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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
1978 yıh Bütçe kanunu tasarısının (1/52) (S. Sa

yısı: 47) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
a) Cumhuriyet Senatosu, 
b) Millet Meclisi, 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı ve 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri kabul 
olundu. 

19 Şubat 1978 Pazar günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20.28'de son verildi. 

Başkan 
Başkan 

Cahit Karakaş 
Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Başkanvekili 
Mahmut Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 110 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete TanKa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/243) 

, BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bütçe gö
rüşmelerine geçmeden önce Başkanlığımızın birkaç 
tane sunuştan var, Genel Kurulun bilgilerine sun
mak istiyorum. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek oîan Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı Doktor Mete Tan'ın dönüşüne 
kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Dev
let Bakanı- ve Başbakan Yardımcısı Doktor Faruk Sü
kan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/245) 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin istemleri 
var, okutup, onayınızı alacağım: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin, hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 16 . 2 . 1978 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Adana Milletvekili Hasan Aksay, 39 gün hastalı
ğı nedeniyle 2.11.1977 tarihinden itibaren. 

istanbul Milletvekili Halûk Ülman, 60 gün ma
zereti nedeniyle, 1 . 3 . 1978 tarihinden itibaren. 
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BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup onayınızı alacağım: 
«Adana Milletvekili Hasan Aksay 39 gün, hasta

lığı nedeniyle 2 . 11 .1977 tarihinden itibaren.» 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«İstanbul Milletvekili Halûk Ülman, mazereti ne

deniyle 1 . 3 ,1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bu yasama yılında iki ay izin alan istanbul 
Milletvekili Halûk Ülman'a ödeneğinin verilebilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/244) 

BAŞKAN — Sayın Ülman'm ödeneğinin ödenme
si Genel Kurulun kararına bağlıdır. Okutup onayınızı 
alacağım: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Mazereti nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

iki ay izin alan İstanbul Milletvekili Halûk Ülman'a 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclîsi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, programımız 
uyarınca Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. Sıra 
Başbakanlık Bütçesindedir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve şahısla

rı adına söz alan sayın üyeleri okuyorum efendim: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Oğuz 
Yazıcıoğhı, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 
Şensoy, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sa
yın Sadi Somuncuoğlu» Milli Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Recai Kutan. 

Kişisel olarak lehinde: Sayın Zeki Eroğlu ve Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 

Aleyhte : Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali 
Sarıoğlu, Sayın Mehmet özutku. 

(1) 47 S. Sayılı Basmayazı 17 , 2 . 1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakas 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, Sayış
tay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/72) ' . 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır, 
okutuyorum* 

Sayın Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden affımı dUer, Say

gılar sunarım. 
İstanbul Milletvekili 

Osman Özer 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş

tur. 

LEN İŞLER 

Üzerinde : Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mehmet 
Çatalbaş, Sayın Mehmet Irmak ve Sayın Şener Battal. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Oğuz Yazıcıoğîu'nun. Buyurunuz Sayın Yazıcı-
oğ!u< 

Söz süreniz 20 dakika efendim. 
CHP GRUPU ADINA OĞUZ YAZICIOĞLU 

(Adana)— Sayın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Bütçenin tümü üzerinde eleştiriler yapılmış, on
dan sonra en önemli bütçe olan Başbakanlık Bütçe
si, Yüce Meclisin önüne gelmiştin 

Başbakan, hem yürütmenin başı, hem de iktidar 
partisinin genel başkanı olması nedeniyle, çoğulcu de
mokrasilerde odak noktasıdır. Özellikle bizim gibi 
genç demokrasilerde lider başbakanlık, olağanüstü 
önem taşıyan bir yerdir. Bu nedenle Başbakanlık Büt
çesinde, genel yurt sorunlarının ortaya konulması, 
Yüce Meclislerin önemli bir geleneği olmuştur. 

1978 Başbakanlık Bütçesi üzerindeki Cumhuriyet 
Halk Partisi Gnıpunun görüşlerini bu espri içinde 
sunmak isterim. 

MC Hükümetlerinin 1977 yılı sonunda bir daha 
gelmemek üzere giderken, ülkeyi bir enkaz halinde 
bıraktığı söylendiği zaman, eser sahipleri tepki göste
riyorlar. İsminin şu veya bu olması önemli değil, an
cak bırakılanın ne olduğunu iyice saptamamız gere

n i . — GÖRÜŞ 
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kir. Yurt gerçekleriyle buluşmanın bugün tek aracı ı 
budur. Onun için, bu saptamayı iyi yapmak öncelik 
taşıyor. 

Sayın Ecevit Hükümeti her şeyi güllük gülistan
lık iken mi devralmıştır? Ülkede herkesin can ve mal 
güvenliği korunurken, işsiz veya aç kimse bulunmaz* 
ken veya yurt ekonomisi döviz kıtlığı değil de, döviz 
fazlalığının sıkıntılarını çekerken mi devralmıştır? 
Yoksa fiyatların tek düze olduğu veya bütçelerin denk 
ve plan hedefleri aşılmışken mi devralmıştır iktidarı? 
Bu mu söylenmek isteniyor? 

Sayın üyeler, ülkemiz açık bir rejim içindedir. 
Kişinin bir diğerini, özellikle bu seviyede yanıltma
sı son derecede zordur. Ülkemizde insanların, etkile
ri iden rahatsız olduğu olayların nedenlerini ve kay
nağım bilmek durumundayız ve ayrıca bunu bilmek 
zorundayız. Bu bizim kaçınılmaz görevimizdir. Adını 
ne koyarsak koyalım, bu Hükümet çok çetin koşul
ların bir sonucudur; nedeniyle de, oluşum koşullarıy
la da olağanüstü bir nitelik taşımaktadır. 

Geriye baktığımız zaman gördüğümüz manzara 
şu: En önemsiz gözüken özgürlüklerin dahi Anayasa 
île korunduğu bu ülkede, özgürlüklerin en saygı de
ğeri olan yaşam hakkı yoktur. Türkiye hergün gence
cik insanların birer birer devrildiği bir savaş alanı 
oldu. Kim... 

SABAHATTİN ADALI (Hatay) — Şimdi yaşı
yorlar öyle mi? 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Biz sizi sü
kûnetle dinledik, siz de dinleyin beyefendiler. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Daha konuşma
dık yahu. 

BAŞKAN — Siz buyurunuz. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Kim, nere
de, nasıl ve ne zaman saldırıya uğrayacak Veya öldü
rülecek, bilmek olanaksız. Anarşi kol geziyor ve bu 
ülkede milletvekillerinin evleri bombalanıyor. Okullar 
kapalı ve Devleti yönetenlerce korunan sokak eşkiya-
larınm işgali altında. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Okulları açın. 
OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Okullara gi

rişte yetenek değil, önceden belli siyasi görüş koşul 
olarak aranmakta ve öğrenim özgürlüğü Anayasanın 
sayfaları arasında tutuklu. 

1 milyondan fazla insanımızı yurt dışında çalışma
ya gönderdiğimiz halde, sayısı hızla artan gizli ve 
açık işsizler ordusu. 

Devlet kadroları sonuna kadar zorlanmış ve şişi
rilmiş, ehliyetsiz ve yeteneksiz insanların önemli yö

netim yerlerine getirilmesiyle devletin saygınlığı bü
yük ölçüde kaybolmuş. 

Ülkede ahlaki değerler sistemi baştan sona yıkıl
mış. İnsanlar büyük ölçüde normal kazançlarıyla ye
tinme alışkanlıklarını yitirmişler. 

