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1 , - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Gendi Kumulda: 
İBaşlkan, 1979 M afi Yılı Bütçe Yasa tasarısı görüş-

me&irıinıln başarı île nesticelenmeslini diledi ve Milliyet 
Gazslttasıi yazarlarından Abdi İpekçi'niin menifur su'i-' 
kasta maruz kalması dolayısıyla Devletli yıkmaya, tes
tim almaya, demokrasiyi çökertmeye uğraşanlara kar
şı, Cumhuriyet Senatosu Üyelerine, ulusal 'beraberlik 
çağrısında bulundu. 

Cumihunbıaşkanrınıcia S. Ü. Hüsamettin Çelebi ve 
Metin Toker'im. Milliyet Gazetesi yazarlarından Abdi 
îpekçi'nıin rnanfuf bir sui'kastte öldürülmesi sebebiyle 
Cumhuriyet Senatosunun ellim -kayıptan duyduğu te
essürün Milliyet Gazetesi ve İstanbul Gazeteciler Ce-
Irnllyetiine 'duyurulmasınla dair önergesi Genel Kuruları 
bilgisine sunuldu, gerelkli işlemin yapılacağı bildinMi. 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler taanlaımlanairak, maddelere ge
çilmesi kabul olundu ve 1 nci madde oikundu. 

3.2.1979 Cumartesi günü saat lO.OOt'da toplanmak. 
üzere Birleşime (3.2.1979) saat 0fQ.3CTda son verildi. 

'Balkan 'Başkan 
Sırrı Atalay BaşIkanveMli 

Cengizhan Yorulmaz. 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

'Bingöl Afyonkarahisar 
Mehmet Bilgin Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saa i : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvek'.ti Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ — Mehmet Biilgîn(3jîgöî) Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimi açıyorum. 

II — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 7979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜyTÇESİ 
B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Cumlhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi bütçeler!! üzerindefkli müzakerelere başlıyoruz. 
Her ilki bütçenin müzakeresi 'birilikte yapılacaktır. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal, 

buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe

hir) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

(1) 844 S. Sayıh basmayazı 2.2.1979 tarihli 32 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

Bazı hususlara kısa kısa dokunup huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Değerli ar!kad)aşî!arım; 

Saym Senato Başikanımız, Başkan seçildikten son
ra Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarına hız vermek 
ve istikamet vermeik için birçok meselelere el atmış
tır. Bunların bir 'kısmını yürürlüğe 'koymuş, bir kısmım 
da kendi gönüşlterii istikametinde yünürlüğe koymak 
için bazı tekliflerle huzurunuza gelmiştir. Bizim de 
zaman zaman ıteklSflerimiz, taleplerimiz olmuştur. 
iFakat, bizim teklif ve taleplerimizin yerine getirikne-
si bugüne kadar mütaikün olmamıştır. Evvela bumdan 
7 - 8 ay önce huzurunuzda bir gündem dışı konuş
mayla Başjkana ve Başıkanlılk Divanına bir talebim 
olmuştu. 
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Değeni arkadaşlarım; 
359 sayılı Kanun gereğiince Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin Türkiye radyosunda bir Meclis saati 
vardır. Bu doğrudur. Milletin Parlamentosuyla, İriiba-
Itını kurmak şarttır. Millet, seçip gönderdiği kişileri 
değil, seçip gönderdiği 'kiişilerin meydana getirdiği Tür-
Ifciye Büyük Millet Meclıisiinün faaliyetini bilmesi ge-
ıreikür. 

Tabii o Kanun tedvin edilirken Türkiye'de tele
vizyon yiokitu. Alîaiha çok şjüjkür geçen 10; yıl Içeıüsün-
de ülkenin 3/4 'ünden fazlası televizyona kavuşmuş-
Itur; şehrinde, kasabasından, köyünde, 

Şimdi, Meclis saati sadece radyoda olduğu için 
'bugünkü durumla göre vatandaşın 3/4'ü televizyonu 
seyrettiği için antik radyo ile irtibatı kesilmiştir. Bu 
tatbikat gösteriyor ki, vatandaşın 3/4'ü i!e Tü;!'.•; i ye Eü-
yük Millet Meclisinin iritübatı kesilmiş hakledir. 

Ben, Sayın Başkanlık Divanından istirham ettim; 
radyo saaiü devanı edebilir. Ama, hergün şu veya bu 
spor kulübünün, voleybol 'takımının, yok basketbol 
takımının, yok falan takımın beş dakika on dakika 
yaptığı maçları verirken, hiç olmazsa Türlkıiye Bü
yük Millet Mecl'is'inde o gün ne olduğunu beş daikika, 
on dakika içerisi'nde televizyonun vatandaşa ulaştır
ması şarttır. (CHP sıralarından «doğru, doğru» ses
leri) 

Bugüne kadar bekledim, Sayın Başlkanın bir su
nuş yazısında okudum, orada bunu bulama d un de-
ğerfıi arloadaşlanm. 

Sonra, «sikli başkianvekillerTn izden birisi haıklkında 
Parti Grubumuz adına yaptığımız bir müracaat vardı, 

'bugüne kadar geçen zaman içerisünde onun da ele alrn-
madığını gördüm. 

Değe:Cıi arkadaşla nnı; 
Içtüzükleılin biize verdiği yeckiler var. Bunları kul

lanıyoruz; murakabe hakkımız. İçtüzüğümüze bakı
yoruz, «15 gün içerisinde cevap verilecektir,» hük
mü yazılı. Sonra Danışma Kurulu bir karar almış; 
müddetli fcısa görmüş, bir 'aylık müddet vermiş. Altı 
aydır, sekiz aydır, dört aydır verdiğimiz yazılı soru
ların hiç 'birisine oevap gelmemiş. Bu kadar işlerimi-
züın çolkluğu arasında da 15 gün oldu, bir ay oldu 45 
gün oldu, 'benim yazılı sorum rue oldu diye laik ip öt
mek artkadaşlar için mıümiklün değil. Cumhuriyet Se
natosunda bu işlere bakan memurlar var. 

Bunlar otururlar, tasnifini yaparlar. Hangi üyenin 
talebine cevap geldi, hangisine gelmedi, bunu tespit 
ederler, değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan ilk seçilip göreve başladığı zaman, 
hepinizin hatırlayacağı gibi. Savurganlığı önleyeceğiz 
diye bir tamim yaptılar. Kim çay içerse parasını o ve
recek, kim telefon ederse parasını şahsen ödeyecekti. 
Çok güzel bir şeydi; ama gide gide o işlerden eser 
kalmadı. Şimdi bakıyoruz; 200 küsur memur var, 
arkasından yeniden 50 - 60 tane de kadro talebiyle 
gelmiş huzurunuza. 

Değerli arkadaşlarım; 

Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak me
mur, müstahdem kadrosunda büyük bir şişkinlik var. 
Bugüne kadar alınmış olanlar için bir diyeceğimiz 
yok. Benim her iki başkanımızdan istirhamım şu. 
Mevcut memuru tatmin edelim, üst derece imkânı var
sa onu verelim; ama işlere ciddi olarak sarılsınlar. Sa
bahtan akşama kadar görüyoruz; bir kısım memur 
eziliyor, işin altından kalkamıyor, bir kısım insanlar 
da, orada burada kahve içerek, çay içerek vakit ge
çiriyorlar. Yeniden bir disiplin altına alarak işleri ve
relim. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu için getirilen teklife 
bakıyoruz, kadrosuna bakıyoruz; arkadaşlar, bu ne 
kadar polis? Bizim bu kadar polise ne ihtiyacımız 
var? Devletin güvenlik kuvveti Parlamentonun içeri
sinde de güvenlik sağlayacaksa Emniyet Genel Mü
dürlüğü kadrosundan buraya üç kişi, beş kişi gelsin. 
Biz, 20 tane 30 tane polis memurunu ne yapacağız? 
Adım başında polis memuru. Her büronun önüne bir 
polis memuru. Yok böyle şey. Allah korusun bura
da herhangi bir şey olacaksa Muhafız Taburu var. 
Yani gide gide polis kadrosu, arkasından da her halde 
birer tabur; muhafaza için yeni bir birlik, yeni bir 
kadro ihdas edilecek. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bunu şunun için arz ediyorum: Esasen bütçe tü

müyle hem parlamentonun bütçesi, hem de Devletin 
bütçesi. Tümüyle taştı diye, şişti diye şikâyet edi
yoruz, ondan sonra da yeni yeni kadrolar ihdas edi
yoruz. Bilemiyorum, takdir Yüce Heyetinizin. Haki
katen isler yürümüyorsa, elemana ihtiyaç varsa, 
bünyede yapılacak değişiklikle yer değiştirmelerle bu 
işler yapılır. Gerçekle karşı karşıyayız. Bir sürü dakti
lo kadrosu verilmiş. Oraya daktilo olarak alınmış ar
kadaşlarımız var. Elinize bir sayfa kâğıt alın, götürün 
bakalım yazdırabiliyor musunuz? 

Bir hususu daha istirham edeceğim. Senato He
saplarını İnceleme Komisyonunun Sayın Başkanının 
bir teklifi geldi. 

121 — 



C. Senatosu B : 33 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ilk bakışta doğru görünüyor; ama benim istir

hamım, dünyada bir protokol vardır; arkadaşımızın 
teklifi, «Herkes uçak seyahatlarını turist class'la yap
sın, first class'a lüzum yoktur.» derler. Evet, kendi 
tabirleriyle savurganlığı önleyelim; ama şimdi Türki
ye Büyük Millet Meclisini temsilen şu veya bu ülkeye 
gidecek arkadaşimızın bir uçakta ayrılmış olan iki yer
den ikinci sınıfta seyahat etmesine oenim gönlüm razı 
değii. Arkadaşımız şahsen giderse gitsin, ikinci sınıfla 
yahut turist class'la; ama bu Parlamentoyu temsilen 
gidecek şahsın, bu Milleti temsilen gidecek şahsın çok 
ince teferruatına kadar dikkat eden başka ülkelerde 
bizi temsilen gidecek insanların ikinci sınıf uçaktan 
inmesine veya binmesine benim gönlüm razı değil. 

Değerli zamanınızı aldım. Hepinize saygılarımı 
sunar, bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Fevzi Hak
kı Esatoğlu buyurunuz. 

CHP GRUBU ADİNA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1979 Mali 
Yılı Bütçesiyle ilgili olarak CHP Grubunun görüşle
rini sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Senatörler; 
1978 Maîi Yıh Yasama Organlarının bütçelerinin 

müzakeresinde de Grubum adına ben söz almıştım. 
Bir yıl önce söylediklerimizi burada yinelemeyeceğim. 
Ancak, geçen yıl yaptığımız eleştirilerden sonra du
rumda az da olsa bir değişiklik olup olmadığını sap
tamak için, o eleştirilere bir göz atmakta yarar görü
yorum. 

Geçen yıl Yasama Organı üyelerinin görevlerini 
yerine getirememelerinden yakınmış ve görevin yerine 
getirilmemesinin iki nedeni bulunduğunu belirtmiştik. 
Bunlardan biri maddi, diğeri de hukuki idi. 

Maddi nedenlerden söz ederken, bu görkemli yapı
nın sanat eseri sayılabileceğini, tarihi bir eser olabi
leceğini belirtmiş, ancak bu yapılda TBMM üyele
rine çalışma olanağı sağlanmadığını, hatta tersine ça
lıştırmayacak bir plan oluşturulduğunu anlatmıştım. 
Bu koca bina, galeriler, koridorlar, salonlarla doldu
rulmuş; başkanlar, başkan vekilleri, parti genel baş
kanları, meclisler genel sekreterleri için odalar değil 
salonlar, hatta bazılarına daireler ayrılmış; ama üye
ler için küçük bir çalışma odası dahi düşünülmemiş
tir. Çünkü, bu odalar yapılırsa üyeler rahatlıkla okur
lar, çalışırlar, birtakım haksızlıklar yaparlar; bu du
rum istenmemiş olacak ki. çalışma odası yerine kahve-
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hane, kıraathane gibi yerler ayrılmış, orada oturup 
sohbet ^etmeleri ve bir komisyon başkanının belirtti
ği gibi, bol bol dedikodu üretmeleri istenilmiştir. 

Bu eleştirilerimiz ister dikkate alınmış olsun, ister
se kendiliğinden yapılsın, şunu memnunlukla belirt
meliyim ki, her iki Meclis Başkanlığınca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin rahatça çalışabilmelerini 
sağlayacak birer bağımsız odaya kavuşturulmaları için 
ciddi girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Bu ne
denle her iki Meclis Başkanlarına ve bu işte yardımı 
geçenlere teşekkürlerimizi sunmak isterim. Bu girişim
lerin gerçekleşmesiyle maddi engelin ortadan kalkaca
ğına inanıyoruz ve bir an önce gerçekleşmesini dili
yoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Yasama Organlarının görevlerini gereği gibi yeri

ne getirememelerinin hukuki nedenlerinde geçen yıla 
göre bir değişiklik olmamıştır. 

Bütçe Karma Komisyonundaki müzakereler bu 
yılda, geçen yıllarda olduğu gibi sürüp gitmiştir. Üye
lerin söyledikleri gibi, orada bütçeyle ilgili olmayan 
her şey söylenmekte; fakat teknik eleştiriler yapıl
mamaktadır. 

Daha önce dediğimiz gibi. Millet Meclisi İçtüzü
ğünde milletvekillerinin konuşma olanakları sınırlan
dığı için, Bütçe Komisyonu milletvekillerine âdeta 
deşarj olma olanağı sağlıyor. Buna mutlaka çare bul
mak gerekir. Bütçe Komisyonu asli görevini yerine ge
tirecek duruma bir an evvel sokulmalıdır. Bu nedenle 
hukuk önlemlerinin vakit geçirilmeden alınması ge
rektiği kanısındayız. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda. Komisyon çalış
malarının yeterli olmadığını gösterecek bazı örnekler 
sunacağım. Bu örnekler, Komisyonun Hükümet ta
sarısı üzerindeki tasarrufunun etkili olmadığını gös
terecektir; 

Gider bütçesi geçen yıllara göre, % 4,5-5 oranın
da bir artışla; yani c/c 6 civarında değişikliğe uğra
mış; ama bu değişiklik sadece ekleme suretiyle ol
muştur. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
Bütçesinde 2.5 milyon liralık bir indirim yapılmıştır. 

Gelir tahminlerinde ise. % 3 civarında bir artış ön
görülmüş ve bununla yetinilmiştir. 

Sözcülüğünü yaptığım Bütçe ise, Komisyondan 
teklif edildiği şekilde geçmiştir. İçinde bulunduğumuz 
bir kurumun Bütçesi düzenlenirken, sayın üyelerin 
gider artırıcı ya da azaltıcı hiç bir tasarrufta bulun
mamış olmaları hayretle karşılanmıştır. 

Yasama Organlarının bütçesinde yadırgadığımız 
bir konu daha olmuştur: 
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Anayasamızda, İçtüzüğümüzde ve günlük konuş
malarımızda kaybolmuş olan bir sözcük yeniden can
landırılmış ve bütçe sayfalarında yer almıştır. (Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçelerinin baş
lıklarını lütfen inceleyin.) Bu sözcük «Başkanlık» 
yerine kullanılan «Riyaset» sözcüğüdür.» «Riyaset 
teklifi, Komisyonca kabul edilen.» Bütçe Komisyonu 
üyelerinin, bundan böyle dile de özen göstermelerini 
rica ediyoruz. 

Gider bütçesinde maddi bir hata olduğu kanısın
dayız. Bilindiği gibi, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 173 ncü ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 152 nci 
maddelerine göre, Yasama Meclislerinin bütçeleri, Di
vanında görüşülerek kesin şeklini aldıktan sonra, Ge
nel Bütçede ve ayrı olarak gösterilmek üzere Bütçe 
Karma Komisyonuna verilir. Raporda ise. Yasama 
Organlarının bütçelerinin de Hükümet teklifi olarak 
gösterildiği görülmektedir. (Bütçe Kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu, sayfa 18, (A) 
cetveli.) Görüldüğü gibi bu (A) cetvelinde, başta Cum
huriyet Senatosu, Millet Meclisi, ondan sonra Cum
hurbaşkanlığı, Sayıştay sırasıyla gidiyor ve ilk sıra 
Hükümet teklifi, ikinci sıra da Komisyonca eklenen, 
düşülen, kabul edilen. Halbuki bizim Bütçemiz, Hü
kümet teklifi değil, Başkanlık Divanlarının teklifidir 
ve ayrıca Bütçeye eklenmiştir. Bu belki basit gibi gö
rünür; ama Başkanlık Divanı, ya yetkisinden feragat 
ediyor demektir, yetkilerini Hükümete devrediyor de
mektir, ya da bu yetkilerine Hükümeti de ortak edi
yor demektir. O bakımdan küçümsenecek bir hata sa
yılamaz. 

Sayın Senatörler, 
Şimdi bütçe müzakerelerindeki geleneğe uyarak, 

konuyla ilgili genel politik görüşlerimizi sunacağım. 
Ülke, büyük bir bunalım içindedir. Ekonomik 

darboğazdan söz ediliyor. Sosyal sorunlar var. Asayiş 
sorunları var. Hatta, rejimin büyük tehlikeyle karşı 
karşıya bulunduğu iç ve dış kaynaklı haberlerde be
lirtiliyor. 

Bu hale niye geldik, nasıl geldik?.. Tarafsız ve bi
limsel biçimde bir inceleme yapacak olursak, gerçeği 
rahatlıkla görür ve öğreniriz. Şimdi söyleyecekleri
miz, eski söylediklerimizden geri dönme anlamına gel
mez. O söylediklerimizde isabet bulunduğu inancını 
hâlâ korumaktayız. 

İktidarı yıllarca ellerinde tutan gücün yanlış zih
niyetinin, isabetsiz politikasının buraya gelmemizde 
günahı, vebali büyüktür. Şimdi, bu gerçeği bir tara
fa itip, bütün kabahati bir yıldan beri işbaşında bulu
nan CHP ağırlıklı Hükümete yüklersek, bu Hükü

met gittiği zaman her şeyin düzeleceğini muhale
fet politikası olarak izlersek, o zaman gerçekleri ka
bul etmemekte inat etemiş olur ve bu inatla da doğ
ru sonuca varamayız. 

Bu kritik durumda en büyük görev Parlamentoya 
düşmektedir. Rejime yönelik tehlikelerin varlığını ka
bul ediyorsak, bu tehlikeyi defedecek ve rejimi savu
nacak en büyük gücün Parlamento olduğunu da kabul 
edelim. Bunu yapmaz da, tam tersine parlamenter re
jimi, düşmanlarına bu rejimin ciddiyetini kaybettiği iz
lenimini vermekte direnirsek, bizi ve rejimi bu Hükü
met değil, hiç bir güç kurtaramaz. 

Hiç bir Hükümet, göreve başlar başlamaz devalü
asyon yapmaz. Yıllarca muhalefette bunun aleyhinde 
bulunacak ve geldiği gün paranın değerini düşürecek 
ve karşısına geçen muhalefete somut eleştiri örneği 
verecek. Bunu mantıkla bağdaştırmak olanaksız. De
valüasyonun ne zaman yapılacağı, niye yapılmadığı, 
seçimlerin neden öne alındığı çok söylendi, çok yazıl
dı. Gerçeği duymayan, bilmeyen, öğrenmeyen kalma
dı. Ekonomik sorunlar bir günde oluvermez. Yılların 
oluşturduğu olaylar getirir ekonomiyi bu duruma. Bir 
tren kazası oluyor, biraz dikkat edilirse kazanın önlen
mesi mümkünken bu düşünülmüyor, yıllardan beri iz
lenen ulaşım politikası kazada etken sayılıyor. Ulaşım 
politikası, sanayi politikası, tarım politikası, kredi po
litikası bütün ekonomik ve sosyal konuda izlenen po
litikalar, yanlış ya da doğru toplumu bugünkü duru
muna getiriyor. İşte şimdi oradayız. 

Biz, Türkiyenin bugün karşı karşıya bulunduğu 
tehlikeyi bir asayiş sorunu, zabıta sorunu olarak gör
müyoruz. Bazı adli ve idari yasalarda değişiklik yapıl
masıyla ilgili Grubumuzda yapılan müzakerelerde. 
bunların lehinde ve aleyhinde bulunan üyelerin bir
leştikleri bir nokta var: Cezaların artırılması ve zabı
ta önlemleri alınmasıyla sosyal sorunların çözümlene
meyeceği.. Cezalar ne kadar artarsa artsın, zabıta yö
nünden ne kadar önlemler alınırsa alınsın; ekonomik 
ve sosyal düzen düzeltilmedikçe olayları önleyemez
siniz. Polisin adedi azmış, araç ve gereçleri eksikmiş, 
kanunlar yetersizmiş; bunların hepsi laftır. Komşu
muz İran'da ülkeyi sarsmakta olan olaylar geçmekte
dir ve nerede biteceği kestirilememektedir. Eğer bu iş
ler şiddetle çözümlenseydi, her halde Şairin gizli ve 
açık polisi, zabıtası ve askeri bu konuda yeteri kadar 
güçlüydü. Öldürülenler, asılanlar, hapishaneye atılan
lar caydırıcı etkisini gösterseydi, milyonlarca kişi de
ğil bir kişi bile ağzını açamaz, sokağa çıkamazdı. 

Ekonomik ve sosyal düzendeki bozukluk düzeltil
medikçe, kimse kargaşayı tüm olarak önleyemez. Bu 
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Hükümet bunu görmüş ve anlamış, gereken kökîü ön
lemleri almada da kararlı olduğunu göstermiştir. Biz 
Grup olarak bunu böyle kabul ediyoruz. Bunun ter
sini savunacaklar da elbet olacaktır ve vardır; ama 
onlar böyle söylemiyorlar. Ne kendi dönemlerinde, 
ne kendilerinden önceki dönemlerde izlenen sosyal ve 
ekonomik politikanın bugünkü duruma hiç etkisi yok
muş gibi bir sorumsuzluk içinde Hükümete ve kendi 
tabirleriyle «Hükümetin başına» saldırıyorlar. 

1961 Anayasasının demokratik parlamenter rejimi 
yerleştirmek ve uygulamasını sağlamak için iyi niyetli 
kurallar koyduğu kesin. Ne var ki, Cumhuriyet döne
mimizin başından beri çeşitli nedenlerle girdiğimiz 
fiili durum; yürütmeye ve bazılarının tabiriyle «Onun 
başına» ve de o yere gelmek için âdeta şart haline 
gelen parti genel başkanlarına büyük bir etkinlik sağ
lamıştır. Bu, reddedilmez bir gerçektir. Onun için ül
kenin sorunlarında büyük sorumluluk yürütmenindir; 
yürütmenin basınındır, yürütmede ağırlığı bulunan 
siyasi partinin başkanınındır. Bunlar tartışılmayacak 
kadar açık gerekçelerdir; ama ülkenin yönetimindeki 
sorumluluğun tümünü, hükümete hatta hükümetin ba.-
şına yüklerseniz, sizler aldığınız yaranın belki farkın
da olmayabilirsiniz; ama biz, politik anlayışımızla 
bunu kabul edemeyiz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne ilgisi 
var bunun bu Bütçeyle?.. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OGLU (Devamla) — Ben zatıâlinizi Bütçe Karma 
Komisyonunda dinledim. Sayın Ege, ben sizin yaptık
larınızın hiç birini yapmadım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. Sayın Esatoğlu lütfen karşılıklı cevap vermeyin 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bütçe Ko
misyonunda bunu usulsüz diye tenkit ediyorsunuz. 
Sizinki pek mi usullü oluyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum. Siz de 
cevap vermeyin Sayın Esatoğlu. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Anayasa düzenimize göre, Dev
let yönetimindeki sorumluluğun tümünü Başbakana 
ve Hükümete yüklemek olanaksız. Fiili durum öyle 
gösteriyorsa, önce Parlamentoya sonra siyasi parti
lere bir görev düşüyor demektir. O görev şudur : Ön
ce Parlamento sonra da siyasi parti örgütleri Anaya
sanın emirlerine sahip çıkmalıdırlar. İşte Cumhuri
yet Halk Partisi ile karşımızdaki partilerin arasında
ki fark buradadır. 

BAŞKAN — Dört dakikanız var efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum 

efendim. 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — Biz bu Hükümetin; Grup ola
rak, örgüt olarak her türlü tasarrufunu destekledi
ğimizi ve denetimimiz altında tuttuğumuzu beyan 
ediyoruz. 

Bizde ne Hükümet, ne Başbakan milletin temsil
cilerine, kendi örgütüne rağmen dilediğini yapma gü
cüne sahip değildir. Hele bir başbakan nüfuz suiis
timali yapacak, kendine ve yakınlarına çıkar sağla
yacak, o başbakan bizim Partide bir gün kalamaz. 

Böyle bir durumda parti ikiye ayrılacak, tutanlar 
içeride kalacak, tutmayanlar ayrı parti kuracak, bu 
bizde olmaz. Bizde fikir ayrılığı olur. Partinin de
mokratik biçimde oluşan politikasını benimsemeyen
ler Partiden ayrılırlar, hatta Türk tarihinde gerçek
ten büyük bir yer tutan, büyük asker, devlet adamı, 
politikacı merhum İnönü bile ayrılmıştır. 

Çok partili demokratik hayatımızda bunun ör
nekleri pek azdır. Onun için Cumhuriyet Halk Par
tili ağırlıklı Hükümette yapılanların hepsinde grup
larımızın sorumluluğu vardır. Bu bizim demokrasi
ye, parlamenter rejime, Anayasaya saygımızın gere
ğidir, 

Biz örgüte, vatandaşa desteklediğimiz Hükümetin 
hesabını veriyoruz. Vatandaş olsun, partili olsun ben 
sanki Hükümet üyesiymişim gibi, bizleri sorguya çe
kiyorlar, onlara anlatıyoruz ve kabul ettiriyoruz. 

Rejimin gereği budur. Tüm sorumluluğu. 3 5 kişi
ye hatta 1 kişiye yüklerseniz o zaman bu yönetimin 
adını değiştirmek gerekir. 

Biz CHP Grubu, sorumluluğumuz olduğunu ka
bul ediyoruz da, bunun aksini düşünenler neden Ana
yasanın kendilerine yüklediği sorumluluktan kaçını
yorlar. 

Geçmişte İktidarda iken şöyle yaptınız, böyle 
yaptınız, bunları söylemeyeceğim. Muhalefet olarak, 
beğenmemekten başka, «Bu Hükümet giderse her 
şey düzelir» sloganından başka, ne söylüyorlar? Ya
pıcı hangi önerileri var, söylesinler. Biz her türlü tar
tışmaya açığız; ama muhalefeti, İktidardan gelen her 
öneriyi ret olarak kabul ederseniz ülke yararına bir 
muhalefet yapmamış olursunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bütçe Ko
misyonunun zabıtlarını okusun yahu bu... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçeleri üzerinde görüşüyo-
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ruz. Siz bu konudan diğer mevzulara giriyorsunuz 
efendim. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Tamam efendim, bundan da
ha güzel konu ile ilgili konuşma olmaz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Konu ile ilgili değil Sayın Esatoğ-
lu; rica ediyorum. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sadece Parla
mentodan bahsediyorum, başkasından bahsetmiyo
rum. 

Hele Parlamentoyu bırakıp da televizyon ekran
larında, radyolarda yuvarlak laflarla eleştiriyi muha
lefet sayarsanız görevinizi bilmemiş olursunuz. 

BAŞKAN — Bu sözlerin ne alâkası var, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçesiyle; var mı 
alâkası beyefendi?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yeni bir 
bakanlık var herhalde?.. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Hükümet Parlamentoda eleş
tirilir; asıi olan budur... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başbakanlık 
Bütçesinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Bütçe üzerinde konuşuyoruz efen
dim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Tümü üze
rinde. 

CHP GRUBU ADINA FEVZÎ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Bütçe üzerinde konuşuyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyin bütçe
si?.. 

CHP GRUBU ADINA FEVZÎ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesi. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Seni dün 90 dakika 
dinledik Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinde Hükümetin başının ne 
alâkası var?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümetin ba
şının ne işi var Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesinde?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ediyorum. Rica ediyorum, müdahale etmeyin efen
dim. 

Sayın Esatoğlu, şimdi Bütçenin tümü üzerinde 
politikası da yapılır; ama... 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Yapmıyorlar mı Sayın Başkan, 
yapılmıyor mu?.. Rica ederim. 

BAŞKAN — Ama Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi bir Yasama Organıdır. Bunların bütçesi 
üzerinde politika olmaz, rica ediyorum. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Bütçe üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Siz öyle anlıyorsanız, öyle konu
şun; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Bir sorunu daha açıklığa ka
vuşturmak zorundayız. Bugün içinde bulunduğumuz 
bunalımdan çıkmak için ciddi politikacılar olarak ta
rihten, bilimden yararlanmadan koltuk ihtirası ile 
Hükümete saldırmayı sürdürürsek, Hükümet yıkıl
maz; ama Hükümet yıkılırsa yerine isterse... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Koltuk satmak
la Hükümete gelirseniz böyle olursunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Koltuk satmak

la Hükümete gelirseniz böyle olur. Tarihle alâkanız 
yok; tarihte böyle Hükümet yok. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum efen
dim. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Yerine, isteri nöbeti içinde bir 
başbakanın kuracağı hükümet gelirse, ülkeyi bugüne 
kadar görülmemiş bir felâkete uğratabilir. 

Politikacıyız, milletin içindeyiz, her gün halkın 
arasında dolaşıyoruz. Bize oy verenlerin şikâyetleri 
sizin eleştirileriniz olmuyor. Onlardan, asayişi düzel
temediğimizi, hayat pahalılığını durduramadığımızı, 
fiyatları kontrol edemediğimizi... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, vaktiniz doldu efen
dim. Rica ederim bağlayın. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendim. 

Kimi hükümetin, kimi iktidarın yapacağı işleri 
yapamadığımızı söylüyorlar; fakat nedenini de bili
yorlar. Bu yüzden sadece bizleri değil, tüm Devleti 
sorumlu tutuyorlar; ama asıl yapamadığımız işin 
bunların olmadığını, söz verdiğimiz halde, her türlü 
yolsuzluğun hesabını soramadığımız için bizi affet
miyorlar. Çok açık söylüyoruz. 1974 yılında çıkart
tığımız Af Kanunu, bizim belkide bu konuda en bü
yük hatamız olmuştur. 
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AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Parla
mentoyu affetmeyin diye biz yalvardık yahu. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Hesabı sorulacakların suçlula
rını affetmemek lazımmış. Şimdi sizlere öneriyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, kaç dakika oldu?.. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Nerede budur diye.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başkanvekilli-
ğini de böyle yaptı. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Nerede buldun diye bir yasa
nın çıkarılmasından söz ediliyor. Elbirliği ile çıkar
talım bu yasayı; ülkenin yönetiminde söz sahibi olan
lardan hesap soralım. Hesabını vermeyenleri içeri 
atalım... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, müsamaha payını 
da kullandınız; rica ediyorum bağlayınız. Müsamaha 
payını da kullandınız efendim. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Bitirmek şart değil 
efendim, bağlayın. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Sırf bunu yapabilirsek anarşi 
dediğimiz bu olaylar büyük ölçüde azalacak; ama bı
rakın hesap sormayı, sizler vergi kaçakçılığını önle
yecek, vergi adaletini sağlayacak yasaların çıkması
na bile razı değilsiniz. Hatta hatta Parlamentonun 
çalışmasına bile razı olmuyorsunuz. Bu yasaların çık
masını bütün gücünüzle neden engelliyorsunuz?. Şa
yet bu yasalar toplumun büyük kesiminin aleyhinde 
ise, siz karşı koyun, oy vermeyin, biz çıkartalım, 
1981 seçimlerinde de, size göre kötü olacak sonuçlar
dan yararlanarak seçimi alın. İki yılda kıyamet kop
maz. 1981'de iktidara geldiğiniz zaman değiştirirsiniz 
vergi yasalarını. 

BAŞKAN — Kesiyorum efendim. Sayın Esatoğ
lu... 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Bir sayfa kaldı efendim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — 20 dakika ne zaman doldu? 

BAŞKAN — Bakın Sayın Esatoğlu, lütfen bakın 
efendim saat 10'u 14 geçe söz verdim, 33 geçiyor; 
rica ediyorum. Bu müddeti size Genel Kurul verdi, 
binaenaleyh Genel Kurula saygılı olun rica ediyo
rum... 
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CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Efendim, müdahale edenler de 
var... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, bunların kanunlara saygısı, İçtüzüğe saygısı böy
ledir işte. 

BAŞKAN — Siz de işgal ettiniz bu makamı... 
CHP GRUBU ADİNA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — Efendim müdahale edenlerde 
var?.. Siz de ikaz etsenize müdahale edenleri. 

BAŞKAN — Ettim işte, görüyorsunuz efendim. 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — Sataşmalar var; cevap veriyo
rum. 

BAŞKAN — Siz de bu makamı işgal ettiniz; sı
kıntısını bilirsiniz efendim. Dikkatli olun. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Peki efendim, peki, bağlıyo
rum. efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — Eğer bu Hükümet giderde, 
muhtemelen şaibeli bir politikacının başkanlığında 
yeni bir hükümet gelirse, rejime kastedenlere gün 
doğacaktır. Çünkü bu Hükümetin dışında, daha ön
ce kurulmuş olan Hükümetler örneğini vermiştir. 
Anarşistler böyle bir bozuk düzenin geleceğinden 
umutlarını keserler, bu Hükümet döneminde de bu 
derece aşırı gitmezler. Sizin yapacağınız yardım bu
dur. Gitmeyeceğini bildiğimiz... 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kestim. Sayın 
Esatoğlu, sözünüzü kestim. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim, sözümü 
bağlıyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; beş dakika 
geçti efendim. Hepsi 20 dakika. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım bundan son
ra müsamaha ettiğiniz bir başka üye olursa, söyle
yeceğim var. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Görürseniz söy
leyin, rica ediyorum söyleyin. Zoraki olmaz; Genel 
Kurul verdi bu hakkı. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Zoraki değil efendim. Yarım 
saat fazla konuşturduğunuz üyeleri biliyorum. 

BAŞKAN — Görürseniz; söylemezseniz hatırım 
kalır Sayın Esatoğlu. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, bun
ların kanun saygısı böyledir; anarşisttir. Bu memle
kette anarşiyi böyle yaratılıyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Müsaade buyurun 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niçin hayır?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Müsaa

de buyurun efendim. 
FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Ta

hammül edemiyorsun değil mi? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu

run efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niçin hayır 

efendim? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Tüzük 

var, Tüzüğe göre hayır efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkinci kez söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; bir daki
ka. Bir dakika, size ben cevap veririm. Oturun ye
rinize. 

Sayın Tüten... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anarşi başla

dıysa devam etsin. 
BAŞKAN — Sayın Tüten.., 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ucuzal. biraz istirahat 

et. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Parlamentere 
anarşist denmez; ayıptır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anarşiyi nasıl 
tarif ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grubu adına Sayın Tüten buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anarşi değilde, 
bu ne?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Parlamentere 
anarşist denmez. Öyle söyleyemezsiniz; zabıtlara geç
ti; ayıptır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hareketi söylü
yorum beyefendi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 1974'te Af 
Kanununda parlamenterlerin hariç bırakılmasını biz 
istedik; tetkik edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
Buyurun Sayın Tüten. 
ÖME RUCUZAL (Eskişehir) — Kanuna, Tüzü

ğe uymayan kişiye ne denir?.. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Ba

ğırma yahu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir ta

ne var, o da sensim 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosunun sayın 

üyeleri; 
Bütün Anayasalarda... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söyledim; ama 

o da kendisi. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ucuzal, sen de mek

tepte böyle kavgacı idin yahu. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkanım, hatibi dinleyemiyoruz. 

İEKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz Ko
misyonsunuz canım bırakın siz. Bütçe ile ilgili mi bu 
konuşmalar. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica edeceğim efen
dim. 

Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dinlemeyin ne 

olur?... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Ege 

rica ediyorum. 
Devam buyurun Sayın Tüten. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bun

dan daha iyi bir konuşma olmaz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADİ
NA M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Bütün Anayasalarda, Meclislerin başta gelen gö
revi yasama çalışmasıdır. Milletin, parlamenterleri 
buraya getirirken, onlara verdiği en başlıca görev 
yasama yapmak, sonra da denetleme yapmaktır. 

Sayın senatörler; 
İnanıyorum ki, sizin de, bizimle paralel olarak 

dikkatlerinizi çekecek son senelerdeki müşahade, bi
zim başta gelen görevimiz olan yasama görevimizi 
her ne sebeple olursa olsun aksattığımız şeklindedir. 
Bu aksama evvela Parlamento çalışmaların m içinde 
cerayan etmektedir. Bunda belkide Türkiye'nin yıl-
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larca devam eden ve bugün de aynı ölçüde devam 
etmekte bulunan Devlet sisteminde ve bir bakıma da, 
memur çalıştırma sistemindeki aksaklık gösterilebi
lir. 

Devlet memurları, her yıl sayısı, size çeşitli büt
çelerdeki konuşmalarımızda söylediğimiz gibi, 90 bi
ne varan rakamlar şeklinde artmış olmasına rağmen, 
maalesef hizmet kalitesi bu ölçüde artmamıştır, art-
mamaktadır, hatta gerilemektedir. Bunun nedenleri
ni araştırmak lazımdır. 

Bilirsiniz, birçok bakanlık bütçelerinde, çok geniş 
araştırma, organizasyon, metot ve hatta yeni tabirle
riyle müşavir, mütehassıs müşavir, başmüşavir gibi 
unvanlar oluşturulmuştur. Dünyanın hiç bir yerinde, 
bu derece araştırma ve müşavere bölümleri olan ve 
bu çokluk son zamanda Parlamentomuzun Meclisler 
bütçelerine de intikal etmesine rağmen, çalışma sis
temlerinin hiç araştırılmadığı, hizmetlerin nereden 
başlayıp nereye götürüleceği, bunların ne şekilde ya
pılması lazım geldiğinin hemen hemen hiç araştırıl
madığı devletlerin başında maalesef belki de Türki
ye gelmektedir. Bu acı bir görünüştür sayın senatör
ler. 

Bugün dünyanın her tarafından, bir teşkilat ku
rulduğu zaman, onun sistemi getirilir, araştırılır; na
sıl memur alınacağı, nasıl tayin edileceği, nasıl nak
ledileceği ve bir de hangi masanın hangi işi yapaca
ğı - Buna «Görevin tarifi» (Job - discription, diyar
lar) - çok iyi belirtilir; araştırmalarla bu saptanır. 

Sayın Ömer Ucuzal'ın haklı olarak söylediği gi
bi; «Hizmetler yapılmıyor» diyor. Belki bundan bir
kaç sene evvelki Parlamento kadrolarını tetkik etti
ğiniz zaman, bunun yarısı kadar sekreter, yarısı ka
dar daktilo, yarısı kadar memur ve uzman bulacak 
idiniz. Bugün iki misline çıkmış olabilir. Birçok ba
kanlıklarda 3, 5, 10 misline çıkmıştır; ama hizmet 
kalitesi düşmüştür ve hizmeti yapamaz hale gelmişsi-
nizdir. Neden?.. Araştırma yapmadığınız için, hangi 
masa memurunun, hangi işi, ne şekilde, ne zaman 
yapacağını hizmet prensipleri içinde tarif etmediği
niz için bu böyledir. Eğer tarif etse idiniz, zincirle
me çalışmalar meydana gelecekti. Bir masanın me
muru bir işi yapıp öbür masaya verme sistemi belli 
olacaktı. Eğer bu sistemi kursaydınız, zincirin halka
larından birisi çalışmadığı zaman derhal öbür halka
nın işi duracak veya ondan evvelki halkadaki memur 
işini ona getirdiği için ortadaki halkanın çalışmadığı 
derhal meydana çıkacaktı ve iş aksayacaktı. Türki
ye'de böyle değil. Sayın Ucuzal'ın dediği gibi, bakı
yorsunuz bir memura veya daktiloya veya sekretere 

yığılmış dünya kadar iş; o çalışıyor, öbürü hiç çalış
mıyor; ama iş aksamıyor veya tümünden aksıyor. 
îşte, Parlamentoda da bu durum kanaatimce vardır. 
Devlet teşkilatında da vardır. 

Sayın senatörlerin ve milletvekillerinin, şu en önem
li görevimiz olan bütçede olduğu gibi, diğer toplan
tılarda da yoklamalardan sonra burada bu kadar sey
rek oluşunun sebebi nedir?.. Bu sistemi kuramayışı-
mızdandır arkadaşlar. Yıllarca böyle cereyan etmek
tedir, Türkiye'de. Bugün de cereyan etmektedir, Ay
nı ölçüde cereyan etmektedir. Neden?.. Çünkü, her 
şey bakanda bitirilir hale getirilmiştir. Eğer bir mem
lekette her şey bakanla bitiriliyorsa ve bakan da bun
dan dolayı iş yaptım diye övünüyorsa, o memleke
tin parlamentosu iş yaptım diye övünemez. Parla
mentonun görevi değildir, burada yoklamadan son
ra bekleyen seçmenlerin veya hakikaten ıstırap için
de olan insanların işlerini görmek. Çünkü, sistem iş
lemiyor. Mecburi buraya geliyor. Senelerdir böyle. 
Tenkit eden hükümetler geldiği zaman onu düzelte
ceğim diyenler daha kötüsünü yapma durumuna gir
mişlerdir. Ayırım yapmadan söylüyorum, hepiniz 
için böyledir. O halde geliyor. Burada yoklamadan 
sonra alıp bakanlık, genel müdürlük koridorlarına 
hatta bir parlamenterin haysiyetine yakışmayacak 
şekilde, haysiyetine yakışmayacak yerlere gitmek su
retiyle bu adamların işlerini yapmaya çalışıyorsunuz. 
Bu parlamenterlik değildir arkadaşlar. Bu sistem böy
le gidemez; dünyanın hiç bir yerinde de gitmemek
tedir. Hepiniz dışarıya gittiniz; rejimi ne olursa ol
sun, demokratik veya sosyalist memleketlerdeki par
lamentolarda hiç böyle işgale uğradığını gördünüz 
mü parlamentonun?.. Vatandaş ıstırap içinde. Bu de
mek değildir ki, yani neden... Vatandaş neden geliyor 
buraya?.. 

Siirt'teki bir orman bekçisi tayini için buraya ge
liyor. Çünkü, Bakan yapıyor bunu. Ne demek arka
daşlar. Niçin senede 90 bin memur artırıyoruz? Ora
daki Orman Bölge Teşkilatı, valisi, kaymakamı, di
ğer bölge müdürleri ne oluyor?.. Çünkü, onun tayin 
ettiğini burada birisi gelip Bakana bozduruyor; o da 
onu öğrenince ben de adam bulup gideyim, bu işi 
düzelteyim diyor. Bundan dolayı Parlamento haksız, 
vatandaş haklı; fakat rejim bakımından haksız bir 
işgale uğruyor. Bunu halletmek mecburiyetindesiniz 
arkadaşlar. Bence en büyük anarşi buradadır. 

Arkadaşlarım, bu Parlamento çalışmalarında Sa
yın Başkanları ve teşkilatı eleştiriyorlar, tenkit edi
yorlar genellikle. Belki haklı oldukları taraf var; 
ama hiç kendimizi de eleştiriyor muyuz?.. 
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Polis çok diyorlar. Dünyanın diğer parlamentola
rına da gittiğiniz zaman da görürsünüz. Her köşede 
bir polis vardır, selam verir; ama düzenler de var
dır. 

Bir sürü yazı var : «Buradan itibaren, parlamen
terin nezdinde dahi olsa ziyaretçiler geçemez.»! Ku
lislerin kapısının önünde ziyaretçiler oturuyor. Bir-
gün buralara getirildiği zaman şaşmayın arkadaşlar. 
Bu bir laubalüiktir arkadaşlar. Demokrasi bu değil
dir. Demokrasi, en diktatör denen rejimlerden daha 
disiplinli olduğu zaman gücü vardır. Bu disiplin git
tiği zaman demokrasinin gücü kalmaz. Demokrasi, 
kaidelere riayet edildiği zaman vardır. Anarşi nedir?.. 
Kaidelere riayetsizliktir. İster kanun, ister tüzük, is
ter emir... 

Arkadaşlar, Sayın Başkanları küçültecek şekilde 
(Artık o da bir insandır) kaidelere riayet etmemekte 
direniyorlar ve bunu âdeta parlamenterliğin gururu 
sayıyorlar. Bu bir kompleksin ifadesidir arkadaşlar. 
Ben de yapıyorsam, ben de bu komplekse sahibim. 
«İçeriye girilmesin, buradan öteye ziyaretçi geçiril
mesin» diyor, kurallar. Ordaki polisi göğüslüyor par
lamenter, «Hadi sen de», diyor, giriyor. Ne kazanı
yor burada arkadaşlar?.. İşte anarşi; anarşi Parla
mentonun içindedir. 

Misafiri olmayan parlamenterler çabuk yemek 
yeyip çalışmalarına devam edebilsinler diye bir ayrı 
lokanta yapılmıştır. Nezdinde dahi olsa misafir ge
tirilemez denmiştir. 3 - 5 parlamenter vardır; 5 - 6 ki
şiyi her zaman götürür içeriye ve böyle gerinerek 
sanki üstün bir parlamentermiş gibi orada yemek ye-
dirir. Nedir bu arkadaşlar?.. Anarşi değil de nedir?.. 

O halde Sayın Başkanlar, istirham ediyorum. Bir 
iki gün bir idare amirini orada bulundursunlar, bel
ki garsona muhatap olunmayabilir, garson «Servis 
yapamam» dediği zaman «Sen kim oluyorsun» diyor. 
Bu parlamenterlik değildir, bu küçüklüktür arkadaş
lar. Özür dilerim, bu kelimeyi eğer yapıyorsam ken
dim için de kullanıyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne özür 
diliyorsun kardeşim, söylediğin doğru. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bunu halletmemiz gerekir. Bir idare amiri bulun
sun orada, desin ki, «Servis yapılamayacaktır, özür 
dilerim. Lütfen öbür tarafa görürünüz.» 

Arkadaşlar; 
Parlamenterin bu durumu bu hale getirmesi çok 

acı; ama maalesef Türkiye'deki görüntü budur. Biz 
anarşiyi buraya sokarsak, dışarıda ne bekleriz. 

Otomobil park edilmesi konusunda haklı olarak 
Sayın Başkanlar; şu binaya Türk Milleti vergisinden 
bugünkü değeriyle milyarlar vermek suretiyle bir 
abide meydana getirmiştir. Hepiniz dışarılara gitti
niz. Soruyorum : Hangi parlamentonun önündeki bir 
giriş kısmında bu kadar çamurları dökülüp bir dol
muş durağı halinde arabalar konur?.. Çoğu çoğu 
20'şerden 40 tane araba alır. Burada 680 parlamen
ter vardır. Bu 40 kişi oraya hemen koyup da orada
ki polise, «çekil bakayım» deyip içeriye kaçması bir 
parlamenterlik midir arkadaşlar?.. Bir parlamento 
görevlisine karşı, büyük adam mı olmuştur bunu söy
lemek suretiyle. Bu nedir arkadaşlar. Bunu hallet
mek lazımdır. En önemli mesele de budur. Parla
menter örnek olmazsa, parlamenter kendine düşen 
görevi yapmazsa; yani nizamlara, kaidelere riayet et
mezse, sokaktaki vatandaştan ne bekleyebiliriz?.. Bu
nu tenkit ederken evvela gerçekten kendimizi biraz 
eleştirmemizin yerinde olacağına inanıyorum. Bunla
ra ilaveten ufak tefek bazı tekliflerimiz olacaktır. 

Biz de Sayın Ucuzal'ın söylediği gibi, Grup ola
rak Devletteki israfın büyük olduğunu görmek ve 
inanmakla birlikte bu savurganlığın başta söylediğim 
gibi çok dikkatli ve bugün Devletin içinde esasen 
oluşturulmuş olan yetkili organlarla araştırıldığı tak
dirde, bu savurganlığın nasıl önleneceği ve çok daha 
fazla rakamlarla önlenebileceği tespit edilebilir ve 
esasen parlamenterin kaidelere riayetsizlikten dolayı 
«Haysiyet kazanıyorum»- zannettiği gibi değil; ama 
hakikaten memleketi temsil için dışarıya gittiğinde, 
f irst - class ile (Birinci mevki ile) seyahat edip hay
siyetini korumak için lazım olduğuna biz de kaniyiz. 
Çünkü bazı yerlerde arka taraftan indiriyorlar uçak
ları, diğer şeyleri; biz bir şey kaybetmeyiz burada 
seyahat etmekten; ama temsil görevi verilmişse, dün
ya parlamenterlerinin seyahat ettiği yerin dışında bir 
seyahat çok cüzi tasarruf sağlar ve biz başka fasıl
lardan daha fazla bu tasarrufun sağlanacağı inancın
dayız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir de kütüphane için tekliflerimiz vardır. Kütüp

hanede biliyorsunuz çok büyük bir masa var ortada. 
Halbuki bu büyük masanın yanında veya masa yet
miyorsa, oluşturulacak küçük masalar şeklinde ma
salar konursa bazı parlamenterler o büyük masanın 
dışında, o masada daha rahat, tek bir masada çalış
ma olanağını bulurlar inancındayız. Çünkü bu yeni 
ek binalar yapıldığı zaman, parlamenterlerin daha 

i rahat çalışacağı inancını taşıyoruz. Tabii oraya da 

— 129 — 



C. Senatosu B : 33 

buradaki düzensizlik ve bir bakıma kaidelere karşı 
gelme anarşisi yaratılmazsa düzenli çalışacağına ina
nıyoruz. 

Başta söylediğim gibi, evvela parlamenter olarak 
bize düşen kanun yapma görevini düşünme mecbu
riyetindeyiz. Burada komisyonlara da bir görev düş
mektedir. Maalesef Meclis ve Senato Komisyonları; 
ancak komisyon başkanının veya parti başkanının, 
grup başkanının veya hükümetin ilgili bakan veya 
başbakanı onu tahrik ediyorsa çalışmakta, aksi hal
de kanun tasarı ve teklifleri bir adalet duygusu ve 
sıra içinde gündeme maalesef alınmamaktadır. 

Şahsen benim işe başladığım günden (Aşağı yu
karı dört yılı bulmaktadır) bu yana ben iki kanun 
teklifi yaptım. Birisi 105 madde, birisi 146 madde. 
Bir tanesi Türkiye Tabiatını Koruma Kanunu ve 
Milli Parklar Kanunu, diğeri Metropoliten Alan Be
lediyelerini Birlik Halinde Birleştirme Kanunudur; 
yani bir birlik kurma Kanunudur; vergilerin gelirle
rini de artıracak. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunlar, Türkiye'nin bugünkü şartları içinde tah

min edersiniz az önemli kanunlar değildir; ama bun
ların ikisi de müddetinde kadük oldu, tekrar yenile
dim. Birkaç defa Millet Meclisinin o Komisyonunun 
bütün sayın üyelerine ve başkanına telefonla rica et
tim; daha fazla da edemezdim. Bunlar, Komisyon 
başkanları tarafından kanunların gelişine göre ısrar
la takip edilmeli ve başta söylediğim gibi, asıl göre
vimiz olan kanun yapma görevi daha hareketli hale 
getirilmelidir. 

Grubum ve şahsım adına teşekkür eder. hapinize 
saygılar sunarım. 

Sağ olun. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Milli Birlik Grubu adına Sayın Sup

hi Karaman, buyurun. 
MB GRUBU ADINA SALİH SUPHİ KARA

MAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Konuşmama başlamadan önce, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Bütçeleri dolayısıyla Cum
huriyet Senatosunu ve Millet Meclisinin manevi şah
siyetini huzurunuzda selamlarım. 

Arkadaşlar; 
Ülkemiz son yıllarda bir bunalımdan geçmekte

dir. Bunu ayan beyan hepimiz ve bütün kamuoyu 
görmektedir. Bu bunalımdan birlikte, el ele Parla
mento olarak, Hükümet olarak, basın olarak, kamu
oyu olarak iyi bir dayanışma içerisinde ancak çıka-
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bileceğiz. Öyle sanıyorum ki, bu dayanışmada da en 
önemli görev Yasama Organlarına düşmektedir. 

Söz bu noktada iken, Yasama Organları bu bu
nalımda bunalımı daha çok tahrik etmemeleri için, 
bunalım dönemini daha az sarsıntı ile geçirilmesi için 
öncelikle Yasama Organlarının üzerinde bulunan 
saygınlığın titizlikle korunması lazımdır. Bütün par
lamenterler olarak bu saygınlığın üzerine titrememiz 
ve bunu koruyup, bu saygınlığı daha da yüceltme
miz ihtiyacı vardır. 

Parlamentonun saygınlığı önce Parlamentonun 
çalışmasındaki düzenin kamuoyunu etkilemesiyle 
mümkün olacaktır. Sonra, Parlamento organlarına, 
başta Sayın Başkanların olmak üzere genel bir say
gının vücut bulmasıyla mümkün olacaktır. Çalışma
larımız eğer yeterli değilse, çok küçük konular ay
larca ve yıllarca Yasama Organlarında sürünüp ka
lıyorsa ve bunu izleyen kamuoyu da varsa, o zaman 
bu Meclislerin saygınlığının korunması mümkün ol
mamaktadır. Burada hepimiz senatör ve milletvekili 
olarak öncelikle bu statüde biriz. Zaman zaman bir 
kısım arkadaşlarımız başkan olarak, komisyon baş
kanı olarak, grup başkanı olarak görev almaktadır
lar, bunlar geçicidir; ama ne olursa olsun bu geçici 
organların başında görev alan arkadaşlar eğer o gö
revin gerektirdiği bir saygınlığa çevresi tarafından 
sahip kılınamazsa, o başkanlıkların gereği görev ya
pılamaz. Dolayısıyla, parlamentonun saygınlığı azal
mış bulunur. 

Biz geçmiş dönemlerde ve bu yılda Parlamento
nun Sayın Başkanlarını eleştirirken çok haksız, çok 
sert dillerin kullanıldığını hatırlarız. Yeni Başkanlar 
bir seneden beri bu görevde bulunmaktadırlar ve gö
rev anlayışlarına daha çok bir dinamiklik getirmenin 
gayreti içerisindedirler; ama zihinlerimizdeki durgun
luk, adalet bu yeni araştırmaları ki, bu araştırmala
rın bazıları yanlış da olabilir, bir süre sonra o yan
lıştan dönülebilir; ama zihinlerimizdeki durgunluk, 
adalet bu gayretleri, yeni Başkanların bu tür gayret
lerini hemen eleştiriye, hemen gagalamaya bizi gö
türürse, o takdirde bu yüce makamların saygınlığını 
koruyamamış oluruz, dolayısıyla Parlamentonun say
gınlığı azalmış bulunur. Bu konuda şu anda her iki 
Meclisin Başkanları Halk Partili olduğu için Suphi 
Karaman'da Halk Partilileri koruyor, Halk Partili 
Başkanları koruyor diye belki böyle yorumlayan bir 
kısım arkadaşlarımız olabilir. Oysa bu Suphi Kara
man iki sene evvel kendi Senatosunun Adalet Parti
li Başkanını da burada İdare Amiri sıfatıyla aslanlar 
gibi savunmuştur, bunu da arkadaşlarıma hatırlatı-
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rım. Yanı, ben bu fikrimi Devlet devamlılığının bir 
gereği olarak ortaya koymak istiyorum ki, Sayın 
Başkanları bu bütçeleri münasebetiyle, her hangi bir 
konu münasebetiyle eleştirirken, eleştirinin dozunu 
kaçırıp Parlamentonun saygınlığına gölge düşürme 
memiz gerekir. 

Arkadaşlar; 
Parlamentonun saygınlığının söz konusu olduğu 

bir anda insanın hatırına derhal basın ve parlamen
to ilişkileri de geliyor. Demokrasinin olduğu yerler
de basın ve halkla ilişkiler, basın ve parlamento iliş
kileri sürekli olur ve bunda hiç bir kopukluk ola
maz; ama biraz evvel benden önce konuşan Sayın 
Tüten'in ifade ettiği gibi, parlamento saygınlığının 
demokratik idarelerde totaliter idarelere nazaran çok 
daha yüce olması gerekiyor. Bu saygınlığa eğer par
lamento ve basın ilişkileri bu çatı altında iyi yürüte-
miyorsak, bu ilişkilerin yürütülmesinde bir tarafın 
büyük kusuru varsa ve özellikle, konuşmamı daha 
derinleştirmek istiyorum, bu saygınlığın korunmasın
da parlamento bir istismar konusu yapılıpta saygın
lık sürdürülüyorsa, o takdirde Parlamentonun da ba
sınla ilişkilerini biraz daha dikkatli tanzim etmeye 
ihtiyacı vardır ve son yıllarda bunu görmekteyiz. 

Bu Parlamento çatısı altında çok olumlu çalışma
lar yapılmaktadır. Çok hayırlı yasalar çıkarılmakta
dır. Halkın bütün ihtiyaçları için gecesini gündüzüne 
katan komisyonlarda çalışan arkadaşlarımız vardır. 
Bunları kamuoyu bilmez. Bizimle yakın ilişkide bu
lunan Parlamento muhabirlerimiz bunları kamuoyu
na duyurmazlar; ama burada en küçücük olay sayıl
maması lazım gelen bir olay, ertesi günü gazeteler
de manşettir. Bu ilişki değildir arkadaşlar. Bu Parla
mento ve basın ilişkisi değildir. Bu ilişkiye karşı Ya
sama Organlarının tedbir alması lazımdır, önlem al
ması lazımdır ve bundan da basının gocunmaması 
lazımdır. Bunun çok özellikle ele alınmasını Sayın 
Başkanlardan istirham ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Sözlerimin başında Parlamentonun saygınlığının 

iyi çalışması suretiyle olacağını ifade etmiştim. Bu 
çalışma, öncelikle yönetim kademeleri arasında iyi 
bir koordinasyonla sağlanabilir : 

Başkanların Komisyon Başkanlarıyla ve komis
yonlarla ilişkileri oldukça kopuktur. Yönetimi ve ko
misyon çalışmalarını Yasama Organlarının çalışmala
rını daha radikal, daha hızlı bir duruma getirmek 
için mutlaka yazılı düzenlemelerle bu işin yapılması 
mümkün değildir. Bu türlü düzenlemeler özel ilişki

lerle, telefonlarla, birer kahve çay içmekle karşılıklı 
daha da rahat yapılabilir ve son zamanlarda görüyo
ruz ki, Yasama Meclisi Başkanlarıyla komisyon baş
kanları arasında ve özellikle hele hele iki Yasama 
Organının Başkanları arasında bu türlü ilişkiler bi
raz iyi götüriilmemektedir ve tabii sonunda çalışma 
ve yasama faaliyeti zarar etmektedir. 

Yine çalışmamızın yasama faaliyetinin hızlı yürü
tülmesinin koşullarından birisi de gündemlerdeki du
rumun gündem tanzimlerindeki daha radikal durum
ların saptanabilmiş olmasıdır. Yakın aylarda görü
yoruz ki, Millet Meclisinin Tüzüğü gereği gündemi
nin saptanması bir yasanın ivedilikle öncelikle öne 
alınması bir çıkmazdadır. 450 kişilik bir Meclisin 
gündeminin tanziminde Danışma Kurulu kararı, diye 
düzenlenen Tüzük maddesi gereğince 10-12 kişilik 
küçücük bir partinin tutumu, gündemin ilerlemesine 
engel olmaktadır. 450 mevcutlu bir Yasama Organı
nın çalışmasına küçük bir parti tarafından (bugün 
bu küçük parti yarın bir başka küçük parti tarafın
dan) ambargo konmaktadır. Bu arkadaşlar yasama
yı baltalayan bir durumdur. Sanıyorum ki, Millet 

Meclisi İçtüzüğünün bu noktasının çalışmaları da
ha da hızlandırıcı bir yönde geliştirilmesine, düzen
lenmesine ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; 
Bu arada karma komisyonların çalışmaları da 

çok sıkıntı içerisindedir. Ben bir örnek vermek isti
yorum. 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının değiştiril
mesi için bundan 13 ay önce Meclislerden bu Yasa
lar geçti. Bir yerde küçük esnaf muafiyetini Millet 
Meclisi 17 bin liraya getirmişti, Senato bunu 35 bin 
liraya çıkardı. İki Yasama Meclisinin faaliyeti içeri
sinde tek anlaşmazlık nokta bu kalmıştı. Bu nokta
nın Senatodan da geçtikten sonra Millet Meclisine 
gitmesi halinde Millet Meclisi bu noktayı benimse
medi. Bu benimsememenin eleştirisini huzurunuzda 
yapmak istemiyorum; ama benimsemedi. O zaman 
bir karma komisyon kuruldu; Komisyona Senato 
Plan Komisyonundan 11 kişilik bir arkadaş grubu, 
Millet Meclisinden 11 kişi, 22 kişi. Bu 22 kişiye Mil
let Meclisi Başkanlığı tarafından ilk tebligat 30 Mart 
1978 günü yapıldı. Dün bu toplantının başkanını ve 
başkanyardımcısı, sözcüsünü, kâtibini seçmesi lazım 
gelen bu Komisyon dün dokuzuncu toplantısını yap
tı, toplanamadılar. Arkadaşlarım, aradan bir yıl geç
ti, bunu yazılarla toplamak olanak dışıdır, yapılacak 
iş gerek Millet Meclisinden seçilen 11 arkadaşın, ge
rek Senatodan seçilen 11 arkadaşın ya komisyon baş
kanlarının. ya Yasama Meclisi Başkanlarının bir 
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koordinatör seçmeleri, (Yazılı olmasına gerek yok.) 
bir arkadaşa görev verilmesi lazım. Ben bu koordi
natörlük görevini, iki gün evvel o kadar bunaldım, 
o kadar canım sıkıldı ki, kendim üzerime aldım, dün 
o 22 kişiyi toplayacaktım. Başkanımızı seçelim ve 
başkan seçildikten sonra görülecekti ki, Millet Mec
lisi ve Senato arasındaki anlaşmazlık beş dakikada 
bitecekti. Çünkü, esnaf muafiyeti 17 bin lira mı ol
sun, 35 bin lira mı olsun, ihtilaf bu, bunun çözümü 
beş dakikadır; ama bunu bu Karma Komisyon bir 
senedir toplanarak yapamıyor; çünkü toplanamıyor. 

O halde, karma komisyonlar, ki en kopuk yasa
ma faaliyetimizdir, Millet Meclisinin de bir ölçüde 
kopuk, Senatodan da bir ölçüde kopuk. Bu karma 
komisyonların süratle sonuç almaları için, hatta araş
tırma komisyonlarının, hatta soruşturma komisyon
larının süratle görev yapması için mutlaka bir koor
dinatör arkadaşın Meclis Başkanları tarafından, Se
nato Başkanı tarafından, komisyon başkanları tara
fından, hatta siyasi parti gruplarının başkanları tara
fından özel surette tayin edilmesine ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; 
Bu sene Millet Meclisi ve Senato bütçesinde çok 

hayırlı bir oluşum geliştiğini, 1979 senesi bütçesinin 
müzakeresi sırasında Komisyonda gördüm. Bugüne 
kadar çok kötü bir alışkanlık vardı, Millet Meclisi 
ve Senato Karma Bütçe Komisyonunda önerge ile 
Meclis ve Senato personelinin hademelikten memur
luğa sınıf değiştirmesi, memurlukta beş derece, on 
derece yukarıya taltif edilmesi gibi durumlar vardı 
ve bunlar son derece sakıncalı şeylerdi. Birkaç yıldır 
bunun üzerinde ben eski bir idare Amiri olarak, ida
re Amiri olmadan önce ve sonra savaşıyordum, bu
nun dozajını, hızını düşürmüştük; ama yine geçen 
sene Senatoda olmadı, Millet Meclisinde oldu. Fa
kat, Sayın Millet Meclisi Başkanı çok dinamik bir 
davranışla bu türlü önergeyle sınıf değiştirmek veya 
derece değiştirmek durumunda olan kişilerin hepsi
ni birden nafakasını kesti; derhal bunların işine son 
verdi, başka yerlere aktardı, çok dinamik bir davra
nıştı ve onun neticesi olarak bu sene bu iş olmadı 
ve sanıyorum ki müzakerelerimizde bu yönden ak
saklarından arındı ve rayına oturdu. Bundan sonraki 
yıllarda da bu türlü davranışın olmamasını; ama bu 
olmamanın ancak Sayın Başkanların dinamik dav
ranışlarıyla mümkün olabileceğini arz etmek istiyo
rum. 

Arkadaşlar; 
Benden önce Sayın Tüten güvenlik ve halkla iliş

kiler meselelerine geniş ölçüde değindiler, ben bir 

i kaç kez bu kürsülerde bu konuda eleştirilerde bulun
muştum. Bugün Türkiye'nin bu bunalım ortamında 

I en önemli konularından birisi Meclislerin güvenliği-
I dir. Bu düzensizlik içerisinde, bu halkla yakın ilişki-
I 1er, laubali ilişkiler, iç içe, Senatonun bünyesine, Mil-
I let Meclisinin bünyesine, kulislere kadar dolan bu 
I ilişkiler içerisinde, iki gün evvelki acı olayların bu 

çatının altında bile olması her an mümkündür ar
kadaşlar. Bunun mutlaka arındırılması lazımdır, bun
dan mutlaka kurtulmamız lazımdır. Bundan kurtul
manın yolu da, yine Sayın Tüten arkadaşımın gayet 
veciz bir surette ortaya koyduğu gibi, parlamenter
lik gururumuzun buraya polisleri bir köşeye iterek, 
işaret levhalarını bertaraf ederek seçmenlerimizi, ya-

I kınlarımızı alıp bu kulislere kadar doldurmanın bir 
gurur, bir büyüklük meselesi olmadığı inancına var-

I mamızla mümkündür. 

I Arkadaşlar; 
Ben iki sene evvelki 1977 seçimlerinden sonra ku

rulan iki partinin evvela Halk Partisinin azınlık Hü
kümetinin ilk kuruluşu, güvenoylaması gününde, on
dan 20 gün sonra Adalet Partisinin diğer ortak par
tilerle kurduğu Hükümetin güvenoylaması gününde 
20 yıllık askerlik hayatımda, manevralarda, tatbikat
larda, savaş ihtimalinin bulunduğu yerlerde çekme
diğim azabı çektim, çekmediğim sıkıntıyı çektim, bir 
İdare Amiri olarak. Yanındaki seçmenlere mani ol
mak isteyen erlere, «Çekilin bir tarafa, bunlar hal
kın insanlarıdır, dinlemeyin başınızdaki komutanla
rın emirlerini» diyen milletvekilleri çıkmıştır arka
daşlarım. Ben, bir parti diğer partiye karşı bunları 
ileride kullanmasınlar diye her partili arkadaşımın 
yaptığı hareketi, o partinin grup başkanlarına bildir
dim. idare amiri olarak özel surette. Bunu o partili
ler bilirler; ama bir partideki arkadaşın durumunu 
diğer parti bilmeyebilir. 

Dün çıkan bütün arkadaşlarımız konuşmalarında 
rahmetli Abdi İpekçi'den bahsettiler. Bir gün belki 
her çıkan arkadaşımızın bu çatının altındaki çok ağır 
bir olayı sözüne başlangıç edip, tel'in edip üzüntüle
rini bildirerek söze başlaması gibi bir duruma düşe
biliriz. Bunu önlemenin yolu mutlaka disiplini getir-

I mektir. 
I Sayın arkadaşlar; 
I Ben de Senato Heyetinden bir arkadaşınız olarak 

bundan bir ay önce uzak doğudaki üç ülkeye seya-
1 hatta bulunmuştum. O ülkelerin parlamentolarını 

gördük. O ülkelerin bazılarının yönetim biçimleri 
I Türkiye'deki demokrasi anlayışına uymuyor; ama 
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demokratik anlayışa uygun olan parlamentosu bulu
nan bir ülke de gördük. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim, ona 
göre ayarlayınız. 

MB GRUBU ADINA SALİH SUPHİ KARA
MAN (Devamla) — Oralarda bu durumları görmek 
mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlar; 
Yeni binalar yapılmaktadır. Bu binalann iyi ola

cağını sanıyorum; ama bu binaları yaparken de bu 
anıt binanın yanında, çevresinin iyi tanzim edilmiş 
bir bölgede, yeni yapılan binalann birbirine simetrik 
olacak düzenlerinin bozulmamasını özellikle temen
ni ediyorum. Olabilir ki, Senato başka, Millet Mec
lisi başka yapacağı işlerde bu simetriği, bu estetiği, 
bu anıtsal yapının düzenini gölgeleyecek çirkinlikler 
meydana gelebilir. Buna engel olunmasını istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Sözlerimi bitirirken bir konuya daha işaret et

mekte lüzum görüyorum. Biz burada giderek büyü
yen kadrolara sahibiz. Bu kadroların reorganize edil
mesi, rasyonel hale getirilmesi, bugünün anlayışına, 
sistemine uygun düzenlemelerle bir yasamanın des
teklendiği bürokrasi faaliyetinin düzenlemesine ihti
yaç var, bunu kabul ediyorum ve Millet Meclisi ile 
Senatonun da bu bürokrasilerinin başında birer ge
nel sekreteri var. Bütün Devlet teşkilatımıza bakıyo
ruz. bakanlıklarda müsteşarlar var; ama yalnız dört 
yerde genel sekreter ismini taşıyan müsteşar aya
rında kişi var. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Senato Genel Sek
reteri ve Millet Meclisi Genel Sekreteri. Biz bir yan
lış anlayışla; yani Parlamentoya saygınlıktan bahse
derek sözümüze öyle başladık. Bu saygınlığı ileri 
sürerken burada birbirimize de saygınlığımızı küçük 
görüyoruz, yani Senato Genel Sekreteri, sanki Sena
todaki sekreterlerin başı. Böyle değil arkadaşlar. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ne ise, Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri ne ise Senatonun Genel 
Sekreteri de budur ve yasalarda her türlü düzenle
melerin buna göre yapılması lazımdır. 

Bütçe Kanununun 34 ncü maddesinin «h» fık
rasında birkaç yıldan beri bu denge sağlanmıştır; 
yani yurt dışına giden görevliler sayılırken burada, 
bu genel sekreterler de Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reterinin ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin ya
nında sıraya konmuş first - class bilet alacakları, şu 
türlük bir seyahat yevmiyesine müstahak olacakları 

bildirilmiş; ama iki gün evvel gördüm, müsteşarlar
la ilgili bir yasa geliyor. Orada Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri var. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri var; ama Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Se
natosunun Genel Sekreteri orada gösterilmemiş. 

Arkadaşlar; 
Buradaki ilişkilerimize bu kişileri, kişilikleri ile 

ben tenzih ederim böyle bir şeyi; ama bu bir Cum
hurbaşkanı Sekreteri değildir, bu bir büyükelçi de
ğildir, diye mütalaa edebilirsiniz; ama bilirsiniz ki 
bu genel sekreterlikleri bu Devletin kurucuları yaptı 
ilk zamanlarda. Recep Peker de bir genel sekreterdi 
arkadaşlar. İlk Meclislerin Genel Sekreteri Recep 
Peker idi. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MB GRUBU ADINA SALİH SUPHİ KARA

MAN (Devamla) — Bu nedenle, bu Müsteşarlar Ya
sasının düzenlenmesi sırasında bu konunun dikkate 
alınmasını saygı ile sunuyorum ve Parlamento say
gınlığı içerisinde bir nokta halinde bile olsa, Parla
mentodaki bürokratlarımızın da kademe kademe ki
şiliklerinin bu türlü yasalarla korunmasına ihtiyaç 
olduğunu sanıyorum. 

Bütçelerin Yasama Meclislerine hayırlı olmasını 
diliyorum ve bu vesile ile bir şey daha anlatmak is
tiyorum. 

Biz, Meclislerin saygınlığını korumaya çalışırken 
öyle sanıyorum ki, Yasama Meclislerinin bütçelerinin 
müzakereleri sırasında da bir ılımlı tutumda bulun
mamıza ihtiyaç vardır. Ben Bütçe Karma Komisyo
nunda bu tutumun sağlanması için şahsen Bütçe Kar
ma Komisyonunun bir üyesi olarak çok gayret sarf et
tim. Burada da bu gayretin gösterilmesine ihtiyaç 
vardır ve biraz evvel CHP Grup Sözcüsü değerli ar
kadaşım o konuları başka bütçelerde de söyleyebilir
lerdi; ama Millet Meclisi ile Senato Bütçesinde bu 
konuların söyîenmemesinin Millet Meclisi ve Sena
tonun. kendi bütçelerinin müzakereleri sırasında, 
meselelerin şiddetlendirilmemesi açısından yararlı 
olacağını sanıyorum. Millet Meclisi için de bu temen
nilerimi ifade eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
(CHP ve MB Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, «Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Sözcüsü konuşmasında gerçekleri tah
rif ederek Grubumuza sataşmıştır.» diyorsunuz. Ve 
sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz. Hangi mevzu 
üzerinde efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir sürü mevzu var; ama... 
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BAŞKAN — Bir sürü mevzu olmaz Sayın Ucuzal. 
Bir mevzu lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 1974'te çıkan Af 
Kanunu ile parlamenterleri, bakanları, bilmem ne
leri affettiğimizi söylüyorlar. Bizim aksine teşebbüsü
müz var. Onu arz edeceğim, zabıtlarda yazılıdır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Na

sıl söz verirsiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Veririm efendim, veririm. 
FEVZt HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 65 nci 

madde açık «Şahsına sataşma olursa» der. Var mı 
sataşma şahsına?.. 

BAŞKAN — Grup adına konuştu, siz de Grup 
adına konuştunuz. 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — «Sa
taşma varsa» diyor, madde açık. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, Grup adına konuş
tunuz, bir Grubu itham ettiniz. O Grubun Başkanı 
süz istiyor. Makul buldum ve söz verdim. Rica edi
yorum efendim. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Dün burada söz ve

rilmesi için parmak kaldırdınız. Parmağı siz kaldır
dınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Çalış. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Halk

evi Başkanına sataşma var diye parmak kaldırdım. 

BAŞKAN — Efendim, bu vaziyette müzakere ce
reyan edemez. Rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin, her iki 

Meclisinin 1979 yılı Bütçesi müzakere edilmektedir. 
Bu büyük kuruluşa saygılı olarak müzakerelerin de
vamı gerekir. İlk sözü bendenize verdiniz, Sayın 
Başkan. Çıktım, bütçenin gereklerini yerine getir
dim; ama benden sonra Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına konuşan kişi, müzakereyi şirazesinden 
çıkardı. O kendi bileceği iştir. Esasen her tuttuğu 
işi de böyle yapar. Ona da bir diyeceğimiz yoktur. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bunu 
bir sataşma olarak kabul edin Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasada başlı-
başına bir kuruluş... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neyse 
mazur görün, seçimi var. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ben
de hakaret yok, fikir var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Rica edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ba^lıbaşma bir 
kuruluşun büyük görevleri vardır. Biz evvela kendi 
bünyemizde bize düşeni yapalım, ondan sonra da 
bu kuruluşun dışındaki kuruluşlardan görev bekleye
lim. 

Murakabe hakkımızı kullanırken söyleyeceğimiz 
sözler vardır. Dün 1979 Bütçesinin tümü üzerinde 
Adalet Partisine yakışır ciddi ve vakur bir tutum içe
risinde bugünkü görevini yapamayan Hükümet hak
kında konuştuk ve kendi Grup sözcüleri de cevap
larını verdiler. Geliyoruz buraya şöyle denmiş, böyle 
denmiş, bilmem ne denmiş. Aslında, bu görüşleri, 
hele Adalet Partisi gibi bir Grubun görüşlerini, fi
kirlerini gelip burada çürütecek kabiliyeti göremiyo
rum. Yalnız, bir hususu açıklamak mecburiyetinde
yim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki Mecli

sinin zabıtları ortada. 1974'te çıkan Af Kanununda 
Adalet Partisi Grupları bu affın şümulüne başbakan
ları, bakanları, eski üyelerini ve parlamenterlerin 
alınmamasını her iki Mecliste biz müdafaa ettik; ak
sine parlamenterlerin de, bakanların da, başbakanla
rın da oraya girmesinde siz ısrar ettiniz. Zabıtlar or
tada. Tarihi gerçekleri seneler sonra tahrif etmeye 
ne Esatoğlu, ne de başka bir Esatoğlu'nun gücü yet
mez. 

Bu kürsüden, dün de söyledim, gerçekler söyle
necek; iftiraya yer yok, ithama yer yok, isnada yer 
yok. Türk Milletinin adına konuşuyor buraya her 
gelen. Türk Milletinin her türlü derdini, her türlü 
arzusunu burada söyleyeceğiz; ama ciddi ve gerçek 
olarak. Burada kendinize göre idareyi yürütemezsi
niz. Burada tüzükleri, anayasaları bir tarafa atarak 
konuşamazsınız. Burada keyfinize göre de konuşa
mazsınız... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yalnız 
sen konuşursun, yalnız sana verildi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben derdimi an
latamadım. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Her de
fasında konuşuyorsun birader. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz iktidarsı
nız; evvela iktidarın protokolünü benimseyeceksiniz. 
Bu Yüce Meclislerin çalışmasına ahenk getirecek siz
siniz; ama biraz önce benim yaptığım konuşma biraz 
sonra Grup Sözcünüzün yaptığı konuşmayı takdiri
nize bırakıyor, Yüce Senatoya saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitmiş
tir. 

Şimdi, şahısları adına söz istemiş olan sayın üye
leri sırasıyla okuyorum. 

Yalnız, bir hususu tashih etmek için Yüksek He
yetin affına sığınarak bir sayın üyeye fazla söz ver
mek durumunda kaldım. Çünkü dün yazılan sıralar 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak, ayrı 
listeler halinde yazılmış, iki listede de ismi olanları 
birleştirdim; fakat listenin birinde bir sayın üye kal
dı, o sayın üyeyi de lütfunuza sığınarak konuştura
cağım. 

Sırasıyla takdim ediyorum : Sayın Hamdi özer, 
Sayın ismail İlhan, Sayın Veli Uyar, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Süleyman Ergin, Sayın İskender Cenap 
Ege, Sayın Nuri Âdemoğlu, Sayın Kâzım Karaağaç-
lıoğlu, Sayın Mehmet Ali Arıkan. 

Sayın Özer, şahıslar adına konuşmalar onar da
kika ile tahdit edilmiştir, hatırlatırım. 

HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1979 yılına ait 
bütçesi üzerinde görüş ve dileklerimi sunmadan ön
ce, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanla
rının şahsında, Yüce Parlamentonun manevi şahsi
yetini tazimle ve hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu Yüce Meclis, onun kurucusu Büyük Atatürk' 
ün ifade ettiği gibi, «Milletin hakiki ve yegâne tem
silcisidir.» işte bu nedenledir ki, millet iradesinin en 
kutsal karargâhı olan bu çatı altında bulunmanın şe
refi ne kadar büyükse o şerefe layık olabilmek de 
o kadar büyüktür. İşte biz, bunun idraki içinde birer 
birer bu kürsüde namus andı içerek bu şerefe layık 
olacağımızı Yüce Milletimize ve cihana ilan ettik. 
Böylece her birimiz koskoca bir milleti temsil etme 
vekâletini kendi ellerimizde, sorumluluğunu kendi 
omuzlarımızda, vebalini de kendi vicdanlarımızda 
taşımaktayız. Bu vekâleti verenle alan arasını hiç 
kimse giremez ve onun sorumluluğunu paylaşamaz, 
yüklenemez. Herkes millete olan hesabını tek başı
na verir. Öyleyse bu vekâlet, hiç kimseden izin alın
madan; ya özgürce kullanılır, ya da sahibi bulunan 
millete iade edilir. Fakat o, hiç bir kayıt ve şartla 

I başkalarına devir ya da teslim edilemez. Milletten 
I alınan yetkiyi hiç kimse kısıtlayamaz ve baskı altın

da tutamaz. 
I Saym senatörler, 

Anayasanın bu amir hükmüne rağmen, siyasi par-
I tilerimiz çok kez bu yetkilere ambargo koymakta ve 

parti vizesinden geçmeden anayasal yetkileri kullan -
I mak mümkün olmamaktadır. Anayasamızın 88 ve 

91 nci maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
I lerinin her birine denetim yollarına başvurma ve ka-
I nun teklif etme yetkisi verdiği halde, siyasi partilerin 
I yöneticileri bu yetki yollarını kesmekte ve onların izni 

olmadan bu yetkiler işlememektedir. 
I Anayasanın 79 ncu maddesi, Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisi üyelerine meclis çalışmalarındaki oy, söz 
I ve düşünce açıklamalarında yasama dokunulmazlığı 
I gibi, çok büyük bir özgürlük hakkı tanıdığı halde, 
I parti disiplinleri bu özgürlüğü de baskı altına almak-
I ta ve dolaylı yollarla yasama dokunulmazlığı zede-
I lenmektedir. 

I Ülkenin yasal yoldan çözüm bekleyen birçok so-
I runları düğümlü durmakta ve bunları çözecek yasa 
I teklifleri ve tasarıları parti disipliniyle engellenerek, 
I millet iradesinden kaçırılmaktadır. 

I Halbuki, en kutsal disiplin, millet iradesine bağlı 
I ve saygılı kalmaktır; o iradeden kaçmak değil. Bu-
I nun baş nedeni seçim sistemindeki bozukluktur. Bu 
I sistemde parti disiplini millet iradesini bastırmakta-
I dır. Seçilen parlamenterler millet iradesinin değil, 

bir avuç parti delegesinin eseri ve dolayısıyla esiri 
I olmaktadır. Çünkü millet kendi istediğine değil, de-
I legelerin kendine gösterdiği adaylara oy vermek zo-
I runda bırakılmaktadır. Böylece egemenlik milletin de-
I ğil, delegelerin elinde bulunmaktadır. 

I Sayın senatörler, 
I Bu önseçim sistemi kaldırılmaz, ya da değiştiril-
J mezse, Parlamentonun saygınlığı ve etkinliği günden 
I güne erimeye yüz tutacaktır. Eğer önseçim sistemi 
I uygulanacaksa; her siyasi partiye oy veren seçmen 
I adedine göre değil, nüfus oranına göre delege sa-
I yısınt çoğaltmak, millet iradesinin tecellisine daha 
I uygun olacaktır. Aksi halde delege simsarlığı ve aday-
1 Jar arasındaki türlü entrikalar, ulusun bütünlüğünü 
I bölen boyutlara kadar ulaşacaktır. 

Oy avcılığı yapan, ırk ve inanç havarilerinin bö-
I lücü tahrikleri, Devletin temelini sarsacaktır, işte bu 
I nedenle, tüm yasalardan daha öncelik ve ivedilikle 
I bir seçim yasasının çıkartılmasını, Parlamentonun en 
I hayati görevi olarak önermekteyim. 
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Sayın senatörler, 
Anayasamız, 142 nci maddesinde «Uyuşmazlık 

mahkemesinin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenle
nir.» dediği halde, bu kanun bugüne kadar çıkma
mıştır. 1967 yılında Türk Devletinin ticari itibarını 
ve ulusal haysiyetini sarsan zeytinyağ skandali sa
nıkları, genel af kapsamına alınmadığı halde, bunla
rı yargılayacak bir mahkeme Türkiye'de bugün yok
tur. Bir devlet için bu yokluk hem acı ve hem de 
utandırıcıdır arkadaşlar. Her iki Meclis Başkanların
dan Millet adına rica ediyorum, Adalet Bakanlığıyla 
bu konu üzerinde bir işbirliğine varsınlar ve bir an 
önce bu mahkemelerin kurularak işler hale getiril
mesine önderlik etsinler. 

