 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 6.7.1984 gün ve 7/131-1562/05408 sayılı ya
zınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun «Köy Konutlarının İslahı için fon oluşturulma
sı» hususundaki yazılı1 soru önergesine verilen ce
vaplar ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

1. Safa Giray 
'Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Soru 1. Türkiye'mizde 80 milyon küçük baş, 
20 milyon kadar da büyük baş hayvan olduğuna 
göre; küçük baş hayvanlardan 100 TL. büyük baş 
hayvanlardan 200 TL. bir vergi alınmak suretiyle 
bir fon teşkil edip bu fonda her yıl toplanacak pa
rayı köy konutlarım sıhhî ve modern şekilde bir pro
je uyarınca harçlı duvar ve betonarme kolon ve ha-
tıllı, çatıh yapmak; için «KENDİ EVİNİ KENDİN 
YAP» metodu uygulamasıyla yenilemek ve «Çamur 
harç - Yuvarlak taşlı» köy konutlarım yenilemek köy 
konutlarının ıslahı için kullanmayı uygun bulur mu
sunuz? 

Cevap 1̂  Küçük baş hayvanlardan 100 TL. bü
yük baş hayvanlardan 200 TL. vergi alınarak fon 
teşkil edilmesi ilk nazarda iyi fikir gibi görünmekle 
beraber bu paranın toplanaibilirliği ve toplama mas
rafları tarafı münakaşa edilebilecek bir konudur. 
Genellikle bu çeşit bir düşüncenin çalışmayan fonlar 
teşekkül ettireceği ve devleti zor durumda bıraka
cağı kanaatındayım. 

Sorou 2. Bu suretle yılda 12 milyar TL. civarın
da bir köy konutları yenileme programı uygulamayı 
yararlı bulmaz mısınız? 

Cevap 2. Burada bahsedilen 12 milyar TL. yu
karıda söylendiği gibi toplanabilirliği meşkuk oldu
ğu gibi, net bakiyesi bahsedilen şekilde bir yenileme 
programı için çok küçük kalacağından yararlı ola
cağım düşünemiyorum. 

Soru 3. Bu uygulama için çimento, kereste, de
mir, saç, çiv. gibi inşaat malzemesini tahsis olarak 
vermekle beraber, sökülecek eski dönemde köy ya-
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pılarından çıkacak kerestenin çürük olanlarını ya
kıt olarak kullanma veya piyasaya intikalini uygun 
ve yararlı bulur musunuz ? 

Cevap 3. inşaat malzemesini tahsis olarak ver
mek, serbest piyasa düzeni anadüşüncemiz karşısın-

11 * 7 * 1584 O : 1 

da ve genellikle tahsis konularının gerek tatbikat
taki zorlukları, gerekse tecrübe edilmiş sonuçları ba
kımından uygun bir yol olarak görülmediği gibi en
kazın da düşündüğünüz tarzda devlet eliyle takip edi
lerek değerlendirilebileceğini düşünemiyorum. 
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8 . 6 . 1965 Tarihli ve 625 Saydı özel öğretim Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ge
çici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu: 

Kanunlaşmışta 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin BarJaS Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimlerler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

400 
286 
231 
47 
2 
6 
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edenler) 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan. Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğiu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Muattala Kemal Toğay 
îbnaJhiim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
RUftü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 
Bebiç Sadi Abbaisoğlu 
Sabit Batoımlu 
Ömer Necaiti Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Haynetötiin Elmas 
Hail OrhiaJn Ergüder 
Mehmet Kal kaslıgil 
Alıtan Kaıvaik 
R. Encümertt Konulfcman 
Turgut Özal 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
özdömıir Fehlivanoğlu 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
AlaeddüT Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyik 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
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Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
ismail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
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Abdülkerim Yılmaz Erdem 
MUĞLA 

Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
•Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

* NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Ihsân Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekıiın 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Güf büz 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Fahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman ıBahadır 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzbasıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarı oğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Netfiman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
HilmS Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Yılmaz İhsan Hastüfk 
Doğan Kasaroğlu 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 

Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
İsmet Tunhangil 

MUĞLA 
tdris Gürpmar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS -
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 

• (Çekimserler) 

ANTALYA I İSTANBUL 
I Saim Bülend Ulusu Ümit Halûk Bayülken 

ADANA 
Ledin Barlas 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

KARS 
ilhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 

Vehbi Batuman 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 

Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Metin Balıbey 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Halil İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 
SudiNeş'e Türel (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüzhet Goral 
Osman Esgin Tipi (İz.) 

BALIKESİR 

Fenni tslimyeli 
Şeraf ettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BlTLlS 
Rafet İbrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
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Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLt 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
ismail Şengün (îz.) 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 

ERZİNCAN 
Yıdırım Akbulut (Bşk. V.) 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
FeyzuMah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

= HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 

İSPARTA 
Fatoa MiihrJban Erden 

İÇEL 
İbratoıim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Edip Özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanean Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Mucip Ataklı 
İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Fermh tlter 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Fenidun Şakir öğünç 
Tülay Öney 
ibrahim özdemir 

ÎZMİR 
Vural Ankan (B.) 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli (B.) 

MALATYA 
Ahmet İlhamı Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

•MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Nazmi önder # 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
Mehmet Aydın (B.) 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 

Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakas 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

88 İNCİ BÎRLEŞÜM 

11.7.1984 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1: 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — Beşinci Beş Yıllik (1985-1989) Kalkınma 

Planının 16.10.1962 Tarifeli ve 77 Sayılı Kanunun 1 
inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. (Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK IŞtER 

, 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili ^Sabit Batumlu'nun, 
2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı ta
sarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) (*) 

2. — BMis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca 'bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önef-
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmen-
oğlu'mın, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

6. — Erzurum (Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, ta,-
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
bğhı'nun, Amik .Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-

• gesi (6/114) 
10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

YüceTin, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
nün Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/116) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağtı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

13. — Isftanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

15. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alman personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

16. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan Sözlü soru önergesi (6/122) 

(Devamı Arkada) 



17. — İstanbul- Milletvekili Bilâl Şişman'm, Zey- I 
tinbürnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının haşlca bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin (Sanayii ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

19. — Istan'bul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
meydan ve sokaklara verilen Albdi İpekçi adını de
ğiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
06/126) I 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtöER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk ] 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Daıir Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi: 25.6.1984) 

X 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, J 
1978, 1979,1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinfaesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/3:13, 3/133; 1/314; 3/366; 1/3,15, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

X 3, — Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Ve
rilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçimleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 4. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Mü
nasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve | 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi: 6/7.1984) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 
95) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

7. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S, Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7J1984) 

8. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1587 sa
yılı Nüfus Yasasının 57 nci. Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1984) 

9. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 noi Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

10. — 8.6,1965 Tarihli ve 625 Savılı Özel öğretim 
Kurumları Kanununun Baa Maddelerinin Değiştiril
mesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması. Bir T*k-
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı : 99) 
(Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

(X) Açık aylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayın.: 99 

8 . 6 . 1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştûîüraefti, Geçici Bir Maddesi
nin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) 

TC 
Başbakanlık ' 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 26 . 6 K 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1747/04803 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MÜV Eğitim Gençlik ve Sfeor Bakmıhfenca famrkman ve HfHJfiajlÜİinırnn arzı Bakanlar Kurulunca 22,6.1984 
tarihinde karariaştınkm «8*6.1965 Tarihli ve 625 Saydı Özel öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddele
rinin Değrçtirifcıesli, Geçici Bir Maddesinin KaHınhnası, Bir Ek Madde Hdenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
ve gerekçesi flüşlk olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
. Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

özel öğretim kurumlarının eğitim, hizmet ve faaliyetlerine olan katkıları gün geçtikçe etkinleşmekte ve 
yaygınlaşmaktadır. 

Anayasamızın 42 nci maddesinin 6 ncı fıkrası özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esasların, 
Devlet okulları ile erişilmek istenilen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenmesini emreder. 

Resmî öğretim kurumlarıyla özel öğretim kurumları arasında, amaç, program, yöntem ve uygulama yön
lerinden bir farklılık bulunmadığına göre; bu kurumlar arasında daha yakın koordinasyon ve işbirliği sağ
lanması; kamu kaynaklarından sonra, eğitim gibi önemli bir sektöre ciddî yatırımlar yapan özel öğretim ku
rumlarına idarenin yol gösterici, teşvik edici bir tavırla yaklaşması, millî eğitim amaçları doğrultusunda yön
lendirmesi önemli hususlar olarak görülmektedir, 

625 sayılı Kanunun hükümleri dahilinde ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının gözetim ve dene
timinde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının işleyişleri, son görüş ve değerlendirmelerin ışığında göz
den geçirilmiş, aşağıda kısaca ifade edilen hususların, özel öğretim Kurumları Kanununa intikal ettirilmesi 
zaruri görülmüş ve buna göre kanun değişikliği taslağı hazırlanmıştır. 

Bu kanun tasarısı taslağı ile başlıca şu tür yenilikler getirilmesi öngörülmektedir 

1, Annesi, babası çalışan, okul dışı saatlerde sahipsiz kalan öğrenciler için, özel öğretim kurumları ara
sında, Etüt Eğitim Merkezi açüabüecektifî 

2. Daha yakından izlenmesi şartıyla, özel dershanelerin faaliyetlerine devam etmelerine, imkân sağlana
caktır* 
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3. Eğitim hizmeti üreten her kuruluşun ciddî ve önemli bir kamu hizmeti gördüğü daima ön planda 
tutulacak; kazanç sağlamanın tek amaç olmadığı, yaygın bir anlayış haline getirilecektir. 

4. Özel öğretim kurumu kurucularının teminat gösterme şartı, sermaye bütünlüğü içinde değerlendirilerek, 
karşılıklı güven anlayışı kuvvetlendirilecektir, 

5. İmkân ve şartları elverişli olduğu takdirde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde, özel öğretim 
kurumları- bir arada fâaliyet gösterebilecektir. 

6. Bazı şartlarla, yabancılar tarafından açılan okullarda kapasite artışı sağlanabilecektir. 
7< Öğretmen istihdamında, asıl öğretmen kadrosu yerine, asıl öğretmenler tarafından okutulan ders saat

leri ölçü olarak alınacaktır. 
8. İhtiyaç duyuldukça, bünyesinde birden fazla özel öğretim kurumu bulunan kurumlara, «Genel Mü

dür» atanabilecektir. 
9. 'Bakanlık, koordinasyon, işbirliği ve yakından yardım ilkelerini gerçekleştirmek amacıyla, özel öğre

tim kurumlarına Danışman (Rehber) atayabilecektir. 
10. Özel özretim kurumlarının ilan ve reklamları, kuruluş amacı doğrultusunda, daha düzenli işletilecek

tir, 
İL Özel öğretim kurumlarının, belli oranlarda ücretsiz öğrenci okutmaları, hukukî bir statüye kavuştu

rulacaktır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde L — Özel teşebbüsün, millî eğitim hizmetlerine yatırım yapmalarına devam etmesi; özel ders^ 
Hanelere yapılmış yatırımların değerlendirilmesi, Hazinenin özel dershaneler yolu ile sağlanan gelirden mah
rum bırakılmaması; özel dershanelerin istihdama yaptığı katkının ortadan kaldırılmaması; özel ders vermele
rin belli kurallar içinde, herkese açık, eşitlik ilkelerine uygun, Devlet kontrolü altında yürütülmesi gerekli ve .•-
yerinde görülmektedir. Bundan dolayı, özel öğretim kurumları arasına tekrar «özel dershanelerin» alınması 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, özel öğretim kurumları arasına ilk olarak «öğrenci etüt eğitim merkezleri» alınmak suretiyle, an
nesi ve babası çalışan, ikili öğretim şartlan içinde günün büyük bir bölümünde sahipsiz kalan öğrencilerin 
bir eğitim ortamında bakılması, korunması ve derslerini hazırlayacak imkânlara kavuşturulması amaçlan
maktadır. 

Madde 2. — özel öğretim kurumlarının doğrudan kâr sağlamak amacına yönelik bir anlayışla faaliyet 
gösteremeyecekleri; eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için yatırım yapma
larının ve bunun tabiî sonucu gelir sağlayıcı tedbirler almaları amaçlanmış ve 2 nci maddeye bir fıkra ek
lenmiştir. • - , • 

Madde 3. — özel öğretim kurumu açma izni için diğer şartların yönetmelikle düzenlenmesine imkân ve
rilmek suretiyle, iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi amaçlanmış ve 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası buna göre dü
zenlenmiştir. 

Her türlü özel öğretim kurumlarının, Bakanlığın denetiminde oluşu dikkate alınarak, resmî benzeri bu
lunmayan ve resmî benzeri deneme niteliğinde olan okulların da açılabilmesine imkân sağlamak için «Derecesi 
ve niteliği ne olursa olsun, resmî benzeri bulunmayan okullar, resmî benzeri deneme niteliğinde olan okul
lar» grubu, 3 üncü maddenin 3 üncü fıkrasından çıkarılmıştır. 

Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen değişiklikle «özel dershaneler» özel öğretim kurumları arası
na alınacağından, 3 üncü maddenin 4 üncü fıkrası kaldırılmıştır. 

•Madde 4, — Önemli yatırımlar yaparak özel öğretim kurumu açacaklardan, sınırlayıcı ve bağlayıcı nite
likte teminat şartı aranması, müteşebbisi caydırıcı mahiyette bulunmuş; uygulamalara kolaylık, güven ve 
açıklık getirmek için, teminatın da sermaye bütünlüğünde değerlendirilmesi ve bu hususların yönetmelikle dü
zenlenmesi esas alınmıştır. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 99) 



- * -
Madde 5. — Uluslararası okullarla ilgili iş ve işlemlerin, günün şartlarına göre süratle yürütülmesinin 

«yönetmelikle» mümkün olacağı anlaşılmış ve bundan dolayı 5 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki tüzük «yö
netmelik» olarak değiştirilmiştir, 

Madde 6. — Mevcut mevzuata göre bir kurucuya ait, durumları elverişli olduğu tespit edilen yapı veya 
yapılar içinde, ancak farklı derecelerde «özel okullar» bir arada bulunabilmektedir. 

Eğitim ve öğretim şartlarının yeterli olup olmadığı teftiş raporlarıyla tespit edileceğine göre, elverişli du
rumlarda, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde «özel öğretim kurumları» nın bir-arada bulunabilmesine 
imkân sağlanması uygun görülmüştür. . - , 

Bir arada bulunan kurumların, birbirini bütünlemeleri esas olmakla beraber, öğrenci ve Öğretmenlerin 
eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına; tesis ve teçhizat -bulundurulmasına ilişkin hususların, 
yönetmelikle düzenlenmesi ve böylece bir esasa bağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 7. — 8.6,1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun 20 nci maddesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarına, önemli sınırlamalar getirmiştir. 

