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BAŞKAN — Hayır, indikten sonra söylediniz
efendim.
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Hayır efen
dim, daha önce söyledim. Herhalde bir milletveki
linin soru sorma hakkı vardır.
BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, gayet tabiî efen
dim, gayet tabii.
Nedir sorularınız efendim?
ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — Doğu için özel
plan, Hükümet programında yer aldığına göre, bu
konuda şimdiye kadar ciddî bir çalışma var mıdır?
Varsa, bu Beş Yıllık Kalkınma planları içinde mi
düşünüyorsunuz, yoksa özel bir kanun tasarısı ile mi
bu düşüncenizi gerçekleştireceksiniz. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, anlaşılmaz
sonra; rica ediyorum.
ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — İkinci sorum:
Grup adına yaptığım konuşma yanlış anlaşılmıştır.
Ben «Özel yatırımları teşvik için faiz ve kredi bakı
mından ı: Yaylıklar sağlamak Doğu'ya bir şey ifade
etmez» demiştim.
Ben ourada faizi övmedim. «Yatırımlar için alt
yapı hizmetlerinin yapılması şarttır» demiştim. Yan
lış anlamaya meydan vermemek için, bunu tavzih
ediyorum ve soruyorum.
Ben burada faizi övmedim; ama si/ Hükümet ola
rak, faizi kaldırmayı düşünüyor musunuz?
Doğuda altyapı tesislerinin yapımına öncelik ve
recek veya özel bir imtiyaz getirecek misiniz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Benim de
bir sorum var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim Sayın Zilân, kürsüden in
meden evvel sual sorduğunu ifade etti.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz, «so
ru soran var mı?» demediniz.
BAŞKAN — Bir de, bir diğer arkadaşım, daha
evvel yazih müracaat etmiş idi. Şimdiye kadar olan
tatbikatınız, konuşmalarla bera'ber soruların da ki
fayeti yönündedir. Şimdi, yalnız Sayın Zilân'ın işare
tini fark etmediğim ve Sayın Erbakan, kürsüden in
meden evvel sual sormak arzusunda olduğu için, ken
di sordukları hususlardan ancak birini Sayın Erbakan'a tevcih edeceğim.
İkincisi; konuşmanızın faizle ilgili kısmında, Sa
yın Erbakan, «Biz bir parti Genel Başkanı olarak,
Millî Selâmet Partisi Başkam olarak...
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ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — Hayır efen
dim.
BAŞKAN —-Müsâade buyurun efendim, sizi din
ledim, ben cevap veriyorum.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır Hükümet
olarak.
BAŞKAN — Rica ediyorum.
«Biz daha da ileri giderek, faizi kaldıracağız.»
dedi. Siz faizi övdünüz demediki. (Gürültüler) Mü
saade buyurun.
Şimdi Sayın Erbakan, Doğu ile ilgili çalışmalar
hakkında malûmat isterler. Bildiğiniz gibi ve İçtü
züğümüze göre, bu yazılı da olabilir, hemen cevap
da verebilirsiniz.^
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Arz ede
yim efendim.
BAŞKAN — Arz etmek istiyorsunuz, buyurunuz
Sayın Erbakan. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.)
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri;
Arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, Hüküme
timizin programında, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuz için özel kalkınma planları hazırlayacağımız
yazılıdır. Bu sarahat içerisinde, bu hususta Hükü
met olarak önce bir defa bunun lüzumuna işaret et
miş bulunuyoruz. Bu hiç şüphesiz, Beş Yıllık Planın
içerisinde, bu plana paralel bir özel çalışma mahiye
tindedir. Yoksaki, mevcut ve şu anda tatbikiyle yü
kümlü olduğumuz ve tatbik etmekte olduğumuz Beş
Yıllık Planı değiştirme manasında değildir.
Bu hususta Hükümet olarak her şeyden önce; - bi
raz evvel arz ettiğim gibi - Erzurum ilimiz için ve
Tokat, Amasya, Çorum illerimiz için özel projeler
ve çalışmaları yürütüyoruz. Doğu ve Güneydoğu
Anadolumuzda bu çapta bir programın yapılması,
- takdir buyurulacağı gibi - önemli masrafları ge
rektirir. Biraz evvel size arz etmiş olduğum, Devlet
Planlama Teşkilâtının bilhassa yatırım faslında gö
zükmüş bulunan 20 milyon liralık bedel, işte bu ka
bil çalışmalara da yardımcı olacak bir fasıldır. Bu
bütçeyi Yüce Meclisin kabul buyurmasını takiben,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu bütçe içerisin
deki paraları harcamak suretiyle özel planların ha
zırlanmasına girişeceğiz. Bu, Hükümet olarak kararı
mızdır ve üzerinde durduğumuz bir konudur.
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