Sayın senatörler, 
Şimdi de en önemli bir konuya kısaca değinmek 

ve ondan sonra sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Bugün ülkemiz, şiddeti gittikçe artan sürekli bir 
depremle sarsılmakta ve Devletimiz sallanmaktadır. 
Kanlı olaylar karşısında Türk Ulusu huzur, güven ve 
neşesini yitirmiş ve sadece elinde tek umut olarak 
Parlamentosu kalmıştır. Bütün dikkatiyle gözünü, 
kulağını ona çevirmiş ve kurtuluş çaresini ondan 
beklemektedir. Milletin vekili olan bizlere gelince; 
hâlâ sen - ben kavgalarıyla ülkedeki yangını benzin
le söndürmeye çalışıyoruz. Bir yandan ulusun istediği 
birliği ve barışı savunmakta, bir yandan birbirimize 
küfür ve hakaret savurmaktayız. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Halkımız bunu an

lamanın şaşkınlığı içinde bizleri seyrederken âdeta 
kendisi utanmaktadır. Çünkü birbirimizi birliğe ve 
barışa küfürle çağırmaktayız. Barışa davet küfürle 
olmaz arkadaşlar, iyi niyetle olur. Ülkenin huzura 
kavuşmasını samimiyetle isteyenler, geçmiş harmanları 
savurmaya kalkışmaz. Birlik ve barıştan tedirgin 
olanlar geçmiş hataları ve kavgaları hatırlatırlar, kin 
ve öfkeleri körüklemeye çalışırlarlar. Bunlar, arabu
luculuk maskesi takarak arabozucuîuk yapan barış 
elçilerine benzer. Bunları ulusumuz dikkatle ve ib
retle izlemekte ve bizden anlayış beklemektedir. Bun
lar dokunulmazlık kalkanı ardından rasgele ateş aça
rak kargaşa kahramanı kesilip ün salmak isterler. 

Geliniz arkadaşlar, kargaşaya değil, birliğe katı
lalım ve ulusun umudu olmakta devam edelim. Ya
ralan açmayalım, yaraları saralım. Çareleri kavgada 
değil, barışta arayalım. Tüm çarelerin Atatürk ilke
lerine bağlı ulusal güç birliğinde bulunacağına ina
nalım. 

Bu inançla bütçenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, Yüce Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Grup sözcüleri Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi bütçeleri üzerindeki görüşlerini dile getirdi
ler. Bir bağımsız üye olarak ben de aym konuda ki
şisel görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. Sözlerime 
başlamadan önce Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlarıyla mensuplarını saygıyla selam
larım. 

Senato Başkanı Sayın Atalay ve Meclis Başkanı 
Sayın Karakaş'ın iki yıldan beri sürdürdükleri başa
rılı çalışmalarını takdirle izliyoruz. Her iki Başkan 
da bütün olanaklarıyla Parlamento çalışmalarının 
daha verimli ve rahat bir biçimde sürdürülmesi için 
çaba göstermekte ve bunda da başarı sağlamaktadır
lar. Geçen yıl da yine bu kürsüden dile getirmiş'tim; 
bu Başkanlarımızı seçmekte geç kalmış olduğumuzu 
şurada belirtmek istiyorum. Zamanı gerçekten değer
lendirme bakımından Parlamentoya çok yararlı ça
lışmalar yapmaktadırlar. 

Yıllardan beri bodrum katında ve çok kötü şart
lar içinde bulunan Meclis mescidinin yerinin değiş
tirilerek modern bir duruma getirilmiş olması gerçek
ten herkesin takdirini kazanmıştır. 

Öteden beri açılması düşünülen lisan kurslarının 
bu yıl gerçekleştirilmiş olması da memnuniyet verici 
bir gelişmedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
İçimizde öyle parlamenterler var ki, bütün günle

rini; haftanın altı gününü seçmenlerle beraber geçi
rirler. Bir tek günleri yoktur ki, ailesiyle veyahut da 
dostlarıyla bir yerde otursun. İşte sayın Meclis ve 
Senato Başkanları Meclis lokantasını pazar günleri 
açık bulundurmak suretiyle bu durumda olan arka
daşlarımıza, eşleri ve çocuklarıyla, hatta dostlarıyla 
hiç olmazsa pazar günü gelmek ve orada oturmak 
imkânını vermişlerdir. Bunun için de kendilerini 
saygı ile selamlıyorum. 

Aynı şekilde parlamenterlerin eş ve çocuklarının 
sağlık hizmetlerini görmek üzere açılmış bulunan 
tahlil laboratuvarları ile arabası olan parlamenterleri
mizin yararlanabilecekleri benzin istasyonunun ku
rulması sevindiricidir. 

Sayın senatörler; 
Bunların yanında tek tek saymağa gerek görme

diğim birçok hizmetler sayın Senato ve Meclis Baş-
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kanlarının özel çabalarıyla gerçekleştirilmiştir. Bü
tün bu hizmetlerin yanında, bugüne kadar ihmal edi
len ve bütün Avrupa parlamentolarında gerçekleşti
rilmiş olan, her parlamentere ayrı bir oda tahsis 
edilmesi hususundaki çalışmaları büyük bir takdirle 
karşılıyoruz. Bu hizmetin gerçekleştirilmesi, vatandaş 
ve parlamenterleri, otel, hastane ve lokanta köşele
rinden kurtaracak ve vatandaşa daha iyi hizmet getir
me imkânları doğacaktır. Doğrudan doğruya halkın 
yararına olan bu hizmetin gerçekleştirilmesi için 
sarfedilecek olan harcamalardan kaçınmamalıdır. 

Daktilo timinin kurulmasını büyük bir sabırsızlık
la bekliyoruz. Yazdırılacak bir yazı için saatlerce 
zaman kaybediyoruz. Eksik olmasınlar Genel Sekre
ter bizlere yardımcı olmak için her seferinde çaba 
harcamakta ise de; sırf bu iş için görevlendirilmiş 
eleman olmayınca verimli çalışma olmamaktadır. Hiç 
bir görevlinin yanına bir daktilo için rica ve minnet
le girmek istemiyoruz. Bu maksatla ayrılmış elan yer 
bir yıldan beri boş duruyor. 

Sayın Senato Başkanından önemle rica ediyo
rum. Bir bağımsız parlamenter olarak sıkıntı içinde 
olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bir an evvel daktilo 
timinin kurulması için ilgililere emir versinler. 

Kitaplık Müdürlüğü personelinden fazla mesai 
yapanların bu mesailerinin karşılığını almaları ka
dar tabii ne olabilir? Bu konuda ortada bir haksızlık 
varsa giderilmesini Sayın Başkanlardan istirham edi
yorum. Bu personel, memur taşıt servisinden, memur 
lokantasından yararlanamamaktadır. Bizlerle beraber 
bizim için çalışan bu personel neden bu haklardan 
istifade dtmesin. 

Türkiye'deki parlamenterlerin çalışma durumlarını 
biliyorsunuz : Her gün akşama kadar otel, hastane 
ve Devlet dairelerinde vatandaşın işlerini takip et
mektir. Maalesef bu böyle gelmiş ve göründüğü ka
darı ile de böyle gidecektir; ancak vatandaşın gün
lük işlerinin takibinden esas kanuni görevlerimize 
yeterince zaman ayıramadığımızı da biliyoruz. Bu se
beple bir kanun tasarısı Millet Meclisinde görüşülür
ken, senatörlerin çoğunluğu biraz önce belirttiğim 
nedenlerden dolayı bu çalışmaları izleyemiyor veya 
izleyemediği oturumlar hakkındaki tutanakları alıp 
inceleyemiyor. Hepimizce malum olan bu şartlar al
tında görev yapan bizlere, Sayın Atalay'ın, kanun 
çalışmaları hakkındaki Meclis tutanaklarının temini 
hususunda gösterdikleri çabayı büyük bir takdir ve 
sevinçle karşılıyorum. 

Türkiye'nin şartlarını görmemeziikten gelemeyiz. 
Muş'tan, Bitlis'ten, Ağrı'dan ve yurdun dört köşe

sinden Ankara'ya kilometrelerce yolu göze alarak 
gelen bir vatandaşa bu şartlar altında, «Ben parla
menterlik görevimi yapmağa mecburum ve bu se
beple senin şahsi işini takip yerine Meclisteki kanun 
çalışmalarını izleyeceğim, diye cevap verecek olan 
bir senatörün akıbeti rahmetli Celâl Kargıiı'nınkin-
den farklı olamaz. Biliyorsunuz Kargılı, dört yıllık 
Milletvekilliği süresince İçel'den gelen vatandaşların 
şahsi işleriyle ilgilenmemişti; ama Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde gerçekten parlamenterlik görevini en 
iyi yapan milletvekillerinden biriydi. Şahsi işlere 
eğilmediği için bir sonraki seçimlerde aday olduğu 
halde seçilemedi ve kalp sektesinden rahmetlik oldu. 

Senatörlerin vatandaşlarımıza yönelik bu yoğun 
çalışmaları karşısında, Sayın Senato Başkanının, 
Meclis tutanaklarının Senato üyelerine sağlanması 
hususunda getirmiş oldukları bu kolaylık memnuniyet 
vericidir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür etmek 
isterim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sayın Senato Başkanına ve Sayın Meclis Baş

kanına bundan bir süre evvel, şu anda Pakistan'da 
hapishanede ölüm hücresinde yüksek mahkemenin 
kendisi hakkındaki kararı beklemekte olan Zülfikâr 
Ali Butto'nun affı için (ki, dost ve kardeş Pakistan' 
m eski Başbakanı Zülfikâr Ali Butto'nun affı için) 
gereken tensip edecekleri girişimlerde bulunmaları 
için telgraf çekmiştim. Bu hususu da burada belirt
mek istiyorum. Yalnız tekrar bu hususta istirhamda 
bulunmadan evvel huzurunuzda bu konuda bir anı
mı anlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, her halde iki dakikalık bir sürem 
var. Saym Başkan sürem ne kadar? 

BAŞKAN — Dört dakika süreniz var efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Ben Almanya'da 
iken Pakistanlı arkadaşlarla iddiaya girdik. Onlar 
dediler ki, «Hayır efendim, biz Türkleri daha çok 
seviyoruz.» Biz dedik ki, «Hayır, biz Pakistanlılar! 
daha çok seviyoruz.» Doktora yapmak için gelen 
bir arkadaş dedi ki, «Hayır, bak İsmail, bütün Müs
lümanlar için İslâmın şartı kaç dedi?»1 Ben de «Beş» 
dedim. «Hayır, bizim için altı» dedi, «Altıncısı Türk
leri sevmek.» Pakistan'da İslâmın şartı altıdır. Al
tıncısı Türkleri sevmek. 

Bu durum karşısında biz Türkler olarak Pakis
tan'ın eski Başbakanlığım yapmış olan bir kimsenin 
affı için elimizden gelen her şeyi yapmak görevimiz
dir. 
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Bu nedenle elimdeki mahdut imkânla bir kam
panya açmış bulunuyorum. Türklerin kendilerinin 
devamlı olarak yanlarında bulunan insanlara yar
dım etmek, onların asaletlerinin icabıdır. Biz de eli
mizden geldiği kadar Pakistan halkının kardeş kavga
sına düşmemesi için gereken yardımı yapmak göre
vimizdir. Bunu bu yüce kürsüden tekrar dile getir
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1979 Mali Yılı Bütçesinin Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi mensuplarına ve aziz Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 
VELÎ UYAR (Yozgat)' — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisimiz bildi
ğiniz üzere kanun yapıcıdır. Ama, her şeyden önce 
kanunları çiğneyen Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisimizdir. Başta Başkanlarımız ve tabiatıyla 
Başkanlık Divanı Üyelerimiz ve dolayısıyla sayın 
Üyelerimizdir. Bu bir gerçek, bunu hiç kimse inkâr 
edemez, 

Öyle bir gerçektir ki, bir Devlet Memurları Ka
nunu çıkarmışız, bu Devlet Memurları Kanununda 
bütün kamu görevlilerinin tayinleri, atamaları, öz
lük hakları tespit edilmiş; ama her nasılsa Meclis
lerde bunlar görüşülürken bazı istisnai hükümler 
konulmuştur. Bu da doğrudur. Burada çalışan kamu 
görevlilerin istisnai kadroda olduğu hepinizce ma
lumdur. 

Gene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun is
tisnai memuriyete terfihen atananların prosedürleri
ni tespit etmiş ve bu kadrolara gelen kişilerin kesin
likle kademe ilerlemesinin yapılmayacağı 68 nci 
maddede belirtildiği halde, yıllar yılı Başkanlık Di
vanlarımız karakuşi kararlarla (tabirimi hoş görün) 
kendi kendilerine toplanmışlar ve başka kanunlara 
sığmayan hükümler getirmişler. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığımız arasında maalesef bir eşgüdüm yoktur. Mil
let Meclisinde bir haber çıkar ve bu haber Cumhu
riyet Senatosuna intikal eder; Senato, bütçesini böyle 
hazırlar. Bir de bakarsınız ki, Millet Meclisinin kendisi 
de Senatonun hazırladığı bütçeye başka türlü uyar. 

Devlet Memurları Kanununda ve bütçe kanunların
da fazla mesailer vardır; ama bu fazla mesailer Mil
let Meclisimiz ve Senatomuzda fazla mesaiden çıkıl
mış, ödül ikramiye haline getirilmiştir. Çalışsın çalış-

j masın; hangi kadroda olursa olsun; gece yarılarına 
kadar burada çalışan kişiler ne ikramiye alırsa veya
hut fazla mesai alırsa hiç burayla ilgisi olmayan, sa
at 6 olduğunda mesaisi biten kişi de aynı ikramiyeyi 
alır, ama devlet dairelerinde, mesela müsteşarlar, 
mesela genel müdürler kesinlikle fazla mesai almaz
lar. Burada en üst kademeden en alt kademesine ka
dar herkes fazla mesai ile ödüllendirilir. Nasıl ödül
lendirilir? Fazla mesai çizelgesi yapılarak değil; sey-

1 yanen dört maaş ikramiye. 

Senato bütçesi hazırlanırken memurlar aralarında 
konuşmuşlar, «Millet Meclisi dört maaş veriyor» de
mişler. Senato da hemen Başkanlık Divanının topla
mış «Dört maaş» çıkarmış; ama kanun yok; ortada 
hiç bir şey yok. Buna karşı Millet Meclisi memurla
rımız sağ olsunlar, hemen Bütçe Komisyonunda o üçü 
dört yapmışlar. 

I Şimdi, bundan şunu söylemek istiyorum: Ben hiç 
bir zaman çalışan kişilerin aldığı haklara göz koyan, 
göz diken, basit düşünceye sahip olan bir kişi değilim. 
Bendeniz lütuflannızla 3 yıldan beri Cumhuriyet Se-

I natosunun denetçiliğini yapmaktayım; ama bu denet
çiliği yaparken elbette ki, kanunlara uymak zorunlu -
ğumuz vardır. Ne yazık ki, işte siz parlamenterlerin 
koymuş olduğu maddeler denetçinizin elini kolunu 

I bağlamaktadır. Denetçiliğiniz, genel kurallara, genel 
kanunlara uygun olarak bunu yürütürken istisnai hü-

I kümler getirdiğiniz için bu denetçinin denetçi göre
vini yapması mümkün olmuyor. 

I Özellikle Devlet Memurları Kanununa dayana
rak çıkarılan Devlet Memurları Tedavi Yönetmeli-

I ği vardır. Bu bütün Devlet memurlarına şamildir; 
I ama gelin görün ki, Millet Meclisimiz ve Yüksek Se-
I natomuz kendi kendine bir yönetmelik çıkarmış ve o 
i yönetmelik gereğince herkes, istediği şekilde tedavi 

olur. Özellikle diş tedavilerinde Devlet memurlarının 
i tabi olduğu ahkâma kesinlikle tabi değildirler ve bu-
I günkü, tetkik etmekte olduğumuz Bütçe Kanununda 
I bir madde vardır: «Diş tedavileri Devlet tarafından 
I yaptırılır; ama kıymetli madenlerin parası verilmez» 
I diye; ama yüksek senatörlerimiz ve yüksek milletve-
1 killerimiz, hizmetlilerimiz, memurlarımız bundan 
I müstesnadır. Gider bir dişçiye, bir rapor alır. O ra-
I porda dişçi, «Altına ihtiyaç vardır» der; kimdir, ne-
I dir, ne değildir belli değildir. Bu rapora istinaden 70 
I yaşındaki ninelerimize altın diş taktırırız. İşte, bun-
I larda Millet Meclisi ve Senato Başkanlık Divanları-
j mızm eşgüdümü olmadığından alabildiğine bu israf-
j lar yürümektedir. Eğer biz, senatörler olarak, eğer 
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biz Senato olarak; eğer biz Millet Meclisi ve millet
vekilleri olarak bu israflara «Dur» demediğimiz 
müddetçe, Devlet idaresindeki etkinliğimiz ve saygın
lığımız maalesef kalmaz. 

Bendeniz geçenlerde Hesapları İnceleme Komis
yonunda, sayın Hesaplan İnceleme Komisyonu üye
lerimizle birlikte bir karara vardık ve değerli grupla
rımıza bir yazı gönderildi. 

Dış seyahatlarda bütün görevlilerin turist class'la 
seyahat etmelerinin öngörülmesi için bir teklifte bu
lunuldu; ama gelin görün ki, sayın sözcülerimizin 
bazıları uçaklara binişte temsilden bahsettiler. Ben
denizin anlayamadığı bir şey. Temsil uçakta olmaz; 
temsil masa başında olur. Yeteneklerle, lisan bilgisiyle 
ve konulara gereken ölçüde eğilmekle, meselelerimizi 
gereken ölçüde savunmakla temsil olur. Bu temsil, 
«Uçağın arka kapısından binmişim, ön kapısından 
binmişim»; bunların temsille kesinlikle alâkası yok
tur. 

Bendeniz, özür dileyerek bir hatıramı size arz ede
yim: 

1964 yılı bütçesinde, Bütçe Komisyonumuzda ko
nuşulurken bu konuya değinmiştik. Zamanın Maliye 
Bakanı Sayın Ferid Melen şöyle demişti, (Amerika 
Yardım Kurulu Başkanı Van Dayk, bize dedi ki, «Siz 
yardım alan milletsiniz; ama bakıyorum bütün men
suplarınız first class'la seyahat ediyor. Biz yardım ve
ren zengin milletiz; ama mensuplarımız turist class'la 
seyahat ediyor»). Bunu diyerek Maliye Bakanına ikaz
da bulunmuş idi. Biz uçan kuşa borçlanmışız ve uçan 
kuştan da yardım dilemek durumundayız maalesef, 
üzülerek söyleyelim; ama bir yönde evvela kendi ne-
siflerimizde bunu denemezsek, kimseden kendimize 
yardım talep etmemiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
VELİ UYAR (Devamla) — Sayın Millet Meclisi 

Başkanlığımız ve Sayın Senato Başkanlığımız, demin 
arz ettiğim gibi eşgüdüm içerisinde olmadıkları için, 
birinin yaptığını diğeri bozar. Mesela, bir dış seyahat 
olur. Bizim Dış Münasebetler Kanunumuz vardır. Bu 
kanunda bazı kurallar konulmuştur ve bir İçtüzük 
vardır. Bu toplantılarının ne zaman, nerede olacağı 
bellidir; ama bu toplantıya Millet Meclisi Sayın Baş
kanımız, «Toplantı İçtüzük gereğince mümkün de
ğildir.» der; Sayın Senato Başkanımız, çatır çatır ora
ya gidecek olan üyelere yolluk verir. Yurt içinde bir 
seyahat tertip edilir. Bir kuruluş, Parlamento üyele
rini, komisyon üyelerini ağırlar, uçakla götürür, yedi-
rîr, içirir, gezdirir; ama arkasından bakarsınız, saym 

üyelerimiz yolluk alır. Bunlar, kanunları çiğnemekten 
başka bir şey değildir. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayıştay 
ne güne duruyor? 

VELİ UYAR (Devamla) — Maalesef Sayıştaydan 
geçmez efendim bunlar. Geçmediği için de bu işler 
maalesef böyle oluyor. 

Şimdi efendim, 1979 yılı Bütçesine şöyle bir göz 
attığınız zaman, ne kadar savurganlık içerisinde ol
duğumuzu acı, acı görürsünüz. Mesela, Senato Baş
kanlığımızın bütçesinde, kırtasiye alımları için 2 mil
yon 250 bin lira... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Geçen yıl ne ka
dardı? 

VELİ UYAR (Devamla) — Efendim, geçen yıl 
1 milyondu. Taşıt alımları 4,5 milyon lira. Senato
muzun bu sene taşıt alımlarına koyduğu ödenek 4,5 
milyon liradır, sayın üyeler. Geçen sene 125 bin lira 
idi. 

Sözleşmeli Personel : Sözleşmeli personelin Sena
toda ne iş yapacağına bir türlü aklım ermiyor, özür 
dilerim... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Uyar, rica edi
yorum. 

VELİ UYAR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Sözleşmeli personel için 3 milyon lira koymuşuz. 
Her halde bize lisan dersi veren öğretmenler mi alı
nacak, ne yapılacak, onu bilmiyorum artık. 

Demirbaş Alımlarına Gelince : Sayın Küçük, ge
çenlerde Hesapları İnceleme Komisyonunda ariz 
amik eski hesaplan tetkik ettiler, gördüler demirbaş 
alımlarını, «Bu nasıl oluyor, her sene olur mu?» de
diler. Bu sene 8 milyon 100 bin lira demirbaş alımla
rı için ödenek koyuyoruz. Bunlara eğilmediğimiz 
müddetçe, elbette ki, Devlet dairelerindeki savurgan
lıkları önlüyoruz, önleyeceğiz dememiz hayalden iba
ret kalır. Bunlara bilhassa parmak basmanızı özellik
le rica eder, önemle tedavi giderlerine eğilmenizi say
gıyla arz ederim efendim, 

Hürmetler. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz, 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Değerli sena

törler; 
Bu sene halk huzuruna çıkmış bulunacağız, belki 

Büyük Millet Meclisinin bütçesi sondur. Eski düşün
celerimi bir kez daha özetlemek istiyorum. Bütün te
mennimiz, bizden sonra daha gençler daha zinde ve 
kendilerini daha iyi yenileyebilen kimselerin bu Yü
ce çatı altına gelmesidir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Milli hâkimiyet, Anayasamıza göre Yüce Mecliste 

terekküp etmiştir, taazzuv etmiştir. Milli hâkimiyet, 
teşri organın, Büyük Millet Meclisinin dışında kazai 
organda; ayrıca tecelli etmiştir. Bu itibarla; teşri ve 
kazai görev iki kuvvet tarafından; yalnız kuvvetlerin 
organik yapısı ve iktidara layık olması değişiktir. Bü
yük Millet Meclisi tamamiyle halktan yetki istediği 
için tam manasıyla kâmil bir iktidara sahiptir. Ana
yasaya göre kazai organ tam manasıyla millet adına 
bağımsız ise de, Türkiye'nin ve toplumumuzun ilcinde 
bulunduğu şartlar bu organın teşekkülünde seçim; 
belki daha yüz sene ister, seçimin bu şartlar altında 
gereksizliği karşısında tayin tasarrufu sözkonusudur. 
Bir tayin tasarrufu ile gelenlerin millet adına «icra-i 
kaza» etmesi; bir de milletten oy vasıtası ile; milletin 
bizzat seçerek, gelerek, millet adına teşri organı icra 
etmesi. 

Bu itibarla bu organlar arasında ve organları teş
kil eden kişilerin bu konuyu bilmeleri ve bu konu 
üzerinde hassas olmaları, liyakat, ehliyet göz önünde 
bulundurulmadan, millete saygı halka saygı esasına 
göre kuvvetler arasındaki muvazenenin, karşılıklı say
gının sağlanması zaruretine inanıyoruz. Aksi halde; 
o zaman demokratik rejimden bahsedilemez. 

Teşri organın iki meclis halinde bölünmesi de ge
rekli midir, gereksiz midir?.. Bu, tabii Anayasaya kon
duğu için; bir Anayasa hükmü olması bakımından 
değiştirilmeli midir, değiştirilmemek' midir? Yüce Se
natoya; geliştirilmeli midir, yoksa kaldırılmalı mıdır? 
Önümüzdeki yıllarda Türk halkının ihtiyaçları ve 
şartlar bunu gerektirecektir. 

Yüce Senatonun varlığı, gerekli ise yapısı, şekli, 
tamamiyle milli iradeye ve ona yansıması mı olmalı, 
yoksa korperatif bir nitelik mi almalı? Sadece liya
katten bahsedenler, halka tepeden bakanlar korpera
tif esası önerebilirler. Buna karşılık liyakati ikinci 
plana itip, «halktan geldik» diye değerlere, tekniğe 
önem vermeyenler de tam manasıyla temsilcilik esa
sını önerebilirler. 

Bunu şu izahla, misalle arz ederim: Senatonun 
kuruluşunda masraf, kadro, memur telefon ne idi; 
senatör sayısı ne idi? Senatör sayısı aynı ve bugün 
aynı senatör sayısı için büyük bir kadro şişkinliği, 
alabildiğine bir savurganlık. Halkın, toplumun kal
kınmasıyla doğru orantılı bir kadro şişkinliği var mı
dır? Karayollarında bir kadro şişkinliği varsa ona gö
re kapasitesi ve hizmet alanında da bir şişkinlik var
dır, faydalı olmada da; ama Yüce Senato aynı görevi 

I yapar, aynı kadroyla; fakat alabildiğine bir savurgan
lık içinde bulunduğunu bütün arkadaşlarım dile getir-

I diler. 
I îkinci sıkıntı; îçtüzük, Usul ve Parlamentonun dü

zeni günün koşullarına göre, denetim yapma, yasa yap-
J ma ve moral bakımından tam manasıyla Türk toplumu

nun ihtiyaçlarına göre cevap verememektedir. Özellikle 
denetim görevini hiç yapamamaktadır. Biliyorsunuz 
soruşturma denetimi, tamamiyle ufak hesaplara, oy 

I hesaplarına, kulis hesaplarına dayandığı için milli 
iradeyi tam manasıyla yansıtamadığını üzülerek arz 
etmek isterim. 

Yasa yapımına gelince : Bunun da iki Yüce Mec
lisin de birbirinin aynı olduğu, gruplarda aynı düşün
cenin yansıdığı ve tamamiyle bir süzgeç görevinin 

1 Yüce Senatoda yerine getirilmediği, keza izahtan va
restedir. 

Moral bakımından Yüce Parlamentodan her şeyi 
bekleriz. Gündem dışı konuşulur. Yüce Parlamentc-

I da, Yüce Parlamento ne yapacaktır arkadaşlarım? Bir 
defa icranın gücü, Parlamentonun bünyesi içerisinde, 

{ teşrii organ içerisinde erimiştir, temevvüç edilmiştir, 
i mass edilmiştir. Bu durum karşısında moral bakımın

dan Yüce Parlamentoyu misal verenlere şu misal ak
lıma geldi. 

Bir yangın olayına katıldığım zaman, baktım is
tanbul vahşi ve bütün ekâbir, Niyazi Aki miydi, Sa
yın Vefa Poyraz mıydı, iyi hatırlayamıyorum. Geç 

j kalmıştım, benim de bir görevim vardı. Bana, «Geç 
kaldınız» diye söylediler. Geç kalıp da itfaiye zama-

I nında geldi mi, bilirkişi zamanında geldi mi? Geldi. 
O halde siz buraya yangının resmini yapmaya gel
mişsiniz. Yani vali beyin burada bulunup bulunma
ması, yangını söndürüp söündürmemesi için hiç bir 
neden olmaz. 

Yani, bu blöf gösterisi tatbikatta olduğu gibi, Yü
ce Parlamento ne yapabilir, neye kadirdir? Onu bek
lemeliyiz. Yoksa moral verme bakımından o valinin 
oturup yangını seyretmesine benzer. Eğer itfaiye, im
kân yoksa, teknik düzen yoksa o zaman Parlamen
tonun da durumu bu fantazi olmaktan ileri gitmez. 

Değerli senatörler; 
Özellikle Anayasamızın 126 ncı maddesinin son 

i fıkrası, Yüce Parlamentonun Kamu İktisadi kuru
luşları üzerindeki denetimi. Yani bu Kamu İktisadi 
kuruluşlarının denetilmemesine amirdir, Anayasanın 
bu maddesi. 27 Mayıstan sonra, 1961 Anayasasına 
konan bu hüküm, bence Türkiye'de büyük yolsuzluk
lara, savurganlıklara, kontrolsüzlüklere sebebiyet ver-

| mistir. Bu Kamu İktisadi Kuruluşlarının tamamıyla 
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icra bünyesi içerisinde bir bakanlık halinde denetil
mesi, yürütülmesi, koordine edilmesi ve Anayasanın 
bu maddesinin son fıkrası kaldırılarak, tamamıyla 
serbest bir denetime tabi tutulması gerekir. 

En basit misali, bir TRT'nin denetimi sözkonusu 
olduğu zaman Sayın Karakaş, Sayın Cem'e nutuklar 
ve bunları şöhret yapmaktan başka bir şey yapama
dı. Yüce Parlamento. Âdeta, Yüce Parlamento bir 
reklam aracı haline getirilmek istendi, hâşa; ama 
bünyesine, mali durumuna, teknik yapısına, günün 
ihtiyaçlarına uygun bir eleştiri yapılamadı. Boy gös
terisi... Bu da aynen Sayın vali beyin yangını seyret
mesine, yangın hakkında itfaiyenin olmadığı yerde 
moral vermesi gibi abes ile iştigalden başka bir şey 
olmadığı izahtan varestedir. 

Özellikle bazı Kamu iktisadi Kuruluşları da 
Karma Komisyonda... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek üze

reyim Sayın Başkan. 
Karma Komisyonda, kendilerini tamamıyla dene

tim dışı bırakacaklarını dahi iddia etmektedirler. 
Yüksek Denetleme Kurulunun da raporları tamamıy
la indî kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İhtiyaçlarla kadro ve masrafın doğru orantılı ol

ması lazım. Görevle verilen değerin, yapılan işle veri
len değerin doğru orantılı olması lazım gelen çağımı
zın gereğidir. Aksi halde hepimiz altında kalırız. 
Eğer görevimiz, yetkimiz ve etkinliğimiz, uygulama
mız ihtiyaçlarla doğru orantılı olarak saptanıyorsa o 
müessese devam eder. Yok, sadece kâğıt üzerinde kal
mışsa o müessese Allah korusun çöküntüye sebebiyet 
verir, demokratik rejimi tehlikeye sokar. Demokratik 
rejim tehlikeye girdiği zaman Yüce Atatürk'ü gard-
roba hapsetmek isteyen, Yüce Atatürk'ü istismar et
mek isteyen, artık bundan sonra gardroptan çıkma 
kimselere Parlamentoya yukarıdan bakma başbakan
lık görevi, artık tarihe karışmıştır. 

Bu memleketin yönetimi, kadrosu, hükümeti ya 
Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinden çıkar, ya Ada
let Partisi bünyesinden çıkar. Bu iki parti birbirini 
destekleyecek. Biri muhalefet, biri iktidar. Bunun dı
şında fırlamalara iktidar yok. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ergin, buyurun. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

I Bendeniz Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su bütçeleri üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Sözlerim daha çok iki başkanın faaliyeti ve tu
tumları üzerinde olacaktır. 

Sayın Millet Meclisi Başkanının ilk günden be
ri başlayan tarafsız, âdil, kararlı ve yasalara saygılı 
tutumu ve davranışları istisnasız bütün üyeleri mem-

I nun etmiştir diyebilirim. 
Laçkalaşmış idarenin disipline edilmesi teşebbüs

leri büyük bir kısmımız için sürpriz olmuş ve Baş
kanın bu yöndeki çalışmaları âdeta boşuna gayret 
gibi gelmişti; fakat Sayın Meclis Başkanının ısrarlı 
ve kararlı tutumu yavaş yavaş meyvelerini vermeye 
başlayınca, ümitsizlikler memnuniyet ve takdir his
lerine dönüşmüş, sonunda durumdan memnun olma-

j yanlar sadece eskiden asalak geçinenler, kendilerinin 
I ne olduğunu bilmeyenler çalım yaparak Meclis kori

dorlarını arşınlayanlar olmuştur. 

Sayın Meclis Başkanının hepimizi memnun eden 
icraatının başında şüphesiz disiplin gelmektedir. Bu 
hususta en bariz fark 1977 seçiminden sonraki 
bir aylık Sayın Ecevit Hükümetinin güvenoylaması 
celsesiyle, son Ecevit Hükümetinin güvenoylaması 
celsesi arasında görülmektedir. İlkinde Sayın Karakaş 
Başkan değildi; bir sürü militan dinleyici locaları dol-

I durmuştu ve tatsız hadiseler olmuştu. İkincisinde ise 
Sayın Karakaş Başkan olmuştu; localar yine vatan-

I daşla dolu idi; fakat Başkanın aldığı tedbirler saye-
I sinde en ufak bir hadise meydana gelmemişti. 

Sayın Meclis Başkanının diğer örnek hareketleri-
| ni şöylece sıralamak istiyorum. 

Basın ve TRT mensuplarının âdeta dokunulmaz 
ve lâyüs'el durumlarına çeki düzen vermesi ve on
ları hizaya getirmesi. Basın ve TRT'nin tarafsızlık 
ilkesini çiğnemesine, Parlamentoyu ve parlamenter
leri küçük düşürücü neşriyatlarına ve gayri milli tu
tumuna karşı mücadele etmesi. 

I Parlamentonun burnunun dibine kadar sokulmuş 
I bulunan anarşi yuvası Halkevleri Genel Merkezinin 

yıktırılması. 

Meclis Mescidinin perişanlıktan kurtarılıp Parla-
[ mentoya yakışır şekilde uygun bir yerde yeniden tan

zim edilmesi ve açılması. 
I Ziyaretçi giriş yerlerinin düzenlenmesi. 

Parlamentonun uzun yıllardır devam eden ve 
maalesef şimdiye kadar hiç bir başkanın başarama
dığı büyük değerde olan parlamenter halkla ilişkiler 

I binalarının projelendirilmesi ve bilfiil inşaatının baş-
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latılması. Böylece rahat çalışma ve seçmenlerle ra
hatça görüşme imkânlarının parlamenterlere sağlan
mış olması. 

Parlamenterler için lisan kursları açılması. 
Parlamentoda benzinlik açılması. 
Son olarak önemle üzerinde durmak istediğim, 

yurt dışına gidecek heyetlerin daha faydalı şekle geti
rilmesi gayreti ve bunların seçimiyle ilgili kanunun 
titizlikle tatbiki ve bu konuda yeri olmayan her seya
hatte Divan üyelerinden bir kişinin iştiraki teamülü
nün kanunda yeri olmadığı için ortadan kaldırılması. 

Bütün bunlar, Sayın Millet Meclisi Başkanının 
bir yıllık zaman içerisinde sığdırdığı; herkeste mem
nunluk uyandırdığı faaliyetleridir. 

Bunlara ilaveten Sayın Başkandan şu iki hususu 
da dikkate almasını rica ediyorum: Lisan kurslarının 
mümkünse personel için de açılması. 

Halkla ilişkiler binalarının yanısıra; Meclislere 
uygun şekilde bir cami inşaatının da gerçekleştiril
mesi. 

Sayın Millet Meclisi Başkanının sade ve israftan 
uzak icraatı Özel Kaleminde lüzumsuz bir sürü per
sonel bulundurmayışıyla da hemen göze çarpmakta
dır. 

Senato Başkanımıza gelince; Sayın Başkanımızın 
durumu ise maalesef Millet Meclisi Başkanınkiyle 
bir tezat teşkil etmektedir. Senato Başkanımızın gös
teriş ve şatafata iltifatı, Özel Kalemini bir çok per
sonelle doldurmasından görmek mümkündür. 

Daha önemli olan diğer hususlar ise, Senatonun 
itibarını düşürücü nitelikte suç işlemiş kişileri parti
zanlık gayretiyle himaye etmesi. Bunu ilerde gerekir
se detayıyla izah ederim. 

Diğer bir husus. Dış seyahatlerde özel tertipler 
yapması ve heyetlerin teşekkülünde ilgili yasaya uy-
mayıp, tamamiyle keyfi davranışlara girmesi. Maale
sef dilinden hiç eksik etmediği yasalara saygılı olmak 
sözleriyle bağdaşmamaktadır. 

Senato Başkanının savurganlığı da dikkati çeken 
bir konudur. Geçen yıl bütçeye konan, 1.5 milyon 
liralık temsil ödeneği aylarca önce bitmiş ve yeniden 
5 milyonluk ödenek verilmesi için kanun tasarısı sü
ratle Senatodan geçirilmiştir. Halbuki, geçen yıl bu 
ödenekten indirim yapılmasını isteyen bir önergenin 
oylanmasından önce söz alarak, bu ödenekle tatil ay
larında bazı senatörleri yurt dışına tetkiklere gönde
receğini vaat etmiş ve önergenin reddini sağlamıştı; 
ama dışarıya gitmek ümidiyle önergeyi reddedenlerin 
hevesleri suya düştü, hiç biri dışarı gidemeden öde
nek bitti. 

Bu yılki bütçede bu ödenek 2 milyona çıkarılmış 
ve sonunda yine aynı tatlı vaatler kaydedilmiştir. Bu 
ödeneğin indirilmesi lazımdır. 

Sayın senatörler; 
Ticaret Bakanlığının resmi istatistiklerine göre, 

sadece 1978 yılında pahalılık artış hızı % 57'dir. Bu 
durum bir noktada memleket hesabına işlenmiş bir 
zararın faturası demektir. Bu faturanın bertaraf edil
mesinde elbette Hükümete ve Parlamentoya büyük 
görevler düşmektedir. Bütçeye mali külfet getirecek 
kanunlarda Parlamentonun çok titiz olması şarttır. 
İktidarın ve partilerin her konuda, özellikle mali kül
fet getirici kanunlarda oy toplama gayretini ön pla
na alıp, kanunların başlangıçta sakat çıkmasına ve 
memleketin büyük mali sıkıntılara duçar olmasına 
göz yummaktan artık vazgeçmeleri lazımdır. Bu dav
ranışlara bir son verilmelidir. Özellikle İşçi Kıdem 
Tazminatı Kanunu ve Sağlık Personeli Tazminat 
Kanunu bu gayretlerle çıkarılmış ve dolayısıyla Par
lamentonun saygınlığına büyük darbeler vurmuştur. 
Bu konuya ileride belki Çalışma Bakanlığı bütçesin
de daha detaylı temas edeceğiz. 

Yukarıda arz ettiğim pahalılık artışından doğan 
zarar faturasının Milletçe ödenmesine örnek ve öncü 
olmak üzere, önce kendi bütçemizde israfa ve fazla 
lüzum olmayan kalemlerde tasarruf yapmalıyız. Me
sela temsil ödenekleri hiç olmazsa % 50 indirilmeli
dir. Taşıt alımları, kırtasiye masrafları, demirbaş 
alımlarında, Sayın Uyar'm burada da belirttiği gibi, 
bu kalemlerde mutlaka bir indirim yapılması kana
atindeyim. Böylece önce iğneyi kendimize batırmış 
oluruz; başkalarının da kemer sıkmasını istemeye 
hakkımız olur. 

Sözlerimi buradan bağlarken, Sayın Millet Mecli
si Başkanını, başta yasalara saygısı, âdil, tarafsız ve 
israftan uzak tutum ve idaresiyle kısa zamanda ger
çekleştirdiği büyük faaliyetlerden dolayı tebrik ediyo
rum; görevinin devamlı olmasını diliyor, kendisini 
«Örnek Başkan ilan ediyorum. 

Her iki bütçenin de memleketimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Meclis ve Cumhuriyet Senatosuyla ilgili bütçeyi 

konuşuyoruz. Bu Meclislerin üyesi olan kişilere an
cak 10 dakikalık bir zaman tanıyoruz. Kendi mese
lelerimizi, kendi dert ve davalarımızı getirip, karşı
lıklı, bazen acı, bazen de komik gülüşlere sebep olan 
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atışmalar, sataşmalar, nereden geliyor, niçin geliyor 
ve bunların nasıl önlenmesi lazım; yıllardır içinde 
halhamur olduğumuz şu yüce çatı altında, neler dü
zeltilirse bunlar giderilebilir konularında kendi gö
rüşlerimizi ifadeye imkân yok, 10 dakika ile tahdit 
edilmiş durumdasınız. 

Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru; 
kabul; ama Türkiye'de hâlâ partiler saltanatı sürü
yor Parlamentoda. Gruplar söz alıyor, saatlerce ko
nuşuyor, ikinci kez konuşuyor; ama üyelere geldiği 
zaman, bunu en kısa noktada nasıl kesip biçmek la
zımsa o yola gidiyoruz ve nitekim bu defa, Danışma 
Kurulunun getirdiği tavsiyeler içerisinde, İçtüzükte 
altı üyenin konuşması lazımken, b^ş üye ile meseleyi 
kapatmak gibi bir yola gidildi. İtiraz ettik; yine bu 
şekilde, tüzüğün verdiği imkâna kavuştuk. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dikkat ediyorum: Şu Parlamentoda ve biihassa 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan konuşmalarda, ten
kitlerde, gürültülerin en çok çıktığı mesele gruplar 
adına konuşmalar olduğu zaman oluyor. 

Dikkat ediniz, alınız zabıtları tetkik ediniz, göre
ceksiniz ki, üye arkadaşlar karınca kararınca kendi 
kişisel görüşleri ve güçleri istikametinde ve o çaba 
ile şu Cumhuriyet Senatosuna bir yön vermenin gay
retine giriyorlar; ama grup konuşmalarında, gruplar 
adına, partiler adına yapılan konuşmalarda mesele 
tamamen şirazesinden çıkıyor, muhterem arkadaşlar. 

Ne için böyle oluyor? Bunlar önlenemez mi? Bun
ların tedbirleri var muhterem arkadaşlar. İlk önce 
seçim sisteminden başlamamız lazım. Parlamenterleri 
parlamenter yapacak haysiyete kavuşturacak sistem 
getirmek lazım. Bir bölgenin, bir ilin milletvekili ve
ya senatörü kürsüye çıkar, eğer bir atak yaparsa 
inanınız arkasından ikincisi, üçüncüsü mutlaka kür
süye çıkmak ihtiyacını duyuyor. Çünkü, sistem bunu 
getiriyor ve bu hazin manzara karşısında hepimiz 
maalesef bu yollara tevessül etmek durumunda kalı
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosunda seçimlerde toptan yeni
leme yok. Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme yapı
yor. Dikkat ediniz muhterem arkadaşlar, seçimi yak
laşan arkadaşların konuşma tarzlarıyla yeni seçilmiş 
gelmiş arkadaşların beyanları arasında dahi fark olu
yor. Sebep? Sebep sistemdeki kötülük. Bunu biliyo
ruz ve bu sistemin, bu seçim sisteminin âdeta kıyma 
makinesi gibi parlamenter kıyar hale getirilmesine 
bir türlü mani olamıyoruz ve bu bazı kişilerin elinde 
silah gibi kullanılabiliyor. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu, 10 dakika içerisinde burada anlatılamaz. 10 

dakika içerisinde bu dertleri dile getirmemize imkân 
yok. Burada yasak savarcasına konuşturuluyoruz. Hiç 
olmazsa, kendi meselemiz olan Meclisin ve Senato
nun bütçesinde yarını saatlik bir zaman ayrılamaz 
mı? Ayrılamıyor. 

Dikkat ediniz, Cumhuriyet Senatosunda susan ar
kadaşlarımız var. Çok çok kürsüye çıkmayan arka
daşlarımız var; ama onlarla kuliste görüştüğünüz za
man o arkadaşlarımız şurada kopan gürültülerden 
nasıl muazzep olduklarını, nasıl üzüldüklerini ve ka
tiyen parti farkı gözetmeden neredeyse göz yaşı dö
kecek hale geldiklerini konuşuyoruz, dertleşiyoruz; 
fakat her nedense, hatta kendi kişilik ve irademizin 
dışında sanki bizi yöneten varmış gibi bu kürsüye 
çıktığımız zaman en yakın, en anlaştığımızı zannetti
ğimiz arkadaşlarla, hiç anlaşamaz şekilde bir beyanı 
ve davranışında şaşırıp kalıyoruz muhterem arkadaş
larım. Bunlar niçin oluyor? Bunlar, muhterem arka
daşlarım kusura bakmayınız, bu kadar zamanda an
cak satır başıyla söylenebilir. Biz parlamenter ola
rak kendi irademize, kendi vicdani görüşümüze, ken
di davranışımıza sahip olamıyoruz muhterem arka
daşlarım : Olamıyoruz ve kişiliklerimizi gereğince 
buraya getiremiyoruz. Biz neyle mukayyetiz muhte
rem arkadaşlarım? Grup idarecileri tarafından, falan 
geldi mi, kaydet, filan gitti mi, kaydet, filan ne dedi. 
Bu nevi bir nevi bir sansüre tabi tutuluyoruz burada. 

Öyleyse ne yapmak lazım? Senelerdir her seçim 
sonu geliriz buraya bir çok kırgınlıklar, bir çok üzün
tüler içerisinde şu Seçim Kanununu düzeltelim deriz; 
ama birkaç ay içerisinde bir uyku devresine girer o 
kanun düzeltme meselesi. Yine aynı sistemin içerisin
de, aynı çarpık yollardan arkadaşlarımız seçime gi
derler. 

Benim bu meselede geniş bilgim yok; gezmedim, 
görgüm de yok; ama sanmıyorum ki, Türk Parlamen
tosu kadar her seçimde % 70 değişikliğe uğrayan bir 
parlamento olsun. Parlamenterlik bizde piyango bile
ti gibi. Kime vurursa düşüncesiyle geliniyor. Parla
menterlik bir meslektir muhterem arkadaşlarım. Bir 
insan kolay yetişmiyor. Benim mesleğim hocalık. İlk 
talebenin karşısına çıktığınızda diliniz dolaşır; ama 
seneler geçtikçe, o talebeye öyle hâkim olursunuz ki, 
avucunuzun içinde halhamur edersiniz onu. Parla
menterlik de böyle bir meslektir. Öyleyse bu mesle
ğin gerektiği gibi insanın yetişmesi, faydalı olabil
mesi neye bağlı? Bunun maddi, manevi tedbirlerini 
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almak mecburiyetindeyiz. Elbette seçim olacak, el
bette milletin iradesiyle gelinecek, kimse şunun bu
nun kanadı altında gelmeyecek, çalışırsa gelecek, ba
şarırsa gelecek, memleketi için faydalı olacaksa ge
lecek; ama faydalı itiliyor, faydasız geliyor zaman 
zaman. Sebep? Sebep sistemde. 

Sayın başkanlarımız ne yapıyor? Çok rica ediyo
rum ne yapıyorlar? Bugün Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı zaten yıllanmış, Meclis Başkanı da senelerini 
verdiğine göre, ikisi de tecrübeli. Ne getiriyorlar Par
lamentonun bu aksak gidişini önlemek için? Ne yapı
yorlar? 

BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; 

İki dakika var, daha sözlerimin başındayım. Ta
bii bu böyle bitecek. İki dakikada artık burada böyle 
konuşulur. 

Gelelim basına; siz hiç bir zaman basında, şura
da iyi bir teklifle gelen, şurayı toparlamak isteyen, 
şurada ayrı zihniyetin, ayrı fikrin, ayrı felsefenin in
sanı olmakla beraber medeniyetin en büyük göster
gesi olan yan yana olabilmenin, beraber yürüyebil
menin, beraber kahve içebilmenin lazım geldiğinden 
bahseden yahut bu yolda telkinde bulunan hangi 
parlamenterin ismi ve resmini gazetede gördünüz? 
Görür müsünüz? Hayır; ama ben buradan bir kü
für savursam, yarın manşet atarlar, «İskender Cenap 
Ege kürsüde sövdü» diye. Bu mu aranıyor? Memle
ketin hangi işini bu şekilde yürüteceğiz, düzelteceğiz? 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu kadarını söyleyeyim, bu meseleye gelecektim. 

Sayın Başkanın dikkatini çekerim. Maalesef bizde 
artık particilik Cumhuriyet Senatosunun memurları 
arasına kadar sokulmuştur. Bu hazindir. Bunu şu ve
ya bu yaptı demiyorum; ama memur memurluğunu 
bilmeli, şu Anayasada kendine tanınan hakların içe
risinde kalmaya mecburdur. Kulaklarımıza öyle şey
ler geliyor, öyle davranışlarla karşılaşıyoruz ki, bir 
memur kalkıp bir Senato Başkanını, bir Meclis Baş
kanını dahi şakır şakır sizin karşınızda tenkit edebi
liyor. Adama göre değişiyor, adama göre davranı
yor. Lütfen Meclis Başkanları bu meselenin üzerinde 
dursunlar. Tedbirler alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Parlamenter parlamenterdir. Hangi partiden olur

sa olsun, partili olsun partisiz olsun, seyyanen mua
mele görmesi ve seyyanen iş yapması lazımdır. Bu
rada çalışan memurun «Falanın adamı», «Falan Baş-
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kanın yakım», «Falan onun uzağında» gibi düşünce
lerle hareket etmek çirkindir ve burada bu böyle de
vam ederse, ileride bazı hadiselerle karşı karşıya ge
lirsek hiç kimse bundan üzülmesin, olabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, güzel konuşuyorsunuz; 
ama zamanınız bitti, lütfen bağlayınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, «İki dakika dediniz, ben iki dakikada daha bir 
cümle söyledim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bitti efendim, ben ne yapayım? Yük
sek Heyetin verdiği süre bu. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, bir noktayı daha ifade edeceğim. 

Şu kürsüye çıkan muhterem arkadaşlarımız, Baş
kan, ve Başkanvekilleri, çok rica ediyorum, çok has
sas olsunlar, hadiseler olduktan sonra tedbir yok, baş
larken söndürmek var. 

Dün burada olan hadiseyi Sayın Başkan zama
nında müdahale etseydi, o hadise büyümeyecekti. 
Bunları dikkatle nazarı itibara almak mecburiyetin
deyiz ve şu kürsüye çıktığımız zaman vicdanımız
dan ve Tüzükten katiyen milim ayrılmamak zorun
dayız muhterem arkadaşlar. Bunu yapabildiğimiz tak
dirde bu Senatoyu yüceltiriz. Onun için en büyük 
vazife, başkanlık yapan arkadaşlarımıza düşüyor. 
Ondan sonra da biz onlara yardımcı olmalıyız. 

Bilhassa grup idarecileri. Zaman oluyor grup ida
recilerini teskin etmeye çalışıyoruz biz burada muhte
rem arkadaşlar. Çok rica ederim. Onun için çok dik
katli, çok ölçülü olalım. Birbirimize ne kadar saygı
mız olursa, ne kadar sevgimiz olursa; ayrı olabiliriz, 
ayrı düşünürüz, bu bizim düşüncemizi tatbike bani 
değildir, medeni isek, sadece biçimde, şekilde, binada 
olmaz medeniyet, insanın ruhunda ve kafasında olur, 
bunu yaşatalım, bunu temin edelim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Kişisel görüşmeler bitmiştir, yalnız son söz Sa

yın Âdemoğlu'nun. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri

nin yapılan tenkitlere cevabını kimler verecek efen
dim bilmem gerekir. 

Sayın Atalay. 

Sayın Sırrı Atalay, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 
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Bütçelerimiz üzerinde değerli üyelerin yapıcı, dik
kat çekici konuşmalarından, eleştirilerinden dolayı 
hepsine, istisnasız hepsine yürekten teşekkürlerimi su
narım. 

Daha önce siz değerli üyelere dikkatinize sunul
mak üzere Cumhuriyet Senatosu bütçesi üzerindeki 
görüşlerimi yazılı olarak takdim etmiş bulunuyorum. 
Sadece sorulara ve eleştirilere cevap vermeye çalışa
cağım. 

Sayın Ucuzal, televizyonda Meclis saatiyle ilgili 
bir bölümün yer almasını önerdiler. Gerçekten doğ
rudur, Başkanlık Divanımıza iletilmiştir, konu bir 
hayli detaylı incelemeye tabi tutulacağı için bir Di
van Üyesi bu konuyu incelemektedir. 

Eski bir Başkanvekili hakkındaki şikâyetleri, ted
bir alınması konusundadır, İçtüzükle ilgili bir işlemin 
ve görüşülmesinin yapılmasını kapsayan bir talep de
ğildir. 13 . 1 . 1978 tarihli Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Ucuzal'ın verdiği önerge bu nitelikte olduğu 
için, o ölçüler içerisinde değerlendirilmiştir. 

Yazılı sorulara, doğrudur vaktiyle cevap alamıyo
ruz; ama takipsiz değildir. Hiç bir arkadaşımız gös
teremez ki, kendisine yazılı sorunun niçin cevaplandı
rılmadığı; en az üç kez Başkanlıkça bildirilmiştir; 
ama biliyorsunuz yasamanın denetimle ilgili görevi
ni yerine getirebilmesi için icra üzerinde bu konuda 
bağlayıcı hiç bir yetkisi mevcut değildir. 

Sayın Tüten'e, Sayın Karaman'a gerçekten yü
rekten teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. 

Sayın Uyar, bazı konularda Başkanlık Divanları
nın karakuşi kararlar aldığını ifade ettiler. 

Başkanlık Divanları sizin Başkanlıklarınızın Di
vanlarıdır ve sizin aranızdan seçilen üyelerdir. Baş
kanlık Divanlarının kanarlarının hükmü karakuşi 
olmadığı, yıllardan beri verilmiş, kararların belki 
beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz hususları olacak, ama 
hükmü karakuşi olmadıklarını da Sayın Uyar lüt
fen kabul buyursunlar. 

Fazlaı mesai hakkında Sayın Uyar'ın sözlerinde 
büyük gerçek payı vardır; ama evvela şu konuları 
aiddli bir zihin faaliyeti içerisinde değerlendimmelİ-
yiz. Yasama Organı personeline yalnız Türkiye'de 
değil bütün demokratik ülkelerde bir ayrıcalık tanın
mıştır, yalnız bizde değil dünyanın her yerinde. 
Bizde de 657 sayılı Yasa ile (istisnai kadro tüm me
murlara verilmiştir. Bu Devlet yönetiminden lider 
organ olarak iki Meclislin personelinin halk gözünde 
ve Devlet hayatında istisnai btir yer almasının ifa
desidir. Böyle olunca şu anda Cumartesi yarın Pa

zar gece saat dörde kadar Cumhuriyet Senatosunun 
personel görev başındadır. Cumhuriyet Senatosu
nun örneğin Özel Kalemi hiç bir gün, hatta pazar 
dahil saat sekiz veya yedi değil daha geç saatlerde; 
ancak buradan gidebilmektedir^ 

Bu yönü ile fazla mesai kendilerine çok görül
memelidir. Yıllardan beri verilmiştir, bu bakım
dan rahatlıkla savunuyorum bu fazla mesaiyi. Ama 
ben Başkan olarak göreve başladığım sırada ilik eleş
tirdiğim bu fazla mesainin seyyanen; yani fazla me
sai yapan ve yapmayan çalışan veya çalışmayan 
ayrımı yapılmadan verilmesi konusudur. Sonra 
gördüm ki, bunu fazla çalışan veya çalışmayan ayrı
mı (ile ve buna göre bir sistem kuracak olursak, daha 
âdil değil, sanırım daha çok çalışanlar daha az, 
daha az çalışanlar daha çok alabileceklerdir ve bi
zim Devlet yapımızın bir gereğidir. Bir adalet ya
pılacak yerde, bir adaletsizliği kendimiz doğuraca-
ğlZi 

Örneğim bu yıl dördüncü fazla mesai aylığı ve
rilirken, ben daha çok çalışanlara kim çalışmışsa 
ona verilmesi konusunu savunmuştum. Divan, (Şim
di tabili savunuyorum Divanın görüşünü) denim de
ğindiğim gerekçe ve nedenlerle adaleti sağlayabil
mek, kayırmaları önlemek, personel bünyesinde sür
tüşme ve her biri bir müdürün veyahut bir Divan 
Üyesinin kendi arkasına çıkmasını sağlamak için çe
şitli yollara başvurmayı önleyebilmek için sanırım 
objektif olmasa bile mahzuru en az bir sistem ola
rak karşılayabiliriz. 

Diş tedavisi hususunda Sayın Uyar'ın gerçekçi 
görüşlerine katılmamak mümkün değil. 

Bir biyokimya laboratuvarı kurduk, eczanemiz 
var. Sayın Uyar sözleşmeli personel (Bir şey ifade 
ederken,- bir de diğer yönünü düşünmek lazım) ko
nusunu eleştiriyorlar; ama bunu düzeltmek ve sağla
mak için sözleşmeli personel olanağını da elimizden 
almak istiyorlar. Umarım ki, gelecek sene benim 
yerimi alacak Başkan arkadaşımız herhalde eczane 
ve biyokimya laboratuvarı gibi diş tedavisine, hatta 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin daha sağlMı bir 
tedavi yöntemine kavuşturulması için Millet Meclisi 
Başkanı ile sözlü bir görüşmemizde, eğer yer bula
bilirsek, en az beş ihtisaslı doktordan oluşan bir 
sağlık ünitesini kurma teşebbüsünde bulunacağız. 
Geçen sene bu zaman biyokimya laboratuvarını eleş
tirenler lütfen gidip Cumhuriyet Senatosunun oluş^ 
turduğu biyokimya laboratuvarında bir tahlil yap
tırsınlar, o zaman sanırım ki, eleştiri yerine Sayın 
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Canpolat'ın geçen gün ifade ettiği övücü sözleri söy
leyeceklerdir. 

Taşıt alımı bir ihtiyaçtır. Taşıt alımında dört 
taşıt personel ve Divan için, biri de Başkanlık için. 
Şevline sevine ve herhangi bir niyetle değil ifade 
edeyim Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için alına
cak makam arabasını lütfen çıkarın; ama personel 
ve Divan için istenen taşıtlara lütfen dokunmayın, 
onları çıkaralım, hizmetler görülebilsin. Ben teklif 
ediyorum, Başkanlık için önerilen makam arabası
nı lütfen çıkaralım^ 

Sayın Ergin sanırım tetkik zahmetine katlanma
mışsınız, sanırım belki size çok yanlış bilgi vermiş
lerdir. Cumhuriyet Senatosu Başkam olarak Sırrı 
Atalay temsil ödeneğinin artırılması, hele 5 milyon 
liraya çıkarılması için hiç bir teşebbüste bulunma
mıştır ve bulunmaz. Gerçekten beni yüreğimden 
yaraladınız. Temsil ödeneğinin 5 milyona çıkarılması 
için yasa teklifi; asla. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
5 milyon ek tahsisat ödeneği. 

BAŞKAN — Ek tahsisat ayrıdır, temsil ödene
ği için ek tahsisat. Ek tahsisat, Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin dış seyahatlarıyla ilgili yetmeyen, 
üyelerin gittiği ve kendi ceplerinden ödediği para
ları karşılamak için. 

Sayın Başkan, Sayın Ergin*de onu söylemek iste
diler efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Hayır değil, temsil ödeneği 
dediler. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Temsil ödeneği de dahil. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Sayın Ergin, Özel Kalemde 
bir mahkûmun çalışmak istediğini, çalıştırıldığım 
söylediler. 

Sayın Ergin, sanırım kişisel sorunlarımızı buraya 
getirmemeliyiz...; 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Hayır, ben Parlementonun sorununu getiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen edendim karşılıklı olmasın. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Meseleyi o kadar ifade 
ediyorum. Kişisel sorunlarımızı buraya getirmeme
liyiz. Cumhuriyet Senatosu Özel Kaleminde Saym 
Ergin ile bir kavgaya karışmış bir memur Halkla 
İlişkiler kısmında çalışıyor. Yargının mahkûm et
mediği, henüz yargısı bitmeyen; fakat hakkında 

tüm disiplin işlemleri yapılmış bir kamu görevlisine 
ben hışımla muamele edemem. 

Sayın arkadaşlarım; 
Personelin kadro şişkinliği ifade edildi. Bir ta

raftan Cumhuriyet Senatosunun, bir tarafta Parla
mentonun daha iyi çalışması ve iyi hizmet görme
sini arzu ederiz; ama öbür yandan da kadrolarda 
fazlalık olduğu ifade edilir. Ne verirseniz o ölçüde 
hizmet yapmaya çalışacağız. Hangi kadrolar ne 
şekilde verilir ise; Cumhuriyet Senatosunda 1877 mo
deli bir çalışmanın rafa kaldırılmasının gayreti için
deyim. Ben Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak da, 
bugün Başkan, yarın yine Cumhuriyet Senatosu 
üyesi olarak bu görüşümü savunacağım. Cumhuri
yet Senatosu 1877 görüşmelerinden bir adım öteye 
gidememiştir. 

Objektif yasa tekniğine uygun, batılı anlamda 
bir çalışma yapmak zorundadır. Cumhuriyet Sena
tosu. Cumhuriyet Senatosu Adalet Komisyonu ra
porlarını Adalet Bakanlığında daktilo ettirmek zo
rundadır. Cumhuriyet Senatosu herhangi bir so
runda çeşitli teknik elemanlardan müşavir olarak 
yararlanarak oidd'i bir çalışma gayreti içerisindedir. 
Bu gayret ya desteklenir, ya olanakları verilir, ya
hut verilmez. Elbetteki bunun takdiri Yüce Heyetlin 
üyelerine ait olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Sayın Uyar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile 

Millet Meclisinin Başkanının eşgüdüm içinde olma
dığını ifade ettiler. 

Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Başkanı
nın paylaşmayacak hiç bir sorunları yoktur ve ola
maz. İki eski ve içtenlikli görüşleri paylaşan iki 
arkadaşız; ama biz medeni ve uygar zihniyete sahi
biz. Biz, ikli Başkan olarak bütün sorunlarda, bü
tün davranışlarda aynı tavrı takınacağız, diye ken
di düşüncelerimizden, kendi görüşlerimizden özel
likle görevlerimizin bize yüklediği hususlarda özveri 
içerisinde bulunamayız, buna bizim hakkımız yok
tur. Düşünce farklılıklarımız olacaktır, görüş ayrı
lıklarımız olacaktır, medeni iki insan gibi bunun 
çözüm yollarını gayet rahatlıkla buluruz; ama mut
laka her yerde, her zaman kol kola girin, düşün
celerinizde hiç farlılık olmasın, diye bir düşünceyi 
bize yüklemede haklılık bulmaya imkân yoktur. 

İç seyahatlerde yevmiye alındığı ifade edildi. Bu
nu gayet tabii kendimden uzak görürüm. Çünkü, 
ben iç seyahatlerin hiç birinde yevmiyeyi aklımın 
ucundan bile geçirmemişimdiir. Sayın üyeler için 
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şimdi rahatlıkla söyleyeceğim. Kahramanmaraş'a 
giden Cumhuriyet Senatosu heyeti yalnız uçak bi
letleri almıştır. Sayın Uyar eğer tetkik etseydiniz 
göreceksiniz, hiç bir yevmiye almamışlardır ve al
mazlar. Bu üyeden geldiği takdirde yasal hakkını 
Cumhuriyet Senatosu vermek zorundadır. 

Eleştirilerimizi yaparken sıanırım biraz daha olay
ları...; 

BAŞKAN — Sayın Başkan, iki dakikanız var. 
Soru da var ona göre ayarlarsanız iyi olur efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan müddetim 
bitmeden ben üye olarak başka davranışın sahibi
yim; ama şu anda Başkan olarak el betteki benim ta
mamen farklı bir davranışım olması gerekli. İkazının 
üzerine derhal sözümü kesiyorum. 

Teşekkür ederim sayın arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Soru var Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bir hususu anlaya

madım, Sayın Ergin ile ilgili bir meselede «Bir me
mura hışımla muamele edemem» diye bir söz kullan
dılar. Sayın Başkan, Senatodaki bütün senatörler
le ilgili bir durumdur. Kendileri bizim umum mü
dürümüz değiller. Bizim içimizden çıkmış ve bizim 
tarafımızdan seçilen, bizi temsil eden bir Senato 
Başkanıdır. 

Yoksa, kendilerini umum müdür gibi görüp de 
hüküm ve muamelelerini bizim arkadaşlarımızı bir 
nevd küçük düşürücü hareketin içinde midirler, du
rumları nedir? Bunu hepimizi ilgilendirdiği için 
lütfen Danışma Kurulu kararının 7 nci maddesiyle 
ilgili saymayın. 

BAŞKAN — Yani tavzih bu, bu soru değil. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Lütfen bunu tavzih 

etsinler efendim. 
BAŞKAN — Sayın Başkan lütfen efendim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Arz edeyim. 
Komisyon sekreteri ile Sayın Ergin arasında hiç 

birimizin tasvip edemeyeceğimiz müessif bir olay 
geçmiş. Olay iki karekterde inkişaf halinde bulun
muştur. Biri yargı organı önünde, biri disiplin iş
lemi. İkisi de benden önce yürütülmüştür; yargı da 
disiplin de. 

Sayın Ergin, bu Yasama personelinin niçin 
Halkla İlişkilerde görevlendirdiğimi benden istemiş
tir. Bir, disiplin, iki yargının dışında ben üçüncü 
bir hareketle eğer objektif ölçülerin dışında işlem 
yapsaydım bu hareketim hışım olurdu. 

Buna gidememiştim Sayın Çalış. Yasanın getir
diği disiplin işlemidir. Disiplin işlemi benden önce 
yürümüştür. Hatta disiplinin son safhasında müda
hale etmişim, benden önceki disiplini tasvip etmi
şimdir. Memur, benim bu işlemim karşısında Da-
nıştaya gitmiştir, diğeri de yargının önündedir. 

Bunun dışında benim üçüncü bir tedbir almamı 
Sayın Çalış siz bilmem tasvip eder miydiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, Sayın Çalış'ın so
rusu şu. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bu mevzu ka
pandı. 

Cumhuriyet Senatosunda üç tanedir, fakat bun
ları tevhit ederek arz ediyorum. «Cumhuriyet Se
natosunda 184 üye vardır. Halen 265 memur bu
lunmasına rağmen, 58 kadro ilavesi ile 290 küsura 
çıkmıştır. Acaba, hizmet artışı olmadan bu artışın 
sebebi nedir» derler, bir. 

Bir de şayet «Sayın Başkan biliyorlarsa, bu nis
petin diğer parlamentolarda durumu nedir» diye 
sorarlar. 

Lütfen bu hususu açıklamanızı rica edeceğim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ve yeni ilave kadro
ların nedenleri nedir?.. 

BAŞKAN — İşte onu arz etti. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Arz edeyim. 
Bizde 1,8, Millet Meclisinde kesin rakamını bile

miyorum her halde 3 civarındadır yahut 2,8'dir, ke
sin bilemiyorum. Biz de 1,8'dir. Dünya parla
mentolarında vasati.... 

BAŞKAN — 1,4'tür, İlave ile 1,8 olacaktır. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Evet, 1,8 olacaktır. Dünya 
parlamentolarında bu oran üye sayısı başına 2 civa
rındadır. Dünya ülkelerinde bizden daha aşağı de
ğildir. 

Size bir hususu arz edeyim: Ben 1950'de ilk mil
letvekili olduğum zaman Parlamentoda, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde memur sayısı matbaa hariç 
100'ün altında idi. Fakat, biraz evvel arz ettiğim bu
günkü sayıya matbaalar dahildir. Millet Meclisinde
ki personel sayısına ayrıca Milli Saraylar personeli 
dahildir. Millet Meclisindeki bu oranı yükselten de 
Milli Saraylar personelidir. 

Personel ihtiyacı başlıca şu kısımlardan gelmek
tedir : 



C Senatosu B : 33 

Gruplar bizi sıkıştırır, üyeler sıkıştırır, yazım işle
rinin iyi bir şekilde yapılması istenlir. Buna ihtiyaç 
vardır. Cumhuriyet Senatosunda daktilo bilen personel 
sayısını dört tane bile gösteremezsiniz. Kurs açtık, 
kurslarda da gerekli başarıyı sağlayamadık, 

Biz istiyoruz ki, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
çerçevesini, amacım çizebilecekleri yasa tekliflerini 
teknik yönden hazırlayabilmek Cumhuriyet senatosu
nun görevi olsun. 

Biz istiyoruz ki, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
tüm daktilo işlerimi, seçmenle ilişkilerini tanzim ede
cek yazı işler ini Cumhuriyet Senatosu bünyesindeki 
bir daktilo timi yapabilsin. 

Demin Söyledim; 1877'yi aşıp, 1979'larda bir Par
lamento çalışması yapmak istiyoruz. Bu imkânı ya ve
rirsiniz, ya vermezsiniz. 

Biz istiyoruz ki, komisyonlarda yasalar görüşüldü
ğü sırada Cumhuriyet Senatosunun danışman ve mü
şavirleri, yetişmiş insanlar olarak komisyonlara yar
dımcı olsunlar. Dil bakımından, diil birliğini yasalar
da sağlamak istiyoruz. Dünyanın hiç bir parlamen
tosunu gösteremezsiniz, Türkiye'de olduğu gibi yasa
ları derme çatma olsun. Üzülerek ifade edeyim iki, 
Cumhuriyet Senatosunda da Millet Meclisinde de ya
salar derme çatma çıkmıştır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendüm. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) Cumhuriyet Senatosunda ve 
Millet Meclisinde (Beni affedin söyleyeyim) yasalar 
çıktıktan sonra görmüşüzdür ki, o yasalar çoktan çık
mış, o yasanın maddeleriyle değiştirilmek istenen 
maddeler çoktan değişmiştir. Yasalar Karma karışık
lık üçinde ve çıkan yasalara «Yasa» demek için, yasa 
ilmini bilenler tarafından «Yasa» demek için çok 
iyimser olmak gerekli. Ya bu böyle gelir, böyle gi
der; ya da biz diyoruz ki, bu böyle geldi böyle git
mesin. Yasaları Parlamentonun varlığına uygun bir 
şekilde çıkaralım. Geçen sene vermediniz, gereği gibi 
çıkaramadık. Bunu siz bilirsiniz. Vermezseniz «Bu 
şekliyle devam edin» demiş olursunuz, devam edeniz. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. Teşekkür 
ederim, 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soramazsınız efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne yapacağız 

biz burada?.. Konuşma yok, sual sormak yok. Ne 
biçim Başkanlık Divanı kararı bu?... 
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İ BAŞKAN — Başkanlık Divanı karan değil. 
j Yüksek Heyetin kararı. Basıldı, sayın üyelere dağı

tıldı. Benim tatbikatım değil, Yüksek Heyetin bana 
verdiği vazifenin tatbikatı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne işimiz var 
bizim burada?.. Formalite icabı geçiriyoruz bütçeyi 
buradan. Yaptığımız bu. Salla başını al maaşım... 

BAŞKAN — Hayır efendim. Üyeler için basıldı, 
dağıtıldı... Lütfen efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Danışma Kurulu Ka
rarının 7 nci maddesi bakanları ve bu arada Senato 
ve Millet Meclisi Başkanlığını da içine alıyor ve onlar 
konuşunca bu yol takip ediliyor; ama Senato mesele
si bizim kendi iç bünyemizle ilgili. Benim bir önerim 
var; Sayın Başkan da burada iken bu hususlarda sual 

l sormak isteyen arkadaşlarımız için, bu mıaddenıin bu
na münhasır olmak üzere tatbik edilmemesini teklif 
ediyorum. (CHP sıralarından olmaz., sesleri) Hayır 
ben bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu bir tek
liftir. Bu teklif sadece Cumhuriyet Senatosuna mün
hasır kalmak üzere bir tekliftir. Bu hususu oylarınıza1 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Arkadaşlarıma çolk teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı sorunuzu so
rabilirsiniz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Senato 
Başkanımızın biraz evvel ifade buyurdukları kanun 
tedvininin. Batılıların kodifikasyon dediği, fevkalade 
hatalı olduğu herkesçe malum; Sayın Başkan benden 
daha iyi bilir, fazla üzerinde durmuyorum. 

Sualim şu : Kanunların tedvin edilmesine müte
allik bir kanun yapmayı düşünüyorlar mı? Kanunun 
yapılmasını, usulünü tespit eden bir kanun yoktur 
Türkiye'de; bu hususta bir hazırlıkları var mı, yahut 
böyle bir şey düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Başkan demek istiyorlar ki... 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Anlıyorum, anlıyorum. 
BAŞKAN — Kanunların yapılmasını Anayasa ve 

İçtüzükler tayin etmekle beraber, daha geniş manada 
bir kanun... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan; 
| ikimize de hakaret ediyorsunuz; ya o anlayamadı, ya 

ben söyîeyemedim. 
1 BAŞKAN — Ben tavzih ediyorum efendim. 

— 148 — 
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ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın Başkanı
mız mı anlayamadı, ben mi söyleyemedim? 

BAŞKAN —• Yanlışlık olmasın diye söylüyorum 
efendim. Siz de bilirsiniz, Sayın Başkan da bilir; bü
tün üyeler de bilir ki; 'kanunlar, Anayasa ve İçtüzük
lere göre yapılır, ama bunu sormazsınız Sayın Adalı, 
bunu sormazsınız bunu tabii olduğu için; bunun dı
şında daha geniş manada bir usul düşünüyor musu
nuz? Dediniz. Ben bunu açıklıyorum. Yoksa sizi 'kü
çük düşürmek aklımın kenarından geçmez. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Rica ederim, 
öyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmez; fakat siz 
mahkeme usulünü tatbik ediyorsunuz; sual hâkime 
sorulur, hâkim havale eder. 

BAŞKAN — Öyledir, burada da öyledir efen
dim. Burada da Başkana hitaben sorulur, Başkan ara-
c:l?k eder efendim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sual Başkana 
hitaben sorulur, Başkan, bunu kendi kalıbına döküp 
de kürsüdeki hatibe arz eder diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
AT AL AY (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın Adalı'nm sorduğu sora gerçekten çok önem
lidir. Saym Başkanın dediği gibi yasaların görüşül
mesine ilişkin Anayasa, içtüzükler ve müşterek içtü
zükler vardır; fakat Sayın Adalı, alışılagelen usullerin 
dışında, ülkenin ihtiyacına cevap verecek şekilde ya
saların tanzim iyle ilgili, yürütülmesiyle ilgili ve ha
zırlanmasıyla ilgili bir yasanın iki Meclisi beraber bağ
lamak ş'ekliyle çıkarılmasını soruyorlar; haklıdırlar 
'keşike böyîe bir yasayı çıkarabilsek ve*bu yasa yalnız 
bu niteliğinde olmasa, yürürlükte bulunan, imparator
luk döneminden kalan, henüz hangisi yürürlükte han
gisi yürürlükte olmayan ve yasa 'dili dışında bizim bi
le zor anladığımız, bugünkü genç neslin anlayama
dığı kelimelerle dolu yasaları da tek metinler halinde 
toplayabilmek gayreti, bu ülkeye yapabileceğimiz en 
büyük hizmettir. 

işte benim bütün bu gayretlerim bunun zeminini 
hazırlayabilmektir. Bir defa göreceğiz ki, teknik an
lamıyla Ceza Hukukunda ifadesini gören yasa nedir? 
Yasa genel olacaktır, yasa halkın anlayacağı dilde 
olacaktır, şu şu teknik niteliklere sahip olacaktır. Bu 
anlamda yasa yapabilmek nasıl olur ve nasıl yapılır? 
Yürürlükten bir kısmı kalkmış; ama bir kısmı da yü
rürlükte olan, anlaşılması zor, çelişilerle dolu yasa 
mevzuatımızı da, hatta bir kurum aracılığıyla, tesiri 

I mümkün olmayan bir kurum aracılığıyla bunları gös-
terehüirsek. Size bugün takdim ettiğim düşüncele
rimde bunlar vardır Sayın Adalı, okursanız, o düşün
celerim de vardır; yardımcı olursanız, bu konuda bir 
yasa teklifi hazırlanırsa çok yararlı olur. 

I BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfen kısa kısa ol
sun. 

Sayın Karaağaçlıoğlu. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkan; aracılığınızla bir iki sual sormak 
I istiyorum, 
1 Türk parlamenter hayatının entegrasyonu bakımın

dan Cumhuriyet Senatosunun yerinin sahibi ile ilgili, 
Anayasada bir değişiklik düşünüyor musunuz ve bu
nun için Senato olarak bir girişimde bulunmak müm-

j kün mü? Zira kanunlar Mecliste başlıyor, Senatoya 
| gidiyor, nihai olarak, arkadaşımızın da biraz evvel 

ifade ettiğine muvazi olarak Mecliste nihayet bulu-
I yor. Halbuki seçim kanunlarına göre, Cumhuriyet 

Senatosuna seçilecek olan sayın üyelerin kriterleri, 
I şartları tespit edilmiş; 40 yaş, yüksek tahsil gibi ve 

6 sene gibi iktidar periyodunu taşan bir seçim süre
sini öngören bir muhteva içinde hazırlanmış ve bu 
Meclis bu şekilde oluşmuştur. 

i Bu itibarla, gerek güvenoyunda ve gerekse ka-
I nunların yapımında, son sözün Batı demokrasilerin

de olduğu gibi Cumhuriyet Senatosunda olabilmesini 
i temin edecek bir anayasal girişimde bulunacak mısı-

| 2, Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince, her iki 
| Mecliste ayrı ayrı müzakeresini yaptığımız bütçe gö-
j rüşmelerinin tümüyle bütün iki Meclisin birleşik top

lantısında 1 ay gibi çok rahat bir zaman içerisinde 
> enine boyama konuşma imkânlarını sağlayacak Ana

yasada bir değişimin girişimi içinde olacak mısınız?.. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Başkan, kısa kısa rica edece

ğim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

! AT ALAY (Devamla) — Arz edeyim. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, Anayasa değişikliğinin biz 

i de teklif ve görüşme ile hangi koşullara bağlı olduğu
nu hepimiz biliriz. Bu yönüyle bir üye veya başkan 
olarak benim yeterli ve gereği kadar bir yetkiye sa
hip olmadığım da aşikârdır. 

Ancak düşünce olarak ifade edeyim ki; Anayasa 
görüşmeleri sırasında Kurucu Mecliste bu konu ge
niş tartışmalara sebep olmuştu; Milli Birlik Grubu 
üyeleri arkadaşlarımız da bileceklerdir ve görüşmelere 

I ait tutanakları tetkik ederseniz görürsünüz : Şu anda 
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kürisüde bulunan arkadaşınız, Cumhuriyet Senatosu
nun Devlet yapısı içerisindeki yerinin gereği kadar 
önemli olmadığı, türlü nedenlerle böylesine bir ikin
ci meclis kurulmasının yararlı olmayacağım ifade et
miştim. Yani, 20 yıla yakın bir zaman önce, bu dü
şüncelere sahiptim; şimdi de aynı düşüncelere sahi
bim. Önemli olan zaten ve devamlı Parlamento üyesü 
olabilmek için, bir tılsım ifade edeyim : Düşünceleri
mize evlatlarımız gibi sahip çıkmasını bilirsek.. Ben 
buna çok dikkat etmişimdir. Düşüncelerimi daima 
ımuhafaza etme, ne pahasına olursa olsun... 

Anayasa gör üşmeleri sırasında da, «Cumhuriyet 
Senatosunun bir büyük komisyona benzetilmek isten
mesi» kelimesi zihnıimdedir aynen söylemiştim ve 
İtalya sisteminin uygulamasını istemiştim. Bilirsiniz 
iki meclis sistemleri çeşitlidir. Örneğin, Japonya'da 
ayrıdır, İtalya'da ayrıdır, Almanya'da ayrıdır, Fran
sa'da ayrıdır. İki meclis sisteminin en ileri ülkesi ital
ya'dır. İki meclisin birbirinden hiç farkı yoktur. 

Örneğin; Sayın Karaağaçlıoğlu bir yasa teklifinde 
bulunursa; isterse Senatoya verir, isterse Millet Mec
lisine verir... Ya burada başlar, ya öbür tarafta baş
lar; ama bizde Sistem öyle olmadı. Gensoru ayrı ay
rı iki meclisin hakkıdır, güvenoyu ayrı ayrı iki mec
lislin hakkıdır; ama insaf ile düşünelim, Türkiye'nin 
gerçekleri bugün bunalımlarla karşı karşıya gelen bir 
TürkiyeTde, bir de Senatoda güvenoyu acaba ne öl
çüde yararlı olurdu, olmazdı? Bunları da 20 sene son
ra şimdi daha serinkanlılıkla ve geçmiş bir tecrübeyle 
düşününce, kamuoyunda yeniden acaba bu konular 
tazelensin mi, tazelenmesin mi?.. 

Ama, bir işaretiniz önem taşıyor : Bütçe görüşme
lerine ilaveten kalkınma planlarının iki Mecliste ayrı 
ayrı görüşmelerinin gerçekten zaman yönünden isra
fın dışında bir etki sağlamadığı görülmektedir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Başkan. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Bu hususta bir çalışma ve 
sonuç almak çok faydalı olur. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, müddetimiz dolmak 
üzeredir, lütfen kısa olsun. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Efendim, Sayın Başkanım benim bir kişisel mesele ola
rak nitelendirdiğim zannedilen husus aslında bir kişi
sel mesele değildir. 

BAŞKAN — Yüksek sesle; işitemiyorum efen
dim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Efendim, benim bir araştırma komisyonu üyesi bu
lunduğum bir komisyonun sekreteri tarafından bir ya

ralanma hadisesine maruz kalmış olmam; bu hadise
den sonra mesele iki yönden takibe uğradı. Bir; cezai 
yönden ve kişisel şikâyetlerden. Diğeri de sahip ol
duğum hüviyetten dolayı bir amme davası. 

ıBen kişisel yönden afettim. Kişisel mevzuu bura
ya getirmiş değilim. Mahkeme de bellidir. Fakat 
amme davası yönünden devam etti ve bu arkadaş 8 
aya mahkûm oldu. Bunun için ben istiyorum ki, ay
nı şekilde Disiplin Kurulu kararı verilen bu şahsın 
4 ay sonra buradan tart edilmesi için Disiplin Ku
rulu kararının tatbikini istedik. Kendilerinin... 

BAŞKAN — Soru değil, bu bir tavzih Sayın Er
gin. Lütfen oturun efendim. Teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Soracağım efendim. 

Bu durum karşısında hâlâ meseleyi kişisel bir me
sele olarak mı görmektedirler?.. 

İkincisi; bu meselenin bir Parlamento, parlamen
ter sorunu olarak mı kabul etmek durumunda mıdır
lar?.. Bu durum karşısında Disiplin Kurulu kararı
nı tatbik etmek niyetinde midirler, değil midirler?.. 

'BAŞKAN — Efendim, rica ederim, tamam. 
Sayın Başkan, lütfen kısa kısa; 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Anlayamadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, o kadar uzun söylediler 

ki, ben de şayet aynen intikal ettiremezsem kendile
rinden özür dilerim. 

«Bunu kişisel bir sorun olarak ortaya getirdiğimi 
söylediler; Sayın Başkan» derler. «Ama ben kişisel 
olan kısmını affettim, üzerinde durmadım. Amme da
vasında 8 aya mahkûm oldu, o kişi. Bu duruma göre 
hâlâ benim kişisel hareket ettiğim kanısında mıdır
lar?..» dediler. 

Ondan sonra «Disiplin Kurulu kararı uygulana
cak mı, uygulanmayacak mı?..» dediler. Bu hususları 
kısa kısa lütfedin efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Ben, adıgeçen kamu perso
nelinin adli makamlar tarafından mahkûm edildiğine 
dair... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, bir dakikanızı rica 
edeyim. Çünkü müddetimiz doldu. 