Yabancılar tarafından açılan bu durumdaki özel öğretim kurumlarının üzerinde kuruldukları arazileri 
genişletmemek şartıyla ve Bakanlığın izni ile, mevcut arazi üzerinde, öğrenci ve teçhizat kapasitelerini en 
çok bir kat artırabilmelerine veya yenilemelerine imkân sağlanması ayrıca yeni arazi edinmeleri veya ka
pasitelerini en fazla 5 misline kadar artırabilmeleri Bakanlar Kurulu kararına bağlanmış ve 20 nci madde 
buna göre değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Özel öğretim kurumlarında, gerektiğinde, «geçici veya sürekli» olarak uzman ve usta öğ
reticiler çalıştırılması gerekli görülmüş, 21 inci maddenin 1 inci fıkrası, yazma kurallarına da uyularak, 
yeniden düzenlenmiştir. 

. Ders saati sayısı esas alınarak, bir özel okulun kuruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl 
sonra da en az üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda olan öğretmenler tarafından okutulması yararlı ve ekono
mik olduğundan 21 inci maddenin 2 nci fıkrası buna göre değiştirilmiştir. 

. Mevcut uygulamada, özel öğretim kurumlarında stajyer öğretmen görevlendirilememektedir. 
Resmî öğretim kurumlarıyla özel öğretim kurumları arasında bu yönde birlik sağlamak için, 21 nci mad

denin 4 üncü fıkrasının kaldırılması öngörülmüş ve stajyer öğretmenlerin de görevlendirilmesine imkân 
sağlanmıştır. 

. Resmî öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin, özel öğretim kurumlarında ücretli ders vermeleri 
gerekli görülerek, bu tür yardımlaşmanın ölçü ve esasları belirtilmiş; öğretmenlik yapma niteliği ve şartla
rını taşıyan Devlet memurlarına ücretli ek ders görevi verilmesine imkân sağlanmış ve 21 inci maddenin 6 
nci fıkrası buna göre düzenlenmiştir. 

, Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenleri nin, «öğrenci etüd eğitim merkezlerinde» görev veril
mesine imkân sağlayacak şekilde, 21 inci maddenin 7 nci fıkrası düzenlenmiştir. 

Madde 9. — İhtiyaç duyulduğunda, bünyesinde birden fazla özel öğretim kurumu bulunan kurumlara, 
yeterli şartları haiz, «genel müdür» görev unvanıyla bir yönetici atanması öngörüldüğünden, 22 nci mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 10. — 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanıh 40 ve 41 inci maddele
riyle ilgisi bulunan okulların özellik gösteren hususlarının «tüzük» yerine, «yönetmelikle» düzenlenmesi ya
rarlı görüldüğünden, 25 inci maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarının değişikliği öngörülmüştür. 

Madde 11. — Bu kanunda öngörülen hususların, uygulamaları yönlendirebilecek şekilde ayrıntılarıyla 
düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmıştır. Bundan dolayı 27 nci maddeden «tüzük» kelimesi çıkarılmıştır. 

özel öğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine yakından yardımcı olmak; resmî öğretim 
kurumlarıyla özel öğretim kurumları arasında her türlü koordinasyon ve işbirliği yapılmasını sağlamak ama
cıyla, gerekli görüldüğünde Bakanlıkça Danışman (Rehber) atanması; bunların nitelik ve görevlerinin hangi 
özel öğretim kurumlarında görevlendirileceği Bakanlık ve "özel öğretim kurumlarıyla olan ilişkilerinin düzen
lenmesi öngörülmüş ve 27 nci maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 12. — özel öğretim kurumlarının, ilan ve reklamlarının birer örneğinin, yayımından en az oribeş 
ıgün önce ilgili Valiliğe vermeleri; ilan ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunulamayacağı , Televizyon-
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da reklam ve ilan yapılamayacağı; tanıtıcı reklam ve ilânların bu nitelikte oluşlarına ilgili valiliklerce ka
rar verileceği öngörülmüş ve 30 uncu maddenin değişikliği buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Bu madde değişikliği ile, öğrenci velilerinden alınacak özel öğretim kurumlarının ücretle
riyle ilgili tarihler belirlenmekte; ücretlerin kaç taksitle alınacağı ve il ücret tespit komisyonlarının kuruluş, 
çalışma ve ücret tespit yöntemleri yönetmelikle düzenlenmektedir. 

Buna göre, özel öğretim kurumları, her yılın Mayıs ayından önce, yeni ücret miktarını il ücret tespit ko
misyonuna teklif edecektir. 11 ücret tespit komisyonunun karan ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile her 
yılın Temmuz ayında, özel öğretim kurumlarıyla ilgili ücretler ilân edilecektir. Gerektiğinde aynı yöntemlerle, 
ücretler artırılabilecektir. 

31 inci maddenin değişikliği buna göre düzenlenmiştir. 
Madde 14. — Mevcut mevzuat ve buna göre yapılan uygulamada, bütçe kanunlarına göte% resmî okul

larda; görevli öğretmen ve yöneticilere ödenen aylık ile sosyal yardım ve ek ders ücreti miktarları emsal 
alınarak özel öğretim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilere de ödenmektedir. 

Ancak, resmî okullarda, sosyal yardım kapsamındaki ödemelerden vergi kesilmediği halde, özel öğre
tim kurumları bu tür ödemelerde ayrıca vergi de ödemektedir. 

özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve diğer personele ödenen sosyal yardım kapsamındaki 
ödemelerden vergi kesilmemesi 'öngörülmüş; 14 üncü madde değişikliği bu anlayışa göre düzenlenmiştir. 

Madde 15. — özel öğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin ücretlerinin zamanında 
ödenmesi ve güvence altına alınması önemli bir husustur, 

Ancak, mevcut mevzuatta böyle bir güvence, aşın bir biçimde vazedilmiş olduğu için, azda olsa, uygu
lamalarda kötü yolda kullanılmak istendiği müşahade edilmiştir, ödenmeyen her gün için % 3 faiz, aylık 
% 90, yıllık 1080 demektir ki, bu fahiş faiz, uygulamalara aykırı düşmektedir. 

Bundan dolayı yönetici ve öğretmenlerin ücretlerini zamanında ödemeyen özel öğretim kurumlarının, 
bu ücretleri gün başına, aylık ücretin i% 1 '(yüzde bir) fazlasıyla ödemeleri hükme bağlanmak istenmiştir. 

35 inci maddenin değişikliği bu anlayışla düzenlenmiştir. 
Madde 16. — özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve diğer personelin hastalandıkları günlerle 

ilgili ücretlerin, mükerrer ödenmesini önlemek için, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre ödendiği 
halde ücretin tamamını karşılayamayan durumlarda, eksik kısmının özel öğretim kurumlarınca ödenmesi 
gereğine açıklık getirilmesi gerekli görülmüş 38 inci maddenin değişikliği buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 17. — Devletçe sağlanan yardım ödeneklerinin, kanunda tanımlanan özel öğretim kurumlarına 
dağıtım* esas, şekil ve şartlarının yönetmelikle düzenlenebileceği, böylece bu konudaki iş ve işlemlerin sa
deleşmesine, süratlendirilmesine imkân sağlanması öngörülmüş ve 17 ne i madde değişikliği buna göre dü
zenlenmiştir. 

Madde 18. — 625 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen değişiklikle, özel dershaneler, tekrar 
özel öğretim kurumlan arasına alınacağından, 2843 sayılı Kanunla eklenen Geçici Maddenin kaldırılması 
tabiî hale gelmiştir. 

Madde 19. — Özel öğretim kurumlarının, öğrenci kapasitelerinden bir kısmını, ücretsiz okutulacak öğren
cilere tahsis etmeleri gerekli görülmüş ve bununla ilgili oranlar verilmiştir. 

özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrencilerin miktarı, seçimi ve kurumlara kabul şartları 
yönetmelikle düzenlenecektir. 

Buna göre, özel öğretim kurumları, öğrenci kapasitelerinin en az % 2'sini ve en çok % 10'unu ücretsiz 
okutulacak öğrencilere tahsis edecektir. 

Bk madde 2, buna göre düzenlenmiştir. 
Madde 20. — Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü Ve 17 nci maddelerin 

de ve EK MADDE 4'de sözü edileni yönetmeliklerin Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulması-hususuna 
açıklık kazandırmak amacıyla madde düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 22. — Yürütme maddesidir. 
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3.7.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edi
len «8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Geçi
ci Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı ve bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz, tasarının genel ve madde gerekçelerinde belirtilen hususlara aynen katılmış ve tümü üze
rinde yapılan müzakerelerden sonra maddelere geçilmesini oybirliğiyle kabul etmiştir. 

Komisyonumuzca; 
Tasarının 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri aynen kabul edil

miştir. 
2 nci maddeye, «Ancak» ibaresinden sonra «Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda» ibaresi ek

lenmek suretiyle, özel öğretim kurumlarının gelir sa$amak üzere alacakları tedbirlerin Türk Millî eğitimi
nin amaçları doğrultusundan ayrılamayacağı hükme baSanmıştır. 

3 üncü maddeye, «Özel» ibaresinden sonra «kreşler, anaokulları ve» ibareleri eklenmek suretiyle, günümü
zün hayat şartları karşısında her ikisi de çalışan evli eğerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreş ve ana-
okullarının yurt çapında yaygınlaşmasını teşvik edici hüküm getirilmiş ve bu okulları açanların da beş yıl 
süreyle Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulması sağlanmıştır. 

16 nci maddede yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve personele, hastalıkla-' 
nnın yanısıra iş kazalarına uğramaları halinde de, çalışmaları halinde aldıkları ücretler (aylık, ek ders ücreti ve 
diğer her türlü yan ödemeler toplamı) den daha az ücret almamaları sağlanmış. Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile deyim birliği sağlanabilmesi için madde yeniden, düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

^Başkan 
Kemal Or 

Konya 

Üye 
M. Besim Göçer 

Çoruin 

Üye 
Abdtırrahman Demirtaş 

Hatay 

Üye 
Fatma Mihriban Erden 

İsparta 

Üye 
Tevflk Güneş 

Kırşehir 

Sözcü 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Üye 
Mahmut Altunakar 

Diyarbakır 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay 

Üye 
H. Yılmaz Önen 

İzmir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu 
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Üye 
Abdullah Altıntaş 

Afyon 

Üye 
Mehmet Nuri Üzel 

Eskişehir 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye 
Alaeddin Kısakürek 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumlan 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Geçici 
Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı özel 
öğretim Kurumlan Kanununun, 16.6.1983 tarihli ve 
2843 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel 
hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafın
dan açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim 
kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim ya
pan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci 
etüd eğitim merkezleri, biçki dikiş yurtları ve benzeri 
kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, 
öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar 
tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının 
eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konu
larındaki hükümleri kapsar.» 

MADDE 2. — 625 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağla
mak için düzenleyemezler. Ancak, eğitimin kalitesini 
yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek ya
tırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilir
ler.» 

MADDE 3 . - 6 2 5 sayılı Kanunun, 2843 sayılı Ka
nunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fık
raları, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fık
rası kaldırılmıştır. 

«Özel meslek teknik okulları ile kalkınmada önce
likli yörelerde açılacak özel okullar öğretime başladık
ları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi ve 
kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölgeler
de açılacak özel okuttar ise bu muafiyetten bir yıl 
süreyle yararlanırlar. Ayrıca eğitimle ilgili olarak bu 
Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve 
programlarındaki, uygun görülen teşvik araçlarından 
yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer şart
lar yönetmelikte belirti lir.» 

«Askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel 
öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı okul
ların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açı
lamaz.» 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özel öğretim Kanunları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Geçici 
Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. *» 

MADDE 2. — 625 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağla
mak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Millî Eğiti
minin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yük
seltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırım
lar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.» 

MADDE 3. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı Ka
nunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fık
raları, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fık
rası kaldırılmıştır. 

«Özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okul
ları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel 
okullar öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl 
süreyle gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tu. 
tutulurlar. Diğer bölgelerde açılacak özel okullar ise 
bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar. Ayrıca 
eğitimle ilgili olarak bu Kanuna göre yapılacak yatı
rımlar, kalkınma planı ve programlarındaki, uygun 
görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum aç
ma izni için gerekli diğer şartlar yönetmelikte belir
tilir.» 

«Askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan 
özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı 
okulların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açı
lamaz.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. , 

«Madde 4. — Özel Öğretim Kurumu açacak ger
çek ve tüzelkişilerden istenecek en az ödenmiş sermaye 
ve diğer malî teminat şartları, yönetmelikle tespit 
edilir.» 

MADDE 5. — 625 sayılı. Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler, kendi 
adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek 
ve tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Tür
kiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. An
cak, yabancı çocukların eğitim ve öğretimi için, il
gili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu amaç
la kuracakları vakıflar tarafından uluslararası nitelikte 
özel okul açılmasına, Bakanlar Kurulunca izin veri
lebiliri Uluslararası özel okulun açılabileceği yerler, 
açılış şekli, işleyişi, denetimi, gözetimi ve diğer hu
suslar yönetmelikle düzenlenir.» 

(MADDE 6. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

«Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından sakınca 
görülmediğfnin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi ha
linde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı 
derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulu
nabilir.» 

«Bu kurumlarda öğrenci ve öğretmenlerin eği
tim-öğretim ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşı
layacak tesis ve teçhizat bulundurulur. Bu ihtiyaçların 
öğretim kurumlarına göre nitelik ve miktarları yönet
melikle belirlenir.» 

MADDE 7. — 625 sayılı Kanunun 20 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce yabancılar tarafından açılmış ibulunan 
özel öğretim kurumlarının, üzerinde kuruldukları 
arazileri genişletilmemek şartı ve Bakanlığın izni ile, 
mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve teçhizat ka
pasiteleri en çok bir mislini geçmemek üzere artırıla
bilir veya yenilenebilir. Yeni arazi edinmeleri ve ka
pasitelerini en fazla 'beş misline kadar artırabilmeleri 
©akanlar Kurulunun kararına bağlıdır. Bunun dışm-

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4Î — Tasarının 4 üncü maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif (Ettiği Metin) 

da hinaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açı
lamaz, mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere 
yeniden binalar inşa edilemez, herhangi bir suretle 
mülk edinilemez veya ıkiralanamaz. 

Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak tami
rat ve tadilat Bakanlığın iznine bağlıdır.» 

MADDE 8. •— 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 21 inci maddesinin birinci, ikinci, 
altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş; bu maddenin dördüncü fıkrası kaldırılmıştır. 