Anayasa, diğer normal yasalar kadar dahi, siyasi 
iktidarlarca saygı görememiş, toplumsal her bozuklu
ğun suçu Anayasanın sırtına yüklenmeye çalışılmış. 
Ülkedeki özgürlük düzenine ağır darbeler indiren 
1971 Anayasa değişikliği dahi yeterli bulunmamış, 
üike yönetimindeki yeteneğinden kuşku duyduğumuz 
anamuhaiefet lideri bugün de sızlanmalarına devam 
etmekte. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasayı siz de
ğiştirdiniz. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Geniş emek
çi kitlelerınce özlenen demokratik haklan sağlayama
yanlar, onların isteklerini çarpık kapitalist sistemle 
cevaplayamayanlar, çareyi onların ağzına tıkaç vur
makta bulmuşlar. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — İktidar adı
na mı, muhalefet adına mı konuşuyorsun? 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Plan değil, 
pilav diye düşünen düşünce sahipleri, yasa süresinin 
bitiminden ancak 2 gün önce plan stratejisini Yüce 
Meclîse verebilmiş, son günün son saatinde «5 Yıl
lık Kalkınma Planı Taslağı» diye birtakım karışık ve 
düzensiz istatistiki bilgileri aktarabilmişlerdir. Bu öy
le bir plan taslağıdır ki arkadaşlarımı değil siyasiler, 
planı yapmakta görevli kişilerce dahi reddedilmiş ve 
«Bu taslak bizim tarafımızdan yapılmadı» diye kamu
oyuna duyurulmuştur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yarın gene sahip 
çıkarsınız. 

BA$KAN — Efendim, devamlı olarak yerinizden 
müdahale etmeyiniz rica ediyorum. 

Siz buyurun efendim. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Ülke ekono
misinin!-70ı sente muhtaç olduğu, devrin başbakanınca 
dünya kamuoyuna duyrulmuş. İç ve dış borçlar ve 
bozukluklar, ülke ekonomisini herkese el açar duru
ma getirmiştir. Borç verme olanağına sahip çok ulus
lu kuruluşlar borç verme koşulunu ülke ekonomisini 
kendilerinin düzenlemesine bırakmak olarak belirt
mişler. Sözde milliyetçi yöneticiler ise, bu koşullan 
dahi ucundan kenarından değiştirerek, kabule Iıazır 
durumdalar. 

Saym milletvekilleri* genel hatlarıyla 1977 yılı son
larında ülkemizin durumunu böylece arz etmeye ça-
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listen. Buna ne isim koyacağız? İsmi önemli değil; 
ama içeriği bu. O, her şeye hepimizce layık görülen 
Türkiye'nin son bağımsız Devletinin ve halkının du
rumu bu. 

Bütçe Karma Komisyonunda bir sayın üye şöyle 
diyor: «İktidara gelmeyi amaçladıklarında durumu bil
miyorlar mıydı?.» Durum elbette biliniyordu. Bilindi
ği içindir ki, şu ezilen, horlanan halkı bir an önce mil- ' 
liyetçi cephelerden kurtarmak için, başta Cumhuriyet 
Halk Partisi olmak üzere, diğer partiler ve AP'den 
kopan diğer sayın üyeler, iktidar değişikliğine gittiler. 
Ama mertçe konuşmak gerekirse, Devletin bu denli 
vahşice ve bu denli sorumsuzca tahrip edildiğini bil
mek, ancak suyun gözüne gelmekle, iktidar olmakla 
mümkündür. 

Sayın üyeler, 1978 yılı başlarında yeni Hükümet 
kurulduğu zaman, bu denli ağır miras bırakanlardan 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak fazla bir şey 
ümit etmiyorduk. İstiyorduk ki, yeni Hükümete kar
şı biraz insaf göstersinler, onun başarısı için biraz sü
re tanısınlar. Ama öyle mi oldu? Henüz Hükümet 
güvenoyu almadan başladılar:» Anarşi tırmanıyor.» 
Daha bakanlık müsteşarlan değişmeden vaveyla kop
tu: «Memurlar kıyılıyor.» (AP sıralarından gülüşme
ler.) Değil mi arkadaşlar? Arkasından Sayın Demir
el'in kendi deyimiyle, «Felâket tellallığı.» Bir aya ka
dar ülkemizde hiçbir ihtiyaç maddesi kalmazmış, Tür
kiye bir aya kadar yokluklar ülkesi olurmuş. Kim
miş felaket tellallığını yapan? 

Maksat açıktır, yeni kurulan Hükümeti başarısız 
kılmak. Ama kendilerine şu Yüce Meclis kürsüsünden 
sesleniyorum: Bu Hükümet mutlaka başarılı olacak
tır, buna Türk halkının yaşam kavgası için zorunlu
yuz. Ama çok küçük bir olasılıkla, Sayın Demirel'in 
kehaneti doğru çıkarsa, bu çatı tüm demokratik ku
rumlarıyla birlikte ilk defa kendinin başına çökecektir 
ve Sayın Demirel'in, bu enkazın altından Sayın De-
mirel'i hiç kimse kurtaramayacaktır. 

NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Burada cevap 
verecek adam yok mu, sana mı düştü? 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Ama, sa
yın anamuhalef et grupu ve sayın burada bulunmayan 
lideri, sizlerin istemeyip de yapamadığınız... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Senin liderin bura
da mı? 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — «Burada bu
lunmayan», dedim. 

Sizin istemeyip de yapamadığınız yapıcı muhalefe
ti de Cumhuriyet Halk Partisi Grupu yapacaktır; bu
na bütün kalbinizle inanmanızı isterim. Ekonomiyi 

çarpık kapitalizmden, sosyal hayatımızı şeriat ve ka
fatasçılık kalıplarından kurtarmak, Türk halkını mut
lu bir yaşam düzeyine çıkarmak için Hükümete biz 
yol göstereceğiz, biz denetleyeceğiz. 

ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Türk Mil
leti, Türk Milleti... «Halkı» değil, Türk Milleti. (CHP 
ve AP sıralarından karşılıklı gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Efendim lütfen sükûnetle izleye
lim. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, uğruna çalışmayı yeminimizle pekiştirdiği
miz Türk halkının mutluluğu için, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun, 1978 yılı Bütçesinde Hükümetten 
öncelik taşıyan bazı istemleri vardır : Devlet tüm ku
rumlarıyla hukukun üstünlüğü kavramına sadık kal
malı ve Anayasayı işlerlik halinde tutmalıdır. Yargı 
kararlan tümüyle genel mahkeme ve Danıştay kararı 
ayrımı yapılmaksızın uygulanmalı, geçen iktidar dö
neminde olduğu gibi anayasal kuruluşlar arasında, 
«şu sendendir, bu bendendir» ayırımı yapılmamalı
dır. «Plan değil pilav; plan kalkınmamıza ve sana
yileşmemize dar geliyor.» sözlerinin bundan böyle ta
rihe karıştığım biliyoruz. Dileğimiz, bir partinin ka
rargâhı haline getirilen istatistik kuruluşlarının bu 
durumdan çıkarılarak, derhal ülke tüketim istatistik
leri yapılmalı ve bu verilerle en kısa sürede 1978 yılı 
ara planı hazırlanmalı Yüce Meclislere sunulmalıdır. 
Geçen yılların ekonomik yaralan bu şekilde sanldık-
tan sonra, 30 Kasım 1977'de yasak savma kabilinden 
Meclise sunulan gibi değil de, ciddi ekonomik veri
lerden esinlenen kalkınma planı hazırlanmalı ve vakit 
geçirilmeden Yüce Meclislere takdim edilmelidir. 

Her kurum ve kuruluştaki bozukluğun en belirgin 
ve sivri örneklerini Kamu görevlisi - vatandaş ilişki
lerinde görmekteyiz. Kendisini siyasi iktidarlara kar
şı sonuna kadar bağımlı sayan bazı kamu görevlileri
nin, vatandaşa karşı aslan tavn aldığı, gereksiz güç
lükler çıkardşğı ve çoğu kez siyasal düşüncelerine 
göre işlem yaptıklan bilinen bir gerçektir. Bu dav
ranışın salt Kamu görevlisinin kusurundan doğmadı
ğı, geçmiş iktidar zihniyetinin de bu davranışta et
kin okluğunu biliyoruz. Nedeni ne olursa olsun, bu 
davranışın haklılığı yoktur, Yasaların tam uygulan
ması sağlanmalı, yasalarda, eksiklik varsa bulunup 
çıkanlmah ve Kamu görevlileri de siyasal iktidara 
karşı korunmalıdır. Ancak, siyasi iktidarlara karşı ba
ğımsız olan kamu görevlisi, vatandaşa karşı her gün, 
her saat deney vermeye zorunlu tutulmalıdır. Her ka-
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mu görevlisi, oturduğu yerde neden bulunduğunu ve 
ekonomik yönden kime bağımlı olduğunu bilmelidir; 
bu sağlanmalıdır. 