Sayın Başkanın şu izahatı bitinceye kadar çalışma
mızın devamını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — İzin verir misiniz, Genel 
Sekretere bir hususu sorayım?.. 
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Disiplin cezası infaz edildi mi?.. 
BAŞKAN — Ben sorayım efendim. 
Disiplin Kurulu kararı tatbik edildi mi?.. 
CUMHURİYET SENATOSU GENEL SEKRE-

TERÎ KAZIM ÖZTÜRK — Disiplin Kurulu ka
rarının tatbiki, Kesinleşmesinle bağlıdır. Danıştaya mü
racaat etmiştir. Disiplin kovuşturması devam ettiği 
sürece ilgili memur açığa alınmış, Disiplin Kurulu 
karan kesinleşmesine değin konu ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz Yüksek Disiplin Kurulu Başkam olarak 

bu meseleye vaziyet ettim. Onun için Yüksek Heyeti 
kısaca aydınlatayım. 

Yüksek Disiplin Kurulu karar vefdi; fakat 657 
sayılı Kanuna göre kararın kesinleşmesi lazım geli
yor. Karara Danıştayda itiraz ettiği için Damştayın 
'kararı gelmeden bir işlem yapılamıyor. Ancak, Da
nıştay kararı uzadığı için acaba Danıştaya bir şey ya
pılabilir mi diye sorulabilir. Başka türlü bir şey ola
maz, 

Buyurun Sayın Başkan. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Sayın Ergin, ben sizin bu 
sorunu getirdiğinizi söylemedim, kişisel konulara ka
tılma halinde bunları buralara getirmemenin iyi ola
cağını ifade ettim. Biliyorsunuz biz bu konuyu sizinle 
özel olarak da görüşmüştük. Ben hukuk anlayışımın 
gereğini yerine getiririm. Yargı organı önüne getirilmiş 
bir konuyu kesip atamam. Elbette ki, yargıya karşı 
saygım vardır. Bu yargı hem Danıştay, hem Yargı
tay'dır. İM konuda da henüz kesin 'karara bağlanma
mıştır. 

Sayın Ergin'i anlıyorum. Şunu ifade etmek istiyor : 
Böylesine bir olaya karışmış bir insanı niçin Parla
mentoda tutuyorsunuz?.. Ben, yargının iki kanadı 
önünde henüz kesin hüküm giymemiş bir insan hak
kında cezri bir davranış alamam. Yeri değişmiştir, ko
misyona alınmıştır. Kendi gözümün önünde tutabil
mek için Halkla İlişkiler bölümüne vermişimdir ve 
şunu ifade edeyim... (AP sıralarından gürültüler) 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Vatandaşı 
döverse ya o zaman?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin, rica ediyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Şunu ifa'de edeyim ki, ça
lışan personel içinde mesaisinden en çok rahatlık duy
duğum, görevini yerine getiren bir personel. Bir in
san... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ama kimi dö
verse dövsün... 

BAŞKAN — Efen'dim, lütfen müdahale etme
yin, rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Başkan. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Bir olaya şu veya bu şekilde 
karışan bir insanın davranışını ilelebet bir suç olarak 
niıteîeyemezsiniz. Benim insancıl düşüncem, herkese 
bir fırsatı tanımaktır. Bu personele fırsat tanınmıştır. 
Nerede? Yargıdan karar gelirse yerine getirilir, Da-
nıştaydan gelirse getirilir; ama bugünkü safahatında 
yeri değiştirip de nereye vereceksiniz? Levazıma mı? 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Parlamentodan uzak başka bir yere. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Eğer gerçekten olay çıkara
cak bir personelse ben onu gözümün önünde tuta
rım, yapıp yapmayacağını görürüm. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Yok 
öyle şey. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Yani, bir personeli insan 
olarak düşürtmek zorundayız, insan. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Senato Başkanısınız 
Sayın Başkan. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Hepimizin 
itibarını korumayla mecbursunuz. 

BAŞKAN — Lüifen efendim, r.'.ea ediyorum. 
Evei 'efendilim,, Sayın Başkan. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Bifcii mi efendim sorular. 

BAŞKAN — Sayın To'lcoğlu, son sorunJZU iü:fen 
sorunuz, 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Say:;n Baaun, 
bir memurun açığa alınmiası ne mana ifade ediyor, 
onu öğrenmek istiyorum, çüökü Sayın Genel Sekre
ter bu memurun açığa abndıği'nı ifade etliler. Açığa 
aliiramiış olan bir memur nasıl f••illi olarak, vaziıfe 'gör
mektedir bunun tavzihini yapsınlar. 

IBAŞKAN — Sayın Tokoğîu, Kanuna... 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Davamla) — 657 sayılı Yasa açık. Mamur 
beöi sürelerde açığa alınır. Bell'i süreler bittikten son
ra, ya iılıişiği kesilir, yahut görevine alınır. Göreve alın
mıştır; eliKıile ki görevden alındrktsjı sonra.. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Başkanım, teşekkür 
edeı'im. 
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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Teşekkür ederim, sayın üye
ler. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan 
bu müddet bdtmliştür. 

(BAŞKAN — Bir dakika sayın. Başkan, 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Sayın Çelebi daha önce 
sormuştu. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurunuz efendim. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

müddet bitmiştir. Kaç ay müddetle açığa alınmıştır? 
'BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Mü

saade buyurunuz efendim. Bendeniz Yüksek Disiplin 
Kurulu Başkanlığı sıfatı ile verdiğimiz kararı takip 
•eden bir arkadaşınızım. Takip ediyorum. Kanuna gö
re 'işlem yapılıyor, 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Biz rüya gör
müyoruz, zatıâMniizin orada reis olduğunu ve bunu 
takip ettiğinizi de 'biliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim, 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Şimdi, meydana 

çıkmış olan hadisenin aydınlanmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Başkan da cevap veriyor. «Ka

nuna göre işlem yapılmıştır» diyor. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Ben de soru

yorum, Diyorum iki; «Kaç ay müddetle açığa alın-: 
mıştır?» Bu müddet dolmuş mudur? diye, soruyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Tabii dolmuştur: 

BAŞKAN — Onun cevaJbını da verdiler efendim. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Nasıl verdiler? 
BAŞKAN — Verdiler. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Nasıl verdiler. 
BAŞKAN — Lütfen. 
Lütfen Sayın Başkan, lütfen efendim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Sayın Çelebi sormuşlardı. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. Hayır, soru değil 
efendim. Lütfen. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Oturumu sona 
kadar uzatmıştınız Sayın Başkan. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Pekli. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, soru mu efendim; ne
dir? 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Bu bitmez. Ben kararı.. (Gürültüler) 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başikan., 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Ben kararı Sayın 
Başkanın sözünü bitirinceye 'kadar olarak aldım. Mü
zakerelerin devamı hakkında almadım. Lütfen 'buyu
runuz* 

Sorunuza müsaade edememeyeceğim. Yalnız bir 
hususu Yüksek, Heyete arz ediyorum. 

Sayın Başkan konuşmanız tamam efendim, 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Devamla) — Peki. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar Başkanlık Divanında 
arkadaşlarımızı suçladılar. Başkanlık Divanı kararı 
Bütçeye eklenmediği için orada gözükmüyor. Hata
ları oradan ileni geliyor. Başkanlık Divanı Bütçe ile 
ilgi görüşmesinde ekseriyetle karar almıştır. Birçok 
arkadaşlarımız muhalefet şerhini vermiştir. Kararda 
bu mevcuttur; ama gözükmediği için, Sayın Uyar 
hatalı bir suçlamada bulundular. Bu hususu sayın 
arkadaşım da muhalefet şerhi vermiş bir arkadaş sı
fatıyla bana önerge ile bildirdiler. Bu tavzihi yapı
yor um t 

Saat 14,15*te tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,07 

* * • 

152 — 



C. Senatosu B : 33 3 , 2 . 1979 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,15 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum. Müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın Karakaş, Millet Meclisi Başkanı. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Millet Meclisi 1979 yılı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler üzerine Millet Meclisi Bütçesini tenkit eden 
arkadaşlarıma cevap vermek ve görüşlerimi bildirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Millet Meclisi 1979 yılı Bütçesi üzerinde eleştiri
lerde bulunan, övgülerde bulunan tüm üyelere içten 
teşekkürler ederim. 

Geçen yıl bugünlerde yine burada 1978 yılı Millet 
Meclisi Bütçesi üzerindeki görüşmelerde yaptığım 
konuşmada değindiğim ve yapacağımız işleri içeren 
konuşmamın muhtevasını teşkil eden tüm hususlara 
% 100 çözüm getirmiş bulunuyoruz. Bunların büyük 
kısmı sonuca ulaşmış, büyük kısmı da belli bir prog
rama bağlanmıştır. Bunu huzurunuzda ifade etmek
ten ve bunu yaparken siz sayın üyelerin içten destek 
ve yardımlarıyla bu işi gerçekleştirdiğimizi ifade et
mekten büyük bir haz duymaktayım. 

Sayın senatörler; 
Millet Meclisi Başkanının görevleri yasalarda ve 

İçtüzüklerde belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Millet 
Meclisi gibi yüce makamların başkanlarının moral 
görevleri de vardır. Bu geçen bir yıllık zaman zar
fında yasaların, Millet Meclisi içtüzüğünün, teamül
lerin ve onun da çok ötesinde moral sorumlulukların 
gereğini yerine getirmek için bütün maddi, manevi 
imkânlarımızı kullanarak çalışmaya gayret ettik. Öyle 
zannediyorum ki, bu görevlerimizi yaparken siz sa
yın üyelerimizin arzu ettiğiniz ve gerçekleşmesini um
duğunuz ve bunu içtenlikle beklediğiniz Parlamen
tonun yüceliğine, saygınlığına ve Parlamentonun mo
dern parlamentolar gibi yeni bir işlerlik kazanmasına 
olan inancımız ve heyecanımız bizi bir ölçüde de ol
sa muvaffak kılmıştır. 

Sayın üyeler; 
1923 yılında Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu bu 

yüce çatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 55 yıl zar
fında pek çok merhalelerden geçmiş ve gururla, şevk-

İ le ifade edebiliyoruz ki, Türk Ulusuna yaraşır ve kı
sa zamanda Batı örneklerine çok yaklaşmış bir par
lamento seviyesine ulaşmıştır. Bunda tek tek bugüne 
kadar hizmet etmiş, parlamenterlik sıfatını taşımış 
bütün üyelerimizin rolleri, yerleri vardır. Hepsini hu
zurunuzda hürmetle, tazimle anıyoruz. 

Parlamentonun saygınlığı, her şeyden evvel o par
lamentoyu oluşturan bireylerin kendi kendilerine olan 
saygınlığı ile ve birbirlerine karşı olan saygınlığı ile 
başlar. Nitekim, eğer Parlamentomuz bugüne kadar 

I gururla ifade ettiğimiz bir seviyeye ulaştıysa, bunda 
I Parlamento içinde hizmet eden, bugüne kadar hiz-
I met etmiş olan sayın üyelerin Parlamentonun yüce

liğine olan saygınlığının bilinci içinde kendilerine, 
I kendi arkadaşlarına karşı saygınlığı yatmaktadır. 

Kendi içinde tutarlı olmayan, kendi kendine çelişkili 
I olan tüm müesseselerde olduğu gibi, parlamentoda 
I da kendi içinde çelişki olduğu zaman, kendi içinde 
I kapalılık olduğu zaman o parlamentonun gelişmesi 
I ve o parlamentonun kendisinden pek çok hizmetler 
I bekleyen ülkeye ve halkına fayda sağlaması bekle-
I nemez. 

I Her kim ki, kendi işini tam manasıyla tarif ede-
I mez ve tarif edilen sorumluluğunun gereğini yerine 
I getiremez ve o işine başkalarını, sorumsuzları karış-
I tırırsa o müesseselerin ne payidar olması, ne gelişme-
1 si, ne de faydalı olması mümkün değildir. 
! Sayın üyeler; 

Bu noktada hepinizin de yürekten inandığım has
sasiyetinize ben de ilave olarak şunu söylemek isti-

i yorum ki, Parlamentomuz bugün, özellikle bugün 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve 

I siyasal güç koşullar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 
I tüm çevresiyle, içinde bulunduğu dünya koşullarının 

güç girdabı içinde bu konuya daha çok eğilmek mec-
I buriyetindedir. Yani, Parlamento kendi sorumluluğu

nu, kendi görevinin sınırlarını tam bir mesuliyet duy-
I gusu içinde yerine getirip kendi görevlerine asla ve 
I kafa başkalarını; sorumsuzları, sorumsuz teşekkülleri 

karıştırmaması lazımdır. Parlamentomuz, bütün üye-
I leriyle bunu, bugüne kadar yaptığı gibi bundan böyle 

de daha güçlü ve daha bilinçli şekilde yerine getire-
I çektir; bunda kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 
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Parlamentolarda hâkim olan, yine parlamentola
rın iradesiyle kurulmuş ve teessüs etmiş müesseseler, 
içtüzükler, yasalardır. Eğer bir kurum, kendi çıkar
dığı yasalara, kendi kurallarına riayet etmezse, o ku
rumun saygınlığı olmaz; o kurumun etkinliği olmaz. 
O sebeple, gerek üyeler arasında, gerek komisyonlar
da yapılan bütün çalışmaların, bütün eleştirilerin bu 
espri içinde yapılması lazımdır. 

Bir meclisin komisyonlarında o meclisin başkan
larına, bir meclisin bir kanadında o meclisin diğer 
kanadındaki üyelere tecavüzler olursa; eğer bir mec
liste teamüller, içtüzük kuralları, yasalar bir tarafa 
itilip, «Ben yaptım, oldu» zihniyetiyle hareket edilir
se, o meclisin, o parlamentonun, o parlamentoların 
çıkardığı yasaların etkinliğinden, faydalı oluşundan 
söz edilemez. 

Sayın üyeler; 
Burada çok hassas olmamız lazım gelen konu, 

herkes bildiğini, herkes yapabileceğini yapacak; her
kesin cemiyet içinde ayrı yeri olduğu gibi her üyenin 
de fonksiyonuna göre, gerek parti grupları içinde, 
gerek komisyonlarda sahip olduğu mevkiler yasalar
la, tüzüklerle belirtilmiştir; ancak onlara sahip olacak. 
Böylece, büyük bir kurallar rejimi olan demokrasi 
ve kurallar rejimi olduğu kadar da disiplin rejimi 
olan demokrasi işlerlik kazanır, o ülkeye ve o ülkeyi 
oluşturan fertlere, bireylere fayda sağlar. 

Biz Türk Parlamentosu olarak, bugüne kadar ge
çirdiğimiz pek çok örneklerden, pek çok deneylerden, 
acı, tatlı deneylerden güçlenerek çıktık; eminim ki, 
bu bunalımlı dönemleri de yine Türk Parlamentosu, 
Türk ulusundan aldığı kuvvet ve heyecanla ve mazi
sinden gelen hasletlerle en iyi şekilde yenmesini bile
cek ve hepimizin bildiği ve bugün arızi olarak göre
bileceğimiz sorunları esenliğe ulaştıracaktır. 

Bu sebeple demek istiyorum ki, Parlamentomuz 
örnek olmak mecburiyetindedir. Gerek fiziki yapısıy
la, gerek işlerliği bakımından, gerekse ekonomik işle
yişi bakımından ve biçim yönünden tüm kuruluşlara, 
yürütmeyi oluşturan tüm organlara eğer yasama olarak 
örnek olamazsak, ülke sıkıntılarla meşbu halde kalır. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti
nin en büyük yapıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
onun kurucusu Atatürk'ün ağzıyla, «Benim en büyük 
yapıtım.» diye tarif edilmiştir ve içinde günlerimizi, 
aylarımızı geçirdiğimiz, vatan, millet için mesai ver
diğimiz bu çatı, Atatürk'ün emirleriyle inşa edilmiş
tir. Şunu söyleyebiliriz ki, bu çatının mimarı Büyük 
Atatürk'tür. 
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Evet sayın üyeler, bu Yüce Parlamentoyu proje 
olarak seçen de Büyük Atatürk'tür. Dolmabahçe'de 
hasta yatarken, «Yapılacak proje budur.» diye işaret 
etmiştir. Onun için huzurunuzda Parlamentonun bir 
kanadının Başkanı olarak şunu büyük bir huzuru 
kalple ifade ediyorum; Büyük Atatürk'ün kurduğu bu 
Parlamentoya, ne manevi bakımdan, ne maddi ba
kımdan toz kondurmayacağız ve Atatürk'ün işaret 
ettiği bu projeyi, bugüne kadar ikmal edilememiş bu 
projeyi, yine onun aziz ruhunu şad edecek şekilde ik
mal edeceğiz; o da, bizlere, onun evlâtlarına nasip ola
caktır. 

Büyük Atatürk zamanında projeyi yapan Profe
sör Holzmeister'i, 93 yaşındaki Profesör Holzmeister'i 
buraya getirttim. Geçen yıl bu kürsüde, «Getirece
ğim» diye söylemiştim. Büyük ricalarla, minnetlerle, 
sanki pamuk çuvalları içinde getirir gibi buraya getir
dik ve onun ağzından 1938 yıllarının heyecanını din
leyerek, arkada Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler 
Binasının projesini yaptırdık, kendi danışmanlığını da 
yaptırdık. En kısa zamanda halkın hizmetine sunul
makla, Türkiye Parlamentosu büyük bir noksanlığı 
gidermiş olacaktır. 

Parlamentomuzun fiziki yapısı bu ölçüler içinde 
tutulurken, Parlamentonun işlerliğini de modern par
lamentolar seviyesine çıkartmak en büyük görevimiz
dir. Bu ihtiyacı duyan binler, bunu yapmak gücüne de 
sahibiz, imkânına da sahibiz. O halde, en kısa zaman
da Türk Parlamentosunun da, bütün Batı Parlamen-
tolarmdaki gibi modern bir bilgi kütlesi halinde ça
lışmasının olanaklarını sağlayacağız. Bunun için giri
şimlerimiz müspet yoldadır ve müspet adımlarımız 
atılmıştır. 

Sayın üyeler, 
Pek çok bütçede ifade edildiği gibi, bu defaki Büt

çe görüşmelerinde de Meclis personelinin fazlalığın
dan söz edildi. I île şüphesiz, bir yerde personel faz
lalığı, o yerde işin iyi görüldüğü anlamı taşımaz. Mec
lis için de böyledir. Gecen yıl bu kürsüden ifade et
tim, «Bir Milletvekiline düşen personel 3,1» dedim ve 
«Bunu düşüreceğiz.» dedim. Nitekim, şimdi huzuru
nuza geliyorum ve diyorum ki, geçen yıl bir milletve
kiline 3.1 personel düşmüşken, aldığımız tedbirlerle, 
bugün büyük memnuniyetle söyleyebiliyorum, bir 
milletvekiline düşen personel sayısı 1,94'tür. Bu ka
dar düşmüştür, ve Millet Meclisinin işleri bilakis da
ha rasyonel hale gelmiştir, daha verimli hale gelmiştir, 
daha iyi hale gelmiştir, bunu da asla kâfi görmüyoruz. 

Şunu ifade edeyim: «1,94» dediğimiz zaman, bun
da Millet Meclisi ve Senatonun müşterek hizmetleri 
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de vardır. Bu hizmetler «Bahçeler» hizmetleridir. 77 
personel müşterek olarak Bahçeler Müdürlüğünde ça
lışmaktadır. Matbaada 114 personel çalışmaktadır; 
müşterek hizmetlerdir. Teknik Hizmederde 139 per
sonel çalışmaktadır; (klima, kalorifer, telefon hizmet
leri) Kitaplık hizmetleri müşterek hizmetlerdir; 44 
personel çalışmaktadır. Dış Münasebetler müşterek
tir, dört personel çalışmaktadır. Bunları düşersek, ya
sama görevi olarak bir milletvekiline, 1,1 personel 
düşmektedir. 

Sayın üyeler; 
Millet Meclisimizde feragatle hizmet gören pek 

çok kabiliyetli personel vardır. Namusuyla hizmet 
eden, çalışan personeli en önde onun amiri korur; ko
rumak mecburiyetindedir ve onu teşvik etmek de 
amirlerinin görevidir; ama üzülerek söyleyelim ki, sa
yın üyelerin burada yaptıkları eleştirilere içtenlikle 
katılıyorum. İstisnai memuriyet, bir nevi sınıf olan, 
başka bir sınıf gibi yaratılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi personeli içinde, nokta koymadan para alan
lar vardır, iş görmeden para alanlar vardır. Bu bir öl
çüde çalışanın hakkına tecavüzdür. Eğer Parlamento 
hakkaniyeti temin edemezse; Parlamento çalışanla ça
lışmayanı tespit edemezse yürütmeden bir iş bekle
mek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Başkan iki dakikanız kaldı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ — (Devamla) — O sebeple, Parlamento içinde 
bu tür personel reformuna her iki kanadın gitmesi 
lazımdır. 

Parlamentoda «Eşgüdümden, koordinasyondan» 
bahsettiler; ben bundan da yanayım. Bunun büyük öl
çüde yapılamadığından ben de Sayın Senato Başkanı 
gibi yakınmaktayım; ama şunu temin etmek mecbu
riyetindeyiz: Politikayı politikacılar yapar. Politika
nın dışında politika yaptırmayalım, hele hele Parla
mento çatısı altında memur sınıfına politika hiç yap
tırmayalım. 

Üzülerek ifade ediyorum, partilerin fraksiyonla-
larına girmiş memurları koridorlarda ben arkala
rından koşarak takip ediyorum. Bunu elbirliği ile yap
mak mecburiyetindeyiz. Bu, ne partilerimize fayda ge
tirir, ne Parlamentomuza fayda getirir, ne ülkemize 
fayda getirir. Benim görev anlayışım, benim parla
menterlik anlayışım budur. Zannediyorum ki, sayın 
üyelerin büyük çoğunluğu benimle beraberdir. (Alkış
lar) 

Sayın üyeler; 
Mecliste güvenlik sorunu büyük bir sorundur. Söz

lerimin içinde mütaaddit defalar ifade ettim. Parla

mentonun saygınlığı, Parlamentoya yapılacak en ufak 
bir şeyin, bütün ülkeyi sarsacağının bilincini taşıyan 
üyeler tarafından korunması lazımdır. 

Mecliste güvenlik sorunu, dış ortamın bilinen kar
gaşası içinde yerine getirilmesi zor bir görev olmakta
dır. Burada sayın üyelere büyük görevler düşmekte
dir: Parlamentonun içinde polis karakolları kurulma
sına kesinlikle karşıyım. Parlamento içinde polisin bu 
ölçüde resmi üniformalar içinde boy göstermesinin ke
sinlikle karşısındayım. Eğer biz sayın üyeler, kuralla
ra uyarsak, biz sayın üyeler yöneticilere itimat edip 
(Şüphesiz itimat ediyorsunuz, itimat ettiğiniz için se
çiyorsunuz) yöneticilerin uyarılarına kulak asarsak, o 
takdirde Parlamentonun emniyetini sağlamak çok ra
hat olacaktır ve o takdirde hiç bir dünya Parlamen
tosunda görülmeyen polis bolluğu ortadan kalkacaktır. 
Bu hususta Sayın üyelerin yönetime yardımcı olma
larını rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Başkan. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; 
Parlamento, - basın ilişkilerini de aynı oranda gör

mekteyim. Biz, halka hizmet eden kuruluş olarak, hal
kın adına iş yapan kuruluş olarak burada cereyan eden 
her hadisenin en seri vasıtalarla halka ulaşmasının kar
şısında olamayız. Bunu temin için elimizden gelen her 
şeyi yapmak mecburiyetindeyiz; ama Parlamentonun 
kuralları vardır, işleme kuralları vardır. Burada görev 
yapan üyesi, memuru, basın mensubu herkes belli ku
rallara uymak mecburiyetindedir. Kuralı olmayan de
mokrasi demokrasi olmaktan çıkmaktadır. Bizim titiz
liğimiz budur. Parlamentoya, parlamenter rejime hiz
met eden her kuruluşa herkesten önce parlamenterler, 
Parlamento ve Parlamento başkanları yardımcı olur. 
Bunun aksi düşünülemez. 

Sayın üyeler; 
Türkiye Anayasasında yer bulmuş, 1050 sayılı 

Muhasebei Umumiye Kanununda yer etmiş ve sene
lerce teessüs etmiş ananeye göre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına görev yapan Sayıştayın ita amirliği, 
eğer komisyonlarda hissi sebeplerle bir önergeyle Mil
let Meclisinden alınıp (Anayasa ve kanunlara aykırı 
olarak alınıp) Sayıştaya bağlanırsa o zaman dıştaki 
kuruluşların yasa yapan bu kuruluşa, bu kuruluşun 
komisyonlarına saygısı kalmaz. Bu kabil hataların, bu 
kabil belki bilmeden, düşünmeden yapılan hataların 
her türlü hissi düşünceleri kenara iterde gayet objek
tif kıstaslar içinde ele alınıp bu Kurallarda düzeltil-
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mesi lazımdır ve burada bu konuda da bütün grupla
rın. elbirliği etmesi lâzımdır. 

Bu düşünceler içinde Millet Meclisi Başkanı ola
rak, Millet Meclisi Bütçesi üzerinde yapılan görüşme
lerden dolayı sayın senatörlere tekrar en içten saygı 
ve şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, son söz; buyurun. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Protokole göre Cumhuriyet Senatosu başta geldi

ği halde, ben birkaç sözle Meclis Bütçesinden bahset
tikten sonra Senato Bütçesi üzerinde de fikrimi söyle
yip ineceğim. 

Meclis Başkanının, gerek parlamenterlerin şahsına, 
şahsi itibarlarına ve gerekse Parlamentonun umumi iti
barına gösterdikleri hassasiyet ve titizlikten dolayı 
kendilerine şükranlarımı arz ediyorum ve yine kendi 
yönlerinden Meclise ilâve olmak üzere yaptırmak is
tedikleri büyük hazırlığın da tebrikini huzurunuzda 
kendilerine iletmek istiyorum. 

Bundan sonra Cumhuriyet Senatosunun Bütçesine 
geçmek istiyorum; fakat Sayın Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının dünkü açış konuşmasında, bütün parti 
gruplarını birlik ve beraberliğe çağırdığı ve hakikaten 
başlangıçta bizi çok memnun eden konuşmasından 
sonra, Milli Birlik Grubu adına burada Bütçenin tü
mü üzerinde yapılan konuşmada, bir Gruba büyük sa
taşmalar, tahrik ve hatta asap bozucu konuşmalara 
müsaade etmelerinden dolayı kendilerinin biraz evvel 
yaptıkları telkin ve konuşmanın ne derece samimi ol
duğunu bize ihsas etti. 

Bundan başka, bugün de gene bir şeye yeniden şa
hit olmuş oluyoruz ve ben bu hususu da tebarüz et
tirdikten sonra Senato Bütçesi üzerindeki hazırlık ko
nuşmamı yapmadan inmek mecburiyetini hissetmiş bu
lunuyorum. 

Neydi bu hadise?.. Bir komisyon sekreteri, burada 
bir parlamentere, bir senatöre fiili tecavüzde bulunu
yor. Bu senatör, fiili tecavüzden dolayı kendine ya
pılan tecavüzü affediyor ve amme davasından dolayı 
bu fiili tecavüzü yapan sekiz aya mahkûm oluyor. Ay
nı zamanda bir disiplin cezası alıyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunun affedilecek tarafı yok. Sayın Başkan evve

lâ dediler ki, «Ben bunun üzerine hışımla gidemez
dim». Üzüldük; fakat sonradan bizi ferahlatan bir ko
nuşma yaptılar; işin içine girince «Benden evvel ol
muş bu» dediler. Bu bizi biraz ferahlattı; fakat sonra
dan tecavüze uğrayan arkadaşımızın konuşmasından 

sonra, mesele daha başka bir şekil aldı. Ne imiş me
sele?.. Mesele, arkadaşımız fiili tecavüze uğruyor. 
(Bir kere arkadaşlarım bir sekreterin, bir parlamentere 
tecavüzü aklından geçirmemesi lazım. Değil fiiliyata 
sokması, aklından geçirememesi lâzım.) Bizim şahıs
larımız şöyle, böyle olabilir; fakat biz milletin reyi 
ile gelmiş, hatta milletin reyi ile gelmemiş olanlar da
hi, Anayasanın burada oturmasına müsaade ettiği her 
parlamenterin şahsına, o elbisesine herkesin hürmet 
etmesi icap eder. Biz milletten bunu beklerken, mil
letten itibar görmemizi, hürmet görmemizi beklerken 
bir de bakıyorsunuz ki, Senatoda bir Komisyon sek
reteri bir senatöre tecavüz ediyor. Bunu Senato Baş
kanı nasıl tavzih ediyor?.. «Bu arkadaş Danıştaya mü
racaat etmiştir ve Danıştay kararı gelene kadar, ben 
bunun yalnız yerini değiştirdim. Halkla ilişkiler kısmı
na verdim» diyor. 

Yüce Senatoda Danıştay'dan gelmiş çok kıymetli 
arkadaşlarımız var, otorite sahibi arkadaşlarımız var. 
Oturum dağıldıktan sonra ben bu arkadaşımıza müra
caat ettim. Dedim ki, Sayın Başkanın söylediği Danış
tay kararı gelmeden evvel Disiplin Kurulunun kararı
nın tehir edileceğine dair sözleri doğru mudur? Sayın 
Senatör arkadaşlarımızın sözleri şu arkadaşlarım. 
«Böyle bir şey olamaz». 

Şimdi, benden çok daha iyi bilmesi icap eder. Da
nıştay'da tehiri icra kararı alınmadan bir disiplin ka
rarının tehir edilemeyeceğini benden çok çok daha iyi 
bilecek olan bir hukukçunun; uzun seneler Parla
menterlik yapmış bir hukukçunun. Sayın Başkanımı
zın bu hususu geçmesi beni hakikaten çok üzdü. Çok 
üzdü ve ondan dolayı da Senato Bütçesi üzerinde ko
nuşma yapmayacağım arkadaşlarım. Niçin yapmaya
cağım?.. Ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki, bir 
senatöre tecavüz eden ve kanunun kendine verdiği 
hakkı kullandığı halde tehiri icra kararı alamamış 
olan bir sekreteri Halkla İlişkiler kısmına verip, gü
nün birinde belki halktan birkaç kişiyi dövdürmek im
kânını veren, hatta hatta halktan başka; birgün belki 
Kontenjan Senatörlerine, birgün Adalet Partinin bir 
Senatörüne, birgün Halk Partisinin bir Senatörüne, 
diğer grubu olmayan müstakil; Sayın Milli Birlik 
Komitesi Üyelerine tecavüz etmeyeceğini nasıl te
min eder, Sayın Başkanım bize?.. 

Demek ki, şu Mecliste dün sabahleyin yaptığı 
konuşma ile bugünkü davranışı ve konuşması ve Se
natoda bu sekretere tatbik ettiği usul birbirini tut
muyor, birbiriyle bağdaşmıyor. Onun için ben Senato 
Bütçesi üzerinde konuşmaktan vazgeçtim. Ben. şahsen 
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çok hürmet duyduğum, 18 seneden beri tanıdığım, 
Parlamenterlik yapmış, benden çok daha eski parla
menterlik yapmış olan Sırrı Atalay'ın böyle bir hata 
içerisine girmesini katiyen kabul edemediğim için, 
onun Başkanlık yaptığı Senatonun Bütçesi üzerinde 
de konuşmaktan vazgeçiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Bütçeleri üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 167 564 000 

BAŞKAN — Bu kot üzerinde verilmiş önergeler 
var. Ayrı ayrı takdim edeceğim. 

Yalnız, bu arada Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Millet Meclisinde fazla bulunan kadroların Cumhuri
yet Senatosuna aktarılmasına dair bir önergesi var. 
Bu önerge, tatbiki mümkün olmayan bir önergedir. 
Çünkü, hükmi şahsiyetler ayrıdır, bütçeler ayrıdır. 
Binaenaleyh, ayrı ayrı bütçelerden birbirine nakil ya
pılamayacağı cihetle bu önergeyi işleme koymuyo
rum. 

Bu kot üzerinde verilmiş önergeleri sırasıyla tak
dim ediyorum. 

Aynı mahiyette olan üç önergeyi okutuyorum : 
Sayın Divan Üyesinin önergeleri oturarak oku

masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Yüksek Başkanlığa 
Yalova'da kiralanan otelin işletmesinde istihdam 

edilmek üzere Bütçeye birtakım daimi kadro ilave 
edilmiştir. Otel işletmeciliği ihtisas ve tecrübe isteyen 
bir iş olması dolayısıyla işletmede muvaffak olun
madığı bir tarihte bu işten vazgeçilmesi her zaman 
mümkündür. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
bir gün böyle bir karara vardığı takdirde, bu kadro
lar daimi kadro olduğu için, Cumhuriyet Senatosu 
bünyesine de tortu olarak kalır. 

Bu itibarla, daimi kadrolar yerine geçici ve söz
leşmeli olarak istihdamda fayda vardır. 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 

5 
6 

10 
12 
12 
12 
12 

Aşağıdaki kadroların Bütçeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Cemil Kara 

Kadro Adet Derece 

Sosyal İşler Amiri 
Muhasebeci 
Veznedar 
Bekçi 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Hademe 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde yeni personel 

kadroları talep edildiği malumunuzdur. 
Özellikle Yalova kaplıcalarında satın alınmak is

tenen otel - kaplıca için talep edilen kadrolara ihti
yaç yoktur. 

Şöyle ki : Otel - kaplıca yıllardır çalıştığına ve per
soneli de bulunduğuna göre, bu kişileri görevden al
mak söz konusu olmayacağından, bu konuda talep 
edilen kadroların cetvelden düşülmesini saygıyla arz 
ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

Senato Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının kadrolar kıs

mının en alt bölümünde işaretli Yalova kaplıcaları 
için ihdas edilen 3 adet Genel İdare Hizmetli ve 11 
adet Yardımcı Hizmetli kadrosu olmak üzere 14 adet 
kadronun kaldırılmasını ve bunun için konulmuş 
ödenek toplamının da kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Bu okunan üç önerge aynı mahiyet

tedir. Yalova kaplıcaları için daimi kadroya konulan, 
kadrolara ilave edilen yeni ihdas kadrolarının Bütçe
den çıkarılmasını talep etmektedir, 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, Büt
çe Karma Komisyonunda bu konu enine boyuna gö
rüşüldü ve kabul gördü. Onun aksine bir görüş be
yan etmemize imkân yoktur. Bu nedenle katılamı
yoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Başkan, katılıyor musunuz 
efendim?.. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir konuyu dü
zelteyim; kiralanan değil, Cumhuriyet Senatosu Vak
fına intikali düşünülen bir yerdir. Kira ile intikal ara
sındaki farkı belirtmek isterim. Şayet intikal olabi
lir ise bu kadrolar kullanılacaktır. İntikal olmazsa 
kullanılmayacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin dinlemelerini, 
daha rahat ve ilk kez sağlamak amacıyla... Şayet sa
yın üyeler dinlenme ihtiyacını görmüyorlar ve böyle 
bir husus için olumlu oyları yoksa seve seve çıkabilir. 

BAŞKAN — Şimdi, Bütçe müzakerelerinin usu
lüne göre önergelerin üzerinde konuşma yapılmaz. 
Sadece sorduğum sorulara lütfen cevap verilsin. 

Komisyon ve Sayın Başkan katılmıyorlar. Öner
gelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Yani, kad
roların tenkisi bakımından mı? 

BAŞKAN — Evet. Kadroların tenkisini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz efendim bu tema
yüle? 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Genel Kurulun bu şekil
deki oylamasına saygı ile katılıyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Başkan bu temayüle 
katılıyorlar. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sayın üyeler için 
bir imkân düşünüyordum. Kendileri istemeyince seve 
seve katılırım. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Her üç önerge aynı mahiyette olduğu için Bütçe 
rakamları üzerinde bu kadrolara tekabül eden kısım
lar tashih edilecektir. 

Aynı mahiyette iki önerge var. İkisini de takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunda halen 266 adet dolu ve 

19 adet boş olmak üzere 285 adet memur ve hizmetli 
kadrosu vardır. Bu miktar, Cumhuriyet Senatosu 
üye adedine nispetle 1,4 fazla iken, hiç bir hizmet 
artışı olmadığı halde yeniden 58 adet kadro ilave 
edilmek suretiyle bu nispet 1,8'e yükseltilmiş bulun
maktadır. 

İşe adam yerine adama iş niteliği taşıyan bu du
rumun her üyeyi üzeceğinden şüphem yoktur. Hele 
yüksek dereceli kadrolara tayin edilecek kişiler Dev
letin başka kadrolarından maaş alarak Cumhuriyet 
Senatosu bürolarında 1 yıldan beri boş oturtulmakta 
ve bu kadroları beklemektedirler. 

Bugüne kadar kendilerinden istifade edilmemiş 
kişilerden bu kadrolara tayin yapıldığı takdirde yine 
de istifade mümkün olmayacağı, şu anda bile sayın 
üyeler tarafından merasim salonu üzerindeki odalara 
gidilip durumun tespiti mümkün olduğu cihetle, aşa
ğıdaki kadroların Bütçeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Kadro Adet Derece 

I Müşavir 2 1 
I Müşavir (Teknik) 1 1 

Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü 1 1 
I Müşavir (Personel) 1 2 
I Müşavir (Maliye) 1 2 

I BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
I Yüksek Başkanlığa 
I Cumhuriyet Senatosu kadroları için alınan tek-
I nik personel ve «maliyeci» adı altındaki müşavir 
I kadrolarının ve ayrıca ihdas edilmek istenen Proto-
I kol Müdür ve Dış İlişkiler kadrolarının kaldırılma-
I sini arz ve teklif ederim. 
I Mardin 
I Mehmet Ali Arıkan 

j BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
I bu konu Bütçe Karma Komisyonunda enine boyu-
I na tartışıldı; Komisyonda şöyle bir hava belirdi. Ar

kadaşların oylarını vermesinde etkin olur diye kı-
I saca ona değineceğim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Komisyon bizi et-
I kiîeyemez. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Bendeniz fi-

I kirlerimi söyleyeceğim, dışarıdan da müdahale et-
I menin anlamı yok. Sayın Başkan bunu da temin 
I edin. 
I Cumhuriyet Senatosunda olsun Millet Meclisinde 
i olsun teknik iş görürken, uzmanlık dallarından pek 
I yararlanamıyoruz. Planlama ile birçok ilişkilerimiz 
I oluyor, teknik konularda birçok ilişkilerimiz oluyor. 
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BAŞKAN — Efendim, konuşma şeklinde değil, 
katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Değil. 

Bu nedenlerle Komisyon faaliyetlerini, yasama 
faaliyetlerini teknik ve ileri seviyede yürütebilmek 
için bu değerli uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
bu önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Peki, katılamıyorsunuz. 

Sayın Başkan katılıyor musunuz?.. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sayın Bozkurt'un 
önergesinde, çalışan kamu personeline karşı çok ağır, 
haksız bir itham vardır, «işe yaramaz» şeklinde. Bu
nu kabul etmeme olanak mevcut değildir. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Boş 
oturuyorlar. Öyle her zaman tecavüzkâr olmayın Sa
yın Başkan, hiçbir itham yok orada. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Biraz önceki konuşmamda 
dediğim gibi, Yasama Organının çalışmalarına veri
lecek yeni bir hüviyet için bu kadrolara mutlaka ih
tiyaç vardır. Bu nedenle iki önergeye de katılma ola
nağını bulamıyorum. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Başkanlık katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz efendim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Hayır. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KÎLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hayır. 
BAŞKAN — Başkanlık ve Komisyon önergelere 

katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarında emni

yet hizmetlerinin büyük bir kısmı müşterek hizmet 
olduğu için, Millet Meclisi kadrolarında bu hizmet
ler bir Emniyet Müdürlüğü teşkilatı içinde yürütül
mektedir. 

Cumhuriyet Senatosunun emniyet hizmetleri mah
dut olduğu ve bu gibi hizmetlerin büyük bir kısmı 
haftanın iki gününe münhasır kaldığı halde, halen 
bir Emniyet Amirliği teşkilatı içinde 25 kadro ile 
çalışmakta ve iş hacmi bu kadroya az gelmekteyken, 

yeniden birinci derece bir emniyet müdürlüğü kadro
suyla iki adet komiser muavini ve sekiz adet polis 
memur kadrosu konulması Millet Meclisiyle âdeta 
bir yarış manzarası arz etmektedir. Kaldı ki, bu kad
rolara tayin edilecek kişiler de bir yıldan beri Emni
yet Genel Müdürlüğü kadrolarında ve fakat Cum
huriyet Senatosunda tutulmaktadırlar. Pek çoğunun 
da kayrılmak istenen kişiler olduğu kesin bulunanla
rın yukarıda adı geçen kadrolara tayin edilmesi bir 
savurganlık numunesi olduğundan, yukarıda adı ge
çen kadroların bütçeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Başkanlık 
katılıyorlar mı efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz 
efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, «Kayrılmak» ta
biriyle önergenin şu anda ilişkisini göremiyorum. 
Gerçekten üzüntü verici bir görünüm. 

Anayasanın 85 nci maddesi açık ve kesin; «Yasa
ma Organları, kendi Meclislerinin kolluk işlerini yü
rütür ve düzenler.» bu düzenleme içerisinde mütalaa 
edilmiştir. Önerge ise, değerli arkadaşımızın kişisel 
düşüncesidir, gerçekleri yansıtmıyor. 

Sorumluluk bana aittir. 85 nci madde, düzenleme 
ve korumayı, düzenleme ve yürütme yetkisini taşıyan 
bir Başkan olarak bu ihtiyacı duyarak getirmiş bu
lunuyorum. Genel Müdürlükten polisler alınır ve 
hizmete konur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
kanadının yeteri kadar korunması ve görevin yerine 
getirilmesi için bu kadrolara ihtiyaç duyuyorum ve 
bir müdürlük haline getirilmesini teklif ediyorum. 

Bir yandan Cumhuriyet Senatosunun etkinliği, 
bir yandan Anayasada Cumhuriyet Senatosu Başka
nına verilen yetkiyi Millet Meclisine bağlama girişi
mini anlamamaya ve gerçekten bunu hayretle kar-
şılamamaya imkân yok. Sadece üzüntülerimi ifade 
ile katılma olanağını bulamayacağımı söylemek is
terim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Başkanlık önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

, Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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Bir başka Önergeyi takdim ediyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Bütçesinin Daire 
01 ve Kurum 001, Harcama Kalemi 500, demirbaş 
alımlarında 590 bölümünde yer alan 8 milyon 100 
bin TL. lık harcama kaleminin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Başkanlık 

katılıyorlar mı efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılamıyo
ruz efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, önerge sahibi, 
bu konan meblağın nereye ve hangi maksatla konu
lacağı hususunda zahmet edip bir istişarede bulunsay-
dılar, her halde bu önergeyi vermezlerdi. 

Cumhuriyet Senatosunu günlük tutanağa kavuş
turmak istiyoruz. Cumhuriyet Senatosunda, tutanak
ları; Millet Meclisinde görüşmeleri üyelere vermek 
istiyoruz. Bunun için bir matbaa kurma olanağımız 
yok; ama bunu geliştirecek ve bu görevi yapabilecek 
IBM niteliğinde makinelere ihtiyacımız vardır. Bun
ları sağlamak için konulmuştur. 

Eğer Cumhuriyet Senatosu üyeleri bunlara da sa
hip çıkmak istemiyorlarsa, takdir buyurur, indirirler. 

BAŞKAN — Komisyon ve Başkanlık katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunda halen 18 taşıt mevcut

tur. Bu yıl altı taşıt alınmak için 4,5 milyon lira öde
nek konulmuştur. 

Bugünkü ekonomik durum karşısında Cumhuri
yet Senatomuza hizmetliler için bir otobüsten gayri 
taşıta ihtiyaç olmadığına kaniyim. 

Bu nedenle 101 bölüm, 01 kesim, 2 madde 001 
madde, 610 kalemden iki milyon indirilmesini, 111 
bölümün 610 harcama kaleminden de bir milyon li
ranın indirilmesini saygı ile arz ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Başkanlık katılıyor
lar mı efendim?.. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Başkanlık ma
kamı arabası hususundaki indirime katılıyorum; an
cak diğerleri hizmetle ilgilidir. Bunlara katılmıyorum. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
hangi maddeleri efendim, anlayamadık. 

BAŞKAN — Şimdi tekrar okutayım da arkadaş
larda tereddüt kalmasın. Lütfen efendim dinleyelim. 
Tekrar okutuyorum. 

(Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bu rakamlar 
hangi vasıtaları içine alıyor?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Makam 
arabasını efendim. 

BAŞKAN — Makam arabasından vazgeçtiler. Si
zin fikrinize iştirak ediyorlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Zaten 
bir milyon daha fazla para bulunuyor. 

BAŞKAN — Şimdi makam arabasının Bütçe
den çıkarılması talebini tek olarak yapar iseniz Sa
yın Başkan iştirak ediyor. *4.ksi takdirde karışıyor, 
yani hangilerini kapsadığı belli değil. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 18 tane 
araba var efendim. Şu memleketin bu durumunda ara
baya ne lüzum var efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Önerge sarih 
değil, hangilerini kapsadığı belli değil rakamlar için
de, onun için hangilerini kapsıyorsa onları söyleyin 
ona göre sayın üyeler oylarını daha salim şekilde ve
rebilirler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim ben önergemi vermişim, aynen kabulünü isti
yorum. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz Bütçe rakamları üzerinde, yani önerge kap
samaz efendim. Basılı maddesi var, oradan üyeler 
bakarlar, önünde liste var. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, önerge sahibi arkadaşımız burada. Sayın Uyar. 
Önerge sahibinin sözcüsü mü?.. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Başkanlık 
katılmamaktadır. Önergenin dikkate alınmasını. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, makam kısmı
na katılıyorum. 
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BAŞKAN — Makam kısmına katılıyorsunuz, ama 
bu rakam içerisinde bunu ayırmamız mümkün değil. 
Ne kadar kısmını... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, öner
ge gayet açık, otobüs hariç hepsini çıkartmak istiyor 
arkadaş. 

BAŞKAN — Evet o öyle istiyor. Komisyona ve 
yetkiliye soruyorum, Komisyon iştirak etmiyor. Yet
kili diyor ki, «Bunların içerisinden sadece makam 
arabasından vazgeçebilirim; yani ona iştirak ederim, 
diğerlerinde iştirak edemem» Ben bunu ayırmaya ça
lışıyorum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Arkadaşın önergesi 
her ikisini kapsıyor. 

BAŞKAN — Şu halde toptan koyacağım efen
dim. 

Önergeye Komisyon ve Başkan katılmıyor, öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmedi efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Artık 
savurganlıktan bahsetmeyin, bizim Gruba söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Tekrar okuyun efendim. 
Kabul edilen iki önerge ile okunan bu rakam tas

hih edilmek üzere bölüm 101'i oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenelr... Kabul edilmiş
tir. 
Bölüm Lira 

111 Yasama hizmetleri 124 577 000. 

BAŞKAN — Önergeler var, takdim ediyorum. 
Senato Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Bütçesinin daire 
01, kurum 00, ödenek türü 2, madde 001 makine teç
hizat alınmalarının 610 taşıt alım harcama kalemi 
karşılığı konan 3 milyon Türk Liralık ödeneğin kal
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Sayın Başkan ve Sayın Komisyon 

katılıyor mu efendim?.. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, hizmetle ilgilidir 
katılmıyoruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILt HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başkan ve Sayın Komisyon 
önergeye katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Bütçelerin ölçüsüzce yükseldiği hepimizce malum. 
Savurganlığı önlemek için kendimizden başlamamız 
gerekir. Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin 
aşağıdaki bölümden gerekli indirimin yapılmasını say
gıyla arz ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Bölüm 111, kesim 01, ödenek türü 1, madde 001, 
harcama kalemi 430'den 1 milyon liranın indirilme
sini arz ederim. Bu ödenek evvelki sene 500 bin lira 
idi.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Başkanlık katılıyor 
mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz 
efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bölüm l l l ' i oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

I 900 Hizmet programlarına dağıtı-
I lamayan transferler 7 440 000 

I BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
I Yüksek Başkanlığa 
I Cumhuriyet Senatosu Vakfına tahsis edilen ve 
I ödenek cetvelinin bölüm 900, kesim 04, ödenek türü 3, 

harcama kalemi 422/950 kaleminde yer alan 5 mil-
I yondan 4,5 milyonun indirilmesini arz ve teklif ede-
I rim. 
| Mardin 

Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılamıyoruz 
efendim. 

I BAŞKAN — Katılmıyorlar,; 
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MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — İzah ede
yim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim, bu bütçe müzakere
lerinde önergeler sadece müzakeresiz oylanır. 

Sayın Başkan, katılıyor musunuz efendim?.. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Katılmıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Başkanlık 

katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, irade açık ve seçik tecelli etmiyor. Ben bunu 
söylediğimde İçtüzüğe uygun da olsa hariç te olsa 
yapılan önerge oylamaları sarih oylama değildir. 

Neyi oyladığımızı bilmeden oyluyoruz, öyle gidi
yor. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, bütçe müzakereleri ile 
ilgili Tüzük maddesini takdim ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şunu söyle
mek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben Tüzüğün dışında bir işlem ya
pamam. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
burada siyasi partilerin mensupları olarak Türkiye' 
de bütün mücadele milli iradenin iyi tecelli etmesine 
çalışmak. Biz burada milli iradeyi iyi tecelli ettire
miyoruz. Nasıl gideceğiz de vatandaşın iradesini iyi 
tecelli ettireceğiz?.. 

BAŞKAN — Ben Tüzüğü okuyorum efendim. 
Madde 88. 

«Bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde 
ayrıca görüşme yapılmaksızın, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda okunur ve oya konur.» 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
önergede bir gerekçe de konulması lazım değil mi?.. 

BAŞKAN — Onu ben koyamam Sayın Dalokay, 
onu önerge sahibinin koyması gerekirdi. Ben koya
mam. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Okuduğunuz 
hususla bizim söylediğimiz hususun alâkası yok, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hangi öner
geyi oyladınız?. 

/BAŞKAN — 9C0 ncü bölümü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir, 

Cumhuriyet Senatosu 1979 Mali Yılı Bütçesi 'ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Millet Meclisi 1979 MaL'd Yılı Büt^ 

çesü üzerindeki mıazak'ereler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınııza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
B. Lira 

101 Genel Yönelim 470 436 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
CumhuriycL1 Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millet Meclisli Bütçesine bağlı 
kadro cetvellerinden «İşletme ve Yapım Müdürlüğü» 
bölümünde yer 'alan kadrolardan müdür ve müdür 
yardımcısı ibarelerinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif edeniz. 

Afet D. Unvanı 

1 1 Müiiii (YJİVJOMK jiıüıiicndis veya mühendis) 
1 2 Müdür Yardımcısı (Yüksek mühendis ve-. 

ya. mülhendÜs) 

Gerekçe : Kadro cetvelleri düzenlenirken anılan. 
'kadroların yüksek mühendis veya mühendis olacağı 
hususunun cetvele •yazılması sehven unutulmuştur. 
Önceki bütçelerde de aynı ifadeler mevcuttur. Konu 
unutulan bir hususun düzeitilmesıindeîi ibarettir. Büt
çeye de hir külfet yüklem esnektedir. 

Kocaeli Rize 
Abdullah Köseoğiu Talât Doğan 

Ordu 
Orhan Vural 

'BAŞKAN — Bu önerge Bütçedeki bir unvana 
açıklık getirmek için verilmiştir. Komisyon katılıyor 
mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz, 
maddi hata vardır düzeltilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, katılıyor mususuz 
efendin?.. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA^ 
KAŞ (Zonguldak Miltetve&ii;) — Katılıyoruz, Sa
yım Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Başkan katılı
yorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edsnlai'.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Bölüm 101'i Kadro unvanında değişiklik yapan 
ve kabul edilmiş olian önerge ile birlikte; rakamlarda 
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•değüşıMik olmadığı liç'lm, aynen oylarınnza, arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 

111 Yasama hlzmeilerü 290 576 GCflı 

BAŞKAN — Bir önenge var, takdim ediyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Büiçerfn ölçüsüzce yükseldiği hepıimrzce malum.-* 
dur. Savurganlığı önlemek için kendimizden başlama
mız gerekir. Bu 'nedenle Millet Meclisi Bütçesinin': 
111 bölüm, Cıl 'kesim ve 1 ödenek türü, 001 rnad-
d©r:i'n 4SQ nci 'kalemlinden 3 milyon liranın düşül-
merJİrji saygı ile arz ederim. 

Erzurum Senatörü 
HilmıJ Nalbantoğlu 

Bu öd'îneık evvelki seme 50ö bin lira idi. 
BAŞKAN — Bu madde temsili ve ağırlamayı 

kapsıyor. 
Komisyon katılıyor mu efendim?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Kakmıyoruz 
efendilim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan katılıyor ma efend'm?. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Bu yıl fazlı mik
tarda yabancı heyetler geleceğiruden bu ödenek, kon
muştur. Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Başkanlık 
(katılmıyor. Önergenin dikkate alinmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemJiştıir 

Bölüm İM'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edllrniişt:;r. 

B. Lira 

112 Milli Sarayların idare ve Koi'u-n-
ıması i 17 500 CC,?. 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
'sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
ibul etmeyenler.. Kaibul edilm'ştir. 

9C0 'Hizmet Programlarına dağıtılma
yan transferler 19 546 CC0 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler.. Ka
ibul etmeyenler.. Kabul edllrnlştıir. 

Millet Meclisi 1979 Maili Yılı Bütçesi kabul edil
miştir, hayırlı ve uğurlu olsun. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesine geçi

yoruz efendim. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri lütfen yerini 

alsınlar. 
1979 Mali Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mü

zakeresine başlıyoruz. 
Grupları ve sait;:ları ad:na söz alan sayın üyeleri 

takdim ediyonulmı: 
Sayın Şeref Kayalar, Adalet Partisi Grubu adına. 

Sayın Mük'bil Abay, Cumhuriyet Halk Partisi 
Gurubu adına. 

Sayın Ham di Özer, Sayın İsmail İlihan, Sayın 
Cevdet Ay kan, Sayın Nuri Ademoğlu, Say m Meh
met Feyyat, Sayın Fahni Çöker, şahısları adına söz 
almışlardır. 

Sayın Şeref Kayalar, Adalet Partisi Grubu adına 
buyurun efendi!m. 

AP GRUBU ADINA ŞEREF KAYALAR (Bur
sa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saygı
değer' üyeleri; 

Demokratik parlameciter rejimlerde yasama, yü
rütme münasebetlerinin Anayasa Hukukunun beîke-' 
ırıüği olduğundan şüphe yoktur. 

Rejime asıl vasfını veren bu ..İki organ arasmdaki 
bağların 'en önemlisi, Parlamentonun, 'hükümeti mu
rakabe etme yezididir. Anayasamızın öngördüğü de
netim yolları, ilgili maddesinde gösteriilmiiştir, fakat 
bunların dışında bazı denetim vesileleri de vardır ki, 
'bilhassa bütçe müzakereleri peık çok memleketlerde Ve 
hizie öteden 'beri sadece mali meselelerin tartışılması-
na münhasır kalmamakta, aksine Hükümetfn genel 
siyasetinin bütün veçhelerinin tenkit ve münakaşa 
konusu yapıla gelmesine imkan vermektedir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Din
liyor muuunuz sayın Başkan, sayın ha i l ! ? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dinliyor, dinli
yor. 

BAŞKAN — Ne dernek İstiyorsunuz? Anlayama
dım efendim. 

AP GRUBU ADINA ŞEREF KAYALAR (De
vamla) — Filhakika, bu böyle olagelmiştir, ama bu
gün Grubumuz adına bilhassa Devlet Başkanlığı büt
çesiyle görüşürken bu imkânlarımızı kullanmakta özel 
bir dikkat göstermenin lüzumu bulunduğu bir at
mosferde yaşadığımız mutlaktır. Bu itibarla ayrılan 
süreyi de gözönünde tutarak diğer hukuki görüş ve 
mütalaalarımızı başka daha müsait bir zamana bıra
kıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanı Devlet birliğinin ve ülke bütün

lüğünün sembolüdür. Tarafsızdır, tasarruflarının so
rumlusu Yürütme Organıdır; fakat asıl görevi mane- i 
vi ve siyasidir. Manevidir, çünkü bir değerli Anaya
sa bilginimizin dediği gibi, kalabalık bir aile reisi ola
rak, o ailenin şerefçe en yüksek mevkiini işgal eder. 
Bu makamın şerefi işgal edenin şerefi ve değeri ile 
kaimdir. Bunu koruyabilmesini şahsi kabiliyeti, miza
cı ve dirayeti tayin eder. Devlet reisi, yüksek maka
mının da devlet hayatındaki tecrübe ve olgunluğu
nun kendisine kazandırdığı üstünlüğe dayanarak ta
rafsızlığını bozmaksızın, müşkül anlarda Parlamen
tonun söz sahibi liderleriyle temas ederek, yatıştırıcı 
ve arabulucu hizmetler görür, Hükümete pek çok ah
valde gidecek yolu gösterir; aktif politikada rolü 
yoktur. Bu husus yürütme organını teşkil eden kim
selerin işidir. 

Bu genel tespitlerimi kısa da olsa belirttikten son
ra, Cumhuriyetin kuruluşunda ilk Cumhurbaşkanımız 
Büyük Atatürk'ün, girişilen siyasi ve sosyal reform
ların kökleşmesi için rejimin kurucusu ve koruyucu
su sıfatından gelen bir tarihi prestij ile ülke ve mil
letimizi layik olduğu seviyeye yükseltmek için sarf et
tiği gayretleri şükran ve minnetle anmayı kutsal bir 
görev sayarız. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne gelinceye dek, 
bütün Devlet Başkanlarımızın, istisnasız, Ata'nın izin
de şaşmadan yürüyerek, ona ve Büyük Türk Milleti
ne layik olma şerefini koruduklarını belirtirken, Türk 
Milletine has bir kadirşinaslık borcunu yerine getir
miş olmanın gururunu duymaktayız. 

Soyadını, Ölmez Atatürk'ümüzün verdiği Değerli 
Cumhurbaşkanımız Sayın Korutürk, Meclislerin iti
madına, Büyük Milletimizin sevgi ve saygısına maz-
har olarak, çok şerefli görevini dirayetle devam et
tirdiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu noktaya geldiğimizde bir hususu eleştirmek is

tiyorum. 
Hepiniz biliyorsunuz ki, Meclisin uzmanlık bakı

mından zenginleşmesini sağlamak üzere, Cumhurbaş
kanımıza Anayasanın 70 nci maddesi gereğince kon
tenjan senatörü üyelerini atama yetkisi verilmiştir. 
Hep gene biliyorsunuz ki, bu hüküm İtalyan Anaya
sasından alınmıştır. İtalyan Anayasası tahsil şartını 
kabul etmek ve daha başka hususları zikretmek su
retiyle filhakika tabir ve nitelik bakımından bizim 
Anayasamızdan ayrılır; ama esası, îtalyan Anayasa-
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sından gelmiştir. Bunu çok değerli Anayasa profesör
lerimiz elbetteki bizden daha iyi bilirler. Yalnız, bu
rada 70 nci maddenin 1 nci fıkrasını okuyarak, 72 nci 
maddenin son fıkrasının son cümlesini de zikretmek 
suretiyle bazı eleştirilerde bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Filhakika Anayasamızın 70 nci maddesinin 1 nci 

fıkrası, «Cumhuriyet Senatosu genel oyla seçilen 150 
üye ile Cumhurbaşkanınca seçilen 15 üyeden kuru
lur» der. Cumhuriyet Senatosunun kuruluşunu Ana
yasanın 70 nci maddesinin 1 nci fıkrası tamamen tes
pit etmiş bulunmaktadır. Bu bir Anayasa emridir. 
Demek ki genel oyla gelen 150 üye, Cumhurbaşka
nınca seçilen 15 üyeden terekküp eder. Bu terekkübü 
değiştirenleyiz. Yalnız, hemen bir itiraz vaki olması 
ihtimalini önleyebilmek için. Anayasanın 72 nci mad
desinin son fıkrasının son cümlesini okumama mü
saadenizi rica ediyorum: 

«Bunlardan en az 10'u bağımsızlar arasından se
çilir.» Demek ki, 15'in 10 tanesi bağımsızlar arasın
dan seçilir, 5 tanesi partili de olabiliyor. Nitekim, 
bugüne kadar tatbikatımız bunu göstermiştir. 

Yalnız, bir noktayı ehemmiyetle gözönünde tut
mak zorundayız: İster bağımsızlardan, ister partiler
den seçilmiş olsun, Cumhuriyet Senatosunun Cum
hurbaşkanınca seçilen 15 üyesi zait, 150 üye Cumhu
riyet Senatosunun kuruluşuna dahildir. 

Binaenaleyh, biz bu üyeleri 153'e 155*e, yani ge
nel oyla seçilen üyelerin adedini 153'e 155'e, yüksel-
temeyeceğimiz gibi, Cumhuriyet Senatosunun Cum
hurbaşkanı tarafından seçilen üyelerini de 15'ten aşa
ğıya düşüremeyiz. (Fevkalade hallerin zuhuru ayrı) 

Arkadaşlarım; 
Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonunun gerek

çesini tetkik ettiğimiz takdirde görürüz ki, Cumhur
başkanınca Meclisin teşekkülünü değiştiremeyecek öl
çüde üyenin seçilmesi, Cumhurbaşkanına hak olarak 
tanınmıştır. Demek ki, esas Meclisin teşekkülünü de
ğiştirmemektedir. Nedir o teşekkül?... 70 nci madde
nin 1 nci fıkrasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepiniz bilirsiniz ki, Cumhurbaşkanınca seçilen 

üyelerin İtalyan Anayasasından alınarak bizim Ana
yasamıza aktarması, Cumhuriyet Senatosunda, parti
ler arasında bir Contre - Poids (Denkleştirme garantisi) 
tevlit etmek maksadıyladır. 

Şimdi, tasavvur edin, 15 tane Cumhurbaşkanınca 
seçilen değerli üye, buraya gelmiş vazifeye başlamış. 
Bunlardan üç tanesi, beş tanesi Adalet Partisine ve
ya (X) partisine geçtiği taktirde. 70 nci maddenin 
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1 nci fıkrasındaki teşekkül bozulur. Yani, gerekçe
nin, Meclisin teşekkülünü değiştirmeyecek şekilde or
taya koyduğu sistem kökünden bozulmuş olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu, sadece bu sistemi değiştirmekle kalmaz. Par

tiler; (X) partisi, (Y) partisi seçim sathı mailine gidi
yorlar, demokrasinin esası olan seçim kıstasıdır, se
çimde çarpışıyorlar. Birisi 50 üye alıyor, geliyor, di
ğeri 52 üye alıyor... Cumhuriyet Senatosu içinde- 15 
tane değerli üyenin şu kadarı daha az üye adedi al
mış olan partiye intisap ederse, bu, genel oy prensi
bini, dolayısıyla dengeyi bozmuş olur. Bu, aynı za
manda genel oy prensibine de (Ki, kaçınılmaz bir 
prensiptir) bir taarruz teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben biraz evvelki beyanımda Cumhuriyet Senato

su Kontenjan üyeleri hakkında fikrimi beyana baş
larken ve ondan daha evvel birçok hukuki durumları 
daha müsait bir zamanda mütalaa edeceğimizi söz
lerimin başında arz etmiştim. O itibarla bu noktaya 
bu suretle temas ederek, Cumhuriyet Senatosuna 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin hukuki vasıflarını 
kaybetmemeleri lazım geldiği hususuna bir daha işa
retle bunu geçmek istiyorum. Yalnız şu hususu ehem
miyetle ve grubum adına tespit etmiş olmalıyım ki, 
Cumhuriyet Senatomuza Cumhurbaşkanımızca seçi
len üyeler, hakikaten bugün Anayasanın aradığı va
sıfta, hakikaten her hususta ilimleri ve görgüleri, tec
rübeleri bakımından devlet hayatına hızlılık verecek 
kabiliyette kişiler olarak kendilerini kürsüden hürmet
le selamlarım. 

sosyal adalet anlayışımız, Anayasanın saygı gösteril
mesini emrettiği haklar ve hürriyetler içinde bir an
layıştır. Hürriyetleri, mülkiyet hakkını, vatandaş hay
siyetini tanımayan zorba ve despot bir devlet anla
yışını bugünün demokrasi dünyası ve Türk Milleti 
reddeder. Huzur ve güven, ordu, ilim ocakları, eko
nomi sektörü dahil bir memlekette her türlü faali
yetin nasıl ilk şartı ise, refah da kültür ve medeniye
tin zaruri şartıdır. 

Batı uygarlığına erişmenin yolu huzur, güven ve 
refah yoludur. Dogmacı, totaliter rejimler ve doktrin
lerden hiçbiri Türkiye'nin bu türlü ihtiyaçlarının ça
relerini getiremezler. Yarım asırdır milyonlarca insan 
kanı pahasına denedikleri yerlere de bir çare getire
memişlerdir. İkinci dünya Türkiye'sinde yer bulmuş 
olan faşizm, ikiz kardeşlerden biridir. Komünizm ve 
faşizm insan tabiatına aykırıdır. Onun için, tutun
malarını insanı değiştirmekle, olmazsa yok ederek 
denemişlerdir. Şahıs, zümre sınıf üstünlüğü ve dik
taları Adalet Partisinin düşmanıdır. Biz bununla öğü-
nüyoruz. Ama, onları millete zarar vermeyecek hale 
getirmek Türkün var olması davasıdır. Tesanüdün 
bir ifadesi olan Türk Milletinin tarihin derinliklerin
den gelen ezeli sağ duyusu ile bu gerçeklerin şuuru
na sahip olduğu kati inancındayız. 

Atatürk Devrim yapısının iki temel taşı Cumhu
riyet ve laikliği ebediyen korumak azmindeyiz. İnanç
larımız Anayasadan mülhemdir. Bu itibarla, en büyük 
yardımcımız ve desteğimiz değerli Cumhurbaşkanı-
mızdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısa zamanda sizi işgal ettim, özür dilerim. Söz

lerime son verirken bu Yüce Makam Bütçesinin Cum
hurbaşkanlığına uğurlu ve hayırlı olmasını Adalet 
Partisi adına diler, hepinize en derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mukbil Abay, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına konuşmak üzere buyuru
nuz. 

CHP GRUBU ADINA MUKBİL ABAY (Kon
ya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerii 
üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığının 1979 yılı Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk PartM Gru
bunun görüş ve düşüncelerini açıklamaya haşlarken, 
Yüce Senatonun değerli Başkan ve üyelerini saygı ile 
selamlıyorum. 

Cumhuriyet Senatosuna sunulan bu Bütçe, Cum
hurbaşkanlığı ma'kamının ciddiyetine uygun bir so-

Muhterem arkadaşlarım; 
Buna kısaca temas ettikten sonra diğer eleştirile

rime geçiyorum. 
BAŞKAN — Üç dakikanız var, ona göre ayarla

yın efendim. 
AP GRUBU ADINA ŞEREF KAYALAR (De

vamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım; 
Büyük Türk Milletinin sembolü olan bir Anaya

sa müessesesinin bütçesi görüşülürken Cumhurbaşka
nıyla mutabakat halinde olduğumuzu sandığım parti
min görüşlerine kısaca ve bir daha tekrar ederek söz
lerime son vereceğim. 

Bizim yurt işlerini görüşümüzde sınıf kavgası, 
zümre tahakkümü, çiftçi, işçi, memur, tüccar ve halk 
farkı yoktur. Biz, devletin ekonomik görevini topye-
kûn millet kalkınmasında ve yine milletin hür her fer
dine ulaşan bir refah getirmede görüyoruz. Bizim 
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rumlulukla ve gerçeklikle hazırlanmıştır. 1978 Bütçe
siyle verilen ödeneğin yerli yerinde kullanıldığı gö
rülmüş olup, bütçe tekniği bakımından olumsuz yön
de eleştirilecek bir yanı bulunmamaktadır. 

Türk ulusu 1961 yılında onaylayıp yürürlüğe koy
duğu Anayasayı ve bu Anayasanın amaçladığı demok
ratik hukuk devletini hürriyete, adalete, fazilete aşık 
evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet etmiş bulun
maktadır. Başlangıç bölümünde belirtilen temel ilke
lere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hu
kuk devletti olan Türkiye Cumhuriyetinin başı Anaya
samızın 97 noi maddesine göre Cumhurbaşkanıdır. 
Cumhurbaşkanlığı bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini 
ve ulusun birliğin1! temsil eden yüce bir makamdır. 
Anayasanın kendine tanıdığı bu yüce temsil sıfatını 
tam bir rahatlık ve tarafsızlık içinde yerine getire
bilmesi için siyasi sorumluluktan arındırılmış olan 
Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında sadece vicda
nına karşı sorumlu bulunmaktadır. 

Tarihe ve ulusa karşı yüklenilen bu vicdan sorum
luluğu, aslında sorumlulukların en büyüğü, en ağırı 
ve en anlamlısıdır. Kaldı ki, Anayasamızın 98 nci 
maddesinde ifadesini bulan bu sorumsuzluk hükmü
ne bakarak Cumhurbaşkanlığını, hiçbir görevi olma
yan, simgesel bir müessese olarak anlamak büyük bir 
yanılgı olur. 

Anayasamızın 6 ncı maddesi gereğince, Bakanlar 
Kurulu ita birlikte yürütme görevini üstlenmiş olan 
Cumhurbaşkanı, 111 nci madde hükmüne göre Milli 
Güvenlik Kuruluna, 97 nci madde hükmüne göre ise, 
gerektiğinde Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder. Aynı 
madde hükmü gereğince yabancı devletlere Türk Dev
letinin temsilcilerini göndermek ve Türkiye'ye gönde
rilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, ulus
lararası antlaşmaları onaylayıp yayınlamak, yaşlı ve 
sakat kişilerin cezasını hafifletme^, ya da kaldırmak 
yetki ve görevi de Cumhurbaşkanına verilmiş bulun
maktadır. 

Tüzük, yasa ve kararnamelerin Cumhurbaşkanının 
imzası ile yürürlüğe girmesi de bir Anayasa hükmü
dür. 

Cumhurbaşkanı bu görevlerini yerine getirirken 
ve yetkilerini kullanırken Anayasanın 96 ncı madde
sinde biçimlenen andın manevi sorumluluğu altında
dır. Anayasal düzenin, parlamenter demokrasinin ko
runması ve kullanılmasında Cumhurbaşkanının gös
tereceği duyarlılık, titizlik ve tarafsızlık Anayasayı sa
vunan güçlerin- en büyük desteği ve dayanağı ola
caktır. 

Bu yüce makamı maksatlı bir tarafsızlık anlayışı 
ile belli bir siyasi düşünce doğrultusuna çekmek ise, 
özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin geleceği yönünden 
büyük bir tehlikedir. Bu tehlikenin işaretlerimi zaman 
zaman bazı siyasi partilerin davranışlarında görüyor, 
demokrasimizin ve Anayasamızın yaralanması kaygı
sıyla ibret ve üzüntüyle izliyoruz. 

Örneğin, demokrasinin tüm kurallarına ve Anaya
sanın öngördüğü koşullara uygun bir biçimde kurul
muş olan Ecevit Hükümetim bütün bir yıl boyunca 
«Çankaya Hükümeti» diye adlandırmakta direnenle
rin Çankaya'da Devleti temsil eden yüce makamın 
saygınlığına, tarafsızlığına gölge düşürme çabaları, ik
tidar hırsı uğruna milli değerlerin ve müesseselerin na
sıl tahrip edilmek istendiğini gösteren acı ve üzücü 
bir tablo olarak sergilenmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden kişinin 
tutum ve davranışlarının uygarca bir nezaket sınırı 
içinde değerlendirilip eleştirilmesine elbette ki, karşı 
değiliz. Demokraside hiçbir makam ve kişinin bir tab
lo olarak kabulü düşünülemez. Böyle bir anlayış açık 
rejimin niteliğine, içeriğine ters düşen bir düşünce 
tarzı olur. Ancak, eleştirilerin özellikle Türk Devle
tini, Türk ulusunu temsil eden bir şahsa yöneltilen 
eleştirilerin ulusal terbiyenin, demokratik terbiyenin 
gereğine uymayan bir üslupla yapılmasının manevi sa
kıncalarını bilmek, eleştirilerimizde ölçülü ve saygılı 
olmak zorundayız. 

Geçmişte hükümet kurma görevini ülkeyi düş
man kamplara bölme çabasında olanlara «Bu Anaya
sa ile Devlet idare edilmez» diyenlere vermek yanıl
gısına düşen Sayın Cumhurbaşkanı, bu 3'önden birçok 
çevrelerin haklı eleştirilerine uğramıştı; ama bu eleşti
rileri yapan siyasi parti sorumluları eleştirilerini hiçbir 
zaman bu yüce makamın saygınlığına saldırı düze
yine çıkarmamışlardır. «Çankaya Hükümeti» gibi 
çirkin ve saygısız bir tanımlama yapmamışlardır. 

Şu ya da bu çevrelerin haklı ya da haksız eleştiri
leri bir yana, yansıtamayacağımız gerçek Sayın Cum
hurbaşkanımızın çoğulcu demokrasiye yürekten inan
mış, Atatürkçülüğü içine sindirmiş, Atatürk Devrim
lerine gönül vermiş yurtsever bir kişi oluşudur. Bu yü
ce makamı işgal eden Sayın Korutürk'ün çağdaş de
mokrasi anlayışından ve yurtseverliğinden, inanıyo
rum ki, onu olumsuz yönde eleştirenler dahi kuşku 
duymamaktadırlar. 

Sayın Korütürk 29 Ekim 1977 günlü bildirisinde 
özgürlükçü, çoğulcu demokrasi anlayışım şöyle dile 
getirmektedir : 
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«Çoğulcu demokrasinin taraftan olmak, siyasi par
tileri çoğaltmak, milleti düşman kamplara bölmek, 
çoğulcu sistemin taraftarı ve özgür olmak, vatan sat
hına yaydığımız ve her gün sayısını artırdığımız üni
versitelerin ve fakültelerin öğretim ve öğrenci kadro-
larıyla birbiri karşısına geçip yekdiğerini kıyasıya kır
maları ve çarpışmaları demek değildir.» 

Bu anlayış ülkeyi düşman kamplara bölmekten, 
siyasi çıkar bekleyenlerin dışında her Türk vatandaşı
nın yürekten katılacağı bir değerlendirmedir. 

Cumhurbaşkanımızın tarafsızlığına gölge düşürmek 
isteyen çevrelerin haksızlığını, onun 29 Ekim 1976 
günlü demecinin bir tek cümlesiyle ortaya koymak ye
terlidir sanıyorum. 

«Birtakım sosyalist geçinenlerin inanmadan söyle
dikleri özgürlük şarkılarına uyarak veya dirii siyasete 
araç kılan günahkârların, yobazların ahlak ve mane
viyat teraneleriyle veyahut çağı geçmiş üstün ırk ef-
saneîeriyîe sola ve sağa şuursuz açılmak ülkeyi fela
ketli maceralara sürüklemek demek olacağı örnekle
riyle ortadadır.» 

Sağ, sol ayrımı yapmaksızın, özgürlükçü demok
rasimize yönelen şiddet eylemlerini tümüyle kınayan 
ve bu düşünce doğrultusunda siyasi partilerimize ışık 
tutmaya çalışan Cumhurbaşkanımızın bu davranışına 
katılmayanların ülkede huzur ve barıştan yana olduk
larını söylemeleri hiçbir zaman iç tenlikli ve inandırıcı 
olmayacaktır. 

Bugünkü Hükümetin ve onun Başbakanı Ecevit'in 
bu doğrultu ve anlayıştaki açık ve cesaretli tavrına 
karşın, «Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz» 
diyen zihniyetin, bugünkü soygun ve cinayetlerin tek 
sorumlusu olduğunu bu vesileyel bu yüce kürsüden 
açıklamayı tarihi bir görev sayıyorum. 

Atatürk Devrimlerine, Anayasamızın temel 'ilkele
rine yürekten bağlı olduğuna inandığımız Sayın Cum
hurbaşkanımıza, Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun güven ve saygılarını iletiyo
rum; Bütçenin halkımıza yararlı olması dileğiyle Yü
ce Senatonun değerli üyelerine saygılar sunuyorum. 
(CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. sıralarından alkış
lar) 

ıB AS/K AN — Gruplar adına başka söz istenme
mişti t'. Kişisel görüşlere geçiyoruz. 

Sayın Özer, buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Cumhurbaşkanlığımızın 1979 yılma ait Bütçe Ka

nun Tasarısı üzerindeki görüş ve dileklerimi, sunma

dan önce, Yüce Cumhurbaşkanımızı tazimle ve hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Devlet Başkanımız, Yüce Türk Devletinin başı ve 
onun manevi vücudu olmakla saygılarımızı ve umut
larımızı bağladığımız en son ve en yüce bir şahsiyet
tir. Her devlet başkanı kendi devletini temsil ötmek 
yüceliğine sahiptir; fakat bunun daha yücesi, kendi 
kişiliği ile devletin kişiliği uyumlu olan devlet başka
nıdır. İşte, Sayın Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk 
ve kendisinden önceki tüm Cumhurbaşkanlarımız bu 
yüceliğe sahip birer devlet başkanı olarak Cumhuri
yet tarihimizde şerefle anılmaya hak kazanmışlardır. 

Şimdi, bu görüşüme karşı belki de şu sorular ka
falarda çengelleşip zihinlere takılacaktır; 

Ülkesinde kıyametler kopan ve bunlara bir seyirci 
gibi bakan bir devlet başkanı nasıl olur da tarihin tak
dirine layık olur?.. Şimdi, ben de bu soruya kendi so
rumla cevap vereceğim : 

Biz Yasama Organı olarak ona neler verdik de 
neleri alamıyoruz?.. Biz tıpkı ordusuz bir başkomu
tandan meydan muharebesinin zaferini bekliyoruz. 
Buna hakkımız yoktur arkadaşlar. Biz, Cumhurbaşka
nımıza verdiğimizden çok fazlasını aldık. Bunca bu
nalım depremlerine karşı o, demokrasimizi sadece ken
di kişiliğindeki saygınlıkla korudu; yoksa ona verdiği
miz yetkilerle değil. Demokrasiden umut kesildiği ve 
tüm yasal çıkış yollarının kapandığı sanılan günlerde 
o, daima demokrasinin kapılarını açık tutmayı başar
dı. Hiçbir telkin ve tehditle paniğe kapılarak mace
ra kapılarına ışık tutmadı ve o, kapıları cesaretle ki
lit altında bulundurmayı başardı. Bundan daha büyük 
bir başarı olamaz arkadaşlar. Çünkü, bunu kendi kişi
liğiyle kazandı, yasal yetkilerle değil; fakat makam
lar, kişilerle kaim değildir. Yeteneği ne olursa olsun, 
o makamın gerektirdiği yasal yetkiler verilmezse, Dev
let Başkanından yetki üstü bir faaliyet beklenemez. 

Sayın senatörler; 

Bugün daha iyi görüyoruz ki, Devlet Başkanı hem 
Devletin, hem de icranın başı olduğu halde, yetkisi 
vok denilecek kadar kısıtlı ve cılızdır. Devletimiz, en 
korkunç tehlikelerle sarsılırken, onun başı olarak na
sihatten başka bir etkide bulunamıyor. Hasta evla
dına ağlayan bir baba gibi, onu kurtaracak bir dok
torun yolunu bekliyor o. Kendisi, Devlet denilen vü
cudun başı olduğu halde, o vücuda komuta edemiyor. 
O vücut uçuruma doğru sürüklenirken, kendisi de bir
likte sürüklenip gidiyor. Bizim de organı bulunduğu
muz o vücudu kuvvetli bir başa bağlamazsak, bunun 
tek sorumlusu bizler olacağız. Sürüklendiğimiz uçuru-

— 167 — 
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ma yuvarlanınca, hiç kimseyi suçlamaya hakkımız ol
mayacaktır. 

Bugün Devleti içinden vuran kanlı çetelere karşı 
Parlamentonun % 90'ı barış ve ğüçbirliği istediği hal
de, bazı siyasi parti liderleri ve onun çevresindekiler, 
«inadım, muradırridır» diyerek, barıştan ve birlikten 
kaçıyorlar. Kendi ihtiraslarına Devletin kaderini peş
keş çekerek, iktidar koltuğunu kendi demirbaşları ha
line getirmeye çalışan ve Hükümet bunalımını Devle
tin bunalımı 'haline sokanlara karşı Devletin başı, 
'boynunu bükerek rica etmemeli. Kendisine verilecek 
yetkiyi kullanarak, karma bir hükümetin kurulması 
gerekiyorsa onu kurabilmeli, en uygun alternatif ne 
ise onu uygulamalı. Aksi halde, bir ay içinde istik
rarlı bir hükümet kurülamazsa, derhal seçime gidile
ceğini ilan edebilmelidir. Böyle olunca, tüm parla
menterler, kendi liderlerini uzlaşmaya zorlar ve onla
rın direnmelerine karşı koyarak, Devletin bunalım
dan kurtulmasına yardımcı olabilirler, 

Sayın senatörler; 
Bu yetkiler demokrasiyi zedelemez; ancak demok

rasiyi örseîenımekten kurtarır. Demokraside özgürlük 
vardır; fakat özgürlükleri katleden özgürlük olamaz. 
Disiplinsiz bir demokrasi, anarşinin ta kendisidir. 
Tüm yönetimlerin amacı, önce Devleti korumaktır. 

Bir kez daha belirteyim ki, Devlet bir vücuttur, 
rejimler birer elbise. Vücut yök olursa, bu elbiseyi 
neye ve kime giydireceğiz?.. Öyle ise geliniz, vücudu
muzun varlığından önce, elbisemizin rengini, ütüsünü dü
şünmeyelim. Önce vücudumuzu koruyup, onu güçlen
direlim. 

Türk ulusu, liderler ulusudur. Bugün bu liderlik, 
kişi egemenliği değil, kanun egemenliğidir. Çünkü 
Türk ulusu, bağımsızlığa, özgürlüğe ve disiplinli, âdil 
bir demokrasiye gönül bağlayan bir ulustur. Türk 
ulusu, başıboş, dağınık, sorumsuz ve heyecansız bir 
ulus olmak İstemiyor. Türk ulusu, kanun egemenliği
ne bağlı, kıvançta ve tasada ortak birlik ve düzenliğe 
Saygılı bir ulus olarak varlığını sürdürmek istiyor. 
«Türküm, ne mutlu bana» diyebilen herkes, Türk 
Devletinin gücünü, şeref ve haysiyetini kendi özben-
üği sayarak, ona mutlak itaat etmeyi en kutsal bir 
ibadet kabul etmelidir.. O, Devletin Başını tüm başla
rın üzerinde ve tüm başların önünde tazimle eğildiği 
bir baş olarak görmek ister. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Gerekirse, bu ba

şa kendi başını adamaktan kaçınmaz. Öyle ise, Dev
letin başının en güçlü ve en etkili bir baş olması için 
onun yolunda ne gibi yasal ve demokratik yasalar 
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Varsa, yetki gerekiyorsa onu vermekten kaçınmayalım 
arkadaşlar. 