«özel öğretim- kurumlarında yönetim, eğitim ve 
öğretim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan 
yönetici ve eğitim - Öğretim elemanları ile yürütül
mesi esastır. Gerektiğinde uzman ve usta öğreticiler 
geçici veya sürekli olaralk bu kurumlarda çalıştırıla
bilirler.» 

«IBir özel okulun, mevcut ders saati sayısının, 'ku
ruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl 
sonra da en az üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda 
olan öğretmenler tarafından okutulması zorunludur.» 

«Ilhtiyaç halinde, resmî öğretim kurumlarında gö
revli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatma
mak ka'ydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü 
'bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, 
ilgili bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir, öğ
retmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati 
geçemez. Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını ta
şıyan diğer Devlet memurlarına da, haftada sekiz 
saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verile
bilir.» 

«Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenleri
ne özel okul, öğrenci etüt eğitim merkezi ve kurslar 
dışındaki özel öğretim kurumlarında görev verilemez. 
Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 
15 inci maddesi, görev alanlar hakkında da 47 nci 
ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır.» 

MADDE 9. — 625 sayılı Kanunun 22 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bünyesinde biriden fazla özel öğretim kurumu 
bulunduran kurumlara, yöneticilik yapma şartlarını 
haiz bir genel müdür atanabilir.» 

MADDE 10. — 625 sayılı Kanunun 25 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olup, 
23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu ma4djesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir, 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 99) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Andlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bu
lunan okulların özellik göstermesi gereken husus
ları yönetmelikle tespit edilir.» 

«Yönetmelik, ilgili memleketlerin bu konulardaki 
mütekabil mevzuat ve uyigulamalan dikkate alınmak 
suretıtyle hazırlanır. Yönetmelikte belirtilmeyen hu
suslarda resmî okullar mevzuatı uygulanır.» 

MADDE 11. — 625 sayılı Kanunun 27 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İMadde 27. — özel öğretim kurumları, eğitim, 
öğretim ve yönetim bakımlarından bu Kanunla ve 
kurumlarla ilgili olaralk çılkarılacak yönetmeliklerle 
tespit edilen esaslar içinde Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri alır--

lar. Bakanlık, bu tedbirlerin yerine getirilmesini be
lirli bir süreye bağlı tutabilir. 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel 
öğretim Kurumlarında Bakanlık Danışmanı (Rehberi) 
görevlendirebilir. Bakanlık Danışmanlarının hangi 
özel öğretim kurumlarında ıgörevleridirileceği, bunla
rın nitelikleri, görevleri özel öğretim kurumlarıyla 
ilişkileri ve. özel öğretim kurumlarında koordinasyon 
ve işbirliğinin esasları yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 12. — 625 isayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 30. — özel öğretim Kurumları ancak ta
nıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. 

özel öğretim kurumları reklam ve ilanlarının bi
rer örneğini yayımından en az onbeş gün önce vali
liğe vermek zorundadır. Reklam ve ilanın tanıtıcı 
mahiyette olduğuna valilik karar verir. Bu kurumlar 
reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bu
lunamazlar, Televizyonda reklam ve ilan yapamaz
lar.» 

MADDE 13. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — özel öğretim Kurumlarının ücret
leri, kurumların her yıl Mayıs ayından önce yapa
cakları teklif üzerine il ücret tespit komisyonlarının 
kararı ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
onayı ile en geç Temmuz ayında tespit ve ilan olu
nur, 

Ücretlerin kaç taksitle alınacağı ve tahsili ile il
gili diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko^ 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko-s 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 99) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ücretler öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut 
olduğu takdirde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

İl ücret tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma 
ve ücret tespit yöntemleri yönetmelikte belirtilir.» 

MADDE 14. — 625 sayılı Kanunun, 2843 sayılı 
Kanunla değişik 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 33. — özel okullarda yöneticilik ve eği
tim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre 
(emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık 
ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarların
dan az ücret verilemez. 

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe 
Kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağ
lanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine 
ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki 
ek ödemelerden vergi kesilmez. 

özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders üc
reti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktar
dan az olamaz.» 

MADDE 15. — 625 sayılı Kanunun 35 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Yazılı sözleşmede kararlaştırılan 
ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yönetici ve 
öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurum
lar, bu ücretleri gün başına aylık ücretin t% 1 fazla
sıyla ödemek zorundadırlar. Yönetici ve öğretmenle
rin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bu
lundukları görevleri yapmaları şartıyla, ders yılı için
deki tatil günlerinde imtihan ve tatil aylarında da 
ödenir.» 

MADDE 16. — 625 sayılı Kanunun 38 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 38. — özel öğretim kurumlarında çalı
şan öğretmen ve diğer personele, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa göre tevsik edilen hastalıkları için 
Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen aylık ücretleri
nin eksiği, ilgili özel öğretim kurumunca tamamla
nır.» 

MADDE 17. — 625 sayılı Kanunun 42 nci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu yardımların esas, şekil ve şartları yönetmelik
te belirtilir.» ' 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka!bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 625 sayılı Kanunun 38 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 38. — özel öğretim kurumlarında çalı
şan öğretmen ve diğer personele Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa göre tevsik edilen hastalıkları ve 
işkazaları için Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
işgöremezlik ödenekleri, bu kişilerin özel öğretim ku
rumlarından almakta oldukları ücretten eksik ise, ara
daki fark özel öğretim kurumunca tamamlanır. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mille* Meclisi (S. Sayısı : 99) -
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 625 sayılı Kanuna 2843 sayılı 
Kanunla eklenen Geçici Madde kaldırılmıştır. 

MADDE 19. — 625 sayılı Kanuna 2843 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 1 inci madde Ek 3 üncü madde 
olarak değiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki Ek 4 üncü 
madde eklenmiştir. 

«Ek Madde 4. — Özel Öğretim Kurumları, öğ
renci kapasitelerinin % 2 sinden aşağıya düşmemek 
üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler.» 

«Bakanlık, ücretsiz okutulacak öğrencilerin mikta
rı, seçimi ve kurumlara kabul şartlarını yönetmelikle 
düzenler, ücretsiz öğrenci miktarını yüzde ona kadar 
artırabilir.» 

MADDE 20. — Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 
inoi, 6 nci, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü ve 17 nci mad
delerinde ve ek madde 4'de sözü edilen yönetmelikler, 
Bakanlıkça yürürlüğe konur. 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18j — Tasarının 18 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T._ özal 

Devlet Bakanı 
A. M._ Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. özdağlar 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V._ Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mt Aydm 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı 
/. K._ Erdem 

Devlet Bakanı 
S% Nt Türel 

Devlet Bakanı 
A._ K._ Alptemoçln 

İçişleri Bakanı 
A,, Tanrıyar 

MİÜÎ Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
Vt Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Ml Mt Tagçıoğlu 

22,6.1984 

Devlet Bakanı 
Kf Oksay 

Devlet Baklanı 
'Â._ Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M M Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
U & Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H._ H._ Doğan 

Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakam 
Ct Büyükbaş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 99) 





Dönem : 17 Yasama Ydı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 104 

Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Anaya
sa Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/6) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 4 . 10 . 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/69/04779 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Ana
yasanın 91 inci maddesi uyarınca bir örneği ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

BÖLGE VALİLİĞİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

Bu Kanun Hükmünde Kararname, 17 Haziran 1982 tarihli ve 2680 sayılı «Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu, çerçevesinde hazırlanmış olup, amacı 
kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak için birden çok ili içine alan merkezî idare teş
kilatının kurulmasıyla ilgili esas ve usulleri, bu teşkilatın, il valileri, bölge kuruluşları, yargı kuruluşları, askerî 
kurum ve kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ite ilişkilerini ve görev, yetki ve sorumluluklarını dü
zenlemektir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana merkezî idarenin yurt çapındaki hizmetlerinin teşkilatlandırılma
sında ve yönetiminde yetki genişliğine dayalı il ve valilik sistemi esas alınmıştır. Ancak, özellikle son 30 yıl 
içinde il sistemi dışına çıkan önemli teşkilatlanma ve uygulamalar yapılarak merkezî idareye bağlı birçok ku
ruluş, il sınırlarını aşan ve birden çok ili kapsayan bölge kuruluşları haline getirilmişler, sınırları ve merkezleri 
çok zaman birbirlerinden farklı olmuş ve valilerin yönetimi ve denetimi dışında kalmışlardır. Bölge kuruluşları 
üzerinde yapılan araştırmalar ve incelemeler bu kuruluşların, kısmen yapılan hizmetlerin nitelik ve özelliklerine 
dayanan teknik ihtiyaçlardan, kısmen de valilerin yönetim ve gözetiminden uzaklaşma eğilimlerinden doğduğu
nu göstermektedir. 

Ayrıca, bölgelerin kuruluş esasları, alanları ve yönetimlerindeki karışıklık ve dağınıklık bir türlü giderile
memiştir. 

Bu konuda Anayasamızın 126'ncı maddesi, «Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak 
amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla 
düzenlenir.» hükmünü getirmiştir. 

Bu hüküm merkezî idarenin birçok ili içine alan alanlarda teşkilatlandırılmasını ve yönetimine imkân sağla
maktadır. Bu mikandan yararlanılarak mevcut bölge kuruluşlarındaki karışıklık, dağınıklık ve yönetim boş
luklarını gidermek amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. 
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BÖLGE VALİLİĞİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı belirtilmiştir. 
Madde 2. — Bu maddede Kanun. Hükmünde Kararnamede geçen kavramların tanımı yapılmaktadır. 
Madde 3. — Bu madde bölge valiliği kurulmasıyla ilgilidir. Maddeye göre bölge valiliği kurulması, kal

dırılması, merkezlerinin değiştirilmesi, bir ilin başka bir bölgeye bağlanması kanunla yapılacak bölgeler bölge 
merkezi olan ilin adı ile adlandırılacaktır. 

Madde 4. — Bu madde ile bölge valiliğinin statüsü belirlenmektedir. 
Madde 5. — Bu madde de taşra teşkilatı kurulmasıyla ilgili esaslar açıklanmıştır. 
Madde 6. — Bu madde ile taşra teşkilatı kurulmasındaki usul hükme bağlanmıştır. 
Maddenin birinci fıkrasında sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatının kurulma usulü ikinci fık

rasında geçici taşra teşkilatının kurulma usulü belirtilmiştir. 
Madde 7. — Bu madde, bölge valilerine doğrudan bağlı olacak bölge valiliği teşkilatını ve bu birimlerin 

başlıca görevlerini, ihtiyaç duyulduğunda diğer birimler ve kurullar kurulabileceğini belirtmektedir. 
Madde 8. — Madde Devletin temsilcisi olarak bölge valilerinin görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine 

getirileceğini göstermektedir. 
Madde 9. — Hükümetin ve her bakanın ayrı ayrı temsilcisi ve icra organı olan bölge valileri bu ma

kamların verecekleri yetkileri de kullanacaklardır. Bu konu çıkarılacak bir tüzükle düzenlenecektir. 
Madde 1Q. — Bu madde ile bölge valilerinin il valileriyle ilişkileri düzenlenmektedir. 'Bölge valilerinin 

hangi konularda il valilerine emir vereceği, denetleme yetkisi, koordinasyon ve işbirliği, görev, il valileri hak
kında verecekleri değerlendirme raporları ayrı hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Bu maddeye göre, bölge valileri bölge kuruluşları üzerinde tam bir amirlik yetkisine sahip 
olacaklardır. Bu nedenle, genel olarak amirliğin verdiği sicil, izin, disiplin, emir verme ve denetleme gibi bütün 
yetkilerini bu kuruluşlar üzerinde kullanabileceklerdir. 

Madde 12. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen temel düzenlemelerden biri, bölge kuruluşla
rının ortak bölgeler içinde teşkilatlandırılması ve bölge valilerine doğrudan bağlanmasıdır. Bu itibarla madde, 
bölge kuruluşları yöneticileri için standart bir unvan belirlemekte ve bunların bölge valisinin emri altında bu
lunmasını öngörmektedir. 

Madde 13. — Bu maddede Vali ve Kaymakamların bölge kuruluşlarının il ve ilçelerdeki birimleriyle iliş
kileri düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Bu madde, bölge valilerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemektedir. 
'Madde 15. — Bu madde bölge Valilerinin yargı organları ile ilişkilerini düzenlemektedir. 
Madde 16. — Bu maddede, bölge valisinin kamu ve savunma hizmetlerinin bölge düzeyinde planlanması, 

değerlendirilmesi ve koordinasyonu konularında askerî kurumlarla yapacağı işbirliği esasları açıklanmıştır. 
Madde 17. — Bölge valilerinin temel görevlerinden biri, bölgede kamu düzeninin korunmasıdır. Madde bu 

görevle iligili olarak bölge valisinin sahip olacağı özel yetkileri göstermektedir. 
Madde 18. — iBu maddede bölge valilerinin* askerî birliklerden yardım istemesinin şartlarını, usulünü, du

rumdan İçişleri Bakanına bilgi verilmesini ve askerî birliklerin ne şekilde hareket edeceği esaslarını düzenle
mektedir. Bu düzenlemede yer alan hükümler, bu konuda edinilen tecrübeler göz önünde tutularak belirlen
miştir. 

Madde 19. — Bu madde, kamu düzeninin korunmasında il valilerinin bölge valisinden ve en yakın askerî 
komutanlıktan yardım isteme usulünü hükme bağlamaktadır. 

Madde 20. — Madde, sınır bölgelerindeki bölge valilerinin görev ve yetkilerini belirtmek amacını gütmek
tedir. Maddedeki «Sınır» deyimi kıyıları ve kara sularını da kapsamaktadır. 

Madde 21. — Bölge valilerinin, önemli görevlerinden biri de ekonomik konular ve özellikle kalkınma plan
ları ve yıllık programların bölge düzeyindeki hazırlık ve uygulamalardır. Bu maddede bu hususlar teferruatlı 
şekilde açıklanmış, uygulamaya ilişkin diğer hususların tüzükle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. — Bu mıaddle 'böHge valilerinm güvenlik konuları ve ökoncraik işler dışında kalan diğer alan
lardaki görev ve yetkilerini belürfanlek amacını gütmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 
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Madlde 23. — Madde, bölge valilerinin halkla ilişkileri konularını düzenlemektedir. 
Madde 24. — Bu maddede, bölge valiliği teşkilatındaki kadrolara atanacaklarda, 657 «ayılı Devlet Me

murları Kanunu gereğince Devlet memurlarında aranan genel şartlara ilave olarak ne gibi şartlar aranacağı 
ve afcaima ve yer değiştirme esasll'an beîirlenmıiştir. 