Halkımızın en büyük dertlerinden biri olan işsiz
lik sorununa yeni çözümler aranmalı ve tam istihdam 
hedefine en kısa sürede varılmalıdır. 

Özellikle KİT'lerde israf önlenmeli ve KfFîerin 
yasaya aykırı olarak işveren sendikalarına aidat öden
tileri durdurulmalıdır. 

Atatürk'ün önderliğinde Türk halkınca gerçekleşti
rilen Kurtuluş Savaşları ile tüm dünyada saygınlığı
nı vurgulayan Türkiye'nin izleyeceği yeni dış politika
larla, geçmiş iktidarlarca zedelenen bu saygınlığın tek
rar kazanılması sağlanmalıdır. Türkiye, kendi ulusal 
güvencesini gözeterek, insanlığın temel saydığı değer
ler ve özgürlükler için kendine düşeni eksiksiz yerine 
getirmelidir. Ülkeyi açık bir savaşa, ekonomiyi çö
küntüye, yönetimi çağ dışıhğına, kardeşi kardeşe kır
dırmaya, ulusu bölünmeye, yurdumuzu dış güçlerin 
çıkar - paylaşım alanı olmaktan çıkarmalıdır bu Hü
kümet. 

Sayın üyeler; ülkemiz bugün ekonomisiyle sosyal 
ve siyasal yapısıyla gerçek bir çıkmazın içine sokul
muştur. İşin en kötüsü, bu çıkmazlar, insanlarımızın 
değer ölçülerimde sarsmaya başlamıştır. Çalışmadan 
kazanmak, (hangi araç kullanılırsa kullanılsın önemli 
değil) kısa sürede mal varlığı edinmek, kutlanacak bir 
davranış olmuştur. Emeğiyle kazananlar ise becerik
siz, işini bilmez kişiler niteliğini almış, kınanır hale 
gelmiştir. Bundan böyle devrin değiştiği, soygun ve ta
lan devrinin kapandığı kamuoyuna anlatılmalı, inan-
dırılnıahdır. Nasıl olacaktır bu? Özellikle son yılla
rın büyük talancılarının ellerini kollarını sallayarak 
gezdiği ülkemizde, inandırıcı olmak zordur. Ancak, 
memnuniyetle öğreniyoruz ki Hükümet, geçmişte ya
pılan yolsuzlukları saptamak ve ortaya çıkarmak için 
bir Başbakan Yardımcısını özel olarak görevlendir
miştir. Bu görevin yürütülmesini dikkatle izleyece
ğiz ve gerekirse tüm olanaklarımızla onlara yardımcı 
olacağız .Sahte kahramanların ortaya çıkıp; «Ne var
sa ortaya çıkarsınlar, Devletin arşivleri ellerindedir, 
ortaya çıkarmazlarsa namerttirler» şeklindeki sözle
ri, ne Türk kamuoyunun, ne de Cumhuriyet Haîk 
Partisi Grupunun suskunlukla izleyeceği beyanlar de
ğildir. 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Hesap soraca
ğız tabii. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Devlet soy-
guncıllannın en kısa sürede ortaya çıkarılmaması ha

linde, sahte kahramanların yapacağı hiçbir şey yok
tur; ama Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu bunun so
nuna kadar takipçisidir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Saygı değer milletvekilleri, sözlerimi bağlamak is
tiyorum. 

NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Çok heycan-
hsın, 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Evet heycan-
lıyız. Yıllar boyu bu halka hizmet etmekte sizin gös
teremediğiniz heyecanı gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Süreniz bitiyor Sayın Yazıcıoğlu, 
siz cevap vermeyiniz, konuşmanıza devam ediniz. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, yeni kurulan Sayın Ecevit Hükümeti Büt
çesinin Türk Halkına yeni umut ve mutluluklar büt
çesi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle 1978 Başbakan
lık Bütçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak beyaz oy vereceğiz. 

Türk Halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, say
gılar sunanın arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 

Şensoy'da, buyurun Sayın Şensoy. (AP sıralarından al
kışlar.) 

AP GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (Ordu) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1978 mali yılı Başbakanlık Bütçesi hakkında Ada
let Partisi Grupunun görüş ve düşüncelerini arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. Grupum 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasimiz 1978 yı
lına fevkalade ağır bir yara alarak girdi. 1977 seçim
leri sonunda vatan sathında tezahür eden irade ile, 
Meclisimizde tezahür eden irade aynı olmadı. Hür 
parlamenter demokratik nizamda, ekseriyet prensibi 
esastır. Milleti, milletin ekseriyetinin temsilcileri idare 
eder. Şayet ekseriyet yerine ekalliyetin hâkimiyeti söz 
konusu ise, orada demokratik idareden bahsetmek 
mümkün değildir. Bugün Hükümet olan Halk Parti
si, iktidar için gerekli çoğunluğa sahip değildir. Böyle 
bir Hükümet modeli de, meşru otoritenin kaynağına 
ters düşmektedir. 

Diğer taraftan, bu Hükümetin nasıl kurulduğu 
kimsenin meçhulü de değildir. Bu Hükümet, Türk de
mokrasi hayatına entrika sokularak oluşturulmuştur. 
Bunun baş sorumlusu da bugünkü Hükümetin başı 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'tir. 
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İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) —' Soyguncuların ba
şı da Demirci'dir!.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oy'un kaç 
yazıyor? Onu söyle. 

KEMAL'ŞENSOY (Devamla) — Şu anda doğuş
tan hile ve entrika ile malûl bir Hükümetin bütçesini 
eleştirmek fevkalade hazin, fevkalade esef vericidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde meşru otoritenin 
kaynağının değiştiği, yani ülkeyi idare etmek hakkı
na sahip olmayanların, millete rağmen ülke idaresin
de söz sahibi olduğu gerçeğiyle yeni karşılaşmış de
ğiliz. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim hatibi izleyelim lütfen. 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Mazide bunun 

çeşitli örneklerini gördük geliyoruz. Hemen ilave et
mek isterim ki, Adalet Partisi 1978 yılında bir milli 
mücadeleyle karşı karşıyadır. Daha doğru bir tabir 
ile milletçe bir milli mücadele dönemine girmiş bulu
nuyoruz. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Soygunun millisi olur 
mu? 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Milli mücadele, 
her zaman, vatanı düşman istilasına uğramış veya 
böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış milletlerin 
giriştiği mücadelenin ismi değildir. Milletlerin hür ira
desine el uzatıldığı zaman da giriştikleri mücadeleye, 
milli mücadele denir. Bundan tam 32 yıl önce mil
letçe başlattığımız büyük hürriyet ve demokrasi mü
cadelesini sonuna kadar bir milli mücadele ruhu içe
risinde götürmenin azim ve kararlılığı içinde bulun
duğumuzu, bu yüce kürsüden Adalet Partisi olarak 
bütün cihane bir defa daha duyurmak isteriz. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz onların 
kopyalarısınız. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Ciha
na duyurmaya lüzum yok, Türkiye'ye duyur yeter. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 1946 ile 1950 
yıllan arasında kabaran siyasi şekavet arzusunu 1978'-
de bir başka biçimde vurguladı. Bir gün gelecek 
mutlaka bunun da hesabı sorulacaktır. 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) Hırsızlıkların, yeme
nin... 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Uğruna nice 
kahramanlar feda olunan demokrasi mücadelemizde 
sabır, metanet, akıl, yüce millete güven duygusu, her 
şeyin üstünde olacaktır. Adalet Partisi hep zor günle
rin, bunalım dönemlerinin, çilenin, ıstırabın, hicranın 
partisi olmuştur, 
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OSMAN KAYA (İstanbul) — Kırat'ın nalları düş
tü! 