Sürem bittiği için vakti daha fazla uzatmayaca
ğım. Konuşmamı bitirirken Bütçenin Cumhurbaşkan
lığımıza, Devletimize, ulusumuza ve Cumhuriyetimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Grup sözcüleri Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerin

de görüş, tenkit ve temennileri dile getirdiler. Aynı 
konuda ben de bir bağımsız üye olarak kişisel gö
rüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Sözlerime başlamadan önce, Cumhurbaşkanlığı 
mensuplarına saygılarımı sunarım. 

Bundan önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Bütçele
rinde de değindiğim gibi; Cumhurbaşkanı Türk Dev
letini içeride ve dışarıda temsil eden, Tüfk milleti
nin birlik ve beraberliğinin en büyük sembolüdür. 
Anayasa gereği hiçbir partiye bağlı olmadığı, için ka
rar ve beyanatlarında tarafsız kalmaya, partiler ara
sında ayırım yapmamaya azami gayret göstermek 
durumundadır. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Ko-
rutürk, Anayasanın bu tarafsızlık ilkesine uymaya ge
nellikle gayret ve titizlik göstermiş ve bunda da bü
yük ölçüde muvaffak olmuştur. 

Cumhurbaşkanlık makamının manevi değerine, bu 
makamın küçük politik hesaplarla yıpratılmaması ge
reğine içtenlikle inananlardanım. Ancak, yine bu ne
denle bu yüksek makama duyduğum derin saygı ve 
hürmetten dolayı bir noktaya değinmem gerektiği 
kanısındayım. 

Ülkemizin içinde bulunduğu anarşik ortamdan, 
kardeş kavgasından; herkesten çok Devlet Başkanımız 
Korutürk'ün üzüldüklerini biliyorum. Nitekim, bu 
üzüntülerini çeşitli beyanlarından ve giderek bozulan 
sağlık durumundan da anlamak mümkündür; fakat 
bu anarşik olayların önlenmesi konusunda görev yap
makta olan Hükümet Başkanlarına karşı takındıkla
rı tutum ve davranışları açısından bilhassa son iki 
yıl süresince eşit muamele etmemiş oldukları kanı
sındayım. 

Büyük bir vatandaş kitlesi, Sayın Cumhurbaşkanı
nın 1977 yılında, İkinci MC Hükümeti zamanında 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Sa-
naîan.'ın bir suikast neticesinde yaralanmasından son
ra, zamanın Başbakanı Sayın Demirel'e gönderdikleri 
uyarı mektubunu pek yadırgamamış ve hatta bazı
ları bu tutumundan dolayı Cumhurbaşkanım kutla-
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mıhlardır. Ancalk, bir süre sonra Dem'irel iktidardan 
düşmüş, onun yerine Sayın Ecevit Başbakan olmuş
tur. Ecevifin Hükümeti zamanında anarşinin nasıl 
tırmandığını hepimiz biliyoruz .Ecevit ve Hükümet 
mensuplarından bu gerçeği kabul etmeyecek kişilerin 
çıkacağını sanmıyorum. 

Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir süratle tır
manan anarşiden herkes bizar olurken, bazı günler 
1 5 - 2 0 kişinin öldürüldüğü ve aylarca bu durumun 
sürdüğü ve olayların korkunç boyutlara vardığı bir 
dönemde Sayın Cumhurbaşkanı sadece Adalet Bakanı 
Mehmet Çan'a bir uyarı mektubu göndermiş; fakat 
Sayın Ecevit'e hiçbir uyanda bulunmamıştır. Bu su
retle Türk halkının büyük bir duyarlıkla izlediği eşit
lik ilkesi zedelenmiş bulunmaktadır. İşte, geniş bir 
haîk kitlesi bundan tedirgin ve üzgündür. Dem'irel'e 
uyarı mektubu gönderen Sayın Korutürk, bunca sağ
cı albay, hâkim ve profesör öldürüldükten, Malatya, 
Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş gibi olaylar cereyan 
öderken zamanın Başbalkanı neden uyarılmamıştır?.. 

Bu sözlerimle Cumhurbaşkanının her olaydan son
ra Başbakana uyarı mektubu göndermesi gerektiğini 
savunmuyorum. Cumhurbaş'kanlığı makamının parti-
lerüstü bir nitelik taşıması nedeniyle Türk halkının 
büyük bir titizlik gösterdiği eşitlik ilkesine, Cumhur-
başlkanlığı ma'kamına gölge düşmemesi bakımından Sa
yın Cumhurbaşkanının da çok büyük özen gösterme-
s)i gerekmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı makamına duyduğum derin say
gı ve Sayın Korütürk'ün şahsına verdiğim değerin 
bir gereği olara'k bu konuyu huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. Bu konuda herkesin Cumhurbaşkanı
na yardımcı olması gerektiği görüşündeyim. 

Bu konuda hepinizi bundan iki üç sene evveline 
götürüyorum ve o zamanın Sayın Cumhurbaşkanının 
Genel Sekreterine de, Halk Partisi sözcüsüne cevap 
vermek bana düşmez; ama iki sene evvel Sayın Ka-
rataş'ın kararnamesi imza edilip döndükten sonra kim
lerin yaygara kopardığını, hangi şahısların ne tür fet
valar verdiğini o günkü basını takip ettikleri zaman 
çok iyi hatırlarlar, 'ben de bunu biliyorum. 

Onun için şunu demek istiyorum. Partiler, kendi 
menfaatlerine çalıştığı sürece Sayın Cumhurbaşkanı
nı alkışlamaktadır. Herhangi bir halde, herhangi bir 
nedenle Cumhurbaşkanı 'kendi direktifleri, kendi dü
şündükleri paralelinde çalışmazsa aleyhinde yaygara 
'koparmaktadırlar. 

Sayın Başlkan, sayın senatörler; 
Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıllarda olduğu gibi, 

1978 yılında da gerektiği zamanlarda uyarıcı ve yol 

gösterici beyanlarda bulunarak halkımıza ümit ve mo
ral vermişlerdir. Sayın Korütürk'ün gelenek haline ge
tirdikleri bu beyanlar gerçekten yararlı olmaktadır. 
Nitekim, 22 Aralık 1978 günü İstanbul'da laiklik il
kesinin kabul edilişinin 50 nci yıldönümü vesilesiyle 
Sayın Cumhurbaşkanı, «Yurttaşlarımızı birbirine dü
ştürmek için sinsi planlar uygulanmakta olduğunu ve 
Devletin buna seyirci kalamayacağını» belirtmesinden 
iki gün sonra Kahramanmaraş olayları patlak ver-
m'işitir. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanının bu 
uyarısını olaylar başlamadan önce neden değerlendir
memiştir? Bu konuda neden zamanında önleyici ted
birler alınmamıştır?.. Bundan önceki yıllarda bu Yüce 
kürsüden Sayın Cumhurbaşkanının yetkilerinin sem-
bölik olduğundan ve gerektiğinde Cumhurbaşkanına 
gerekli yetkilerin verilmesinden söz etmiştim. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu çok ciddi durum
lar karşısında ne yapacağını bilmeyen halkımız, Cum
hurbaşkanının neden ağırlığını koymadığını, diğer bîr 
deyimle niçin yumruğunu vurmadığını sormaktadır. 
Bu konu, son yıllarda gerek basında ve gerekse halk 
içinde uzun uzun tartışılmış ve bu tartışma günümüz
de de sürmektedir. 

Oysa ki, mevcut Anayasamız çerçevesi içinde Sa
vın Cumhurbaşkanının istenilen bu yetkileri kullan
ması mümkün değildir. Çünkü, mesele bir sistem me
selesidir. Bunun için de Amerika Birleşik Devletlerin
de olduğu gibi bir «Başkanlık sisteminin» veya Fransa' 
da olduğu gibi, «Yarı başkanlık sisteminin» getirilmesi 
ile ancalk o sorun temelinden çözülebilir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bildiğiniz gibi, Türkiye'de 1971 yılından bu ya

na ondan fazla koalisyon hükümetleri gelmiş ve ül
kemiz uzun süren hükümet bunalımları yaşamıştır. 
Bundan böyle de bu tür bunalımlar içinde kalaca
ğını düşünüyorum. Bu nedenle «Başkanlık» ve «Yarı 
başkanlık» sisteminin getirilmesiyle ülkemizdeki si
yasi bunalımların giderileceğine Jnanmaktayım. 

Böylelikle, ülkemizde son yıllarda sürekli olarak 
tartışılan Cumhurbaşkanının Parlamentoyu gerekli 
hallerde feshederek seçime göndermesi meselesi de 
kendiliğinden çözümlenmiş ve bu suretle de halkın 
kendisine vermek istediği bütün yetkilere Cumhur
başkanı sahip olmuş olur. 

Burada bir konuyu tekrar dile getirmek istiyorum. 
Şu anda Sayın Zülfikâr Ali Butto, Pakistan'da Yük
sek Mahkemenin kararını ölüm hücresinde beklemek
tedir. Türk Halkının dünyada en çok her zaman ya
nında bulunan, en çok Türk Halkını seven bir Mil-
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letin eski Başbakanını. Türk Milleti bu şekilde yalnız 
bırakamaz. Dostça aracıda bulunmak suretiyle bu hu
susta Sayın Cumhurbaşkanının devreye girmesini, bir 
telgrafla istirham etmiştim. Burada da bu konuyu 
dile getirmek istiyorum. 

Dost ve kardeş Pakistan Halkı bunu Türk Mille
tinden bekliyor. Dışta ve içte bu konuyu dile getiren 
basın bir noktada birleşmektedir. 

Sayın senatörler; 
Pakistan dört eyaletten oluşmaktadır. İki eyalet 

halkı Zülfikâr Ali Butto'yu tutmaktadır. Eğer Zülfi
kâr Ali Butto herhangi bir şekilde idam edilirse, Pa
kistan'da kardeş kavgasının yüzde yüz başlayacağı ka
naati vardır. Bu yönden konuya eğilmemiz lâzım ge
lir. Gayet tabii ki, yapılacak girişim hiç bir surette 
Pakistan Devletinin içişlerine müdahale değildir. 19 
sene evvel Zülfikâr Ali Butto nasıl Türkiye'ye gel
miş tavassutta bulunmuş ise, şimdi de bizim yapaca
ğımız aynı şekilde bir tavassuttur. 

Saym Başkan; 
1979 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin, Cumhur

başkanlığı mensuplarına ve aziz Türk Milletine hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Aykan.?. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Vazgeçiim. 
BAŞKAN — Saym Âdemoğlu.. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Yüce Cumhurbaşkanlığı makamının 1979 Y-h Büt
çesini son olarak ve olması muhtemel temennilerim.; 
bütün arkadaşlarımın geçmiş yıllardaki konuşmaların 
kısa bir özeti olmaktan öteye gidemeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 98'nei maddecine göre, sorumsuzlu

ğu kesin olarak belirtildiği iddia edilen Yüce Cumhur
başkanlığının. 97'nci maddede de aynca görevleri be
lirtilmiş; sınır ve kapsamı takyid edilmemiştir. 97'nci 
madde «Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmesi, yaban
cı devletlere temsilci göndermesi, Türkiye'de yabancı 
temsilcileri kabul etmeleri, antlaşmaları onaylaması 
ve imzalamasın gibi ve «Sarih af>. Ayrıca, 96'ncı 
maddede belirtilen andın muhtevası, kavramı ve so
rumluluğu. 

Şimdi, sorumluluktan ne kastediyoruz?.. Kanaa
timce, sorumluluk ikidir. Maddi sorumluluk, manevi 
sorumluluk. 
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| Maddi sorumluluğu; tabii ki, hukuki ve cezai di-
| ye niteleyebiliriz. Ama bunun ötesinde de kişi olan, 

insan olan herkes için kanunlar sorumluluk yüklem ese 
dahi, manevi bir sorumluluk vardır. Dini, ahlâki; in-

! san olmanın gereği bir manevi sorumluluk vardır. 
Bu itibarla, sorumsuzluk kavramını, ancak Ceza 

| Kanununun kalıpları yönünden mütalaa etmemiz ge-
| rekir. Bu itibarla, Saym Cumhurbaşkanımızın sorum

suzluğu kesin olarak ileri sürülemez. Özellikle ceza 
ı kanunları ötesinde bir Türk tarihi vardır. Ezelden ebe

de kadar insanları değerlendirecektir ve özellikle dev
letin başında bulunan yüce kişiler bir nevi kılı kırk 
yaran bir laboratuvarı durumundadır. Hatta tarih, yü
ce insanların kadavrasıdır diyebiliriz. 

Aynca, vatan hainliğinden dolayı, sadece bir fiil
den dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ka
rarından dolayı sorumluluğu da zaman içerisinde de
ğişir. Yani vatan hainliği Anayasa ve Ceza Kanu
nunda belirli fiiller içindir; ama öyle şartlar doğar ki, 

I memleket o kadar büyük buhranlara girebilir ki, ufak, 
bir olayda ihmalden dolayı vatan hainliği diye nitele
nebilir. Bugünden bir şey kestiremeyiz. Sosyal akış 
bugün için bize her konuda kesin kural koymaya ma
nidir. Bu itibarla, Cumhurbaşkanımızın tam manasıy
la, her ne kadar bir Hükümet Başkanı kadar fiili ve 
maddi bakımdan rahaısa: olmasa bile; her parlamen
ter gibi, her Hükümet Başkam gibi ve her vatandaş 
gibi ve onların ötesinde yüce sorumlulukları vardır. 

î Yüce Başkanımızın bu sorumluluğu gözönünae 
bulundurulursa; Türkiye'de içinde bulunduğumuz 

I şartlar da gözerdin de bulundurulursa, evvela liderler 
| a r a n d a bir eşgüdüm ti-planlısı yapmasının gerekli, ol-

cuğu inancındayım, özellikle Cumhuriyet Kalk Par-
I UF.:. ; rxH Sayın Ecevit de Adalet Partisi lideri Saym 
; Dernir-oHn. birlikte, ^ndan sonra ayrı ayrı diğer iider-
! lerle bir toplantı yar: m a çın m gerekli olduğu inanemda.-
\ yan. Ke'e oz.ellik.-e MI İP liderini bunlarla bir araya 
j getirmemesi lazımdır. 

i Bir ikinci önerim; Üniversitelerarası Kurul üye-
I lerini ve etkin olanlarını bir araya getirmesidir ve bu 
j konuda yapılacak bir toplantıda, temenni değil de ke-
! sin ok-rak çare, reçete istenmelidir. 
j Aynca, halktan uzakiaşmamış, halktan kopmamış 
| hariciyeciler arasında; basın ağalarının dışında, kamu-
1 oyuna mal olmuş tüm yazarları temsil eden değerli 
| düşünür ve yazarlar arasında bir toplantı yapıp bir 
\ ara ; 'a getirmesi lâzım. Çünkü, basın ağalarında mu-
| hakkakki bir çıkar vardır. Siyasi partileri dahi yerine 
) güre reklam aracı kullanabilecek denaete düşebilirler. 

http://oz.ellik.-e
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Ayrıca, temcilciîeri bulunmayan siyasi parti lider- j 
leriyie, yani Anayasa çizgisi içerisinde, solumuzda sa- | 

• 

ğımızda, Büyük Millet Meclisinde temsilcili bulunma
yan siyasi partilerin liderleriyle gürüsrn e yapılması şart
tır. Tabanda onları da tutan kuvvetler, kamuoyu var
dır. 

Özellikle bütün bu toplantıların, reçetelerin tek il
kesi olması lâzım geldiği inancındayım. Bu rejim, bu 
düzen ve hepimiz için kutsal olan bu çatı içerisinde, 
bugün için Cumhuriyet Halk Partisiyle Adalet Parti
si; ama yarın için bu alternatif değişebilir ki, değişece
ğine inanmıyorum ya kısa vadede.. Cumhuriyet 
Halk Partisi ile Adalet Partisinin d'şmda bir hükümet 
önerisinden kesinlikle vazgeçilmeli. Bu konudaki geniş 
tabanlı hükümet önerisinde bulunan düziabanîılann 
temennisinden vazgeçilmeli ve özellikle Orduyu siya
sete itmek isteyen tabansızlar, korkakların temennisi 
ciddiye alınmamalıdır. 

Bu itibarla, Hükümet ya Cumhuriyet Halk Partisi 
bünyesinden veyahutta Adalet Partisi bünyesinden 
sudur eder. Bunlardan ikisi koalisyon kuramaz. Zira 
alternatiftir. O zaman şer kuvvetler bunu kaymak gi
bi su üstüne çıkarır ve tehlikeli ortama girebiliriz. Bu 
itibarla, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı, artık bu se
çim döneminin sonuna, yani 1981'e kadar vazgeçil
mez bir zorunluluktur. Adalet Partisinden, asgari müş
tereklerde, önemli konularda sadece destek (Muhale
fet görevini şerefle yapmak kaydıyla) bekleriz. 

Ben şunu şahsım adına arz etmek isterim: Millet
vekili olsaydım ve Adalet Partisinin de oy çoğunluğu 
fazla olsaydı, şartlar tehlikeli (Muhtıra gibi) bir du
ruma gitmiş olsaydı ve Adalet Partisinin de bir iki 
milletvekiliyle iktidar yürütme zarureti şart olsaydı: 
yani onun dışında Halk Partisinin iktidar olması im
kânsız olsaydı (Meselâ 100 milletvekili vardır, kura
mayacaktır) ve bunun dışında dışarıdan bir başbakan 
veyahutta Parlamentonun üstünlüğüne ve partilerin 
vazgeçilmez unsur olma düsturuna gölge düşürecek 
bir hükümet tehlikesiyle karşı karşıya kalacağım sıra
da, öyle bir ortamda, Adalet Partisi hükümetine gü
venoyu vermeyi şeref telakki ederim. Aynı şerefi Ada
let Partisinden de bekleriz; bugünkü ortam içerisinde. 

Arkadaşlar; 
Bu rejim devam edecektir. «Geniş tabanlı hükü

met» deyip de, Sayın Ecevit ile Saym Adalet Partisi 
Liderini tamamiyle bertaraf edip, Türkiye'de yeni, 
gardıroptan çıkma, gardıroptan fırlama, Atatürk'ü is
tismar eden tipleri istemiyoruz. Üçüncü yol varsa, o 
tehlikelidir; o zaman Anayasa dışı kuruluşların, der

neklerin söylediği «Tek yol devrini» geçerli hale ge
lebilir. Bu rejim devam etmelidir. Adalet Partisiyle 
Halk Partisinin; birisinin muhalefeti, birisinin iktidarı 
desteklemesi suretiyle eşgüdüm toplantılarının bu ilke 
üzerinde toplanması, tavsiye; gelişigüzel reklam, gös
teriş, bildiri artık geçerli değil. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Size güveni

yorum Sayın Başkan, biraz geç başlamıştım. 
Bu itibarla burada havanda su dövmeyelim. Sayın 

Yüce Başkanımızdan şu istirhamım da var: Bu top
lantılardan bir de Anayasa değişikliği önerisini istir
ham edeceğim. Kamu İktisadi Kuruluşlarındaki yol
suzluklar had safhaya çıkmıştır. Suiistimaller had 
safhaya çıkmıştır. Her devirde devam etmiştir, bugün 
de devam etmektedir. Bu itibarla Anayasamızın 126 
ncı maddesini kaldırmak lâzımdır. Bakanlık ve icranın 
bünyesine vermek lâzımdır. Ne acı bir tecellidir ki, 
devlet memurları Memurin Muhakemat Kanununa ta
bi iken, Kamu İktisadi Kuruluşları, özellikle SSK'ya 
mensup ve diğer kamu kuruluşları mensupları Me
murin Muhakemata tabi değil. Tamamiyle doğrudan 
doğruya savcnın denetimi altındayken, hergün suisti-
malier gazetelerde boy boy yazarken, hiç bir Cumhu
riyet savcısı kalkıp bunu bilirkişi, maliyeci, uzman bu
lup da o müessesenin içindeki saistimalleri, rezalet
leri meydana çıkarma külfetine katılanmıyor. Ama o 
Cumhuriyet savcısı, «Bu resim müstehcen midir, de
ğil midir?» gibi gereksiz işlerle uğraşıyor. 

Git barlarda müstehcenliği gör mübarek. Görevin 
bu değildir. Büyük yolsuzluklarla mücadele etmektir. 
Bu itibarla, adli görevi basitleştiren Cumhuriyet sav
cılarıdır. hâkimler değildir. Liderler hata ediyor, Ece
vit hariç, Türkiye'de hâkimler ev hanımına benzer. 
Kutsaldır, tarafsızdır. Mutfağa ne gelirse onu yapar 
hanım. Erkek ayyaşsa, kumarbazsa, eve bir şey getir
miyorsa hanım bir şey yapamaz. 

Eğer Türkiye'de Milli İstihbarat, Cumhuriyet Sav
cılığı ve yönetim çalışmıyorsa, delil götürmüyorsa hâ
kimin günahı yoktur. Liderlere mantık ilacı tavsiye 
ederim. Güvenlik Mahkemesiyle akıllarını bozmasın
lar. Güvenlik savcısı, güvenlik otoritesi ve yönetimi 
istiyoruz. Delil varsa her hâkim karar verebilir. Hâ
kimlerin verdiği karan o deliller karşısında stajyer bir 
hâkim de verebilir. Yeteneği gerektirmez. Bunu anla
tamadık, çok hukukçu vardı; ama bu kutsal müesse
seyi, adalet müessesesini güvenlik mahkemesi, hâkim
ler, hâkimler serbest bırakıyor gibi lüzumsuz slogan
larla kamuoyunu bulandırmayalım. Çünkü, bu bü
yük anarşi olur. Kurallar kavramını bertaraf etmiş 
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oluruz. Demokrasi bir cehaletin hâkimiyeti haline ge
lir; disiplin ve kuralları bertaraf eder. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen bağlayın efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanlığımızdan özellikle bundan 
sonra Türk basınını temsil edecek değerli şahısların 
Yeşil Çam stili boyalı gazetelerin değil, ciddi gazete
lerin de sesini Yüce Cumhurbaşkanlığında duymak is
teriz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekrete

ri Sayın Halûk Bayülken. 
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETE

Rİ HALÛK BAYÜLKEN — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun sayın üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi dolayısıyla muhterem 
hatiplerin burada ifade buyurmuş oldukları hususları 
büyük bir dikkatle dinleyip not ettik. Bu gö
rüşmeler sırasında ileri sürülmüş olan görüşleri, dilek
leri ve diğer bütün hususları Sayın Cumhurbaşkanımı
za kemali sadakatle arz edeceğim. 

Diğer hususlarda başka bir maruzatım yoktur Sa
yın Başkan. 

Derin saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çöker. 
Buyurun Sayın Çöker. 
FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1979 Mali Yılı 

Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 

900 

Genel Yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

90 294 000-

D 

3 650 000 

D 

Cumhurbaşkanlığı 1979 mali yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısının müzakeresi sona ermiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Ç) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESt 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1979 Mali Yılı 
Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

İlgililer lütfen yerlerini alsınlar efendim. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Erdem. 

Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA MEHMET ERDEM (Bi

lecik) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Sayıştaym 1979 Mali Yılı Bütçesi hakkında Adalet 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere yük
sek huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Sayıştay, Anayasamızın 127 nci maddesine göre 
faaliyet gösteren bir Anayasa kuruluşudur. Anayasa
mızın 127 nci maddesi Sayıştaya, genel ve katma büt
çeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 
ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 
bağlama işlerini yapmak görevini vermiştir. 

Yine Anayasamızın 127 nci maddesi, «Sayıştayın 
kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının ni
telikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yü
kümleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin te
minatı kanunla düzenlenir» hükmünü getirmiştir. 
Anayasamızın bu hükmüne göre, tedvin edilen 832 
sayılı Kanun Sayıştayın çalışmalarını düzenleyecek is
tikamette çıkarılmıştır. 

Sayıştay yurdumuzun en eski ve köklü kuruluşla
rından birisidir. Kendisine mevdu hizmetleri zor şart
lar ve kıt imkânlar içinde bugüne kadar başarıyla yü
rütmüştür. Vatandaştan alınan verginin mahalline 
sarf edilip edilmediğinin murakebe edilmesi ve sarfi
yatın millet ve devlet yararına yapıldığına, vergi mü
kellefinin inandırılması elbette gereklidir. 

Vatandaşın seve seve vergi vermesinin önde gelen 
şartı budur Anayasamız bu maksatla Sayıştayın ge
lir ve gider denetimini, miletin mümessili Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına yapması hükmünü getirmiş
tir. 

Sayıştay, kesinhesapları tetkik ederken, mutabakat 
beyannameleriyle yetinmemelidir. İptal edilen tahsi
sat üzerinde durulmaması, denetimde bir noksanlıktır. 
Tahsisat, görevin karşılığıdır. Tahsisatın kullanılma
ması ve hizmet karşılığı tahsisatın iptali, yatırımların 
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yapılmamış olması, hizmetin yerine gelmemesi demek
tir. 

Bütün bunların mali ve siyasi sorumluluğu var
dır. Sayıştay, denetimde bunların gözönünde bulun
durulması gerekir. 

Savurganlığı tahammül edilmez bir hale getiren 
Ecevit Hükümetinin politik mülahazalarla binlerce 
masum memurun merkeze ve yurdun muhtelif yerle
rine atanmaları, sürülmeleri, hizmetlerden uzak bıra
kılmaları hususları, Sayıştay tetkikatında gözönünde 
bulundurulmalıdır. Bütçesine hâkim olamayan aileler 
gibi, bugün olduğu gibi, hükümetlerin de ipin ucunu 
kaçırması ve Devlet bütçesinin milletten alınan ver
gilerden meydana gelen bir deniz telâkki ederek, Ece
vit Hükümeti gibi, adama göre işler, yüzlerce yeni 
kadrolar, müşavirlikler, uzmanlıklar ihdası, resmi ku
ruluşlardaki israfın akla gelebilen ve gelemeyen her 
çeşidi kol gezerken ve personel istihdamında bir mi
rasyedilik zihniyeti hüküm sürerken, millet adına 
denetimin, düne nazaran bugün çok daha önem ka
zandığı bir vakıadır ve Sayıştaydan, bu konuların de
netiminde hassas olmalarını istemek hakkımızdır. 

114 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olan Sayıştay, 
Devlet çarkı ilerisinde en etkin denetim organı, bir 
hesap mahkemesi olarak kötü yöneticinin tüm para
sal işlemlerinde aşılması zor ve imkânsız bir baraj 
olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Görev ve sorumluluk bilincinin de ötesinde, Dev

letin milyarlarca liralık gelir giderinin denetimini 
yapan ve bunu yaparken de bazen genel müdürlükle
rin, bakanların, hatta bazen Başbakanın haksız ta
sarruflarına dur demek zorunda kalan, bu denli önem
li görev yüklenmiş oln Sayıştayın engin değer taşıyan 
denetçilerinin, Başkan ve üyelerinin denetimlerini 
daha iyi bir biçimde sürdürebilmeleri için yetkilerinin 
artırılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bütçenin tatbikatı ve hükümet icraatını mali yön
den Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek
le yükümlü bu kuruluş mensupları, feragatla üzerle
rine düşen görevleri yerine getirmekle beraber, bu
günkü bütçenin gelir ve giderleri ve buna bağlı ola
rak çoğalan evrak, personel ve denetimin daha etkili 
yapılabilmesi için personel kadrolarının artırılması ge
rekmektedir. 

Bugün Sayıştayda bulunan denetçi miktarı azdır. 
Bu miktar, keyfi, şahsi, partizan ve kanunsuz işlem
leriyle şöhret yapan, Basın - Yayın ve Turizm Ba
banı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının denetimini u&-
hi zor yapabilir bir durumdadır. 
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Sayın senatörler; 
Tekniğin bu derece ilerlediği bir ortamda, Sayış-

tayı teknik makinelerle teçhiz ederek, daha çobuk ve 
doğru denetim yollarını aramak icap eder. Sayıştayın 
kompütür makineleriyle rahat, çabuk ve doğru dene-
netim sağlamak zarureti vardır. Bu meyanda, bugün
kü Sayıştay binasının sağlıklı, düzenli ve verimli bir 
çalışmaya elverişli bulunmadığını, bir vesileyle ziyaret 
ettiğimde yakinen görmüş bulunan bir arkadaşınız sı
fatıyla, Sayıştayın şanına yaraşır modern bir binaya 
en yakın bir zamanda kavuşmasının elzem olduğuna 
inanmaktayız. 

Dcğeıii senatörler; 
Şimdi de dikikatıleriinlizi önemli bir njoıktaya çeik,-' 

mak istiyorum. Malumunuz veçhile Anayasaımızımı 
127'nci maddecinin sarahatine göre, Sayıştay -karar
lan kesindir. 852 Sayılı Sayıştay Kanununun, ruhu 
ve tüm m&ddelerli de Anayasamıza göre düzenkınimliş-
fcir. Yine, 852 Sayılı Kanunun 45'nci maddesimin. son' 
fıkrasında, «Sayıştay ilâmları aleyhine Danıştaya 
dava açılamaz» denlmiştir. Bu sarih hükme rağmen, 
Danıştay, Sayıştayın kesin hükümlerini inccleıme ve 
icabımda dieğiştirme yetkisi olduğu iddiası ile Ana
yasa Mahkemesine 852 sayılı Kanunun 45'nci miadı 
desinin son fikrasının iptali için davalar açmış, Ana
yasa Mahkemesi aynı durumda olan bu davaların (ilik 
dördümü reddetmiş, beşinci kez açılan davayı kabul 
edereik, adı geçen fıkrayı iptal etmiştir. Danıştay da 
bu İkalar gereğince, Sayıştayın rmuiblkemı kaziye haline 
galen ilamlarını tetkik konusu yapmaya başlamıştır. 

Sayıştay, Sayıştay Kanunun um açık hükmüne göre 
kararını Türtldye Büyük Millet Meclisine niyahet'en, 
yani vekaleten veıımelctedir. Danıştay, Sayıştay hü» 
(kümlerini teükik ve kontrol etmdkle Yüce Meclisleri 
de demetliyor deımsktir. Yüce (Meclisleiln kanuni 
haklarına sahip çıkması, t'eşr'ili kuvvetten tek kaynağı 
oluşu ilkesii üzenine gölge düşm'emıesi İçin hassas dav
ranması ve gerekirse bu hususitaki kanun deği^klk-
lerinli mutlaka sağlamrnasımın gerekeceği Sc.aimaaii11.m-. 
deyiz. 

.BAŞKAN — Sayın Erdem yedi dakikanız var 
efendllm,. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ERDEM (De
vamla) — Teşekkür ©derim Sayın Başkan. 

Bu durumun devamı Sayıştayı Danıştayım bir alt 
kuruluşu halime getirmekte ve Türkiye Büyük Millet; 
Meclisinin yas'al yetktslnıi kısıtlamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Kanuni, teknik ve personel bakımından içimde bu-< 

lunduğu büyük müşkülâta rağmen, üstün bir vazife 
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şuuru İçinde hlzmat eden bu köklü müessesemize ka
mun! lcla;ü -ve -t&k'nijk her türlü yardımın yapılması za-
rurcllne ilaanıyoruz. 

Saçı bitmedik yetimlerin hakikini koruyan ve Dev
let pahasının, harcanmasında titizlik göstereceklerine 
unlandığımız Sayıştay mensuplarına ve Milletimize yen; 
Bütçenin; hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Adalet Par-
t'iiii Grubu ad.na hepinizi saygılarla selâmlar.m. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
ma Sayın Veli Uyar, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA VELÎ UYAR (Yozgat) — 
Sayın Başkan., saygıdeğer senatörler; 

Sa'y,çtay Başkanlığının 1979 Yılı Bütçesi hakkında 
CurnliiUrlyjt Halk Farisi Grubunun görü şiirini kısaca 
arz etmek üzere 'huzurunuzdayım. Bu nedenle hepi
nize saygılar sunarım. 

•Dünyada hemen her devlet, idarenin eylem ve 'iş
lemlerini denetlemek üzere çeşitli organlar kurmuş
lardır. Bizde de mali işlemlerin deneüenrneii £çm Sa
yıştay kurulmuştur. Yüz yılı aşkın bir geşrnlş'i olan 
Sayrştayırnız, bu müddet içerisinde kuruluş ve görev-
leiiinde bazı değişikliklere tabi tutulmuş ve en son 
1961 Anayasamızla da, SayiŞtayın görev ve yetkileri 
Anayasanın 127'nci maddesinde belirtilmiş olmakla 
Sayıştay bir Anayasa kuruluşudur. 

Sayıştaym idarenin mali İşlemlerini her yönde de
netlemesini arzu eden Cumhuriyet Halk Partisi bun
dan da'ima lc;vanç duyar, ama biraz evvel bir grubun 
sayın sözcüsünün, Ecevit Hükümetinin işlemlerfihi 
enine 'boyuna Sayıştaym denetlemesine tabı tutulma
sını arzu ettiler. 'Biz bundan daima kıvanç duyarız; 
ama ne gariptir ki, Sayın Adalet Partisi iktidarda 
ilken ve ondan daha evvel de Demokrat Parti zama
nında Sayıştay denetiminden kurtulmak için birçok 
kanunlarda maddeler sevkedilmiş ve bunlar bugün 
maalesef yürürlüktedir. 

Anayasamızın 127 nci maddecinde görev ve yetki
leri belirlenen, 832 sayılı Kanunla kuruluşu tamamla
nan genel ve katma bütçeli dairelerle, bu daireler 
tarafından sermayesinin yansı veya yarısından faz
lasına katılmak suretiyle kurulan sabit ve döner ser
mayeli veya fon şeklindeki kurumların gelir ve gider
leri ile malî arın m Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 
yargılamak yolu ile kesin hükme bağlamak, kesin 
hesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi 
düzenlemek, Devlet malları ile genel ve katma büt
çeli idareler dışında kalan denetime giren diğer idare 

ve kurumların yıllık hesaplarının inceleme sonuçlan 
hakkında Meclislere rapor düzenlemekle Sayıştayımız 
görevli kılınmıştır. 

832 sayılı Kuruluş Kanununda organları, denetim 
ve yargılama yöntemleri ve etkinliği belirtilen Sayış
tayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Devlet 
harcamalarının kanunlara uygunluğu, yatırımlara ait 
sözleşmelerin plan ve programlara mutabakat, kadro 
dağıtımının hizmet verimliliğini artırıcı yönde olup 
olmadığının saplanması yönünde hakikaten etkin bir 
rol oynuyor mu? 

Kamu gelirlerinin tahsilinden öte yaygın kanaat 
olarak zihinlerde yerleşen vergi kaçakçılığının önlen
mesinde Sayıştaym uyanları ve yönlendirmeleri ne
lerdir? 

Saygıdeğer üyeler; 
Sayıştay tarihi geleneklerinden sıyrılıp 832 sayılı 

Kanunda öngörülen yukarıda değindiğimiz konularda 
lenetim ve yargılama noksanlıklarını giderici tedbir
leri süratle almalı ve denetleme uygunlama alanında 
ürmş olduğu ve almakta olduğu kararları Yasama 
Meclislerine süratle aktarmalıdır ki, bu denetimini 
Jaha iyi yapmış olsun. 

Meclislerde kendi adına denetleme yapan Sayış-
aym bu kararlarının sonuçlarını, sıkı takip etmelidir. 

Etmelidir ki, Sayıştaym Anayasamız ve diğer kanun-
=arla kendine verilen büyük görevlerinin etkinliği an
laşılsın. Ne yazıktır ki, Sayıştay genel uygunluk bil 
dirimleri ve kesinhesap kanunları ve dolayısıyla üç 
aylık raporlar TBMM'inde zamanında tetkik edilme
diği için maalesef bu etkin denetini havada kalmak
tadır. 

Sayıştay TBMM adına denetleme, sorumluların 
hesap ve işlemlerini yargılama yolu ile kesin hükme 
bağlamakla görevli bulunduğuna göre bu büyük gö
revin ifasında herhangi bir tereddüde yer verilmeden 
Sayıştay raporlarının ve kesinhesap kanunlarının ve 
genel uygunluk bildirimlerinin Meclislerimizce sü
ratle incelenmesi gerekmektedir. 

Sayıştaym Anayasamızın 128 nci maddesi gereğin
ce düzenlemesi gereken genel uygunluk bildirimle
rinin, kesinhesap kanun tasarılarının Parlamentoya 
verilişinden itibaren altı ay içinde TBMM'ne sunul
ması gerekmektedir. Bu konuda yaptığımız incele
mede genel uygunluk bildirimlerinin bir kısmının sü
resi içinde, bir kısmının da süresi geçtikten sonra 
sunulduğu görülmektedir. 

Sayıştay Kanununun 81 nci maddesi genel uy
gunluk bildirimlerinin hazırlanabilmesi için Bakan
lıklar kesin hesaplarının sayman hesaplan ile Hazi-
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nece düzenlenen genel hesabında bakanlıklar kesin-
hesabı ile karşılaştırılmasını, aynı Kanunun 84 ncü 
maddesi de saymanlık idare hesapları tamamlanarak 
Sayiştaya verilmedikçe kesinhesap kanun tasarıla
rının (Anayasada belirtilen bir yıllık süreyi aşma
mak şartıyla) Millet Meclisi Başkanlığına sunulaca
ğını öngörmektedir. 1972 - 1973 ve 1974 yularına 
ait bazı saymanlıklar idare hesabı cetvelleri Sayiştaya 
halen tam olarak verilmediğinden Sayıştayca bu he
sapların yargılanması yapılamadığı, bu nedenle sözü 
edilen 81 ndi maddemin gereği saymanlık idari he
sapları ile kesin hesaplar ve Hazine genel hesabı, 
karşııaştırılamadığı, bu yıllara ait genel uygunluk 
bildirimlerinin Millet Meclisi Başkanlığına sunul
masında gecikme meydana geldiği üzüntü ile görül
müştür. Bu konuda özellikle Maliye Bakanlığına gö
rev düşmektedir. 

Millet parasının, millet adına denetim yetkisi 
TBMM'nin dir. Ayrıntılı incelemeleri ve ihtisası ge
rektirmesi nedeniyle bu denetim TBMM adına Sa
yıştay tarafından yerine getirilir. Bu niyabet ancak 
ve yalnızca Sayiştaya tanınmıştır. Sonuçları, genel 
uygunluk bildirimleri ve önemli konularda ayrı ra
porlar halinde Yasama Meclislerinin bilgisine sunu
lur. Halbuki sorumluların hesap ve işlemler iran yar
gılama yolu ile kesin hükme bağlanması Sayıştay in 
TBMM adına yapacağı denetimi doğrudan etkiler. 
Bir bakıma bu denetimin hazırlık safhasını teşkil 
eder. 

Geçen yıllarda Anayasa Mahkemesinin 832 sayılı 
Kanunun 45 nci maddesinin son fıkrasının iptalin
den sonra, Sayıştaydan sadır olacak kesin hüküm 
aleyhine Danıştaya başvurulabileceği kanaati belir
miştir. Bu surede, Sayıştay denetiminde, Danış
tay içtihadına tabi kurum haline gelecek bunun so
nucu olarak idarenin gelir - gider ve mallarının 
TBMM adına denetlenmesinde anayasa koyucunun 
sadece Sayiştaya tanıdığı niyabet, bir ölçüde Da
nıştaya teşmil edilmiş olmaktadır. 

Bu itibarla; Anayasamızın 127 nci maddesinin 
bu konuya ilişkin olarak Sayıştayca sorumluların 
hesap ve işlemleri hakkında verilen kesin hükümler 
aleyhine başkaca bir mercie başvurulamıyacağını ön
gören bir fıkranın eklenmesi uygun olacaktır. 

Değerli senatörler; 
Memnuniyetle öğrendliğimize göre birkaç yıldan 

beri bu konu hakkında tüm partiler ortak görüşe 

sahip olmakta iselerde; bugüne kadar bir elle tutu
lur sonuç alınmamıştır. 

Anayasamızın 127 nci maddesinin son yorumu ile 
hukuk alanında ortaya çıkması kaçınılmaz olan ih
tilaflara meydan verilmeden söz konusu değişikliğin 
biran evvel gerçekleşmesi zorunludur. 

Sayın senatörler; 
Sayıştayımızın üş yükü ve 1979 yılı Bütçesindeki 

ödenekler cetvellerde açıkça görülmektedir. Burada 
Sayıştayın 1978 yılı Bütçesine nazaran % 31,3 ora
nında rakam olarak da 73 909 255 TL. İrk bir 
artış görülmektedir. 

Ödenek miktarındaki artışın 57 145 000 TL. sı 
psrsonel giderleri harcama kalemindedir. 

Sayıştay iş hacminin devlet bütçelerindeki artış
lara ve iş hacminin yoğunluğu nispetlinde, Sayıştay, 
kuruluşundaki personel artışları özellikle denetleme 
organlarının genişlemesini karşılamak üzere öngörü
len bu artış normal karşılanmalıdır. Diğer artışlar 
ise, Sayıştay işlemlerinin bilgi sayarlara dönüştürül
mesi ve işlem merkezlerinin oluşturulmasında öngö
rülen teknik cihazların satın alınması ve binanın ba
kım, onarım giderleri ve tüketim mallarında meyda
na gelen fiyat artışlarından ileri geldiği meydanda
dır. 

Sayın senatörler; 
Üzülerek belirtmemiz gereken bir husus, geçen 

yıl Sayıştayımızın Başkan ve üyelerinin seçliminde 
Meclis Başkanlığının tutum ve davranışlarının bu 
tarihi müesseseye yakışmayacak bir ölçüye varması
nı basında ve kamu oyunda yanlış yorumlara sebep 
olacak ölçüde yorumlanmıştır. 

Yüksek Sayıştayın, Başkan ve üyelerinin seçim
leri 832 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Bu seçimle
rin yapılış şekillerinde herhangi bir tereddüdün doğ
maması en arzu edilir bir şekildir. Bu tereddütlerin 
giderilmesi ise. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurullarında çözümlenmesi gerekirken, 
Millet Meclisi Başkanlığımızın yanlış bir tutumu 
bu tarihi müessesemizi zor durumda bırakmış, hatta 
1979 yılı Bütçesinin Millet Meclisi Başkanlığınca 
kabul edilmeyecek bir ortam yaratılması hiç arzu 
edilen bir hareket olmaması gerekir. 

TBMM'ne bağlı bir kuruluş elan Sayıştayın, 
Başkan ve üyelerinin özlük haklarının Danıştay ka
rarlarına dayanılarak ödenmesi hiç de arzu edilen 
bir husus olmasa gerekir. 
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Temennimiz bundan sonraki seçimlerde böyle bir 
yolun tutulmaması, hem Sayıştayımızın, hem de 
bağlı bulunduğu Parlamentomuz yönünden daha, dik
katli davranılacağı merkezindedir. 

Sayın senatörler; 
1979 yılı Sayıştay Bütçesinin detaylarına daha 

fazla inip, rakamlarla sizlerin kıymetli vakitlerinizi 
almak listemedik. 1979 yılı Bütçesinin Sayıştayımı-
za ve değerli mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayıştay Bütçesi üzerinde grupları 
adına ve şahısları adına söz isteyen başka kimse ol
madığı için, Sayıştay Başkanı Sayın Cahit Eren'e 
söz vereceğim. Sayın Eren tenkitler umumiyetle 
temenni mahiyetindte olduğu ıiçin lütfen kısaca yeri
nizden konuşmanızı yapınız. 

SAYIŞTAY BAŞKANI CAHİT EREN — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Sayıştay Bütçesi vesilesiyle grupları adına Sayış
tayımızın işleyişi ve sorunları üzerinde yapıcı ve ay
dınlatıcı görüşler ve eleştiriler ileri süren sayın söz
cülere huzurunuzda teşekkür ederim. Bu öneriler ve 
eleştirilerden Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, 
genel ve katma bütçelerin denetimini üstlenmiş bir 
örgüt olarak en iyi bir şekilde irşatlardan ve öneri
lerden yararlanmak btizim için bir görevdir. Yapıcı 
görüşler doğrultusunda ve lütfedilecek bütçe ile 
daha çağdaş bir denetim, daha etkin bir denetim 
yapmak ve sonuçlarını Yasama Organlarımıza zama
nında aktarmak görevi içinde çalışacağız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1979 Mali Yılı 
Bütçe Kanun tasarısının müzakereleri bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlilmiştir. 

Ç) SAYIŞTAY BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve destek 
hizmetleri 101 923 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme, yargı ve karar hiz 
metleri 204 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 3 330 COO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı 1979 mali yılı Bütçe Kanun 
Tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

D) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Başbakanlık 1979 mali yılı Bütçe 

Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. Lütfen 
Komisyon ve Hükümet, yerlerini alsınlar. 

Hükümet aranıyor mu?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aranıyor, aranı

yor. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Aranıyor 

ve bulunamıyor. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Ara verelim efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Parlamento 

hiçbir zaman böyle süratli görülmedi de ondan. (AP 
sıralarından «Ara verelim» sesleri) 

BAŞKAN — Oturuma onbeş dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 17,00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılına Saati : 17,10 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet BUgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
D) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık 1979 mali yılı Bütçe 
Kanun Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Erdoğan Adalı, Adalet Partisi Grubu adına. 
AP GRUBU ADINA ERDOĞAN ADALI (İs

tanbul) — Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
Anayasamız gereğince bakanlar arasındaki işbirli

ğini sağlamak ve Hükümetin genel siyasetinin yürü
tülmesini gözeten Bakanlar Kurulunun Başkanı olan 
Başbakanın bütçesi hakkında görüşlerimizi bildirmek 
için huzurunuzdayız. 

Bu bütçe dolayısıyla Hükümete ismini veren Sa
yın Ecevit'in genel siyasetinin üzerinde durmamız ta
biidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İleride Türk siyaset tarihinin tarafsız yazarları, Sa

yın Ecevit Hükümetini, kuruluşundan itibaren pek iti
barlı bir şekilde yazamayacakları muhakkaktır. 

İktidar olabilmek için, başta milli irade anlayışı ol
mak, üzere, pek çok demokratik müessese ve prensi
bi çiğneyerek, ahlâk ve meşruiyet gibi Devletin te
melinde yatan mefhumları yıkarak kurulan bu Hükü
met, iktidar olmuştur; ama asla ve asla muktedir ola
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu Hükümet, 5 Ocak 1978'de işe başlarken, Sayın 

Ecevit, «İlk işimiz can güvenliğini sağlamaktır» de
diği için, önce bu konuya temas etmek istiyorum. 
Zaten bugünkü Hükümet, işbaşında önceki Hükümet
leri eli kanlı katil ve anarşinin kaynağı ilân ederek 
gelmiştir. 

Sayın Ecevit'in teşhisi şuydu: «Hükümet gider, 
anarşi biter.» Mesele bu kadar basitti. Böyle olunca; 
anaların gözyaşını bir günde durduracağına söz ver
mekte ve vade koymakta kaçınmadı. Kendi kendine 
bir müeyyide ve ilke kararı koydu: s 

«Bir ülkede bir kişi ölürse, o Hükümet derhal is
tifa eder» 

Sayın Ecevit, 12 Ocak 1978'de Senatomuzda oku
duğu Hükümet Programında, «Hangi yönden, nere
den gelirse gelsin, hukuk kurallarıyla bağdaşmayan 

bu tür davranışların kaynakları hızla kurutulacaktır» 
demişti ve CHP Grubunca haklı olarak alkışlanmıştı. 

İşte bugünkü iktidar, anarşik eylemlere bu anla
yışla başladı. Bu anlayışla yaklaştı. Bu teşhisin ne 
kadar yanlış olduğu kısa zamanda acı bir şekilde orta
ya çıktı ve memleketimizde Cumhuriyet Tarihinde gö
rülmemiş olaylar cereyan etti. Can ve mal güvenliği, 
huzur ve emniyet gibi bir şey kalmadı. 

Bugün, hava karardıktan sonra sokağa çıkmak 
cesaret meselesi olmuştur. Vatandaşlar birbirlerini an
cak Cumartesi - Pazar günleri gündüz vakti ziyarete 
gider oldular. Sabah evinden çıkan aile reisinin arka
sından, akşama sağ salim gelmesi için, dualar edilir 
hale gelmiştir. Savcılar, hâkimler, profesörler, gaze
teciler öldürüldü. Meclis Reisinin evi, Adalet Partisi 
Genel Merkezi, Anayasa Mahkemesi bombalandı; şe
hirler işgal edildi, halk mahkemelerinde idam hüküm
leri verildi ve infaz edildi, kurtulmuş bölgeler, şehir
ler ilan edildi, vapurlar kaçırıldı. Oysa Sayın Ecevit, 
iktidar olduğu zaman, «Kentlerimizi sokaklarında 
kurşunlanmadan yürünebilir, okullarında vurulma
dan okunul abilir, evlerinde bombalanmadan yaşa
nabilir duruma kısa sürede getirmek başta gelen gö
revimizdir» diyordu. Demek ki, Hükümet başta gelen 
görevini yapmamıştır. Ama Sayın Ecevit televizyon
da iyi konuşur. 17 Haziran 1978 günü, büyük bir 
pervasızlıkla, vatandaşın gözünün içine baka baka, 
«Toplumda huzur ve güvenlik sağlanmıştır. Artık 
anarşiden söz edilemez» diyebilmiştir. 

O tarihte 363 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 
O tarihten sonra 840 vatandaşımız daha hayatını kay
betti. Ama Sayın Ecevit meşhur konuşmalarına de
vam etti. Nihayet 14 Aralık 1978 tarihinde «Anarşi
nin sonuna geldiğimize inanıyorum» dedi. Maalesef 
o günden beri de 225 vatandaşımız daha hayatım 
kaybetmiştir. 

Sayın Hükümet Başkanının bu sorumsuz beyanat
larından şu neticeler çıkarılabilir : Ya Sayın Ecevit 
vatandaşın hayatını hiçe saymakta, huzur ve güven
liğine aldırmamakta veya aldırmasına rağmen bece-
rememektedir, acizdir. 
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Bütün muhalefet yıllarında «Anarşiyi önlemek için 
mevcut kanunlar yeterlidir. Sebep, Hükümetlerin ac
zidir» diye iddiada bulunan ve anarşiye karşı, hatta 
Anayasa emri olan tedbirlere yandaşlanyla beraber 
karşı çıkan Sayın Ecevit bugün yasal tedbirler pa
ketinin baş müdafiidir. Çünkü bugün ayakları suya 
ermiştir. Fakat 1 200 vatandaşımızın hayatı kaybe
dilmiştir. 

Bu Hükümet zamanında Cumhuriyet tarihinde 
görülmemiş hadiselerden biri daha cereyan etmiştir. 
İlk defa bir ilin valisi parti baskılarına dayanamaya
rak kendisinin merkeze alınması için müracaat et
miştir. 

Daha geçen gün Senatomuzdaki genel görüşmede 
Kars Senatörü arkadaşımız, Kars'ın, Aralık, İğdır, 
Kağızman, Sarıkamış ilçelerinin halkının Kars'a gide
mediğini, Kars'ın ilçeleriyle köyleriyle irtibatının ke
sildiğini bu kürsüden söylemişti. Yalnız Kars'ın mı? 
Elazığ da, Malatya da, S;vas da, Urfa da Anten de 
aynı vaziyettedir. 

Bu Hükümet devrinde gerçekten Cumhuriyet ta
rihinde görülmemiş hadiseler oluyor. Sanki Kıbrıs'ta 
toplumlararası müzakereler yapılıyormuş gibi, birbir
leriyle irtibatı kesilen Kars vilayeti temsilcileriyle 
Erzurum vilayeti temsilcileri valinin başkanlığında 
sulh müzakereleri yapıyorlar. Bütün bunlar olurken, 
Sayın Ecevit televizyondaki günlük programında 
«Toplumda huzur ve güvenlik sağlanmıştır» diyor, 
diyebiliyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kahramanmaraş'la, bildiğiniz gibi 20 - 26 Aralık 

tarihleri arasında Cumhuriyet tarihinin en acı olay
ları cereyan etmiş, bin küsur vatandaşımız ölmüş, 
binlercesi yaralanmıştır. Mahalleler tahrip edilmiş, 
bombalar, makineli tüfeklerle âdeta bir iç savaş ya
pılmıştır. Fakat bu Hükümet bunlara gaflet ve basi
retsizlikle seyirci kalmıştır. «Gafletle» diyorum, çün
kü Hükümetin Başı Sayın Ecevit 14 Aralık günü 
«Anarşinin sonuna geldiğimize inanıyorum» diyor. 
8 Kasım 1978 tarihinde Cumhuriyet Senatomuzdaki 
genel görüşmede, Hükümetin o günkü İçişleri Baka
nı, «Anarşi, bireysel anarşiye dönüştü. Toplu hadise
ler kontrol altına alındı.» diyordu. Yine bu görüşme
lerde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Tahtakılıç bu kürsüden, «Hangi toplu açık saldırı bu 
Hükümet zamanında yapılabildi?» şeklinde talihsiz 
bir teşhiste bulunuyordu. 

Kahramanmaraş hadiseleri fevkalâde önemli ve 
çok acı bir hadisedir. Yalnız Türkiye'de değil, bütün 
dünyada dehşet uyandırmıştır. Şikago Tribüne Gaze

tesi, «İrlanda Türkiye'nin yanında cennet kalır.», Al
manya'da Die Welt Gazetesi, «Kahramanmaraş'ta 
bir iç savaş cereyan ediyor. », Washington Post «İs
yan.», İngiltere'de Daily Telegrabph «Ülkenin tümünü 
sarsan bunalım.», The Guardion, İran ve Afganistan' 
daki gibi olaylar olarak, dehşetle ve önemle bütün dün
yaya ilettikleri bu olaylar, Türkiye'nin bir numaralı so
rumlusu Sayın Ecevit acaba nasıl değerlendirmiştir?.. 

Daha hadiseler bütan canlılığıyla devam ederken, 
pazar akşamı TRT'de, hadiseleri her zamanki gibi 
tek yanlı değerlendirmiş ve bunun sağcılar tarafından 
yapılan bir soykırımı olduğunu beyan ederek, zaten 
heyecanlı olan vatandaşları yeniden tahrik etmiştir. 

Sayın Ecevit'e göre, ne olursa olsun, mühim olan, 
bu aciz Hükümetin devam etmesidir. Diyor ki, be
yanatında, «İskandinavya gezimizin başarılarını çe
kemeyenler Maraş olaylarını çıkardılar. Maksat Hü
kümeti düşürmektir.» 

Bu, hadiseye bile ne kadar gayri ciddi baktığını 
göstermiştir. Ertesi gün Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunda -;;DJŞ güçlerin istihbarat örgütleri gibi devir
mek istiyor,» diyerek, ne kadar çelişki içerisinde ol
duğunu gözler önüne koymuştur. Halbuki Sayın Ece
vit sık sık Batı âlemini fethe çıkmakta ve bütün dün
yadaki itibarından bahsetmektedir. Aslında Kahra
manmaraş hadiseleri ve onu takiben Le Monde Ga
zetesinin tabiriyle, «Gönülsüz» olarak ilân ettiği sı
kıyönetim, Sayın Ecevit'in, Sayın Halûk Ülman'ın ta
biri ile «Umut» denilen kişinin iflasını kabul etmek
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Ecevit'in anarşi hakkındaki koyduğu teşhis 

nedir? Senatomuzdaki Genel Görüşmede, 8 . 1 1 . 1978 
günü bakınız ne diyor : 

«Devletin güvenliğini Devlet dışı güçlerle sağla
ma politikası, Devletin kendi yasal güçlerinin etkin-
ieştirilmesine karşı sürekli bir engel olarak çıkıyordu. 
Ve o güçlere Devlet için de ayrıcalıklı bir yer tanını
yordu. Anarşinin başlıca nedeni de bu idi. Buna karşı 
bazı çevrelerde tepki olarak çok yanlış, sağlıksız, sonu 
çıkmaz olan bir tepki olarak aynı yollara başvurmayı 
denediler ve Türkiye'de şiddet eylemleri böylece bir 
tırmanmaya dönüşmüş oldu.» 

Bu izahında Sayın Ecevit diyor ki; Türkiye'de hiç 
bir şey yokken, ortalık güllük gülistanlıkken, hiç bir 
sol eylem yapılmaksızın birtakım insanlar; yani sağ
cılar, Devlet gücünü sağlamaya talip olmuş ve o güç
lere Devlet içinde, hatta Devlet üstünde yer verilmiş
tir. 
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Birden bire ortaya çıkan bu duruma kızan birta
kım insanlar, yani solcular, tepki olarak aynı yollara 
başvurmuşlar; işte anarşinin nedeni budur. 

Öyle midir muhterem arkadaşlarım? 
Ya peki, 1968'îerde başlayan üniversite olayları, 

işgaller, boykotlar, devrini dernekleri, Dev - Genç' 
ler, gemi batırmalar, araba yakmalar, Orta - Doğu 
Üniversitesi hadiseleri, opera yakmalar ne oldu? On
ları kim yaptı? Sağcılar mı? Ya o, «Mesleğim dev
rimciliktir; Türk ve Müslüman değilim» diye mah
kemelerde ifade verenler ne oldu?.. İşte bu anlayışla 
anarşiye bakan Hükümet Başkanının bu yanlış teşhis
le hiç bir yere varamayacağı açıktır ve öyle olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
1978 yılı sonunda ve 1979 yılı başında asayiş ko

nusundan sonra en önemli mesele, içinde bulunduğu
muz ekonomik bunalımdır. 

1978 yılı başında, o zaman muhalefette olan Cum
huriyet Halk Partisinin ve Genel Başkanı Ecevifin 
o günkü iktidara karşı açtığı yıkıcı kötüleme kampan
yası unutulmamıştır. Bugün Sayın Ecevit Hükümeti
nin kurulmalına sebep olan meşhur Gensoru öner
gesinde şöyle denilmekteydi; 

«Hükümetin ekonomik alandaki sorumsuzca dav
ranışları, başarısızlığı nedeniyle yatırımlar durmakta
dır. Üretim düşmekte, gelişme hızı gerilemektedir. 

Görülmemiş bir hızla artan yaşam pahalılığı, dar 
ve orta gelirlilerin, halk topluluklarının dayanama
yacağı boyutlara varmıştır. 

Türk parasının değeri hızla ve süratle düşmekte
dir..» 

Görülüyor ki; Sayın Demirci'm Başkanlığındaki 
son koalisyon Hükümetinin düşürülmesine vesile olan 
Gensoru önergesinin nedenlerinin başında ekonomik 
durum gelmektedir. 

12 . î . 1978 tarihinde Senatomuzda Sayın Ece
vit tarafından okunan Hükümet Programmda; 

«Bugünkü hızlı enflasyon, esasen dengesiz olan ge
lir dağılımını daha da kötüleşti rerek geniş halk top
luluklarını yoksulluğa sürüklemiştir. Bu nedenlerle 
enflasyon hızının yavaşlatılması, sağlıklı bir gelişme 
sürecinin başlatılması, ekonomide ve mali alanda 
uygulayacağım:z politikaların ana hedefi olacaktır. 
Hazırlayacağımız güven ortamında sanayi yatırımla
rının sürekli bir kararlılık içinde gelişmesine özen gös
terilecekti»» diyerek, hükümetinin ekonomik politi
kasının ana hedeflerini belirtmiştir. 

Yine bu Hükümet, işe başlamadan memleketimi
zin durumunu ve geleceğini karanlık tablolar içe

risinde göstermeyi politikasının temeli yapmış, gerçek
ler insafsızca tahrif edilerek iç ve dış kamuoyu ya
mrulmaya çalışılmıştır. 

«Türkiye batıyor. Türkiye hasta adamdır. 70 
sente muhtaçtır. Enkaz devir aldıkp sloganlarıyla, ile-
riki başarısızlığının mucip sebeplerini hazırlamaya 
çalışmış yahut ufak bir başarı gösterdikleri takdirde; 
«Görüyor musunuz, enkazı ne hale getirdik^ diyerek 
övünebiimeyi planlamıştır. 

Demirel Hükümetini kötülerken, memleketi kö-
tülediklerini, dışarıya jurnailedikierini, Türkiye'nin 
menfaatlerini ayaklar altına aldıklarını, içeride ve dı
şarıda Türkiye'nin kalkınmasına karşı olan inancı 
kırdıklarının farkında dahi olmamışlardır yahutta her
kes tarafından bilinen iktidar olma hırsları, kafala
rında zaten mevcut olmayan «Devlet^ fikrini tama
men silmiştir. 

Bir taraftan Devletin saygınlığı edebiyatını yapan
ların düştükleri bu hazin çelişkiye işaret ettikten son
ra, Sayın Ecevit'in elinde bir yıllık bütçe döneminde 
Türk ekonomisinin ne hale geldiğini belirtmek isti
yorum. «Türk ekonomisine can katacağız, enkazı kal
dıracağız, enflasyona mani olacağız, ucuzluk getire
ceğiz» iddiasıyla ilktidara gelen bu Hükümet 13 
ay zarfında Türk ekonomisini ne hale getirmiştir. 

Enflasyon hızı % 7C'i geçmiştir. Son üç plan 
devresini kapsayan geçen 15 yılda c/c 7'nin altına 
düşmeyen kalkınma hızı 1978 yılında sıfıra düşmüş 
tür. 

Yatırımlar çok ufak ölçüde gerçekleşebilmiştir. 
Günlük ihtiyaç maddelerine, yiyecek, yakacak; 

demirden şekere, sütten benzine kadar her şeye zam 
yapılmıştır. 

Üretim her alanda gerilemiştir. Geçen üç yılda va
sati </c 16 artan elektrik üretimi, 1978 yılında % 
2,5'c düşmüştür. Halbuki, Sayın Ecevit Hükümet 
Programında, «Geçici önlemlerle sanayimizin enerji 
açığım kapatmak üzere her çaba gösterilecektir.» 
diyordu. 

Piyasalar büyük bir durgunluk içindedir. Artan 
protestolar gazetelerde metreleri t' gösterilmektedir. 

Ekonomiye can katmak vaadi ile işbaşına gelen 
bu Hükümet, Türk Ekonomisini tarihinde görülmemiş 
durgunluğa itmiştir. Yüzlerce fabrika kapanmış, 
yüzbinîerden fazla vatandaş işinden olmuştur. İşçi art
tırmak yerine işsizlik artmıştır. 

Türk parasının değeri Cumhuriyet Tarihinde gö
rülmemiş şekilde güven kaybetmiştir. Türk parası, 
âdeta her hafta değer kaybetmiş, sekiz defa para 
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ayarlaması yapılmış, 1978 yılı başında resmi kuru 
8'85 TL. olan îsviçre Frangı 16,60 TL'ye, dolar 19,25 
TL'den 25 TL.'ye çıkarılmıştır. Karaborsa fiyatları 
bunların kat kat üstündedir. Bugün sterlin karabor
sası 84 liraya, Alman Markı 24 liraya çıkmıştır. 

Döviz sıkıntısını bir ölçüde olsun gözden saklaya
bilmek için, evvelce şöyle diyordu Sayın Ecevit: 

«Döviz sıkıntısını bir ölçüde olsun gözden sakla
yabilmek için başvurulan sorumsuzca önlemler yü
zünden Türk parasının değeri hızla ve sürekli düş
mektedir^» 

Bunu söyleyenlerin bugünkü durum karşısında 
birçok malların, hatta taksi ücretlerinin bile dövizle 
ödenmesi talep edilir hale gelinen bu ortamda ne 
söyleyeceklerini merakla beklemekteyiz. 

Bu Hükümet tarafından Mart ayında yapılan 
Devalüasyon, bütün ekonomi çevrelerince dünyanın 
en manasız, en talihsiz devalüasyonu olarak tanım
lanmıştır. 

Türkiye, 1978 yılında yoklar ülkesi olmuştur. Ka
raborsa ve haksız kazanç alabildiğine artmıştır. Ge
çinme endeksi Ankara'da % 47,6 İstanbul'da % 51,6 
artış göstermiştir. Bu rakamlar dahi 1978 yılında
ki enflasyon nispetini anlamak için kâfidir. 

Bu korkunç hayat pahalılığında bu Hükümetin 
yetkili Ticaret ve Maliye bakanları fiyatları açıkça 
kontrol edemediklerini beyan etmelerine rağmen, Sa
yın Ecevit 1 Aralık 1978'de, «Toptan eşya fiyatları
nın 1978 Ekim ayında geçen yıla nazaran düştüğü-
niV> beyan ederek, âdeta geçim sıkıntısıyla kıvranan 
vatandaş ile alay etmektedir. 

Sayın Ecevit'e bu konuda belki daha inandırıcı 
olacağı kanaatiyle, 18 . 2 . 1977 tarihinde Sayın 
Demirel'in Başbakanlık Bütçesinin Meclisteki müza
keresi sırasında Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıl-
dırım'ın konuşmasından bir kısmını okumak isti
yorum. Sayın CHP Milletvekili şöyle diyordu. 
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Cumhuriyet Tarihinin en kara bir yılını Türk 
Milletine yaşatmış olan CHP, dayandığı slogan ve 
ümit ticareti ile iktidar olmuş; ama bu slogan ve 
ümit ticareti iflas etmiş, sıfır olmuştur. 

Sayın Turan Güneş bir günlük gazetede bakın 
ne diyor: 

«Son genel seçimlerde seçmen kısa zamanda so
runların çözümlenebileceği vaadine inandı, CHP'nin 
peşinden gitti. Meselenin bir de başka yönü var. Her 
şey bu kadar basit değil. Sadece hava basarak sürekli 
sonuç almak mümkün değil. Seçmen sonunda somut 
çözümler bekler^» 

Evet, Sayın Güneş'in dediği gibi, sadece hava 
basarak ve slogan atarak sonuç almak mümkün ola
mamıştır. 

Yıllardan beri Türkiye'nin dış yardım ve borçla
rını iç politikada malzeme olarak kullanan bir zih
niyet şimdi işbaşındadır. Sayın Ecevit ve Cumhu
riyet Halk Partisi bu konuyu birtakım slogan merak
lısı aşırı solcu yandaşlarının da yardımı ile «Dış 
sermaye çevrelerinin Türkiye'deki işbirlikçileri; çok 
uluslu şirketlerin yandaşları; sömürü düzen:p diyerek 
istismar etmiştir ve Türkiye'de doğan her çocuğun ne 
kadar borç ile dünyaya geldiğinin hesapları peşine 
düşmüşlerdir. 

Türkiye'nin kredisi olduğu için borç alabildiğini, 
borcun kredisi olana verilebildiğini söylediğimiz za
man, bunu alay konusu yapanlar, şimdi borç para 
bulmak için kapı kapı dolaşmakta ve denizde damla 
kabilinden 25 - 50 milyon dolar taze para bulduk
ları zaman kendilerini kahraman ilân etmektedirler. 
Çünkü, Sayın Ecevit'in sorumsuzca savurduğu slo
ganlar devri kapanmış, devlet idaresinin, ekonominin 
ne olduğunu, 45 milyonluk Türk Devletinin problem
lerini yeni yeni anlamaya başlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1978 yılı başında Türkiye'nin ödemeler dengesinde 

zorluklar, bozukluklar, hiç şüphesiz ki, vardı. Bu, 
herkesin bildiği bir gerçektir. Süratle kalkınmakta 
olan bütün memleketlerin yaptığı gibi, kalkınma hı
zını muayyen ölçüde tutabilmek, sanayimize ham
madde bulabilmek, planın öngördüğü yatırımları 
yapabilmek için, Türkiye, muayyen bir süratle, mu
ayyen bir sürede ekonomisini dışarıya muhtaç ol
maktan kurtaracak seviyeye gelebilmek için dışarıdan 
borç ve yardım alagelmiştir. Bugün kalkınmış ülke
lerin dahi ödemeler dengesinde açıklan vardır; fa
kat 1977 yılı sonunda şayet bu yardımlar alınmasaydı, 
şayet böyle olmasaydı ve iddia ettikleri gibi, Türkiye 
enkaz halinde devredilmiş olsaydı, 1977 yılı sonun-

«Türkiye'de bir de hayat pahalılığı var. Hiç o ta
rafa yanaşmazlar. Beş liraya çektiğimiz telgrafa ses
sizce zam geldi, 15 lira oldu telgraf parası. Et 80 
lira, zeytin 50 lira, beyaz peynir 45 lira. Kuyrukta 
saatlerce bekleyen ve kalpten ölen vatandaşlarımızdan 
haberleri var mı? Bağırayım ki duyasmız; Çünkü 
kulaklarınıza pamuk tıkamışsınız)» 

Hayat pahalılığından bu kadar acı şikâyet eden 
bu Sayın Milletvekilinin, zeytinin 100 liraya, beyaz 
peynirin 110 liraya, etin 150 - 160 liraya çıktığı 
bugünlerde kanaatini merakla bekliyoruz. 
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da OECD ülkeleri arasında Türkiye, en yüksek kal
kınma hızını sağlamış bir ülke, 9 bin yerde 1 trilyon
luk yatırım yürüten bir ülke, bütün güçlüklere rağ
men 5.5 milyarlık ithalatı gerçekleştirebilen; bir ön
ceki yıla nazaran % 14 daha fazla çimento, % 10 
daha fazla demir - çelik, % 12 daha fazla elektrik 
üreten bir ülke olabilir miydi?.. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, «Üretim gerçekleş
meler^ adlı Raporunda, Türkiye'nin dış yardım al
maksızın gelişebileceğini- ispatlandığının belirtmiştir. 
Demek ki, bütün kötüleyici iddialara rağmen, 1977 
yılı sonunda bırakılan Türkiye, kalkınması olan, milli 
geliri yükselmiş, depolarında 2 milyar dolarlık satıla
bilir malı olan, fabrikaları çalışabilen, depolarında 
650 bin ton petrol, mazot, gazyağı bulunan bir Tür
kiye idi. Şayet böyle olmasaydı, Sayın Ticaret Ba
kanı, neyi ihraç edip kendisine övünme payı çıkara
caktı?.. 

Hükümet olmadan kısa bir süre evvel eski Hükü
metin IMF ile yaptığı görüşmeler sırasında Cumhu
riyet Halk Partisinin ve onun yandaşı basının yazıp 
söyledikleri hatırlardadır. O sırada yapılan % 10 
para ayarlaması karşısında ne kadar insafsız, aslında 
bilgisiz hücumlar yapıldığı hatırlardadır. O zaman, 
«Türkiye'nin idaresi IMF'nin eline geçti. Bağımsız
lığımız, saygınlığımız kalmadı.|» diye ortalığı birbi
rine katanlar, hükümet olduktan sonra 180 derece 
çark edip Waşhington'a koştular. Waşhington'la An
kara arasında mekik dokumaya başladılar. Sayın 
Ecevit, Amerikalı bankerlerle çektirdiği resimleri ve 
yatlanndaki ziyafetleri iftiharla ve «Muvaffakiyet» 
diye Türk komuoyuna eksettirdi. Fakat evvelce yap
tıkları jurnal ve kötüleme, çirkin itham ve gerçek dışı 
beyanlar maalesef tesirini göstermişti. Artık Türk 
ekonomisinin iflas halinde olduğunu söyleyen bir 
Hükümetin temsil ettiği devlete kolay kolay kredi 
bulmak mümkün olamıyordu. Hükümet Başkanı 
olarak her icraat ve hareketini evvelce muhalefet li
deri olarak yaptığı beyanlarla ipotek altına koymuş 
olan Sayın Ecevit, dış yardım konusunda da başarı
sızlığa uğradı. 

Durum özet olarak şudur : 
Sayın Ecevit, büyük reklam ve patırtılarla İskan

dinav ülkelerine yardım sağlama gezisine çıkmıştır. 
Münferit olarak birçok ülkenin kapısını çalmış, 
NATO'nun desteğini istemiştir. Dört büyük ülkenin 
Guadeloupe'daki bir zirve toplantısına ümitler bağ
lanmıştır. Bonn'da yapılan teknisyenler toplantısının 
neticeleri beklenmiştir. Teferruatını hepinizin bil
diği bu çabalar neticesinde, Japonya'dan Amerika'ya, 
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, Libya'dan Norveç'e kadar yapılan geziler ve temaslar 
J sonunda, Türkiye'ye yardım için her devlet, diğer-
> leri nezdinde tavassutta bulunmayı üstlenmiş; fakat 
l hiç biri elini cebine atmamıştır. Bir kalemde Ameri

ka'ya 3,5 milyar yardım yapan, ticaret dengesi zen
ginlik şişkinliği gösteren Federal Almanya bile, Ja
ponya nezdinde tavassutta bulunacağını söylemek ve 
dış yardım organizatörlüğünü üstlenmekten başka 
bir şey yapmamıştır. 

Herkes ve her teşebbüs, sonunda yardım konu
sunu IMF ile Türkiye'nin anlaşmasına bağlamış
tır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Sayın Ecevit, 
IMF'nin tavsiyeleri konusunda ve IMF ile anlaşma 
konusunda Demirel Hükümetine çok ağır ithamlarda 
bulunduğundan ve bu konuyu «Kapitalist dünyanın 
Türkiye'yi sömürmesi, Türkiye'yi dışardan idare et
mesi» diye takdim ederek, kendi yandaşlarına an
gaje olduğundan, tabiri caizse, aşağı tükürse sakal, 
yukarı tükürse bıyık durumunda kalmıştır. 

Afganistan'ı takiben İran'da gelişen olaylar, Orta
doğu ve Afrika'ya istenmeyen sızmalar dolayısıyla 
Batı'nın petrolünün % 50'den fazlasını temin eden 
bu bölgedeki çalkantı dolayısıyla Türkiye'nin du
rumu birden bire Batı dünyasının ilgisini çekmesine 
rağmen, Türkiye'nin dış yardım ve kredi konusu ha
len muallaktadır. 

Bu Hükümetle, ekonomik bakımdan planlı dö
nemin en karanlık yılı yaşanmıştır. Ecevit Hükü
meti ile geçirdiğimiz 1978 yılı için, iç ve dış ekono
mistlerin ve müesseselerin koydukları teşhis; «1978 
yılı Türk ekonomisi için kaybedilmiş bir yıldır.» 
Gayri safi milli hâsıla artışı ve kalkınma hızı sıfır
dır. 

1977 Bütçesi; yani son Demirel Koalisyonu Hü
kümeti Bütçesi Senatomuzda görüşülürken, CHP 
Grubunun Sözcüsü Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, Baş
bakanlık Bütçesinde ekonomik konulara temas ede
rek şöyle buyuruyorlar : 

«Türkiye'ye bir Türkiye daha katmışlar. Sanayi 
memleketi olmuş Türkiye. Ağır sanayi kuaılacak-
mış... Biz bu ölçüsüz laflara Rahmetli Paşa'nın ta
biriyle (Hadi canım sen de) desek, siz muhalifsiniz 
dersiniz.» 

Şimdi, kendilerini tutan özel sektör temsilcilerin
den birinin beyanı ile cevap vereceğim.» diyor ve bir 
sanayicinin Günaydın Gazetesindeki beyanını oku
yordu; o sanayici şöyle diyordu; «Hükümet ile as-

I lında Türkiye ekonomisinin kendiliğinden aldığı hı-

— 181 — 



C Senatosu B : 33 3 . 2 . 1979 O : 3 

zın akıntısı içinde yuvarlanıp gidiyor. Hükümetin, 
Türk ekonomisinin sorunlarına rutinin dışında yön 
verecek güven yok.» 

Arkadaşımız, «İşte, ekonomik alandaki Hükü
met gücünün ağırlığı budur|» demişti. 

Daha sonra Sayın CHP Sözcüsü, Cumhuriyet Ga
zetesinden bir yazıyı, Türk Sanayiciler Derneğinin 
Görüş Dergisindeki bir yazıyı örnek olarak veri
yor. 

Mademki Sayın CHP Grubu bu örnekleri seviyor, 
biz şimdi kendi Hükümetleri hakkında bazı örnek
ler verelim : 

Devlet İstatistik Enstitüsü : 
Açıklanan rapor : Sıfıra yakın. Büyüme; isten

meyen, planlanmayan bir durum, bir sonuçtur. Bü
yüme hızı sıfıra yakın. 1978 yılında gerçek anlamda 
gelir artışı çok düşük. 

iktisadi Araştırmalar Vakfı : 29 Aralık 1978. Açık 
Oturum : «Zaman zaman başvurulan birbirinden ko
puk, hatta bazen birbirine zıt perakende tedbirler, 
ekonomide en ufak bir düzelme sağlayamadıktan 
başka, yarattıkları darboğazdan ve çıkmazlarla Tür
kiye ekonomisinin içinde bulunduğu buhranı daha 
da ağırlaştırmıştır. 1978 para operasyonu, dünya ik
tisat tarihinin kaydettiği en anlamsız, başarısız para 
operasyonudur.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada birçok ekonomistlerin ve ekonomi yazar

larının, müesseselerin beyanatları var; fakat zannedi
yorum vaktimiz yetişmeyecek, onun için bu kısım
ları atlıyorum. 

New - York Times Gazetesi 23 Ocak 1979'da 
başyazısında, Guadeloupe toplantısından sonra Tür
kiye'nin ekonomik durumundan bahsederek; «Ece-
vit, IMF ile anlaşmaya varamazsa, 200 yabancı ban
ka Türkiye'nin kısa vadeli bu borçlan için gerekli 
olan «Taze para» kredilerini vermeye yanaşmayacak
tır. Ecevit, ekonomik yardım almaksızın alınacak ön
lemlerin huzursuzluğu daha da artıracağı, Hüküme
tinin devrileceği, hatta Türkiye'deki demokrasinin 
tehlikeye düşeceği gerekçesiyle, önlem almamakta ıs
rar ediyor. Ancak; IMF ile anlaşmaya varmadığı sü
rece, bankalar Türkiye'nin kısa vadeli borçları için 
gerekli krediyi vermeyeceklerdir. Ne kadar endişe 
ederlerse etsinler, NATO ülkeleri gerekli paranın bir 
kısmını sağlayabilirler. Paranın çoğunu özel kuruluş
lardan ve yatırımcılardan gelmesi gerekmektedir.» 
demektedir. 

Dünyanın en büyük haber ajansı Associated Press, 
26 Ocak 1979 tarihinde 100 ülkedeki binlerce ga
zete, radyo, ve televizyon istasyonuna verdiği haber
de, «Türkiye zorlu bir kış geçiriyor» mesajını ver
miş, «Akaryakıttan ampule, ilaca, röntgen filmine 
kadar pek çok mal yoktur. Türkiye, âdeta İkinci 
Dünya Savaşı sonrasının günlerini yaşamaktadır, Ya
kında karne döneminin başlaması beklenmektedir, 
Sanayi % 50 kapasiteyle çalışmaktadır. Üç milyon 
işsiz seli önümüzdeki aylarda dalga dalga kabararak 
sosyal yapının temelini sarsacaktır. Türkiye'nin çok 
kısa zamanda Batı tarafından oksijen çadırına alına
cağı ise hiç sanılmamaktadır. Acil yardım gecikir 
ve Ecevit'in düşmesi önlenemez.» demektedir. 

30 Aralık 1976'da Prof. Dr. Halûk Cillov; «Bugün 
Türkiye ekonomisinin tam bir istikrarsızlık ve özel
likle disiplinsizlik içinde bulunduğunu söyleyeceğim. 
Bu arada Türk Parasının iç ve dış değerini, İkinci Ci
han Flarbi sırasında bile görülmediği ölçüde kısa 
sürede değer kaybına uğradığını görüyorum. Bugün 
halk, elindeki tasarrufunu altına yatırmak için kuyru
ğa girmişse, bunun sebebi, ne dünya piyasalarının 
altın fiyatının artışına, ne köylünün eline para geç
tiği gerekçesine, ne de sarı madene olan tutkusuna 
bağlamak mümkündür. Bunun en büyük nedeni; elin
deki kâğıt paraya olan itimadının kalmamasıdır.» 

Yıllık enflasyonun Ç£ 69'a ulaştığı, büyüme hızı-
nm sıfır olduğu, üretimin azalıp fabrikaların kapan
dığı, kendi ürettiği tütünü bile doğru dürüst pazar-
layamayan ve dışarıdan sigara ithal eden ve bunu 
marifet sayan devletçilik zihniyetiyle, yöneticilerimi
zin bir yıllık tecrübelerinin başarısızlığını artık gö
rüp, daha gerçekçi ve tutarlı bir politika uygulama
sını anlayacaklarına inanıyorum. Hatta, Sayın Ma
liye Bakanı 25 Ocak İ979'da, Bütçe Karma Komis
yonundaki görüşmelerinde, «Enflasyona karşı aldı
ğımız tedbirler yetersiz kaldı.» diye açıkça beyan et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada saygın ve haysiyetli politikadan dem 

vuran Sayın Ecevit Hükümeti, Cumhuriyet tarihin
de görülmemiş bir işlem yapmış ve üç yıllık tarım 
ürünlerimizi Wells Fargo Bank'a rehin etmiştir. Hem 
de yabancıların rehin aracısı olarak, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası görevlendirilmiştir. Hükü
met, rehin anlaşmasını yapmıştır; suçüstü yakalanın
ca Maliye ve Ticaret Bakanları yandaş gazetelerin 
de yardımı ile yanlış ve yanıltıcı beyanat, kelime 
oyunları ve uydurma ekonomik tabirlerle bu karma-
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şık oyuna aşina olmayan kamuoyunu, çilekeş Türk 
köylüsünü yanıltmak istemiştir. Bu Hükümetin Ti
caret Bakam büyük bir fütursuzlukla, Devlet Rad
yosunda 26 Ocak 1979 tarihinde, «Bu anlaşma, ülke 
ekonomisinin içinde bulunduğu koşullara en uygun 
biçimde yapılmıştır.» diyebilmiş; sonra da 30 Ocak 
1979 günü; 19.00 haber bülteninde Ziraat Bankasına 
rehin muamelesinin yapılmaması emrini verebilmiştir. 

Bu Hükümet, artık her alanda büyük bir şaşkın
lık içindedir. Yeteneksizliğin şahikasına çıkmış, mali 
itibarımızda böyle bir aşağılaşma modeli ancak 79 -
80 yıl önceleri batmaya yüz tutmuş Osmanlı İmpa
ratorluğunda görülmüştür. O zaman, tütün, buğday, 
pamuk, fındık gibi bütün mahsullerimiz ve gelecek 
mahsullerimiz «Duyûn - u Umumiye» denilen rehin 
kontrolcüsü yabancı idarenin kontrolüne verilmişti. 

Yıllar yılı bizi, «Uçan kuşa borcunuz var, dışarı
ya avuç açarak ulusal onurumuzu zedeliyorsunuz.» 
diyen Sayın Ecevit'in, köylünün üç yıllık mahsulünü 
125 milyon dolar faizli borç için rehin ettirmesini 
nasıl izah edeceğini merakla beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Devlet 

Reisine şu telgrafı çekiyor : 
«Anayasamızda ve Kuruluş Kanununda tarafsız 

bir kamu kuruluşu olduğu yazılı bulunan TRT, sü
regelen tutum ve icraatı ile tarafsız bir Devlet kuru
luşu olmaktan çıkmış, özellikle son zamanlarda par
lamenter demokrasiye âdeta düşman bir kuruluş ha
line gelmiştir. Nitekim, demokrasimizin ana organı 
Millet Meclisi, TRT ekranlarında ve haber bülten
lerinde hep küçültücü yönleriyle verilmekte, Meclisin 
daha verimli ve etkili, olumlu çalışmalarına bülten
lerinde, ya hiç yer verilmemekte veya amacından 
çarptırılarak yer verilmektedir. Tüm parti yönetici
lerinin haklı infialine sebep olan TRT'nin bu faali
yetini, gittikçe ülkeyi huzursuz kılmaya yönelen 
TRT'nin bu keyfi ve kasıtlı tutumunu kınıyorum.» 
Kim diyor, bu kınamayı kim yapıyor?.. Millet Mec
lisi Başkanı. Kime yapıyor?.. Devlet Reisine. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunun bir manası var, bu bir şey ifade ediyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, şa
yet Devletin Reisine, bir devlet organını şikâyet edi
yorsa ve hele süregelen tutum ve icraatı ile tarafsız 
bir devlet kuruluşu olmaktan çıkmışsa, parlamenter 
demokrasiye âdeta düşman haline gelmişse, (Ki, öy
le olduğu herkesin gözüönündedir.) Anayasa ihlali 
içinde olan bu kuruluşa eğilmek gerekir. 