Maldde 25. — Bu maddede, bölge valiliği teşkilatı personel rejimi ve malî bükümleri açıklanmıştır. 
Madde 26. — Madde, bölge valiliğine vekâlet konusunu düzenlemektedir. Görevin önemi nedeni ile böl

ge valiliğine daima vali sıfatıma sahip bir görevlinin vekâlet etmesi öngörülmektedir. 
Madde 27. — Bu madde ile idarenin merkez teşkilatı ile bölge valilikleri ve bölge kuruluşları arasındaki 

yazışmaların esas ve usulleri belirlenmişstür. 

Madlde 28. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmaısın'a ilişkin tüzük ve yonetlmelMerin altı ay 
içinde çıkarılacağı bu madldede hükme bağlanmıştır. 

Madlde 29. — Bu maddede yürüdükten kaldırılan ıhükümter bölltftilöıliışltıir. 
Geçici Madde 1. — Bölge valiliklerinin kuruluşunun bir yıl içimde talrnamlanacağı, mevcut bölge kuru

luşlarının ve diğer taşra teşkilatının iki yıl içinde bu Kanun Hülklmüode Kararname hükümlerine göre ye
niden teşkilatlanacağı bu maddede hükme bağlanmıştır, 

Geçici Madde 2. — Bu Geçici makide ile mevcut geçici riiMÜktelki taşra teşkilatı için geçici 1 inci maddeye 
paralel büklüm getirilmüştiir. 

Geçici Madde 3. — Bölge valiliği personelinin mevzuatta gerekli değişiklik yapılıncaya kadar özlük hak
larının ne şekilde düzenleneceği bu madde ile açıklanmıştır. 

Geçici Madlde 4. — Böîge valilerine konut ve araç tahsisi gereği açıklartmııştu*. 
Geçici Madde 5. — Bö%e valilerinin 1983 yılı giioJerini karşılamak amacıyla, bu bütçe yılında öde

nek aktarma yetkisi bu madlde ile Maliye Bakanına tanınmıştır. 
Geçici Madde 6. — Bu geçidi madde ile bölge valilikleri teşkilatının kadroları ihdas edinmiştir. 

Madde 30. — Yürürlükle ilgili bu maddede temel hak ve hürriyleitleri kısıtlayıcı mahiye'ütieki 17 nci mad
denin (g), (h) ve (<i) bentlerinin kalbul tarihinde, diğer bülkümlerin yayanı tarihlinde yürürlüğe girmesi hük
me bağlanmıştır. 

Madde 31. — Yürütene maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/6 
Karar No. : 10 

4.5.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MltULET MECIİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi içişleri Bakanlığı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı (jemsiloilierinin dle katılmasıyla Komisyonumuzun 25.1.1984 günlü 6 neı birleşikti ile 3.5.1984 
günlü 12 nci birîteşülrnflerinde incelenip görüşlütaüşltfür. 

Söz konusu Kararnamenin tümü üzerinde yapılan görülmelerde; kararnalme ile ihfdas edilen Bölge Vali
liğinin Mer üzerinde yerii bir mülkî kademe ve valiler üzerinde hiyerarşük bir otorite olarak ortaya çıkmış 
bulunduğu müşa'hade edilimişttir. 

Anayasamızın 126 neı maddesinin birinci fıkrasında; «Türkiye'nin merkezî idare kuruluşu bakımından il
lere, il'Ibrin de diğer bölülmliere ayrılacağı,» hüklmıe bağlanmış, aynı maddenin ikinci fı'kraJsmda ise, «illerin 
idaresinin yietiki genişliği esasına dayandığı» beHrltfiHmüşİlir. 

Bu durulma göre; Anayasaımız, taşrada, merkezî idarenin teşkilatlanma alanı, başka deyişle mülkî idare 
kademesi olarak en üst düzeyde «ili» kalbul ettaiş, «bölgeye» yer vermemişidir. 

fBu siöbepte; Komisyonumuz, itin üzerinde, mülkî idare kaidemesi ölaralk «®öllge»nin kabul edilmesi ve 
yetki genişliği esasına dayanan Bölge Valiliğinin teşkilini Anayasamuzm 126 neı maddesine uygunluğu husu
sunda tereddütle düşmüştür. 

İçtüzüğün 35 ve 38 indi maddeleri uyarınca bu konu üzerinde Anayasa Komülsiyonunun görüşünün alın
masına karar verilmiştik 

Raporumuzun gereği için Anayasa Komisyonuna havalesine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

'Balıkesir 

Üye 
Metin Üstüne! 

Adana 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

BaşkanvökM 
Nihat Akpak 

'Sakarya 

Üye 
Fazıl Osnian Yöney 

İsıtanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Osman Doğan 

Urla 

Sözcü 
Atilla Sin 

• Muş 

Üye 
Süha Tanık 

izmir 

. Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 



— 5 — 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 28.5.1984 

Esas No. : 1/6 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİULET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi inceleyen içişleri Komisyonunun, (bölge valili
ği teşkilinin Anayasamızın 126 ncı maddesine uygunluğu hususunda tereddüde düştüğü gerekçesiyle) Komisyo
numuzdan görüş isteyen 4 Mayıs 1984 Tarih ve Esas : 1/6; Karar 10 sayılı yazıları, 4 Mayıs 1984 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza 'gönderilmekle, Komisyonumuzun 10 Mayıs 1984 
tarihli toplantısında ilgili temsilciler hazır bulunduğu halde incelenmiştir, 

Komisyonumuzun bu toplantısında yapılan görüşmeler sonunda, bölge valiliği kurulmasının, Anayasanın 
126 ncı maddesine uygun görülmediği, çoğunlukla kabul edilmişdi. Ancak, bu karar yazılıp, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmadan önce, Komisyonumuzun onüç üyesinin İçtüzüğün 44 üncü maddesine 
uygun olarak verdikleri ve konunun yeniden görüşülmesini isteyen gerekçeli önergesi, Komisyonumuzun 23 
Mayıs 1984 tarihli toplantısında, Devlet Bakanı Sayın Abdullah Tenekedi ve ilgili temsilciler de bulunduğu 
halde kabul edilmiş, İçişleri Komisyonunun bu isteği yeniden görüşülmüştür. 

'Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında te
reddüde düşen İçişleri Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerinin görüşülmesine geçmeden 
Komisyonumuzdan görüş istemiştir. 

Komisyonumuz, bu istek doğrultusunda Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mad
delerini incelememiş ve içeriğine girmemiş, bu nedenle maddelerde temel hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı hüküm
ler bulunup bulunmadığının incelenmesi Komisyonumuzun inceleme konusu dışında kalmış, bölge valiliği ku
rulması hususunun prensip olarak Anayasaya uygun olup olmadığı incelenmiş ve mücerret bölge valiliği kurul
ması prensibinin ise temel hak ve hürriyetleri kısıtlayacak nitelikte bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anayasanın 126 ncı maddesi başlığından da anlaşılacağı gibi idarenin kuruluşunu tanzim etmiştir. Birinci 
fıkraya göre Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna ekonomik şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılmıştır. Ancak, son fıkrasında «Ka
mu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezî idare teş
kilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.» hükmü getirilmiştir. Madde tümü ile 
idarenin kuruluşunu düzenlemekte ve birinci fıkrası ile esas prensibi koyduktan sonra son fıkrasında istisnai 
bir hüküm getirerek idarî teşkilat bakımından kamu 'hizmetlerinin görüşülmesinde verim ve uyum sağlamak 
amacıyla, foirden çok ili idine alan merkezî teşkilat kurulabileceğini kabul etmektedir. İhtiyarî nitelikte olan 
son fıkra, birinci fıkrada tespit edilen prensibi istisnaî olarak genişletmiştir. Her ne kadar birinci fıkranın 
hilafına son fıkrada bölge valilikleri kastedilmed'iği ileri sürülmüşse de madde gerek başlığı ve gerekse tümü 
tetkik edildiğinde son fıkranın bölge valiliklerini de kapsadığı anlaşılmaktadır. Danışma Meclisinde yapılan gö
rüşmeler sırasında «Ancak, bu kuruluşlar üzerinde valilerin kendi illeri dahilindeki denetim ve gözetim yet
kileri saklıdır. «Şeklinde verilen önergenin, değişik şekilde ve kısmen dikkate alınması suretiyle tanzim edilen 
fakat Millî Güvenlik Konseyince kaldırılan fıkranın dahi bölge valiliklerini kapsadığı şüpheye yer verme
yecek şekilde görülmektedir. Kaldı ki, Anayasamızın diğer bazı hükümleri de esas prensibi koyduktan son
ra istisnai hükümler getirmiş bulunmaktadır, örneğin; Anayasanın 7 nci maddesi «Yasama yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.» kesin hükmünü koyduktan sonra 91 inci maddesinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verebilece
ğini 7 nci maddeye aykırı olarak kabul etmiştir. 

Anayasanın 126 ncı maddesinin son fıkrasının «Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak 
amacıyla birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla dü
zenlenir.» hükmü geniş manada yazılmış ve bölge valiliklerinden ayrı olarak bu son fıkranın gerektirdiği ve
rim ve uyumu sağlamak amacıyla ayrıca iktisadî ve sosyal alanlarda diğer hizmetlerin görülebilmesi için teşki-
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lat kurulabilmesini de mümkün kılmıştır. Bu hal maddenin başlık ve tümünü idarenin kuruluşunu ifade etmiş 
olması itibariyle bölge valiliğinin maddenin kapsamına girmediğini ifade etmez. Ayrıca Danışma Meclisince 
134 üncü madde olarak kabul edilen maddenin son fıkrasının son cümlesinde «Valilerin bu kuruluşlar üzerin
deki yetkileri kanunla düzenlenir.» şeklindeki kabulü, Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu tarafın
dan 126 ncı madde olarak kabul ettiği bu maddenin son fıkrasından çıkarılmış ve Anayasamızın halen kabul 
edilen 126 ncı maddesindeki şekliyle tanzim ve kabul edilmiştir. Bu kabul şekli de gösteriyor ki 126 ncı mad
denin son fıkrası, idarenin kuruluşunda verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili ve valilikleri içine 
alan merkezî idare teşkilatı yani bölge valilikleri kurulmasına 'imkân vermektedir. 

Ayrıca, incelemekte olduğumuz Bölge Valiliği Hakkında 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4 Ekim 
1984 tarihini taşıdığına göre Anayasaya son şekli veren, 2356. sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin 
yönetimi döneminde çıkarılmış bulunmaktadır. Bu yönetim bu suretle bölge valiliğini kabul etmektedir. Bu 
dönem içinde çıkarılan kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de
ğiştirilmesi mümkün ise de bunların Anayasaya aykırılığı, Anayasanın Geçici 15 inci maddesinin son fıkrası 
hükmüne göre iddia 'edilemeyeceği için Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan Bölge Valiliği Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya aykırılığı bu balkımdan da söz konusu olamaz. 

Komisyonumuz tarafından kabul edilen bu görüş İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâlfcip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Kemal özer 

İstanbul 
(Karşııyım) 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Mustafa Kemaıl Pailaoğlu 

Sivas 
(Karşıyım) 

Baişkanıvekil'i 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğllu 

SıVas 
(Karşıyım) 

Üye 
Osman Bahadır 

Traibzon 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
ihsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Bdip özjgenç 

İçel 
(Karşıyım) 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
(Karşıyım) 

Üye 
tlyaıs Aktaış 
• Samsun 
(Kaırşııyım) 

Üye 
Sevkıi Taştan 

Sivas 
(Karşıyım) 
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KARŞI OY AÇIKLAMASI 

«Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» konusunda, Anayasa Komisyonunun aldığı karara 
karşıyız. 

Karşı oy açıklamamız aşağıdadır : 
1. Komisyonumuz konuyu, 10 Mayıs 1984 günlü toplantısında görüşmüş ve karara bağlamıştı. İçtüzüğün 

44 üncü maddesi uyarınca verilen ve yeniden görüşmeyi sağlayan önergenin gerekçesi yeterli değildir. 
2. a) Zan ve iddia olunduğu gibi, İçişleri Komisyonunun istemi, soyut olarak, ilke olarak, herhangi bir 

şekilde bir Bölge Valiliği düşüncesinin, tasavvurunun Anayasanın 126 ncı maddesi karşısında durumunu öğ
renmekten ibaret değildir. Zira İçişleri Komisyonu, yazısında : «... ilin üzerinde mülkî idare kademesi olarak 
«Bölge» nin kabul edilmesi ve yetki genişliği esasına dayanan Bölge Valiliğinin teşkilinin Anayasamızın 126 
ncı maddegine uygunluğu hususunda tereddüde» düşülmüştür demekte ve bu yargıya «Kararname ile ihdas 
edilen Bölge Valiliğinin iller üzerinde yeni bir mülki kademe ve valiler üzerinde hiyerarşik bir otorite olarak 
ortaya çıktığını müşahede» ederek vardığını belirtmektedir. Anayasanın 126 ncı maddesinde, «ilin üzerinde» 
gibi bir ifade olmadığına göre İçişleri Komisyonu bu niteliği, somut kararnameden çıkarmış ve bu «üzerinde» 
ligin, Anayasaya uygunluğu konusunda kuşkuya düşmüştür. Yoksa bir ilkenin, bir tasavvurun, bir düşünce
nin değil. 

İşte bu hiyerarşiyi, bu «üzerinde» ligi o somut kararname getirdiğine göre, Anayasa Komisyonu karar
nameyi incelemek zorunda idi ve incelemiştir. 

Esasen İçişleri Komisyonu, bunun için kararname metnini Komisyonumuza göndermiş ve Komisyonumuz 
Başkanlığı da, onu çoğaltarak üyelerine dağıtmıştır. 

b) Kaldı ki 'İçişleri Komisyonunun başvurusu o sınırlılık içinde olsaydı bile Anayasa Komisyonu ona uya-
mazdı. Zira burada çok çok önemli olan husus şudur : TBMIM Komisyonları Anayasa Komisyonundan, bir 
tasarı veya teklifin, yani somut bir konunun, bir metnin Anayasaya uygunluğu konusunda görüş isteyebilirler, 
Bir ilkenin, bir düşüncenin, bir tasavvurun, yani soyut bir konunun sorulması, yani «Teşriî Yorum» istenmesi 
mümkün değildir; çünkü Anayasa Hukukumuzda bu kurum artık yoktur. 

3. Bölge Valiliği Kararnamesi Anayasanın öncelikle, «Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM'nindir. 
Bu yetki devredilemez.» biçimindeki 7 nci maddesine aykırıdır. Ben şahsen, özde ve bütünüyle Kanun Hük
münde Kararname yolunun, Anayasanın 7 nci maddesine aykırı olduğu görüşündeyim. Kanun Hükmünde Ka
rarname yolunu mümkün gören görüşlerin dahi birleştikleri nokta şudur : Bu yolla düzenleme ancak, Ana
yasanın açıkça, yasalarla düzenlenmesini emretmediği konular ve alanlar için mümkündür. Zira bir yasaya da
yansa da ve sürecin sonunda yasalaşabilecek olsa da KHK yasa değildir. 