BAŞKAN — Sayın Kaya rica ediyorum, lütfen. 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu kader çiz

gisinden şekvacı da değiliz. Çünkü, milletçe karşılaş
tığımız zor ve karanlık günleri, Adalet Partisinin ve 
onun sayın lideri Süleyman Demirel'in sayesinde aş
tık geliyoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Ahval ve şerait ne olursa olsun, yüce milletimize 
' olan güvencemizi, inancımızı bir gün olsun dahi kay

betmedik. 
Muhterem milletvekilleri, tarihinin hiçbir dönemin

de milletin hür iradesi ile iktidar olamayan Cumhuri
yet Halk Partisi, bugün derin bir şaşkınlık içindedir. 
Kin ve haset dolu yılların ardı sıra akıp gelen vaatler 
manzumesi, her saniye, her dakika, her gün Halk Par
tisinin ayaklarına dolaşmaktadır. Bir zamanların umu
du Sayın Ecevit, şimdi bir halaskar görünümü ortaya 
koymak gafleti içindedir. İktidar mı olmuştur, yoksa 
muhalefette midir, yoksa bir rüya mı görüyor, bun
ları pek ayırt edemiyor. Ancak, muhteva ve hedefi
nin anlaşamamasına özel itina göstererek, ortaya 
koyduğu sloganlara yenilerini ilave edip, bir süre da
ha gidebileceğini zannediyor. Bilmiyoruz, tarihte ül
kelerini felakete sürükleyen sözde halaskarların değiş
mez karakter yapısıdır bu belkide. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İşte bunun 
adı Süleyman Demirel'dir. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Halk iktidarını 
mazide bir türlü izah edememiştir; herkesin anladığı 
veya anlamaya çalıştığı manadan korkmuş ve yılmış-
tır. 

«Köy - Kent, öz yönetim, halk sektörü» tabirle
rinden ne kendisi bir şey anlamıştır, ne de başkaları
na bir şey anlatabilmiştir. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Sizin pilavdan an
ladığınız gibi. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bunda yadırga
nacak bir husus yoktur. Çünkü, Devlet adamlığı vas
fı kolay elde edilebilecek bir vasıf değildir. Evet, şim
di de Sayın Ecevit Yüksek Askeri Şûra toplantısında, 
«Yeni bir ulusal savunma kavramı geliştireceğiz» di
yor. 

OSMAN KAYA (Devamla) — Siz anlamazsınız 
ondan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Aziz arkadaş

larım, milli savunmamızla ilgili konuların çekip uzat-
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maya, kavram kargaşalığının içine itilmeye tahammü
lü yoktur. Milli Savunma, Türk Milletinin bekası 
demektir. Milli Savunma, vatan demektir. Türk'ün 
rengini harp meydanından, şeklini semadan alan şanlı 
Bayrağı demektir. Bu kavramla kimse oynayamaz. 
Bu kavramı, herkese göre değişebilir manaya getir
meye kimsenin hakkı yoktur. (AP sıralarından alkış
lar.) 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir partinin, hiç
bir zümre veya şahsın değildir. Topyekûn Türk Mil
letinin son ve yüce Devletidir. Milli savunmamız ise, 
bu yüce Devletin çelikten iradesinin ebedi ve yılmaz 
bekçisidir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Böyle böyle 
nutuk çektiniz, arkasından cebe aldınız. Böyle uyut
tunuz milleti... 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, 1978 Mali Yılı Bütçe müzakereleri, Türk si
yasi hayatına ibret ve dehşet verici tablolar getiriyor. 

Dün söylediğinden bugün habersiz görünen, eşine 
rastlanmayan sorumsuzca beyanlarının neleri götü
rüp neleri getirdiğinin hesabını yapmaktan habersiz 
Devlet adamı tipi. 

Bakınız Hükümetin başı Sayın Ecevit, 1977 yılı
nın Aralık ayının 3 ncü günü Milliyet Gazetesinde 
yayımlanan beyanatında ne diyor: «Kendi dinamizmi 
ile büyümesini sürdüren Türkiye, bu kadar küçük 
bütçeye sığmaz. 1978 Yılı Mali Bütçesi Türkiye'nin 
kalkınmasındaki duraklamayı sürdürebileceği gibi, 
halkı da daha çok yoksulluğa mahkûm eden bir zih
niyetle hazırlanmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, bahsedilen küçük bütçe, 
günlerden beri Yüce Meclislerde görüşülmekte olan 
bütçedir. Eeevit Hükümetinin cankurtaran simidi gi
bi sarılarak getirdiği bütçedir. 

Mesele bununla da kalmıyor, aynı zat 4 gün son
ra Türkiye radyolarından kamuoyuna şunları söylü
yor : «1978 Bütçe Tasarısı Cephe Hükümetince, Türk 
demokrasisinin de gerileme ve küçülme döneminin 
başlatıldığım kesinlikle kanıtlayan bir resmi belge
dir.» 

Sayın Ecevit, hızını alamıyor, devam ediyor : 
«1 Aralıkta Meclise sunacakları bütçe, Anayasaya ay
kırı bir bütçe olacaktır.», «Eğer Cephe Hükümeti büt
çeyi getirmekte direnirse kendi gayrimeşruluğunu 
ilan etmiş olacaktır.» diyor. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi Sayın Ecevit'ten 
soruyorum, Cephe Hükümetinin, Yüce Meclislere 
sunduğu bütçeyi kabullenip, müzakerelerini yaptığını-

| za göre, kendi mantığınızla gayrimeşru olmuyor mu-
I sunuz, istifa için daha neyi bekliyorsunuz, yoksa Tür

kiye'de Halk Partisinin Genel Başkanlık görevini ya
pan bir başka Ecevit daha mı var, yoksa Türkiye-

I miz iki ruhlu bir Ecevit'le mi idare ediliyor, bu söz-
I 1er size ait değilse milletin kürsüsüne çıkıp, neden 
i ilan etmiyorsunuz? 
I Demek ki, size ait olduğunu kabul ediyorsunuz. 
I O halde Bütçe Kanunu gibi, hükümetlerin siyasi ter-
I cih ve iktisadi anlayışının damgasını taşıyan bir 
I önemli belge hakkında uluorta konuşmayı, çelişkiler-
I le dolu zihin yapınızın tabii neticesi kabul edenlere 

hak verdirmek mi istiyorsunuz? 
I Sayın Ecevit, malınızın size ait olduğundan siz de 

şüphelisiniz. Bunda haklısınız; haram mal kimseye 
hayır getirmez. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al-

I kışlar.) Bir gün gelecek onu geri vereceksiniz. 
I Aziz milletimizin af ve atıfet duyguları en^in-
I dür; ama o kendi iradesine uzanan elleri muilaka bir 
I gün kınar. O günler uzak değildir. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — İskenderun'a git-
I de hınsızı öğren. 

BAŞKAN — Efendim, sükûnetle izleyelim hati-
I bi, lütfen sayın arkadaşlarım. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem 
millelıveMIÎeri, Halk Partisi, bugünkü Hükümeti her-

I keşçe bilinen yollarla oluşturma hummasına kapıl
dığı günlerde o kadar aceleci idi ki, «Demirel Hükü-

I metinin bir gün dahi katmasına anaların, babaların 
I gözyaşları müsaade eîmüyor» vaveylasıyla ortalığı 

inletüi durdu. «Gidiniz, biz geliyoruz; gitmenizle bir-
I IJkte anarşi de bitecektir» dedi. Biz gittik, işte Halk 
I Partisi geldi, siz geldiniz. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Doğru. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, bu 
şeıklüde müzakereyi sürdüremeyiz. Devamlı söz at
mayınız efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Halk Partisinin 
ilk işi, anarşiyi kaynağında kurutmaktı; kuraiaM-

I di mi? Şayet anarşinin kaynağı Demirel Hükümeti 
I idi ise, mani zail olduğuna göre, huzur de avdet et-
I meliydL 
I Sayın Halk Partililer, bu suaiier karşısında ak 
I yüzle gözlerimize bakabiliyor musunuz, mahcup ve 
I perişan değil misiniz? Hep böyle boynunuz bükük 

kalacaksınız. Çünkü, iktidar olmanın siyasi aracı 
I kabul ettiniz anarşiyi 

MALİK YILMAN (Hatay) — Deîrairerıi tarif 
I ediyor. 
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(KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Şimdi ise, 
anarşi dediğimiz canavar daha da büyüdü, daha da 
güçlendi; vatan bir uçtan bir uca kana bulandı. 
Gece gündüz demeden bombalar patlıyor, kurşunlar 
vızıldıyor, barakalar soyuluyor, yollar kesiliyor, ara-
ibalar yakılıyor, analar, bajbalar kan ağlıyor. Ölü sa
yısı 100'e yaklaştı, olayların ve yararlıların miktarı-
nı tespitte âdeta güçlük çekiliyor. 