Bir Devlet radyosu ve televizyonu olacaksınız, 
parası halktan toplanacak; nasıl seçildikleri, eğitim
leri, mesuliyetleri belli olmayan bir grup insana bu 
büyük gücü teslim edeceksiniz ve sonra demokrasi 
ve Devleti tahrip için ne yaparlarsa, aman anayasal 
kuruluştur, keramettir diyeceksiniz... Bunun hiç bir 
kitapta yeri yoktur. Bu, karnını doyurmak için insa
nın beynini yemesi gibi bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siz, Sayın Ecevit'in sık sık demokrasiden, demok

ratik soldan bahsettiğine bakmayın. Totaliter rejim
lerdeki metotları kullanmaktadır. Devleti, CHP dev
leti haline getirmeye ve bol miktarda propaganda; 
yani yandaş basın ve TRT desteği ile İktidara de
vam etmek istemektedir. Zaten kendisi, bir yıllık İk
tidarına sıfır verenlere, «TRT ve basın yanımda ol
dukça Hükümete devam edebilirim.» diye cevap ver
memiş miydi?... 

31 Aralık 1978 tarihine kadar geçen süre zarfın
da TRT, siyasi haber yayınlarına ayrılan sürenin % 
90'ını Hükümet ve Partisine ayırmıştır. Zaten rakam 
filan vermeye lüzum yok; herkes her gün bunu gö
rüyor, daha doğrusu izliyor. Sayın Ecevit, artık TRT' 
nin kadrolu elemanı haline gelmiştir; propaganda ile 
ayakta kalma metodu. Ama Sayın Turan Güneş'in 
dediği gibi, sadece hava atmakla olmuyor. 

TRT, yalan ve yanlış program ve yorumlarıyla 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan güveni sarsma
ya çalışmaktadır. 1 7 . 8 . 1978 günü yayınlanan KUP 
programı yayını fevkalâde üzücüdür, acıdır, zararlı
dır. Türkiye'de anarşinin, bölücü kışkırtmanın kay
nakları aranırken, TRT ihmal edilemez. Bu KUP 
yayınını takip edenler hatırlarlar; şöyle diyordu 
T R T : 

«Evet sayın seyirciler, güneş gerçekten yeni doğ
maya başlamış Türkiye'nin Doğu yöresine. Yıllarca 
güneşin doğmasını beklemiş buranın insanları; bek
lemişler bir gün ezilmişlikten kurtulmayı...» Böyle 
devam ediyor bu yayın. Doğrudan doğruya bölücü
lüğe mütevellit bu yayına herkesin karşı çıkması ge
rekir kanaatindeyiz. 

Sayın Devlet Reisi konuşmalarında, «Birlikten, 
Devleti bölmemekten» bahsediyor. Aslında Sayın 
Ecevit, KUP projesini başlatırken yaptığı konuşma
larla TRT'deki bu Devlet düşmanlarına cesaret ver
miştir. 

TRT, artık cüretini pervasızlık haline getirmiştir, 
hatta cıvıtmıştır. Yılbaşı programında «Yıldızlı altı 
ok» u ekrana getirmesi bunun en bariz delilidir. Ben 
inanıyorum ki, bununla maksadı, Cumhuriyet Halk 
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Partisinin propagandasını yapmak değildi. Bu ka
bil hareketlerin bir CHP'li sayın milletvekilinin söy
lediği gibi, faydası değil, zararı olduğunu yapanlar 
da biliyordu. Mesele, vatandaşı huzursuz kılmak ve 
tahrik etmek ve de kendi cüretlerini göstermektir. 
Bu programcıya, KUP programcısına ne yapılmıştır?.. 
Sayın Devlet Reisinin kuru kuruya devlete sahip çık
mak temennilerinin bir fayda sağlaması mümkün de
ğildir. Şayet bu kabil hadiselerin üzerine eğilinmi-
yorsa, TRT bu tutumla devam ederse, Türkiye'de 
hadiselerin önü alınamaz. Bu kadar geniş vatandaş 
kitlesine yapılan tahrikin nereye varacağını kimse 
tahmin edemez. Bu noktayı söylemeyi ciddi bir gö
rev sayıyorum. Zira, TRT'ye karşı olan halkın tep
kisi tahammül hududunu aşmıştır. TRT'nin bu bü
yük sarhoşluktan ve sorumsuzluktan uyandırılması 
gerekir. Bu TRT, ne Amerika'daki özel MBC'dir, ne 
bir BBC'dir, ne de demir perde gerisindeki Bizim 
Radyo'dur. Bu, Türk Milletinin ve Türk Devletinin 
radyosu ve televizyonudur. Artık bu hakikati herkes 
kafasına iyice koyması lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu Hükümetin getirdiği Tam Gün Yasası, başta 
Ordu olmak üzere, üniversitelerde, sağlık müessesele
rinde, tüm devlet kadrolarında büyük bir huzursuz
luk yaratmış ve Türkiye'de ücret dengesini altüst et
miştir. Silahlı Kuvvetler müessesesinde hiyerarşi al
tüst olmuş ve büyük bir rahatsızlık meydana gelmiş
tir. İstifa eden Milli Savunma Bakanı Sayın Hasan 
Esat Işık. Cumhuriyet Halk Partisi ortak grubunda 
«Tam Gün Yasası hakkında Genelkurmay Başkanı
na yanlış bilgi verildiğini... 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
AP GRUBU ADINA ERDOĞAN ADALI (De

vamla) — ... ve yetkilerin ücret politikasında denge
sizlik olmayacak dediğini» beyanla, «Orgeneral Sa
yın Evren güç duruma sokuldu...», demiştir. Yanlış 
bilgi veren, yanıltan kim?.. Sağlık Bakanı. Sağlık Ba
kanı cevap veriyor Sayın İşık'a; «Hasan İşık'ın söz
leri hakikat dişidir. Ulusunu kurtarmak isteyenlerin 
yanında, kendini kurtarmak isteyenler Tam Gün 
Yasasım bahane ediyor.» ithamlar ne kadar ağır... 

Sanayii Bakanlığı ve İşletmeler Bakanlığı ile Dev
let Planlama Teşkilatı arasındaki ihtilaflar, aylardan 
beri bilinen konulardır. 

Tanm ürünlerinin rehin edilmesi konusundaki 
Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Ziraat Bankası 
arasındaki karşılıklı ithamlar, günün konusudur. 

Bu Hükümetin bazı bakanları için kararnameler 
çıkarılarak, başında bulundukları kuruluşların para

larını sadece devlet bankalarına yatırma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu kararnameyi zorunlu hale getiren 
söylentiler, herkesin ağzmdadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı bu Hükümette 
etnik farklılıkların sömürüsünü önlemeye dönük dev
let sırrı mahiyetindeki tedbirler konuşulamamakta-
dır. 

Bu Hükümette ekonomik tedbirler konuşuldu
ğunda, bir kısım bakanlar, diğer bir kısım bakanlara 
istihza ile «Eğer IMF söylemişse, konuyu hiç tartış
mayalım, sonunda nasıl olsa yapacağız.» demektedir
ler. 

Bu Hükümette bir bakan, parti içi mülahazalarla 
Başbakanını yıpratacak taktik ve stratejiler içindedir. 
Bu Hükümetin bir bakanı, Başbakan açık çek verir 
gibi, açık istifa mektubu vermektedir. Bu Hüküme
tin bazı bakanları Komisyon toplantılarında alenen 
CHP'li senatörlerce itham edilmekte, hakkındaki söy
lentilere rağmen, tek Hükümetin devamı gayesiyle, 
bu bakanlara özel yemekler verilmektedir. 

Rahmetli Sayın Abdi İpekçi dahi 24 Ocak 1979 
i tarihli yorumunda şöyle diyor: «Hükümet çalışma-
j larında gerekli eşgüdümü kurmakta güçlükler çekil

diği görülmekte, dağınıklık ve kararsızlık kendini git
tikçe belli etmektedir. Bakanların birbirleriyle olan 
ilişkilerinde, bir yandan da kendi bakanlıkları içinde 
ilişkiler de olumsuzdur. Sürekli bir kararsızlık için
de kalmak, sonuç vermeyen girişimlerle oyalanıp bo
calamak, bir yandan da dağınık, eşgüdümsüz, tutar
sız bir topluluk haline düşmek, Hükümete de, ülke
ye de pahalıya mal olmaktadır.» 

Dağınık, tutarsız topluluk... Halbuki bakın, 
I 29 . 1 2 . 1977 tarihinde Millet Meclisinde gensoru 

önergesiyle ilgili toplantıda, Cumhuriyet Halk Parti
si Sözcüsü Sayın Altan Öymen, kürsüden son De-

I mirel Koalisyonu Hükümetine şöyle bağırıyordu: 
«Gensoru önergemizin özeti şudur: Siz Hükümet 
olarak uyum içinde değilsiniz. Hükümetin uyum için
de çalışıp, çalışmadığını kontrol etmek değil midir 
görevimiz?» Ve CHP sıralarından alkışlanıyordu. Bu 
sözlerin bugünkü değerlendirmesini; bu Hükümetin; 
daha doğrusu bu dağınık ve tutarsız topluluğun du
rumu karşısında değerlendirilmesini yüksek takdirle
rinize bırakıyorum. 

I Muhterem arkadaşlar; 
Büyük vaatlerle işbaşına gelip, Türkiye'nin ana 

meselelerinin hiç birine el atmayan, kalkınmayı dur-
| duran, alâmeti farikası partizanlık ve haksızlık olan. 
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kurulduğu günden beri Devletin mali itibarını temsil 
eden Merkez Bankasından kooperatiflere kadar, okul
lardan Emniyet Teşkilatına kadar her tarafa parti
zanlar yerleştiren, bu dernekler ve yandaş destekler 
İktidarı, bu iktidarsız İktidar, bu üç bakanına bir 
benzin istasyonu açtırarak gülünç olduğunun farkı
na bile varmayan İktidar, sıkıntı, kan ve gözyaşın
dan başka bir şey getirmemiştir. Milletin artık bu 
Hükümete tahammülü kalmamıştır. Bu İktidara 13 
ay sonunda verilen not, koskoca bir sıfırdır. Esasın
da kullanıldığı yere göre sıfır da bir kıymettir; ama 
bu sıfır solda bir sıfırdır, hiç kıymeti yoktur. 

Sayın Ecevit, sudaki kendi aksine aşık olan nar-
kis gibi, televizyondaki aksini gördükçe büyülen-
mektedir. Üzülmemesi için kendisine hep iyi haber
ler yazılı özel gazete çıkarılan yaşlı Amerikan mil
yoneri gibi, Ecevit'in de Devlet Televizyonu ve Rad
yosunu özel hale getirip, Türkiye'yi tozpembe için
de gördüğü şüphesizdir. 

Meşhur bir söz vardır : «Layık olmadan kazanı
lan, müstahak olmadan kaybedilir.» Lâyık olmadan 
kazandıkları İktidarı, müstahak olmadan kaybede
ceklerdir. Ecevit İktidarı, tarihin en büyük soygunu
nu yapmış, Türk Milletinin bir yılını çalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunu

yorum. 
Sayın Başkan, müsamahanız için teşekkür ede

rim, sağolun. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler 
Grubu adına Sayın Fahri Çöker; buyurunuz efen
dim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanımız tarafından üye seçildiğim 
günden bu yana, ilk kez yüksek huzurlarınızda söz 
almaktayım. Bu vesile ile Yüce Senatonun değerli 
üyelerini hürmetle selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan Başbakanlık Bütçesiyle ilgili 
olarak, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na, başta kanunlarımızın hazırlanış biçimi, aksak yön
leri, yayın düzensizlikleri ve bunları giderme çarele
ri üzerindeki düşüncelerimizi arz ettikten sonra, Dev
let personel rejimine ve dolayısıyla kadro ve teşki
lata ilişkin çelişkili uygulamalara değinmek arzusun
dayız. 

Türk Milleti için çeşitli nedenlerle Devlet olma ni
teliğini kaybetmiş olan Osmanlı İmparatorluğunun, 

savaşlardan artakalan topraklan üzerinde, Ölümsüz 
Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriye
ti, kumlusundan bu yana sürekli bir evrim ve devrim 
içinde bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğundan, Batı uygarlığını ken
dine hedef alan Cumhuriyete geçişte, Devlet kurulur
ken, idari, adli, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar
da köklü aşamalar geçirilmiş ve dolayısıyla kanun
larımız da bu süreç içinde sürekli bir yenileme ve 
değişmeye uğramıştır. Bu işler hâlâ da süregelmekte
dir. 

Ancak, kanunlarımızın hazırlanması konusunda, 
genellikle belli bir metot, koordinasyonu için yetkili 
ve sorumlu bir örgüt mevcut bulunmayışı, ayrıca ka
nunlaştırmada bir sisteme sahip olmayışımız ve bun
lara eklenen çeşitli faktörler, bugün kanunlarımızı 
karmaşık bir hale getirmiş, gerek ilgilileri ve gerek
se uygulamacıları, yürürlükteki kanunlarımızı son 
metinleriyle bulmak, hükümlerini anlamak yönünde 
büyük zorluklara maruz bırakmıştır. 

Gerçekte, bu zorlukların yenilmesi için çabalar 
harcanmamış değildir; ancak, bunlar kişilerin varlık
larına bağlı kalmış, bu yüzden devamlılık arz edeme
diği gibi nihayet kişisel araştırma ve düşüncelerin ürü
nü olnak itibariyle de yasal bir düzenlemenin geçer
liği ve etkinliğini kazanmamıştır. 

Sorunun, bir bakıma rahmetli Başbakan Dr. Re
fik Saydam'ın, Devlet Teşkilâtının A dan Z ye kadar 
bozuk olduğu teşhisiyle ortaya atıldığını hatırlayacak
sınız. Konuya devlet çapında ilk girişim, 1956'larda 
Adalet Bakanı Prof. Hüseyin Avni Göktürk'ten gel
miş, başlangıçta iş ciddiyetle ele alınıp mevzu, bilim 
adamları, yüksek mahkeme hâkimleri ve uygulayıcı
lardan oluşan komisyonlarda enine boyuna incelenip 
tartışılmıştır. Nihayet, kanunlarımızın belirli bir plan 
ve sistem içinde kodifiye edilmesini sağlayacak esas
lar bir kanun tasarısında toplanmış, fakat her nedense 
iş, burada kalmıştır. 

Sorun, hiçbir çözüm yolu görmeden yıllar ve yıl
lar geçmiş, 1971'de, Hükümet programına göre Dev
let kesiminin yeniden düzenlenmesinin genel yönünü 
ve stratejisini saptamak üzere kurulan bir komisyon, 
i 963 yılında büyük emekler harcanarak düzenlemiş 
bulunan ve kısaca «Mehtap» diye adlandırılan rapo
runda önerilen hususları da dikkate alarak «Mevzuat» 
sorununa da önemle parmak basmıştır. 

Bu arada Türkiye ve Ortadoğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü, dağınık mevzuatta yer alan ve aynı konu
lara taalluk eden hükümlerin, bu konuların tanımına 
yardımcı belirli terimlere göre tasnifi ve böylece bir 
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konu ile ilgili çeşitli mevzuatı bir arada gösterecek 
fihrist hazırlanması konulu bir araştırmayı progra
mına almış; fakat uzun ve dikkatli çalışmalar, her 
şeyden önce fihristi yapılacak mevzuatın daha açık 
bir deyimle yürürlükteki kanunların hangilerinden 
ibaret olduğunun kesin şekilde saptanmadan bir şey 
yapmak mümkün olmadığını ortaya koymuştur. 

Bu girişten sonra izninizle, kanunlarımızdaki baş
lıca aksaklıkları belirtmek istiyorum. Bunları genel 
anlamda beş ananoktada toplamak mümkündür: 

1. Kanunun adı, yani başlığı, unvanında anlam
sızlık: Yürürlükteki kanunlarımıza toplu bir bakış, bir
çoğunun başlığının konusunu kapsamadığını, özellik
le adlarm'm başharfleriyle bir alfabetik dizin yapma
nın güçlüğünü ortaya koyacaktır. Ek ve değişiklik 
kanunlarında da anakanunun esas adı tam olarak be
lirtilmemekte, çoklukla numarası ve tarihi de göste
rilmemektedir. 

2. Numaralarda düzensizlik: Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk kez toplandığı 23 Nisan 1920'den 6 
Mayıs 1960 tarihine kadar kabul edilen kanunlar 
kronolojik bir sıra ile 1 iiâ 7480 numarayı aldığı hal
de Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinin ka
tılmasıyla Kurucu Meclisin kabul ettiği kanunlara ye
niden l'den 375'e kadar numara verilmiştir. 1961 
Anayasası ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kabul ettiği kanunlar ise tekrar «1» numaradan 
başlamış. 31 Aralık 1978 tarihinde 2176'ya baliğ ol
muştur. 

Bu şekilde 1 ilâ 375 numarayı taşıyan üçer. halen 
1 ilâ 2176 numaralı ikişer kanun mevcut bulunmak
tadır. Kanunların aranıp bulunmasında büyük zorluk
lar doğuran bu durumda, bir kolaylık sağlanması ba
kımından özellikle ek ve değişiklik kanunlarında. 
anakanunun adı ile birlikte kabul tarihinin ve sayısı
nın da bildirilmesi gerekirken çoklukla buna da dik
kat edilmemiştir. 

3. Dil ve yazılış biçiminde çelişkiler: Arı dil akı
mının. başladığı 1935 yılma kadar kabul edilen kanun
larımızda «Osmanheaya sadakat» asıldır. Özellikle 
hukuk dil; bundan kendini kurtaramamış, 1926'larda 
başlayan hukuk reformunda düzenlenen Medeni Ka
nun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza ve Hukuk 
Usul kanunları bugün kırk yaşında olanların zorluk
la anlayacağı terimlerle kaleme alınmıştır. 1935 - 1945 
arası kabul olunan kanunlarımızda tam bir dil anarşisi 
mevcuttur. Bir yandan bugün bile en katı arı dilci
lerin tutmadığı ve kullanmadığı bazı sözcüklere ka
nunlarımızda yer verilirken, bazılarında eski alışkan
lıklar sürdürülmüştür. 10 Ocak 1945 tarihinde kabul 

edilen 4695 sayılı Anayasa, yürürlükte kaldığı yeri 
yıl içinde kabul edilen kanunların dilinde kısmen et
kili olmuş, ancak 24 Aralık 1952 tarih ve 5997 sayılı 
Kanunla, 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu tek
rar yürürlüğe konulmakla, kanunların dili konusu ye
niden karışmıştır. Bugün de aynı karmaşıklığın süre
gelmekte olduğunu söylemek mümkündür. 

4. Hükümlerde tutarsızlık : Bu konu çeşitli bi
çimlerde kendini göstermekte olup kaldırılan veya 
yemden konulan bir hükmün mevcut hükümlerle tu
tarsızlığı, kaldırmalarda belirsizlik, kaldırılan hü
kümlere göndermeler, örnek olarak belirtilebilir. 

5. Tasnif ve tertipte sistemsizlik: Bugünkü uy
gulamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilen kanunlara, kabul tarihlerine göre bir 
numara verilerek Resmi Gazetede ve sonra da Düs
turlarda yayınlanması, ihtiyaç sahiplerine ancak ya
yınlanan metni inceleme imkânını verebilmekte; fa
kat yayınlanan ek ve değişiklik kanunlarının anaka-
nunlarla bağlantısını saptamak ve bir kanunu bütün 
ek ve değişiklikleriyle inceleyebilmek, zaman alan 
ve âdeta özel bir bilgüye ihtiyaç gösteren önemli bir 
iş olmaktadır. 

Mevzuatımızda, bu konudaki uygulamayı belir
ten tek hüküm olaralk 23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 
sayılı Kanunların ve Nizamların Sureti Neşir ve 
İlanı ve Meriyet Tarihi hakkında Kanun, adından da 
anlaşılacağı üzere yaln:z yayım ve yürürlük konula
rını kapsamına almış, tasnif ve tertip için bir hüküm 
getirmemi şîıir. 

Kabul edilen kanunlardan en az dörtte üçü büt
çe, kesinhesap gibi bir zamanlama içinde veya ge
nci ve özel af, ölüm cezasının çektirilmesi gibi ye
rine getirilmekle veyahut konusu itibariyle süreli ya 
da tekrar değiştirilmekle uygulama alanı veya hük
mü kalmayan kanunlar olması bakımından, bunları 
zamanında Resrr/ Gazetede yayınladıktan sonra tek
rar ve özellikle aradan aylar geçmesini müteakip 
Düsturda yayınlamanın bir anlamı kalmamaktadır. 

Her yılın Şubat ayı son haftasında kabul edilen 
ve 1 Mart'ta yürürlüğe girmiş olan bütçe kanunla
rının en yakın tarih olarak sekiz ay sonra basılıp 
yayınlanan Düsturların en az dörtte üç sahifelerin i 
işgal etmesi sanıyorum ki, ayrıca bir savurganlık 
emeğidir de. Bu konuya en kısa zamanda bir çözüm 
getir;Imesini dilemekteyiz. 

Yukarda beş katagoride özetlediğimiiz aksaklıkla
rın giderilmesi; için özellikle planlı dönemde çareler 
aranmış, giderilmesi için bazı ilkeler saptanmış 
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olduğunu ancak uygulamada hiç bir şey yapılmadı
ğını arz etmiştim. 

îçten dileğiniz, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının Dördüncü Bölüm; Kurumsal ve Yönetsel 
politikalar (Kamu yönetimimin yeniden düzenlenme
si ve geliştirilmesi) başlığı altında (hukuk düzemi ve 
planlı kalkınma) dan bahseden beşinci kısmında ge
nel durum, ilkeler ve politikalar olarak 1222 ve 
1233 ncü paragraflarda belirtilen işlevlerin vakit ge
çirilmeden ele alınmasıdır. 

Ancaik konu, 1979 yılı Programına da alınmış 
olmasnıa rağmen Başbakanlık Bütçesinde bu kesim 
için bir ödenek konulduğunu göremedik. Sorunun 
artık beklemeye tahammülü kalmamıştır. Kana atı-
mızca her geçen gün bir kayıptır. Önce kanunların 
hazırlanış biçimi için sağlam ve sürekli bir metot, 
bunu ciddiyetle uygulayacak yetkili ve sorumlu bir 
örgüt en kısa zamanda kurulmalı, ikinci aşamada 
da, yürürlükteki kanunlarımız ayıklanarak bir kod 
oluşturulmalıdır. 

Otuz yıldır konunun içinde uğraşı veren bir ar
kadaşınız olarak çağdaş devletlerin sahip olduğu şe
kilde bir (Türkiye Cumhuriyeti Kodu) nu vücuda ge
tirmenin o kadar zor bir iş olmadığını, bugün sayı 
olarak on bini geçti diye abartılan kanunlarımızdan 
yürürlükte olanlarının, ek ve değişiklikleri anaka-
nunları içinde mütalaa edilmek şartiyle (1 ICO) civa
rında olduğunu söyleyebilirim. 

Ancak plan ve programda, yeni kanunların ha
zırlanması konusunda Hükümet tasarıları için gös
terileceği belirtilen özen, kanun teklifleri için nasıl 
uygulanacaktır?. 

Filhakika, Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 nci 
maddesinde, kanun tekliflerinin de gerekçesi ile 
birlikte Başkanlığa verileceği belirtilmiş, 74 ncü mad
dede de, gerekçe, tasarının tömü ve maddeleri hak
kında bilgiler, kaldırılması veya eklenmesi istenilen 
hükümlerin neler olduğu, neden kaldırılması, de-
ğiştiirilmesd veya eklenmesi gerekli görüldüğü açıkça 
gösterilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Fakat, bir 
yasama yılı içinde kabul edilen kanunlar üzerinde ya
pılacak bilimsel bir inceleme, bu hükümlerin ne de
receye kadar dikkate alındığını gösterecektir. 

Bu itibarla kanımızca, TBMM bünyesinde, kanun 
tasarısı ve tekliflerinin içtüzüklerde belirtilen nitelik
leri taşıyıp taşımadığını, eski bir deyimle (efradını 
cami, ağyarını mâni) bir halde düzenlenip düzenlen
mediğini belirleyecek ayrı bir komisyon oluşturulma
sı daha yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Şimdi müsaadenizle konuşmamın ikinci bölümüne 

geçiyorum: 

Cumhuriyetin çağdaş anlamda barem kanununa 
kavuştuğu 1929 yılından itibaıen yürürlükte bulunan 
1452 ve onun yerine kaim olan 3656 sayılı kanunlar
la Devlet memurlarının kadro, adet, derece ve unva
nının saptanması bir kanun konusu iken, 3656 sayılı 
Kanun, Devlet Memurları Kanununun 237 nci mad
desi (b) fıkrası gereğince, Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği ayın son gününden, yani 30 Kasım 
1970 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, ay
nı paralelde olarak Devlet Memurları Kanununun 
33 ncü maddesinin, kadroların kanunla belli edilece
ği hükmüne rağmen, kadro ihdas ve iptali, bütçe ka
nunlarıyla Bakanlar Kurulunun kararına bırakılmış
tır. Ancak bu konudaki gerekçe, hemen her yılın büt
çe kanununda değişiktir. Mesela, 1971 yılı Bütçe Ka
nununda, intibaklarda ortaya çıkacak hatalar ve iti-
razlı işlemler sonucunda yapılması gerekli düzeltme
ler dolayısıyla Bakanlar Kuruluna bu yetki verilirken, 
1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesinde, gö
rev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanmasını ve 
Devlet Personel Dairesince unvan standardizasyonu-
nun yapılmasını sağlamak üzere 33 ncü maddenin, 
bütçe kanunlarına kadro cetvelleri eklenmesine iliş
kin hükmü 1 Mart 1973 tarihine kadar ertelendiği bil
dirilmiştir. 1973 yılı Bütçe Kanunu, 21 nci maddesiy
le bu süreyi 1 Mart 1974 tarihine kadar uzatmış, 1974 
yılı Bütçe Kanunu ise, 22 nci maddesinde aynı anlam
da başka deyimler kullanarak, Genci Kadro Kanu
nunun 3 ncü maddesi hükümleri uyarınca alman 7 
Kasım 1971 günlü 7/3434 sayılı Kararname ile bu ka
rarnameyi. değiştiren ve değiştirecek olan kararnameler
de yer alan hükümlerin 1974 yılında da uygulanaca
ğını saptamıştır. Bu hükümlerin 1975, 1976, 1977 ve 
1978 yıllarında da geçerliliği, bu yıllar bütçe kanunla
rıyla kabul edilmiş, bu şekilde bakanlıklar ve kamu 
kuruluşlarının kadro, adet, derece ve unvanları her 
yıl ayrıca iktidarlar değiştikçe yeniden düzenlenmiş, 
fakat her defasında tutar azaltılmamış, aksine daima 
çoğaltılmıştır. 

Bu arada (Unvan standardizasyonu) bir yana, gö
revlerinden alınan yüksek dereceli memurların atana
cağı (Başmüşavir müfettiş), (Merkez emniyet müdü
rü) «Özel, yüksek, bakanlık, başkanlık, genel müdür
lük, mütehassıs, uzman» sıfatlarıyla (Müşavir) İlkler 
ihdas olunmuştur. (67) ili olan Türkiye Cumhuriye
tinde (Vali) kadrosu (181)'e çıkarılmıştır. Her Bakan-
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lığın en az (15) olmak üzere (87)'ye kadar varan (Mü
şavir) kadrosu mevcuttur. 

Gerçekte, Devlet Memurları Kanununun 34 ncü 
maddesi, kurumlarca önerilen kadroların Maliye Ba
kanlığı, Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumla bir
likte saptanmasını âmirdir. Bunun için kadro karar
namelerinde (Devlet Personel Dairesinin görüşüne 
dayanan) Maliye Bakanlığının yazısı belirtilir. Ancak 
bu görüşün olumlu veya olumsuz olduğu açıklanmaz. 
Halbuki bazen bu görüş olumsuzdur. Şu anda, bir 
örnek vermeyi yararlı görmemekteyim. Devlet Per
sonel Heyetinin bu konudaki kararları üzerinde basit 
bir inceleme gerçeği ortaya koymaya yetecektir. 

Sayın Maliye Bakanı, 1979 mali yılı bütçesini, 
Bütçe Karma Komisyonuna sunuş konuşmasının (Ye
ni bütçe ile uygulamaya konulacak önlemler) bölü
münde (kadro) lara da değinerek, personel giderleri
nin artmasında en önemli nedenin, kuruluşların ger
çek ihtiyaçlarının üzerinde kadro isteminde bulun
maları ve bunun sonucunda da savurgan bir kadro şiş
kinliğinin oluşmuş bulunduğunu ifade etmiştir. Bu 
olumsuz gelişmeyi kontrol altına almak için Sayın 
Bakanın ileri sürdüğü önlemler, son bir yıllık uygu
lama gözönüne alınırsa kanaatimizce yeterli ve etki 
li olamayacaktır. Bu konuda Devlet Memurları Ka
nununun 33 ve 34 ncü maddelerinin ciddiyetle uygu
lanmasının ötesinde bir çözüm yolu görmemekteyiz 

Personel konusunda sakıncalı sonuçlar verdiğine 
inandığımız bir uygulama da, Devlet Memurları Ka 
nununun 68 nci maddesiyle, askerlikte geçen süre da 
bil (10) yılın! bitirmiş bir memurun 1. derece, (7' 
yılını ikmal edenin 3 ve 4 ncü derece kadrolara atan
ma imkânının kabul edilmesidir. Bu durum, her de
recede tecrübe kazanarak ve başarı göstererek yük 
selmeyi bir yana itmiş, ayrıca siyasi iktidarlara, ken
dilerine yakın olduklarını bildikleri veya sandıklan, ya 
da çabuk yükselebilmek için kendilerine yakın olduk 
lartnı tutum ve davranışlarıyla anlatan bir kısım dev 
let memurlarına haksız fırsatlar bahsetmiştir. Bu hal 
kişisel olarak, bu şekilde meselâ kazanılmış hakk 
8 nci derece olan bir memuru 1 nci dereceye getirer 
iktidarın değişmesinde, memurun yeni iktidarca ka
zanılmış hakkı olan dereceye indirilmesi gibi memu 
run bütçesini altüst eden durumlar, memurların ken
di aralarında rekabet sonucu kırgınlıklar ve hatt? 
düşmanlıklar yaratmış, bu durumda her şeyin üstün 
de devlet yönetimi zarar görmüştür 

Bu vesile ils müsaade ederseniz (Müşavir Danış 
man) konusuna değinmeden geçemeyeceğim. 
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Danışman, adı üstünde herhangi bir konuda bil
gi ve tecrübesinden yararlanılacak uzman bir kişi ol
ması gerektiği halde atamalarda, çoğu zaman bu lâ-
zimeye uyulmamış, özellikle müşavirlik hizmetinin 
Devlet Memurları Kanununda (İstisnai memuriyet
lerden sayılması amacından saptırılmasında başlıca 
etken olmuştur. Çünkü (İstisnai memuriyet) de ara
nılan nitelikler sadece Türk vatandaşı, sağlam ve ilko
kul mezunu olmaktan ibarettir. Buna rağmen müşa
virlik kadroları genellikle 1. derecenin son kade
mesidir ve hatta 150, 200 ek göstergeleri de mevcut
tur. 

Son beş yılda Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları 
kadrolarına atanmış bulunan iki bin civarındaki mü
şavirin. ekonomik bakımdan darboğazda bulundu
ğumuz bu dönemde, Devlete ne ölçüde yararlı olduk
larını Sayın Başbakanın takdirlerine arz ediyoruz. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 137 nci maddesi ve buna ekli VI sayılı cet
velde de ek göstergeler 50 - 600 olarak saptanmış ve 
bu suretle Emekli Sandığı Kanununun 1922 sayılı Ka
nunla kabul etmiş olduğu ek göstergeler arasında bir 
paralellik sağlanmıştır. 

20 Mayıs 1976 gün 2C12 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen 
Ek Maddenin (e) fıkrası da, TBMM üyelerinden 
emeklilik müktesepleri 1 nci dereceye gelmiş olan
ların 1 Ağustos 1975 tarihinden geçerli olmak üzere 
1922 sayılı Kanunun kabul ettiği en yüksek yani (600) 
ek göstergeden yararlanması hükmünü getirmiştir. 

Halen Millet Meclisi gündeminde olan bir tasarı 
ile pek yakında yargı organları mensupları da 200'ün 
üzerindeki ek göstergelerden hizmette bulundukları, 
ya da emekliye ayrıldıklarında yararlanacaklardır. 

Arz ettiğimiz bu tabloda ihmale uğrayan iki ke
sim üzerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum sayın se-

Personel rejimi konusunda haksız bulduğumuz bir 
başka uygulama da, ek göstergelerle ilgilidir. 

Aylıklar için Devlet Memurları Kanununun 43 ncü 
maddesiyle, en yüksek gösterge (1 000) olarak sap
tanmış, bu göstergeye yönetim sorumluluğu ve dev
let için taşıdıkları önem gözönünde tutularak 50, 100, 
150 ve 2CG ek gösterge eklenmesi kabul edilmiştir. 

Buna karşın, 12 nci maddesinde sayılan ve (İşti
rakçiler) diye anılan bütün memurları kapsayan (TC 
Emekli Sandığı Kanunu) na ek emeklilik gösterge 
tablosu, 8 Temmuz 1975 günlü 1922 sayılı Kanun ile 
yapılan değişiklikle 1 000 + 200'ün üzerinde 300, 400, 
500 ve 600 ek göstergeleri içermektedir. 
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natörler. Bunlar, Devletin en üst kademesinde bulu
nan müsteşar, vali, büyükelçi ve eşidi yüksek dereceli 
memurlar ile üniversite öğretim üyeleridir. Hizmette 
iken belki çeşitli yan ödemelerle kısmen telafi edili
yor gibi görünen bu durum, emeklilikte, ileri yaşlar
da, geçim sıkıntısının başgösterdiği dönemlerde daha 
çok önem kazanmaktadır. Kaldı ki, aslında haksız 
bir uygulamadır. 

Grubumuz, bu konu üzerinde hassasiyetle durul
ması ve ayrıcalıklara imkân ve meydan verilmemesi 
istirhamındadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Üzerinde durmak istediğimiz bir başka konu da, 

Devlet teşkilatının oluşturulmasıyla ilgilidir : 
13 Eylül 1946 günlü 4951 sayılı (Bakanlıklar Ku

ruluşu Hakkında Kanun). 1 nci maddesiyle, Devlet 
dairelerinin Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının 
onanmasıyla bakanlıklara ayrılacağını belirtmiştir. 

Uygulamada bu konu, daha çok yeni bir hükü
met teşkilinde Başbakanın yeni bir bakanlık kurulma
sına. lüzum göstermesi halinde, bu yeni bakanlığın ku
ruluş amacına göre hangi daireleri kapsayacağı öne
risini içermekte ve Cumhurbaşkanının onayı ile du
rum kesinlik kazanmaktadır. 

Gerçekte bu hüküm, kanunla mevcut bir bakanlı
ğa bağlı olarak kurulmuş bir dairenin veya mevcut 
bir devlet kuruluşunun yeni kurulan bakanlığa bağ
lanmasında uygulanmak gerekirken : Ki, mesela ge
rek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, gerekse Or
man Genel Müdürlüğü bu yöntemle sonradan kuru
lan Gençlik ve Spor ve Orman Bakanlıklarına bağ
lanmıştır. - Bir süreden beri her türlü kuruluş bağ
lantılarının saptanmasında uygulanmaya başlanmış
tır. Mesela 3127 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı 
olarak kurulmuş olan (Devlet Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü) 4951 sayılı Kanundan sonra olan 6967 
sayılı Kanunla 15 Mayıs 1957 tarihinde Başbakan
lık Kuruluşundan ayrılarak Tarım Bakanlığına bağ
landığı, yani bu işlem bir Kanunla gerçekleştiril
diği halde 30 Ocak 1978 tarihinde 4951 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine dayanılarak, onayla yeniden 
Başbakanlığa bağlanmıştır ki, bu uygulama kanaati
mizce, Kanunun açık hükmüne ve Kanun Koyucu
nun amacına aykırıdır. 

Ayrıca, bu suretle kurulmuş olan bir kısım ba
kanlıkların, kuruluş tarihleri üzerinden birkaç seçim 
ve hükümet geçmesine rağmen kuruluş ve görev ka
nunları hâlâ düzenlenmemiştir. Mesela, 25.12.1963 
tarihinde kurulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

• lığı ile Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev 
I Kanunları, hâlâ mevcut değildir. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 3.11.1969'da, Kültür ve Sosyal Güvenlik 
I bakanlıkları 17.11.1974 tarihlerinde kurulmuş fakat 
I henüz bir kuruluş ve görev Kanununa sahip olama-
I mışlardır. 
I Bugün Devlet Bakanlıkları dışında kabineyi oluş

turan (25) Bakanlıktan (8)'i aynı durumdadır. Cum-
I huriyetin kuruluşundan beri Kuruluş Kanunu mev

cut olmayan (Adalet Bakanlığı) ile bu miktar (9)'a 
I baliğ olmaktadır. Kaldı ki, mevcut Kuruluş Kanun

larından (8)'i 1930 - 1940, (6)'sı 1940 - 1963 yılları 
I arasında düzenlenmiş olmaları itibariyle gerçek du-
I rumla bağlantılarını çoktan yitirmiş, buna ek olarak 
I kadro ihdasının Bakanlar Kurulunun yetkisine bı-
I rakılmış olması, Devlet dairelerini, kendi kuruluş ka

nunlarıyla uyuşmaz ve çelişkili bir hale getirmiştir. 
I Bu durumun, Devlet yönetiminde yetkilerin kullanıl-
I ması ve sorumlulukların saptanmasında ne denli 
I sakıncalar yarattığı açıktır. 
I Bu konuda önemli bir sorun da, Genel Kadro 
I Kanununun 6 nci maddesinin verdiği bir imkânın 
I doğurduğu sakıncadır. Bu maddeye göre, 1322 sayılı 
I Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ki bu tarih - 30 
I Kasım 1970 - Kuruluş Kanunu ve kadroları buluna-
I mayan bakanlıklar için bu Kanunla verilen veya bu 
I Kanun hükümlerine göre verilecek kadrolara (ilgili 
I Bakan) atama yapmaya yetkili kılınmıştır. 
I Bu suretle Kuruluş Kanunu mevcut olan bir Ba-
I kanlıkta 1 ila 4 ve hatta 5 nci derece kadrolara me-
I mur atamada üçlü Kararname gerekirken, öteki ba-
( kanlıklarda müsteşar ve genel müdürlerin atamaları 
I dahi (Bakan) onayıyla gerçekleşebilmektedir. 
I Bu sorun da Sayın Başbakanın ilgisini beklemek-
I tedir. 

I Grubumuzun yasa düzeni, Devlet kuruluşu ve 
I personel rejiminde görülen bazı aksaklıklara dair 
I tespit ve düşüncelerini böylece arz etmiş bulunuyo-
J rum. 
I Beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı arz eder, 
I Yüce Senatonun Sayın Başkan ve üyelerini saygı ile 
I selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Karavelioğlu, Milli 
I Birlik Grubu adına buyurun efendim. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ
LU (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

I Başbakanlık Bütçesi üzerindeki bu Grup konuş-
I masında Hükümetin uyguladığı genel siyaseti gözden 
I geçireceğiz; bu arada ekonominin üzerinde biraz ge-
I nişçe durarak bir değerlendirme yapacağız. 

189 — 
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Anayasamızın 105 nci maddesi, «Başbakan, Ba
kanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar ara
sında işbirliği sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin 
yani genel siyasetin yürütülmesinden birlikte sorum
ludur.» der 

Bu maddeye göre Başbakan, işbirliği sağlar ve 
genel siyasetin yürütülmesini gözetir. Maddenin ge
rekçesinde, bu madde Hükümet politikasının uygu
lanmasında ve insiyatifin muhafazasında modern 
Anayasa anlayışına uygun olarak Başbakanın özel 
durumunu belirtmektedir» der ve ayrıca «Genel siya
setin yürütülmesinden Bakanlar Kurulu sorumlu ol
makla beraber, güvensizlik oyu Başbakanın şahsında 
tecelli eder ve Hükümetin düşmesi sonucunu gerek
tirir» der. Genel siyaseti ayrıca tarif etmemiştir; 
ama bundan, Hükümetin birlikte yürüttüğü ve bakan
ların ayrı ayrı sorumluluklarından evvel gelen ve ba
şarısızlık halinde Başbakanın isminde ve şahsında 
Hükümeti güvensizlik oyuyla karşîlaştıracak siyaseti 
anlamak doğru olur. 

Genel siyasetin örnekleri olarak bu konuşmamız
da. biz herkesin kolayca üzerinde birleşebileceği gibi, 
iç politika ve dış politika uygulaması sonuçlarını; 
gene! hatları ile ve yürütülmekte olan ekonomik po
litika ve Hükümet - Meclis ilişkilerini ele alacağız. 

Evvela Başbakanlık örgütünün durumunu dikkati
nize sunuyorum. Bugünlerde Başbakanlıktaki işlerin 
yürütülmesini sadeliğe ve akıcılığa kavuşturarak et
kinlik sağlamak için, bir çalışma içinde olunduğunu 
biliyoruz; bir tasarı hazırlanmaktadır. Geçmiş uzun 
seneler boyunca çeşitli kanunlarla Başbakanlığa pek 
çok görev ve yetki verilmiştir. Böylece, hem işlerin 
kolay yürümesi, hem de kontrol edilmesi istenmiştir 
ve Başbakanlığın yetkileri, bugün artık biçimsel bir 
hal olarak enflasyona uğramış ve görev yapması da 
zorlaşmıştır. Görev ve yetkilerin yeniden gözden ge
çirilerek düzenlenmesi zorunluluk olmuştur. Bu isa
betlidir; ancak örgütün yapısı da karmakarışık hale 
gelmiştir. Buna da el atılmalıdır; bu konu da etüt edil
melidir. 

Şöyle ki : Başbakanlıktaki birimler senelerin geli
şi içinde bugün bir yığın haline gelmiştir; kendiliğin
den bir yığılma olmuştur. Bugün Başbakanlıkta 5 
adet müsteşarlık vardır. 

Başbakanlık Müsteşarlığı, Mit Müsteşarlığı; Dev
let Planlama Müsteşarlığı; Çevre Müsteşarlığı ve Top
rak Reform Müsteşarlığı. 

Ayrıca, bazıları da müsteşarlıklar kadar önemli 
ve hacimli olan TRT, Yüksek Denetleme Kurulu, 

TBTAK, Atom Enerjisi Genel Sekreterliği, Devlet 
Personel Dairesi, Devlet İstatistik Enstitüsü vesaire 
gibi, görev, bütçe ve fonksiyon ilişkisi olmayan ku
ruluşlar ve gene ayrıca Danıştay, Tapu - Kadastro, 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü vs. gibi, eski 
büyük kuruluşlar... Başbakanlık örgütü bu yapısı ile 
Hükümet içinde bir başka Hükümet olmuştur; ama 
karmaşık ve hantal bir yapıyla. 

Başbakanlık, politikanın odak noktasıdır. Sade ol
malı; rahat düşünen, daha çok araştıran ve gözleyen, 
genel politikayı yürüten kişiler bunalmamalıdırlar. 
Yapısı da, hiyerarşinin çatısına uygun olmalıdır. 

Bugünkü haliyle Başbakanlık örgütü, gövdeden 
büyük bir baş gibidir. Bu örgüt sadeleştirilmelidir. 

Bazı birimler ilgili bakanlıklara bağlanabilir, ba
zıları da organik, müsteşar] ı bakanlıklar haline geti
rilebilir. 

Burada Hükümetin genel politikasını incelemek 
istediğimiz için, Başbakanlıktaki birimler üzerinde 
ayrıca durmayacağız. 

Halbuki TRT, MİT Müsteşarlığı ve Toprak Re
formu gibi konularda uyarıcı bir konuşmayı yeğler
dik. TBTAK Yüksek Denetleme Kurulu, Atom Ener
jisi ve Çevre Müsteşarlığının başarılı uygulamalarını 
daha da desteklemek isterdik. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Hükümetin yürüttüğü genel politikalardan önce

liği en yüksek olanı, şüphesiz ki iç güvenliktir. Ba
rış ve güvenliği sağlayamayan bir toplumda başka 
bir politik gelişmenin beklenmemesi gerekir. 

Sadece 1978'de değil, son üç yılda iç güvenlik po
litikası hükümetlerimizin baş sorunu olmuştur. Bilin
diği gibi, Başbakanlıkta bu konuyla ilgili olarak bazı 
siyasal ve örgütsel organlar vardır. Başbakan Yar
dımcılarından birinin başkanlığında İç Güvenlik Ko
mitesi: MİT Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu ve 
Genel Sekreterliği gibi... Sonradan Sıkıyönetim Eş-
güdem Başkanlığı da bu güvenlikle ilgili organlara 
katılmıştır. 

Burada içgüvenlik konusunda ayrıntılı bir eleştiri 
yapacak değiliz. Başka ilgili bütçelerde Grubumuz, 
kapsamlı eleştirilerini sunmaya devam edecektir. Ye
ni Hükümetin işbaşına gelmesindeki iki anaetkenden 
biri, geçmiş Hükümetin, özellikle içgüvenlik konu
sundaki aczi idi, yanlış tutumu idi. Önceliğine ve bü
yük çabasına rağmen yeni Hükümet de durumu dü
zeltmek bir yana, anarşinin tırmanmasını da önleye
memiştir. Aylarca süren anarşik olaylarda yüzlerce, 
bine yakın vatandaş hayatını kaybettikten sonra, bir 
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de Kahramanmaraş felâketi gibi, kütle kıyımı ile kar
şı karşıya kalınmış ve sıkıyönetim ilanından kaçını-
lamamıştır. 

İç güvenlik politikası, kuşkusuz Hükümetin en 
başarısız kaldığı bir politika konusudur. Başbakanlık
taki yetkili ve sorumluların konuya katkısızlıgı ve 
etkisizliği açık olarak ortadadır. Özellikle yeni Hü
kümetin programında öncelik verdiği halde, MİT Ör
gütünün büyük gücünden faydalanmakta geç kalmış 
olması, isabetsiz olmuştur. Geçmiş hükümetler dö
neminde MİT'in etkinliğinin azaltılmış olduğu ve bi
linçli olarak görevinin saptırıldığı biliniyordu. 

Sıkıyönetimin ülkemizde nispi bir sükûnet sağla
dığı, büyük şehirlerimizde bir ölçüde huzur yarattığı 
görülmektedir. 

Eşgüdüm Başkanlığının Başbakanlığa bağlanması, 
hem yasaldır, hem de mantıkidir. Böylece Sıkıyöne
tim, 12 Mart tasarruflarından uzak kalacak, Ordu
muzun itibarı haklı - haksız tartışmalardan korun
muş olacaktır. Fakat asıl olan, sıkıyönetim süresinde 
ülkeyi sıkıyönetime zorlayan nedenlerin ortadan kal
dırılması, olağan güvenlik güçlerinin görevlerini ya
pabilir hale getirilmesidir, Devletimizin direncinin ar
tırılmasıdır. Sıkıyönetimin, toplumu ve halkı rahat
sız etmemesi sorumlular için büyük kazançtır. Sıkı
yönetimin etkinlik sağlaması ve zamanı tam anla
mıyla değerlendirmesi, geleceğimiz için güvence ola
caktır. 

Münferit asayiş olaylarının devamına rağmen, 
faillerin genellikle yakalanması, sıkıyönetimin etkin
lik sağlayacağını gösteren bir belirtidir. Mahkemele
rin işlemesiyle, ülkenin huzurunu ve geleceğini teh
dit eden birikimlerin temizleneceğine ve odakların 
ortaya çıkacağına inanmak istiyoruz. Sıkıyönetimi 
bir kısım illere daha yaymak çabalarının sonuçsuz 
bırakılmasını dileriz. 

Sayın Başkan, 
Başbakanlığın yapısı içinde ekonomik politikanın 

planlanmasından ve uygulamasından sorumlu önemli 
siyasal ve idari birimler vardır. Bunlar; Başbakan 
Yardımcılığı, Ekonomik Kurul, Yüksek Planlama 
Kurulu, Planlama Müsteşarlığı ve Yüksek Denetleme 
Kuruludur. Başbakanın, yürütülmesinden sorumlu ol
duğu genel politikanın hiç şüphesiz birisi de ekono
midir. Yürütülen ekonomik politikanın bazı kapsam
lı bölümlerini, durum ve muhtemel gelişmeleri bura
da kısaca gözden geçireceğiz. 

Evvelâ, ekonomideki üretim düşüklüğü ve neden
lerini dikkatinize sunuyorum. 

Yeni Hükümetin işbaşına geldiği sırada yapılmış 
bir anket, sanayi kesiminin kapasitesinin % 55 civa
rında ve düşük bir seviyede olduğunu belirtlemişti. 
Bugünlerde İstanbul Sanayi Odasının yaptığı bir an
ket de bu sayının maalesef değişmediğini göstermiş
tir. Bu kadar düşük seviyeli bir sanayiden ne mal 
bolluğu, ne ucuzluk, ne istihdam, ne de ihracat ar
tışı beklenebilir. Hammadde ve enerji darlığı iki se
nedir üretimi alabildiğine düşürmüştür. Büyük enf
lasyona rağmen, toplumdaki gelir dağılımı dengesiz
liği, satınalma gücünü hiç de düşürmemiştir. Düşük 
üretim, az mal, çok yüksek fiyatla kapışılmaktadır. 
Sanayici ve ticaret erbabı 2 - 3 birim maldan yap
ması gereken kazancı, kolaylıkla bir birimden karşı
lamaktadır ve bunun asıl nedeni, tabii ki, mal kıtlığı, 
üretim düşüklüğüdür. Bu hal tüketiciden başka her
kesin işine gelmektedir. Ekonomide şimdilik hiç bir 
unsur mal bolluğunu teşvik etmemektedir. 

Devlet eliyle üretilen temel mallardan 1978 yılı 
üretimi, 197"#den ancak bir nispetle daha iyi olmuş
tur. Şeker, çimento, lastik, enerji, demir cevheri, lin
yit kömürü ve Sümerbank mamulleri üretiminde ar
tışlar olmuş; fakat gübre, et, süt, taşkömürü, tavuk 
yemi, petro - kimya mamulleri, akü, otomativ sanayii 
üretiminde gerilemeler olmuştur. 

Aslında, 1977 yılı da başarılı bir yıl olmadığı için, 
artmış olan üretimler fazla bir şey ifade etmiyor. 

Bur?da bir konuya dikkati çekmek istiyorum : 
Pek yakın zamanda, 18 aydır atıl duran İskenderun 
Demir - Çelik ikinci yüksek fırını işletmeye alınarak, 
yıllık 150 milyon dolarlık bir döviz tasarruf olanağı 
sağlanmıştır. Burada yıllık 550 bin ton demir - çelik 
mamulü üretilecektir. Bu sonuç, sıkıntıların üzerine 
eğilerek elde edilmiştir. 

Bu örnekteki gibi, kamu sektöründe bazı darbo
ğazlar giderilerek, üzerine dikkatle eğilerek önemli 
bir üretim potansiyeline kavuşulabilir. Gübre sanayii 
böyledir, petro - kimya böyledir, otomativ sanayii de 
böyledir. Hatta, en zoru olmakla beraber, alüminyum 
sanayii de böyledir. Bunların 1978'de üretim açığı 
dövizle karşılanmıştır. Daha az döviz harcanarak. 
fakat üzerine gidilerek, bu konularda önemli üretim 
artışı; yani döviz tasarrufu olanağı vardır. Ayrıca, 
yem, et, süt gibi konularda üretim bolluğu yaratmak 
işten bile değildir. 

Şimdi, gelecek için; mesela enerji üretiminde, 
enerji üretiminde değil de, enerji naklinde problem
ler görülmektedir. Bunun gibi, linyit ve demir cev-

I heri üretiminde değil de, bunların ulaştırılmasında 
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muhtemel tıkanıklıklar görülmektedir, emareleri se
zilmektedir. Bunlar tekrar gözden geçirilmelidir. 

Bugünkü kamu ve özel sektör kapasitesini tam 
üretime dönüştüremeyen bir ekonomiden başarı bek
lenemez. Sanayileşmenin hedefi, bol ve ucuz üretim 
değil mi?.. Her şey hedefle başlar, Esas olan, hede
fe ulaşmaktır. Kıt üretimle hiç bir şey sağlanamaz. 
Üretim ve yatırım için ayrılmış ödeneklerin cari mas
raflar için, işletme açıkları için kullanılması büyük 
yanlışlıklardır. KİT'lerin üretim bilinci kontrol altın
da bulundurulmalıdır. KİT'lerin daha çok üretim 
yapabilmeleri sevindiricidir. Artı değeri sağlayacak 
olan üretim olduğuna göre, üretimin ihmal edilmesi, 
sebebi ne olursa olsun, tasvip edilemez. 

Sayın senatörler, 
Son yıllarda kamu ekonomisi yatırım için öngö

rülen ödenekleri de ayıramaz hale gelmiştir. Ekono
minin geleceğe dönük önemli bir darboğazı, yatırım 
yetersizliğidir. En üretken yatırımlar KİT'lerde ol
duğu halde, son yıllarda gerekli olan yatırım nispet
leri devamlı olarak düşmektedir. KİT'lerin i973'de
ki yatırım nispeti % 51.4'ken, 1979'a kadar bu oran 
devamlı düşmüş ve % 43'e inmiştir. 1977 ve 1978 
yılları da yatırımlar açısından başarısız yıllardır. 
1978'de kamu yatırımlarının harcanabilen 125 mil
yar Türk lirası, 1977'den ancak % 16 nispetinde bü
yüktü; bu, tabii enflasyon oranını bile karşılamıyor
du. 

1979 yılında da, 1978'den % 39 nispetinde fazla 
bir ödenek ayrılabilmiştir ki, bu da 1978 seviyesini 
ancak karşılayabilir. 

Böylece, son üç yılda ciddi bir yatırım gerilemesi 
bahis konusudur. Bunun en önemli etkeni, artık Tür
kiye bütçelerinde gayri safi milli hâsıladan yatırım
lar için öngörülen miktarların ayrılamaz hale gelmiş 
olmasıdır. Bir başka neden de, Devlet personel har
camalarının son yıllarda alabildiğine ve disiplinsiz 
artırılmış olmasıdır. KİT'lerin görev zararları, işlet
me açıklan ve finansman sıkıntıları, KİT'ler için ya
tırım azlığının en somut nedenidir. 

Burada kısaca bir - iki örnek vermek istiyorum : 
1977 yılında, görev zararı ve işletme zararı olarak 
Hazineden 30 milyar harcanmıştır. Ayrıca, 46 mil
yar lira da finansman fonu ayrılmıştır. 1977'de KİT' 
ler için Hazine 76 milyar harcamak zorunda kalmış
tır. 1978 yılında, 31 milyar görev zararı, 16 milyar 
işletme zararı; 48 milyar zarar. 52 milyar yatırım fo
nu, toplam 101 milyar. 1978 gibi, imkânları son de
rece kıt bir bütçede, 101 lirası KİT'e ayrılmıştır. 48 
milyar lirası görev ve işletme zararı. 

1979 yılında görev zararı olarak 35 milyar teklif 
edilmiştir. Hazine şimdilik 15 milyarını tasvip etmiş
tir. 95 milyar da yatırım fonu ayrılmıştır. Toplanı 
110 milyar. İçinde bulunduğumuz bütçede KİT'lere 
110 milyar para ayrılmak zorunda kalınmıştır. Hiç 
olmazsa 1979 yılında artık bu sorunlara sahip çıkıl
malıdır. 

1978'de bu sorunlara hâkim olunamadığı görül
mektedir. 1979'da suni gübreden 15 milyar lira, kö
mürden 17 milyar lira zarar beklenmektedir. Petrol, 
kâğıt, enerji, şekerden zarar beklenmektedir. 1978' 
de petrol açığı 7 milyar olmuştur. 1977'de şeker za
rarı 5,5 milyar, 1978'de 8,5 veya 9 milyar olmuştur. 
1979'da, sadece kâğıttan 1,7 milyar lira zarar edile
cektir. KİT'lerin zararsız işletilmesinin çareleri bu
lunmalıdır. Başlıca nedenler, işletme beceriksizliği, 
ücret ve fiyat politikasındaki sahipsizliktir, sorum
suzluktur. Artık bunlara lütfen sahip çıkmalısınız. 

Asîmda, artık KİT'ler oto - finansmanla yatırım
larını yapabilir hale gelmeliydiler. Artık, şeker, çi
mento, gübre, yem sanayii gibi geniş ve büyük yatı
rımlar hiç olmazsa senede birer fabrikasını yapabi
lir hale gelmeliydiler. Son yılların yatırım dağılmaları 
bu kuruluşları büsbütün dağıtmış, eli kolu bağlı ha
le getirmiştir. 1978 yılında ekonomide gerçekçi fiyat
lara dönülemerniştir. 1979'da artık gerçekçi fiyatlara 
dönülmelidir. 

1978"de gerçekçi fiyatlara dönülmemesi, hem KİT' 
ler için, hem de İktidar için yanlış olmuştur. Artık 
Türkiye'de hiç bir iktidar mıcır fiyatından daha ucu
za linyit kömürü satamaz, topraktan daha ucuza güb
re satamaz. Türkiye'de, artık petrolün caydırıcı bir 
fiyatı olmalıdır. Petro - kimya ürünlerinin 1/3 mali
yetle satılmasının anlamı nedir?. Sanki bu kadar ucu
za sattığınız zaman, nihai mamul ucuza mı olmakta
dır?. Bu, aracı zengin etmek değil de, nedir?.. Sanki, 
devlet satınca son mamuller ucuz mu olmaktadır?. 

Devlet, toplumun geleceğini öngörebilme ve ona 
göre önlemler alabilme iradesinin adıdır. Yoksa, bu
lunabilen, arta kalan paraları yarım yamalak yatırım 
yapmaya ayırmakla toplumun geleceği sağlanamaz. 
Devlet, yatırım fonlarını israf etmemelidir. Devlet, 
yatırım fonlarında iradesini teksif etmelidir. Gelece
ğin daha çetin olacağı apaçık ortadadır. Toplumu ge
leceğe sağlam politikalarla ulaştırmaya mecburuz. 

Sayın senatörler; 
Toplumumuz, istihdam baskısı altındadır ve top

lumda büyük bir işsizlik ve gelir dengesizliği hüküm 
sürmektedir. Dış ülkelerde çalışan 850 bin kişi di-
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şında ülkede, 2,3 milyon insan işsizdir ve 1978 yılı
nı geçerken ekonomide işsizlik artmıştır. İstihdam 
çağındaki her beş kişiden biri işsizdir. Çalışma ha
yatındaki, özellikle kamu sektöründeki her üç kişi
den biri fazladır. KİT'lerde ve kamu sektöründe her 
yerde bunun açık ve elle tutulur örnekleri vardır ve 
bu fazlalığı bugünden yarına, ne demir - çelikte, ne 
alüminyumda, ne Türk Hava Yollarında, ne de baş
ka yerlerde üretime kaydırmak; bugünden yarına 
üretime kaydırmak olanağı yoktur. 

Kamunun asıl yükü fazla istihdamdır ve bu yük, 
kamu sektörünü kımıldayamaz, yatırım yapamaz ha
le getirmiştir. Bu, bir istihdam çıkmazıdır. Bu, sağ
lıklı istihdamı önleyen başlıca uygulamadır. İstihdam 
bekleyen, istihdam yaratması beklenen kesimler tü
ketici hale gelmişlerdir. Ekonomi, üretmeden tüke
ten, fazladan ve faydasız çok adamı beslemektedir. 
Ayrıca, bu çok adama da, gerekenin üstünde çok pa
ra verilmektedir. 

1976 yılından itibaren ülkemizde önemli bir olay 
olmuştur. İşçi ücretleri memur ücretlerini geçmiştir. 
Sadece geçmekle de kalmamıştır, tırmanarak geç
miştir. Üretime, gerçek üretkene saygımızdan bunu 
fazla yadırgamasak bile, ücret ve maaş arasındaki 
farklar; hele ücretler içerisindeki dengesizlikler çar
pıcıdır. Buna katılmaya imkân yok. Bilindiği gibi, 
1978'de gayri safi milli hâsıladan fert başına düşen 
gelir cari fiyatlarla 27 bin lira civarındadır. Bu, ta
bii yıllıktır. Halbuki kamu kesiminde çalışanlar bunu 
bir ayda alabilmektedirler. KİT'lerde ortalama aylık 
ücreti brüt 25 bin lira civarındadır. Bu, bir bakanı
mızın ifadesidir. Burada bir tabloyu dikkatinize su
nuyorum. Bu tablo bir ortalamayı göstermektedir. 
Ayrıntılı raporları elimdedir ve daha da çarpıcıdır. 

Şeker fabrikalarında aylık ortalama ücret 9 bin 
lira civarında, Sümerbankta 12 bin lira, Devlet De
miryollarında 15 bin lira, Demir - Çelikte 18 bin li
ra, Denizcilik Bankasında 19 bin lira, Türkiye Pet
rollerinde 25 bin lira, Kömür İşletmelerinde 31 bin 
lira, Türk Hava Yollarında 29 bin lira. Ayrıntılarını 
arz etmiyorum. 

İstihdam fazlasını bir tarafa bırakalım; kuruluş
larda ücret ve özlük hakları açısından hiç bir ilişki, 
benzerlik ve denklik kalmamıştır. Tabloda aylık or
talama ücretler arasında üç mislini geçen farklar var
dır. Burada bir yabancı örnek vermek istiyorum. 

Bir Alman istatistiği; yıh 1977'dir. Alman sana
yiinde çalışan işçiler için brüt ortalama aylık ücret 
2.057 marktır. En yüksek ücret enerji kesimindedir, 

2.368 marktır. Bundan sonra yol inşaatı geliyor, 
2.289 mark. En düşük ücret, tekstil kesiminde, 1.772 
mark ve elektroteknik sanayiinde, 1.979 mark. 

Ortalama ücretle en düşük ve en yüksek üc
ret arasında % 13 fark var. En yüksekle en düşük 
ücretler arasında % 25 kadar fark var. Sadece % 
25'tir. 

Ayrıca, memurlar işçilerden 1/3 nispetinde fazla 
kazanıyorlar. Aylıklılarla ücretliler arasında sadece 
ortalama 1/3 fark var. Bizdeki farklılıkları tekrar 
dikkatinize sunacağım. 9 bin lira ve 29 bin lira... Üç 
mislinden fazla fark var. 

Dikkatinize sunuyorum; bu rakamlar Yüksek De
netleme Kurulunun ayrıntılı raporlarından alınmıştır. 
Bugün KİT'lerde, dengesiz, çarpık ve sanayinin içi
ni kemiren bir ücret düzeni uygulamadadır. 

En dikkati çeken husus; hiç bir koordinasyonun 
olmamasıdır ve sahipsizliktir. Bu sahipsizlik, bilgisiz
likten mi olmuş, sorumsuzluktan mı olmuş; takdiri
nize sunuyorum. 

Bu ücret düzeninde KİT'lerin kâr etmesi bir ya
na, üretim yapabilmesi, yatırım yapabilmesi başarı
dır. Şimdilik görev ve işletme zararını ödeyen Dev
let, önümüzdeki yıllarda işçi ücretlerini ödemek zo
runda kalacaktır. 

KİT'ler tetkik edilince, dört senede zararlarının 
124 milyar olması, yadırganamaz. Şeker Şirketi se
nelerden beri ürettiği şekerin yarı bedelini Hazine
den almaktadır. 1976 senesinde gayri safi milli hâsı
laya katkısının parasını olduğu gibi Hazineden al
mıştır. 

Zirai Donatım Kurumu 1976 senesinde 1,5 milyar 
lira faiz ödemiştir. 

Süt Kurumu ancak % 24 kapasite ile çalışmak
tadır. 

Et ve Balık Kurumu kilo başına 25 lira destek al
maktadır Hazineden. 

Bunlar, KİT'lerin sahipsiz kalışını belgeleyen sa
dece bazı rakamlardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Devlet niçin istihdam yaratamaz, yatırım yapa

maz hale gelmiştir?... Bunu dikkatinize sunmak isti
yordum. Bunu ararken, her konuda Devletin hâkimi-
yetsizliği ortaya çıkıyor. 

Kısaca kıdem tazminatı uygulamasını da dikka
tinize sunuyorum. Sosyal hakların tartışılmasındaki 
çekingenlik (Bizim için böyle bir konu söz konusu 
olamaz) veya politikacıların sorumsuzluğu veya bi
linçsizliği bu meseleleri alabildiğine çarpıtmıştır ve 
dengesiz hale getirmiştir. 
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Deminki tabloda kıdem tazminatıyla ilgili rakam
ları okumama müsaadenizi rica ediyorum. 

Vasıfsız işçi, vasıflı işçi, usta diye üç sütun var. 
25 senelik hizmet karşılığı : 

Şeker fabrikaları : 321 bin lira, 686 bin lira, 799 
bin lira. 

Sümerbank : 214 bin lira, 226 bin lira, 263 bin 
lira. 

Devlet Demiryolları : 518 bin lira, 530 bin lira, 
565 bin lira. 

Demir - çelik : 544 bin lira, 583 bin lira, 655 bin 
lira. 

Denizcilik Bankası : 610 bin lira, 643 bin lira, 689 
bin lira. 

TPAO : 1 milyon 450 bin lira, 1 milyon 499 bin 
lira, 1 milyon 625 bin lira. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Yağma Hasan'ın 
böreği... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Genel 
Müdür ne alıyor?... 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Onu başka bakanlık bütçesinde ko
nuşacağız. 

Türkiye Kömür İşletmeleri : 618 bin lira, 618 bin 
lira. 

Türk Havayollar : 625 bin lira. 
Şimdi şu rakamları da dikkatinize sunuyorum: 
MEHMET FEYY'AT (İstanbul) — Bozuk dü

zenin eseri, bozuk kafaların eseri. 
MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-

LU (Devamla) — İzin verir misiniz?... 
PET - KİM'de 25 yıl karşılığı; bu, net 674 bin 

lira, 732 bin lira, 719 bin lira, 730 bin lira. Düz iş
çi; operatör, teknisyen, formen diye ayırmış. 

TPAO'da, 17,5 yıl hizmeti olan bir işçi net 756 
bin lira almıştır. 

TPAO'da 30 yıl beş ay hizmeti olan bir işçi net 
2 milyon 58 bin lira almıştır. 

İPRAŞ'ta 15 yıllık bir işçi 643 bin lira, 30 yıllık 
bir işçi 1 milyon 297 bin lira almıştır. 

SALİH SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Yok, 
öyle şey olamaz. Yanlıştır. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Tekrar dikkatinize sunuyorum; 
özellikle dengesizliği, özellikle çarpıklığı dikkatinize 
sunuyorum. 

Bu sayıları ve rakamları, sistematik bir inceleme 
yapmak için değil, bulabildiğim kadarıyla Yüksek De
netleme Kurulunun raporlarından alarak toparladım. 

Şimdi de ilgili herkesin tartıştığı bir konuyu bi
raz açmak istiyorum. 

Bugün KİT'lerin sahibi kimdir?... Toplum mu
dur, yoksa o kesimlerde çalışanlar mı?... 

«KİT'lerin mülkiyeti çalışanlara geçti mi, geçme
di mi?» diye biz çok tartıştık ve ilgililer tartışıyorlar. 
Gerçekten bir ağırlığı var, tartışıyorlar. 

Sayın Başbakan Yardımcısı açıkladı; KİT'lerin 
bugünkü değeri 2 trilyonmuş, cari fiyatla; ama kıdem 
tazminaüborçlarını açıklamadı. Gönül isterdi ki, bun
ları da açıklasın. 

Benim hesabıma göre KİT'lerin eldeğiştirmesi için; 
yani çalışanlarına geçmesi için henüz vakit gelmedi. 
Şimdi KİT'lerin sadece yarısı çalışanların, yarısı ka
munundur. Çalışanlara tam olarak devretmemiz için 
KİT'lerde çalışan insanları 2 milyona çıkarmamız lâ
zım. Devletin varı yoğu olan KİT'lerin çalışanlara de
vir edilmesini istiyorsak, istihdam politikasındaki çar
pıklığı biraz daha artıralım. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğiu, müddetiniz dol
du. Sizin konuşma sürenizden 14 dakikanız daha 
var. Bu müddet içerisinde bitireceksiniz. Onun için 
Yüksek Heyetin oylarına arz edeceğim. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Ben, Devlet Planlama üzerindeki 
zaman hakkımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, öyle şey olmaz. 
Sayın Karavelioğlu'nun sözünü bitirmesine ka

dar, hakkı olan 45 dakikayı doldurmasına kadar, ça
lışmaların uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyur Sayın Karavelioğiu. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELÎOĞ-
LU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım; 
Özellikle belirtmek istiyorum. Bizi bu istihdam ko

nusunda en çok ilgilendiren şey, ülkemizdeki işsizle
rin, işsizliğin sahipsizliğidir. Ne sosyal haklardaki 
dengesizlik, ne ekonominin verimsizliği, ne istihdam 
içinde bulunanların ekonomiyi alabildiğine yağma et
mesi, ne de gelir dağılımındaki adaletsizlik veya den
gesiz beslenmeler, bizi Türkiye'de işeizler kadar ilgi
lendirmektedir. Bugün ülkede 2.3 milyon işsiz var. 
Bu, Devletin rakamıdır; ya doğrudur, ya yanlıştır. Bu 
insanlar, Devletin henüz gündemine alınmamışlardır. 
Ne zaman işsizler Devletin gündemine alınacaklar
dır?... Ne zaman, bu kişilere ve kaderi bunlara bağlı 
olanlara, sosyal güvenlik olmasa bile, çalışma hakkı, 
karın doyurma hakkı sağlanacaktır?... Bunun, Dev-
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letin gündemindeki yeri nedir?... Bizce sorun budur. 
Bizce Devletin öncelikli görevi sosyal güvenliği evve
la genişletilmesi sonra pekleştirilmesidir. Bugün uy
gulama, bunun tam aksinedir. 

Sayın Başkan; 
Biraz da ekonomik istikrar konusunu eleştirmek 

istiyorum. 
1978 bütçesi müzakere edilirken, yılın enflasyon

la mücadele yılı olacağı açık olarak belirtilmişti ve 
bütçe, enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi de 
onaracaktı. Üstelik, IMF'le başlatılan müzakerelerde 
istikrar tedbirleri bahis konusu idi. Böyle başlandı; 
fakat sonu ne oldu?... 

1977'den devralınan 35 milyarlık bir açık vardı. 
Hükümet, ı% 30'luk devalüasyona karar verirken, is
tikrar tedbirlerinin tam alınmış olduğunu, fiyat yük
selmesini c/ç, 20 seviyesinde tutabileceğini beyan et
mişti ve tedbirlerin yetersiz olduğunu iddia eden dış 
ve iç çevrelere karşı aksi tezi savundu; ama sonuç 
Hükümetin dediğinin aksi oldu. İstikrar sağlanama
dı, ekonomide beklenen gelişmeler, düzelmeler olma
dı, dış yardımlar umulan kadar bulunamadı ve enf
lasyon oranı da, hedef alınanın tam 2.5 misli oldu. 
Hükümet, statik istikrara razı olunamayacağını savun
du; ama dinamik istikrarı da sağlayamadı. 

Üretimin düşük olduğu 1978 yılında Hükümetin, 
gelir dağılımı dengesine bazı müdahaleleri, satın al
ma gücünün yüksek gelir gruplarında bir miktar dü
şürülmesi gerekirdi; bu da olmadı. Hiç olmazsa Hü
kümetin enflasyonu körükleyici tasarruflardan sakın
ması gerekirdi. Sosyal adalet kaygusuyla olacak, bun
dan da geri kalındı. 

Gösterge düzeltmeleri için, 11.3 milyar; Full - Ti
me Kanunu için 12 milyar; sosyal içerikli uygulama
lar için 5 milyar; toplam, 1978 bütçesine Hükümet 
kendi eliyle 28 milyar ek harcama getirdi. Aslında 
bütçe de, enfslasyonla mücadele için küçük bir büt
çe değildi. Bunların yanında önemli bir miktar perso
nel kadrosunu da bütçe hazmetmek zorunda bırakıl
dı. Sonra ne oldu?... Tabii, başlangıçta sadece geçmiş
ten sarkacak tortu, kaçınılmaz tortunun yansıması 
beklenirken, buna ilave olarak 1978 senesi, enflasyonu 
akıldan geçmeyen bir rakama ulaştırdı ve 1978'de 
enflasyon en büyük oldu. Bu olay, 1978'deki en başa
rısız olgudur; tabii ekonomik en başarısız olgudur. 
Dışa yansıması da, Türk parasının dış değerinin tu-
tulamamasıdır ve devamlı düşmesidir. 

Ekonomide sağlanamayan istikrar yüzünden, her 
zamandan fazla dış yardıma muhtaç haldeyiz. Yatı
rımlar, dış ve iç para sorunu yüzünden çok yetersiz; 

üretim düşük, gayri safi milli hâsıladaki net büyüme 
sıfır. 1978 yılında bütçe 15 milyar açıkla kapanacak. 
Enflasyonist baskının devam edeceğini Sayın Maliye 
Bakanı açıkladı. Ekonomiyi düzeltmek için çok yön
lü tedbirlerin alınmaya devam edeceğini Sayın Mali
ye Bakanı açıkladı. 1979 yılının da bir onarım yılı ola
cağı kendi nutkunda yazılı. Bunlar dağrudur; çünkü 
başka çare yoktur; çünkü bu enflasyon oranıyla baş
ka bir yere varılamazdı. Çok dileriz ki, tıpkı 1978 yı
lında aynen ifade edilmiş olan bu sözler, 1980'de de 
aynen tekrar edilmesin, aynen tekrar edilmek zorun
da kalınmasın, 1979 yılı, görevini 1980 yılına başa
rısız ve boşa gitmiş bir yıl olarak devretmesin; çok 
temenni ederiz. Burada öyle anlaşılıyor ki, 1978 eko
nomi planlaması, ya yanlış planlanmıştır yahut 1978 
uygulaması yanlış yapılmıştır. 

Sayın Başkan; 
Ecevit Hükümetini en çok meşgul eden sorun, 

şüphesiz dış ticaret tıkanıklığı idi. Hükümet, bu dar
boğazı gidermek için büyük çaba sarf etmiş ve de her 
şeye karşın önemli sonuçlar almıştır. İlerde tarihimiz 
için, Osmanlı borçlarını unutturacak olan ünlü DÇM 
yağmasından kalan borçlar büyük ölçüde ertelenmiş 
ve sonucu alınmak üzeredir. Yeni krediler bulmak ça
baları yeterli olmamış ve önemini taze para sorunu 
olarak baştan beri devam ettirmektedir. Şimdi de bu 
konu, dost ve müttefik ülkelerin Türk ekonomisinin 
bunalımını gidermek için yardımına dönüşmüştür. 

Yurdun akaryakıtsız bırakılmaması, ihracatın 2,1 
milyardan fazlaya çıkarılabilmesi, sanayinin ve yatı
rımların ikmal ihtiyaçlarının bir ölçüde karşılanabil
mesi, bu Hükümet için önemli başarılardır. Bundan 
daha da önemlisi, asıl değeri önümüzdeki yıllarda an
laşılacak olan uzun vadeli, büyük hacimli dış ticaret 
anlaşmalarıdır. Rusya, Irak, Libya örneği küçümsen
meyecek, ekonominin dışarıya açılması atılımlarıdır. 
Bu anlaşmalar Türk yatırımcılarına, Türk sanayi ürün
lerine yeni ve devamlı pazarlar hazırlamışlardır. Se
nelerden beri ekonominin en kısır bölümü bu kesim
dir. Türk dış ticaret açığının dünden bugüne düzel
mesi esasen beklenemezdi. 1978'de ithalatın 1977 se
viyesinde karşılanabilmesi başarıdır; ama bu ithalat 
azaltılmasıyla övünmek yanlıştır. Ne yaparsınız ki, 
dışa bağımlı bir sanayileşmemiz var. İthalat azaltıl
ması, üretimin durması veya yatırımın yapılamaması 
demektir ki, olan odur. 

1979 yılında ithalatın % 97'si yatırım ve ara mal
larına ayrılmıştır; (Ara malları % 66, yatırım mal
ları % 31) Her ikisinin de karşılanamaması, ekono-
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mi için tıkanma demektir. 1978 yılında fazladan daha 
1 milyar dolar bulunabilse idi, bu ancak kamu sek
törünün ihtiyacını karşılayabilecekti. Ekonominin aya
ğa kalkması buna bağlıdır. İhracatı artırmak, eko
nomiyi büyütecektir. 1978 programındaki büyüme 
hedefine ulaşmak zor olacaktır; ama 1979 ihracatının 
artacağına biz de inanıyoruz. 

Burada önemli tartışma, IMF konusu ve Türk 
parasının dış değerinin korunamamış olmasıdır. Alın
mış olan önlemlerin sonuçsuz kalması veya ekonomik 
istikrarın sağlanmamış olması, IMF konusunun öne
mini artırmıştır. 

Bu Hükümet göreve başlarken Türk kamuoyu 
IMF konusunu doğrusu fazla ciddiye almamıştı. 
Konu, zaman geçtikçe çetrefil bir hale geldi. Dış pa
ra ihtiyacının boyutları büyüyünce ve yardım umu
lan her kuruluş IMF'nin müşavirliğine başvurunca, 
ÎMF'yi gösterince, İMF'nin yargılarının değeri orta
ya çıktı. Halbuki, ekonomik istikran sağlayamamış 
olmamız da Türkiye'nin durumunu güçleştirdi, Keş
ke 1978 tedbirlerinde daha cesur ve daha uzun va
deli düşünülebilseydi. Asıl IMF şimdi tatsız bir hal al
mıştır. «Yardıma evet, IMF'ye hayır» demek ka
bul edilmeyebilir; ama IMF'nin isteğine uymak ola
nağı da kalmamıştır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-

LU (Devamla) — Bizce IMF'nin şartlarına uymak-
tansa yardımı reddetmek ve kendi gücümüze güven
mek daha isabetlidir. 

1979 yılının bir anlamda boşa gitmesine üzülmek
le beraber, istikrar önlemlerinde daha radikal, daha 
uzun görüşlü davramlamamasına acımakla beraber, 
Sayın Başbakanın işaret ettiği gibi, çok dileriz ki, 
yardım yapacak dost ülkeler, ülkemizin özel şartları
nı dikkate alsınlar. Aksi halde bizim önerimiz, «IMF' 
ye de hayır, yardıma da hayır» olacaktır. Bunun kar
şılığı toplumca fedakârlığa hazır olmaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ekonominin durumunu böylece gözden geçirmiş 

olduk. Burada bir konuya daha dikkate sunuyorum: 

•a * m 1 « n 
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Yeni Hükümetin kuruluşunda Başbakanlıkta eko
nomiyle görevli bir Devlet Bakanlığı vardı. Yılın or
tasında bu Bakanlık, Başbakanlık Yardımcılığına dö
nüştürülerek, bir üst yetki seviyesine yükseltildi. Ya
kın zamanlara kadar ekonominin kaderi Maliye Ba
kanlığının, bütçe ve para kredi politikasıyla yönlen
dirilmek istenmişti. Grubumuz, bunun yeterli olmadı
ğına defalarca dikkati çekmiş, ekonominin merkezi 
ve üst düzeyden yönlendirilmesi gerektiğini savunmuş; 
ancak böylece Türk ekonomisinin üretim, yatırım, 
istihdam, dış ticaret ilişkilerinin daha belirleyici ola
rak ortaya çıkabileceğini, maliye açısından bakarak 
ekonominin rahatlatılamayacğına işret etmişti. Şimdi 
böyle yapılmıştır; ancak, kabul edilmelidir ki, bu sa
dece yetki ve görevin genişlemesi değil bu nispette 
sorumluluğun da Başbakanlığa taşınması demektir. 
Bu gereğin duyulmuş olması isabetlidir. Şimdi, eko
nomide toplum ve Hükümet olarak buna; daha bü
yük başarılara ve atılımlara muhtaç olduğumuz açık
tır. Hükümetin böyle düşündüğüne inanarak teselli 
bulmak istiyoruz. 

Sayın Başkanım; 
Konuşmamın birinci bölümünü burada kesmiş olu

yorum. On dakikaya ihtiyacım var. İkinci defa kul
lanmama izin vermenizi rica ederim. 

Saygılarımı sunuyorum, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğiu, kabul edilmiş 
olan bu programa göre yalnız mahdut bakanlıklarda 
gruplar ikinci kez söz hakkını haizdir. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KAR A VELİ OĞ
LU (Devamla) — Hayır, Devlet Planlamada 20 da
kika söz hakkım yok mu Sayın Başkanım?... 

BAŞKAN — Var efendim; ama buna aktarılmaz, 
Devlet Planlamada... 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Hayır, Devlet Planlamada konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Evet, o zaman konuşursunuz. 
Saat 20,15'te tekrar toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 19,15 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20j,15 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Osman Nari Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 33 ncü Birleşimin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde müzakerelerimiz de
vam edecek. 

Grupları adına konuşma sırası, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Ali Arıkan'da. 

Buyurunuz efendim. 
Sayın Arıkan, süreniz 45 dakikadır; saat 20,20. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ALÎ ARIKAN 
(Mardin) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Görüşmekte bulunduğumuz Başbakanlık Bütçesi 
nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Başbakanlık gibi en yüksek bir makamın Bütçesi 
görüşülürken, memleketin bütün konularına değin
mek ve eleştiride bulunmak mümkündür. Ancak, ge
nel bütçe görüşülürken, memleket şümul bütün konu
lar enine boyuna tartışıldığı için, biz konuşmamızı 
sadece Başbakanlık bünyesi içinde ve bu makamın ça
lışmalarına hasretmek istiyoruz. 

Gerçekten Anayasanın 105 nci maddesi gereğince 
bakanlıklar arasındaki işbirliği ve çalışma yöntemle
rini saptayıcı ve koordinatör olmakla birlikte, bütün 
meselelerin yürütücüsü ve bu yürütmeden sorumlu 
olan Başbakanlığın bu nedenlerle çok büyük bir özel
liği mevcuttur. 

Her ne kadar Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 
yürütme organının başı ise de, sorumluluğunun sınır
lı bulunması nedeniyle biz, elbetteki Başbakanlığın 
çalışmaları üzerinde durmak ve görüşlerimizi beyan 
etmek durumundayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Başbakanların ülkemizde partilerinde genel baş

kanlarından oluşması kendilerine gerek hükümetin 
yönetiminde ve gerekse bakanların çalışmalarında üs
tün görevler ve özel bir otorite sağlamaktadır. Bu 
üstün görevlerin yurt ve ulus yararına hakkıyla yü
rütülebilmesi için Başbakanlık teşkilâtında bazı ted
birler alınmış olması normaldir. Bu ted
birlerin başında Başbakanlık yardımcılıkları ve Dev
let bakanlıklarının artırılmış olması gelmektedir. 