Anayasanın 126 ncı maddesinin son fıkrası, bu düzenlemenin yasa ile yapılmasını âmirdir. 

4. Anayasanın 126 ncı maddesinin son fıkrasının amacı, kamu hizmetlerinde verim ve uyumun sağlan
masından ibarettir. Ve sorun, «ekonomik yapı ile yördtim yapısı arasındaki (yer, yer) kopukluğu» gidermek
tir. Oysa kararname, bu amacı aşmakta ve iller üstü bir hiyerarşi oluşturmaktadır ki işte bu, Anayasanın 126 
ncı maddesinin 1 inci fıkrasına aykırıdır. 

5. Bölge Valiliği Kararnamesinin 17 nci maddesi Bölge Valilerine, bölge halkı için, sokağa çıkma yasağı 
ve benzeri yasaklar koyabilme yetkilerini tanıyor. Bu, Anayasanın İkinci «Bölümünde yer alan, «Kişinin Hak 
ve ödevleri» nin düzenlenmesi demektir ki bu kabil düzenlemeler Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapıla
maz. 

Kararname bu açıdan, Anayasanın 91 inci maddesine aykırıdır. 
6. Kararname, otoriter bir idarî yapı önermektedir. Türkiye demokrasiye, daha da otoriterleşerek değil, 

liberalleşerek geçebilir. 
Demokrasi, insanlığın evrensel ülküsü olmalıdır. 
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Toplumsal gelişme, en geniş ve en gerçekçi anlamda ve son çözümlemede, demokrasiye doğru değişme ve 
gelişme demektir. 

Bunun içindir ki özellikle Anayasa Komisyonu, bütün arayışlarını bu doğrultuda ve bu düzeyde yapmalıdır. 
Gerçek ve yapıcı anayasacılık budur. 

23 . 5 . 1984 

Mustafa Kemal Paîaoğlu Kemal özen Orhan Otağ 
'Sivas Milletvekili 

Şevki Tastan Edip Özgenç 

KARŞI OY YAZIMIZ 

KONU : Genel olarak «Bölge Valiliği Sisteminin» Anayasaya uygun olup olmadığını, özel olarak 4 Ekim 
1983 gün ve 18181 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 71 sayılı Bölge Valiliği Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname» nin Anayasaya aykırı hükümler ihtiva edip etmediğini inceleme görevini kapsa
maktadır. 

A) Yasal Düzenlemeler : Konuya açıklık getirmek bakımından 1924 ve 1961 Anayasaları ile 1982 Anaya
sasında merkezî idarenin taşra teşkilatına ilişkin olarak yer alan hükümlerin belirtilmesinde yarar görülmüştür. 

1. 1924 Anayasası : 
Madde 89. — «Türkiye, coğrafî vaziyet ve iktisadî münasebet noktaî nazarından vilayetlere, vilayetler ka

zalara, kazalar nahiyelere münkasimdir ve nahiyelerde kasaba ve köylerden terekküp eder.» 
Madde 90. — Vilayetlerle şehir, kasaba ve köyler hükmî şahsiyeti haizdir. 
Madde 91. — Vilayetler umuru, tevsiî mezuniyet ve tefriki vezaif esası üzerine idare olunur. 
2. 1961 Anayasası : 
Madde 115. — Türkiye merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna iktisadî şartlara ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre, illere, illerde diğer kademeli bölümlere aynlır. 
İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çevrede bu hizmetler için yetki geniş

liğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. 
3. 1982 Anayasası : 
Madde 126. — Türkiye merkezî idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve ka

mu hizmetlerinin gereklerine göre, illere, illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır. 
İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî 

idare teşkilatı kurulabilir, bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.» 
Her üç Anayasada da yer alan merkezî idarenin taşra teşkilatı ile ilgili temel görüşleri değişme ve gelişme

leri aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür : 
a) "Her üç Anayasada, yetki genişliği esasına dayalı il sistemi aynen ve titizlikle korunmuştur. 
b) Her üç Anayasa; ilin üstünde bir idarî kademe öngörmemiştir. 
c) 1924 Anayasası; ü kademesinin altındaki taşra kuruluşlarını ayrıntılı olarak sayma yolunu tercih etmiştir. 
d) 1961 ve 1982 Anayasalarında ise il kademesi belirtilmekle yetinilmiş; alt kademelerin meydana geti

rilmesinde kanun koyucuya düzenleme serbestisi tanrtmıştu, 
e) 1924 Anayasasında herhangi bir hüküm buluıimadığı halde 1961 Anayasasında belli kamu hizmetle

rinin görülmesi amacıyla birden çok ili içine alan çevrede yetki genişliğine sahip kuruluşların meydana getiri
lebileceği hükme bağlanmıştır. 

f) 1982 Anayasasında ise birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabileceği öngörülmekle be
raber önemli bir değişiklik olarak «yetki genişliği» ilkesine yer verilmemiştir. 

g) 1982 Anayasasında; Birden çok ili içine alan merkezî kuruluşlar bakımından ayrıca önemli iki yenilik 
daha, getirilmiştir; 
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(1) Bu kuruluşların ancak «verim ve uyum» sağlamak amacıyla kurulabileceği belirtilmektedir. 
(2) Gene bu kuruluşların ancak kanunla düzenlenebileceği hükme bağlanmaktadır. 
Bu kısa bilgi ve genel değerlendirmeden sonra Bölge Valiliği sistemi ile 71 sayılı Kararnamenin 1982 Ana

yasasına uygun olup olmadığını irdeleyebiliriz. 
B) Kararnamenin Yetki Yönünden Anayasaya Aykırılığı : 
1. 1982 Anayasasının kabulünden sonra kamu kurum ve kuruluşlarının reorganizasyonu için 2680 Sayılı 

«Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi İle İlgili Yetki Kanunu» çıkarılmıştır. 
Bu Kanunun kapsamını belirleyen ikinci maddesinde, genel olarak merkezî idarenin yeniden düzenlenmesi 

ile ilgili hükümlere yer verilmiş, konumuzla ilgili olarak sadece bakanlıkların taşrada ve yurt dışında teşkilat 
kurmasından ve birimler arasındaki hiyerarşik ilişkilerden söz edilmiştir. Başka bir ifade ile yetki kanunu, 
her bakanlığın, sadece kendi hiyerarşik kademesi içerisinde taşrada bir düzenleme yapmasına izin vermekte, 
merkezî idarenin Bölge Valiliği sistemi içinde ilin üzerinde herhangi bir idarî kademe oluşturulmasına cevaz 
vermemektedir. 

Bu sebeple «Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 2680, Sayılı Yetki Kanununa aykırı 
olarak ve bu Kanunun amaç ve kapsamını aşacak şekilde düzenlenmiştir. 

2. Anayasanın 71 inci maddesi; TBMM nin, Bakanlar Kuruluna hangi hallerde ve hangi sınırlamalar 
içinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verdiğini ayrıntılı olarak belirtmektedir. 

Bu maddede aynen «... sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının 
birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan 
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez» denilmektedir. 

Konumuzla ilgili olan 2680 sayılı Yetki Kanunu Anayasanın yukarıda belirttiğimiz fıkrası ile getirdiği sınır
lamaya uygun olarak Bakanlar Kuruluna temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî haklar ve ödevler ko
nusunda yetki vermemiştir. Buna rağmen 71 sayılı «Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» nin 
17 nci maddesinin <g) ıflh) ve (ı) bentleri ile Anayasaya aykırı olarak hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı bir düzen
lemeye gidilmiştir. 

Aynı kararnamenin yürürlüğe ilişkin 30 uncu maddesi; yukarıdaki fıkralarla bölge valisine verilen hak ve 
hürriyetleri kısıtlama yetkilerinin yürürlüğe girmesini Anayasaya aykırılığı önlemek düşüncesiyle kanun hük
mündeki kararnamenin T.B.M.M. de kabulü şartına bağlamıştır. Ancak Anayasanın öngörmediği böyle bir 
yürürlük maddesinin dahi kararnamemi Anayasaya aykırı olmaktan kurtaramayacağı açıktır. 

Anayasanın 91 inci maddesine göre; Sıkıyönetim ve Olağanüstü hallerde Kanun hükmündeki kararnameler
le temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması mümkündür. Ancak Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmündeki 
Kararname, bu nitelikte bir yasal düzenleme değildir. Olağan hallerde de uygulanacağı için süreklilik arz eden 
bir kanundur. Başka bir ifade ile sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında temel hak ve hürriyetleri sınırla
yıcı hükümler ihtiva etmesi sebebiyle 71 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname bu yönüyle de Anayasaya ay
kırıdır. 

C) Kararnamenin İçerik Yönünden Anayasaya Aykırılığı : 
1. Anayasamızın 126 ncı maddesinin birinci fıkrası; merkezî idarenin taşra kuruluşunu yetki genişliğine da

yalı «il sistemi» olarak belirlemiştir. Hin altındaki diğer idarî kademelerin oluşturulmasını kanun koyucunun 
yetki ve düzenleme alanı içinde bırakmıştır. 

Anayasamızda ilin üstünde herhangi bir idarî kademenin oluşturulması düşünülmemiştir. Eğer Anayasa ko
yucusunun böyle bir amacı olsa idi, 126 ncı maddede ilin altında kurulabilecek kademelerden söz ederken ilin 
üstünde de bir idarî kademenin kurulabileceğine yer vermesi gerekirdi. 

Nitekim Anayasanın 126 ncı maddesinin Danışma Meclisindeki görüşülmesi sırasında, üyeler tarafıridan 
yöneltilen sorulara Anayasa Komisyonu adına verilen cevaplarda, sözü geçen maddenin 3 üncü fıkrası ile ilin 
üstünde bir idarî kademenin oluşturulmasının amaçlanmadığı kesinlikle ifade edilmiştir. 

Halbuki «'Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname» ile ilin üstünde yeni bir idarî kademe 
oluşturulmaktadır. Aslında Anayasanın 126/3 maddesi^ i halen mevcut bölgesel kuruluşlar için Anayasal bir 
dayanak getirilmekte ve bu kuruluşların dağınıklıktan kurtarılarak disiplin altına alınmaları amaçlanmaktadır. 
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Söz konusu maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan «verim ve uyum» kavramları ise, bir veya bir kaç kamu 
hizmeti yahut hizmet grubu arasındaki koordinasyonun sağlanmasını esas almaktadır. Bu kavramlardan hare
ketle illerin üstünde hiyerarşik bir kademelenmeye Anayasamız kesinlikle imkân vermemektedir. 

Kaldıki sözü geçen fıkrada birden çok ili içine alan çevrede merkezî idare teşkilatı kurulması öngörülmek
tedir. Bölge Valiliği ise, herhangi bir merkezî idare teşkilatının taşradaki uzantısı olarak mütalâa edilemez. Bu 
nedenle de 71 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Anayasal dayanaktan yoksundur. 

2. Anayasamızın 126/3 maddesi, verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezî 
idare teşkilatının kurulabileceğini'hükme bağlamış, fakat 1961 Anayasasından farklı olarak bu kuruluşlara yetki 
genişliği tanımamıştır. Başka bir ifade ile hizmetlerin rasyonel yürütülmesini gerçekleştirmek için teknik sevi
yede sınırlı bir düzenlemeyi esas almıştır. Bilindiği üzere yetki genişliği ilkesi, merkezî idarenin karar almak ve 
uygulamak gibi kamu kudretinden kaynaklanan yetkilerini taşradaki belli idarî kademelere devretmesini ifa
de eder. 

Bölge valiliği hakkında kanun hükmünde kararname ise; Anayasanın 126/3 maddesinin koyduğu sınırlama
ları dikkate almadan gerek kuruluş olarak, gerekse bölge valisine tanınan yetkiler ve verilen görevler itibariyle 
yetki genişliği esasına dayalı tam anlamıyla ilin üstünde bir hiyerarşik idarî kademe yaratmış ve Anayasanın 
öngördüğü il sistemini bütünüyle zedelemiştir. 

Bölge valisine, ancak yetki genişliği ilkesine göre yönetilen kuruluşlarda söz konusu olabilecek yetkiler 
tanınmıştır. Bölge valisi, bölgenin emniyet ve asayişi ile ekonomik sorunları ve yatırımlarıyla ilgili konularda 
resen karar alabilecek ve uygulayabilecektir. Her türlü denetleme yetkisine sahiptir, ti valileri dahil bölgesindeki 
görevlilere her türlü emri verebilmekte değerlendirme raporu hazırlayabilmekte, disiplin cezası uygulayabil
mektedir. Anayasanın böyle bir uygulamayı öngörmediği açıktır. 

D) SONUÇ : 
a) . Yukarıda açıklanan nedenlerle, 71 sayılı Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin; 
1. Hak ve hürriyetlere getirdiği kısıtlama nedeniyle Anayasanın 91 inci maddesine, 
2. Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin amaç ve kapsamını aşacak şekilde düzenlemeler getirdiği için 

2680 sayılı «Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu» na, 
3. İlin üstünde hiyerarşik idarî bir kademe öngördüğü için Anayasanın 126/1-2 maddesine, 
4. Birden çok ili içine alan yetki genişliği ilkesine dayalı bir merkezî idare teşkilatını (Bölge Valiliğini) 

esas aldığı için Anayasanın 126/3 maddesine, 
aykırı olduğu tespit edilmiştir. 
b) Sözü edilen Kanun Hükmündeki Kararnamenin Anayasaya aykırılığı dışında; bölge merkezinde il 

valisi ile bölge valisinin bir arada bulunuşundan, her iki valinin aynı yerde Devlet ve Hükümeti birlikte tem
sil etmesinden, il valisine tanınan bazı yetkilerin aynı zamanda Bölge Valisine tanınmış olmasından kaynak
lanan bir çok sorunlar yaratacağı, halen taşrada son karar mercii olan valinin yetkilerinden bir bölümünü Bölge 
Valisi ile paylaşmak zorunda bırakılması nedeniyle halicin gözündeki saygınlığını kaybedeceği, böyle bir statü
nün ise kamu hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceği ve Devlet otoritesinin zedelenmesine yol açabileceği ka-
natinde bulunduğumuz için çoğunluk kararına karşıyız. 