IMEVLÜT ÖNAL (Hatay) — JGazste ckuj 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Siz ise, işlediği 

cinayetin dehşetinden ürperip, karanlıklarda yolunu 
şaşıran bir cani gibi şaşkın, oîup bitenlere tam bir 
âcîziyyet içerisinde bakıyorsunuz. 

Değerli milleiivekllîeri, dünyayı kasıp kavuran 
' foeyneimlilel komünizm, yıllardan beri Türkiye'de 
de kanlı bir tatbikat harekâtı içine girmiştir. Aşın 
s)ol, yıkıcı ve bölücü cereyanlara, içte ve dışta, legal 
ve illegal faaliyetlerle yol açma gayreti içindedir. 

-SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Se
viniyor musun? 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu telhiste 
Halk Partisiyle birleşmek şimdiye kadar mümkün 
öîmâınuştr* 

(Şayia Ecevit'dn anarşik olaylara kasten yanlış teş
his koyduğu kanaatini taşıyoruz. Çünkü anarşik 
oüayıarı yürüten beyinleri organize eden mihrakları 
anlatmak için, fevkalade kabiliyetli bir kişi olmaya 
lüzum yoktur. 

ERTOZ VAHİT SUtÇMEZ (Trabzon) — Bir 
de kapitalizmden bahset bakalım. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Her vatan
perver, her milliyetçi, bu olayların kökünün dışarı
da olduğunu bilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; bizim için fevkalade 
önem taşıyan bir hususa temals etmeden geçmek is
teniliyorum. 27 Mayıs 1960 darbesine takaddüm eden 
günlerde, devrin Başvekili, aziz milletimizin mah-
bulbu, büyük inisan rahmetli Menderes, bir radyo ko
nuşmasında, Türkiye'deki isyan hareketleri hakkında 
bakınız ne diyordu: 

«Bütüa bu iş'erin idare merkezi durmadan çalış
makta, bir taraf üan vatanın her köşesine kıvılcım ala
bilmek için tahriklerine ara vermemekte; diğer ta
raftan da, tezvir, iftira, yalan mekanizmasını, kısa 
bir zaman içkide yüzibinlerce nüsha basan bir mat
baa gübi kullanarak, onları yurdun her tarafına yay
makla. Bunlar maksatsız değildir, bunların hepsi 
(komüniJst usullerine göne hesaplanmış ve tertip
lenmiş kitaplarda yeri olan malum usullerdir. O 
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kadar malumdur ki, dünyada o kadar bi
linen şeylerdir ki, bunlar dünyaca basmakalıp hak 
gelmiş, klişeleşmiş faaliyet örnekleri olarak çoktan 
bilinmektedir.» 

İşle aziz milletvekilleri, 18 yü önce bugünkü 
anarşimin sebebi, bir yüce vatanperver insan tarafın
dan böyle izah ediliyordu. (CHP saralarından «Kim 
o ?» sesi.) 

ıSöylediinı değerli arkadaşlarım, duymadınız mı? 
Büyük insan Menderes söyledi, diyorum. (AİP sıra-< 
krıııidan «ıBraivo» sesleri, alkışiar) 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Ölüsü bile korkut
tu sizi. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem mâl-
lelvdkilîeri, Sayın Ecevflt muhalefet yıllarında anarşi 
konusunu öyle istikametlere çekmek istemiştir ki, 
adeta deviteti tahrip etmiştir. «Halk Partisinin Ak 
günleri» adını taşıyan Seçim BiMirgesi'nin 173 ve 
174 ncü sayfalarında yer alan şu satırları hep birlik
te okuyalım: 

«Bir resmi devlet örgütü olan milli İstihbarat 
Teşkilatının bu gibi işlemlerdeki rolü, inkar edile
meyecek kadar ortaya çıkmıştır. Sıkıyönetim kanadı 
adı altında faaliyet gösterdiği anlaşdan kontrgeriHa 
diye bir örgütün faaliyeti bütün dünyalda duyulduğu 
halde, resmi makamlarca üzerinde bile durulmamış-
tıı.» 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Başka sakız bula
madınız mı? 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Ecevit, 
Ibu suretle cinayetleri devletin yaptığını öne sürüyor-! 
du. Kanun hâkimiyetini ve nizamı korumakla gö
revli müesseseler isnat altında bırakılıyordu. Konu
nun Bütçe Kanma Plan Komisyonunda bazı Halk 
Partili milletvekilleri tarafından ortaya atılması do
layısıyla Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı Sü
leyman Demirel, 1 Şubat 1978 tarihinde bir basın 
toplantısı yaparak, bu konuyu yeniden ele aldı. Sayın 
Demirel, Hükümetin başının işi pişkinliğe vurup hü
kümet etmeye devam edemeyeceğini ifadeyle Sayın 
Ecevit'ten şu soruları sordu : 

«Türkiye'de kontr - gerilla diye bir teşkilat var 
mıdır? Yarsa böyle, bir teşkilat, iddia edildiği gibi, 
bir cinayet şebekesi midir? İşlenen cinayetlerden 
hangisinin bu teşkilatla ilgisi vardır?..» 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, iki dakikanız var 
efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — «Varlığı iddia 
edilen kontr - gerilla teşkilatı eğer mevcutsa, kimler 
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kurmuştur, kimler yürütmüştür, kimlerden emir al
maktadır? Hükümetin başını, ayrıca kendisine bağlı 
olan Milli İstihbarat Teşkilatının hangi yasa dışı 
faaliyetlere karıştığını da açıklamaya davet ediyo
rum» dedikten sonra, ayrıca 7 Mayıs 1977 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta ve 
ekindeki isnatları inkâra veya doğrulamaya çağırmış
tır. 

Sayın Ecevit ise, «Bu konuyu tartışmayalım» 
demekle iktifa etmiştir. Halbuki iddianın arkasında, 
cinayet isnatları vardı. Şimdi iktidar olan Cumhuri
yet Halk Partisi bu iddiasını ispatlamalıydı. Saym 
Demirel, Ecevit'in yakasına sıkı sarılmıştı. Zira Ece
vit bununla da kalmamış, 1 Mayıs'ta meydana ge
len kanlı olaylar dolayısıyla devlet içinde yer alan, 
fakat demokratik hukuk devletinin denetimi dışında 
kalan bazı örgütler olduğu kanısında olduğunu da 
söylemişti ve durumu 6 Mayıs 1977'de Sayın Cum
hurbaşkanına bildirmek lüzumunu hissetmiş ve bu 
suretle Devletin organları, Devlet Başkanına şikâ
yet edilmişti. 13 Mayıs 1977 tarihinde Sayın Baş
bakan Süleyman Demirel, Saym Cumhurbaşkanını 
ziyareti sırasında bu konuya muttali oluyordu» 

Muhterem milletvekilleri, bunun üzerine Sayın 
Demirel, Sayın Ecevit'e yazdığı «gizli ve zata mah
sus» kaydını havi mektubunda, kanunun tetkik ve 
tahkik edilmesi bakımından, bahse konu olaylar ile 
şikâyetlerinin illiyet rabıtasına dair delillerini kendi
sinden istemiştir. İşte o tarihten şu ana kadar bu 
mektup cevapsız kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, bitiriniz lütfen. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Teşekkür ede
rim Saym Başkan. 