Koordinatör mevkiinde bulunan Başbakanın, Ba
kanlar Kurulunun Başkanı olarak bakanlıklar arasın
da işbirliği sağlayabilmesi ve Hükümetin genel siya
setini gözetebilmesi, yürütebilmesi ve çift Meclis sis
temine geçilmesi nedeniyle Başbakanlık yardımcılık
ları ve Devlet bakanlıklarını artırmak gerekli görül
müştür. Aslında bakanların anakonularla meşgul ola
bilmesi, büyük memleket sorunlarına hakkıyla eğile-
bilmesi için, birçok ülkelerde, özellikle İngiltere'de 
bakan yardımcılıkları ihdas olunmuştur. Bir yandan 
bakanlık işlerini yürütmek, bir yandan Meclislerde 
denetim nedeniyle vesair görüşmeler yapılırken ba
kanların hazır bulunma mecburiyeti karşısında, Dev
let bakanlıklarının artırılmasında yarar görülmüştür. 

Kaldı ki, Başbakanlığa bağlı TÜBİTAK, MİT 
Müsteşarlığı, Çevre Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Müsteşarlığı, Danıştay, İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu - Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Komisyonu, 
Devlet Personel Dairesi Genel Müdürlüğü gibi her 
bir işi büyük. memleket sorunlarıyla ilgili bütün bu 
kuruluşları yönetmek ve ayrıca bakanlıklar arasında
ki işleri ve bakanların yönetimini koordine etmek ko
lay olmasa gerek. Nitekim, bütün bu teşekküller Dev
let bakanlıkları eliyle ve Başbakanın sorumluluğu al
cında yönetilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bir Başbakanın başarılı olabilmesi için, her şey
den önce memleket gerçeklerini ve ilmin gereksinme
lerini gözönünde tutması şarttır. Bizim Anayasamız 
bu iki prensibi dikkate aldığı için; yani bir yandan il
min gereksinmelerini ve bir yandan da memleket ger
çeklerini en güzel şekilde dile getirdiği içindir ki, 
Anayasamız gerçekten büyük bir yapıttır. O halde baş
bakanların veya hükümetlerin bu Anayasaya uygun 
hareket etmeleri, bu Anayasanın dibacesinde yatan 
memleket gerçeklerine, ilmin gereksinmelerine ve özel
likle hukukun üstünlüğüne saygılı olmaları ve mem
leket meselelerine bu açıdan bakmaları gereklidir. Biz, 
"umhuriyet Halk Partisi olarak daima Anayasaya 
bağlı ve bu Anayasayla memleket sorunlarının çö-
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zümlenebileceğine inançlı kaldık. Oysa ki, Adalet Par
tisi ve diğer bazı partiler bu görüşümüze katılma
maktadırlar. Özellikle Adalet Partisi uzun süreden 
beri memleket sorunlarının bu Anayasa ile çözümle
nemeyeceğini iddia etmekte ve değişiklikler istemek
tedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nihat Erim de 
öyle diyordu. 

CHP GRUBU ADINA MEHxMET ALİ AR1KAN 
(Devamla) — Bu herhalde bir görüş ve parti felsefe
si sonucudur. Fikirler ve görüşler muhteremdir. 

Gerçekten Adalet Partisi hâlâ 1924 Anayasası
nın âdeta meriyette olduğunu sanmakta veya alışıla
gelen Anayasa ile işleri ve meseleleri çözümlemek is
temektedir. Oysa ki, kuvvetler birliğini temsil eden 
1924 Anayasasının getirdiği ruh ve anlam çok geri
lerde kalmıştır. Bugünkü Anayasamız kuvvetler ayrı
lığını temsil etmekte ve gerçekten, 4 ncü maddesiyle, 
«Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organlar eliyle kullanır.» denilmektedir. 

Anayasamızın 5 nci maddesi ile yasama yetkisini, 
6 ncı maddesiyle yürütme yetkisini ve 7 nci madde
siyle de yargı yetkisini belirttikten sonra, diğer bir
çok maddelerinde de anayasal kuruluşları saptamış 
bulunmaktadır. 

Bütün kuvvetlerin Türkiye Büyük Milet Mecli
sinde tecelli ve temerküz ettiğini ifade eden 1924 
Anayasasına aykırı olarak, bugünkü Anayasamız; 

1. Genel ve serbest seçimlerle işbaşına gelen 
Meclisler, 

2. Bu Meclislerden çıkan hükümet veya hükü
metler, 

3. Yetkili yargı organları ve diğer kuruluşlar, 
4. Üniversite ve TRT gibi özerk ve tarafsız ku

ruluşlar, 
5. Demokrasinin vaz geçilmez unsurları sayılan 

partiler, 
6. Sendikalar. 
7. Basın ve kamuoyu gibi, birbirini tamamlayan, 

birbirini etkileyen ve birbiriyle bağlantılı kuruluşlar
la modern bir devlet yönetim sistemini oluşturmuş bu
lunmaktadır. 

Bundan da anlaşılıyor ki, egemenlik yalnız Mec
lislerce değil; fakat aynı zamanda bu kuruluşlarla 
birlikte milletin malı olarak sahip çıkılmak suretiyle 
savunulacaktır. 

İşte, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ana
yasal görüş açısından sorunlara çözüm getirmek iste
mekteyiz. Bununla da ilmin gereksinmeleri ve mem
leket gerçeklerinin açıklık kazandığı inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleket gerçekleri bugün bütün açıklığıyla kar

şımızda çözüm beklemektedir. Gerçekten emekçi hal
kın ülkemizde ezilmekte olduğu, memur, dar gelirli, 
esnaf ve işçi sınıfının bütün sorunlarının çözüm bek
lediği, köylümüzün yolsuz, ışıksız, susuz ve okulsuz 
olduğu, tefeciliğin esnaf ve köylüyü ağır baskı altın
da tuttuğu, ülkemizde derme - çatma bir eğitim süre-
geldiği, bölgeler arasında büyük bir uçurum halinde 
dengesizliğin alabildiğine genişlediği sizlerce de ma
lumdur. 

Ülkemizde hâlâ geri tarım, ilkel tarım esaslarına 
dayalı bir tarım yapıldığı, topraksız köylüye toprak 
sağlayacak bir Toprak Reformunun hâlâ yapılmadığı, 
vatandaşlar arasında gelire ve sosyal duruma göre 
adalet sağlayıcı bir vergi reformunun hâlâ yapılama
dığı, keza hepimizin malumudur. 

İhracata dönük herhangi ciddi bir tedbirin alın
madığı, ihracat açığımızın gittikçe büyüdüğü, buna 
karşılık genellikle tüketim mallarına hitap eden itha
latımızın ne durumda olduğu, montaj sanayiine te
veccüh eden ithalatın ise kalkınmamızı nasıl köstek
lediği, enerjiye ve hammaddeye yönelik ithalatımızın 
ülkeyi nasıl bir ekonomik çıkmaza sürüklediği keza 
malumunuzdur. 

Bugün Î00 milyarın üstünde bir borç, 98 bin fir
maya keza bir borç, ve 57 ülkeye karşı mali sorum
luluk taşıyan bir ülke durumundayız. Yıllarca takip 
edilen yanlış ve yetersiz ekonomik ve mali politika
nın memleketi nasıl bir duruma düşürdüğü meydan
dadır. 

İşte, bu acıklı durumu kurtarmak ve memleketi fe
laketin eşiğinden selamete çekebilmek için kurulmuş 
bulunan Ecevit Hükümeti, bütün gücüyle çalışıp dur
maktadır. 

Ecevit Hükümeti, ağır borçları ertelettirmek ve 
ayrıca yeni borç ve taze para kaynakları sağlayabil
mek için geceli - gündüzlü çalışırken, Sayın Demirel 
bu çalışmaları itibar kırıcı olarak vasıflandırmaktadır. 
Oysa ki, ortada itibar kırıcı bir hal var ise bu hal, 
borçlan ertelettirmeye gayretten ziyade, ülkeyi bu du-
ruma düşürenlere ait olmak gerekir. Ülkeyi borca 
müstagrak duruma düşüreceksiniz, bunu itibar kırıcı 
saymayacaksınız; ama ülkeyi bu durumdan kurtar
maya gayret edenlerin çabalarını itibar kırıcı olarak 
vasıflandırmaya kalkışacaksınız... Bunun insaf ile bir 
ilgisi yoktur. 

Sayın senatörler; 
Memleketin ekonomik, sosyal ve politik bakımdan 

çok ağır bir bunalım içinde bulunduğu, mali bakım-
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dan ise uçurumun eşiğinde olduğu malum bir keyfi
yettir. 

Bilindiği gibi, demokrasi sermayeci sınıflar ile 
emekçi sınıflar arasında ve tarihi gelişimle emekçi sı
nıflardan yana oluşan oynak bir denge rejimidir. Po
litik alanda bu denge ancak emekçi sınıfların bağım
sız, siyasi bir güç olarak sermayeci sınıflar karşısın
da örgütlenip, sömürüye, zorlanmaya, ikinci sınıf va
tandaş muamelesi görmeye son vermek için demokra
tik kurallar içinde mücadele etmesiyle mümkündür. 
Yani toplum hayatında bu dengenin kurulması, sos
yalist partilerin, sendikaların, sosyalist basının ve sos
yalist gençlik kuruluşlarının kanun teminatı altında 
serbestçe faaliyet göstermeleriyle mümkündür. 

Anayasamız, 12 nci maddesinin son fıkrasında, 
«Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz.» demek suretiyle bu hususu pek açık bir 
şekilde belirtmiştir. 

Yalnız varlıklı sınıfların menfaatlerini temsil eden 
siyasi partilerden kurulu bir düzen bu sınıflara imti
yaz veren bir nitelik arz ettiği için Anayasaya aykırı 
düşmektedir. 

Diğer yandan, Anayasamızın 2 nci maddesinde, 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir.» denilmektedir. 
Bu maddenin gerekçesinde sosyal devletin iktisaden 
başkalarına bağlı olan işçilerden, hizmetlilerden, dar 
gelirlilerden yana onları koruyucu tedbirler almak, 
reformlar yapmakla yükümlü ve görevli bir yönetim 
olduğunu açıklamaktadır. Ekonomik ve sosyal re
formlarla fukara halk sınıflarına mensup vatandaşla
rımız ekonomik alanda güçlendirilmedikçe, temel in
san haklarının kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm gü
lünç yetkiler olacağı önemle belirtilmektedir. 

Üretim araçlarını ve iktisadi gücü elinde tutan 
varlıklı sınıfların kendiliklerinden işçi, müstahdem ve 
hizmetlilerle topraksız köylüleri kalkındırmayacakla-
rına göre bu Anayasa hükmünün gerçekleşebilmesi; 
yani sosyal devlet anlayışının toplum hayatında ken
dini kabul ettirebilmesi ancak bu emekçi sınıf ve 
tabakalarının ekonomik bağımsızlıklarını kazanmala
rıyla mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün ülkede hepimizin bildiği anarşik olayların 

nasıl devleti ele geçirmeyi, demokratik sistemi nasıl 
yıkmayı amaçladığı meydandadır. Anarşik olayların te
melinde, yukarıda arz ettiğimiz sınıflar arasındaki 
dengesizlik yatmaktadır. Sınıflar arasındaki bu den

gesizlikleri giderici ekonomik tedbirler alınmadıkça 
anarşik olayların tükeneceğine inanmıyoruz. 

Ayrıca, şu ikinci hususu da belirtmek isteriz ki, 
anarşik olayların tükenebilmesi için bütün partileri
mizin Anayasanın ruhu ve anlamı üzerinde tartışma
sız anlaşması gerekir. 

Şayet Adalet Partisi ve sağdaki diğer partiler Ana
yasayı beğenmiyorlarsa; yani özerk üniversiteyi, ta
rafsız TRT'yi zorlayarak değil, hukuk ve kanun yol
larından yürüyerek eleştirmeye, denetim ve gerekirse 
merciine şikâyet ve dava açmaya kadar bir hukuk 
hiyerarşisi içinde mütalaa etmiyorlarsa anarşik olay
ları durdurmak çok zor olacaktır. 

Üniversitenin davalarına eğilmediğimiz zaman, 
üniversitenin bir parçası olan gençliğin de davalarına 
sırt çevirmiş oluruz. 

Anarşik olaylar Ecevit Hükümeti zamanında baş
lamış değildir. 

Sayın Demirel, 1965 yılında İzmir'de «Birkaç ta
ne genç, şehir sokaklarında demokrasimizin koruyucu 
meleği kesilmişlerdir. Birkaç genç demokrasimizin 
sahibi olamazlar ve yurt sathında demokrasimize sa
hip çıkacak ve iktidara getirdiği Adalet Partisine sa
hip çıkacak kimseler vardır ve bu şahıslar kendilerin
den daha ziyade güçlüdürler ve icap ederse silahla da 
karşı koyacaklardır.» diyerek anarşik olaylara yeşil 
ışık yakmıştır. 

29 Aralık 1969 tarihli Milli Güvenlik Kurulu top
lantısından çıkarken Sayın Demirel, kendisiyle görü
şen gazetecilere aynen şunları söylüyordu: 

«Demokratik rejimlerde hürriyetlerin kullanımı 
tam yerleşinceye kadar anarşi ve benzeri hadiseler ola
caktır. Telaşa kapılmaya lüzum yoktur.» 

Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisinin o za
manki Genel Başkanı merhum İnönü, 1965 yılında 
Meclis kürsüsünden «Kanunlara aykırı hareketleri 
önlemek için kendinize sempatik saydığınız başka 
güçler çıkarmayınız. Meçhul olan kuvvetlere zabıta 
görevi yaptırılmasın. Bunlar güçlendiği zaman istese-
seniz de mani olamazsınız. Kanunsuz olayları önle
mek için Devletin zabıta kuvvetleri vardır.» diyordu. 

Sayın Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Sekreteri olarak ve Genel Başkanı olarak bütün ko
nuşmalarında her zaman sağdan gelsin, soldan gelsin 
bütün şiddet olaylarına karşı olduğumuzu tekrar ede-
gelmiştir. 

Buna karşılık 27 Ocak 1970'de Sayın Türkeş, Par
tisinin İstanbul Gençlik Kolu toplantısında koman
dolara hitaben; «Büyük hareketlere giriştiniz. Dav
ranışınız başarılar kazandı.» diyordu. Görülüyor ki, 
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Cumhuriyet Halk Partisi daima anarşik olayları kar
şısına almış, ancak sağ partilerin hemen hemen bütün 
liderleri tahriklerinden kaçınmamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Daha dün Sayın Demirel, «Bana bir sağcının suç 

işlediğini dedirtemezsiniz.» diyordu. Siz burada gel
mişsiniz, Maraş olaylarını anarşik olayların en feci bir 
hadisesi olarak ortaya koymak cüretinde bulunuyor
sunuz. Doğrudur; biz de Maraş olaylarının çok feci, 
hakikaten demokratik tarihimize leke düşürücü, acıklı 
birer vaka olduğunu biliyoruz; ama bunların sebep
lerini araştırırken, lütfen demin okuduğum Sayın De
mirci'm ve Sayın Türkeş'in bu sözlerini unutmayınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin radyoda 
verdiğiniz nutuklar nereye gitti? Ecevit'in nutku nere
de?... Getireceğiz genel görüşmeyi, burada görüşece
ğiz ne varsa... 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET ALİ ARIKAN 
(Devamla) — Sözcünüz 1968'de hadisenin başladığını 
söyledi, doğrudur; ama 1968'e takaddüm eden... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «1970'de şu ol
du, bu oldu» diyeceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakika. 
Sayın Arıkan, lütfen kişilere hitap etmeyiniz, ge

nel olarak konuşunuz. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, ben Grubum adına 
konuşuyorum. Evvelâ bana konuşma imkânı verme
yen Sayın Ömer Ucuzal'a hitap etmenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ettim efendim, evvelâ onu ikaz et
tim. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN 
(Devamla) — Evvela onu susturun. Onun yerinden 
hitap etmeye hakkı yoktur; Tüzük bu cevazı vermez. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Hatibin konuş
ma üslubuna karışmayın Sayın Başkan. İstediği gibi 
konuşsun. 

BAŞKAN — Yok; istediği gibi konuşma yoktur 
Tüzüğümüzde. Başkanın buradaki mevcudiyeti istedi
ği gibi konuşmaya izin vermez. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Siz hakaretâmiz 
olursa karışırsınız. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN 
(Devamla) — Konuşabilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam edin. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN 

(Devamla) — İşte bugünkü anarşik olayların kayna
ğında o tahrikler ve o vurdumduymazlıklar yatmak

tadır. O zaman tedbir alınsaydı, hadiseler bu kadar 
ağır ve vahim duruma intikal edemezdi. 

Kaldı ki, Ecevit Hükümeti zamanında anarşik 
olaylara karışanların çok önemli bir kısım failleri 
yakalanıp adalet organları huzuruna çıkarılmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada ayrıyeten bir saplama yapmak istiyorum: 
Beyefendiler; 
Her ülkede, her toplumda, her yerde suçlar işle

nir, işlenecektir. Bu gerçek vakıayı inkâr etmeye im
kân yoktur. Eğer suç olmazsa hukuk sistemi olmaz 
beyler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bitirmek için gel
miştiniz. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— İddianız vardı, iddianız vardı. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müdahale etmeyin 
lütfen. 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET ALİ ARIKAN 
(Devamla) — Suç olmazsa yargı organları olmaz. 
Suçun olması normaldir; olacak. Gaye suçluyu yaka
layıp yargı organlarının huzuruna çıkartmaktadır. Si
zin zamanınızda yakalanmış bir tek kişi var mıdır?... 
Ama bizim zamanınızda her hadisenin meçhul fail
leri dahi olsa yakalanmış, yargı organlarının huzuru
na çıkarılmıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Göreceğiz şim
di. 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET ALİ ARIKAN 
(Devamla) — Evet göreceğiz, görüyorsunuz zaten. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Partisi anayasal bir... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Abdi İpekçi'nin 

katilini nasıl bulacaksınız, göreceğiz... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. lütfen rica ediyorum. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN 

(Devamla) — Adalet Partisi Anayasaya karşıdır. 
Onun içindir ki. anayasal bütün kuruluşların karşı-
sındadır. Anayasal bütün kuruluşlara hücum etmeyi 
öteden beri itiyat haline getirmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu geçmez ak
çedir. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN 
(Devamla) — Adalet Partisi anayasal bir kuruluş olan 
Danıştaya da karşı çıkmıştır. Danıştayın verdiği ka
rarlar hiçbir zaman uygulanmamıştır. 

Bu durumda Devlet ve idare mekanizmamız ve 
hukuk sistemimiz büyük yararlar almış, sarsıntılar ge
çirmiştir. 
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Ecevit Hükümetiyse Danıştay kararlarına uymakla 
hukuk hayatımızda hâsıl olan bu sarsıntıyı onarma
ya çalışmaktadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yüzde kaç uy
guladınız?... ' 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Turizm Bakanlığı Müsteşarı hakkındaki karar uy
gulanmadı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sıralardan konuşma
yın, böyle bir müzakere tarzı yoktur. 

Sayın Karaağaçlıoğlu söz sırası size de gelecek, o 
zaman konuşursunuz. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ AR1KAN 
(Devamla) — Değerli senatörler; 

Adalet Partisi ve sağdaki partiler anayasal bir ku
ruluş olan TRT'ye karşı hücumlara geçmişlerdir. Oy
saki yaptığımız incelemelerde, Hükümet için yapılan 
konuşmalar bir tarafa ayrıldığı takdirde; (Ki, bunu 
ayırmaya mecburuz. Unutulmasın ki, Hükümette 
1 3 - 1 4 bakan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Bu 
itibarla Hükümet için yapılan konuşmaları parti için 
yapılıyormuş gibi telakki etmeye hakkınız yoktur. 
Ben bunu belirtmeye mecburum, gayet tabii.) yapı
lan konuşmalar bir tarafa ayrıldığı takdirde, ve sadece 
partilerin konuşmaları dikkate alındığı zaman, 1976 
Ağustos - Ekim aylarında Adalet Partisinin c/c 27, 
Cumhuriyet Halk Partisinin % 25, Demokratik Par
tinin % 14,2, Milliyetçi Hareket Partinin % 9,2, 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin c/c 9,2, Milli Selâmet 
Partisinin % 8,2, Birlik Partisinin r/( 1 nispetinde ko
nuşmalar yaptıkları görülmüştür. 

Demek ki, burada sağ partilerin % 75 nispe
tinde konuşmalar yaptıkları açıkça görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1976 yılından verdiğim bir misaldir bu. 
Bir de TRT bakımından 1.1.1978 ve 10.10.1978'e 

kadarki durumu; yani Ecevit Hükümeti zamanında
ki durumu arz etmek istiyorum. Demin verdiğim 
misal M C Hükümeti zamanına aitti. 

Toplam 1 401 tane siyasi konuşma olmuş. Cum
huriyet Halk Partisi 241, Adalet Partisi 397, Milli 
Selâmet Partisi 322, Milliyetçi Hareket Partisi 295, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi 114, Demokratik Parti 
31 konuşma yapmıştır. 

Bu itibarla TRT'ye bu bakımdan hücum etme
nize biz karşıyız; ama Büyük Millet Meclisi Başkanı 
bir yazı yazmış... Olabilir. Her müessese hata iş
ler, her müessese unutabilir, her müessese ihmal-
!kâr davranabilir, mümkündür; ama CHP'li oluşu ne-
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deniyle, (ki, tarafsız ve muhterem bir arkadaşımız
dır) vazifesini layıkıyla yapmaya çalışmışsa, TRT'ye 
bir yazı yazmışsa bunu elinize bir koz almaya kal
kışmanız hakikaten acınacak bir durumdur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diğer bir konu olarak, memurların değiştirildiği 

üzerinde durulmaktadır. Eğer kanunlara aykırı ata
malar yapılmış ise; yanii Ecevit Hükümeti işe başla 
madan 4 - 5 gün önce, 4 - 5 gün içinde binlerce me
mur atanmış ise, (Bunlar sabit) bunların düzeltilmesi 
pek tabiidir. Eğer Ecevit Hükümeti bu düzeltmeyi 
yapmasaydı biz onlara hesap soracaktık. 

Bu bakımdan ben, sadece İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığında cereyan eden bazı atamalarla ilgili 
olarak, izin verirseniz birkaç miisal vermek istiyorum. 
Yapılan tayinlere bir örnek olsun diye temas etmek 
istiyorum, 

Afyon İstatistik İl Müdürlüğüne, imam - hatip 
okulu mezunu birisi, Diyarbakır, Ağrı, Hakkâri İl 
İstatistik Müdürlüklerine lise mezunu ve tecrübesiz, 
hiç bir devlet memuriyetine girmemiş bazı gençler, 
Nevşehir, Muş, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Tekir
dağ İl İstatistik müdürlüklerine ortaokul mezunları 
tayin edilmiştir. 

Şimdi, eğer bir ortaokul mezununun il istatistik 
müdürlüğünü başarabileceğine, yapabileceğine ina
nıyorsanız ben sözlerimi kesiyoaım bu noktada. Bu 
mümkün değildir arkadaşlarım. İşte devlet böyle 
hareketlerle, böyle tayinlerle bu hallere düşürüldü. 
Kalkacaksınız ortaokul mezunu bir genci, tecrübesiz 
bir genci, il istatistik müdürlüğüne tayin edeceksi
niz... 

İstatistik deyip geçmeyin arkadaşlar. İstatistik, 
ilmin bir koludur. Adı üstünde; «İstatistik Enstitü
sü Başkanlığı» diyoruz. Binaenaleyh, o Enstitüye 
bilgi verecek bir kişinin biraz da yeteneği önemli
dir. Yeteneksiz bir kimseyi siz eğer tayin ederse
niz, o tayinler de elbette durdurulur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ecevit Hükümeti işbaşına geldiğinden bugüne 

kadar, tam bir memleketseverlik içinde bütün so
runlara çözüm getirmeye gayret etmiştir ve etmek
tedir. Anayasal kuruluşlara ve Anayasaya bağlı ola
rak, hukukun üstünlüğünü savunarak, mali ve 
ekonomik sorunlara ilmi açıdan ve memleket gerçek
lerine uygun şekilde eğilerek meselelerin çözümlene
ceği inancındayız. Nasıl ki, madenler devletleşti-
rildi, nasıl ki, bazı noksanlıkları olmakla beraber 
Tam Gün Yasası çıkarıldı, nasıl ki, ambargo kal-
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dırtıldı; diğer bütün meselelere de süratle çözüm 
getirilecektir. Biz Grup olarak buna inanmakta
yız. 

Bu arada bazı konularda, Başbakanlık Bütçesi 
münasebetiyle, yetkili ve ilgili arkadaşlarımızdan, 
değerli Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin Beyefen
diden ve ilgili Devlet memurlarından bazı temenni-
lenimiz olacaktır. 

Kırtasiyeciiilakle, savurganlıkla daha etkin müca
dele edilmesini, tasarruf sağlayıcı önlemlerin sürat
le alınmasını temenniye şayan bulduğumuzu ifade 
etmek istiyoruz. Hükümetin bir yerde de kendi 
kendini denetimi bakımından ciddi şekilde önlemler 
almasını temenni etmekteyiz. Gerçekten, memle
kette, yurt sathında işlerin aksayan taraflarından 
bir tanesinin nedeni de iyi bir denetimin kurulma-
yışıdır. 

Parlamentoda denetimin doğru dürüst, dört başı 
mamur bir şekilde cereyan ettiğini iddia edemeyiz. 
Öteden beri böyledir. Vatandaşın denetimi de işle
miyor. Elimizde bir Hükümetin kendi kendini de
netlemesi gerekiyor. Biz, bütün bakanlıklarda ve 
genel müdürlüklerde teftiş kadrolarının çok az, çok 
noksan olduğu kanısındayız. Eğer bu noktalara da 
eğiliniirse çok iyi sonuçlar alınabileceğini ümit edi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yazılı konuşmamı burada bitirdikten sonra, Ada

let Partili arkadaşımın bazı değindiği noktalara kı
saca cevap vermek isterim. 

Beyefendiler, biz burada «Siz ettiniz biz ettik, 
siz yaptınız biz yaptık, siz yapmadınız biz yapma
dık» hikâyelerinden ziyade, meselelerin genel poli
tik çizgide tartışmasını yapmanın daha faydalı ola
cağı kanısındayız. Ancak nedense arkadaşım bazı 
meseleleri yine bu kürsüye getirmekte kaçınmadılar. 
O halde biz de bunlara kısaca cevap vermeye mec
bur kaldığımızı ifade ediyoruz. 

Temas ettikleri noktaların başında Hükümetin 
kuruluşu ile ilgili olarak ahlaka aykırı davranılmış 
olduğu iddiasıdır. Beyefendiler 13.9.1946 tarih ve 
4951 sayılı Bakanlıklar Kuruluşu hakkındaki Kanu
nun birinci maddesinde şöyle söylüyor: 

«Devlet daireleri Başbakanın teklifi ve Cumhur
başkanının onaylaması ile bakanlıklara ayrılır. Bun
lara tayin edilecek bakanlardan ayrı olarak Devlet 
bakanları da tayin edilebilir. Devlet bakanlarından 
bir veya bir kaçına Başbakan Yardımcısı görevi ve
rilebilir.» Bu Bakanlıklar Kuruluş Kanunu. Bir de 

Anayasa Başbakana kesin olarak Bakanları seçme 
hakkını vermiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. 

Şimdi biz, kişiler olarak, siyasi, politik kişiler 
olarak veya partiler olarak birbirimizle diyalog ku
racak mıyız, kurmayacak mıyız?.. Birbirimizle ku
liste, Anadolu Kulübünde, Meclis lokantasında ve
ya bir otelin lobisinde konuşacak mıyız, konuşma
yacak mıyız?.. Eğer biz partili olarak birbirlerimiz-
le bir ilişki kuramayacaksak, konuşmayacaksak, tar-
tışmayacaksak bir diyeceğim yoktur; ama biz mede
ni bir ülkeyiz. Medeni bir ülkede, demokratik bir 
sistemle idare edilen her yerde partiler diyalog ku
racaklardır, birbirleriyle temas edeceklerdir. Bu 
gayet normaldir. 

Bir milletvekilini siz ebediyen kendi partinize 
bağlı olarak tutmaya hakkınız yoktur; tutamazsınız. 
Eğer siz parti olarak veya biz parti olarak (Her
hangi bir parti) programına ihanet ederse o millet
vekili, haklı olarak partisinden ayrılabilir; normal
dir bu. Bu Anayasal hakkıdır. Binaenaleyh... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Güneş Motelde mi Hükümet kuracağız?.. 

BAŞKAN — Fikirlerini söylüyor, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET ALÎ ARI-
KAN (Devamla) — Binaenaleyh, 11 kişi şu veya 
bu sebepten ayrılmışsa ve Sayın Ecevit'in Hüküme
tine katılmışsa bunu siz gayri hukuki olarak ortaya 
atamazsınız ve hukuki olan her şey de ahlakidir. 
Bunu böyle bilesiniz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Enflasyon gökten zembille inmiş değildir. Bi

raz evvel Milli Birlik Grubu adına konuşan çok de
ğerli arkadaşımız Karavelioğİu, iktisadi durumu bü
tün fecaati ile ortaya koydular. Biz artık bunların 
üzerinde durmak istemiyoruz; ama bilesiniz ki, 1965'de 
iktidara geldiğiniz zaman da enflasyon vardı. Bile
siniz ki. 1970'de de vardı, 1975'de de vardı, şimdi 
de vardır. Bunu böyle bilesiniz. Sizin davranışla
rınızın, sizin ekonomik politikanızın sonucudur. 
Enflasyon sizin ekonomik yanlış politikanızın so
nucudur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunu durdur
mak için iktidara geldiniz. 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET ALİ AR1-
KAN (Devamla) — Durduracağız... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne zaman?.. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALÎ ARI 

KAN (Devamla) — Sizin 10 senede yarattığınız, 27 

_ 202 — 



C. Senatosu B : 33 

senede getirdiğiniz kötülü'kleri, enflasyonları biz an
cak 27 ayda; ancak ortadan kaldırabiliriz.;. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Bunu böyle 
bilesiniz. 

Bir de ağzınıza doladığınız ağır sanayi konusu 
vardır. Sayın Karavelüoğlu bize demirle ilgili çok 
güzel bilgiler verdiler. Ben sdze haber vereyim. Bi
ze ileride ikinci fırının imalata geçmekle 150 milyon 
dolarlık bir kazanç sağlayacağını söylediler. Bunu 
büyük bir müjde olarak kabul ediyorum; ama ben 
buna katılmıyorum. Çünkü sizin kurduğunuz, Rus
ların yardımı İle kurduğunuz o tesisin siz beş yılda 
kömürünü bulamadınız. Avusturalya'ya kadar mü
racaat ettiniz kömür alamadınız. Avusturalya'ya ka
dar, dünyayı dolaştınız, her tarafa gittiniz, kömür 
sağlayamadınız; kömürünü, demirini bulamadınız. 

KÂZIM KARAAĞACLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Siz bizim istihsal ettiğimiz kömürden daha aşağı
da istihsal ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan konuşacaksınız; ama 
kişilere hitap ediyorsunuz. Oradan da mecburi re
aksiyon gelecektir, yani bu Senato konuşmasına.., 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ALt ARI
KAN (Devamla) — Sayın Başkanım, Grubunuz adı
na konuşan Sayın Adalı'nın konuşmasında geçen it
hamlar ve iddialara cevap veriyorum. Onun için 
«Siz» kelimesini kullanıyorum. Ben bir isim zik
retmiyorum. Gruba, Adalet Partisi Grubuna hitap 
ediyorum. Çünkü, Adalet Partisi Grubu adına bu
rada sözcü konuşmuş ve bunları ortaya atmıştır. Sizi 
temsil etmiştir. Sizi temsil eden burada yoktur, 
size söylüyorum ben. Siz ağır sanayii bırakın da, 
şu kurduğunuz montaj sanayiinin memleketi ne hale 
getirdiğini biliyor musunuz?.. Bunu incelemenizi 
tavsiye ederim. Bir inceleyin bunu. Bugünkü pet
rol sıkıntısını yaratan işte o montaj sanayinizdir. O 
montaj sanayinizdir, tamam mı? Bunu böyle bile
siniz. 

İşsizlik konusuna gelince: 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bizim öteden beri üzerinde durduğumuz politika, 

istihdam politikası ile birlikte memlekete büyük 
eserler kazandırmak politikasıdır. Siz eğer aldığınız 
bütün yardımları, gelen bütün yardımları üretim sa
hasına, verim getirici sahalara teksif etseydfniz, me
selâ, bir Fırat Havzası Projesini tahakkuk ettireböl-
seydiniz.. 

KÂZIM KARAAĞACLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Başladık beyefendi 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET ALÎ ARI
KAN (Mardin) — O zaman ne işsizlik kalırdı, ne bu 
sıkıntılar çekilirdi, ne bu enflasyon olurdu. Onu 
bırakın, bir Elbistan kömür havzasını işletmeye aça
madınız, onu bile yapamadınız; ama gelen paraları 
montaj sanayicilerine, zenginlere çarçur etmesini 
bildiniz. Onun hesabını vereceksiniz... (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Memleketi bu hale getiren sizin yanlış ekonomi 
politikanızın hesabı sorulacaktır, bunu böyle bile
siniz. 

İşsizliği biz mi yarattık? Sekiz ayda işsiz kaldı 
memleket öyle mi? İşsizliği yaratan sizin yanlış po-
litikalarınızdır, bunu böyle bilesiniz. 

Wells - Fargo anlaşması durdurulmuştur zaten, 
onun üzerinde durmak istemiyorum; olabilir. Asıl 
olan medeni düşünce tarzıdır. Eğer bir insan, bir 
başbakan, bir ticaret bakanı hatalı bir yola bilme
yerek sapmışsa, muttali olduğu zaman da fikrini 
değiştirmişse ve o hatadan rücu etmişse, onu kut
lamak lazım, fazilettir bu, ben onu tebrik ederim. 
Bunu yerme konusu olarak değil, onu tebrik konu
su olarak buraya getirmeniz gerekirdi. 

Muhterem ark adaşlarım; 
TRT'nin Doğu için söylediklerini burada okudu

lar. Bu bir anlayış ve tefsir meselesidir. Ben şah
sen sizin anladığınız gibi anlamıyorum. O konuş
malardan bir komünistlik propagandası çıkarmıyo
rum. Keşke gündüz konuşma imkânını bulabiiJsey-
dim, burada Sayın Sunay'a hitap edecektim. Ken
dileri Cumhurbaşkanı iken geldiler, mağara hayatı 
yaşayan, mağaralar içinde yaşayan Şikâftan köyünü 
gördüler ve Hasankeyf'i gördüler ve bizzat kendileri 
meşgul oldular, emir verdiler, o zavallı, masum 
insanları mağara hayatından kurtardılar. Yani, bir 
Cumhurbaşkanı mağara hayatım görecek, tedbirler 
alacak, gerekli vazifesini yapacak veya bunu sağda 
solda anlatacak, o zaman bu komünistlik olmuyor; 
ama bütün memleket, bütün halk, bütün partiler, bü
tün aydınlar öğrensin diye TRT eğer bir neşriyat 
yapmışsa bu komünistlik propagandası oluyor öyle 
mi?.. Anlayışınız bu mu? Biz bu anlayışta değiliz 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İdil'de bir astsubayın eşi ve çocuğunu bir akrep 

zehirliyor. Akrep sokmaları çok tehlikelidir, bili
yorsunuz. Kazanın sağlık merkezinde bir tek se-

1 rurn iğnesi var. Ana dfiıyor ki, «çocuğuma yapın.» 
Kendisi can veriyor, Doğu'nun hali budur, Doğu 
böyle bir Doğu'dur. 
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Mardin'in ova köylerinde, Dara'da altı saat me
safeden su getiriliyor. Çocuklar uyumuyor. Anne
leri, babaları uyusunlar diye ısrar ediyorlar; «Katiyen 
yatmayız» diyorlar. «Niçin?» «Siz bizi yatıracaksı
nız, sonra suyu içeceksiniz.» diyorlar. Doğu'nun 
hali budur arkadaşlar. 

Binaenaleyh, Doğu'ya yönelmediğiniz müddetçe, 
o tıklım tıklım maden dolu, tarım dolu, petrol dolu 
Doğu'ya gitmediğiniz müddetçe Doğu'da boşu bo
şuna akan o Fırat'a, o Dicle'ye, o sulara enerji istih
sali için barajlarınızı, santrallannızı kurmadığınız 
müddetçe, bütün Cumhuriyet Senatosu üyesi değerli 
arkadaşlarıma hitap ediyorum, bu memleketi kur
tarmaya imkân yoktur, bunu böyle bilesiniz. 

Binaenaelyh, Doğu deyip geçmeyin beyler. Ben 
Midyat'ta hergün 150 - 200 et yüklü TİR kamyonu
nun Kuveyt'e, Arap emirliklerine gittiğini gördüğüm 
zaman gözlerim yaşarıyor. Doğu hayvancılık bölge
sidir. Biz niye bunu yapmıyoruz? Şimdiye kadar 
niye yapmadınız? İşte onları biz yapacağız, 27 ay 
sonra sizinle konuşacağız, 27 ay sonra bunların he-
pisini yapacağız, göreceksiniz ve o zaman böyle 
konuşmayacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
TRT konusunda bir misal daha vermek suretiy

le Hükümetin uyum içinde çalışıp çalışmadığı konu
suna değinmek istiyorum. Şimdiye kadar sizin id
dialarınızdan başka Hükümetin uyum içinde olma
dığını söyleyen bir tek. kişiye raslamadım. Sizin ta
raftarlığınızı yapan gazeteler, sizler uydurup söy
lüyorsunuz; ama bir mesnet, bir delil ortaya koy
muyorsunuz. Bakın ben size, sizin kurduğunuz üç 
partili son MC Hükümetinin Adalet Bakanının TRT 
Başkanı Sayın Karataş için nasıl sevcıya müracaat 
ettiğini, nasıl suçlu bulunduğunu, TRT'yi nasıl fu-
zulen işgal etmiş olduğunu, ne şekilde belirttiğini ha
tırlatmak isterim. Bir yandan bir Bakanınız, Ada
let Partili Bakan arkadaşınız, «Böyle bir şey yoktur, 
Hükümet uyum içindedir, TRT Başkanı hukuken 
vazifesi başındadır.» derken; Adalet Bakanı, hu
kukla iştigal eden Bakanlığın başında bulunan Bakan; 
«Hayır, fuzuli şagildir. Hakkında takibat yapılması 
için Cumhuriyet Savcılığına yazı yazdım.» diyor. 

Nerede kaldı sizin uyumunuz? Siz Ecevit Hü
kümetinin bakanları arasında delillere dayalı, belge
lere dayalı bir uyumsuzluk söyleyebilir misiniz? Söy
leyemezsiniz; ama kendi kendinize uyduruyorsunuz, 
yaratıyorsunuz bir şeyler, gelip burada söylüyor
sunuz, gazetelere yazdırıyorsunuz; Hükümet uyum 
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içinde değilmiş.^, Efendim, uyum içinde. Adamca
ğızların uyum içinde olduklarım ispat etmek için 
birlikte bir yemek yiyorlar; efendim diyorsunuz 
niye beraber yemek yediler? (CHP sıralarından, 
«Brvao Arıkan» sesleri, alkışlar) Niye beraber ye
mek yiyorlarmış?.. Yani hep birlikte yemek yeyin-
ce günah oluyormuş. Yemek yemeseler günah, be
raber yeseler günah, beraber yürüseler günah, yü-
rümeseler günah, çalışsalar günah, çalışmasalar gü
nah... 

Bunlar, Adalet Partisinin dar zihniyetinin sonu
cudur; anlayışınız bu. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, şunu size söylüyorum; Ada

let Partili arkadaşlarıma: 
Çok dikkatli olmanızı bir dost olarak salık ve

ririm. Hiç unutmayın, 1965'te oylarınız % 52,8 idi. 
Sizin bu tutumunuz, bu davranışlarınız yüzünden 
1969'da % 46,5'a düştünüz. Devam ettiniz; ne Ece-
vit'in ikazlarını dinlediniz, ne aydın kişilerin ikaz
larını, temennilerini dinlediniz, ne anayasal kuru
luşların hitaplarını, ikazlarım, temennilerini dinle
diniz, ne üniversitelere kulak verdiniz, ne gençliği 
dikkate aldınız. Ne oldunuz? 1973'te % 29,8'e düş
tü oylarınız. Bu size milletin verdiği bir ders değil 
midir? Millet seçimlerde hakem değil midir? Eğer 
bu hakem sizin oylarınızı % 52,8'den % 29,8'e dü-
şürmüşse bunun manası nedir?.. 

Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlarım ar
kadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, böylece Başbakanlık 
bütçesi üzerinde grupları adına konuşmalar bitmiş
tir. 

Şahısları adına söz vermeye başlıyorum efendim. 
Birinci sırada Sayın Ucuzal. Yalnız Sayın Ucu-

zal bir önerge vererek Kâzım Karaağaçlıoğlu ile yer 
değiştirmişsiniz; değil mi efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Karaağçlıoğlu, buyurunuz 

efendim. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, müddetiniz on dakikadır. 

Saat tam 21,00. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Başbakanlık bütçesi dolayısıyla benden evvel konu

şan değerli arkadaşlarım Türkiye'nin siyasal, sosyal, 
ekonomik ve idari yönleriyle geçirdiği 1978'in tablosu
nu sergilediler. 
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Son konuşan değerli arkadaşım Sayın Arıkan ise, 
Türkiye'de bugün Devletin tarihinin en vahim bir dö
neminde olduğu, korkunç bir uçurumun kenarında 
bulunduğu, Devleti içten ve dıştan birtakım tehlikele
rin tehdit ettiği, ekonominin ve sosyal huzursuzluğun 
evc-i bâlâya eriştiği bir dönemde, herşeyden evvel 
demokrasinin var olmasının mücadelesini veren bir 
Parlamento çatısı altında Devleti ve milleti vikaye 
etmek, rejimin bekasını temin etmek için elbirliğiyle 
yanyana gelip aklımızı, iz'anımızı, siyasal tecrübemizi 
kullanarak Devleti korumak mecburiyetinde olduğu
muz bir dönemde hâlâ daha mazinin hadiselerini; 
«Şunu siz yaptınız..» 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Aynını siz yaptı
nız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
«Bunu biz yaptık» demek suretiyle hâlâ daha geçmişin 
münakaşası içerisindeyiz. 1978 yılını bu görüşler içeri
sinde, tükenmiş, bitmiş ve memlekete verecek birşeyi 
olmayan Halk Partisi Hükümeti bu manzara içerisinde 
1978'in sayfasını kapattı; 1979'u bari heder etmeyelim. 

Millet bize gözünü dikmiş, can ve mal güvenliği
nin olmadığı, yaşama zorluğunun olanca sıkıntılarını 
sırtında çeken bu çilekeş aziz millet, «Acaba ne gün 
bizi huzura kavuşturacak? Çare ne zaman bu Par
lamentonun içerisinden hâsıl olur, ortaya konup bizi 
kurtaracak?» diyor. Hükümeti aramıyorlar; Diyojen' 
in mumla aradığı gibi artık Devletin varlığını arı
yorlar. Hükümet münakaşalarını Florya'nın karanlık 
otellerinin köşelerindeki kuruluş tarzından beri unut
tu; ama bir şeyi unutmak istemiyor: Kan pahasına, 
can pahasına bütün mukaddesatımızı verdiğimiz, ıstı
rapla bu memleketi, kurduğumuz Türk Devletinin be
kası için, onun varlığı pahasına bir şey istiyor; Dev
lete saygı gösterelim, bu Devleti yaşatalım. Kaput be
zinden pantalonlarıyla, ayaklarında çarıklarıyla, kaval 
tüfekleriyle, göğüslerindeki iman gücüyle bu memle
keti bize yadigâr bırakan ecdadımızın ruhlarını şâd 
etmek istiyorsanız, gelin bu Devlete sahip olalım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuya değinmek istiyorum. TRT'den başlaya

cağım, bir kaç konu daha var. 

TRT hakkında çok söylenecek şey var. Devletin 
bu radyosu, Devletle halkını birbirinden ayıran, âde
ta sırt çevirmiş, halkı devletten koparmak amacına 
matuf, milliyetçi duyguların, vatansever duyguların 
demokratik bir nizam içinde uygar ilişkilerin kurul
ması yönünde değil, aşırı solun, anarşistlerin, militan
ların âdeta dili haline gelmiş, borazanı haline gel

miş; Türk Milletinin sosyal ve siyasi yapısında birta
kım rahneler açmak suretiyle, Devleti parçalamaya 
matuf programlarıyla, olanca gücüyle devam ediyor. 
Buna Reisicumhurundan, Meclis Başkanına kadar bü
tün ilgililer lâzım gelen ikazı hükümete yaptığı halde, 
hâlâ daha vurdumduymazlık içerisinde, Hükümet 
kendisini iktidara getiren aşırı sol yandaşları arasında 
en büyük yeri tutan bu TRT'yi tutmak suretiyle, Dev
letin de temeline dinamit koyacak şekilde, orayı aşırı 
solun karargâhı halinde yaşamasına devam ettiriyor. 
Bunun böyle gitmesi mümkün değildir. 

Buna en büyük bir suç, bütün bu suçlamaların ya
nında bir hadiseyi sanırım ki, vicdan sahibi Halk Par
tili parlamenter arkadaşlarımın da tasvip etmeyeceği 
bir hadiseyi ortaya koymak suretiyle sergilemek isti
yorum. 

21 Aralıkta sanırım ki Rusya'dan gelen, Taşkent-
ten gelen Zjyaeddin Babahanof ismindeki müftüyü, 
TRT ekranlarına çıkarmak suretiyle Türk Devletin
de, Türk Milletinin komünizme manevi bir duvarı 
olan, onun inancının duvarı olan büyük bir gücü de 
yıkmak suretiyle komünizmin Türkiyeye girişine ve
sile olacak şu hadiseyi yarattı : 

Biliyorsunuz vicdan hürriyetinin, din hürriyetin 
fikir hürriyetinin bulunmadığı kızıl Rusya'da din 
hürriyetini de ekalliyetlere tanıması mümkün değil
dir. Yıllardan beri ırkçılık asimilâsyonu içerisinde 
Rusya'da tüm toplumunu ezmeye devam eden Rus 
rejimini orada Taşkent Müftüsünün ağızından met
hetmek suretiyle ve yıllardan beri, komünizme karşı 
manevi inançlarının duvarı arkasında, rahatlıkla karşı 
mücadele vermiş olan Türk Milletinin inancından 
birtakım tereddütler yaratacak şekilde beyanatta bu
lundu. O Müftü dedi ki, «Rusya'da din hürriyeti var, 
vicdan hürriyeti var. Rahatlıkla oradaki Türk azın
lıklar dini ibadetlerini yapıyor ve hiç bir şekilde Rus 
Devleti bize bu yönde baskı yapmıyor.» dediler; 
ama sadece kalemlerinden çıkan fikirlere karşı ta
hammül gösteremeyen ve dini inançlarını, kiliseleri 
kapatmak suretiyle bütün şiddetiyle hüküm sürdüren 
bir Rusya'da, elbetteki 80 milyonluk Türk azınlığı
nın bu mana içerisinde inançlarını, kendi arzulan içe
risinde yapmasına müsaade etmeyeceği aşikârdır. 

O halde, Türkiye'de TRT yaptığı bütün kötülük
lere en büyük kötülüğü, komünizme hakikaten büyük 
bir engel olan, dini inançlarımızı istismar etmek su
retiyle milletin fikrinde, maşeri vicdanında cidden 
tei'in edilebilecek olan kötü bir fikri telkin yoluyla 
yapmıştır. Eğer Hükümet, hakikaten komünizmin 
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karşısındaysa, hakikaten Türk Milliyetçiliğinin, Ana
yasanın dibacesinde yer alan, Atatürkçü milliyetçi 
görüş içerisinde bunun karşısındaysa, bununla ilgili 
olan, gerekli olan muameleyi TRT için yapmaya 
kâfi gelecek bir delil işte ortadadır. Hükümetin bu
na eğilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesele, Türkiye'de bulunduğumuz noktadan ile

riye doğru bakmaktadır. Türkiye bir kan deryası ha
line gelmiştir. Siz, bir günde bütün Türkiye'deki 
anarşiyi keseceğinizi iddia ederek gelen bir Hükü
metsiniz. 10 yılda 500 küsur vatandaşımız ölmüş-
1968 den 1977 sonuna kadar sanırım ki, 560 civarın
da vatandaşımız ölmüş; ama 1978 yılının kapanan 
bilançosu şimdiye kadar 1260 küsur. Bütün bunlar 
örfi idareye rağmen devam ediyor. İşte, Abdi İpekçi' 
nin menfur bir suikaste maruz kalması da, bu sui
kastların hangi boyutlara ulaştığını gösterecek ve 
Hükümetin külahını önüne koyup düşünecek bir nok
taya gelmesini artık zorunlu kılacak kadar artmıştır 
ve vahim bir hal almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Örfi idareye rağmen diyorum; çünkü, 13 ilde alın

mış olan örfi idare hiç şüphe yok ki, Türkiye'de bir
takım meseleleri halledecek. Ama onu da eşgüdümle 
sulandırmak suretiyle bu Hükümet ona da siyasal 
vesayetini koymak ve dolayısıyla Türkiye'de Anaya
sanın 121 nci maddesinin emrettiği ve 1402 sayılı 
Örfi İdare Kanununun gerekleri içerisinde rahat bir 
çalışma imkanını bırakmamak suretiyle yandaşlarını 
himayeye varacak kadar tereddütler yaratan bir tat
bikat içerisinde bulunmuştur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo, bravo... 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
İnönü'nün Meclislerde örfi idare ile ilgili konuşma
larını hatırladığımız zaman şu hususu görürüz: Örfi 
idarede siyasi mesuliyet Hükümetindir; ama uygu
lama 1402 sayılı Kanunla Silahlı Kuvvetlere aittir. 
Bu itibarladır ki, uygulamaya siyasi mercilerin kema
liyle tümüyle müdahale etmesi düşünülemez. Savcısı
na, tatbikatına artık o kanunun şümulü içerisinde Si
lahlı Kuvvetler sahip olması lazımdır. Kaldı ki, bu
günkü şartlar içerisinde Türkiye bir barut fıçısı haline 
gelmiştir. 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Başka sorun kal
madı mı? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bunlar da sorun. 

Evvelâ bu memlekette, getireceğimiz planların 
Platformu olan siyasi istikrar, sosyal barış, ekonomik 
istikrar ve milletin devlete güveni lazım. Bu güveni 
vermediğiniz müttedçe milyarları getirseniz, bütçeler 
denk deseniz ve en güzel planları, projeleri yapsanız 
onları kuvveden fiile koymanız mümkün değildir. 
Bunları tatbik edecek insan unsurdur. Binaenaleyh, 
insanla ilişkili olan konularda evvelâ bu istikrar un
surlarını ortaya getirmeye mecbursunuz. İşte siz 1978' 
de koskocaman sıfırla kapattığınız kalkınma bu istik
rarsızlığın neticesidir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eski eserin 
neticesi. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Yok!.. Siz dediniz ki, «Bir enkaz devraldık.» Ama 
o enkazın direklerini de yıktınız. Geriye bir şey kal
madı, harabe kaldı ve Başvekiliniz çıktı, dedi ki, «Biz 
üç ay içerisinde bu enkazı kaldıracağız».. Milliyet 
Gazetesinde; okuyunuz o tarihleri. Sayın Maliye Ba
kanı, Sayın Kâmil Karavelioğlu'nun da söylediği gibi, 
Bütçe Komisyonlarında «Enflâsyonu % 20 ye indi
receğiz» dedi; ama kaça geldi?. % 70'e geldi. Demin 
Sayın arkadaşım, «Kok kömürü yok. Brezilya'dan, 
Avusturalya'dan getiriyorsunuz.» dedi. Size teslim et
tiğimiz zaman 4 milyon tondu. Siz, bizim kurduğu
muz işletmeleri dahi partizanlık yapmaktan işlet
meye vakit bulamadınız, 3 900 000 tona indirdiniz. 
Linyitte de hakeza. Sanki gümrükten mal kaçırıyor-
muş gibi Maden Kanununu getirip geçirdiniz, o yaz 
tatilinde Meclisleri topladınız; Türkiye batıyor, Tür
kiye'de herşey sonu karanlık olan bir çıkmaz içeri
sinde... Reisicumhuru ikaz ediyor, basını ikaz ediyor. 
bütün siyasi mahveîîer Türkiye'nin akıbetini ortaya 
koyuyor ve buna ait bir tedbir yok. Hasta gidiyor 
ameliyat masasında; ama bunu tamir edecek, ıslah 
edecek, tedavi edecek tedbirleri ieğil, uzakta kulla
nılacak birtakım lüks addedilebilecek olan tedbirleri 
almaya çalışıyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani bir 
hasta var? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Hasta varsa bu Hükümettir; ama artık bu Hükümeti 
doktor da kurtaramaz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Saat dol
du efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Dolmadı, dolmadı daha. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, bir dakikanız 
var. 
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KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanunu çıkardınız, ne yaptınız?... 23 bin ton 
olan bilister bakırı 12 500 tona indirdiniz, taşkömü-
rünü düşürdünüz. Arkadaşım dedi ki, «Demir cevhe
rini...» Hayır, % 3 düştü o da. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hep yalan söylüyorsun. 
Meclisin kürsüsünden ezbere yalan söylenmez. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın üstadım... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, kar
şılıklı konuşmayın rica ederim. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, süreniz bitiyor... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşınız dedi ki, «Afşin - Elbistan santralını yapa
madı» Afşin - Elbistan santralı dört ünite 340 mega
vatlık, yılda 8 milyar 700 milyon kilovat/saatlik ener
ji üreten bu şeyin bütün dış kredileri geçmiş Demirel 
Hükümetlerince temin edilmiş, Foster Wheeler Firma
sına ihale edilmiş, 1980 yılırida işletmeye girecek olan 
birinci ünitenin bütün malzemeleri getirilmiş, bir kilo
metrekarelik saha üzerinde çürüyor. Türk parası, yer
li para bulamadınız; değil yabancı kredi, yerli serma
ye bulamamaktan dolayı 1,5 milyara ihale edilmiş olan 
bu santralın ancak 300 yahut 400 milyonu ödenmek 
suretiyle müteahhit neredeyse mukavelesini feshedip 
gidecek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yahya al
mıştır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Evet, bunu dahi beceremediniz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Karaağaçlıoğlu.. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

O kadar para bastınız, para hacmini 260 milyara ka
dar götürdünüz, enflasyonu o kadar artırdınız; ama 
Türk parası bulamadınız. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Yani 13,5 milyar bor
cu da biz yaptık değil mi? 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, bir dakika efendim, bitiri

niz. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bitirdim, bağlıyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam... 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sizin gibi para has

saydık bulurduk. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Biz size devir ettiğimiz zaman Türkiye'de... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Karaağaçlıoğlu... Sayın Karaağaçlı

oğlu. bitti süreniz efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Kapatıyorum, bağlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ko-

nuşuyorken hızını alsın. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Yok arkadaşım, hızımı almak değil de; yani birtakım 
hakikatleri tahrif etmeyelim. Hükümet hakkında ar
kadaşım, «14 tane bakan yabancı, bu Halk Partisi 
Hükümeti değil.» diyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim tamam. Sayın Kara
ağaçlıoğlu... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Arkadaş, iki dönem koalisyon dönemi geçirmiş olan 
geçmiş hükümetler dahi ortaklarının hiç birisine bu 
şekilde herhangi bir suçu üzerinden atmak için böyle 
bir tenezzülde bulunmadığı halde, siz daha kısa bir 
dönem içerisinde, türlü vaadlerle ve türlü siyasal fe
dakârlıklarla aranıza almak imkânını bulduğunuz bu 
şahıslar hakkında buradan gelip kendilerine suçu yık
mak suretiyle aczinizi ifade ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Karaağaçlıoğlu, sözünüzü kesiyo
rum efendim. Sözünüzü kesiyorum. Tamam efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Ümit ederim ki, 1979'da, 1978 gibi heder olmuş bir yıl 
olmadan önce bu Hükümet «Allaha ısmarladık» der, 
geldiği gibi çeker gider. 

Saygılar. (AP sıralarından alkışlar.) 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Avcunu yala. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Teşekkür 

ederiz. 
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bu memleketi babanı
zın malı gibi 27 senede bu hale getirdiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha 127 sene 
iktidar olacağız, bekleyeceksiniz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Babanızın malı değil. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Kahvelere gidemiyorsunuz, Grubunuzda bunu 
kendi arkadaşlarınız söylüyor; ama biz yine o mille
tin içine girip yaptıklarımızla, yapacaklarımızla mil
letin kalbinde yerimizi alıyoruz. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı sı
ralardan böyle konuşma usulü var mı beyefendiler?.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Şuraya bakın. 
BAŞKAN — Ama siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, 

orası da aynı şeyi yapıyor. Yapmayın, rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosuna uygun hareket edelim bey
efendiler. 

Evet Sayın İsmail İlhan, buyurunuz. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde grup sözcüleri gö
rüşlerini dile getirdiler. Ben de bağımsız bir üye ola
rak aynı Bütçe üzerindeki tenkit ve temennilerimi 
belirtmeye çalışacağım. 

Sayın Başbakan Ecevit çok aktif bir dış siyaset 
güderek 1978 yılı içinde birçok komşu ve dost ülke
leri ziyaret etmiştir. Yapılan bu ziyaretlerin sağlaya
cakları yararlar hakkında çeşitli yorumlar yapılmış
tır. Muhalefet bu ziyaretlerin tamamen olumsuz so
nuçlar verdiğini öne sürerken, iktidar da elde edilen 
sonuçları abartarak göstermeye çalışmıştır. 

Bugüne kadar geçen zaman, her iki tarafın da 
gerçeklere uymadığını göstermiştir. Sayın . Başbakan 
özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Libya ile sürdürdüğü 
ikili ekonomik ilişkilerde olumlu sonuçlar almıştır. 
Buna karşılık Batı ülkeleri her nedense Türkiye'ye 
karşı bir oyalama siyaseti uygulayarak beklediğimiz 
yardımı vermekten kaçınmıştır. 

Guadeloup'ta dört büyük ülke liderlerinin Türki
ye'ye yapılacak ekonomik yardım konusunda almış 
oldukları ortak karara ve bunun sonucunda Bonn'da 
Dörtlerin Türkiye'ye yardım yapılmasıyla ilgili bir 
uluslararası yardım fonunun oluşturulmasına rağmen 
Türkiye'ye henüz somut bir yardım yapılmamıştır. 

Bakınız bu konuda, 17.1.1979 tarihli Frankfurter 
Allgemeine Zeitung'da «Para Fonu Türkiye'ye Kız
gın» başlıklı ve STD rumuzlu haber yorumunda, «Or
tak Pazar Dışişleri Bakanlarının Brüksel Toplantısın
da Türkiye'ye yapılacak yardıma ilişkin bir usul sap
tandı. Yayınlanan haberlerin aksine, Ortak Pazar 
Dışişleri Bakanları Türkiye konusunda ayrıntılı bir 
görüşme yapmadılar. Ele alınanlar sadece usul so
runlarıydı. Yalnızca Dışişleri Bakanı Gençher, kon
ferans sırasında Federal Almanya'nın Türkiye'ye yar
dım konusunu önemli bir siyasi görev olarak gör
düğünü söyledi.» 

Yazar devam ediyor : «Para Fonunun bu şüpheci 
tutumu olumsuz sonuçlarını şimdiden göstermeye baş
lamıştır.» denilmektedir. 

Aynı konuda Almanya'nın Sesi Radyosunun 
19.1.1979 tarihli Türkçe yayınında Mehmet Ali Birant 
şunları söylemiştir : 

«Ancak bu Fonun tamamlanması, koşulların gö
rüşülmesi, belirli bir süre alacak. Eğer her şey isten
diği gibi gider, çalışmalar hızla yürütülür ve daha da 
önemlisi Türkiye'nin, Fona katılacakların ekonomik 
önlem önerilerini hemen kabul etmesi halinde 3 - 4 
ay içinde işlemeye başlar. Bence hemen yarın milyar
ların akacağını beklemek yersiz. Sıkı bir pazarlık ve 
çalışma dönemi açılıyor.» diyor. Mehmet Ali Birant. 

Oysa ki, Türk ekonomisinin uzun bir süre daha 
beklemeye tahammülü yoktur. Türk ekonomisinin düş
tüğü sıkıntıdan kurtulmasının tek alternatifi, Batı'dan 
gelecek yardımların beklenmesi değildir. Türkiye, 
kendi içinde saptayacağı savurganlığı önleme tedbir
leri yanında, alacağı çeşitli iktisadi tedbirlerle dışa 
bağımlı olmaktan kurtulmaya mecburdur. Bunun 
için de, bütün partilerin bu konuda ortak bir görüşe 
varması ve halkın da alınacak tedbirlerin uygulan
masında yardımcı olması gerekmektedir. 

Biz, Sayın Başbakandan durumun ciddiliğini hal
ka açık olarak bildirmesini ve halktan bu iktisadi 
güçlükler aşılıncaya kadar yardım ve anlayış göster
meleri gerektiğini istemesini bekliyoruz. 

Sayın Ecevit, ekonomik sorunlarda olduğu gibi, 
Kıbrıs konusunda da ivedi bir çözüm getireceği ümi
dini bize vermişti. 1974 yılında MSP - CHP Koalis
yonu dağıldıktan sonra, «Daha üç ay iktidarda kal
saydık Kıbrıs meselesini çözecektik» diyen Sayın 
Başbakan, 13 aydan bu yana dış politikayı tek ba
şına yönetecek bir güce sahip olduğu halde Kıbrıs 
meselesinde, çözümü bir yana bırakın, Kıbrıs Türk 
Federe Devleti lehinde en ufak bir gelişme sağlaya
mamıştır. Nitekim, bu konuda verilen tavizlerin, ör
neğin; Maraş'ın Rumlara açılmasında olduğu gibi, 
Kıbrıs Türk Federe Devletine ne gibi yarar getirdi
ğini Sayın Başbakanın Yüce Senatoda açıklamasını 
istiyorum. 

1979 yılında Kıbrıs Türkünü hâlâ hiçbir devlet 
tanımamıştır. Türk kesiminin iktisadi durumu bun
dan önceki yılları aratacak bir biçimde kötüleşmiş
tir. Türk Hükümetinin izlediği Kıbrıs siyaseti, Bizans 
usulü Rum politikasının, bekletme ve yıpratma oyun
ları ve uluslararası alanda yaptığı yoğun propaganda 
karşısında tam bir çıkmaza girmiştir. 

Sayın Başbakanın, demokratik bir gelişme olarak 
nitelediği, Türk kesimindeki siyasi parti çalışmaları, 
maalesef, Rum oyunları ile kışkırtılmış, bölücü ve 
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parçalayıcı bir hareketten başka bir şey değildir. 
Sayın Başbakanın Kıbrıs siyasetini, bütün bu ger
çekleri dikkate alarak yönlendirilmesi gerekmektedir 
kanaatindeyim. 

Her vesileyle dile getirdim; dış ülkelerde ve özel
likle Arap ülkelerinde müteahhitlik yapan Türk şir
ketlerinin desteklenmesi konusunda Hükümetin al
mış olduğu yeni teşvik edici ve destekleyici kararlan 
memnuniyetle karşılıyorum. Hâlâ yürürlükte kalan 
birtakım bürokratik güçlüklerin de bir an önce gi
derilmesini bekliyoruz. Bugüne kadar dış ülkelerdeki 
başarılı çalışmalarda bulunan Sezai Türkeş - Fevzi 
Akkaya Beton - Asfalt - İnşaat, Bimol gibi şirketle
rin giderek çoğalması hepimizin dileğidir. 

Kanaatime göre. Sayın Başbakanın, 1978 yılı için
de sağladığı en büyük başarı bugüne kadar ihmal 
edilmiş olan ikili ekonomik ilişkilerin, özellikle İslam 
ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Balkan 
ülkeleriyle gerçekçi ve tutarlı bir biçimde ele alın
masıdır. Bu ilişkilerin önümüzdeki yıllarda Türkiye' 
ye geniş pazarlar sağlayacağını umuyorum. Nitekim, 
şimdiden buğday, arpa, tütün, un ve çimento gibi 
anamaddelerin ülkemizdeki üretimini aşan bir mik
tarda ihracat talebiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Bu 
nedenle geleceği şimdiden düşünerek, söz konusu 
ülkelerin taleplerini karşılayacak şekilde bir üretim 
politikasının izlenmesi gerekir kanaatindeyim. 

İkili ekonomik ilişkilerimizin kurulmakta olduğu 
bu ülkelere, ihraç ettiğimiz malların kalitesine ve söz
leşmelerin şartlarına son derece dikkat göstermemiz 
gerekir. Bilhassa ticari ilişkilerde ilk intibaın önemi 
büyüktür. Eğer Libya'ya ihraç edilen canlı hayvan
larda, Suriye'ye sevk edilen unda olduğu gibi, ticari 
kurallara ve dürüstlüğe uymayan olaylar tekerrür 
ederse, bu alandaki ümitlerimiz de boşa çıkacaktır. 

Kahramanmaraş olayları hakkında gerçeklere uy
madığı daha sonra anlaşılan bilgilere dayanarak An
kara'dan alelacele yorumlar yapan Sayın Başbakanın, 
olaylara ne kadar yanlış teşhis koyduğunu, İçişleri 
Bakanının Parlamentoda yaptığı açıklamalarla orta
ya çıkmıştır. Anarşik olaylarla ilgili olarak Senatoda 
bir süre önce açılmış bulunan Genel Görüşmede be
lirttiğim gibi, Sayın Başbakana olaylar hakkında tek 
taraflı ve yanlış bilgiler verilmektedir. Sayın Ecevit' 
in çevresinden etkilenerek yaptığı bu yorumlar dış 
basına aynen aksetmiş ve Kahramanmaraş'taki olay
ların fanatik dinci gruplarla, kafatasçı milliyetçiler 
tarafından hazırlandığı ve devrimcilere karşı yapılan 
bir katliam hareketi olarak gösterilmekle Türkiye'nin 
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itibarı zedelenmiştir. Kaldı ki, olaylarda tarafsız kal
ması gereken Başbakanın, belli bir tarafı suçlaması, 
ülkemizin birlik ve beraberliği açısından onarılması 
çok güç yaraların açılmasına neden olmaktadır. 

Kahramanmaraş olaylarının muhalefet tarafından 
Hükümeti düşürmek için hazırlanmış bir tertip oldu
ğunu, CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, 
27.1.1979 akşamı televizyonda yaptığı konuşmayla 
ortaya atmıştır. Bağımsız bir senatör olarak parti 
sözcülerinin birbirlerine yaptıkları böylesine gerçek 
dışı suçlamaları demokrasimizin geleceği için bir teh
like olarak görmekteyim. Eğer bu, muhalefetin bir 
tertibi idiyse, yine muhalefetin, Kahramanmaraş olay
larının hemen ardından vermiş olduğu Gensoru Öner
gesini, Cumhuriyet Halk Partisi niçin reddetmiştir?.. 
Kaldı ki, bu konuda açılacak bir Genel Görüşme 
bile meselenin aydınlanması için yeterli olabilir. îç 
politikada büyük yaralar açabilecek ve somut hiçbir 
delile dayanmayan böylesine ağır suçlamanın, İkti
dar Partisinin Genel Sekreteri tarafından yapılmış ol
ması gerçekten bir talihsizliktir. Eğer birtakım deliller 
söz konusu idiyse. Gensoru niçin kabul edilmemiş
tir?.. Neden yasal yollara gidilmemiştir?.. Böylesine 
hayati bir konuda Gensoru açılmasını kabul etme
yerek olaydan 40 gün sonra gelişigüzel bir demeçle 
muhalefeti suçlama yolunu tercih etmek dürüst bir 
siyaset değildir. Bir yandan bu suçlamaları yaparken, 
diğer yandan «Muhalefetle diyalog ve iyi ilişkiler 
kurmak istiyoruz» demek anlaşılmaz zor ve çelişki
lerle dolu bir siyaset yapmak demektir. 

Eski İçişleri Bakanı Özaydmlı, Parlamento müş
terek toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda, 
olayların solcuların tahrikleriyle başlamış olduğunu 
belirtmiştir. Mustafa Üstündağ bu açıklamaya ne bu
yurur?.. 

Hükümet Programında yatırımlarda, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'ya öncelik verileceği açıkça belir
tilmiş olduğu halde, geçen bir yıllık süreye rağmen 
bu konudaki yatırımlarda ciddi bir gerçekleşme sağ
lanmamıştır. Doğu Anadolu'da mevsimlik ve gizli 
işsizlik başta olmak üzere, issizliğin her çeşidi var
dır. Binlerce genç boş oturmaktadır. Bunu önleme
nin tek çaresi Doğu Anadolu'ya sanayii kaydırmak, 
fabrikalar kurmak ve yöreler arasındaki iktisadi, sos
yal ve kültürel farklılıkları gidermek için yol, su, 
elektrik getirerek temel yatırımları gerçekleştirmek... 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
I Birkaç kelimeyle de yöresel sorunlara değinerek 
[ sözlerimi bitirmek istiyorum. 
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1978 yılında, Sayın Başbakanın açık emrine rağ
men, Varto, Muş, Bulanık ve Hınıs deprem bölge
lerine hiç bir hizmet götürülmemiştir. Deprem fonu
na ayrılmış olan paranın tümü Palu ve Van bölgele
rinde harcanmıştır. Böylelikle, üç yıldan beri Devle
tin yardımını bekleyen benim Varto'lu, Benim Muş' 
lu, benim Hınıs'lı, benim Bulanık'lı vatandaşlarım 
maalesef bu sene de hiç bir şey görememiştir. 

Sayın Başbakandan deprem konutlarının 1979 yı
lında mutlaka ciddi olarak ele almasını, 12 yıldan 
beri ümitle bekleyen vatandaşlarım adına özellikle 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, lütfen bağlayın efen
dim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Karayolları çalışmaları bakımından Muş çok geri 
kalmış bir ilimizdir. Bu sorunun bir an önce çözüm
lenmesi zorunludur. Eski adıyla Çalaktepe yeni adıy
la Yunusyaylası Barajı, Muş ve yöresi için çok önem
li bir yatırımdır. Bu barajın bir an önce Hükümet 
Programına alınması hususunda Sayın Başbakandan 
yardım bekliyoruz. Ön çalışmaları bitirilmiş olan bu 
baraj yapılırsa elektrik üretilecek ve ayrıca 600 bin 
dönümlük Muş Ovasının tümü sulanabilecektir. 

Başbakanlık Bütçesinin, Başbakanlık mensupları
na ve aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cevdet Aykan, buyurun efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan. 

sayın senatörler; 
Sistemimizde Başbakan uygulamayı ve yönetimi 

şekillendiren kişidir. Onun Bütçesi vesilesiyle, iki gün
dür görüştüğümüz ve bu görüşme içerisinde sık sık 
tekrarlanan, ülkemizin içinde bulunduğu durum, bu
nun nedenleri ve bu konuda Başbakanın ve Hükü
metin yapabileceğini düşündüğüm konularda arzda 
bulunacağım. 

Sayın senatörler; 
Bugün Saym Esatoğlu Halk Partisi adına konuş

masını yaparken şu deyimi kullandı : «Vatandaşlar 
Devletin işleyişinden şikâyet ediyorlar» dediler ve 
Kontenjan Grubu adına konuşan Sayın Tüten şu 
yargısını ya da hükmünü belirtti; «Sistem işlemi
yor...» 

Böyle, bugün muhtelif arkadaşlarımız tarafından 
yapılan konuşmaları değerlendirdiğimiz zaman, gö
rüyoruz ki, aşağı yukarı bütün arkadaşlarımız aynı 

şeyleri söylüyorlar. Hepimiz, «Ülkemiz ciddi buna
lım içindedir» diyoruz. Bir grup arkadaşımız diyor 
ki, «Bunun nedeni sizsiniz»; bir grup arkadaşımız da 
diyor ki, «Hayır, nedeni sizsiniz...» 

Tabii konuya bir başka açıdan da bakabiliriz : 
«Bu içinde bulunduğumuz bunalımın nedenleri kim
dir?..» den ziyade, bu hangi tür davranıştır?.. Niye 
bizim davranışlarımız, hepimizin müşterek olarak 
belirttiğimiz ve ısrarla üzerinde durduğumuz, ülkeyi 
bugünkü içinde bulunduğu çıkmaza ya da bunalıma 
getirmiştir?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Cumhurbaşkanımızın bir beyanı var; «Ar

tık her türlü çekişmeyi bir yana bırakarak, ortak bir 
tavır takınmak gereğini bir kez daha önemle hatır
latırım.» 

Bu yaygın kanının, «Kim?..»den daha ziyade ne
denleri üzerinde durmamızda yarar var demiştim. 
Dün Bütçenin tümü üzerinde konuştuğum zaman 
enflasyon üzerinde durmuştum. Enflasyon üzerinde 
duruşumun nedeni, ekonomik politikayı bir doktor 
olarak değerlendirmek değil, onun sonucunun geniş 
kitlelerde yaratacağı hoşnutsuzluğa dikkatinizi iste
mekti. 

Hepinizin bildiği üzere, enflasyon ya da temel ih
tiyaçların sağlanamamasındaki zorluk, toplumlarda, 
tarihin her döneminde kanun dışı eylemlerin ve o 
toplumda bulunan ideolopilerin dışında, yeni ideolo
jilerin oluşmasına her zaman imkân sağlamıştır. Tabii 
değerli arkadaşlarımızda meskenden, sağlıktan, adalet
ten bahsetmişler, bütün hizmetlerin, temel ihtiyaçla
rın karşılanamadığı ve bu durumların sade vatandaşı 
büyük sıkıntıya sokusunu tekrar tekrar ifade etmiş-
lerdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağdaş devletler son 200 yıldan beri üç tane te

mel prensip üzerine dayanırlar; daha başka bir de
yimle çağdaş toplumlar üç temel prensibi toplumla
rında yerleştirmek isterler : Hürriyet, adalet ve daya
nışma. 

Her toplumda devletin birinci görevi refah yarat
maktır ve vatandaşlarına adalet sağlamaktır, hürri
yet sağlamaktır. Bunlar dayanışma olmadan işlemez. 
Sistemler bu hürriyete, adalete ve dayanışmaya deği
şik anlamlar ve ağırlıklar verebilirler. 

Hükümet bir yıllık bir uygulama yapmıştır. Bu 
uygulama, hepimizin kabul ettiği üzere, toplumda re
fah yaratamamıştır ya da refah dağılımında alt ge-
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lir grubunun ezilmesinin ortamını yaratmıştır ya da 
ortamı giderememiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim müşahedeme göre, Hükümet bilerek ya da 

olayların zoruyla ya da sistemin gereği adaletle hiz
met götürmede de kusurlu olmuştur. YSE hizmet
lerinde, Köy İşleri Bakanlığı hizmetlerinde, mahalli 
idareler hizmetlerini götürmede; hepiniz zannederim 
bunu kabul edersiniz, vatandaşlarımızın adalet duy
gusu zedelenmektedir. Bu Senatonun bir üyesi ola
rak benim inancım şu ki, bu Hükümetin adaletine 
geniş bir vatandaş grubu inanmamaktadır. Bir hü
kümetin güç kullanmak yetkisi de vardır ve yine hü
kümetin otoritesi vardır. Gücü ve otoriteyi kullana
bilmesi ancak o toplumda sağlam destek bulabildiği 
ölçüde mümkündür. 

Hükümetin, bazılarının deyimiyle ^Urnut olarak 
işe başlamıştı. Umut olmaktan çıktı» diyorlar. Benim 
de müşahadem şudur. Bir yıl içerisinde hükümet, 
otorite ve güç kullanabilme imkânını büyük ölçüde 
zedelemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hürriyet Türk toplumu için ve çağımız için ne

dir? Hürriyet, bizim gibi bir toplum için hayat şan
sını artırabilmenin, çalışabilmenin sosyal ve ekonomik 
imkânıdır ve yine hürriyet, bir toplumda çatışmaları 
düzenlemenin şartıdır. Biz zannederim her iki uygu
lamada da başarılı olamadık. Ülkemizde uyguladı
ğımız politikalarla çatışmaları, anlaşmayı değil, ça
tışmaları körükledik ve insanların âdil şekilde hayat
larını artırmalarına imkân veremedik. 

Değerli arkadaşlarım: 
Hiç bir toplum dayanışma olmadan, iyi komşu

luk ilişkisi olmadan yaşayamaz, var olamaz. Ben To
kat senatörüyüm ve Tokatlıyım. Benim Tokat'taki 
müşahadem şu : 

Vatandaşlarım silahlanıyorlar. Yıllarca iyi kom
şuluk ilişkileri içinde yaşamış olan insanlar şimdi 
silahlanmaktadırlar ve eskiden kişisel olan silahlan
malar, şimdi köyler adına yapılmaktadır. Köyler 
kendi aralarında para toplamaktadırlar ve silahlan
maktadırlar. Kime karşı?.. Komşularına karşı. İki 
tane Sayın Bakanımız burada var; ben Doktor Cev
det Aykan Toikat Senatörü sıfatımla bunu söylüyorum, 

Değerli ark adaşlarım: 
Maraş'ta çok önemli bir olay oldu. Yıllarla, yüz

yıl, bin yıl komşu olarak yaşamış, birbirlerinin hak
larına hürmet etmiş ve komşu olarak halklarını saymış 
insanlar birkaç gün harp ettiler. Burada temel soru şu: 

•Maraştaki olayı küm başlattı?.. Tabii bu da bir sorun 
dur. Kim suçlu, ama asıl soru şudur. Niye biz?.. Bin 
yıl, beşyüz yıl iyi komşu olafak yaşamış 'bu insanları, 
neden birbirlerine bu kadar kinli ve düşman kıldık?.. 
•Bu soruya cevap bulmamız lâzım. Ben, d';yorum ki, 
Tokat'ta 'köyler birbirlerine (karşı silahlanıyorlar. 
Şunu sormamız lâzım. Acaba neden bizim davranış
larımız milli dayanışmamızı, hürriyetlerimizi ve ülke
mizdeki adaleti tehdit eder duruma gelmiştir?.. 

Değerli ark adaşlarım; 
Neden acaba biz, birbirinden kuşku duyan, bir

birlerinden şüphe eden... Silahlanmak için insanların 
birbirlerinden şüphe etmesi lâzım. Baktığımız zaman' 
birbirimize inanmıyoruz; bırakın sevmeyi, birbirimizi 
âdil olacağına birbirimizin bizi öldürmeyeceğine inan
maktan çıkma yolundayız. 

BAŞKAN — Sayın Ayikan. üç dakikanız kaldı. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Bitiriyorum, 
Bitiriyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Niye içimizdeki huzursuzluğu, çözümsüzlüğü bir
birimize yansıtır duruma geldik?.. 

Değerli ar k ada şiarım; 
Yönetilir bir toplum olmaya, yönetilebilir bir top

lum olmaya dönmemiz, bunun kurallarını, şartlarını 
oluşturmamız lazımdır. Önümüzde bulunan bu soruya 
ciddi olarak, cesaretle eğilmemiz lâzımdır. 

Ben, 15 yıla yakın bir süre içerisinde politikada
yım ve bilirim ki, bu kürsüde bizim sistemimiz içeri
sinde yapılan konuşmaların pratik pek değeri yok
tur; bunu bilirim. Ne bu Gruptan arkadaşlarımın, ne 
de başka arkadaşlarımın yaptığı konuşmaların toplum
da davranırları şenlendirmede, yeni oluşumlara im
kân vermede büyük bir ağırlığı yoktur; ama demok
rasi. sabırla birbirimizi ikna etmektir. Ben bu görevi 
yapıyorum. Bizim halen muhtaç olduğumuz kurtarıcı 
bir ideoloji de değildir; ama demokrasinin, hürriyetin 
temel kuralları vardır. O kuralları işletmektir. Nedir 
bu kurallar?.. Olayları işleyişimizi makul, akılcı bir 
şekilde değerlendirmek. Biz bunu yapabilmekten ırak-
lastik, yapamıyoruz. Düşmanlık duygumuz bu olay
ları işleyişimizi, sistemimizi makul ve akılcı bir şekil
de değerlendirmemizi engellemektedir ve bu değer
lendirmeye dayanan yaratıcı işlere yönelmektir. Biz 
burada, bu gücü de maalesef yitirdik ve hepsinin üze
rinde biz vatandaşlık geleneğini, demokrasinin ge
leneğini oluşturmaya mecburuz. Yeni bir kamuoyu 
oluşturmaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
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'Bundan,. neye söyledim?.. Bu düşüncelerimi, Se
natonun biir üyesi olarak size arz etmeyi bir görev 
saydım, Bir de Hükümetin ve onun Başının, Say:n Baş
bakanın ve çahşma arkadaşlarının serinkanlılıkla ül-
'kenin bir yıl içerisinde nereden nereye geldiğim ve 
ülkenin içinde bulunduğu bu durumu gerçekçi şekilde 
değedenidinmelerini istediğim için bu arzularda bu
lundum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
CEVDET AYKAN (Devamla.) — Teşekkür ede

rim. 
Hepimize ve Sayın Başkana teşekkür ve saygılar 

sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Söz sırası Sayın Mehmet Feyyai'îa; buyurun. Sa

yın Feyyat. 
Sayın Feyyat. süreniz 10 dakikadır: saat 21.39. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Böyle bir yazı gördüm bir kitapta, bilmem iştirak 

edebilir misiniz? 
«Halktan yana olmayan, bir kısım azınlık grup

lar arasında doğan çıkar çatışmalarında sarf edilen 
ilerici - gerici, Garplı - Şarklı, Anadolueu, Turancı, 
memleketçi - mason, dindar - dinsiz. Alevi - Sünni. 
nurcu - şeriatçı, bölgeci - ırkçı, suyun ötesi - suyun 
berisi, Osmanlı - dönme gibi, garip, boş ve lüzumsuz 
deyimlerin acı gerçekleri meydana koymaları bakı
mından gerçekten ilginçtirler. 

Memleketin ve milletin üstün menfaatlerine yö
nelen ciddi ve olumlu bir fikir akımlarının halka in
mesini engelleyen bu safsataların yaratıcılarına ve 
benzeri demagogların tümüne kuyruklu sürüngenlik 
demek yerinde olur. 

Genellikle belirttiğimiz gibi. Anayasamızın getir
diği yeni ışıklardan nasiplerini alamayanlar ile kafa
ları değişmeyenler ve bu Anayasamızı mantık ilacı 
olarak tavsiye eder ve benimsedikleri halde, benim
semedikleri için toplumu yöneltmek isteyenler tesir 
etmeye kalkmakta devam ederlerse, işlenecek suç şek
li karşısında Cumhuriyet savcılarının âdeta birer sa
man çöpü gibi iktidarsız kalabileceğini ve bir anarşi 
zemini doğabileceğini unutmayalım. 

Bu, Şubat 1966 tarihinde dile getirilmiş ve bu ya
zıdan ötürü zamanın Adalet Partisi İktidarı tarafın
dan ağır bir ceza verilmiş bir Devlet memuruna. 

Şimdi, bu sözleri metin içerisinde okumuş olsay
dım sağ kanattan çok alkış toplayacaktım; ama Tür
kiye'de sağcılar her nedense akl-ı sani oluyor. 10 se
ne evvel inkâr ettiğine 10 sene sonra alkış tutuyor. 

{ Atatürk, 1950 Demokrat Parti İktidarından sonra 
I Kandemir Yayınlarıyla âdeta eleştirilmeye tabi tu-
I tuldü, 1960'a kadar. Sert bir şekilde; ama sağ açıdan. 

Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin solundaki; 
Anayasamızın daha solundaki, Anayasaya daha sol 
bir çerçeve vermek isteyen gruplarca da Atatürk eleş
tirildi. O halde Atatürk'ün 1950 ile 1960 arasında 
eleştirilmesini hoş görenler ve hatta hatta Atatürk'e 
deccal diyen bazı kitapların dağıtılmasında kaydı 
zihni olarak içten memnun olanların bugün Atatürk'e 
sarılmalarını acaip ve garip karşılıyorum. Çünkü, 
bir gemiyle gidiyorsunuz, bir yatla, sandal önünüzde, 
sandalı ayağınızla itiyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Ni
hayet yat battığı zaman sandala muhtaç durumu do
ğuyor. 

Şimdi, Atatürk kavramını ölümden kurtaran bir 
sandala benzetirsek zamanında o kavrama saygı duy
mayanlar, oy avcılığı için demagojik bazı propagan
dalarla Atatürk'ü mümkün mertebe olduğundan baş
ka şekilde kamuoyuna ters düşürme propagandası 
yapanların, bugünkü şartlar altında ne kadar Ata
türk'e bağlı olduklarını, hatta 1950 - 1960 arasındaki 
Cumhuriyet Halk Partisinin daha solunda, bugünkü 

i Cumhuriyet Halk Partisini sol partilerle özdeş gör
mek suretiyle eleştirmeye kalkmaları çok gariptir. 

Sağcılar için bu konuda çok misaller verebiliriz. 
Bu konuda basit bir misali : Ay nurdur; ay'a dua 
eder; ay hakkında bir tek kelime konuşamazsın. Ay bir 
varlıktır, küre-i arz gibi. Dualar okunur. Ondan son
ra, ay'a gidildikten sonra, efendim şeriatta vardı bu. 
Hep müspet ilim keşfedildikten sonra mübarek akl-ı 
sani sonradan hizaya gelir. 

Şimdi. Türkiye'de sağ partilerde bu tip safsatala
rın. fanatik düşüncelerin etkisinden kurtulamaz. Kur
tulamadığı sürece, hiç bir zaman müspet olamaz. Ola
mayacağı için de doğru yolu teşhis edemez. 

Düzen değişikliği dendi. Zaten düzen kendiliğin
den değişiyor. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Hangi düzeni değiştireceğiz diyor Adalet Partisi 

lideri? Zaten düzen istesen de, istemesen de değişiyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımız «Tavır alsınlar» buyu

ruyor. Yerinde, haklı. Sayın Cumhurbaşkanımıza şu
nu arz etmek isterim : Çankaya'da istirahat buyur
sunlar; şöyle bir baksınlar Ankara'ya. Gecekondu, 
sıkıntı bir ay gibi; Çankaya, arasında bir yıldız gibi. 
O Çankaya'yı hacr edecek bir durum yaklaşmak 
üzere. Bunun sosyal tedbirlerini almak zorunluğunda 

1 ittifak edecek, gündelikçi değil uzun vadeli politika-

212 — 
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cıların beyanları üzerinde tavır alınması gerektiğine 
inanmaktayım. Yoksa, gündelik politikayla ara bul
makla, komşu hanımların, Fatma Hanımla Hatice 
bacının su kavgası yapmaması için böyle basit ara 
bulmalar değil; gerçek, Türkiye'nin menfaatleri ge
lecekteki anarşinin önlenmesi bakımından ne gibi 
köklü tedbirler alınacaksa tamamiyle sol bir idrak, 
sol bir bilinç içerisinde bir tavır istemesi gerektiği 
inancındayım. Yoksa, bu hal gittikçe büyüyor, doğ
rudan doğruya Çankaya'yı da hacr eder. Bereket ver
sin Türkiye Cumhuriyetinde çıkarcı bir Şah yoktur, 
bir padişahlık yoktur. Sermaye çevreleri de zaten ne 
zamandan sonra zengin olduğu belli, sonradan görme 
donsuzdan özel sektör olmaz. Ancak, Türkiye'de bü
rokrasi tehlikedir. Bu bürokrasinin içinde en kuvvet
li kesim Türkiye Cumhuriyeti Ordusudur. Türkiye 
Cumhuriyeti Ordusu, hiç bir zaman çıkarcılardan ya
na olmamıştır. Hangi iktidar gelirse gelsin, saygılı ol
muştur, sadece müdahale etmiştir. İktidarda kalma
mıştır. 

Bütün Osmanlılardan beri böyledir. İster yeniçeri
ler olsun ister Cumhuriyet Ordusu olsun. Hiç bir za
man iktidara sahip çıkmamıştır. 

Bu itibarla Türk Ordusu bir dengeyi sağlıyor. Ya 
bu şerefli imkândan mahrum olsaydık, Türkiye'nin bir 
dervişi durumu Vahdet'i bırakın da, bir Humeyni gibi 
biri çıksaydı bu halkı yürütür, hilal gibi sefahati al
mış arasına. Su istiyor, yol istiyor, her türlü medeni 
imkânlarını istiyor, okul istiyor, tüketim artıyor, Ana
dolu'dan gelen kapıcı kanaatkar; ama onun çocuğu 
milyonerin çocuğuyla aynı şeyi istiyor. O terbiye al
tında, o muhit içinde büyümüştür. 

Bu itibarla bunları hapsedemezsiniz. Sağmalcılar' 
da bir kolera salgını oldu, hapsedilemedi. Çünkü «Bü
yük sanayicilerin fabrikaları burada pis suları, lağım 
suları bizi kolera yaptı, kendileri ticarethanelerinde 
bugün Tercüman Gazetesi okutur, risale-i nur oku
tur, bikini mayoyla kızlarını Maçka'da, Nişantaşı'n
da, Moda'da gezdirir» der. Ayaklanmak üzereydi, o 
zamanki Hükümet biraz akıllı davrandı. Bilmiyorum, 
Sayın Faruk Sükan mıydı, kimdi o zamanki Dahiliye 
Vekili. Enterne etmedi, enterne etseydi ayaklanma 
olurdu. 

Bu itibarla sosyal tedbirler, sosyo - ekonomik 
şartları nazarı itibara almayan mantıksız sağcıların 
tavır beklemelerine de gerek yok. Evvela sol dergâh
ta mantıklarını almaları ve beyinlerini yıkaması ge
rekir; ama sosyalist düzen demiyorum, komünist dü
zen demiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, iki dakikanız var. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Çünkü, sol 

daima ileridedir. Bulur, sağ arkadan gelir, bilahara so
la sahip çıkar. Bir sosyal güvenlik, bir emeklilik mü
essesesi, bir toplusözleşme kimin eseridir? Solun ese
ridir. Bugün bunlara kim sahip çıkıyor komünist teh
likesine karşı? Sağ. 

O halde, sol feda veriyor, şehit veriyor; sağcı pa
lazlanıyor. Bugün sağcı bir emekliye emekli maaşını 
vermemek gerçekten yerindedir, bir ihkakı haktır sol
cu şehitler için. Layık olmadığı, savunmadığı, bir 

I müesseseden yararlanmaması lazım. Devlet müessese
lerini Kamu İktisadi kuruluşlarının rezaletini ortaya 
verir, devletçiliğe karşı çıkar. Kendisini, çoluk çocu
ğunu, her şey için orada kadro arar, iş arar, emekli 
olduğu halde milletvekili seçilemediği zaman oraya 

I gider, her türlü Devlet imkânlarından yararlanır, ta
bakta pilav yer, gelir burada kürsüde o tabağa kaka 
yapar. Olmaz arkadaşlarım. Yemek yediği tası kir
letmemek lazım. İşte sağın meziyeti budur. İtin onu, 
Sayın Cumhurbaşkanı elinizin tersiyle. Sağ mantıkla 
bu memleket yürümez Sayın Cumhurbaşkanım. 

Bu itibarla, demokratik rejime inanan güçler sağ
da olur solda olur; ama demokratik rejime inanan 
ve arada bir belli güçleri devlet iktidarına sahip çık
mak için davet etmeyenler, 27 Mayıs sonrası... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müddetiniz doldu. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek üze
reyim. 

27 Mayıs sonrası Türk Ordusundan rahatsız olan
lar bugün ikide bir iktidara davet ediyorlar. 

Değerli senatörler, arkadaşlarım; 
Türk Ordusu ezelden ebede kadar daima tutucu 

kuvvetleri, daima sömürücü çevreleri kenara itmiş
tir, deliğe tıkmıştır, bunları dinlemez. Bir savcı deliğe 

I tıktığı adamı dinlemez, Türk Ordusu da dinlemez. İs
tedikleri kadar yaygara basmasınlar. Türk Ordusu 
sadece haysiyetli hükümetlerin emrindedir, elbirliği-
dir, beraberdir. 

I Orduyu siyasete itmek isteyen yalakçıların bu 
memlekette bir daha iktidar olamayacağını tekrar 
beyan etmek isterim. Adalet Partisi akıllı, büyük bir 
partidir. Türkeş'i Türk Ordusunda tutan 4 tane man
yak çıkmaz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız, buyurunuz 

efendim. 
Sayın Yıldız, süreniz 10 dakikadır. Saat 21.50'dir 

j efendim. 



C. Senatosu B : 33 3 . 2 . 1979 O : 4 

AHMET YİLDİZ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Demokrasilerde yönetimin odak noktası olan Baş
bakanlığın eylem ve işlemlerini her fırsat düktükçe ge
nişliğine eleştirme, değerlendirme doğal bir olgudur. 
Ben bu doğallığın gereğini üç noktada yapmak isti
yorum. Güncel, çok önemli saydığım ve bugünkü du
rumun oluşmasında önemli etkileri olan noktalar şun
lardır : 

Hükümet, bürokratik kadro ilişkileri, Devlet- kir
li söylentilerden arıtma, sıkıyönetimlerle Hükümetin 
ilişkileri. 

Hükümetin kuruluşundan bu yana. birkaç kez be
lirttiğim gibi. çoğulcu sistemlerde, iktidarlar, hükü
metler, kendi kadrolarını yerleştirme diye bir hakla
rı yoktur; fakat Türkiye'deki olgu bu değildir. Bugün 
Türkiye'de Devletin temel niteliklerine karşıt, anaya
sa] düzene karşıt, Atatürkçülüğe yan bakan ve hak
sız biçimde Devlete işgaici olarak yerleştirilen bir çok 
insan vardır. İşte Hükümete önerdiğim, bu kadrolar
dan Devlet aygıtını arıtmaktır. İstenen bundan iba
rettir. 

Aslında, Hükümet için bugün bence bu bir meş
ru savunma sorunudur da. Gerçekten, Hükümet yö
nettiği kadrolar içinde bugün on binlerce silahlı düş
manı olduğu açıkça biliniyor; söylüyorlar. O halde, 
Hükümet yönettiği kadro içinde silahlı düşmanları 
olduğu için bakan, bakanlıkta dolaşmıyor. Böyle bir 
durumda denge kurma ya da kadrolar yerleşti, do
kunmayalım demek gibi, kendine yönelen tehlikeyi 
görmezlikten gelmeyi son derece sağlıksız bir tavır 
sayarım. 

İşte bunun içindir ki. Hükümet bunu yeterince 
yapmadığından, özellikle güvenlik kuvvetleriyle istih
barat örgütlerinde bunu yapmadığından bugünkü 
anarşinin başlıca nedenlerini canlı tutmuştur. 

İkinci söyleyeceğim, böyle bir kadro ile Devleti 
sağlıklı biçimde yöneteceği sanısına kapılmıştır; bü
yük yanılgı olduğu anlaşılmıştır artık. Siyasal ikti
dar, karşıtlarından hesap sorma diye bir konu yok
tur demokraside; fakat başında da arz etmiştim, böy
le bir şey de istemiyoruz; ama bugün Devlet yöne
ticilerine yönelik, onlarla işbirliği yapanlara yöne
lik çok ağır suçlamalar, lekelemeler sürüp gitmekte
dir. Bunlar için arıtma eylemleri de boyuna engellen
mektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Engel
leyenler de «Alnım açıktır, hesap vermeye hazırım» 
diyor. O halde hesap vermeye hazırsa, alnı açıksa, 
lütfen Hükümet bu noktayı hızlandırsın. Sayın Sü-

kan böyle bir görev almış bulunuyor, özellikle ken
disinden rica ediyorum. Bu hesap sorulmalıdır açık 
açık herkesin. Geçen gün de burada söylemiştim. Dev
leti temizlemeliyiz. O politikacılar da temizlenmelidir. 
Eğer temiz ise temiz, kirli ise hesabını vermelidir. 
Yoksa, fiyaka yapmak zamanı değildir. Meclislerin 
hükümetlerin görevidir bu, yaptığımız andın gereği
dir ve bunun örneğini Sayın Başbakandan bekliyo
rum. Açıkça o da ortaya çıkar, hepimiz hesap vermek 
zorundayız, Devleti arıtmalıyız. Yıllarca önce bunu 
yinelemiştim. 

Şimdi üçüncü ve son noktaya geliyorum arkadaş
larım. 

Sıkıyönetim - Hükümet ilişkileri : Burada çok il
ginç, mantıkla bağdaştırılmayacak savlarla karşılaş
tık. Sıkıyönetimi Hükümetin istemediğini biliyoruz. 
Türk Silahlı Kuvvetleri de sıkıyönetimden zarar gör
mektedir, savaş etkinliğini azaltmaktadır. Hele 12 
Mart'ı gördükten sonra büsbütün Silahlı Kuvvetler 
böyle bir işlevden çekinmektedir. 1402 sayılı Yasa ise, 
sıkıyönetimleri çıkmazlara sürüklemek için sayısız 
maddelerle doludur. Onu burada günlerce savunduk; 
ama değiştiremedik. Bütün yönetimi iptal ederek sı
kıyönetime devrediyoruz. Ankara Valisi bugün çeki
lemez. emekli olamaz Sıkıyönetim Komutanı izin 
vermezse. Böyle bir yasa var yürürlükte. Böyle olun
ca, eşgüdüm olağanüstü önem kazanmaktadır. 

İşte bu eşgüdüm yasal bir görev olarak alınmış
tır. 12 Mart döneminde sıkıyönetimlerin rejime ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine yaptığı zararları gördükten 
sonra, eşgüdümün önemi bir kat daha artmıştır. As
lında Anayasal bir işlevdir ve yasal yükümlünün ge
reğidir. Hükümetin bu eşgüdüm. Karşı çıkanların 
amaçlarını anlayamıyorum. Özellikle sıkıyönetimi ıs
rarlı bir tutku halinde önerip gelenler eşgüdümden 
neden rahatsız olurlar? 

Şimdi bakınız ben bu eşgüdümün karşısına çık
mak için ya insanın sayıklaması gerekir veya ayık ol
maması gerekir. Bakınız işte, sıkıyönetimler Başbaka
na karşı sorumludur. Başbakan da. sıkıyönetimden 
ötürü Meclise karşı sorumludur, hesap verir. Size so
rumlu. siz onun işlemlerinden hesap verirsiniz; ama 
bu işe karışmayın demek.. Bu hangi mantıkta, bu so
rumluluğun gereğini nasıl yapacak? Dua ile mi? Otu
rup dua edecek. Hey sıkıyönetimler bir eksik yapma
yın. Elbette bir görevidir. 

Benim burada en yadırgadığım, konuyu bilmeyen 
kimselerin eleştirileri değil de, bildiğini sandığım bir 
politikacının sözleridir. Efendim, sıkıyönetimin Baş-
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bakana karşı sorumlu olması demek, Başbakanın 
ona buyruk vermesi, yönlendirmeye yahut işine ka
rıştırmaya yetkisi var demek değildir. Neden? Çünkü 
aynı şey vardır. Hükümet Meclise karşı sorumludur; 
ama Meclis ona buyruk vermez. îşte Anayasayı bil
meyen bir mantık. Kuvvetler ayrılığı olan bir Anaya
sada, ayrı kuvvetlerden olduğu için Hükümet ile Mec
lis birbirine hiyerarşik bir üstülük veya astlık yerinde 
değiller. Onun için vermez. Birinci, daha önceki Ana
yasada kuvvetler birliği olduğu zaman bu oluyordu, 
çünkü o zaman bakanlar vekildi. Başbakan da Baş
vekildi. Şimdi bakan vekil değil, bakandır. Bakan ol
duğu için, Başbakan olduğu için, Anayasadan göre
vini aldığı için kuvvetler ayrılığı nedeniyle Meclis 
ona buyruk veremez, yönlendiremez, sadece denetler, 
ona karşı sorumludur. Sıkıyönetim ise, yürütmenin 
bir bölümü ve yönetimin bir biçimidir. Yürütmenin 
tümünden ve yönetimin her türlüsünden sorumlu Baş
bakan olduğuna göre, kendi bölümü olduğuna göre, 
bunu öbürüne benzetmek hiç de akıl ile bağdaşır bir 
şey değildir. 

Ben eşgüdümü iki yönden istiyorum; birisi 13 yer
de sıkıyönetim var. Bu 13 yerdeki sıkıyönetimler ara
sında kişisel değerlendirme sonucu birtakım çatışma
lar olabilir. Onun için bütün sıkıyönetimler içinde, 
daha önemlisi sıkıyönetim için bence eşgüdüm, de
mokratik bir sistem yürürlükte iken sıkıyönetim; he
le o 1402 sayılı Yasa yürürlükte iken, demokratik sis
temle sıkıyönetimi eşgüdüm sağlamak gerekir. De
mokratik kurallara göre, sıkıyönetimin yürütülmesi 
de son derece önemlidir. Sanırım ki, demokrasiyi be
nimseyen herkes bu mantığa karşı çıkmaz. Demokra
siyi benimsemeyen kimselere de Sayın Hükümet al
dırış etmesin. Böyle kimselerin her halde söyleyece
ği söz, doğruyu kanıtlamaktan ibarettir, eğer tepki 
gösterirlerse. Son olarak bir kaç tümce ile bitiriyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Hükümet; 

Yaşadığımız duruma doğru tanımlama koyalım. 
Son derece önemli bir dönem yaşıyoruz. Dıştan gü
dümlü, içten örgütlü devlet gücünü de hâlâ kullanan 
bir komplo Türkiye Cumhuriyetine, rejime yönelmiş 
bulunmaktadır. Bütün belirtileriyle ortadadır bu. Bu
na, hiç alet olmaması gereken kişi ve örgütlerin de 
üzüntü ile gözlemliyorum ki, alet olmaktadır. Son de
rece büyük bir tehlike karşısındayız. Bu evrensel ol
gunun bize yansımasıdır, üzerinde duramıyorum za
manım olmadığı için. Hükümeti başarısız kılmak, 
özellikle Başbakanı etkisiz ve başarısız kılmak bu 

kampanyada başarı sağlamanın ilk adımı ve büyük 
adımıdır. Bütün güç başarıdadır. Başarısız bir Hükü
met, başarısız bir Başbakan, zaten ondan önceki li
derler de kötü puan alarak alandan çekilmiş. O hal
de tüm liderlerin başar s sız, yetersiz, rejimin iflasını 
isteyen bir kampanya karşısındayız. Onun için bu son 
derece ciddi bir olgudur. Buna, Hükümetin bütün 
dikkati ile yönelmesi gerekir. Birtakım ufak tefek 
ancak rahat dönemlerde önem verilecek noktalarla 
uğraşmadan tanımlamayı doğru koymak gereklidir. 
Hükümet açıkça tavrını ortaya koymak zorundadır 
bu işte. Şaka değil bu, son derece ciddidir ve yöne
ten güçler kudurmuştur, tanımadığı bir yazarı öldürü
yor, işi olmadığı, bilmediği bir binaya bombayı atı
yor, otomobile ateş ediyor, kahveye ateş ediyor, bi
naya ateş ediyor, bu şaka değildir. 

O haide, Hükümet tüm demokratik güçleri, re
jimden yana olan bütün güçleri açık seçik yanma 
alarak bu başlıca düşmana karşı savaşmak zorunda
dır. Ünlü Churchill'in sözünü söylüyorum, Chruchill 
demiştir : «Rusya büyük düşmanımızdır, daha büyük 
düşmanla savaştığı için dostuz.» Hükümette bugün 
tüm demokratik güçler, hatta dost saymayacağı de
mokratik güçlerle dahi en sıkı işbirliği yaparak bu
gün güncel düşman arkadaşlarım faşizmdir, gerisi hi
kâye. Her türlü olay vardır; ama örgütlü, kadrolu, 
Devlete yerleşmiş, dıştan güdümlü bütün belirtile
riyle faşizm Türkiye'de kampanyasını açmıştır. O hal
de, faşizmi yenmek için antifaşist bütün partiler ve 
çevrelerle en yakın işbirliği yapmak zoıunluğu var-
dn. 

Saygılar sunarım. (CHP ve Milü Birlik Grubu sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, beş sayın üye konuşmuş bulunuyor. 

Başkanlık Divanı kararına göre şimdi Hükümet ko
nuşacak, ondan sonra sıradaki arkadaşımıza son söz 
olarak vereceğiz bitecek. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin, buyu
runuz efendim. 

Sayın Çetin, süreniz 45 dakikadır. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Başbakanlık bütçesi üzerinde yapılan eleştirileri 
ve önerileri yararlanarak dinledim, teşekkür eder, he
pinize saygılar sunarım. 

Yapılan eleştirilere ve ileri sürülen görüşlerin ay
rıntılarına girmeden önce, bunları gruplaştırarak gö-
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nişlerimi belirtmek istiyorum. Tüm eleştiri ve görüş
leri üç anabölümde toplayarak izninizle Hükümet 
adına görüş sunacağım. 

Bunlardan birinci grup eleştiriler; ülkedeki yasa 
uygulamaları, Devlet kuruluşlarının işleyişi ve perso
nel rejimine yönelikti, Başbakanlığın örgüt yapısına 
ve çalışma biçimine yönelikti. Bu konuları önce Sa
yın Çöker, daha sonra da Sayın Karavelioğlu tüm 
ayrıntılarıyla ortaya koydular. 

Bu konudaki eleştirilere ve görüşlere genellikle 
katıldığımı belirterek bu konudaki görüşlerimi belirt
mek istiyorum. Bu konuların bir kısmına yönelik ça
lışmalara, bu geçmiş bir yıllık süre içinde girişilmiş, 
bazıları hakkında çalışmalar yapılmış, öneriler hazır
lanmış ve son aşamaya getirilmiştir. Bunların bazıla
rına kısaca değinmek istiyorum. 

Değerli sözcülerin de değindiği gibi, Bakanlar 
Kurulunun yetkileriyle, bakanların tek tek yetkileri 
ve karar oluşumları arasında önemli çelişkiler var. 
Örneğin, çok önemli bir konudaki bir karar Bakan
lar Kurulu kararı halinde oluşmadan uygulamaya 
konulabiliyor. Buna karşılık, hepimizin üzerinde an
laşabileceği çok önemsiz ayrıntılar tüm bakanların 
imzalarını ve kararlarını gerektiriyor. Bununla ilgili 
olarak Bakanlar Kuruluna görev verilen görev ve yet
kilerin 1961 Anayasası gereğince yeniden düzenlene
rek Bakanlıklara devredilmesine dair bir tasarı dü
zenlenmiş ve yasalaştırılmak üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. 

Yine bu süre içinde, Bakanlıklar arası işbirliğini 
sağlamak amacıyla Başbakanlık Kuruluş Yasasının 
yeniden düzenlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 
Bu tasarı da önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. 

Yine bu çalışmalarla ilgili olarak bakanlıkların 
ve tüm kamu kuruluşlarının, kuruluşlarına ilişkin ya
sa tasarısı düzenlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir; 
bu amaçla bir temel yasa niteliğinde olan bir tasarı 
önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu amaçla da bir 
tasarı hazırlığına başlanmış ve bununla ilgili düzen
lemelere girişilmiştir. Bu tasarı yasalaştığında artık 
kuruluş yasası bulunan bakanlıklar ya da kuruluş ya
sası bulunmayan bakanlıklar arasında görülen deği
şik uygulamalar ortadan kalkacak ve Devlet düzeni 
Anayasal gereklere göre daha çok işlerlik kazanır ha
le gelecektir. 

Bir başka önemli çalışma da, tüm yasal düzenle
meleri yeniden ele alarak Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının öngördüğü mevzuat düzenleme biri

mi, ki, bu 1979 yılı programında yer almıştır, bu 
konudaki çalışmalara da başlanmış bulunmaktadır. 

Yine Bakanlar Kurulu çalışmalarının, özellikle 
planlı kalkınma ilkesinin gereği olan ilişkileri gerçek
leştirecek biçimde yeniden düzenleyenler Bakanlar 
Kurulu içtüzüğünün hazırlanmasıdır. Bu konudaki 
hazırlıklar da kısa süre içinde sonuçlanacaktır. 

Görülüyor ki, bir yıllık bu kısa süre içinde Sayın 
grup sözcülerinin üzerinde önemle durdukları bu ko
nularda gerekli çalışmalar yapılmış, bunların bir kıs
mı Yüce Heyetinizin bilgisine ve onayına sunulmuş 
bulunmaktadır. Diğerleri konusunda da zannediyo
rum kısa zamanda çalışmalar sonuçlandırılacak ve 
bunlardan Meclislere sunulması gerekenleri sunmuş 
olacağız. 

İkinci grup eleştiriler, genellikle ekonomik sorun
lara ve ülkenin içinde bulunduğu bu alandaki darbo-
ğozlara yöneliktir. Bu konuda gerek Sayın Erdoğan 
Adalı, gerek Sayın Karavelioğlu, değişik açılardan da 
olsa ayrıntılı bilgiler verdiler ve eleştirilerde bulundu
lar. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi Hükümet, çok güç bir ekonomik 

koşullar ortamında görev başına geldi. Bu sorunla
rın, bu darboğazların büyük bir kısmı yılların uygu
lamasından ileri gelen yapısal sorunlardır. Bunların 
çözümü de elbette ki, bir yılın, iki yılın konusu de
ğildir. Örneğin sağlıksız ve dışa bağlı bir sanayileş
menin yapısını bir yılda düzelttiremezdik. 

DJŞ ticaretin yapısı yılların uygulamasının sonu
cu, bu dış ticaret yapısmın bugün bizi getirdiği nok
tadan 5 milyar dolar dolayında bir dışalım gereksi
nimi ve buna karşılık 2 milyar dolar dolayında bir 
dışsatım yapısı ve 1,5 - 2 milyar dolara ulaşan yalnızca 
petrol dışalımı gereksinimi; buna bir de 1 milyar do
lar dolayında bir işçi gelirini ekleyin, ve Türkiye'nin 
yıllardır oluşan dış ticaret yapısı ortaya çıkıyor. Böy
le bir yapıyı bir yılda değiştirmek olanağı yoktur; iki, 
üç yılda da değiştirmek olanağı yoktur. Ancak yapı
labilen ve yapılabilecek olan, bunun sağlıksız yönü
nü değiştirebilmek ve bunu sağlıklı bir yöne yönelt
mek için gerekli önlemleri almaktı. 

Yine, gerek sorun olarak uzun dönemli, gerek 
çözüm olarak uzun dönemi gerektiren bir sorun da 
ülkedeki işsizlik ve istihdam sorunudur ki, buna Sa
yın Karavelioğlu bütün önemiyle değindi. 

Yine, uzun dönemli bir ekonomik sorun olarak, 
enerji ve altyapı sorunu geliyor. Bunlar uzun dönem
lidir. Çünkü, en küçük ve basit bir enerji santralı bile, 
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Türkiye'de üç dört yıldan önce bitirilemez, devreye 
konulamaz. Eğer Türkiye'de bugün Sayın Adalı'nın 
değindiği enerji sorunu varsa, bu geçmiş yıllardaki 
gecikmelerin, gerekli önlemlerin alınmamasından ile
riye geliyor. 

Yine, sanıyorum Sayın Karavelioğlu değindi, eğer 
altyapı yetersizliğinden demir cevheri taşınamıyorsa, 
linyit taşınamıyorsa, bu da yıllarca ekonominin de
ğer alanlarıyla altyapı arasında gerekli uyumun ku
rulmadığından ileri geliyor. 

Yine, uzun dönemli ve önemli bir sorun olarak 
ekonomide ve toplumdaki tasarruf yetersizliği geliyor. 
Planlı döneme geçtiğimiz ilk yıllarda Türkiye'de ta
sarruflar sürekli artıyordu; fakat son yıllardaki ge
rek dünya koşulları, gerek ülkedeki durum, tasarruf
ların önce duraklamasına, sonra da azalmasına yol 
açmıştır ve bu tasarruf yetersizliği, Türkiye'de gide
rek gelir - gider arasındaki dengesizliğe ve yatırım
ların düşmesine yol açmıştır. 

Yine önemli ve yıllardır yapılan uygulamalar so
nucu meydana gelen bir sorun olarak, iktisadi Dev
let Teşekküllerindeki durum geliyor. Elbette ki, bun
ların bir kısmı kısa süreli önlemlerle giderilebilir; 
fakat tüm yapıyı değiştirmek uzun zaman alacaktır. 

Bunun yanında, orta dönemde ve konjonktürel 
sorunlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazı örnekler 
vermek istiyorum: Bunların başında hiç kuşkusuz 
fiyat artışları ve enflasyon geliyor, ivedi döviz gerek
sinmeleri geliyor, üretim düşüklüğü geliyor, yatırım 
düşüklüğü geliyor. 

Bu sorunların bir kısmı, yıllardır sürüp gelen, bir 
kısmı da son yıllarda yoğunlaşan ve artan sorunlar
dır. Bunların tümüne elbette ki, bir yılda veya iki 
yılda çözüm getirmek olanağı yoktur; ama bunların, 
özellikle bir kısmına ve konjonktürel olanlarına kısa 
süre içinde Türkiye'de hükümetler önlem getirerek 
çare bulmak durumundadır. 

Örneğin fiyat artışları. Fiyat artışları, sanıyorum, 
Türkiye'nin bugün konjonktürel olarak, karşılaştığı 
en önemli sorundur ve yine ivedi döviz gereksinmele
ri bunların başında gelmektedir. 

Sayın Adalı, bu ekonomik sorunlara değinirken, 
bir yerde, «Enkaz» kelimesinin ileri sürülmesinden, 
«70 Cent'e muhtaç» kelimesinin ileri sürülmesinden, 
«dış kaynakların kredi vermediğinin ve Türkiye'nin 
iflasa gittiğini öğrendiler» dediler ve daha sonraki 
konuşmalarında kendileri de belirttiler ki, aslında 
bunlar söylense de, söylenmese de, bunları biz söyle
sek de, söylemesek de; bütün bunlar dünyada her

kesçe biliniyordu, bankalarca biliniyordu, kredi ku
rumlarınca biliniyordu, tüm ülkelerce biliniyordu. 
Onun için, bunları söylemekle veya söylememekle 
gerçekleri değiştirmek olanağı yoktur. 

Yine bu ekonomik alandaki konulardan sık sık 
Sayın Adalı'da dahil «1978 yılına kadar, ekonomi 
yüzde 7 oranında gelişiyordu; ama 1978'de gelişme 
hızı sıfır oldu» dendi. 

Önce, bu rakamı nereden aldığını bilemiyorum. 
Çünkü aslında 1978'de gelişme hızı, gayri safi milli 
hâsıladaki artış elbette düşük olmuştur; ama sıfır ol
mamıştır. Türkiye, 1977 yılından başlayarak gelişme 
hızında önemli sorunlarla karşılaşmıştır ve bunların 
sonucu olarak resmi rakamlara, Devlet İstatistik Ens
titüsünün rakamlarına göre 1977 yılında gayri safi 
milli hâsıladaki artış oranı % 4, 1978 yılında en son 
tahminlere göre de % 3'tür. Geçen yıl % 4. bu yıl 
% 3. Bunlar birbirine çok yakın iki rakam. Ortada 
bu rakamlar varken, sık sık resmi kaynaklar ileri sü
rülerek gelişme hızının yüzde sıfır olduğu söyleniyor. 
Aslında, elbette ki, % 3 dolayındaki bir gelişme hı
zı ülkenin sorunlarını çözmeye, ülkenin geleceğini, 
ülkenin gelecekteki sorunlarını azaltmaya yeterli 

bir gelişme hızı değildir; ama Türkiye'de nüfus artı
şının da üstünde bir gelişme hızıdır ve bütün güçlük
lere rağmen, gerek tarımda, gerek sanayide 1978 yı
lında artış sağlanarak milli gelirde c/c 3'e ulaşılabil
miştir. 

Yine Sayın Adalı, «Borç para bulmak için ülke 
ülke dolaşılıyor. Halbuki, Sayın Başbakanın muhale
fetteyken dış borçlanmaya ve borçlamaya karşı çık
tığını» ileri sürdü. 

Bu kürsüden en azından ben birkaç defa ifade et
tim, sanıyorum başka arkadaşlar da belirttiler; hiç 
bir zaman hiç birimize, «dış borç alınmaz, dış kredi
ye gerek yoktur» demedim. Elbette ki, dış kredi, dış 
borç alınır ve gerek duyan her ülke de bu yola gide
bilir. Eleştirilen bu değildir; yapılan eleştiri, bizlerin, 
hepimizin yaptığı eleştiri şudur : Borçların yapısıdır, 
ne zaman, nasıl ve ne şekilde ödeneceği bilinmeden 
ortaya konmadan ülkenin çok ağır dış borç yükü al
tına konulmasıdır. Örneğin; 1977 veya 1978 yılların
da ödenmesi gereken dış borç miktarı beş milyar do
lardı. Ben biraz önce Türkiye'nin bir yıllık dışsatım 
tutarının 2 milyar dolar dolayında olduğunu, bekle
nen işçi dövizleri miktarının 1 milyar dolar dolayın
da olduğunu ve ekonominin yürüyebilmesi için yılda 
asgari 4,5 - 5 milyar dolar dolayında bir ithalâta ge
rek duyduğumuzu belirttim. Böyle bir ortamda ve 
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ekonominin yürümesi için önemli miktarda dövize 
gerek olduğu bir ortamda bir, bir buçuk yıl içinde 
ödenmesi gereken 5 milyar dış borç almak hatadır. 
Bizim eleştirdiğimiz, dış borcun miktarı değil, dış borç 
politikasıdır. Ne zaman ve neyle ödeneceği belirtilme
den ağır bir dış borç yükü altına girmesidir. Bu şe
kildeki dış borçlanma politikasıdır ki, Türkiye'yi dış 
ödemeler bakımından bugün içinde bulunduğumuz 
güç noktaya getirmiştir. Halbuki Türkiye potansiyeli 
ve olanaklarıyla bu duruma düşülecek bir ülke değil
dir. Türkiye, bu noktaya getirilmediği takdirde bu
nun çok daha üstünde uzun dönemli, orta dönemli 
dış borç bulabilecek durumda olan bir ülkeydi. Ola
nakları buna elverirdi, potansiyeli buna elverirdi. 

Yine ekonomik konularda Sayın Karavelioğlu 
IMF, yani Uluslararası Para Fonuyla ilgili bazı ko
nulara değindi. Hemen şunu belirteyim ki, biz Hü
kümet olarak, ülke için gerekli gördüğümüz, ülkenin 
ve toplumun yararına olduğuna inandığımız önlem
leri kimseye sormadan ve somayarak aldık ve gere
kirse yine alacağız. Uluslararası Para Fonunun şu ve
ya bu isteğiyle Hükümetin şu veya bu önlemi alması 
veya ödün vermesi sözkonusu değildir, bunu tekrar 
huzurunuzda belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Sayın Adalı, TRT konusunda bazı görüşler ileri 

sürdü ve TRT nedeniyle Hükümeti eleştirdi. Evvela 
şunu açıklıkla belirteyim ve hepimizin üzerinde dur
ması gereken bir konu olarak ortaya koyayım, TRT 
Anayasal çerçevede kendi yasası ile belirli özerkliği, 
görevi ve sorumluluğu olan bir kuruluştur. Eğer bu
rada bazı arkadaşların değindiği gibi, Hükümet ola
rak biz TRT'nin bu yasal çerçeve içinde görevini ya
parken her icraatına müdahale etmiş olsaydık, zan
nediyorum, yasanın gereğini yapmıyoruz diye burada 
eleştiri konusu yapılırdı. Onun için, Hükümetle TRT 
nin ilişkileri bu yasanın ve Anayasanın gereği dışına 
çıkamaz, bunun ötesine geçemez. 

Eğer, TRT'den şikâyetler varsa ve bu şikâyetin 
haklı olduğuna inanılıyorsa yasada bunların da yolu 
belirtilmiştir, gerekli başvurularla bunlar yapılabilir 
ve TRT'nin, yasanın gerektirdiği önlemleri almadığı 
konusundaki şikâyetler belirli mercilere yapılabilir. 
Bunun için bunların bu eleştirilerin Hükümete karşı 
yapılmaması gerekir. Eğer Hükümet belirtildiği gibi, 
TRT'nin her haberine, her icraatına müdahale etmiş 
olsaydı zannediyorum o zaman yasanın dışına çıkmış 
olurdu. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Eleştirilerin üçüncü bölümüne izninizle geçiyorum 
ve burada da bugün toplumun hiç kuşkusuz en önem
li sorunu olan iç güvenlik ve şiddet eylemlerine değin
mek istiyorum. 

Toplumun ve ülkenin en önemli sorunu hiç kuşku
suz şiddet eylemleridir. 

Can güvenliği yanında, özgürlükçü demokratûk re^ 
jüme ve Devlet varlığına yönelen sûddet eylemleri he
pimizin ortak sorunudur. Hangi siyasal görüşe sahip 
olursak olalım, hangi partiye mensup olursak olahm, 
şiddet eylemlerinden sliyas:al çıkar sağlamayı hür (kenara 
hıralkmak zorundayız. Çünkü, ülkede 'barışın kurul
masında büyük gerek, vardır ve bu 'konuda hepimize 
ortak ve büyük görevler düşmıelktedür. 

Elbette kıi, olayların önJanımisslnde en büyülk gö
rev hükümetlere düşmektedir. Ancak, bu Hükümetli 
bu alianda deşilir inken (insaflı ve gerçekçi olmakda 
zorundayız, tç güvenlik ve can güveni1;Şi yıllardır ül
kenin en önemli 'tor sorunudur. Ekonomik, sosyal ve 
diğer alanlardaki yılların ihmalinin ülkeyi bu alandan 
ciddi bir noktaya getirdiğini hep birlikte kabul et
mek zorundayız. 

Sayın senatöröer; 
Buıgün değişik rejimler afcndakii ülkelerde, değişik 

ölçülerde, değişik biçimde şiiıddöt eylemleri vardır, te
rörizm vardır. Bu ülkekin çoğunluğu, toplumlarının 
gerektirdiği ekonomik ve sosyal önlemleri alarak, iç 
güvenlik kuvvetlerimin vs istihbarat örgütlerinin ön-
lemlerimn etkinliğini artırarak terörizmi bir ölçüde 
sımrlayabiiımişlerdir. Bizde ise ne ekonomik, ne sosyal 
alanda, ne ds iç gjüve.viik alanında uzun yıllar yap
mamız gerekenleri yap-rrad-k, yapılması gerekenler ya-
pıltram.ı*ti;r. 

Türk'ye, çok dinamik tir toplum yapısına sahip. 
Toplum hızla ve demokratik alışkanlıklar ilcinde bir 
değişmeye uğruyor. Bu hızlı oluşma, süregelen değiş
melere, partiler ve özellikle yönetimler duyarsız ka
lamazlar. Bu toplamsal değişine ve gelişmelerli görme-
mezlikten gelemezler; gelemeyiz. Bu gelişme ve de
ğişmelere uymak, bunlarını ortaya çıkardığı sorunlara 
karşın demokratik hak ve özgürlüklere dokunmadan 
çare bulnrjak, çözüm getirmek zorundayız. 

şiddet eylemlerimin, toplumsal huzursuzluğun bu-
günikü boyutlara ulaşmasında, ekonomik ve sosyal 
yapının, sorunların hliç değişe elverişli blir ortanı ya
ratmak şeklinde elbette tür payı vardır, katkısı var
dı:. 

Ekonomik alanda yıllardır adım adım gelinen dar
boğazların, işsizliğin,, fonksiyonel olmayan sağlıksız 
'bîr kentleşmenin, büyük ölçüde dışia 'bağımlı sağiik' 
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sız bir sanayileşmemin, ürettüğÜnden daha fazlasını tü
keten bir ekonorniik ve sosyal yapının, toplumda za
man zaman uyumsuzluk lyaırlafcmiası doğaldır ve yarat
ması beklenebilir. 'Bu gibi olaylar, zamıan zaman çok 
partili, özgürlükçü dernıokrasliyie yönetüen düğer ülke
lerde de olmuştur, olagelmektedir. Bu tür ekonomik 
-vs sosyal sorunların çözümlüne partilerin farklı şe
kilde yaklaşmaları, farklı 'yömtemleıli öniermelerti, bun
larım seçimlerde, parlamentolarda tartışmaları doğal
dır ve demokraslinim ide vazgeçilmez bir gereğidir. 
Demokratik sel ibir parti olarak, bu ıkonulara CHP'-
nin farklı. Adalet partisinpn farklı yaklaşması da ayrı 
parti olmalarının doğal, normal ve 'beklenen bir sonu
cudur. Bu konuları her zaman ve her yerde tartışa-
ıbilirliz; birbirimizi eleştirebiliriz. Demokratik rejimin, 
demokratik halk ve özgürlükler'in en büyük ve vazge
çilmez eıdemılerinden biri de hiç kuşkusuz 'budur. 

Aslımda demokrasi, bütün ekonomik ve sosyal so
runlara, değişim ve gelişmelere, demıokratiik hak ve 
özgürlüklere dokunmadan çözüm getirmeyi, bu so
runlara çare 'bulmayı zorunlu kıllar. Bunlara duyarsız 
kalkıldığı zaman, görmemezjiikten gelündiği Kaman 
toplumum dinamik güçleri arasımda uyumsuzluk çıkar. 
Rejimde, •kurumlarda, ıhakilarda, özgürlüklerde kı
sıntı yaparak bütün bunları önlemeye ya da sağlıklı 
bir biçlimde yönlendirmeye olanak yoktur. Demokra
tik yollardan gelen değişim istemlerinin ve değiş'm 
süreçlerinin 'karşısına engeller çökerek, eğer oluşmuş
sa ve varsa bir tehlike hiç bir şekilde önlenemez. Çev
remizde son aylarda meydana gelen olaylar, ıbunun 
acı örneklerini ve sonuçlarını açıkça göstermektedir. 

Bu konuların, dana fazla ayrıntılarına giderek 
Zamanımızı almak istemiyorum. Ancak, ülkemizdeki 
olaylara, akıimkjra doğru teşhisler koyarak ve toplu
mun çağdaş eğilimleri doğrultusunda demokratik h&jk 
va özgürlükler (içinde önlem alarak duruma sağlıklı 
bir 'biç-imde hâkim olunabilir. Bütün 'bu konularda 
yönetrrilerilmıiz, önerHerkriiz farklı da olsa, iki büyük 
partti arasında 'bir görüş 'birliğine varılması demök^ 
rasirnliz açısından büyük yarar -sağlayacaktır. Aslın
da, demokrasinin temel tanımı da buıduır. Ancak, 
Türkiye'de bunlardan çok farklı 'boyutta ve temel n-
de demokratik; rejimin yıkılmasınla yöneffik olayliar ve 
gelişmelerin de olduğunu ve bunların karşısına 'hürlük
te çıkmak gerektiğini de kabul etmek zorundayız ve 
rnedburuz. 

Bu ortama bu Hükümet zamianım'da gelinmedi. De
mokratik rejimi 'istemeyenlerin yıllardır sürdürdükleri 
çabaûar ve yılların ihmalleri Türkiye'yi bu noktaya 

getirmiştir. Geçen Genel Görüşme sırasında, Sayın 
Başbakanın belirtiği gibi, çocuk yaşta insanlar birbikiH 
lerine düşmanca bakarı hale. getirildiler. Düşmanlık1-' 
l'ar, bağnazlıklar hoşgörüsüzlük bilinçaltına işlendi. 

İnsanlar, daha genç yaşlarımdan, çocukluklarımdan 
başlayarak, 'beli ibir düşüncenin kendisine zarar vere-» 
ceğine ve o düşünce saiîıibini öldürmekten başka bin 
yol olmadığına inanldırılırısa, olaylar bugün hepimizin 
istemediği ve istenmeyen noktaya kadar gelllr ve he
pimizi üzen boyutlara ulaşır. 

Nitekim, Cumhuriyet tarihlinde üık kez son yıSar-
dan, kamu yönetimlinden, 'iş güvenliği sağüamaiida gö-* 
revü kuruluşlardan, temel görevlerini etkileyecek po-< 
Sltika aki'mları meydana gelmiştir. Bu durum, yıllarca 
önce başlayarak ve adım iadım oluşmuştur. Sonunda 
bu eğilim, tüm kamu yönetiminin ve kamu yönetimi
nin işlerliğini felce uğratacak noktalara ve boyutlara 
ulaşmıştır. 

iç güvenlik kuvvetleri, pol'isiiyle, istihbaratıyla 
ibüyük ölçüde ihmal edildi. Tüm dünyada ve özellik
le 'bölgemizde etnik ayrılıkların, mezhep .ayrılıklarının 
yaygınlaşma eğilimli gösterdiği bir çağda; hele taıi-
hiımEz boyunca ne kadar tehlikeli olduğu çok görül1-*' 
ımüş olan Alevilik, sunnilik zaman zaman açıkça 
körüklendi. 

Anarşinin, şiddet eylemi erifilin, huzursuzluğun, bu-' 
'günkü boyutlara ulaşmasında, bunların elbettöki önem-
li bir payı vardır Ve katkısı vardır. 

Çok değerli senatörler; 
Önemli ekomoım'ik 'soıruml'a'r yanında, iç güvendik 

açısından iböyle bir ortamda görev alan Hükümet, 
şiddet eylemlerinden hiç bir zaman, sağ sol farkı gö
zetmeden olayların üzeröne yürüdü, yasaları uygula-
maya çalıştı. Bundan böyle de bu yoldaki uygulıama^ 
larına devam edecektir. Kim yasaları çiğneyerek, 
vatandaşın can güvenliğimi tehdit etmeye, özgürlükçü 
demokratik rejimi tehdit etmeye kalktıysa:, kim elin© 
s'ilalh alıp, adam öldürmeye kalktıysa, gerektiğinde 'açık
ça kim olduğunu bildirerek karşı çıkıyoruz ve karşı çık
maya devam edeceğiz, 

(Ekonomik v(e sasıya! konulardan, sorumlardan ve 
'bunların çözümlünde özgürlükçü demokrasi rejimi 
içlinde hepimiz partiler olarak farklı düşünebiliriz, 
farklı düşürmemiz de doğaldır. 

Sanayileşmiş, gelişmiş, halkı bir 'bütünlük içinde 
refaha ulaşmış ibir Türkiye, nihai ve son amacında 
'birleştiğimize inanarak, bu amaca ulaşmada, demok
ratik hak ive özgürlüklere dokunmadan farklı yön
temleri önermemiz, farklı uygulamalar 'izlememiz, 
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yine demofcnasMn doğal ibir gerendir ve normaldir. 
Aslında 'bu faıMılikian söyleyerek balkırı 'karşısına 
çiktük, çıkıyoruz ve oy alarak buriaia;a kadar geviyo
ruz; ama demiokraliiik rejimimıize yönelik, tüm ülke
ye ve insardarjimızın can güvenliğine yönelik bütün 
şiddet eylemlerine İkiajrşı elblrlğiyle ve büıilkte çıkıma-ı 
smız gereklidur ve zorunludur. Çünkü bu toplumumu
zun, tüm halkımızın ve demokratik - parlamenter re-
jim'imizin sağlıklı geleceği için zorunludur. 

Bu inançla hepinize içten saygılar sunarım. (CHP 
•sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balkan, biir dakikanızı rica 
edeceğim efendim. Bir soru tezkeresi var onu okuta
cağım. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulara Sayın Başbakanın yazılı ola

rak cevap vermesini arz ve rica ederim. 
'Balıkesir Senatörü 
Hikme;: Aslanoğlu 

L Devlet Programında aynı görevi yapan kı
dem ve tahsilli aynı olanların farklı maaş aldıkları, 
tazı ahvalde işi az oianilann çok, evine dosyaları, gö
türen, mesai saatleri dışında çalışanların daha az 
maaş aldıkları müşahede edilmektedir. Bu haksız 
tatbikatı düzeltici bir çalışma yapılmakta mıdır?.. 

2. Bazı Devlet kurumlarında memurlar aynı za
manda işç'ilere tanınıan haklardan faydalanmakta ve 
böylece diğer kurumlara göre fazla ve farklı para al
makladırlar. Bu gibi haksız tatbikatı önieyicıi çalışma
lar yap.lmafcta mıdır?.. 

3. Bazı Devlet kuruluşlarında dinlenme kamp
ları, sosyal tesisler, personeli görev yeı'lne götüren 
ss/vlsler ve ucuz tabldotlar vardır. Bütün Devlet dai
relerine teşmili hususunda çalışmalar yapılmakta 
mıdır?.. 

4. Bir kısım Devlet kuruluşları maaştan başka 
personelinle ikramiye vermekte ve ayni yardımlar 

yapmakladır. Bütün dairelere teşmili hususunda çalış
malar yapılmaikta mıdır?.. 

5. Bilhassa maaşları az olan Devlet memurları 
için konut işi büyük bir problem olmuştur. Bu konu
da ne yapılması düşünülmektedir?. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak istiyorlar bu
nun cevabım. 

Teşekkür edeniz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HÎMKET ÇETÎN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

{ BAŞKAN — Son Söz, söz sırasına göre Sayın Mü
nir Daldal da... 

(Buyurunuz efendim. 
Sayın Daldal, süreniz on dakikadır efendim. 

MEHMET MÜNfR DALDAL (îzmilr) — Sayın 
I 'Başkan, sayın senatörler; 

On da'kikamn sınırladığı çok, kısa bir zaman içeri
sinde ben de, Başbakandın başında bulunduğu Hükü
met çalışmalarıyla ilgili olarak birkaç husus üzerin
de durmak istiyorum. 

Bugün Hükümetin üzerinde durmak, üstesinden 
gelmek mecburiyetinde olduğu konuların başında 
asayiş ve anarşi gelmektedir. Üstesinden gelinmiş mi
dir?.. Cevap, kocaman bir Hayır». 

Sayın Başbakan işbaşına gelirken, tedhiş olayla
rının duracağını, can ve mal güvenliğinin sağlana
cağını, gözyaşlarına son verileceğini ve ülkeye hu
zur ve barış getirileceğini taahhüt etmişti. 

Yine aynı Başbakan, muhalefette anarşiyi gerekçe 
olarak göstererek, devamlı olarak «Bu Hükümet yı-

j kılmalıdır» imajını işlemiş, düşürülmesi ve çekilmesi 
tedbirlerine nedense iltifat göstermemişti. 

«Batıda bir kişi öldürülürse hükümet hemen is
tifa eder» demiş, istifa müessesesine yer vermiş, Ba
tıda hükümetleri yıkan bir kuvvetin bulunmayacağını 
düşünerek zahir «Yıkılır» tabirini kullanmaktan çe
kinmiştir. 

13 aylık iktidarlarında 1233 küsur kişi öldürülmüş, 
buna rağmen, aynı Başbakan iktidar olmakta bir 
sakınca görmemiştir. 

Durum bu raddede iken, Devletimizi ve milleti
mizi bölmek için, memleketi iç savaşa sürüklemek 
isteyenlerin karanlık oyunlarına daha fazla taham
mül edemeyen İçişleri Bakanı da, bu Hükümetten 
istifa etmek zorunda kalmıştır. 

Bu Hükümet işbaşına geldiğinden bu yana anarşi 
ve bölücülük zirveye ulaşmıştır. 

Asayiş üzerinde müessir olabilecek değerli ida
reciler, mülki amirler ve polis müdürleri maalesef gö
revlerinden alınmışlardır. 

Öbür tarafta, anarşiyi kazıyacak olan emniyet teş
kilatı bölünmüş, tarafsızlığını kaybetmiştir. Aşırı 
fraksiyonlara sırtını dayamış olan POL - DER isim
li dernek, bakanların dahi akıl hocalığını yapacak du
ruma getirilmiştir. 

Tek yönde icraat yapan bir kolluk kuvveti ile ideo
lojik kavga içerisine girmiş bir memleketin asayişini 
temin etmek mümkün değildir. Bunun aksini didia 
etmek, bu milleti uyurgezer zannetmekten öteye gi-

j demez. 
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Soruyorum; hangi memlekette güvenlik kuvvet
leri, üyesi oldukları bir sağcı veya solcu derneğin işa
reti ile eylemlerde yer alması karşısında suç işleme
miş sayılırlar?.. Bu sadece bizim memlekette, Atatürk 
Türkiye'sinde geçerli olmuştur. Basın, Kahramanma
raş olaylarında POL - DER üyesi toplum ve karakol 
polislerini, halk üzerine kışkırtıcı ve bezdirici bir bas
kı kurmakla itham etmiştir. 

Hepsinin iftira olmasını temenni ederim; ama sa
dece temenni etmekle kalıyor. Maalesef yine basının 
yaptığı araştırmalarda, POL - DER menşeili polisle
rin akıl almaz olaylara karıştıkları ileri sürülmüştür. 

.«Etkin ve yansız önlemler alıyoruz, anarşinin kö
kenine indik, anarşiyle ilgili mevzuatta değişiklik ya
pacağız...» sözleriyle iş bitmiyor. Memleket yanıyor. 

«Anarşiyi bir günde durduracağız, can güvenli
ğini sağlayacağız, anaların göz yaşlarını dindirece
ğiz...» diyen zevat şimdi şaşkın bir sağır - dilsiz ro-
lündedir. 

Hükümet Başkanının, «Toplumda huzur ve güven 
sağlanmıştır. Artık anarşiden bahsedilemez» demesi
ne, sabık içişleri Bakanının anarşik olaylar azalıyor, 
iyimserim, huzura yaklaşıyoruz iddiasına karşılık, 
memleketimizde siyasi cinayetler, mezhep ve ırk kav
gaları, kitle katliamları gün geçtikçe alevlenmektedir. 

Profesörler bildiri yayınlıyor. 
«Devletin imkânlarını ellerinde tutanlann tutumu 

yüzünden devlet otorite ve itibarı sarsılmıştır. Bazı 
şehir ve bölgelerimiz kurtarılmış bölge ve yeni baş
kentler ihdas edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin par
çalanarak, demokratik halk cumhuriyetlerine bölün
mesi tehlikesinin bu kadar açık ve dehşet verici hale 
gelmesi karşısında, cumhuriyeti kollamak ve idare et
mekle görevli bulunanlar uyuyor» diye feryat edi
yorlar. 

Duymuyorsunuz; ama gözü yaşlı ana - baba, kar
deşler bağırıyor. Kaldırım koruma polislerini, koru
nan kişilerde görsün ki, devletsizlik, polise ve Hükü
mete itimatsızlık nedir?.. Can - mal korkusu nedir?.. 
Kurşunlanmak, bombalanmak korkusu nedir?.. On
ları da sarsın. Görsünler hanya nerede, Konya ne
rede. 

Vatandaş, kendini emniyette hissetmediği için ta
banca taşımak istiyor. Sizden ruhsat talep ediyor ve 
namuslu vatandaşa verdiğiniz ruhsatın da geri alın
mamasını istiyor. 

Türkiye'de yıkıcı, bölücü faaliyetler öyle bir tır
manış noktasına gelmiş ki, bu Hükümeti pes ettir
miştir; ama, partizan ve şaşkın politika bırakılırsa; 

[ ciddi, seviyeli, demogojiden uzak, vatan sevgisini 
I rehber yapan Atatürkçü bir yöntemle, memleketçi bir 
I yaklaşımla üzerine gidilirse, anarşinin hakkından gel-
I memek için hiç bir sebep yoktur. Hangi kuvvetle?.. 
I Bu kuvvetler ideolojik kamplara ayrılmış ve bölünmüş 
I ve tarafsızlığını kaybetmiştir. 
I Polisi bölen dernekler Hükümetçe kapatılamaz 
I mı idi?.. Eğer çıkarcılık bir tarafa bırakılsa idi, Ana-
I yasamızın 29 ncu maddesi, Dernekler Kanununun 35 
I ve 45 nci maddelerine göre faaliyetten alıkonabilir-
I lerdi. Alıkonamıyorsa, zaten devletin ülkesi ve mil-
I letiyle bütünlüğünden söz edilmesi mümkün olamaz. 
I Böyle bir tutum yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin yurt 
I sathına yayılmasına yardımcı olur. 
I Anayasanın emrettiği Devlet Güvenlik Mahke-
I melerinin kurulmasına vaktiyle karşı çıkanlar, bugün 
I anarşinin bu kadar büyük boyutlara ulaşmasının ve-
I balini taşımaktadırlar. Siyasi partilerimiz, hiç olmaz-
I sa bugün bu amaçta birleşebilmelidir. 
I «Demokrasi = Otorite + Özgürlükler.» Bu asır-
I da bu dengeyi bozdunuz mu demokrasiyi ayakta tu-
I tamazsınız. 
I Bugün örfiidarenin yaptığını önceden idare, bu 
I Hükümetin idaresi yapamaz mıydı?.. 

I Ankara Valisinin POL - DER, POL - BÎR'i faali-
I yetten men ettiği zaman kıyametler kopmuştu. Eğer 
I zamanında TÖB - DER Öğretmen Derneği, POL -
I DER Polis Derneği gibi derneklere aşırı müsama-
I hayı göstermeseydiniz bugünlere gelmezdik. 
I Sayın Başbakanın son bir demeci, 29 Ocak Pa-
I zartesi günü Der Spiegel Dergisinde yayınlanmıştır. 
I Sorulan bir soruya cevap veriyor. «Ordu politika-
I nın dışındadır. Polis konusunda ise, bazı endişelerim 
I var. Polisteki ideolojik bölünme önlenememiştir. Ba-
I zı politikacılar, politika dışında kalarak bu teşkilattan 
I elini eteğini çekerlerse ve idareyi teşkilatın başına bı-
I rakırlarsa, bu ideolojik bölünme devam etmez.» Hiç 
I değilse basit bir formül. 

I Sayın senatörler; 
I 1978 Bütçe müzakerelerinde de MİT'e, Genelkur-
I may istihbarat Teşkilatına, Özel Harp Dairesine kar-
I şı ithamlar yapılmış idi. Devlet görevi yapan komu-
I tan, general, subay, hâkim ve savcılara suçlamalar 
I yapılmış idi. Bu suçlamalar AP iktidar döneminde 
I yapılıyordu, şimdi de yapıldığına göre, demek, kontr-
I gerilla, yani e^kiyanın karşısında devlet, devletin yap-
I tığı işkenceler devam ediyor. Böyle olduğuna göre, 
I Başbakanlığa, Milli Savunma Bakanlığına bağlı gizli 
I arşivlerden sızmalar oluyor demektir. 
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Eğer bunlar yalan ve iftira değilse, bir açıklama 
yapılması gerekir. Ordumuzun, MİT'in, savcı ve hâ
kimlerimiz ile Devletin hakkı aranmalıdır. 

1979 yılı Bismillah derken, sıkıyönetimle başladı. 
Devlete, rejime, topluma yönelik tehdidin yok edil
mesi bu çareye bağlıdır. 1979'un kaderini büyük öl
çüde bu çare tayin edecektir. Sıkıyönetim amacının 
saptırılacağmdan endişe duymamız işte bu yüzdendir. 
Çünkü bu başarısızlığın bugünkü demokrasimizi as
kıya almak gibi, yeni tehlikeli gelişmeler yaratacağı 
açıktır. 

Bidayette bazı hükümet yetkililerince aslında mev
cut olmayan Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordi
nasyon Başkanlığının adı «Eşgüdüm Başkanlığı» ola
rak değiştirilmiş. Bu uydurma değişiklik, Ecevit Hü
kümetinin sıkıyönetim uygulamasına değişik bir yo
rum getireceği kuşkularını yaratmıştır. Yapılan açık
lamada eşgüdüm değil, koordinasyon sözü kullanıl
mış. Sıkıyönetim komutanlarının 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun kendilerine verdiği yetkilerin idraki 
içinde oldukları hatırlatılmıştır. Bu açıklama, sıkıyö
netimin yönlendirileceği kuşkusunu ortadan kaldır
mıştır. CHP'nin tavizci özgürlük anlayışı, görüldüğü 
gibi, daha başlangıçta bazı sorunlar yaratmıştır. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime son verirken şu hususa da bir nebze 

değinmek istiyorum. Çok partili hayata geçtikten son
ra tecrübelerimiz. Cumhuriyeti korumak ve kollamak 
hususunda ölçüsüz davranışların bir fayda getirmedi
ğini bizlere göstermiştir. 

27 Mayıs hareketi bir siyasi kadroyu ortadan kal
dırmak istemiş, sebep olarak da kardeş kavgasını öne 
sürmüş; ama husumet de bugün son raddesine var
mıştır. 

Bugün bu sıkıntıyı gidermek için, sık sık birlik ve 
beraberlikten, kardeşlikten bahsetmekteyiz. Hükümet 
de ihtiyaç görmüş olacak ki, Diyanet İşleri Başka
nını dört gün evvel ekrana çıkartarak bütün vatan
daşları bu birliğe ve kardeşliğe davet ettirmişti. 

Dün, bu çatı altında menfur bir suikasta kurban 
giden değerli arkadaşımız ve dostumuz, seçkin gaze
teci Abdi İpekçi'nin ölümü nedeniyle bütün yurtta 
ve basında birlik, beraberlik çağırılan yapılırken, 
maalesef Milli Birlik Grubunun Sözcüsü, âdeta bu 
havayı yırtar gibi tekrar eski husumet, kin ve nef
retini ortaya koyarak ayrıcalık yapmış, eski defter
leri karıştırarak bir tarafı yermiş, bir tarafı da temize 
çıkarmıştır. 

Adını inkâr eden, milli birlik yerine, milli ayrı
calık mefkuresini benimsemiş bu Sözcü, Partimizi 

pervasızca suçlamış, «Akıl hocamız» olarak hafife 
aldığı Sayın Celâl Bayar'a dil uzatmış, tek yanlı ve 
bir siyasi partinin sözcüsü gibi, Demokrat Parti ve 
onun devamı olan Adalet Partisi devrini tüm olarak 
inkâr etmiştir. 

Bir tesanüdün ifadesi olan sıfatını mevcudiyetine 
gerekçe olarak alıp bu Anayasa hükmüne ters düşen 
Sözcü, fonksiyonunu kaybeden gayrimeşruluğnu bu
rada bir kere daha tescil ettirmiştir. 

Önümüzdeki günlerde eğer hamileriniz müsaade 
ederse, bu Grup şimdiye kadar Türkiye'ye ne getir
diler ve neler götürüyorlar, faaliyetlerini tespit etmek 
için bir Senato Araştırması isteyeceğiz. 

SEZAİ O'KAN (Tabii Üye) — Maalesef sizi ge
tirdik. 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabii Üye) — Se
nato Araştırması imzalayalım. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (Devamla) — 
Biz şimdiye kadar, sırf milli bütünlük zedelenmesin 
diye, Haydar Tunçkanat'ın bir zamanlar Deniz Gez
miş ve avanesi için «Bunlara dokunursanız sizi katil 
ilan ederiz» gibisine söylenmiş sözlerinizi dile getir
medik. Bu bakımdan olgunluk ve yetenekliliğiyle Kon
tenjan Grubu senatörlerinin tutumlarını takdirle kar
şılıyorum. 

Sözlerimi, Başbakanın bir ifadesinde birleşmek 
temennisiyle bitirmek istiyorum. Gruplarında şöyle 
ifade ediyor; 

«Meclis grubu üyeleri parti liderlerinden önce, 
memlekete bağlı olduklarını, parti tesanüdünden önce 
millet menfaatlerini korumakla görevli bulunduklarını 
hatırlamalıdırlar. Meclise girdikleri gün, içtikleri ant 
partiye değil, millete bağlılık andıdır.» 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın senatörler, böylece Başbakanlık Bütçesi 

üzerindeki müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 120 835 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Edilmemiştir 
efendim, sayın lütfen oyları. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Bölüm Lira 

111 Bakanlıklararası işbirliğini sağ
lamak ve Hükümetin genel 
siyasetini izlemek 113 067 000 

BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eklenen : 
Daire ve kurum : Başbakanlık. 
Program kodu : 111 
Altprogram kodu : 05 
Ödenek türü kodu : 2 
Faaliyet türü kodu : 001 
Harcama kalemi : 100'ler 600, 10'lar 610. 
Miktar : 800 000. 
Düşülen Miktar : 
Daire ve kurum : Başbakanlık 
Program kodu : 111 
Altprogram kodu : 05 
Ödenek türü kodu : 1 
Faaliyet türü kodu : 001 
Harcama kalemi : 100'ler 3C0, 10'lar 350. 
Miktar : 800 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

GEREKÇE 

Çevre Müsteşarlığının kurulması nedeniyle yürü
tülecek hizmetlerin süratle ve daha etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için, taşıt ihtiyacı da kaçınılmaz bir 
zaruret haline gelmiştir. 

Bu nedenle, yukarıdaki cetvelde belirtilen harca
ma kalemleri arasındaki değişikliğin kabulü ile «T» 
Cetvelinin 11 sıra numarasında gösterilen 2 adet ta
şıtın alınabilmesi için ilişik cetvelin «R» Cetvelinin 
Başbakanlık kısmına eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ordu Sivas 
Orhan Vural Temel Kitapçı 

Hatay 
Kemal Kılıçoğlu 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?., 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Gi
deri artırıcı nitelikte olmadığı için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon katı
lıyorlar. Gideri artırıcı yönü de yok. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm l l l ' i tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

«Bakanlıklararası işbirliğini sağlamak ve Hükü
metin genel siyasetini izlemek : 113 067 000» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kırşehir 
E. Akıp Aksaç 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 495 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genci SekreterKğt 
111 Milli güvenlik hizmetlerinin 

yürütülmesi 9 545 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-

1 edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 256 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MİT Müsteşarlığı 

111 İstihbarat hizmetleri 1 166 558 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 9 141 000 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 21 444 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet personel rejiminin dü
zenlenmesi yg geliştirilmesi 11 728 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 193 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu 
Genel Sekreterliği 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 20 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Nükleer enerji alanında bi
limsel ve teknik araştırma 316 773 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Başbakanlık Bütçesi bitmiştir, memleke
timize, milletimize ve Başbakanlığa hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. 

E) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. Grup
ları adına konuşacak üyelerden Sayın Kâzım Kara-
ağaçlıoğlu, Adalet Partisi Grubu adına. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. Müddetiniz 20 da
kikadır. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda görüşülmekte olan Dev
let Planlama Teşkilatının 1979 Bütçe tasarısı üzerin
de Adalet Partisi Senato Grubu adına görüş ve te
mennilerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Konuşmama başlamadan önce grubum ve şah
sım adına hepinizi saygıyla se^.mlarrrn. 

Batı ve gelişmiş ülkelerde İkinci Cihan Harbinin 
her şeyi altüst eden korkunç tesirlerini ortadan kal
dırmak ve insanoğlunun temel arzusu olan medeni 
ve müreffeh yaşamını temin etmek, e'konomik ve sos
yal gelişmeyi sağlamak amacıyla demokratik sistem 
içinde plan ve planlama müessesesi devlet hayatına 
girmiştir. 

Kaldı ki, 20 nci asrın son yarısında ekonomi ve 
teknolojideki hızlı gelişmeler, modern devlet anlayı
şına yeni boyutlar getirmiştir. Bu sebeplede devletin 
ekonomik ve sosyal hayatta daha geniş ölçüler için
de müdahale etmesi kaçınılmaz bir zaruret halini al
mıştır. Çağımızın bir araştırma, geliştirme ve ülke 
sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşma çağı olması 
nedeniyle devlet yönetiminde bilimin, teknolojinin 
ve akim değer kazandığının ifadesi olan plan ve plan
lama müessesesini ekonomik büyümede, sosyal ge
lişmede ve genel manada ülkelerin kalkınmasında ih
mali asla mümkün olmayan bir metot ve vasıta hali
ne getirmiş bulunmaktadır. 

Bu görüşle kalkınmada plan ve planlama mües
sesesini bir hedef olarak değil, kalkınmanın kuvvetli 
bir manivelası olarak gördüğümüzü ifade etmek is
terim. 

Batı demokrasisinde yıllarca evvel devlet kuru
luşlarında yerini almış bulunan planlama birimi, 1961 
Anayasasıyla devlet hayatımıza girmiş bulunmakta
dır. Beşer yıllık üç plan dönemini geride bırakmış, 
Dördüncü Plan dönemine adımım atmış olan ülke
miz, elbette ki planlı dönem çalışmalarında vakit va-
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ldt birtakım sıkıntılara manız kalmıştır. Hiç şüphe 
yok ki, 15 yılı aşkın planlı çalışmalar Türkiye'de bü
yük mesafeler katetmeye imkân sağlamış ve dolayı
sıyla plan tatbikatı uygulamasında Türkiye büyük 
tecrübelerden geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Planla ilgili olan çalışmaların yürütüldüğü Plan

lama Müsteşarlığı hakkındaki görüşlerimizi ifade 
ederken, her şeyden evvel planlama kadrosunun ar
tık bugün Türkiye'nin gelişen, artan meselelerine, 
sosyal, ekonomik, teknolojik ve idari konularına ke-
maliye cevap verecek bir kadroya sahip olduğunu ifade 
etmek mümkün değildir. Zira, Personel Kanununun 
getirmiş olduğu imkânlar bu kadronun hakikaten 
uzman kadrolardan müteşekkil olmasını, tecrübeli 
kadrolardan müteşekkil olmasını temin edecek nite
likte bir seviyede değildir. Serbest, özel sektör piya
saları daha büyük imkânlarla yetişmiş elemanları alı
yor ve netice itibariyle Planlama Teşkilatı bugün 
Dördüncü Planının uygulamasına ayak attığımız 1979 
yılı içerisinde sanırım ki, bu kadroyla gereken şekil
de hizmetleri görmek imkânına sahip olmadığı aşikâr
dır. 

Bu itibarla Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının ilk uygulama diliminden itibaren Planlama Müs
teşarlığını yeni bir hüviyetle dinamizme kavuşturmak, 
91 sayılı Kanunla kendine mevdu olan hizmetleri ra
hatlıkla görebilecek şekilde teçhiz etmek lâzımdır. 
Gerek personel bakımından, gerekse teşkilatın ademi 
merkeziyete doğru giden çalışma gayreti içerisinde 
kendisine yeni yetkilerin verilmesi, yeni imkânların 
sağlanmasının zarureti aşikârdır. 

Bu arada, şu hususu da ifade etmek isterim. Tür
kiye'de Devlet Planlama Teşkilâtının salt merkeziyet
çi görüşünün dışında, birtakım özel proje sahaları 
içerisinde bölge kurmak suretiyle o mıntıkadaki mas-
ter plan seviyesindeki çalışmaları «Bire - bir model» 
diyebileceğimiz mahalli çalışmalarla değerlendirmesi
ne imkân verecek nitelikte de bu yönde bir gelişme, 
bir adım atılma zarureti vardır. 

Ezcümle, Aşağı Fırat projesiyle ilgili, Güneydo
ğu Anadolu'nun kalkınmasıyla ilgili ve o mıntıkada 
yapılacak olan yatırımların şimdiden planlanmasıyla 
ilgili özel çalışma birimlerinin kurulmasında zaruret var
dır. Ve bu birimler mutlaka kurulmalıdır. Çünkü Türki
ye'nin bugünkü ekonomik verilere göre elde ettiği istih
salin, enerji dahil olmak üzere tarım ve enerji kesi
mindeki istihsal etmiş olduğu imkânların iki misline 

katlanmasına fırsat verecek olan bu projenin gerçek
leştirilmesi halinde, 3,7 milyon insanın yaşadığı bu 
bölgede 10 - 15 milyon insanın yaşayacağı ve tarım 
sahasında 13,5 milyonluk insana iş temin edecek ge
niş bir endüstrileşme, tarıma dayalı endüstrileşmenin 
olabileceği bu sahada, ulaşımdan eğitime kadar, istih
salden pazarlamaya kadar tümüyle bir entegre sistem 
içerisinde ele alınabilecek geniş çaplı bir planlamanın 
yapılmasında zaruret vardır. Bunu böylece bilmek
te ve bu istikamette Devlet Planlama Teşkilâtının bir 
faaliyetinin şimdiden yapılmasında zaruret vardır. 
Çünkü, tahıl iki misli, pamuk iki misli üretilecek, ta
rıma dayalı olan endüstirilerin geniş çapta burada 
kurulması ve bunların istihsallerinin depolanması, 
pazarlanması büyük bir konu olacaktır. Yeraltı, yer
üstü servetleri itibarıyla çok zengin olan Güneydo
ğu Anadolunun bu kesiminde planlama birimi bakı
mından özel bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üç yıllık bir plan dönemini geride bırakmış bu

lunuyoruz. Birinci Plan daha ziyade tarıma daya
lı, tarımdaki kalkınmaya önoelik veren, kültürü ve 
sosyal gelişmeyi ihmal etmiş, ancak montaj sanayii ve 
tüketim sanayiine önem veren bir espri içerisinde 
hazırlanmıştı ve planın hedefi % 7 idi. Bu dönemde, 
birinci beş yıllık dönemdeki tatbikat c/c 6,5 ile hede
fe yaklaşmış, hedefin biraz gerisinde kalınmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plan, yine aynı espriler içerisin
de, Birinci Beş Yıllık Planın bazına oturtulmuş olan 
montaj sanayiinden imalât sanayiine geçişi öngören, 
tarımla sanayileşmeyi dengeli bir espri içerisinde alan, 
kültürel ve sosyal kalkınmaya Birinci Planlamada ih
mal edilmiş olan bu konuya da ehemmiyet veren bir 
espri içerisinde ele alınmış ve tümüyle İkinci Beş Yıl
lık Plan c/c 7'lik hedefine varmış ve başarılı bir şe
kilde uygulanmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan ise, Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık planlardaki elde edilmiş olan verilere göre ha
zırlanmış ve netice itibariyle yine aynı planda 1995' 
lerin Türkiye'sini, 1973'lerin İtalya'sının ekonomik 
seviyesine ulaşabilecek bir model içerisinde seçilmek 
suretiyle sanayileşmeye ve tarıma dengeli bir şekil
de değer verilmiş, sosyal, kültürel yapıdaki kalkın
mayı nazarı dikkate almak suretiyle, ağır sanayie ge
çişin hazırlıkları yapılmış ve büyük bir adımı atılmış
tı. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Plandaki gelişmeler de 
c/c 6,7 civarında gerçekleşmiştir. 7,4 olan kalkınma 
hedefi, bu suretle hedefin gerisinde kalınmıştır. An-
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cak ne var ki, bu geri kalınmada en büyük faktörler
den birisi, Enerji krizinin, 1973 yılında petrole 
OPEC'in, petrol üreten devletlerin, OPEC'e yapmış 
oldukları zam ve dolayısıyla yatırım malı, ara malı 
gibi ithal edilen emtianın Avrupa pazarlarında fiyat
larının gittikçe bu enerji krizine muvazi olarak yük
selmiş olması nedeniyle ve Kıbrıs hadiseleri, Türki
ye'nin içerisinde meydana gelmiş olan sosyal ve si
yasal istikrarsızlıkların bunda neden olduğu aşikâr
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Dördüncü Beş Yıllık Plana geçmeden ön

ce, Türkiye'de üç plan dönemindeki yapılmış olan iş
lerin, Güneydoğu Anadolu ile ilgili kısımlarından 
biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü, benden evvel ko-. 
nuşan değerli arkadaşlarım, Başvekâlet bütçesi esna
sında söyledikleri, Güneydoğu Anadolunun ihmal 
edilmiş olmasıyla ilgili konular var. 

Adalet Partisi hükümetleri, 10 yıla yakın bir za
man üç planın uygulamasında büyük bir başarı elde 
etmiş ve planın gösterdiği hedeflere yaklaşmış. Çün
kü, planlı bir dönemin kalkınma esprisi içerisinde, 
elbette ulaşılacak hedefler, sanayide, tarım sektörün
de, hizmetler kesiminde, planda tespit ediliyor. De
mek ki, İkinci Beş Yıllık Plan, salt Adalet Partisinin 
İktidarı döneminde yapılmış olan plan, sosyal barı
şın, ekonomik istikrarın var olduğu bir dönemde % 
7'ye, hedefin tam çizgisine oturmuş. 

O halde, bu hizmetlerin ifasında, uygulanmasında 
bir kusur aramanın mümkün olmayacağı aşikârdır. 

Onun ötesinde 1971 yılında 12 Mart hadiseleri ol
muş, ara hükümetlerin 2,5 seneyi aşkın bir dönem 
içerisinde plan uygulamaları araya girmiş, ondan son
ra da seçim ve 1974 Kıbrıs harekâtı ve bu arada dış 
ülkelerdeki ekonominin yapısındaki gelişmeler ve onu 
takip eden enerji krizinin getirmiş olduğu birtakım 
sıkıntılar, kalkınma hedeflerine yaklaşmakta elbet-
teki, Türkiye'yi sıkıntıya sokmuştur 

Kaldı ki, kalkınan her ülkenin dış kaynaklara ih
tiyacı olacağı, dövize ihtiyacı olacağı dolayısıyla ge
rek teknoloji, gerekse yatırım malı aramalı gibi en
düstrinin ihtiyacı olan maddelerin dış kaynaklardan 
ithali suretiyle memlekete döviz karşılığında getiril
mesi zarureti vardır. Birinci Planın esprisi daha ziya
de tarıma dayalı olduğu için, ağırlık itibariyle mon
taj sanayii olduğu için büyük çapta döviz ihtiyacını 
gereksinmiyordu. Kaldı ki, Birinci Planın kaynak iti
bariyle AID kredilerine dayanan bir dış kaynak im
kânı vardır, ikinci Plan, daha ziyade işçi dövizlerine 
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dayanmış, Üçüncü Plan ise, konsorsiyom denilen ban
ka kredileriyle ilgili bir kaynaktan faydalanmak su
retiyle kalkınmanın dış ihtiyacını temine matuf bir
takım sıhhatli denebilecek kaynaklara bağlanmıştır; 
ama Dördüncü Beş Yıllık Planın 17 milyar dolar ci
varında olan dış kaynak ihtiyacı Planın tümü içeri
sinde sarih ve kesin ve sıhhatli kaynaklara bağlandı
ğını ifade eden ibareleri görmek mümkün değildir. 

Binaenaleyh, Dördüncü Beş Yıllık Planın önce
den tespit edilmiş bulunan % 8 vasati hedefine otur
tulması ve bu hedeflerin gerçekleşmesi, hele enflas
yonun, pahaîıiığm süratle devam ettiği bir Türkiye'
de, galopan haline geldiği bir Türkiye'de 1 milyar 600 
küsur milyon liralık kamu ve özel sektör yatırımları
nın gerçekleştirilebilmesi keyfiyeti sanırım ki, bugün
kü şartlar içerisinde mümkün olamayacaktır. Çün
kü, bugünün 1978'in Türkiye'sinin şartları içerisin
de fiyatlar tespit edilmiş, yatırımlar buna göre 
ayarlanmış ve proje dizaynları bu istikamette yapıl
mış olduğu için. 1979 yılından başlayarak uygulaya
cağımız Dördüncü Beş Yıllık Planın, baçarı şansının 
da çok az olduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Üçüncü ve İkinci Planlar da geçmişteki hükü
metler, plan esprisine uygun olarak Güneydoğu Ana
dolu'da 22 ilin kalkınmasını hedef tutan büyük bir 
proje ve tarım sektöründe de «Yeşil proje» diye iki 
geniş konuyu ele almıştım. Güneydoğu Anadolu'da 
bu maksatla her şeyden evvel kalkınmanın ana un
suru olan enerjiye yönelik yatırımlar, ilk sırayı al
mış ve onu da tarıma dayalı olan yatırımlar takip 
etmiştir. Bu cümleden olarak Urfa Tüneli, Haran 
Ovaları, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Ceylanpınar 
ovalarının sulamasıyla ilgili 265 milyar liralık büyük 
bir proje paketi ele alınmıştır. Bu paketin 140 milyar 
liralığı 1977 yılı fiyatlarıyla söylüyorum; 140 milyarı 
tarım yatırımları, 65 milyarı ise enerji yatırımları, 40 
milyarı Toprak - Su ile ilgili sulama yatırımları, yani 
140 milyarı Devlet Su İşleri tarafından yapılacak 
büyük sulama projeleri, 40 milyarı yine Toprak - Su 
tarafından yapılacak sulama projeleri tarıma yönelik 
ve 65 milyarı da enerji ile ilgili projelerdir. 

Bu mıntıkada Dicle ve Fırat havzalarında Ke-
bana ek 25 milyar kilowat saatlik yılda enerji ürete
cek kadar büyük bir proje demeti var. Tümü ile 16 
projeden olan bu projeler, Güneydoğu Anadolu'nun 
kalkınması ile ilgili çalışmaların bir bölümünü teşkil 
etmektedir. 
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•Kaldı ki, 1954'lerde başlayan Hakkâri'de hidrolik 
santralı yapılmak suretiyle Hakkâri'yi, Orta Anado
lu'nun çok vilâyetleri adeta gaz lâmbası ile yahut 
elektrikten yoksun olarak enterkonnekte şebekeye 
bağlanmış olarak yaşarken, 1954 yılında o zamanın 
parası ile 654 bin lira sarfı ile Hakkâri'de geçmiş hü
kümetler santral kurmuşlar ve hidrolik santraldan 
Hakkâri'yi aydınlatmışlardır, Tamis ve Siemens fir
malarına yaptırmak suretiyle. 

Arkadaşlarım «Doğu Anadolu ihmal edilmiş.» 
dedikleri için arz ediyorum. Halbuki Türkiye'nin 
dengesi içerisinde, bütün memleketin siyasal ve sos
yal istikrar içerisinde kalkınmasını öngören geçmiş
teki hükümetler, ayrıcalık yapmadan ancak imkânlar 
nispetinde Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin kıt 
Bütçe imkânları içerisinde gereken değeri vermiş ol
muşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dördüncü Beş Yıllık Planla ilgili görüşlerimi arz 

etmeye çalışacağım. Malumları olduğu üzere, Dör-
dündüncü Plan 30 Kasım 1978 günü Meclislerden 
onaylanarak çıkmış, fiilen yürürlüğe konmuştur. Ay
nı tarihlerde 1979 yılı Programı ve Bütçesi de Ba
kanlar Kurulunca kabul edilmiş, Cumhuriyet Halk 
Partisi ağırlıklı Hükümet işbaşına gelir gelmez 1978-
1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Planı 
Meclislerden geri almıştı. Bu tutumun altında yatan 
neden şuydu; Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardan 
sonra iktidar olmanın heyecanı ile daha iyi bir plan 
hazırlayacağını umuyordu. Bir planın yapılmasında 
kullanılacak bütün verilerin hazır olmasına rağmen, 
plan 11 ay gibi uzun bir süre sonra Meclislerin tas
vibine sunularak çıkarılabilmiştir. Bu suretle planlı 
dönemlerin devamında ilk defa 1978 yılı plansız bir 
uygulama yılı olmuştur. 