İlyas Aktaş Ahmet Turan Soğancıoğlu 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 6 s 6 £ 1984 

Esas No. : 1/6 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bölge Valiliği Halkkmda Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve Güm
rük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 25.1.1984 günlü 6 ncı, 3.5.1984 günlü 12 nci 
ve 31,5.1984 günlü 16 ncı birleşimlerinde incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz 3.5.1984 tarihinde yapmış olduğu toplantı da; 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile illerin üzerinde yetki genişliğine sahip Bölge Valiliği Kurulmasının Anayasanın 126 ncı maddesine uygun
luğu hususunda Komisyon üyelerimizde tereddüt belirmiş bunun üzerine konunun bir kere de Anayasa Ko
misyonunda incelenmesi ka'bul edilmiş ve kararname, 4.5.1984 gün ve Karar No. : 10 sayılı raporumuzla 
Anayasa Komisyonu Başkanlığına gönderilmişti. 

Anayasa Komisyonu konuyla ilgili olarak 10.5.1984 tarihinde, yapmış olduğu toplantısında; illerin üze-< 
rinde Bölge Valiliği teşkilini Anayasanın 126 ncı maddesine uygun görmemiştir. Ancak, söz konusu Komis
yon üyelerinden onüç üyenin İçtüzüğün 44 üncü maddesine göre verdikleri ve konunun yeniden görüşülmesi
ni isteyen gerekçeli önergeleri üzerine anılan Komisyon 23.5.1984 tarihinde yeniden toplanarak aksi yönde 
karar almış ve Bölge Valiliği teşkilinin Anayasaya aykırı olmadığım belirtmiştir. 

Bunun üzerine Komisyonumuz 31.5,1984 tarihinde toplanarak Bölge Valiliği hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin tümünü yeniden görüşmeye başlamıştır. 

71 sayılı Kararname ile teşkili öngörülen Bölge Valüiği iller üzerinde yeni bir mülkî kademe ve valiler 
üzerinde hiyerarşik ıbir otorite olarak ortaya çıkmaktadır. Bölge Valilerine yetki genişliği ilkesine göre yö
netim yetkisi verilmektedir. 

Anayasamızın 126 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında, «Türkiye, Merkezî İdare Kuruluşu 'bakımından, coğ
rafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller de diğer kademeli bö< 
lümlere ayrılır» hükmü yer almıştır. 

Bu açık ifadeden de anlaşılacağı üzere Anayasamız taşrada, merkezî Marenin teşkilatlanma alanı, başka 
bir deyişle mülkî idare kademesi olarak üst düzeyde ili kaibul etmiş, bölgeye yer vermemiştir. Bu itibarla 
Anayasamıza göre ilin üzerinde mülkî idare kademesi olarak, «Bölge teşkil edilemez. Aynı maddenin 2 nci 
fıkrasında ise «İllerin idaresinin yetki genişliği esasına dayandığı» belirtilmiştir. 

«Yetki Genişliği» merlkezî idareye ait atama, teftiş etme ve denetleme, emir ve direktif verme, sicil veri 
me v.b. gibi yetkilerin merkezî» idarenin taşrada kendisini temsil eden bir kişi tarafından (kullanılmasını ifa
de eder. Anayasamızın yukarıda değinilen hükmüne göre bu ıkişi, Îİ İdaresi (Kanununda «Devletin ve Hükkü-
metin temsilcisi, ayrı ayrı her hakanın mümessili, idarî ve siyasî yürütme vasıtası» olarak tanımlanan Va« 
İldir. Anayasamız bölgelerin idaresini yetki genişliği esasına dayandırmamaktadiTi Bu nedenle bölge vali-. 
sini aynı yetkilerle donatmak mümkün değildir. Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında «Kamu hizmetlerinin göt 
rülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çoik ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir.» 
denmektedir .Bu fıkrayla mevcut 'bölgesel kuruluşlar için Anayasal bir dayanak getirilmiştir. Bu fıkrada 
yer alan «verim ve uyum» kavramları ise bir veya birkaç kamu hizmeti yahut hizmet grubu arasındaki koor-i 
dinasyonun sağlanmasını esas almaktadır. 11 İdaresi Kanununda yapılacak bir değişiklikle bölge merkezim 
deki il valisine veya diğer valilere yetki verilerek bu husus sağlanabilir. 

Kaldıki sözü geçen fıkra birden çok ili içine alan çevrede merkezî idare teşkilatının kurulmasını öngör* 
inektedir., Bölge valiliği herhangi bir merkezî idare teşkilatının uzantısı değildir. 

Nitekim Anayasanın 126 ncı maddesinin Danışma Meclisindeki görüşülmesi sırasında, üyeler tarafından 
yöneltilen sorulara Anayasa Komisyonu adına verilen cevaplarda, sözü geçen maddenin 3 üncü fıkrası ile 
ilin üstünde bir idarî kademenin oluşturulmasının amaçlanmadığı kesinlikle ifade edilmiştir. 
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Anayasamızın 91 inci maddesine göre temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî halklar ve ödev
ler Kanun Hükmündeki Kararnamelerle düzenlenemez. 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede temel hak 
ve hürriyetleri kısıtlayıcı (hükümler bulunmaktadır. 

11 İdaresi Kanununda «vali», Ikanun hükmünde kararnamede «bölge valisi» «dDevletin ve Hükümetin tem
silcisi, ayrı ayrı her Bakanın mümessili, idarî ve siyasî yürütme organı» olarak tarif edilmiş, her ikisinin de 
İçişleri Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca ortak kararla atanmaları öngörülmüştür. 

Hukukî statüleri aynı olan iki kişiden birinin diğeri üzerinde denetleme, emir verme, sicil verme vb. gibi 
(hiyerarşik yetkilere sahip olması (birtakım anlaşmazlıklara yol açacak yetki ve otorite çatışmalarına sebebiyet 
verecek; ıbu durum aynı yerde görev yapan bölge merkezindeki il valisi ile ibölge valisi arasında daha da 
belirgin hale gelerek hizmetlerin yürütülmesini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Ekonomik konularda ve güvenlik konularında yetkileri kısıtlanan il valisi idarî nitelikte işlerle uğraşmaya 
itilecek, sorunlara salhip çıkma arzusu ve hizmet şevki giderek azalacaktır. 

Bölge merkezi olarak seçilen illerde hizmetlerin toplanması, diğer illerin ihmal edilmesine yol açabilecek
tir. 

Bölge kuruluşlarının 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen 8 bölgede yeniden teşkilat
lanmaları ayrıca Devlete milyarlara ulaşan büyük malî külfetlerde yükleyecek, şikâyeti yapılan bürokrasiyi de 
alabildiğine artıracaktır. 

Bütün bunlar merkezi idarenin ve valiliklerin devamlı baskı altında tutulmasına yol açacak, valilerin uyum 
içerisinde 'verimli hizmet yapmalarını engelleyecektir. 

'Benzer etkenlerin de katılmasıyla sonuçta, Devletin ve Hükümetin taşrada uzantısı olan, tarihî ve gele
neksel !bir kuruluş olarak halkımızca benimsenmiş bulunan valilik müessesi giderek güçsüzleşecek, kuvvetli 
bir idareye her zamankinden çok ihtiyaç duyulan gücümüzde, beklentilere ters olarak zayıf bir taşra yönte
mi oluşacaklar. 

Vatandaşların günümüzde kolayca temas kurabildikleri vali yetki ve imkânlarının kısıtlanması sonucu bir
çok sorunu çözemez hale gelecek; bölge valisinin huzuruna çıkmak kolay, hatta mümkün olamayacağından 
şikâyetler ve sızlanmalar daha da artacaktır. 

Hiyerarşik bir kademe olarak bölge valiliği kırtasiyeciliği daha da artıracak, hizmetlerin ağır yürümesinin 
bir başka nedeni olacaktır, 

Kararnaırne, yukarıda, arz olunan nedenHerle Kolmlisyanuirnuzea olumlu bullunamaimiış ve madid&lerme ge-
ÇİlMeden rödkiedliDmlâsiine oybirliği ille karar verilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
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Üye 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/6 - 9 . 7 . 1984 

Karar No. : 29 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bölge idaresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 
24.6.1983 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp, 4.10,1983 tarih ve 18181 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe konulan ve aynı tarihte Anayasanın 91 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 71 sayılı Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ön hava
lesi uyarınca içişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra 13.6.1984 tarihinde Komisyonumuza sevkedilen İçiş
leri Komisyonu Raporu ve Metni Komisyonumuzun 9.7.1984 tarihli 40 inci birleşiminde Hükümet Temsil
cisinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Görüşmeler sonucunda; 
— 18.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı II İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan «Vali» tanımı ile 

Kararnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen «Bölge Valisi» tanımının aynı olduğu ve her ikisinin tayinlerinde 
uygulanan esasların benzerliği göz önüne alınırsa, hukukî statüleri açısından benzer olan bu iki makamı işgal 
edenlerden birisinin, diğeri üzerinde denetleme, emir ve sicil verme gibi hiyerarşik yetkilere sahip olmasının, 
bir takım anlaşmazlıklara yol açarak yetki ve otorite çatışmasına sebebiyet vereceği gibi hizmetleri de olum
suz yönde etkileyeceği, 

— Hizmetlerin Bölge Merkezi seçilen illerde toplanması neticesinde diğer illerin ihmal edilme durumu ile 
karşı karşıya kalacakları, 

— Teşkilatlanmanın devlete büyük malî külfet gs.ireeeği, 
— Geleneksel bir kuruluş olarak vatandaşlarımız tarafından benimsenen Valilik müessesesinin güçsüzleş-

mesine sebep olacağı, 
— Bölge valileri ile temas kurmanın zorluğu sebebiyle şikâyetlerin ve sıkıntıların artmasına sebep ola

cağı, 
— Kırtasiyeciliğin daha da artmasına ve hizmetlerin ağır yürümesine yol açacağı, 
— Bu sebeplerden hizmette etkinliğin yok olacağı, 
gibi hususlar dikkate alınarak Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca da maddelere geçilmeden tü

mü ile reddedilmiş, redde dair İçişleri Komisyonu metninin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Nabi Sabuncu 

Aydın 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Başkanvelkili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adana 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ahmet Sarp 
Diyarbalkır 

İmzadia bulunamadı 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Bölge İdaresinin Yeniden Düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihti ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Balkanlar Kurulunca 24J&1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ DÖLÜM 
Amaç, Tanım, Kuruluş Esas ve Usulleri 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve 
uyulm sağlamak için 'birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatının kurulmasıyla ilgili esas ve usulleri; 
'bu ticşkilatm, il valileri, bölgje kuruluşları, yargı kuruluşları, askerî kurum ve kuruluşlar, diğer kamu kurum 
ve kurutuşları ite ilişkilerinii-ve görev, yetki ve ıSommlijkıklannı düzenlemektiir. 

Tanımlar* 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre; 
a) Merkezî idarenin merkez teşkilatı; Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşların, 

analhizmtet, danışma ve deneitüım ve yardımcı birimlerinden oluşan en üst yönetim teşkilatını, 
'b) Merkezî idarenin taşra teşkilatı; Merkezî idaronin merkez teşkilatının bölge, il ve ilçelerde görev 

veya hizmet yapan kuruluşlarım, 
c) Bölge valiliği; "Kamu hizmetlerinde veriîm ve uyum sağlamak amacıyla bu Kanun Hükmünde Ka-

rarnalme ile, birden çok ili içine alan alanlarda görev veya hizmet yapacak şekilde kurulan merkezî idare 
'teşkilatını, 

d) 'Bölge kuruluşu; Bölge valisine bağlı olarak, töllge içinde görev veya hizmet yapan taşra teşkilatını, 
e) ti ve ilçe kuruluşu; ti veya ilçe sınırları içinde doğrudan valiye veya kaymakama bağlı olarak görev 

veya hizmet yapan taşra teşkilatını, 
f) Diğer kamu kurulm ve kuruluşları; Bölge valisine bağlı olmayan, görev veya hizmet alanları bölge 

sınırlarını aşan, genel olarak ülkenin bütününe hizmet veren veya ekonomik faa'Mıyetde bulunan, taşra teşki
latı ile diğer hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarını, 

İfade eder. 

Bölge valiliği kurulması 

MADDE 3. — Bölge valiliği kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, bir ilin başka bir 
bölge valiliğine bağlanması kanun ile yapılır. 

'Bölge valiliğinin görev ve hizmet alanının sınırları il sınırlarını bölemez. 
Bölge valilikleri bölge valiliğinin merkezi olan ilin adı ile adlandırılır. 
Bu Kanun Hükmünde kararnameye göre kurulan bölge valiliklerinin, merkezleri; görev ve hizmet alan

larının kapsadıkları iller Ek'li (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bölge valisi 

MADDE 4. — Bölge valisi; Devletin, Hükümetin ve bakanların bölgedeki temsilcisi ve bunların idarî 
ve siyasî yürütme organıdır. 

Merkezi idarenin taşra teşkilatı kurulmasıyla ilgili esaslar 

MADDE 5. — Merkezî idarenin taşra teşkilatı kurma yetkisi kurum ve kuruluşların kendi kanunlarında 
belirtilir. Kanunlarında bu konuda açıkça yetki, bulunmayan bir kurum veya kuruluş taşra teşkilatı kura
maz. • 
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Taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin gereklerine göre bölge il ve ilçe kuruluşu olarak kurulabilir. 
Ülke düzeyinde yerine getirilmesi gereken hizmetler için, taşra teşkilatının il ve ilçe kuruluşu şeklinde 

düzenlenmesi esastır. Ancak, bu hizmet alanlarında bölgedeki illerin tamamına destek sağlayacak nitelik
te bölge kuruluşları da kurulabilir. 

Bölge kuruluşları, bölgelerin herbirinde veya ihtiyaca göre bazılarında ve bölgenin bütün illerinde veya 
birkaç ilinde görev ve hizmet yapacak şekilde kurulabilir. 

Bölge kuruluşu merkezinin, bölge valiliği merkezinde bulunması esastır; görev veya hizmet özellikleri 
nedeniyle merkezlerinin bölge içinde başka bir ilde bulunması gerekli görülen bölge kuruluşları ve bun
ların merkezlerinin bulunacağı yerler Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Merkezî idarenin taşra teşkilatı kurulmasındaki usul 

MADDE 6. — Sürekli görev veya hizmet yapacak bölge, il ve ilçe kuruluşları, ilgili merkez teşkilatının 
önerisi üzerine, Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur kaldırı
lır ve değiştirilir. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatı kendi kanunlarında belirtilen usule kendi kanunla
rında bu konuda bir usul yok ise birinci fıkradaki usule göre kurulur. 

Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, geçici taşra teşkilatı; görev veya hizmet süresi belirtilmek 
şartıyla ilgili Bakanlığın önerisi üzerine ortak kararname ile kurulur. Bu Kararnameler Resmî Gazetede yayım
lanır ve bu teşkilat görevleri sona erince kaldırılır. Geçici taşra teşkilatının görev ve hizmet sürelerinin uza
tılması bu fıkradaki usule tabidir. 