Hadiseler devam ediyor. 4 Şubat 1978 tarihli ba
sın toplantısında Sayın Demirel, «Böylesine önemli 
bir konunun hukukan ve siyaseten karanlığa terk edi
lemeyeceğini; iddialarını ispatlamadığı takdirde Sayın 
Ecevit'in bir gün dahi Hükümette kalamayacağını; 
bunun bir aldatmaca ve iki yüzlülük olduğunu; Tür-

' kiye'nin, Halk Partisinin Genel Başkanının keyfine 
göre idare edilemeeyceğini; Türk Devletinin bir 
keyif devleti olmadığını söylüyor, ağzından baklayı 
çıkar.» diyor. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Allah, Allah. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Ecevit ise bir 
süre çırpınıp, eveleyip geveledikten sonra ağzından 
baklayı çıkarıyor. (CHP sıralarından «Başbakan de 
başbakan» sesleri) 

Ne diyor biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, süreniz bitti efen
dim, geçti biraz, Lütfen bitiriniz. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — «Zata mahsus 
gizli mektupları, izinsiz açıklamaya hakkınız yok
tur.» Ne büyük cevap, değil mi? îşte Sayın Ecevit'in 
devlet anlayışı. îşte Sayın Ecevit, Adalet Partisini ve 
onun Sayın Genel Başkanını delmek isterken; rejimi 
ve Devleti delmiştir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri; bu konu, Milli Birlik Grupu 
adına Sayın Suphi Karaman tarafından da Senato'da 
eleştirilmiştir. Sayın Suphi Karaman'ın zabıtlara in
tikal eden beyanlarını sizlere aynen okuyorum: 
«Silahlı Kuvvetlerin işkencelerle ilgili olduğu ima
jını...» CHP sıralarından «Süre biti, süre» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, Sayın Şensoy... 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — «... artık ke

sin biçimde...» 
BAŞKAN — Sayın Şensoy, Sayın Şensoy. 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Tamamlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim, ben yö

netiyorum. (AP sıralarından «Sözünü bağlasın», 
CHP sıralarından «Sözünü kes sözünü» sesleri) 

İzin verin de, ben konuşayım hatiple. 
Sürenizin bitmiş olduğunu zatıâlinize hatırlattım 

Sayın Şensoy, uyarıda da bulundum. 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Saym Başkan-

tahmin ediyorum - İçtüzüğe göre Grupumuz adına 
ikinci defa konuşma hakkım var. Eğer bu konuşma 
hakkımı beş dakika buradan mahsup ederseniz, ko
nuşmalarımı tahmin ediyorum hemen bitiririm. 

BAŞKAN — Nasıl oluyor efendim, anlamadım. 
(Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Demirel'in 
söylediği yalanlara benzer yalanlar söylemeye devam 
edeceksin. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Başkan 
cümlelerimi bağlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, siz lütfen şu son 
cümlenizi bağlayın da. Süre de geçti, ihtilafa, anlaş
mazlığa düşmeyelim efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, bu Türkiye'yi... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Sunta» de 
bitir. 

BAŞKAN — Saym Şensoy, Sayın Şensoy... 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Şensoy, sizinle isterseniz an

laşalım. Elinizdeki o sayfayı ancak iki dakikada 
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okursunuz. Son cümlenizi söylemenizi rica ediyo
rum. O sayfayı okutturma olanağı, maalesef Genel 
Kurula saygısızlık olur. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayfa değil, gördüğünüz gibi yarım sayfa. 

BAŞKAN — Yarım sayfayı birbuçuk iki daki
kada okursunuz, lütfen son cümlenizi rica ediyorum 
Tam iki dakika geçti süreniz. Konuşmanızı keserim 
efendim. 

Lütfen efendim, son cümlenizi söyleyiniz Sa
yın Şensoy. 

j KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu büyük Tür
kiye'yi küçük kafalara sığdırmak esasen mümkün 
değildir. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin dağında, ta
şında, her karış toprağında büyük Türkiye idealinin 
yılmaz savunucusu, ülkemizin fikir ve ruh mimarı 
Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı Süleyman 
Demirel'in mührü vardır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu mühürler ne kazınabilir, ne sö
külebilir. (CHP sıralarından «Hırsız Süleyman;» ses
leri) 

Adalet Partisi öylesine büyük bir hizmet kerva
nıdır ki... 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, Sayın Şensoy... 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — ... gün olur eş-

kiyalar yolunu keser. 
BAŞKAN — Sayın Şensoy. 

.. KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Buyuran Baş
kanım. 

BAŞKAN — Benim yönetim biçimimi zatiâliniz 
bilirsiniz. Ben, uyarıda bulundum; bu, üçüncü uyan. 
Sözünüzü keseceğim, biraz nezaketsizlik olacak, ku
sura bakmayınız. Lütfen Millet Meclisine olan saygı
nızı ifade ediniz ve ayrılınız efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Son cümlemi... 
(CHP sıralarından «Sunta de bitir» sesleri) 

Muhterem Halk Partililer, pek yakın gelecekte 
koynunuzda besleyip büyüttükleriniz sizi «Faşist ikti
dar» diye yereceklerdir. Size «Faşist iktidar» diye 
bağıracaklardır. O zaman yine merhametimiz sizinle 
beraber olacaktır. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, sözünüzü kestim 
efendim. Kestim efendim sözünüzü. Sözünüzü kes
tim Sayın Şensoy. size bu kadar uzun süre tanıma 
olanağım yok efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu fikirleriniz, 
tutum ve davranışlarınız devam ederse sizi kimse 
kurtaramaz. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın:Şensoy. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grüpu adına Sayın Sa

di Somuncuoğlu. 
Söz süreniz 20 dakikadır, buyurun Sayın Somun

cuoğlu. 
MHP GRUPU ADINA SADÎ SOMUNCU

OĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

1978 yılı Başbakanlık bütçesi hakkında Milliyetçi 
Hareket Partisinin görüşlerin^ sunmadan önce Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

44 günlük iktidarın başı olan Saym Ecevit'in bu 
süre içinde durmadan konuştuğunu, aklına ne ge
lirse övgülerinde de, vaatlerinde de, suçlamalarında 
da ölçüsüz, hudutsuz ve hissi olduğunu hep birlik
te takip ediyoruz. Hâlâ muhalefetteymiş gibi ko
nuşan Sayın Başbakan ne söylemişse, kendi hükü
meti onun aksini yapmakta, âdeta sözlerle fiiller ara
sında zıtlık esasına dayanan bir oyun göze çarpmak
tadır. 

Partisinin Küçük Kurultayında, Devletin işgal 
altında olduğunu iddia eden Saym Ecevit, «Uzak
laştıracağımız işgal kuvvetlerinin yerine başka işgal 
kuvvetleri getirmeyi aklımızın köşesinden geçilme
yeceğiz» demişti. İkinci yarısı alkışlanmayan bu 
cümleyi söyleyen Sayın Başbakanın, kurduğu kabi
nenin tam anlamıyla gerçek bir işgal ile meşgul ol
duğunu bilmediğini kabul etmek mümkün değildir. 

Ticaret Bakanlığında, merkez teşkilâtından, koo
peratif birliklerine ve Ziraat Bankasına kadar, sa
dece CHP rozeti taşıyanların tayin edildiği, kamu
oyunda tartışma konusu yapılmaktadır. 

11 Genel Müdürü 24 saat içinde ve hiçbir sebep 
göstermeksizin sorgusuz ve sualsiz sokağa bırakı-
veren Ticaret Bakam, daha sonra gazetecilerin so
rularına şu cevabı veriyor: «Bu genel müdürler 
partili işçileri işe aldıktan için görevlerinden uzak
laştırıldılar» diyor. Gerçek böyle miydi? Henüz gö
revine yeni başlamış ve bir tek kişiyi bile tayin et
memiş Zeytin Birliği Genel Müdürünü yapmadığı 
icraattan dolayı suçluyabilen sayın Bakanın, gerçek
te tam anlamıyla Devleti işgale çalıştığını görmemek 
mümkün mü? Nerede kaldı «Başka bir işgal kuvveti 
getirmeyeceğiz» sözü? 