Ancak, ne var ki, 1978 Bütçesi pek cüzi değişik
liklerle geri alınan ve değiştirilen, geçmiş Hükümet 
tarafından hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Planın ilk 
icraat programına uygun olarak Meclislerden çıkar
tılmış ve böylece program - bütçe ilişkisi de ilk defa 
zedelenmiş oldu. Aslında, plansız uygulamanın yapıl
dığı 1978 yılı Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemine 
girmeden önce alınacak basiretli tedbirlerle ve uygu
lanacak tutarlı politikalarla Türk ekonomisinin der
lenip toparlanmasını temin edecek ve Dördüncü Beş 
Yıllık Planı daha sağlam kaynaklara oturtmak müm
kün olacaktı. 

Eğer 1978 yılı kalkınma hayatımızda bu amaçla 
gözden çıkarılmış olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi 

iktidarına planın başarı şansı yönünden büyük bir 
avantaj sağlanmış olacaktı. Ne hazindir ki, bir yıllık 
icraatında her yönüyle başarısız olan bu iktidar, bu 
beş yıllık ülke gelişmesine ışık tutacak avantajı dahi 
değerlendiremedi. 1978 yılı siyasal ve sosyal barışta 
olduğu gibi, ekonomide de yeni boyutlara ulaşan 
dengesizliklerle dolu olarak 1979 yılma girildi. 

1978 yılında ülkemiz halkının refah seviyesiyle 
ilgili bazı görüşlerimi ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1978 yılı bir başka deyimle iktisadi kalkınma 

trentlerinde kesintinin olduğu yıldır. Çünkü, Sayın 
Bakanın da ifade ettiği gibi, % 3 civarında değil, 2,7 
civarında değil, 2,7 civarında gösteriyor, 11 aylık bi
ze verilmiş olan veriler, Devlet Planlama Teşkilâtının 
raporlarında. Nüfusun artışı % 2,5 civarında oldu
ğuna göre, artan nüfusun ekonomiye baskısı nazarı 
itibara alınacak olursa, 1978 yılı sanırım ki doğru
dan doğruya kalkınma bakımından Türkiye'de sıfır 
olarak ilk defa planlı dönemimizde karşılaşmış oldu
ğumuz bir durumdur. Kaldı ki, plansız dönemlerde 
1950 - 1960 yıllarında, Demokrat Parti Hükümetleri 
zamanında dahi, ülke % 5,4 gibi bir kalkınma hızına 
sahip olmuştur. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — % 3, onu da 
doğru söyle. 

AP GRUBU ADİNA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — % 5,4. Bu dönem % 2,7 
nüfus artışı, artan nüfusun ekonomiye baskısı netice
sinde artan nüfusa ancak kâfi gelecek, yeni bir geliş
meye imkân vermeyecek bir boyutta gelişmiş oluyor. 
1978 yılı bu görüşledir ki büyük bir kayıp olmuştur. 

Bu gerçek görüşler altında «enkaz* devraldıkla
rını söyleyerek ekonomik başarısızlıklarının mazereti
ni peşinen öne sürenlere şunu hatırlatmak isteriz; 
1977 yılından 1978'in Ecevit Hükümetine devredilen 
ekonomik mirasın «enkaz» olduğu kabili münakaşa
dır, şüphelidir; ama her türlü siyasi haysiyeti yere 

sererek, iktidar olmak hırsı ve arzusu içinde onu dev
ralanın hakikaten bir yıkıcı olduğu yukarıdaki so
nuçlarla ortaya konmuştur. 

Pembe hayallerin karanlık ve acı gerçeklere dö
nüştüğü 1979 Türkiye'sinde her yönüyle bitmiş, tü
kenmiş, aczin ve başarısızlığın simgesi olan bu Hü
kümet, devraldığını iddia ettiği «enkazı» onarmak 
şöyle dursun, ıslah etmek şöyle dursun; ayakta 
kalmış bir kaç temel direğini de yıkarak, ülkeyi için
den çıkılmaz ekonomik bir bunahma itmiş ve 1979 
yılına bu görüş içerisinde girmiştir. 

— 227 — 
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Kaldı ki, bu Hükümet «enkaz» diyerek devraldığı 
mirastan, siyasal amaçları için istismar yollarını ara
yan bir mirasçı durumunda olursa, Türk toplumunun 
hiç bir bölümünde itibarlı bir yere sahip olamaz. 
Halbuki, Milletimizin büyük bir kesimi 1978 yılının 
Türk ekonomisini 1974 konjonktü; ünün ve onu takip 
eden sıkıntıların önleneceği, alınacak yasal, idari, ma
li ve ekonomik tedbirlerle sıkıntıların kaldırılacağı 
bir yıl olmasını bekliyordu. Dünün muhalefeti bu
günün iktidar lideri ve kadrosu o kadar çok şeyler 
vaat etmişlerdir ki, bunların birisinin gerçekleşmesi 
halinde dahi, ülke ekonomisi geniş bir nefes alabilirdi. 

BAŞKAN — Karaağaçlıoğlu, bağlayın lütfen. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ

LIOĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendim. 
Maalesef 1978 yılında ekonomik dengesizlikler 

daha da büyümüş, yatırımlar durmuş, işsizlik artmış, 
hammaddesizlikten fabrikalar ya kapanmış ya da ka
pasite düşüklüğü olmuş, üretim düşmüş, ücret enf
lasyon spirali gittikçe tehlikeli boyutlara tırmanmış, 
yokluk, karaborsa almış yürümüş, pahalılık orta sı
nıfı ve fakiri devamlı ezen tehlikeli bir hal almış, 
örfi idareye rağmen ülkede mal ve can güvenliği 
sağlanamamıştır. Devlet, partizan görüşlere sahip 
militanların elinde âdeta parti karargâhları haline 
gelmiş, işlemeyen, pasif bir... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, müddetiniz 
geçti efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendim. 

... İşlemeyen, pasif bir bürokratik kadro halinde 
oluşturulmuştur. Bütün bu rahatsızlıklar eğer iktisat 
politikalarında ciddi tedbir ve önlemler getirilmezse, 
1979 yılı da ülkemiz için 1978 den daha kötü bir yıl 
olacaktır. Geçmiş yılda yapılmayan yatırımlar, üre
tim dengesizlikleri... 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam artık; ya
zıdan başınızı kaldırın lütfen. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — 1979 yılında da tehlikeli boyut
lara yükselecek ve enflasyon daha da galopan hale 
gelecektir. 

Bu görüşledir ki, 1979 yılının ekonomik ve sosyal 
hayatımıza, barış hayatımıza bir şey getiremeyeceği 
endişesi içinde hepinizi saygılarla selâmlarım. (CHP 
ve AP sıralarından alkışlar) 

Siz beni alkışlayacağınıza, o beceriksiz Hüküme
tinizi bir an evvel düşürün de memleketi kurtarın, 
daha iyi edersiniz. 

Çok teşekkür ederim yani. 
BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk Par< 

tisi Grubu Adına Sayın Nejat Sarlıcalı'da 
Buyurun Sayın Sarhcalı.. 
Sayın Sarhcalı, müddetiniz 20 dakikadır, saat 

23,17. 

CHP GRUBU ADINA NEJAT SARLICALI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, saym üyeler, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1979 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halik Partisi Grubu
nun görüşlerini saygıyla arz ediyorum. 

Bilindiği gibi, Anayasamız iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmanın plan çerçevesinde gerçekteştirihrıe-
si görevini 41 nci ve 129 ncu maddelerle Devlete ödev 
olarak vermiştir. Bu maddeler karşısında her siyahi 
iktidar, programı ne olursa olsun, iktisadi ve sosyal 
hayatı adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır biçimde düzenlemdk duru
mundadır. 

Bunun için, kişi ve toplum hayatını kapsayacak bir 
kalkınma, kuşkusuz köklü reformları zorunlu kılmak
tadır. Her reform ise, Anayasanın koyduğu direktif
ler çerçevesinde yine Anayasada belirlenmiş amaçla
ra, araçlara ve sınırlara göre sağlanacaktır. Bunun için 
politikaları ve hedefler4} saptayarak, Hükümetlere ve 
Parlamentoya danışmanlık yapmak üzere, yine Ana
yasanın emri olarak Devlet Planlama Teşkilatı kurul
muştur. 

Belîi bir kadro ile kurulan Devlet Planlama Teş
kilatının zamanla görev alanı giderek geriletilmiş, 
Teşvik ve Uygulama Dairesinin kurulmasından son
ra 91 sayılı Yasanın dışına çekilerek, kısır bir uygu
lamanın içine sürüklenmiştir. Bu durum, Devlet Plan
lama Teşkilatını bir yandan çeşitli bakanlık ve kuru
luşlarla sürtüşme içine sokmuş, bir yandan da çe
şitli çıkar gruplarının çatışmalarında taraf durumuna 
getirmiştir. 

Bundan başka, iktidarlar sunulan verileri görmez
likten gelip, örgütü kural dışı tutmaya çalışmışlar; 
planlı kalkınma yönteminden uzaklaşma sonucunun 
gelmesine neden olmuşlardır. Nitekim, 1 Ocak 1978' 
de yürürlüğe girmesi gereken Beş Yıllık Kalkınma 
Planının, Koalisyon ortaklarınca bir pazarlık konu
su yapılması ve Cephe İktidarıyla Devlet Planlama 
Teşkilatı arasındaki ilişkilerin anayasal doğrultudan 
sapmalar göstermesi, ülkeyi plansız kalma tehlikesiy
le karşı karşıya bırakmıştır. 

Bir oldu - bittiyle, bilimsel ve gerçekçi olmaktan 
uzak bir şekilde Meclislere sunulan Dördüncü Plan 
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taslağı bu nedenle geri alınmış ve bugünkü Hükü
metçe hazırlanan yeni Plan yasalaşmıştır. Bu Plan 
üzerinde bazı kesimlerde ve bazı kuruluşlarda tartış
malar sürdürülme'ktedir. Bütçenin dördüncü dönemin 
ilk yılına rastlamış olması bakımından, öncelikle bu 
tartışmalara biz de katılmak istiyoruz. 

Saym üyeler; 
Dördüncü Planın, özellikle devletçi bir anlayışla 

hazırlandığı görüşüne yanıtımız vardır. Geriye dönüp 
'baktığrmızda, yatırımlarda kamu kesiminin payının 
Birinci Planda % 59,09; İkindi Planda % 52,6; Üçün
cü Planda % 56 olmasına karşın, Dördüncü Planda 
bu oranın % 57 olduğunu görüyoruz. 

Adalet Partisinin mutlak iktidarda olduğu İkinci 
Plan döneminde, özel kesim yatırımlarını artırabilmek 
için getirilen teşvikler ne pahasına olursa olsun, ne ya
parsa yapsın, yeter ki yatırım yapsın anlayışıyla yü
rütülmüş; sağlıklı ekonomik yapı, özel kesimin büyü
tülmesi amacına feda edilmiştir. 

Ekonomimizin bugün'kü açmazlarından biri, işte 
burada yatmaktadır. Bugünkü yatırım malıyla ham-
maddesiyle yardımcı malzemeleriyle dışa bağlı sa
nayi yapısının temelleri, işte bu Planda atılmıştır. Sa
nayiler, o dönemde en kolayı ve en kârlısı seçilerek, 
tüketim malları imalatına yöneltilmiştir. İnsanları
mız, eskimeden yenisini almaya teşvik edilmiştir. Top
lumumuzdaki tüketim çılgınlığının temelleri bu dö
nemde atılmıştır. 

Üçüncü Plan Döneminde ise, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna tam üye olabilme konusu gündeme ge
tirilmiştir. Ancak, sanayimizi gümrük duvarları gibi 
yapay önlemlerle büyütmek, sonra rekabete açmak 
yanlışlığı, büyük ölçekli sanayiler yerine, küçük sa
nayilerin kurulmasına olanak vermiştir. Demir - çe
lik yerine, gazoz fabrikası kurmayı yeğleyen Demire! 
zîhniyefi, gösteriş temeileriyle sanayileşeceğimizi sa
nan Erbakan anlayışı, haşhaş üreticisinin çıkarlarına, 
Amerika çikarlarını tercih eden Türkeş kafatasçılığı, 
bu hedeflerin gerçekleşmesine engel olmuştur. Bun
lar, kamu yönetimini öylesine bozmuşlardır ki, bu gü
veni yeniden sağlamak büyük sorun haline gelmiştir. 
İşte, Üçüncü Plan Döneminin ikinci yarısında kapita
list dünyanın geçirdiği bunalım sırasında ülkenin so
rumsuzca yönetilmesi, bizi bugünkü sıkıntı ortamına 
sürüklemiştir. 

Sayın üyeler; 
Yalnız kâr mdtifiyle hareket eden salt özel giri

şimciliğin, gelir dağılımını nasıl çarptırdığı açıkça or
taya çıkmıştır. Tekelcilikten doğacak kâr kişilere de

ğil, Devlet eliyle yeniden halka maledilmelMir. İşte, 
Dördüncü Planda benimsenen ilke budur ve bu ne
denle kamu kesimine ağırlık verilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Dördüncü Planın 'kaynak sağlama konusunda ger

çekçi olmadığı da iddialar arasındadır. Şurası açıktır 
ki, bugünlkü tutumumuzu değiştirmediğimiz takdirde 
bu kaynaklan sağlayamayız. Yatırımları gerçekleştir
mek için toplumumuzun daha çok tasarruf etmesi, 
daha az tüketmesi şarttır. Türkiye tüketim çılgınlığı
na son vermezse, bugünkü gidişin önüne geçilemez. 
Bunun için, başta vergi yapısının değiştirilrnesfi gere
kir. Türkiye'nin kalkınmasına uymayan bugünkü ver
gi yapısı gelir dağılımını giderek bozmuştur. Kaza
nan ve vergi vermeyen, bu nedenle satınalma gücü 
her gün artan 'kimseler, gösteriş tüketimini bu toplu
luğa yerleştirmişlerdir. 195 bin liraya uçak kiralayan 
insanın yılda 2 255 lira vergi ödediği bugünlkü Günay
dın Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Dördüncü Plan dağıtım sistemimizi, vergi yapı

mızı, kredi düzenimizi değiştirmeyi amaçlarken, bu
nun karşısına sermayedar, aracı, tefeci ve karaborsa
cıyla birlikte bazı siyasi partilerin çıkması da elem 
vericMir. Dördüncü Plana göre bugüne kadar örgüt
lenmedikleri için âlınterlerin'i başkalarına sermaye bi
rikiminin aracı olarak elinden çıkaran üreticiler, bun
dan böyle gönüllü olaralk birleşip, kooperatifler yo
luyla girdilerini imal edecek tesisleri kuracaklar, ürün
lerini değerlendirip, kârlarına kendileri sahip olacak
lardır. Böylece bu gibi kişilerin sermaye birikimler-
ni hızlandıran kârlar geniş tabanların sermayesi ola
caktır. Ziraat ve kamu yatırım harikaları bu oluşumu 
hi2'andıracaktır. Yanlışlık bunun neresinde?.. Bu haki
katler karşısında, Dördüncü Planın kooperatifçiliğe 
ağırlık vermiş olması iddiası bir şikâyet konusu olabi
lir mi?.. 

Sayın üyeler; 
Bilinmelidir ki, milliyetçilik kisvesi altında çeşMi 

safsatalarla bir komünizm umacısı yaraitaralk, Türik 
halkının ekonomik ve sosyal isterlerine saygısızlık 
göstermek kimseye fayda getirmeyecek, hiçbir işe ya
ramayacaktır. 

Teşkilatın sorunları ve çalışmalarıyla ilgili olaralk 
Bütçe ve Plan Karma Komisyonunun raporundaki 
görüş ve önerilerine tamamen katıldığımızı belirtir, 
Bütçenin ülkeye ve Müsteşarlığa hayırlı olmasını di
ler, sizleri Grubum adına saygıyla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Kâmül Karaveli-

oğlu, buyurun efendim* 
Sayın Karavelioğlu, saat 23.30Mur. 
MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ

LU (Tabii Üye) — Sayın Başkan, en kısa zamanda 
sözlerimi bitireceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi Başbakanlık Bütçesi üzerinde yap

tığım irdelemede, notumun sonunda bir değerlendir
me arz edeceğimi ifade etmiştim. Belki havası kalma
dı, gerek bile yok; ama bu değerlendirme zabıtlarda 
yerini bulsun diye konuşmama devam ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Güncelliği en büyük olan konu, Parlamentomu

zun üstün tutulması ve çalışmaların verimli hale geti
rilmesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi rejimin ça
tısı, milli birliğimizin, milli hayatımızın güvencesidir. 
Parlamentoyu güçlü tutmak, verimli çalıştırmak her 
siyasi kuruluşun baş kaygısı olmalıdır. 

Hükümet, 1978 yılında iç barışın kurulmasında, 
iç güvenliğin sağlanmasında maalesef başarı sağlaya
mamıştır. 1978 Bütçe uygulamasında ve ekonominin 
düzeltilmesinde de dışa dönük çalışmalar dışında ye
terli sonuç aldığı söylenemez. Her iki konuda da, 
Hükümetin geçmiş yılda daha atılımcı ve kapsamlı 
davranmamış olması bu kayba sebep olmuştur. 

Ekonomide istikrarın önemi unutulmuş ve enflas
yonu körükleyen uygulamalardan sakınılamamıştır. 
Ekonomik açıdan 1978 yılının değerlendirilebildiğini 
söylemek zordur. 

Buna karşın, Hükümet ekonomik dış ilişkilerde ve 
dış politikada katkısı, faydası gittikçe artacak başa
rılı sonuçlar elde etmiştir. 

Hizmet olarak, üretim olarak yeni Hükümetin 
dış ülkelerde sağladığı ekonomik ilişkiler, ekonomik 
pazarlar geleceğe dönük kıymetli unsurlardır. Dış po
litikamızın senelerin yalnızlığından, durgunluğundan 
kurtarılması; eşitçi, atılımcı ve özlü bir bünyeye ka
vuşmuş olması sevindiricidir. Böylece dış politikada 
güvenliğimizi artırıcı, sorunlarımızı çözücü bir orta
ma gelinmiştir. 

Tartışılan dış yardımın faydasına ve zorunluluğu
na inanmış olmakla beraber, ödün verilmesinin söz 
konusu bile olmaması rahatlatıcıdır. 

Kamuoyumuzda Hükümetin umulduğu kadar ba-
şarıh olamadığı kanısı yayılmaktadır, yaygmlaştırıl-
mafetadır. Bu yargı için giderek açığa çıkmış olan 
ağır nedenlerin dikkate alınamamış olması haksızlık 

olacaktır; fakat daha önemli olan, Hükümetin başa
rısızlığının kesin olduğu hakkında yargının gündemde 
tutulmak arzusudur. Sakıncalarına rağmen bu istek po
litik bir amaca yönelikse, buna bir şey denilemez. 
İnanılıyorsa, buna Grubumuzun içtenlikle katılmadı
ğını arz etmek zorundayız. Konu derinliğine incele
nince, başarı umudunun korunması için somut ve ger
çekçi nedenlerin çok olduğu görülebilmektedir. Bu 
konuyla ilgili olarak Hükümetin önümüzdeki günler
de bulacağı oto - kritik fırsatlarını değerlendirmesi
ni ve en az, çalışma yöntemlerini gözden geçirmesini 
umuyoruz. 

Hizmetin isteklerine uygun nitelikleri, geçmişte el
de ettiği başarılarıyla haklı bir ün ve güven kazan
mış oîan Sayın Ecevit'in Hükümetinden kamuoyumuz 
gibi biz de daha somut başarılar beklemekteyiz. 

Yalnız hükümetler değil, toplumlar da başarı üze
rinde ayakta dururlar. 1979 yılında hem toplumun, 
hem de Hükümetin daha çok başarıya muhtaç olduğu 
çok açıktır. 

Bu düşüncelerle Grubumun başarı dileklerini ve 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaveftoğlu. 
Efendim, gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şa

hıslar adına konuşmalara geliyoruz. 
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 
Sayın İlhan, müddetiniz 10 dakikadır, saat; 23.35. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın. Başkan, değerli 
senatörler. Başbakanlık Planlama Teşkilatı Müsteşar-
hğmm saygıdeğer üyeleri; 

Hepinize saygılar sunarım. 
Grup sözcülerinden sonra, Başbakanlık Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesi nedeniyle bir bağım
sız üye olarak görüşlerimi dile getirmek için söz al
mış bulunuyorum. Ancak, bu kuruluşun çalışmaları, 
görevler; konusunda geçen sene bu yüce kürsüden 
görüşlerimi dile getirmiştim. Özellikle Doğu Anadolu-
nun ve Güney Anadolunun sorunlarına ciddi olarak 
eğildiklerini, her başvuruşta bize yardımcı oldukla
rını ve bundan da memnunluk ve gurur duyduğu
muzu belirtmiştim. Geçen seneki detaylı konuşmalar
la Îimdi huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. An
cak, birkaç noktaya da değinmeden geçemeyeceğim. 

91 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde 
yer alan görevleri yapmak üzere kurulmuş bulunan 
Devlet Planlama Teşkilatı, 16 yıldan beri görev yap
maktadır. Bu süre zarfında lehte, aleyhte bir çok 
sözler söylenmiş; fakat Teşkilat kendi ağırlığını mem-
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îököt ökonomisinde daima Mssetfcirmiştir. Bu arada, 
Devlet Planlama Teşkilatında çalışan personelin, tek-
rilk personelin kendi teknik açıdan konularına eğilme
leri bazı politikacıların işine gelmediği için, onları 
bugüne kadar baskı altında bulundurmuş olduklarını 
da belirtmek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı teknik bir kuruluştur. 
Bu sebeple her türlü politik baskılardan uzak tutul
malıdır. Ancak, burada birkaç somut örnek vermek 
suretiyle bugüne kadar nasıl baskı altında bırakıldığını 
belirtmek; istiyorum. 

Yıllarca evvel Elazığ'da kurulacak olan bir üniver-
süte için, Elazığ Belediyesi 400 dönümlük bir arsa 
bağışta bulundu. Daha o zaman Erzurum'da Atatürk 
Üniversitesi kurulmamıştı; fakat Erzurumlular ağır 
bastılar, Elazığ^aki üniversite Erzurum'a kaydı. Ela
zığlılar haliyle Ankara'ya heyetler halinde gelip git
meye başladılar (Bizim Muşlular o zaman uyuyorlar
dı. Tabii Hiç böyle bir şey düşünmüyorlardı.) 400 dö
nümlük arsayı geni almak istediler ve bu hususta da 
ciddi idiler. Falkat, haliyle AnkaraMaki politikacılar 
işi sağlama bağlamak sureltliyle işi hallettiler. Dediler 
M, «Atatürk Üriiversîtesiİ Erzurum'a olsun; Fırat Üni
versitesi de tabÜ Elazığ'a». 

Başka bir somut örnek vermek suretiyle politika
cıların yatırımları nasıl yozlaştırdığını belirtmek isti
yorum. 

Van - Muş - Elazığ arasında bir şeker fabrikası 
sorunu vardı; fakat bu şeker fabrikası Elazığ'a gitti. 
O sıralarda tabii Keban Barajı sorunu projede, prog
ramda yoktu. Söker fabrikası çalışmaya başladı. Bu 
arada, 3 - 5 yıl sonra meydana çıktı ki, Keban Bara
jının suları şeker fabrikasının yerini kaplayacaktır. 
Muşlu olarak biz, Vanlı olarak başkaları ümitlendik 
ki, şu an şeker fabrikasının, daha doğrusu Keban su
ları tarafından istila edilecek olan söker fabrikası sök
türülecek, söktürüldükten sonra Muş'a veyahut da 
Van'a gidecek diye ümitlendik. Fakat Elazığlılar çok 
kurnazca davrandılar heyetlerle yine Ankara'ya gi
dip geldiler. Hem Keban Barajını aldılar, hem de şe
ker fabrikasını aldılar; biz de açıkta kaldık. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Akıllı adamlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Keban 
başka yere yapılmazdı ki. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Efendim, şeker 
fabrikası Elazığ'da yapıldı, yeri kaydırıldı; ama şeker 
pancarı Muştan gitti, Van'dan gitti, Malatya'dan git
ti; bütün mesele burada. 

Van bize 350 kilometre uzakliktadır. Devlet Su 
İşlerinin bütün yatırımlarının Muş'ta olması lazım 
geliyor. Bütün bölge müdürlükleri Van'da. Herhangi 
bir personel için, 500 liralık bir yolluk almak için 
Van'a gitmemiz lazım geliyor. Van 350 kilometredür. 
Ferid Melenen politik baskısı yüzünden bütün bölge 
müdürlükleri Van'da toplanmıştır. 

İşte ben, Devlet Planlama TeşMIatı Müsteşarlığı
nın, bu gibi konularda politikacıların balkısına diren
mek suretiyle teknik bakımdan onlara görüşlerini ka
bul ö+Jüirmök için, çaba göstermeleri içtin bütün bu 
misalleri vermek istiyorum ve dolayısıyla Devlet Plan
lama Teşkilatının, teknik görüşleriyle Devlete yol 
göstermek durumunda olması gerekir kanaatindeyim. 

Devlet Planlama Teşkilatının 1973te hazırlamış 
olduğu geri kalmış olan yörelerle ilgili kitapçıkta; 
Hakkâri, Bingöl, Muş, Ağrı, Tunceli en geri kalmış 
olan 5 ildir. Ben bunun için belirtmek istiyorum; 5 ilin 
içinde Muş, 600 bin dönümlük ovaısıyla ve ayrıca 
Malazgirt, Erentepe ve Bulanık ovalarıyla (Ki, bu 
600 bin dönüme dahil değildir.) üç ayrı ova ve hem 
Malazgirt ovasının içlinden, hem Bulanık ovasından 
ve hem de Muş ovasından nehirler akar; fakat biz 
oraya bakarız, o da akar gider boşuna. 

Bu durum karşısında Müsteşarlığın bilhassa na
zarı dikkatini çökmek istiyoruz. Muş bu şekilde tabii 
zenginlikleriyle bugüne kadar değerlendirilmeden kal
mış olan bir ilimizdir ve bundan sonraki yatırımlarda 
yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. Özellikle, yıl
lardan beri Devlet Su İşlerinin ele almış olduğu Ça-
lalkkaya Barajı vardır. Demin de Sayın Başbakanlık 
Bütçesi üzerinde bu konuyu dile getirdim. Bu Çalak-
kaya Barajı konusunda ben Devlet Su İşleri persone
liyle görüştüm; bana açık olarak söylediler. Ben Hük
met Çetin Beyefendiden istirham ediyorum; bana Dev
let Su İşleri personeli şunu dediler : «Teknik bakım
dan çdk rantabl, çok ekonomik. Yalnız, Planlama 
Teşkilatında takip etmök zait, buradan çikarmak bize 
aittir.» 

Onun için, bu barajın bir an evvel programa alın
ması konusunda yardımlarınızı istirham ediyoruz. 

Birkaç soruna daha değinerek sökerimi bitirmek 
istiyorum. 

Başbaikanlik Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı men
suplarının maddi yönden tatmin edilmeleri şarttır. 
Bundan kaç sene evvelki maddi durumlarryfla gimdlkS 
arasında çok muazzam aleyhte fark vardır. Plancılık 
bir kariyer haline getirilmelidir ve bütün teşîktlatı içine 
alabilecek bir binanm temini şarttır. 
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Başbakanlık Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
1979 Bütçesinin mensuplarına ve Türle milletine ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hatip, buyurunuz efendim. 
Sayın Hatip, müddetiniz on dakikadır, saat; 23.45. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem Senato üyeleri ve Devlet Planlama 
Teşkilatının kıymetli mensupları; 

On dakikalık bir zaman zarfında görüşlerimi ifa 
de için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Planlı kalkınmada üç dönem idrak ettik. Bu üç 
plan, rakamsal hedeflerine takriben ulaşabilmiştir; 
ama ağır sanayi her nedense geciktirilmiştir. En bü
yük aksama, plan tatbikatlarında bu ağır sanayi he
deflerine ulaşmada görülmüştür. 

Türkiye'nin ağır sanayiini kurmasını istemeyen 
dış güçlerin, bu konuda periyodik bir şekilde rol 
oynadıkları bir gerçektir. Türkiye'de ne zaman cid
di bir kalkınma niyeti, hele hareketi başlamış ise, 
buna sanayide ilerlemiş dış güçler mutlaka engel ol
muşlardır. Ağır sanayi yatırımları, Üçüncü Planın 
esas hedefini teşkil etmiş olduğu halde, üç yıllık bir 
gecikmeden sonra, 1976'larda, Milli Selamet Partisi
nin de gayretiyle büyük bir hamle halinde başlatılın
ca, dış güçler buna mani olmak için çeşitli tertiplere 
başvurmuşlardır. 

1976 fiyatlarıyla 240 milyar lira tutarındaki 200 
büyük ağır sanayi yatırımının 100 kadarı 1976'da 
başlatıldı. 1977 Bütçesine konulan 44 milyarlık har
cama imkânını Yüce Meclisler onayladı. Yılı içerisin
de fiilen 25 milyar lira olarak harcandı. 1975-1976'da 
başlatılan 15 büyük tesis tamamlanıp hizmete açıldı. 
1978 Bütçesinde 50 milyara yakın harcama imkânı 
öngörüldü ve 40 büyük tesisin de işletmeye açılması 
planlandı. 

Milletin bu büyük tarihi hamlesi karşısında, ted
bir olarak dış güçler 1977 Genel Seçimlerini öne 
aldırdılar. Askeri ve ekonomik ambargolara ilave
ten, normal kredileri kestiler. Borç ertelemelerini bile 
geciktirdiler. Buna rağmen, seçimlerden sonra da 
Milli Selâmetin büyük çabalarıyla hakiki sanayi 
hamlesi yine devam etmiştir. Silah ambargosuna kar
şı milli harp sanayii, iktisadi ambargoya karşı ihra
cat seferberliği ve üretimin çoğaltılması, sıhhatli eko
nomiye geçiş, herkese refah tedbirleriyle iktisadi is
tiklâl için çalışılırken, iktidar yine değiştirüdi ve yeni 
hükümet muhalefetiyle milli hamleler dış güçlerin 

arzuladığı yönde durduruldu, tersine çevrildi. 1978, 
plansız, programsız her şeyin geri döndüğü, kaybo
lan feci bir yol oldu. 

1979 yılı, meselelerle dolu bir yıl olacaktır. Ancak, 
bunlar bugün ortaya çıkmış değildir. Bunlar Devleti 
uzun devreler, yıllar, tek başına birbiri arkasına ida
re etmek imkânını bulmuş iki büyük partinin, takri
ben aynı çizgi üzerinde yürütülen dünya görüşlerinin 
üst üste biriktirerek önümüze kayduğu meselelerdir, 
1978 yılı icraatı, işte bütün bunların üzerine âdeta 
tüy dikmiştir. 

İdare-i maslahat ve oyalama ile aynı yollarda yü
rünerek daha ileri gidilmesi mümkün değildir. Kök
lü icraat ister, çözüm ister, cesaret ve gayret ister. 
Milli Selâmet işte bu düşünceyle Yüce Milletin bağ
rından koparak gelmiş olmanın şevkiyle Devletin 
elindeki Millet imkânlarını öncelikle planın öngör
düğü hakiki sanayileşmeye tahsis etmenin faziletli 
mücadelesini vermiştir. 

Siyasi istikrarsızlıklara rağmen, Türkiye üç plan 
döneminde c/c 7'ye yakın kalkınma hızını gerçekleş
tirebilmiş bir memlekettir. Bu potansiyel. Türkiye* 
mizde bilkuvve mevcuttur ve bundan sonra da hare
kete getirilebilir. İsraftan mutlak kaçınır isek. kay
nakları önceliklere göre harcar, milli, hakiki sana
yii kurmaya imkân verirsek büyük hamlelerin gerçek
leşeceğine inanıyoruz. 

Tüı ki ye kalkınmasın!, hin-i hacette dışarıdan hiç 
malzeme almasa bile. kendi kendine yeter hale gele
cek tarzda planlamahdır. Geçen yıl Meclislere veril
miş iken. Halk Partisi Hükümetinin geri çektiği Plan, 
bu inanç, bu anafikir üzerine kurulmuştur. Manen 
ve maddeten kalkınmış, yeniden büyük Türkiye'yi 
inşa edecek, canlı, şuurlu, inançlı, milletlerarası ya
rışta Türkiye'yi ileri götürecek, güçlendirecek, haki
ki kalkınmayı yapacak ve herkese daha fazla refah 
getirecek bir plandı. 

Halk Partisi Hükümetinin, teknik bazı yetersizlik
ler bahanesiyle geri çektiği bizim planımız yvıine. bir 
yıl sonra Meclislere sunulan, kendi gruplarından bi
le ittifak hâsıl olmayan, sırf parti disipliniyle Meclis
lerce kabul edilen Dördüncü Beş Yıllık Plan, motor. 
takım tezgâhlan, elektronik, elektro - mekanik, milli 
harp sanayi bölümlerini dejenere bir şekle getir
miş, hedeflerinden saptırmış: hakiki sanayileşme ye
rine, müstemleke tipi montaj sanayiine nasıl dönüle
ceği planlanmıştır. 

Plan vesikasının en büyük talihsizliği, bir yıllık 
bir Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının tahribatın-
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dan sonra Millete uzun vadede huzur ve refah getire- j 
ceğini vaat eden bir durumda gelmiş olmasıdır. Bu I 
İktidarın bir yıllık icraatı, bu Planın hiç bir cümle- I 
sinin inandırıcı olması imkânını ortadan kaldırmış- I 
tır. Memlekette korkunç bir anarşi kol gezerken, ge- I 
çim kaynakları kurumuşken, bizim burada Planla ge
tirilen vaatlerle meşgul olmamız, Milletimize, «Ek- I 
mek bulamıyorsanız, pasta yiyin» demeye benzer. I 

IMF'nin emriyle faiz hadleri €/c 40'ı bulmuş, pa- I 
ra değeri c/c 70 ucuzlamış, zaruri ihtiyaç mallan yüz- I 
de yüz pahalılanmış. Bütün bunları ilaveten Sayın 
Maliye Bakanı bu kürsüden İktidarın görüşünü tek
rarlayarak, âdeta ters bir müjde vererek, «Vergi ka
nunları mutlaka çıkarılacaktır.» demiştir. 160 milyar 
lira civarındaki cari vergilere 250 milyar ilave ede
cek bir yetki... 

Hammadde bulamayan, malını satamayan, kredi 
bulamayan, transferini yaptıramayan, «kur farkı» di
ye ağır varlık vergisi ödeyen sanayiciler tesislerini 
birbiri arkasına kapatırken, işinden çıkarılanlar şu 
13 ayda bir milyonu bulmuştur. Savurganlığı önleme 
tedbirlerine rağmen sürüp gitmekte olan israf dev
let ve özel sektör kapasitesinin atıl bırakılması, ya
tırımların durdurulması ile en büyük savurganlık ör
neği sergilenmektedir. Plan, ana karakteri itibarıyla 
ve kendisini doğuran zihniyetin bir yıllık tatbikatıyla 
bize göstermektedir ki, bir yandan faiz, vergi, israf, 
kredi gibi ters politika ile kapitalist sistemin bütün 
bozukluklarını getirmekte, devam ettirmekte; diğer 
yandan da, özel sektör gibi ekonomik üniteler ya
vaş yavaş ortadan kaldırılacak bir tutum izlenmek
tedir. En göze çarpıcı misal bu yıl cereyan etmiştir. 

Planın teşvik ettiği sektörleri ve teşvik kolaylıkla
rını gösteren teşvik tablosu hâlâ plana ve programa 
rağmen yayınlanmamıştır. Müteşebbis, elinde proje 
var ve bütün hazırlıklarıyla ortada beklemektedir. 
Bu, Sanayi Bakanı, Devlet Bakanı düellosu mudur?.. 
Şu anda hamle kimde kalmıştır? Bilinmemektedir. 
Bir diğer konu da Teşvik Uygulama Dairesi konusu
dur. 930 sayılı Kanunla kurulup, Başbakanlığa bağlı 
olarak faaliyet göstermesi icap eden bu kuruluş, 
el'an Başbakanlık, Planlama, Ticaret ve Sanayi Ba
kanlığı arasında bir top oyununa maruz kalmakta
dır. 

Arkadaşlar; 
Konuşmamın son bölümünde Dördüncü Beş Yıl

lık Plan olarak ortaya çıkan bu vesika, kalkınmak 
için hakiki bir muharrik güç olan manevi kalkınma 
bölümüne bünyesinde yer vermemiştir. Buna işaret 

etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi bununla en 
büyük hatayı işlemiş oldu. Manevi kalkınma olma
dan, maddi kalkınma olamaz; saadet ve selamet ola
maz. Böyle bir vesika plan sayılamaz. 

Türkiye'de bugün mevcut sabotajlar, anarşi, te
rörizm; kardeşi kardeşe düşman kılan hayat tarzının 
temelinde dış mihrakların tahrik ettiği, olayların ya
yılmak için müsait ortam buluşunda, toplumumuzun 
maneviyattan uzaklaştırılıp, kupkuru bir materyaliz
me terk edilişinin en büyük sebep olduğu aşikârdır. 
Anayasanın 10 ncu maddesi; Millet fertlerinin, insa
nın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartların hazırlanmasını Devlete görev olarak vermiş
tir. 129 ncu maddede, kalkınmanın planlı olacağı ifa
de edilirken, sadece ekonomik ve sosyal kalkınma
dan değil, kültürel kalkınmadan da söz edilmiş, do
layısıyla öncelikle manevi kalkınmanın da planla ya
pılması gerektiği emredilmiştir. Bu husus dikkate alı
narak 1977'de hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı, manevi kalkınma hakkında önemli du
rum tespitleri yapmış ve temel ilkeler vazederek, çok 
mühim tedbirler getirmiştir. Bu Hükümet geniş yer 
tutan bu manevi kalkınma bölümünü plandan çı
kartmıştır. 

«Yaşam düzeyine ilişkin politikalar»; başlığı al
tında umumi ifadeler taşıyan birkaç cümle ile din ve 
vicdan hürriyeti geçiştirilmiştir. İnananların serbest
çe dini inançlarının gereklerini yerine getirebilmeleri 
için lüzumlu ortamı hazırlama ve teminat altına al
ma hususunda en ufak bir tedbir getirilmemiştir. 
İnsanlara zulüm yapma aracı haline getirilen yanlış 

i tatbikatın nasıl önlenileceğinden bahis edilmemiştir. 
Muhterem arkadaşlar; 
Kalkınma planları aziz Milletimiz için hazırlan

maktadır; başka hiç bir maksadı yoktur. 
Binaenaleyh, bu Milletin maneviyatı ve maddi

yatı ile mütalaa edilmesi ve bu iki kanadın hareket 
| ettirilerek, kalkınmamızın ve yükselmemizin temin 
I ettirilmesi gerektiğini burada hatırlatır, değerli Ba-
I kanı ve Planlamanın kıymetli elemanlarını huzuru-
I nuzda tekrar selamlar, sizlere saygılarımı sunar, Al-
I lah'a emanet ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
I Sayın Sabahattin Savcı?.. Yok. 
I Efendim, böylece Devlet Planlama Müsteşarlığı 
I Bütçesinin de müzakereleri bitmiştir. 
I Sayın Bakan, söz istiyor musunuz efendim?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (istanbul Milletvekili) — 

I Evet efendim. ı 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hikmet Çetin, 
Başbakan Yardımcısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (istanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

1960 yıllarında başlayan planlı dönemden 15 yıl
lık süreyi ve üç plan dönemini geride bıraktık. Bu 
uygulamaların ve 15 yıllık üç plan döneminin başarı
lı yanları yanında, bazı sözcü sayın senatörlerin de 
değindikleri gibi, başarısız yanlan da olmuştur. 

Bu değerlendirmeyi; yani geride bıraktığımız dö
nemin uygulamasını gözden geçirirken, Adalet Par
tisinin sayın sözcüleri, genellikle 1960'larda veya 1950' 
lerdeki rakamlarla planlı dönemin sonundaki rakam
ları karşılaştırarak belirli bir düzeye, belirli bir aşa
maya gelindiğini ileri sürmektedirler. 

Örneğin; çimentonun 15 milyon tona çıktığı, de
mir - çelik üretiminin 2 milyon tona çıktığı, enerji 
üretiminin 21 milyar kilovat saate çıktığı ileri sürü
lür. Bunlar doğrudur ve gerçekleşen, aksi inkâr edi
lemeyen rakamlardır. Ancak, bunun hemen arkasın
dan, eğer bunların yeterli olduğunu ve bunların ba
şarılı olduğunu söylersek, o zaman gerçekleri ifade 
etmemiş oluruz. Çünkü, doğru ve gerçekçi bir değer
lendirmeyi yalnız rakamların belirli bir yerden, belir
li bir yere geldiğini söylemekle yapamayız. 

Doğru ve gerçekçi bir değerlendirme, iki şekilde 
yapılabilir ve ancak o zaman geçerli olur. Bu karşı
laştırmaları, bu değerlendirmeleri, bu uygulamaları. 
diğer ülkelerle karşılaştırarak bir değerlendirme ya
pabiliriz. Bu ülkeler, komşu ülkeler olabilir, bu ül
keler yakın ilişkiler içinde bulunduğumuz ülkeler 
olabilir, bu ülkeler, Türkiye'nin durumuna benzer 
ülkeler olabilir. 

Bu açıdan yaptığımız bir karşılaştırma, aslında 
Türkiye'de bu dönemde rakamsal açıdan belirli bir 
düzeye gelinmekle birlikte, bu ülkelerle yapılan bir 
karşılaştırmada bunların yeterli olduğunu söyleye
meyiz ve bu ülkelerin çoğunun bu dönemde bizden 
çok daha fazlasını yaptıklarını, çok daha yüksek dü
zeyli rakamlara ulaştığını acı gerçek de olsa kabul 
etmek durumundayız. 

tkinci bir karşılaştırmayı yapmak durumundayız. 
O da, ulaşılan bu rakamlar, gelinen bu düzey, aca
ba ülkenin gereksinmelerini ve toplumun istemlerini 
karşılayabilecek bir düzeyde midir?.. Bu açıdan ya
pılan bir değerlendirmede de 15 yıllık planlı dönem
de belirli bir düzeye gelinmekle birlikte, yine yeterli 
olmadığını görürüz. 
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Gerek temel girdiler bakımından, gerek altyapı 
bakımından ulaşılan düzey, ülkenin gereksinmeleri 
ve toplumun istemleri açısından yeterli olmamıştır. 
Diğer bir deyişle 21 milyar kilovat saat elektriğe 
ulaştık ama, Türkiye'de yıllardır süren ve daha önü
müzdeki dönemde de süreceği anlaşılan enerji sıkın
tılarına, kısıntılarına engel olamadık. 

Demiryollarında, karayollarında limanlarda belir
li bir düzeye geldik; ama demiryollarında hammad
demizi taşıyamaz haldeyiz. Limanlarımızda zaman 
zaman tıkanıklıklar olagelmektedir. 

Demir - Çelikte 2 milyon ton düzeye geldik; ama 
Türkiye'de halen yılda 400 - 500 milyon dolarlık, de
mir çelik ithalatı devam ediyor. 

Bunun yanında, milyarlarca lira harcanarak ku
rulan ve gerçekleştirilen bazı fabrikalarda tam kapa
siteyle çalışılamıyor. Örneğin; gübre fabrikalarını 
kurmakla birlikte, tam kapasiteyle çalıştıramıyoruz. 
Alüminyum tesisini milyarlarca lira harcayarak kur
duk. Elektrik yetersizliği nedeniyle tam kapasiteyle 
çalıştıramıyoruz. Karadeniz Bakır öyle, İskenderun 
Demir - Çelik öyle. 

Bu nedenle konuyu yalnızca sayısal olarak belir
li bir noktadan, belirli bir noktaya gelmek şekliyle 
değerlendirmek yeterli değil; bunları bu açıdan de
ğerlendirdiğimiz zaman, bunların bazı alanlarda ye
tersiz olduğunu kabul etmek gerekir. 

Yine, gerek Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, gerek 
daha sonra Sayın Ahmet Remzi Hatip Beyefendi be
lirttiler. Basit bir göstergeyi ileri sürerek, bu 15 yıl
lık dönemde plan uygulamasının daha çok başarılı 
olduğunu belirttiler. Halbuki, planın yalnızca bir ge
lişme hızı veya toplam olarak bir milli gelir artış hı-
zj hedefi yoktur. Planın alt bölümlerine indiğimiz 
zaman, planın belirli bir sanayileşme hedefi vardır. 
Planın, yalnızca toplam dış ticaretin belirli bir nok
taya gelmesi değil, dış ticarette belirli bir yapısal de
ğişim hedefleri vardı, planın istihdam hedefleri var
dı, planın belirli alanlarda fiziksel hedefleri vardı. 
Bunların tümünü değerlendirdiğimiz zaman, belirli 
aşamalar yapmakla birlikte tümünde gerekli başarı
yı gösterdiğimizi kolaylıkla söylemek olanağı yok. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, haklı olarak Türkiye'nin 
bugün gelmiş olduğu düzeyde ve sorunların kar
maşıklığı karşısında planlamanın merkezde bulun
masının yeterli olmayacağını ve bazı özel yöntemle
rin gerekli olduğunu ileri sürdü ve örnek olarak da 
Aşağı Fırat Projesini ileri sürdü. 
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Gerçekten Dördüncü Beş Yıllık Planda ve 1979 
yjlı Programında da değinildiği gibi, Aşağı Fırat Pro
jesi basit ve şimdiye kadar uygulana gelmiş bir pro
je biçiminde değildir. Ankara'dan kolay kolay plan
lanıp uygulanabilecek bir proje de değildir. Aşağı 
Fırat, 260 milyar liralık bugünkü değerlerle yatırım 
yapılacak olan bir proje. Bu nedenle altyapısı, sos
yal yapıları, eğitimi, yolu, sanayileşmesi ve sulama-
sıyla, tümüyle bir özel gelişme ve entegre bir proje 
olarak ele alınması gereken bir konu ve Dördüncü 
Planda da değinildiği gibi, Hükümet olarak Aşağı 
Fırat Projesini bu çerçevede ve bu anlayışla ele ala
rak yürütmek kararındayız. 

Yine, gerek Sayın Karaağaçlıoğlu ve gerekse Sa
yın Ahmet Remzi Hatip; bu kürsüde defalarca söy
lenmiş olmasına karşın, Hükümetin daha önce hazır
lanmış olan Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağını po
litik nedenlerle geri aldığını söylediler. 

Sayın senatörler; 
Ben daha önce de ayrıntılarına girdim. Onun için 

ayrıntılarına girerek zamanınızı almak istemiyorum. 
Daha önce Hükümetçe geri alman veya komisyonda 
Hükümete geri verilen o taslak, teknik yapısıyla 
plandır, değildir; bunun tartışmasına girecek değilim. 
Ama, biz Hükümet olarak işbaşına geldiğimizde 
5 Ocak 1978'di. Güvenoyu aldığımız zaman 17 Ocak 
1978'di. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan takvim yılı olarak 1977 
yılı sonunda bitmiş, 1978 yılının Bütçesi 30 Kasım 
1977 akşamı Yüce Meclislere sunulmuş ve yasalara 
göre o Bütçenin plana ve planın ilk dilimi olan 1978 
yılı Programına göre hazırlanması gerekirdi. Halbu
ki, ortada ne bir plan vardı, ne de ona dayalı bir 
program vardı. Bu nedenle Hükümet eğer 1978 yı
lında bir plan çıkarmadıysa, bunun her halde sorum
lusu' da, nedeni de bugünkü Hükümet değildir. Hü
kümet olarak biz işbaşına geldiğimizde 1977 yılı ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plan çoktan geride kalmıştı. Onun 
için bu tartışmaların sanıyorum bundan sonra bir da
ha yapılmasının pek yararı olacağı kanısında deği
lim. Çünkü, gerçekleri yansıtmıyor. 

Yine biraz önceki konuşmamda da belirtmeme 
rağmen, sürekli 1978 yılında gelişme hızının yüzde 
sıfır olduğu söyleniyor. Ben 1978 yılındaki gelişme 
hızını yeterli olduğunu söylemiyorum, söyleyecek de 
değilim; ama 1978 yılı geldiğinde nüfustaki artış 
hızı çıkarılarak bir hız söyleniyor; fakat bütün diğer 
yıllarda bunlar dikkate alınmadan söyleniyor. Bir po
litik nedenle bu yapılıyor 
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«Planlı dönemde % 7 kalkındık» deniyor, orada 
nüfus da var; 3 veya 2,5 çıkarılarak 5 denmiyor ve
ya «1950 ve 1960 yıllarında % 5 dolayında kalkındı» 
deniyor, orada nüfus çıkarılarak söylenmiyor; ama 
nedense 1978 yılına gelindiğinde yeni bir kavram or
taya çıktı ve nüfus artış hızı çıkarılarak, yüzde sıfır 
veya şu kadar oldu deniyor. Bunun hiç değilse, be
nim defalarca açıklamam karşısında yapılmaması ge
rekirdi. Eğer böyle bir karşılaştırma yapılacaksa, di
ğer bütün yıllarda da nüfus artışı çıkarılır ve ona gö
re bir karşılaştırma yapılır. Bu nedenle bunu tekrar 
belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
1978 yılında kapasitenin gerekli ölçüde kullanıla

maması, üretimin yeterli ölçüde artırılamaması ne
denlerine girecek değilim; ama daha önceki konuş
mamda bu Hükümetin 1978 yılı başlarında ekonomi
yi hangi koşullarda devraldığını, gerek döviz girdi
leri bakımından, gerek diğer bakımlardan ne durum
da olduğunu açıkça belirtmeye çalıştım. 

Sayın Karavelioğlu, daha öncede çok yararlana
rak dinlediğim ekonomik konularda ayrıntılı görüş
lerini belirttiler ve büyük ölçüde katıldığım görüşler 
ileri sürdüler. 

Dış ekonomik ilişkilerde gerçekten bütün güçlük
lere karşın, 1978 yılında oldukça önemli çabalar har
canmış ve başarıya ulaşılmıştır. Yine Sayın Karave-
lioğlu'nun belirttikleri gibi, bunun bazı sonuçları önü
müzdeki yıllarda daha belirgin bir şekilde ortaya sı
kacaktır. 

Yine dış ekonomik ilişkilerde sayın sözcülerin bir 
kısmı zaman zaman 1978 yılının herhangi bir alan
da başarılı bir uygulaması varsa, bunun geçmiş yıl
lardaki hükümetlerin basanlarının veya icraatlarının 
sonucu olduğunu söylemektedirler; fakat başarısız 
taraflarını kabul etmemektedirler. Bu bir bütündür 
ya tümü kabul edilir ya tümü kabul edilmez; ama 
gerçekler bunun birbirlerinin içinde olduğunu açık
ça göstermektedir, 

Örneğin; «Dışsatımın rakamlarında 1978 yılında 
% 30 artış sağlandığı dendiği zaman, bunun tarımsal 
ürünlerdeki stoklardan ileri geldiği söyleniyor. Kal
dı ki, tarımsal ürünlerin stoklarda bulunması yeterli 
değil, bunların ihraç edilmesi de bir başarıdır. Bu
nun yanında, tüm güçlüklere rağmen, 1978 yılının 
son rakamlarında sanayi ürünleri dışsatımı da, ge
çen yılın sanayi ürünleri dışsatımını aşmıştır. Örne
ğin; 1978 yılının toplam dışsatımı, geçen yılın 1 mil
yar 753 milyon dolarına karşılık, 2 milyar 288 mil
yon dolara çıkmıştır. 
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Bunun içinde sanayi ürünlerine baktığımız da, 
1977 yılında sanayi ürünleri dışsatımının 585 milyon 
80O bin dolarken, 1978'de 621 milyon 300' bin dola
ra çıkmıştır. Bu özellikle mayıs ayından sonra dış
satım ve özellikle sanayi ürünleri dışsatımında alınan 
önlemlerden sonra sürekli artış göstererek, bu nok
taya ulaşılmıştır. 

Sayın Sarlıcah konuşmalarında, Planın kalkınma
mız bakımından önemini ve sorunların köklü reform
ları gerektirdiğini söylediler. Tümüyle katılıyorum; 
ama bazı güncel ve konjoriktürel sorunların çözümüne 
ulaşılmadan, bazı alanlardaki köklü reformların ya
pılması güç olacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki döne
min daha çok konjonktürel açıdan önemli olduğunu 
belirterek, doğrultumuz genel olarak yapısal değişik
liğe doğru olmakla birlikte, bazı köklü değişimlerin 
daha sonraki dönemlerde daha kolaylaşacağını belirt
mek istiyorum. 

Sayın İlhan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun so
runlarına değindiler. Kendilerinin de belirttikleri gibi. 
biz Hükümet olarak geçen yılın sınırlı olanaklarına 
rağmen, Doğu Anadolu bölgesine oldukça büyük kay
nak aktarımı yoluna gidildi. Başta hayvancılık olmak 
üzere, altyapı yatırımlarında ve başlayıp bitirilmeyen 
yatırımlar konusunda Hükümet olarak sınırlı olanak
lara karşın, önemli çabalar gösterdik. Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da değinildiği gibi, önü
müzdeki dönemde, geri kalmış yörelerin tümüne ve bu 
arada Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil, gerekli 
önceliğin ve önemin verileceğini belirtiyoruz. 

Muş şeker fabrikasını belirttiler. Aslında yıllar
dır programda olan; fakat yavaş yürüyen bir proje 
idi. Biz, 1978 yılında başlayarak bu projeye önemli 
yatırım tahsisleri yaparak, bu projenin bir an önce 
sonuçlandırılması ve şeker üretimine geçmesi için ge
rekli çabayı gösterdik, bu çabayı bu yıl da sürdürece-
ğiz. 

Muş ovasının zenginliğine katılıyorum. Aslında şe
ker fabrikasının yapımına da, buradaki ovanın bir 
an önce kurutularak, gerekli bazı yerlerinin kurutul
ması ve drenaj işlerinin bitirilmesine gidilerek, ülke
nin yararına işletilebilir hale gelmesi gerekir. Bu ko
nuda Hükümet olarak Planın da öngördüğü gibi, ge
rekli çabayı ve özeni göstereceğiz. 

Sayın Hatip konuşmalarında, Dördüncü Beş Yıllık 
Planda, motor ve milli harp sanayii konularının ihmal 
edildiğini söylediler. Buna hiç bir şekilde katılmak 
mümkün değildir. Aslında bizden önceki dönemde, 
yalnızca yatırımların isimleri sayılarak ve bunlar için 

çok az bir para konularak yapıldığı zannedildi. Biz 
Hükümet olarak bunları ciddi bir biçimde, ciddi bir 
plan ve program çerçevesinde ve gerçek bir sanayileş
meye dönük olarak önümüzdeki dönemde daha yoğun 
bir biçimde ele alacağız. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın ilk uygulama yılı olan 
1979 yılı Bütçesi ve 1979 yılı Bütçesi nedeniyle Dev
let Planlama Teşkilatı Bütçesi konusunda yapılan 
önerilere ve eleştirilere tekrar Hükümet adına teşek
kür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP ve 
MBG sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
yim, bir soru var efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının şeker 

için, «gıda değeri ve kalorisi yoktur, yatırımların kı
sılması gerekir.» şeklinde haberi gazetelerde yayın
lanmıştır. 

Bu doğru mudur? Açıklanmasını rica ederim. 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, as
lında teknik yönlerini yazılı vermeye çalışırım; ama 
bir konuyu da söylemeden geçemeyeceğim. 

Aslında şekerin teknik içeriği nedir, o ayrıntıya 
girmeyeceğim; fakat Türkiye'nin bir şeker talebi var 
ve Türk Halkının bir şeker gereksinimi var. Bunların 
karşılanması için Hükümet olarak, burada şu veya 
bu kuruluşun ne söylediği söz konusu değil, Hükü
met olarak gerekli önlemleri alıyoruz, ve almaktayız. 
Aslında orada söylemek istenen belki şudur; Prog
ramda çok yaygın bir biçimde 13 tane şeker fabrika
sı Programa alınmış ve yayılarak sınırlı kaynaklar 
hepsine harcanarak, hiç birinin zamanında bitirilme-
mesi gibi bir durum söz konusudur. Planlama Teşki
latının Hükümete önerdiği, şeker talebini göz önün
de tutarak, bunların hepsine birden yaygın bir biçim
de başlatılıp, devam edip bitirilmemesi söz konusu
dur. Bunları bir Program içinde hepsini yapmak; fa
kat bir Program içinde ülkenin taleplerine uygun 
olarak belirli yıllarda, belirli projelerin bitirilmesi için 
bir ayrı uygulama programı yapılması şeklindedir. 
Bunun dışında bir şey söz konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 79 236 (XX) 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 157 124 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 1 176 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Planlama Müsteşarlığı Bütçesi de kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını dile
riz. 

F) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Bugünkü programımız bu şekilde bitmiş oluyor. 

Ancak, bazı arkadaşlarımız Başkanlığa müracaat ede
rek, Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesini de bitirme
mizi istiyorlar. Başkanlık Divanındaki arkadaşlarım
dan bir tanesi kabul ediyor, öteki itiraz ediyor; ama 
ben şunu rica edeceğim: Kısa ve süratle yapacak isek, 
bunu görüşelim. Bakan ve Komisyon buradalar. Za
ten grup adına söz alan sadece Halk Partisi Grubun
dan vardır. Herhalde o da vazgeçecektir. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
grup adına söz istiyorum. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, ben de 
grup adına söz istiyorum. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, şah
sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki arkadaşlar, bu bütçeyi de böy
lece bitirelim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Fev
zi Özer, buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ ÖZER (Muğla) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; 

j Devlet İstatistik Enstitüsünün Bütçesi hakkında, 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi 

arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
I Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olgularla ilgili 

sayısal bilgilerin toplanması çabaları oldukça eski-
I dir. Ancak, 1962 yılına kadar bu adla ülkemizin tek 
i sayısal veri toplama merkezi olarak görev yapan 
I kuruluş, bir yandan gerçekleştirdiği sayım ve anket-
j lerle bilgiler toplamış, bir yandan da istatistiki kav-
I ram ve yöntemlerin yurdumuzda gelişmesi ve yerleş-
I meşini sağlamıştır. Bu gelişmeler sonunda yeniden 
I örgütlenme zorunluluğu doğmuş, 1962 yılında 53 sa-
I yılı Yasa ile Devlet İstatistik Enstitüsü adı altında ça-
I ğın gerçeklerine uygun bir yapıya kavuşturulmuş-
I tur. Bu değişiklik, nitelikli eleman yetiştirme, örgüt

lenme ve donanım yönünden yararlı olduğu kadar 
kalkınma planlarının hazırlanma, uygulama ve so-

I nuçlarının saptanmasında kullanılacak istatistiki ve-
I rilerin güvenirliğini sağlama açısından da yararlı ol-
I muştur. Yeni örgütlenmeyle birlikte Devlet İstatis-
I tik Enstitüsü son derece güç ve çeşitli hizmetler yük-
I lenmiştir. Enstitü 53 sayılı Kuruluş Yasasının 2 nci 
I maddesine göre; nüfus hareketleri, sağlık, eğitim kül-
I tür, tarım, imalât, inşaat ve madencilik sanayii, mil-
I li muhasebe, dış ticaret, fiyat, ticaret ve hizmet, in-
J sangücü, iş, işçi ve ücret, iç ve dış ulaştırma, maliye ve 
I mali kurumlar, adalet istatistiklerini ve bunlar dışın-
I da 'kalan diğer her çeşit faaliyetlerine ilişkin istatis-
j tiki standartları belirtmek, her türlü istatistik ana

lizleri ve etütleri yapmak, genel nüfus, genel tarım, 
genel sanayi ve işyerleri sayımlarını belirli zamanlar
da uygulamak; ayrıca Hükümet tarafından gereksin-

I me duyulan diğer konularda ve kalkınma planlarıy
la yıllık programların gerektirdiği alanlarda sayım ve 
anketi yapmak, bütün bu faaliyetler sonunda elde edi-

I len bilgileri en kısa zamanda yayınlamak ve ilgililerin 
kullanımına sunmakla görevlendirilmiştir. 

I 1979 mali yılı Bütçe tasarısına ekli kuruluş şema
sında gösterildiği gibi, bir başkan, üç başkan yardım-

I cısı, yedi daire başkanlığı ile bunlara bağlı taşra ve 
merkez birimleri tarafından yürütülmektedir. Devlet 
İstatistik Enstitüsü bu görevlerini merkez ve taşra 

I örgütünde çalışan 2019 kadrolu personel, 14 sözleş
meli, 118 iş kurumuna tabi personelle yürütmek
tedir. 

İstatistiki bilgilerin derlenmesindeki güçlük, topla
nan verilerin yayınlanmasına dek geçen aşamalar ve 

I plan uygulamasıyla birlikte daha ayrıntılı bilgilere ge-
I reksinim duyulması, hiç el atılmamış alanlarda yeni 
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güvenilir ve hızlı bilgi sağlanması zorunluğu, iş yükü 
ile kapasite arasmdafki eşitliği bozmaktadır. Bu neden
le, zaman zaman istatistiklerdeki gecikme, eksiklik, 
tutarsızlık, güvenilmezlik gibi konularda eleştiriler 
olmaktadır. Bu eleştiriler iş yüküne oranla kıt olanak
lar içinde giderilmeye çalışılmaktadır. 

Enstitünün görevleri, çalışma biçimi ve güçlüğü 
gözönüne alınarak 1962 yılında 53 sayılı Yasa ile İsta
tistik Genel Müdürlüğü Enstitü haline getirilmiş, ista
tistik verilerini sadece derleyici değil, aynı zamanda 
kullanıcı, araştırıcı ve geliştirici bir Ikurum haline so
kulmuş, nitelikli eleman kullanma ve yetiştirilmesi 
için diğer kuruluşlardan farklı olarak bir yapıya ka
vuşturulmuş ve birçok olanaklar yağlanmıştır. Ancak, 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası, söz konusu Ya
sanın sağladığı birçok olanakları ortadan kaldırmış 
bulunmaktadır.. Kuruluş böylece enstitü olma olanak
larını yitirmiş, teknik elemanları yetiştirme ve kuru
luşa bağlama yönünden darboğazlara girmiştir. 

Çalışmaların büyük bir bölümünü yürüten perso
nelin, günün şartları içinde aldığı gündelik ve yol
luklarla görevini istenilen düzeyde yerine getirmesi 
güçleşmiştir. Oysa, 53 sayılı Yasa uyarınca, entitü per
soneline görevi gereği bir ayrıcalık sağlanmış oldu
ğu halde, bugün bu olanak ortadan kalkmıştır. 

Bu kuruluşun 1978 mali yılında gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile 1979 mali yılında gerçekleştirmeyi ön
gördüğü programlarının kısaca gözden geçirilmesini 
ve bazı izlenimlerimi arz etmek istiyordum; fakat vak
tin darlığı sebebiyle bu kısmı geçerek, bazı temenni
lerde bulunmak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 50 yılı aşkın bir süre

den beri ülke hizmetindedir. Kısıtlı olanakları içinde 
büyük gelimeler kaydetmiş kuruluşlarımızdan birisi
dir. İstatistik! verilerin önemi ve kullanış alanları
nın her geçen gün biraz daha genişlemesi, yeni yön
temlerin uygulama alanına konulması, örgüte yeni 
görevler yanında, yer, yasa, personel, araç ve gereç 
bakımından yeni gereksinimleri de birlikte getirmek
tedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, kuruluş ve 
yetkisi hakkındaki 1962 tarihli Yasa günün gereksi
nimlerine yanıt verecek durumda değildir. Bir yasa 
değişikliği tasarısı hazırlanmış, olup, en kısa sürede 
Meclise sunulacaktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü binası giderek büyü
yen hizmetler, personel sayısının artması, makine 
parkının gelişmesi nedeniyle gereksinimleri karşıla

mayacak duruma düşmüştür. 1979 Bütçe Yasasına 
bina tadilatı ve genişletilmesi amacıyla konulmuş 
olan ödenek istenilen nitelikte bir gelişme elverişli 
değildir. Bunun nedeni, bütçe olanaklarının son dere
ce kısıtlı tutulmasıdır. Öümüzdeki yıllarda Enstitü
nün yerleşme olanaklarını genişletilmesi yolundaki gi
rişimlerinin olumlu karşılanmasında büyük yarar 
vardır. 

Harcırah Yasasının 50 nci maddesi kapsamına gi
ren elemanların işlevlerine çok benzer görevleri, 
kendi alanında yüklenmiş olan Devlet İstatistik 
Enstitüsü personelinin ek bir yasa ile bu kapsama 
alınması, görülen işlerin sağlıklı biçimde yürütülme
si ve son derece güç koşullarda çalışan Enstitü per
sonelinin mağdur durumdan kurtarılması. 

Önünde üç büyük sayımı gerçekleştirmek gibi kü
çümsenemeyecek görevler bulunan Devlet İstatistik 
Enstitüsününün özellikle matbaasının ve bilgi işlem 
merkezinin geliştirilmesi ve büyütülmesi kaçınılmaz 
bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun 
ötesinde Devlet İstatistik Enstitüsü, yedek parça yok
luğunun yarattığı darboğazlarla da zaman zaman kar
şılaşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Devlet İstatistik 
Enstitüsünün bu tür yatırımlara yönelik isteklerinin 
olumlu karşılanması zorunluğu bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. 

Enstitünün bugünkü yöneticilerinin görev anla
yışları, mesai gün ve saatlarının dışına çıkarak çalış
maları sonunda birikmiş ve gecikmiş işlerin kısa sü
rede bitirileceğine, Enstitünün salt bilgi derleyen ku
ruluş olmaktan çıkarılarak, bu bilgileri kullanan, de
ğerlendiren her türlü araştırma ve analiz yapan bir 
kuruluş haline getirilmelidir. 

Taşra örgütünün bölgesel araştırma, inceleme ve 
veri değerleme çalışmalarına başlatılmış olması, ya
kın bir gelecekte bölgeler ve iller düzeyinde milli 
gelir tahminlerinin yapılabileceğini kanıtlamaktadır. 

Yakın bir geçmişte belli bir politikanın amacına 
yönelik olarak, enstitünün kaynak ve olanakları kul
lanılmış, teknik ve bilimsel düzeyde yapılması gelen 
çalışmalar ikinci plana itilmiştir. Öteki kamu kuru
luşları ve özellikle belediyelerden sağlanan gerçek 
dışı «memuriyet, sınav kazandı» belgesiyle Devlet İs
tatistik Enstitüsüne yersiz atamalar yapılmıştır. Dev
let İstatistik Enstitüsünün bu kuruluşlara yaptığı ya
zışmalar sonucunda bu durum kanıtlanarak, 19 kişinin 
haklı olarak görevine son verilmiş olup, diğerlerinin 
durumu halen incelenmektedir. 
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Bütçe kanun tasarılarının yasalaşmasına kadar, 
Bütçe kanunlarının uygulanması sırasında ilgililerce 
gerekli duyarlığın gösterilmesinin, kuruluşlar açısın
dan ne derece önemli olduğu ortadadır. 

Bu arada 1976 ve 1977 yılında 11 vilâyetimizde 
açılan bölge müdürlükleri 64 vilâyete intikal ettiril
miş ve 64 vilâyete ortaokul, sanat enstitüsü mezun
ları atanmak suretiyle belirli bir partinin elemanları 
bu yerlerde görevlendirilmiş; fakat İktidarımız dö
neminde bunların bir kısmının kadroları tenkis edil
miş ve amacına yönelik çalışmalar yolunda çabalar 
gösterilmiştir. Belli bir partinin elemanları tarafın
dan işgal edilen bu binalar il bölge müdürlüğü olarak 
değil, o belli partinin il binası olarak kullanılmıştır. 
Bunun da önlenmesi yolunda öyle zannediyorum ki, 
Hükümetimiz büyük çapta çabalar göstermektedir ve 
gösterecektir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin ulusumuza, 
Hükümetimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ol
masını diler, tümünüzü saygıyla selâmlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Demir Yüce; 

buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Adalet Partisi Grubu adına 1979 yılı Devlet ista
tistik Enstitüsü Bütçesine mütedair olan eleştirilerimi
zi arz ediyorum; hepinizi saygılarla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İstatistik mefhumu, devlet işlerliğinin 'kaçınılmaz 

unsurlarından biridir. 1926 yılında Türkiye Cumhuri
yeti bu işe ehemmiyet verdiğini belirterek, bu konu
da bir teşkilat vücuda getirmiştir. Bu teşkilat 1962 
yılında bugünkü İstatistik Enstitüsüne dönüştürülmüş
tür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
6 milyon lira ile çalışan bu Enstitü, bugün çok bü

yük bir boyuta ermiştir ve 2 019 kadrolu personel, 
14 sözleşmeli personel ve 118 de İş Kanununa tabi 
personel tarafından idare edilir hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz bu Enstitüyü birçok yönleriyle tenkide tabi 

tutabiliriz. Ancak, İstatistik Enstitüsünün Türkiye'ye 
getirmiş olduğu en büyük hizmet, Türk halkının ve 
kamu kesiminin istatistik denen mefhuma alıştınlma-
sı olmuştur. Bu, devlet hayatında büyük bir yararlık 
sağlayacak olaydır. Onun için, Enstitünün bu çalış

malarının Devlet tarafından alabildiğine desteklen
mesinde muhakkak ki büyük faydalar vardır. Ensti
tünün yeterli sayıda bu işe yatkın personel yetiştirme
si, fevkalade iyi bir usuldür ve bu amacı tesis etmek 
için 1963 yılında kurulmuş olan Lisans Üstü İstatis
tik Eğitim Merkezinin çalışmalarına yeniden başla
nılmasını, hayırlı bir teşebbüs olarak nitelendirmeyi 
borç biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görevlerini kema

liyle yaptığını iddia edemeyiz. Ancık, Devletin bu ne
vi verilerde istinat etmiş olduğu birçok istatistiki bil
giler hepimizi yanıltıcı olmakta, Devlet idaresinin de 
bu hususta yanılmasına sebep teşkil etmektedir. Me
sela, İstatistik Enstitüsünün vermiş olduğu birtakım 
rakamlarla Ticaret Odalarının, Borsaların vermiş ol
duğu rakamların, Ticaret Bakanlığının bu konuda ver
miş olduğu rakamların birbirine uymaması hadisesi, 
Devlet idare etmekte olanların yanlış kararlar verme
lerine müncer olduğu gibi, Parlamento sathında da 
daima müşahede ettiğimiz gibi, bizlerin de bazen lü
zumsuz münakaşalara duçar olmamıza sebebiyet teş
kil etmektedir. 

O halde, İstatistik Enstitüsünün verilerinin, res
mi veriler olarak kabul edilmesi şartının getirilmesi 
lazımdır. Bu vaciptir ve İstatistik Enstitüsüne müte
dair 1962 yılında çıkmış olan Kanunun bu yönü te
min ve tesis edecek şekilde yeniden ele alınması şart
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İstatistik Enstitüsünün bize vermiş olduğu rakam

ların tabii ki meşru esaslara istinat etmesi gerekir, 
ı ama bu meşru esaslara istinat eden rakamlarda, bizi; 

yani demin arz etmiş olduğum gibi, eğer İstatistik 
Enstitüsü Kanununun verdiği imkânlarla onun veri
lerini yegâne müracaat edilecek belgeler olarak kabul 
edecek olursak, bu takdirde İstatistik Enstitüsünün 
bazı şeyler daha yapması icap ettiği kanısı bizde uyan
maktadır. Meselâ, «Türkiye'nin hayvan ihracı şu ka
dardır» denir. Şimdi, Türkiye'nin hayvan ihracı bir 
rakam olarak verilir, sonra «Onun karşılığında Tür
kiye şu kadar döviz almıştır» denir; fakat Türkiye'
nin hayvan ihracı o değildir. 

Binaenaleyh, biz bunu nasıl bileceğiz? «Türkiye'
nin ithalâtı şudur» denir, birtakım rakamlar verilir; 
fakat Türkiye'nin ithalatı o değildir. Hepimiz de bili
riz ki, Türkiye'ye başka yollardan da ithalât yapılır 
ve Türkiye başka yollardan da ihraç yapar. 
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O zaman Devlet idare edenler, karar merciinde 
bulunanlar, bu verilere İstinaden kati ve güzel karar
lar vermek imkânından mahrum olurlar. Acaba, yeni 
yapılacak olan kanun, bizlere Devlet İstatistik Ensti
tüsünün tahmini mahiyette de olsa, bizlere doğru bil
giler vermesini temin ve tesis edecek imkânlara sahip 
olmalı mıdır?.. Bu haddizatında gayet zor ve kompli
ke bir iştir. Gayri meşru, nasıl meşru ve resmi vesai
kin içerisine geçirebilirsiniz; ama istatistik de doğru 
bilgiler, hakiki bilgiler, reel bilgiler verme sanatı ol
duğuna göre ve karar mercileri de istatistiğe istinaden 
karar vereceklerine göre, İstatistik Enstitüsünün ver
miş olduğu rakamların, doğru rakamlar olmasını te
sis etmek mecburiyeti bu suretle karşımıza çıkmıyor 
mu?... 

Binaenaleyh, İstatistik Enstitüsünün bugün ver
miş olduğu rakamlar, kendi Kanunundaki eksiklik
lerden doğan ve kati olarak ittibaı gereken rakamlar 
olmadı gibi, ileride vereceği rakamlar da bizleri ya
nıltıcı rakamlar olacaktır. Bunun tedbirlerinin de alın
ması, meşru zeminler içerisinde gayri meşruun ifade-
lendirilmesinin nasıl olacağını da bir düşünerek me
selenin hal yoluna sokulması da zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Onun için, Devlet İstatistik Enstitüsü Kanununun, 

bugünkü erişilmiş olan Türkiye realiteleri karşısın
da onu besleyecek miktarda vazife vermeye imkân 
bulunmadığı hakikati muvacehesinde yeniden ve de
min arza çalıştığımız konuları da kapsayacak şekilde 
ele alınması lazımdır. 

M ulı ter eni arka da şiarım; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bir partizanca iş

gale ta'bi tutulmuş olduğu keyfiyeti sık sık bu kürsü
lerden veya başka kürsülerden söylenmektedir. İsta
tistik Enstitüsünün işgal edildiğini söyleyenlerin, İs
tatistik Enstitüsünü de işgale tabi tuttukları bir vakıa
dır ve bunu da dile getirmek mecburiyetinde olduğu
muzu ve kınadığımızı ifade etmek isterim. 

Enstitünün bütçesinin onu kullanacaklara ve mil
letimize hayırlar uğurlar getirmesi temennisiyle hepi
nizi şahsım ve grubum adına saygılarla selâmlarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın.İlhan*, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosnunun sayın üyeleri; 

I İstatistik Enstitüsünün yapacağı işler Kuruluş Ya
sasında belirtilmiştir. Sanayi ve işyerleri ile tarım sa
yımları her 10 senede bir, nüfus sayımlan ise beşer 
yıllık aralarla yapılmaktadır. Ara yıllarda ise aylık 

I ve yıllık anket çalışmaları sürdürülür. Hal böyle iken, 
1972 yılından beri müessese düzeni' bir çalışma rapo-

j ru yayınlamadığı için bir yıl evvelki işlerin bir yıl 
sonra ne seyir takip ettiğini anlamamaktayız. Bu yüz-

I den yasama üyeleri olarak denetimlerimiz, tenkitleri
miz tam manasıyla faydalı olamamaktadır. Halbuki, 

I anagayemiz bu değerli kuruluşa elden geldiğince 
yardım etmemizdir. 

1975 Ekim ayında yapılan nüfus sayımının örnek
leme ve idari bölünüşüyle ilgili bilgiler yayın halinde 

I 1976 da sonuçlandı. Fakat, sayımın ayrıntılı bilgileri 
henüz ortada yoktur. 

Eğitim merkezinin tekrar hizmete açılması, her 
kuruluşa istatistikçi yetiştirmesi açısından değer ka-

I zanmaktadır. Bundan memnunluk duyuyoruz. Ayrı
ca, Enstitünün bütün yükünü taşıyan orta tahsilli me
murların da hizmet içi eğitimlerle teorik olarak ye
tiştirilmelerinde ziyadesiyle fayda vardır. Zaten pra-

I tik açıdan yetişmişlerdir. Bunların istatistikçi fcavra-
! mı içerisinde eğitimlerinden sonra yer alması kamu. 
j yönetimi bakımından uygun olur. 

Dış Ticaret İstatistikleri Şubesi ile Bilgi İşlem Mer-
i kezi arasındaki uyumlu çalışma sonucu föy halinde 
i aylık rakamların yayına sokulması öğünülecek husus-
1 lardan birisidir. Diğer birimlerin de aynı uyum için-
| de bulunması temenni edilir. 

i Seçim istatistiklerinin zamanında yetişmemeleri 
! karşısında üzüntü içindeyiz. Bunun da yetişmesini te-
i menni ediyoruz. 

Enstitü bütçesinin Türk Milletine ve Enstitü men-
i suplarına hayırlı olmasını temenni eder, hepinize say

gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür odeı'Iz efendün. 

Saysn Bakan, buyurun efendim. 

I DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (îstanjbul Möfevelküi) — Saym 
'Başkan, Saym senatörler; 

• 'Devlet İstatistik. Enstitüsünün, 'asLiîıia planların ya« 
| pılmiasinda, toplumsal vs sosyal yapıma g&stelrg&l'arıi 
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oimlası ibakmumidian sayım sözcüterlin degiındiği gibi çok 
önemlü 'bir yeri vardır. Hükümet olarak amacıımız bu
rayı gerçek bir 'kamu kuruluşu haline ge^rmıektir. 
(Bu amaçla yenıiden düzeMenimıişiltir ve peraond .soruma 
lan çözümlendikten sonra, tâknıilk baJkıimidan Devlet 
İstatistik, Enstöitüsiü sayım. sözcülerim dle değindiği ça-
lıişirrtaJîaırı yapmak üzene hızlı bir çabanın liçlinie girmliş-
tir. 

Seçim sonuçları baş'ta olmak üzere, birçok istatis
tikler 1978 yılında tamamlanarak yayınlanmıştır. 1979 
yılında daJha büyük bir programla karşınıza çıikmak-
ıtadi'i'. 

Arkaldaşlların birlikte değimdikterti yeni bir yasa 
Haşarısının hazırlığı linindeyiz. Bunu da toplumun ge-
röksünimlıeıiinie cevap verecek bir biçimlide bazın1 ay; p, 
kusa sürede Yüce Mecllisfere sunacağız, Bunun dışın
da, ileri sürülmüş olıan öneriler içftn dıe, «bunları dik
kate alacalımızı söyler, bıelirtir; Yüce Senatonun sa
yın üyelerini Saygı 'ile seTam'îar, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Bakan. 
Sayın senatörler, Devlet îstöaltistıilk Enstitüsü Bü>t-

çesli üzerindeki müzaikereler bitmlişitir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmöışitfrr. 

B. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 

Uira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmet
leri 2,01 747 Om 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su-
muyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kalbul edlilmiişltiir. 

111 istatistik Yerlilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi hizmetleri 185 360 000 

BAŞKAN — Bölümü oylar imza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kalbul edıilmûşlttir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtılamayan 
transferler, 3 652 OOO 

BAŞKAN — Bölüımiü oylarınıza su-
ınuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kalbuıl edilmişHir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi Senaitomuzca 
ikaibuil edilmlişitir. Türlk Milletine ve Müessesesine ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Efendim, bugün saat 10,.00'da toplanmak üzere 
BirleşimS kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0,43 

_ 241 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1979 Cumartesi 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNGt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1979 yılı Bütçe Kamunu tasarısı ve Bütçe 

Kanma Komlisiyarıu raporu. {M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (DaŞLrna tarihi : 
30.İJİ979) 

X 2. — 1979 yılı Va'kîflar Genel Müdürlüğü büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Koîr/sıyo'nu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 1/585) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihli : 30.1.1979) 

X 3. — 1979 yılı Topna'k ve Taran Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/209; C. Senatosu : 
1/584) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 

X 4. — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kamınu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/612) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 5. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikle! Gendi 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 

X 6. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
BütÇa Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/232; 
C. Senatosu: 1/607) (S. Sayısı: 868) (Dağıtma tani-
•hi: 30 . 1 .1979) 

X 7. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağkk, Ge
nel Müdürlüğü 'Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/60:8) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30, - 1 . 1979) 

X 8. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka-
'nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : İ/224; C. Senatosu •: 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 9. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karmla Komisyonu Ra-ı 
poru. (M. Mecîisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) (S. 
Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi: 3Q.1.1979) 

X 10. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclis*; : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı : 855) 
(Dağ.tma ta.ı'-hi : 30 . 1 . 1979) 

X 11. — 1979 yılı Anlkara Üniversitesi bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karm'a Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi i: 1/212; C. Seııatosu : 1/587) (S. Sayısı: 
848) (Dağıtma talihi : 30 . 1 .1979) 

X 12. — 1979 yılı Hacettepe Üniversltsöi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu: 1/596) (S. Sayısı : 
857) (Dağ, tma tarihi: 30 . 1 . 1979) 

X 13. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karm'a Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisli: 1/225; C. Sena'tosu: 
1/6Q0) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 14. — 1979 yılı Çukurova Üniveralteıi Bütçe) 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo j 

ru. (M. Meclisi: 1/217; C. Senatosu: 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi : 30,1.1979) 

X 15. — 1979 yılı Diyarbakır Üniveniied Bü:çe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma KorrJ'syonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı^ 
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 16. — 1979 yılı Cumhuriyet ÜnivenOfesü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo-

(Devamı arkada) 
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ru. (M. Meclîsi •: 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sa
yısı : 852) (Dağiiömıa 'tarihi : 3-0.1.1979) 

X 17. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karala Komisyonu Rapo
ru. (M. M e c M : 1/228; C. Senatosu: 1/6C3) (S. Sa
yısı •: 864) (Dağıtma taıihi: 3Q.l.1979) 

X 18. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karımla Konıllsyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu: 1/590) (S. Sayısı: 
851) (Dağıtanla 'taıihi : 30.1.1979) 

X 19. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karina Komisyona Raporu. (M. 
ıMec&i: 1/220; C. Senatosu: 1/595) (S. Sayısı : 856) 
(Dağjitmia taıüıi : 30,1.1979) 

X 20. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasiarısı ve Bütçe Karama Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 1/211; C. Senatosu: 1/586) (S. Sayısı : 
847) (Dağıtma ıtarM: 30.1.1979) 

X 21. — 1979 yılı Atatürk Üriveıiscii Bü-çe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Kornisyc-nu Rapora. 
(M. Meclisi: 1/213; C. Senatosu: 1/588) (S. Say;sı : 
849) .(Dağıtıma 'tarihli: 30,1.1979) 

X 22. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meeî'isi: 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı: 
858) (Dağı'tma tarihi : 30.1.1979) 

X 23. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 1/229; C. SenlatosU: 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağı'trma tarihi : 30.1.1979) 

X 24. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ramjisyonu 
Raporu. { ;M. Meclisi: 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 25. — 1979 yılı Kayseri Üniiver sitesi 'Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/6GJ2) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi: 3Q.1.1979) 

X 26. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu, 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 27. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 'Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karmia Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
1/605) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi: 30,1.1979) 

X 28. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
•Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı : 866) (Dağı'tma tarihi : 3a 1.1979) 

X 29. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür* 
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büfçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 

! 1/509) (S. Sayıra : 870) (Dağııtma tarihi': 30.1.1979) 

X 30,. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
(Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karıma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) (S. 
Sayısı: 871) (Dağıtıma talihi: 30.1,1979) 

X 31. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyona Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu: 1/613) (S. Sa
yısı: 874) (Dağıtma ifiarliM: 30.1.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

iB H BİRİxNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....>.. >m< . . < < . . . 