Acil ve olağanüstü hallerde bir bakanlık, Başbakana bildirmek ve yukarıdaki fıkradaki işlemleri sonra
dan tamamlamak kaydı ile geçici taşra teşkilatı kurabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bölge İdaresinde, Görev, Yetki, Sorumluluk ve İlişkiler 

Bölge valiliği teşkilatı ve görevleri 

MADDE 7. — Bölgede bölge valisinin emir ve idaresinde kurulan bölge valiliği teşkilatının birimleri 
ve görevleri şunlardır. 

a) Bölge Valisi; Bölgede kamu hizmetlerinin verim ve uyum içinde yürütülmesine, güvenliğin, kamu 
düzeninin ve genel asayişin sağlanmasına, bölgenin kalkınma plan ve program hedef ve ilkeleri doğrultu
sunda ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden geliştirilmesine çalışmakla ve bölgede koordinasyon ve iş
birliği ve denetleme hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. 

b) Genel Sekreterlik; Bölge valiliğinin yazışmalarla ilgili işlem ve faaliyetlerini, genel ev lak, arşiv, pro
tokol, destek, basın-yayın, halkla ilişkiler ve diğer hizmetlerini yürütür. j 

c) Denetleme Kurulu; Bölge valisi adına bölge dahilinde gerekli denetlemeleri yapar) ve denetleme 
hizmetlerini yürütür. | 

Denetleme Kurulu, merkez teşkilatının bölge valiliği emrinde görevlendireceği müfettişlerle bölge vali
liğinin denetim elemanlarından oluşur. 

d) Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü; Bölgedeki ekonomik faaliyetlerin kalkınma p^an ve program 
hedef ve ilkeleri esas alınarak yürütülmesi konusunda bölge valisine yardımcı olur. i 

e) İç Güvenlik Müdürlüğü; Sıkıyönetim hali dahil bölge düzeyinde iç güvenlik hizmetlerinin planlan
ması, değerlendirilmesi ve koordinasyonu konularında bölge valisine danışmanlık ve yardımcılık yapar. 

f) Savunma Müdürlüğü; Tabiî afetler nedeniyle ilan edilen olağanüstü hallerde, seferperlik ve savaş 
hallerinde; seferberlik, sivil savunma hizmetlerinin bölge düzeyinde planlanması, değerlendirilmesi ve koor
dinasyonu konularında bölge düzeyinde planlanması, değerlendirilmesi ve koordinasyonu kokularında bölge 
bölge valisine danışmanlık ve yardımcılık yapar. 
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g) Hukuk Müşavirliği; Bölge valisine hukukî konularda danışmanlık yapar. 
Yukarıda belirtilen birimlere ilave olarak, bölgenin ekonomik ve sosyal özelliklerine göre Devlet Plan

lama Teşkilatı ve Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ihtiyaç duyulan 
diğer birimler ve devamlı bölge kurulları kurulabilir. 

Bölge valisinin Devlet temsilcisi olarak görevleri 

MADDE 8. — Bölge valisi, resmî törenlere başkanlık yapmak veya katılmak, yabancı devlet temsil
cilerini kabul etmek gibi görevlerini doğrudan veya bölgedeki ilgili ilin valisi vasıtasıyla yerine getirir. 

Bölge valisinin hükümet ve bakanların temsilcisi olarak görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Hükümetin ve bakanların temsilcisi olarak bölge valisi, Hükümet ve bakanların bölge
deki kamu hizmetleri ile ilgili karar ve emirlerini uygular; Hükümet ve bakanların kendisine verecekleri 
yetkileri kullanır. 

Bölge valisine Hükümetin ve bakanların temsilcisi olarak verilen görev, yetki ye sorumluluklar bir tüzük
le düzenlenir. - . 

Bölge valisinin il valileriyle ilişkileri 

MADDE 10. — Bölge valisi, bölgesinde suç işlenmesini önlemek, kamu düzeni ve güvenliğini korumak 
amacıyla bölgeye dahil illerin valilerine emir ve talimat verebilir. 

Bölge valisi, bölgesindeki il valilerinin faaliyetlerini denetleyebilir veya denetlenmesini isteyebilir. 
Bölge valisi, bölgesiyle ilgili olarak kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan konularda, bölge

deki illerin valileriyle gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlar. Bu maksatla valilerden bilgi ve görüş iste
yebilir, kendilerini toplantıya çağırabilir. 

Bölgeye dahil illerdeki il valileri herhangi bir sebeple ilden ayrılmaları durumunda ayrılmadan önce 
bölge valisine bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Bölge valisi bölgedeki il valileri hakkında değerlendirme raporu hazırlar ve her yıl Aralık ayı sonuna ka
dar İçişleri Bakanlığına gönderir. Bu raporlarda bölge valisi, ilgililerin tutum ve davranışları, kabiliyetleri, 
ehliyetleri hakkındaki kanaatlerini de belirtir. 

Bölge valisinin bölge kuruluşları üzerindeki yetkileri 

MADDE 11. — Bölge valisi bölgesindeki bölge kuruluşlarının amiridir. Bu sıfatla, bu kuruluşlar ve per
soneli üzerinde amirin haiz bulunduğu bütün yetkileri kullanır. 

Bölge kuruluşlarının yöneticileri 
MADDE 12. — Bölge kuruluşlarının başında doğrudan bölge valisine bağlı birer yönetici bulunur. Bu 

yöneticiler bölge müdürü unvanını taşırlar. 

Bölge müdürleri başında bulundukları bölge kuruluşlarının amiridir. 
Bir bölgede, aynı merkez teşkilatına bağlı birden fazla bölge müdürü bulunduğu takdirde, bu bölge 

müdürlerinden biri ortak konularda yetkili ve bölge valisine karşı sorumlu olmak üzere ilgili merkez teş
kilatınca görevlendirilir. 

Vali ve kaymakamların bölge kuruluşlarının il ve ilçelerdeki birimleriyle ilişkileri 

MADDE 13. — II valileri ve kaymakamlar bölge kuruluşlarının il ve ilçelerde bulunan birimlerini; 
a) Denetleyebilir, denetlettirebilir veya bunların denetlenmelerini isteyebilirler, 
b) Bu birimlerin yöneticilerini toplantıya çağırabilir ve kendilerinden bilgi ve görüş isteyebilirler. 
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Bölge valisinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri 

MADDE 14. — Bölge valisi bölgesinde bulunaa ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi
nin (f) bendinde tanımı yapılan : 

a) Kurum ve kuruluşların denetlenmelerini isteyebilir, 
b) Kurum ve kuruluşlardan bilgi ve görüş isteyebilir, 
c) Kurum ve kuruluşların yöneticilerini toplantıya çağırabilir. 
Yükseköğretim Kurulu, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları gibi hizmet bakımın

dan yerinden yönetim kurum ve kuruluşlarına ait bölgede bulunan ve aynı zamanda bölgeye yönelik görev 
veya hizmet yapacak şekilde teşkilatlanan kuruluşlar üzerinde bölge valilerinin yetkileri ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının kanunlarında düzenlenir. 

Bölge valisinin yargı organları ile ilişkileri 

MADDE 15. — Yargı organlarına ilişkin olarak II idaresi Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kaaunu 
ve diğer kanunlarla valilere tanınmış bulunan yetki ve görevler bölgesi içindeki illerde bölge valisi tarafın
dan da kullanılabilir. 

Bölge valisinin askerî kurum ve kuruluşlarla ilişkileri 

MADDE 16. — 'Bölge valisi, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleriyle ilgili mevzuatda 
belirtilen esaslara uygun olarak kamu ve savunma hizmetlerinin bölge düzeyinde planlanması, değerlendiril
mesi ve koordinasyonu konularında bölgedeki en büyük askerî komutanlıkla müşterek çalışmalar yapar, 
karşılıklı bilgi ve görüş alış verişinde bulunur. 

Bölge valisinin kamu düzeninin korunmasında görev ve yetkileri 

MADDE 17. — Kamu düzeninin korunmasında bölge valisinin görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Bölge vaılisi, 'bölge sHiıdaırı içinde huzur ve güvantiği, 'kamu düzenini, kişi dokunulmazlığını', tasarrufa 

ilişkin emniyeti, öğrenim özgürlüğünü, çalışma düzenini gözetip, sağlamak, suç işlenmesini önlemekle görevli, 
yetkili ve sorumludur. Bu maksatla; bölgesindeki emniyet ve asayiş durumunu devamlı değerlendirir, il vali
lerince alınmış önlemleri denetler, gerekli gördüğü ek tedbirleri alır ve aldırır. 

b) Bölge valisi 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Kanunu Hükümleri saklı kalmak üzere bütün genel ve özel kolluk kuvvetlerinden emrindekilere 
doğrudan, illerdekilere il valileri aracılığı ile emir ve talimat verir. 

c) Bölge valisi, valilerin isteği üzerine veya doğrudan bölgesindeki illerde bulunan kolluk kuvvetlerini ih
tiyaca göre il valileri aracılığı ile bir ilden diğerine kaydırmaya yetkilidir. 

d) Bölge valisi, bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin yeterli olamayacağının anlaşılması üzerine içişleri Ba
kanlığından yardım gönderilmesini ister ve bölgesindeki en büyük Askerî Komutanlığa bilgi verir. 

e) Bölge valisi, askerî kuruluşlar hariç bölgede görev yapan genel ve özel bütün kolluk kuvvetlerinin 
amir ve memurlarını bölge dahilinde başka bir yerde geçici olarak görevlendirebirir ve bu hususu ilgili merkez 
teşkilatına ve il valisine bildirir. 

f) Bölge valisi, kamu güvenliğini ciddî ve ağır bir şekilde tehdit eden durumlarda, Silahlı Kuvvetlere bağlı 
olanlar hariç bölgede bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden ve bunlara ait her türlü 
tesis, araç ve gerecinden yararlanır. Bölge valisinin bu konudaki emir ve kararları ilgili kuruluşlarca gecik
meksizin yerine getirilir. 

g) Bölge valisi, gerektiğinde bölgenin bütününde veya belirli yerlerinde, süresi dört günü aşmamak üze
re sokağa çıkma ve umuma açık yerlerde içki içilmesini ve içki satışı yasağı koyabilir. 

h) Bölge valisi, Silahlı Kuvvetlere bağlı olanlar dışında, her derecedeki resmî ve özel öğretim kurum
larını ve öğrenci yurtlarım, her defasında yedi günü aşmamak üzere geçici olarak tatil edebilir veya kapata
bilir. 
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i) Bölge valisi, dernekler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve sendikalara ait lokal 
ve eklentilerinin açılma ve kapanma saatlerini belirleyebilir ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kay
dıyla, gerektiğinde bu gibi yerleri dört güne kadar kapatabilir. 

Askerî birliklerden yardım isteme 

MADDE 18. — Bölge valisi, bölgede çıkabilecek toplumsal olayların emrindeki ve tahsis edilen bütün 
kolluk kuvvetlerince bastınlamayacağı kanısına varması veya bu kuvvetlerle bastırılamayacak ani ve olağan
üstü olaylarla karşılaşması halinde, bölgedeki en büyük Askerî Komutanlıktan yardım gönderilmesini ister ve 
durumu İçişleri Bakanına bildirir. 

Bölge valisinin askerî birliklerden yardım istemesi halinde, aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir : 
a) Acil durumlarda bu istek, sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. Bu 

tür istekler, başvurulan • komutanlıkça gecikmeksizin yerine getirilir. 

b) Çapı askerî komutanlık tarafından tayin edilen ve muhtemel olaylar için istenen askerî kuvvet, ilgili il 
Valisinin de görüşleri alınarak, olaylara hızla el koymaya uygun yerde hazır bulundurulur, 

c) Çıkması muhtemel toplumsal olaylar için istek üzerine gönderilen askerî kuvvet, olayların kolluk 
kuvvetleriyle önlenemeyecek ölçüde gelişmesi halinde; ani ve olağanüstü olaylar için istenen askerî kuvvet ise 
derhal; bölge valisi tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve ta
limatına göre, tç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sa
hip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir. 

d) Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyon, emir ve 
komutaya ilişkin esaslar, Bölge valisi ile bölgedeki en üst askerî komutan tarafından tespit edilir. Ancak, 
güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askerî birliğin belirli görevleri beraber yapmaları halinde komuta, sevk 
ve idare, görev verilen askerî birliğin komutanı veya askerî birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstleni
lir. 

Kolluk kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyon yönetmelikle; emir 
ve komutaya ilişkin esaslar tüzükle düzenlenir. 

e) Askerî kuvvet kullanılan durumların gerektirdiği harcamalar İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan öde
nekten, ödeme emri beklenmeksizin yapılır. 

Kamu düzeninin korunmasında il valilerinin yardım istemesi 

MADDE 19. — ti valisi, il sınırları içinde çıkabilecek toplumsal olayların ü"e tahsis edilmiş kolluk kuv
vetlerinin kullanılmasına rağmen önlenemeyeceği ve bu kuvvetlerie bastınlamayacağı kanısına varması halinde 
bölge valisinden yardım ister. 

11 valisi, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşması halinde veya bölge valisinin göndereceği güçler gelinceye 
kadar görev yapmak üzere en yakın Askerî Komutanlıktan yardım gönderilmesini isteyebilir. 

Bölge valisinin Devlet sınırları ile ilgili görev ve yetkileri 

MADDE 20. — Devlet sınırlarındaki bölgelerin valileri, sınırların korunması, güvenliğin sağlanması, sınır 
anlaşmazlıklarının giderilmesi, sınır olaylarının önlenmesi, kaçakçılığın ve sınırlardan izinsiz ve usulsüz geçişle
rin men ve takibi bakımından, kanunlar ve andlaşmalar çerçevesinde ilgili valilerce alınan tedbirleri denetler ve 
gerekli gördüğü hallerde bu konularda valilere emir ve 'talimat verebilir. 