Kültür Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 
: da öncelikte işgale uğrayan bakanlıklar arasındadır. 

Yönetim Kurulu seçimle teşkil edilen; Genel Mü
dürü, Yönetim Kurulunun inhası ve Bakanlar Ku
rulu kararıyla tayin edilen özerk bir kuruluş olan 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun başına gelenler, sa-
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dece işgal olarak da tayin edilemez. Kanunsuzlu
ğun, Devletin güvenlik kuvvetlerinin, kanunların çiğ
nenmesine nasıl alet edildiğinin açık örneğini burada 
endişeyle gördük. Zorla... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Kredi ve Yurt
lar Kurumundaki kanunsuzlukları önlüyor, bilmiyor
san öğren. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Oraya da 
geleceğiz. 

Zorla izine çıkarılan Genel Müdürün yerine bir 
vekil gönderilmiştir. Bir sabah bütün görevli memur
lar ve özerk olan yurtlar, Yurtkur'un Yönetim Kurulu 
polis zoruyla sokağa çıkarılıyor. 351 sayılı Kanuna 
rağmen, secinde görev başına gelen bazı yönetim ku
rulu üyelerinin bu sıfatlarının iptal edildiği beyan 
ediliyor. Şube müdürlerine, «Ya rapor alın, ya izin, 
yahut da istifa edin. Yoksa polis kuvvetiyle dışarıya 
atılacaksınız» deniliyor ve bunun uygulaması da ya-
pdıyor. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sizin genç kızlara 
yaptığınız gâvurluklar önleniyor. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Genel 
Müdürü zorla izine çıkarılmış bulunan bu kurumun 
aynı metotlarla şube müdürleri de görevlerinden uzak
laştırılınca, vekil genel müdürün tayin edeceği vekil 
şube müdürleri, kurumu ele geçireceklerdir. Kanun ve 
nizama uygun olarak tayin edilmiş bulunan asil gö
revliler zorla sokağa çıkarılarak, yerine getirilen iş
galci kuvvetler marifetiyle yurtlara yönelen yeni iş
gal planları uygulanacağı açıkça görülüyor. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Yunan ordusu 
mu? «İşgalci kuvvet» demekten sıkılmıyor musun? 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Biz işgal 
ve terörü kaldırdık. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Böyle
sine hukuka, nizama, Devlet memurlarının haysiye
tine ve insan haklarına karşı yapılmış saldırının bir 
örneğini daha bulmak mümkün değildir. Hiçbir 
demokratik ülkede böylesine kanunsuzluk ve zor
balık görülmemiştir. Devlete, rejime ve insan hay
siyetine karşı böylesine ağır suçlar işlenirken, bakı
nız Sayın Başbakan neler söylüyor: «Türk Ulusu 
yıllardır huzur ve birlik özlemi içindedir. Böyle bir 
özlem yeni ayrılıklar dönemi olamaz; yeni kadrolaş
malar dönemi olamaz. Türkiye bugün her alanda ve 
her yönde bir bütünleşme dönemine girme zorun
dadır. Toplumda başka türlü barışın sağlanabilece
ğine inanıyorum. Devlet başka türlü korunamaz.» 
(CHP sıralarından «Doğru» sesleri.) 

Saym Başbakan; sebeplerinde aynlsak bile, yuka
rıdaki teşhiste birleştiğimizi söyleyebiliriz ama, ör
neğini yukarıda verdiğim icraatınızı benimsemek as
la mümkün değildir. Devletin kurumlarını, başka bir 
Devlet kuvveti olan polisle basacaksınız, Devletin 
memurlarını kollarından tutarak sokağa atacak, se
çimle teşkil edilmiş kurulları emirle yok sayacaksı
nız; asilleri dururken, Devleti kanunsuzca tayin edi
len vekillerle yönetmeye kalkacaksınız; sonra da, 
toplumda barış kurmaktan, birlikten, işgalleri kaldır
maktan söz edeceksiniz; buna kim inanabilir? 

Sayın Başbakan; aylardan beri eski Hükümeti 
suçlamak için uygun bulduğunuz, «Devlet işgal edi
liyor» ithamlarının görülmemiş tatbikatını kendiniz 
yaptınız ve halen de yapıyorsunuz. Bir örnek göstere
bilir misiniz ki, CHP'li bakanların yaptığı tayinler 
içinde CHP rozeti taşımayan olmasın. Ziraat Banka
sı Genel Müdürünü de, hiç sebep gösterilmeyen Ge
nel Müdür Yardımcısını da böyle kanunsuz bir şe
kilde aldınız. Yerine de «Şube müdürü olamaz» diye 
sicil almış bulunan bir şube müdür yardımcısını getir
diniz. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — O sicili kim 
vermiş? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — İki milyon lira
ya makam odası ve lojman döşettiği için aldık genel 
müdürü; çok iyi ettik. Köylü ve çiftçi kurtuldu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Şu an
da Devletin hiyerarşisi çiğnenerek, bir şube müdür 
yardımcısı, genel müdür yardımcısı ve yönetim ku
rulu üyesi yapılmıştır. Sayın Başbakan, bunlar işgal 
değil midir. Yoksa, başkaları için günah sayılan fiil
lerin sizin için sevap olduğuna dair fetvanız mı var? 

Geçen yıl bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsü, o zamanki Hükümete «87 
günde 40 valiyi değiştirdiniz; böyle bir işlem dün
yanın hiç bir ülkesinde görülmemiştir.» diyor. Hal
buki bu suçlamayı yapanlar, şimdi 40 günde 67 va
liyi değiştirdiler. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Geç bile kaldılar. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Hangisi 
işgaldir, hangisi Devlet nizamını bozmaktadır, han
gisi insafsızlıktır? 

Sayın milletvekilleri, yine geçen yıl bütçe dolayı
sıyla konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü «İki 
yılda 130 cinayet işlendi.» diyor; «Sorumlusu Başba
kandır.» diyor. Şimdi kendi iktidarlarında 40 günde 
100 kişinin canına kıyıldı; suçlusu Saym Başbakan 
mıdır? öyleyse cevap versin, hesap versin. 

180 — 
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GÜNAY YALIN (Ordu) — Başbuğuna sor. 
ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Hesabı 

siz vereceksiniz. 
SADİ SOMUNCUOGLU (Devamla) — «Anar

şiyi bıçak keser gibi önleyeceğiz.» diyenlerin eseri bu 
kadar da değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, karanlık 
bir yöneticiler kadrosunun işgalindedir. Onun ikti
darı da öyledir; ne istediği, ne yapacağı, nasd yapa
cağı, ortaya attığı kavram ve sloganlardan ne anla
dığı hiç bir zaman belli değildir; belli de olmayacak
tır. Âdeta Cumhuriyet Halk Partisi bir reklam şir
keti gibidir. İki yıl önce, «Bize yeni bir ulusal gü
venlik kavramı gereklidir.» dediler. Hâlâ aradıkları 
kavramı bulamadıklarını, Sayın Ecevit'in Hükümet 
Programındaki ifadelerinden anlıyoruz. Yeni dedik
leri milli savunma kavramım henüz bulamadılar 
ama, mevcut savunma sistemimize duyulan güveni 
hayli tahrip etmekte de oldukça basan sağladılar. 

Temelinde komünizm ve bölücülük yatan anarşi 
konusu da böyle. Hükümet anarşi konusuna öylesi
ne yanlış girmiştir ki, bizzat kendisi anarşinin, kanun 
çiğnemenin, insan haklarına tecavüzün bir numaralı 
unsuru haline gelmiştir. Devlet otoritesi, kanun hâki
miyetiyle kurulur. Kanunların çiğnenmesi, hele bu 
çiğneyen kanunları hâkim kılacak Hükümet ise, anar
şi dalgalan daha da kabararak toplumun üzerine ge
lecektir. Misallerini aşağıya sıralıyorum. Bu Hükü
metin anarşiyi önlemek için yaptığı planın esaslan 
kırk günde belli olmuştur, Bunları kısaca özetlersek: 

1. Okullan kapatmak. Arkasından da, «son za
manlarda Milli Eğitime bağlı okullarda bir sükûnet 
göze çarpmaktadır» kabilinden fetvalar vermek; san
ki yanlışın sonu varmış gibi. 