Bölge valisinin ekonomik konulardaki görev ve yetkileri 

MADDE 21. — Bölge valisi, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde ve bölge
nin ekonomik yönden kalkınmasında aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir : 
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a) Kalkınma planlarının ve yıllık programların hazırlanması sırasında bölgesindeki ekonomik konulara 
itöşkün görüş ve düşüncelerini ilgili Bakanlık; kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet Planlama Teşkilatına bil
dirir. Bölge valisi bu görüşlerini hazırlarken, bölgedeki illerin valilerinin ve bölge içinde ekonomik faaliyetlerle 
ilgili ve görevli kamu kuruluşları .ile özel kuruluşların önerilerini alır, bu amaçla toplantılar düzenler, kurul 
ve komisyonlar oluşturabilir. Bu çalışmalara, bölge valisinin isteği üzerine, Devlet Planlama Teşkilatınca 
görevlendirilecek uzmanlar da katılır. 

b) Kalkınma planlarının ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendiril
mesiyle ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatınca düzenlenen toplantılara katılır. 

c) Kalkınma planları ve yıllık programların bölge içindeki uygulamalarını izler. Bu izlemede tespit ettiği 
gecikmelerle, aksamalar ve uygulamalar konusundaki düşünce ve önerilerini ilgili Bakanlık kamu kurum ve 
kuruluşu ile Devlet Planlama Teşkilatına periyodik raporlarla bildirir, 

d) Kalkınma planları ve yıllık programların verimli, etkili ve uyumlu bir şekilde tatbikini ve ekonomik 
faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, merkez teşkilatınca kendisine' verilen yetkiler içe
risinde bölge kuruluşları, bölgedeki diğer kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde gerekli gördüğü bütün tedbir
leri alır. 

e) Gerekli gördüğü hallerde geçici olarak ve ilgili kuruluşların planlanmış çalışmalarını ve esas görevleri
ni aksatmayacak şekilde, bir bölge kuruluşundan personel, araç, gereç gibi kaynak ve imkânların belirli iş
lerde kullanılmasını veya geçici toir süre diğer bir bölge kuruluşunda görevlendirilmesini isteyebilir. Bu gibi du
rumlarda bölge valisi, ilgili merkez teşkilatına gecikmeksizin bilgi verir. 

f) Valiler kanalı ile veya doğrudan bölgede ekonomik faaliyetlerde bulunan özel kuruluş ve işletmelerle, 
sendikalar ve meslek kuruluşlarının çalışmalarını izler, bunların, dilek ve şikâyetlerini kabul eder ve yetkileri da-
hil'inde gerekli tedbirleri alır; yetkileri dışındaki konuları ilgili ve yetkili merkez teşkilatına iletir. Bölge valisi 
ekonomik konularda yukarıda belirtilen özel kuruluş, sendika ve meslekî kuruluşlardan bilgi ve görüş isteye
bilir. 

g) Kanunlarla kendilerine verilen yetkiler dahilinde gerekli gördüğünde, ana'ihtiyaç maddelerinin tüketici
lere ulaştırılması, iş yerlerinin çalışır durumda bulundurulması, ulaşımda sürekliliğin sağlanması bakımından 
zorunlu bulduğu tedbirleri alır. 

Yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir tüzükle 
düzenlenir. 

Bölge valisinin diğer konulardaki görev ve yetkileri 

MADDE 22. — Bölge valisi, bölgenin eğitim, kültür, turizm, sağlık ve sosyal faaliyetleri gibi konularda ge
lişmesini sağlayacak tertip ve tedbirleri, doğrudan veya il valileri aracılığı ile aür. 

Bölge düzeyinde halkla ilişkiler 

MADDE 23. — Bölge valisi bölgeye dahil bütün illerde ve gerekli gördüğü diğer yerleşim merkezlerinde 
her yıl en az bir defa inceleme ve denetleme yapar. 

Bölge valisi halkın sözlü ve yazılı dilek, ihbar ve şikâyetlerini dinler, bunları inceler ve incelettirir; yet
kileri dahilinde olanların gereklerini yapar, olmayanları ilgililerine ve yetkililerine iletir. Dilek ve şikâyetlerin 
sonuçlarını, bunların sahiplerine yazılı olarak bildirir ve bu konuları üçer aylılk raporlar halinde ilgili mer
kez teşkilatına duyurur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personel Hükümleri 

Bölge valiliği teşkilatı personelinin nitelikleri, atanma ve yer değiştirme esasları 

MADDE 24. — Bölge valiliği teşkilatındaki kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Devlet memurlarında aranan genel şartlara ilave olarak ayrıca bu kadrolardan; 
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a) Bölge valisi kadrosuna atanabilmek için; yükseköğrenim görmüş, enaz beş yıl il valiliği veya en az 
yirmi yıl kamu görevlerinde fiilen başarı ile çalışmış, herhangi bir surette sfiyasî faaliyette bulunmamış ol
mak ve yabancı ile evli bulunmamak, 

b) Bölge valiliği genel sekreteri, hukuk müşaviri, denetleme kurulu elemanı ve müdür kadrolarına ata
nabilmek için, yüksetköğrenim görmüş, en az on yıl kamu görevlerinde fiilen başarı ile çalışmış ve herhangi 
bir surette siyasî faaliyette bulunmamış olmak, 

gereklidir. 
Yukarıda sayılan personelden; 
a) 'Bölge valisinin atanması, > Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin görüşü alınmak kaydıyla İçişleri 

Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile, 
b) Bölge valiliği genel sekreteri, merkez teşkilatınca görevlendirilenler dışındaki denetleme elemanları, iç 

güvenlik ve savunma müdürleri ile hukuk müşaviri İçişleri Bakanının teklifi üzerine ortak karar ile, 
c) Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğündeki müdür ile biri tekrii'k've biri idarî iki uzman Devlet Plan

lama Teşkilatı uzmanları arasından ortak karar ile, 
d) İhtiyaç halinde kurulacak birimlerin müdürleri ile uzman elemanları, ilgili bakanla birlikte İçişleri Ba

kanının da imzası bulunacak ortak karar ile, 
e) Bölge valiliğinin diğer personelinin atanmaları, bölge, valisinin teklifi üzerine İçişleri Bakanınca, 
yapılır. 
Bölge müdürleri ve bölge kuruluşları personelinin atanmaları kendi kanunlarındaki hükümlere göre ya

pılır. Ancak bölge müdürlüklerine yapılacak atanmalarda bölge valisinin görüşü alınır. 

Bölge valisinin görevden alınması veya diğer bir bölgenin valiliğine atanması ikinci fıkrada belirtilen usulle 
yapılır. Görevden alınan bölge valisi merkez valilik kadrolarına atanabilir. 

Bölge valisi dışındaki diğer personelin yer değiştirmeleri atandıkları usule uygun olarak yapılır. 

Bölge valiliği teşkilatı personel rejimi ve malî hükümler 

MADDE 25. — Bölge valiliği teşkilatı personeli hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

Bölge valisine, 2442 sayılı Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa göre il valilerine yapılan ödemelerden az olmamak üzere ödemede bulunulur.. 

Bölge valisine 13.3.1913 tarihli îdarei Umumiyei Vilayât Kanunu Muvakkatinin değişik 140 inci maddesi 
uyarınca il valilerine verilen ödenek miktarında ayrıca ödeme yapılır. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevden emekliye ayrılmış olup, 50 hizmet yılını dol
durmuş ve 600 veya daha yüksek ek göstergeli bir görevden emekliye ayrıldıktan sonra bölge valiliğine 
atananların emekli aylıkları kesilmez ve bunlar T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilemezler. 

Emekli aylığı kesilme'tosizin bölge valiliğine atananlara, Devlet Memurlarına ödenmekte olan yakacak yar
dımı ile yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen ödeme yapılmaz. 

Bölge valilikleri denetleme kurullarında merkez teşkilatınca görevlendirilecek müfettişler malî haklarını 
aynen muhafaza ederler. 

Bölge valiliği personelinin özlük hakları ile hizmet, tüketim, demirbaş ve diğer alımlarla ilgili giderlerine 
ilişkin işlemleri, bölge merkezinin bulunduğu ilin deftardarlığı tarafından yapılır, 

Bölge valiliğine vekâlet 

MADDE 26. — Bölge valisîrtin geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisinin; bölge va
liliği herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde İçişleri Bakanlığının görevlendireceği aynı bölge il valilerinden 
•biri, bölge valiliğine vekâlet ede^ 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yazışmalar ve rapor verme sistemi 

MADDE 27. — idarenin merkez teşkilatı ile bölge valilikleri ve bölge kuruluşları arasındaki yazışmalar 
aşağıda belirtilen esaslara tabidir. 

a) İdarenin merkez teşkilatı, bölgedeki 'hizmet ve görevlerle ilgili yazışmalarını doğrudan bölge valileri ile 
yaparlar, 

b) Bölge kuruluşları merkez teşkilatı ile yazışmalarını bölge valiliği aracılığı ile yaparlar, 
c) Teknik ve hesapla ilgili konularda merkez teşkilatı ile bölge kuruluşları arasında birer sureti bölge va

liliklerine gönderilmek kaydıyla doğrudan yazışma yapılabilir, 
d) Bölge valisi 'belli görev ve işlemlerin yapılması için bölge valiliği müdürlerine ve bölge müdürlerine 

imza yetkisi verebilir. İmza yetkM verilen kişilerin görev unvanları ve isimleri bölgedeki kamu kurum ve 
kuruluşlarına ve ilgili merkez teşkilatına duyurulur. 

İdarenin merkez teşkilatı ile bölge valilikleri ve bölge kuruluşları arasındaki yazışmaları asgarice indirmek 
ve kırtasiyeciliği önlemek, hizmetlerin zamanında ve süratle yürütülmesini sağlamak amacıyla etkin 'bir rapor 
verme slistemi kurulur. Verilecek raporlara ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığınca ilgili tüm bakanlık, kamu ku
rum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe girejcek bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Tüzük ve yönetmelikler 

MADDE 28. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin tüzük ve yönetüjoelikler, bu 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Ba
kanlar Kurulu Karan ile Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 29. — 5442 sayılı U İdaresi Kanununun ve diğer kanunların bu Kanun Hükmündeki Karar* 
nameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici Maddeler, Yürürlük ve Yürütme 

Mevcut bölge kuruluşları 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bölge valiliklerinin kuruluşu 
bir yıl içinde tamamlanır. 

Mevcut bölge kuruluşları ve diğer taşra teşkilatları bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü böl
gelerin tespitinden itibaren en geç iki yü içinde bu Kanun .Hükmünde Kararnamede yer alan esaslara göre 
ve Ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen bölge ve merkezlere uygun olarak yeniden teşkilaitlanırJar veya kaldırıla
bilirler. 

5 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenenler hariç halen kurulmuş bulu
nan diğer bölge kuruluşlarının merkezlerinin bölge valiliklerinin bulundukları illere yukanda belirtilen süre 
içinde kaydırılması Devlete ağır malî yük getirmesi halinde, bu süre Bakanlar Kurulu Karan ile uzatılabi
lir 

Mevcut geçici taşra teşkilatı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mevcut geçici nitelikteki taşra kuruluşları bu Kanun Hükmünde Kararnamede 
yer alan esaslara göre, bu Kanun Hükmünde .Kararnamenin ^yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de yeniden düzenlenir. 
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Özlük hakları 
GEÇtCt MADDE 3. — Bölge valiliği personeline, ilgili mevzuata gerekli ilaveler yapılıncaya kadar, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen zam ve tazminatlardan hangilerinin ne miktar ve oranda 
ödeneceği, benzeri görev unvanları da dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
Karan ile tespit edilir. 

Konut ve araç tahsisi 

GEÇiGÎ MADDE 4. — ilgili mevzuata gerekli ilaveler yapılıncaya kadar bölge valilerine konut ve araç 
tahsisi yapılır. Bu konutların döşeme, demirbaş ve möble ihtiyaçları ile elektrik, su, havagazı ve yakacak gi
derleri ve araç alım ve giderleri İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Ödenek aktarma 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bölge valiliklerinin 1983 yılı giderlerini karşılamak amacıyla içişleri Bakanlığı 

bütçesinde özel tertip açmaya, açılan tertiplere ilgili bakanlık bütçelerinden gerekli ödenek aktarmaya ve bu 
hususa ' ilişkin her türlü işlemi ve düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kadrolar 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kadrolarla ilgili genel düzenleme yapılıncaya kadar, Ekli II, III ve IV sayılı 
Cetvellerde gösterilen kadrolar, Bölge Valilikleri Teşkilatında kullanılmak üzere ihdas edilmiş ve cetvellerde 
gösterilen kuruluşlara tahsis olunmuştur, 

Yürürlük 
MADDE 30. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri, bu Ka

nun Hükmünde Kararnamenin kabul tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 31. — Bu Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulunca yürütülür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
Z. Bay kar a 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Millî Savunma Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
Maliye Bakanı 

A. B. Kafaoğlu 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. M. Aysan 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Af. Turgut 
İmar ve iskân Bakanı 

Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakamı 
S. R. Pasin 

İçişleri Bakanı 
& Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof.Dr.KvKûıçturgay 
Tanım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

F. tikel 
Köy işleri ve Koop. Bakanı 

Af. R. Güney 
(Sosyal Güvenlik Bakam 

S. Side 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
Af. Özgüneş 
Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr* T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr* T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

I SAYILI CETVEL 

Bölge Valiliğinin : 
<».: Merkez ve Adı 

ERZURUM 

DİYARBAKIR 
ADANA 
KAYSERİ 
ANKARA 

(î KONYA 
7 İSTANBUL 

Kapsadığı İller 

Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Ordu, Gümü§: 

hane, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Tunceli. 

Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Urfa, Van. 
Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahramanmaraş, Malatya. 
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat. 
Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zon
guldak-

Afyon, Kütahya, Eskişehir, Niğde, Konya. 
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, 
Kocaeli, Sakarya. 

İZMİR İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, İsparta, Antalya. 
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II SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Kurumu Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Bölge Valisi 
Genel Sekreter 
Savunma Müdürü 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Aşçı 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

MİAH 
GİH 
GlH 
GİH 
GlH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH" 
GİH 
GlH 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

1 
1 
1, 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
9 

11 
13 
8 

10 
12 
11 
7 
8 

10 
12 

8 
8 
8 
8 
8 

16 
33 
39 
18 
23 
33 
43 
59 

5 
6 

10 
15 
20 
5 
5 

10 
20 
4 
8 

12 
8 
7 
9 

15 
25 

Toplam 488 
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Kurumu 

III SAYILI CETVEL 

İHDAS EDtLEN KADROLAR 

içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Kadro Unvan t 

İc Güvenlik Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 

Sınıfı 

Em. Hiz. S. 
Em. Hiz. S. 
Em. Hiz. S. 

Derecesi Adedi Ek Göstergesi 

Toplam 

1 8 
3 12 
4 12 

32 

Kurumu 

IV SAYILI CETVEL 

İHDAS EDtLEN KADROLAR 

Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Ek Göstergesi 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

Planlama ve Koordi
nasyon Müdürü 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 

GİH 
G t H 
T H 

1 
2 
2 

8 
8 
8 

300 
200 
— 

Toplam 24 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN METNİ 

Bölge Valiliği Hakkında 71 Sayılı Kanıui Hükmünde 
Kararnamenin Reddine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - • 4 Ekim 1983 tarih ve 18181 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan «Bölge Valiliği Hakkın
da» 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerinin tümü reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bölge VaUUği Hakkında 71 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Reddine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 