2. Olayların üzerine, sanki samklan yakalanmış 
gibi, asılsız haberler yayınlatmak. Daha önce işlen
miş suçların failleri yakalanmış gibi, masum insan-
lan haftalarca işkenceye tabi tutmak, fotoğraflarını 
gazetelerde yayınlatmak; sonra da bunlan savcılık 
ve mahkemeler salıverince haysiyeti ile oynanan, in
sanlık dışı işkencelere maruz kalan bu masum kişi
lerin durumunu örtbas etmeye çalışmak. Sahte suç
lular ve yalan haberle hayali tablolar çizmek. 

3. Milliyetçi gençlerin kaldığı yurtlara, okulla
ra, evlere gece gündüz demeden, mahkeme karanna 
lüzum duymadan baskınlar düzenlemek. Hiç bir suç 
aleti bulunmadığı halde, bulunmuş gibi, yanlış icra
atlarının borazanı yapılan TRT'de yalan haberler 
yayınlatmak. 27 Ocak günü Niğde Yurdunda üstüs-
te iki kere arama yapıldı. Yabancı markalı sampu-
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an ile müstahdemin hanımının halı ipliği boyamada 
kullandığı boya kutusu ve toprak altında kalmış ve 
çürümüş iki adet çocuk maytabı bulundu. Aramayı 
yapanlar tutanağa «patlamaya hazır dinamitler, pat
layıcı madde yapımında kullanılan malzemeler» di
ye yazdılar; ama yurt müdürü bu tutanağı imzalama
dı. Karakola götürdüler, zorla imzalatmak istediler. 
Bunun üzerine müdür şerh koyarak imzaladı. Tahlil 
sonunda gerçek anlaşıldı; ama aynı akşam televiz
yonun Güne Bakış programını dinleyenler, 50 kişi
nin gözaltına alındığım, patlamaya hazır dinamit, bı
çak ve demir çubuklar yakalandığını duydular. Bu 
öğrencilerin aileleri telaş içinde Ankara'ya kasnılar; 
ama ne gözaltına alınan tek kişi, ne de ele geçen bir 
suç aleti olmadığım ibretle gördüler. Bu örnekleri ço
ğaltmak mümkündür. Yine Ankara'daki Niğde Yur
du geçen hafta tekrar arandı; kin ve düşmanlık ifade 
edebilecek şekilde arandı. Yurt binası sanki bomba
lanmıştı. Öğrencilerin yataklan bıçakla kesilerek, li
me lime edilmiş, dolapları kırılmış, elbise ve kitapla-
n ayaklar altında çiğnenmiş ve bazı eşyalar kaybol
muştu. Konya Yurdundaki, Site Öğrenci Yurdunda
ki, Bursa ve İstanbul'daki kanunsuz aramalar bun
dan pek farklı değildi. Siz böyle mi banş, kardeşlik, 
özgürlük ortamı kuracaksınız? 

Sayın milletvekilleri, bunlan dinleyen Hükümet 
üyeleri karşımıza çıkıp da «Biz anarşiyi önlemek için 
arama yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız» de
mek suretiyle insanlık dışı, kanun dışı, memleket 
malını tahrip ederek, öğrencilere maddi ve manevi 
işkenceler vermek suretiyle işledikleri suçlan gizle-
yemezler. Kesin olarak ifade ediyorum: Gerekiyor
sa aramaya evet, ama kanun ve nizamın çerçevesin
de, ama insanlık haysiyetine bağh kalarak evet. Sa
yın Başbakan, bilmiyorsa tetkik ettirmelidir. Bu ka
nun tanımayan, kanun ve nizam adına yapılan zu
lümler, sadece Ankara ve İstanbul gibi büyük şehir
lerimize inhisar etmiyor. Anadolu'nun her yerinde 
Hükümet eliyle terör ve tethiş yapılmaktadır. Bir ör
neğini vermek isterim: Niğde'nin Bor ilçesine bir 
maiyet memuru kaymakam vekili olarak tayin edi
liyor. Bor'a 3 Şubatta gidiyor, 6 Şubatta göreve baş
lıyor. On yıldır memleketin her yerinde kol gezen 
anarşi bu ilçemize girmemişti. On yılda on olay dahi 
olmamıştı; ama ne gariptir ki, bu kaymakam vekili 
ilçeye gelir gelmez iki bomba birden patlıyor. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Yalan söylü
yorsun, yalan. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Henüz 
göreve başlamadığı halde ve elinde mahkeme kam-
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rı bulunmadan, Milliyetçi Hareket Partisi binasına 
bir grup polisle baskın yapıyor. İkazlara rağmen 
partide arama yapıyor. Bir suç aleti bulamayınca öf
keleniyor, orada oturmakta bulunan vatandaşların 
isim ye adreslerini alıyor. Sonradan, bunlardan üç 
tanesini karakola götürerek bizzat kendisi dövüyor, 
işkence yapıyor. Bu tarihten sonra gece gündüz de
meden Cumhuriyet Halk Partililerin dışında kalan 
vatandaşların evleri, kimi zaman mahkeme karan da 
obuadan ve gece aramayı gerektiren hiç bir sebep 
yokken aile mahremiyetine, kişi ve mesken doku
nulmazlığına bakmaksızın aranıyor. Huzur içindeki 
ilçe tam anlamıyla bir huzursuzluğa itiliyor. 

Vatandaş da idareye karşı şiddetli bir tepki gelişi
yor ve şu anda tansiyon son derece yükselmiştir. Bü
tün bunlar da, kendisini yedi - sekiz Hasan Paşa zan
neden eski sıkıyönetim komutanı Sayın İçişleri Ba
kanının bilgisi tahtında yapılıyor. 

Bu olaylardan bir hafta sonra Bor ilçesinde bir 
hücre açığa çıkartılıyor. Polise verilen ifadelere gö
re, kaymakamın gelişiyle birlikte atılan bombaların 
aynısı bu hücrede imal edilmektedir. Hücre hakkın
daki ihbarı alan Bor kaymakam Vekili 4 saat son
ra ve ihbarı yapan vatandaşı bu süre içinde odasın
da tuttuktan sonra ilgili yerde arama yaptırıyor; 
Maö'nun, Stalin'in ve Lenin'in kitaplarından başka 
bir şey bulamadığı gibi, hücre elemanları da ortadan 
yok oluyorlar. 

Sayın Başbakan; TİKKO, Türkiye Halk Kurtu
luş Partisi Cephesi, Acilciler gibi yeraltı kuruluşla
rı cinayetlerine ve soygunlarına devam ediyor. Daha 
önemlisi, siz yanlışla ve abesle meşgulken, büyük 
hazırlıklar içine giriyorlar. Bunları niçin görmüyor 
ve niçin buralara yönelmiyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, İstanbul Teknik Üniversite
sinden bir grup militan yüzlerini örterek kol kola 
giriyor ve «Eğitim enstitülerinde Danıştay kararlan 
uygulanmalıdır.» diye güpegündüz İstanbul'da gös
teri yürüyüşü yapıyor. Gazeteler fotoğraflarını çeki
yor. Bu izinsiz ve kanunsuz yürüyüşe karşı hiç bir 
tjmniyet görevlisi ses çıkartmıyor. Ankara'nın mer
kezi Kızılay'da, «Halklara Özgürlük Mitingi» yapı
lıyor, hem de 4 - 5 defa bölücü, rejim düşmanı ko
nuşmalar yapılıyor, trafik durduruluyor; yakalanan 
tek kişi olmuyor. 

Kendilerine, «Demokratik kuruluşlar» denilen bir 
kısım dernekler, Milli Eğitim Bakanının, eğitim ens
titüleri hakkındaki kararını protesto için Kızılay'da 
yürüyüş yapıyor. Bakanlık önünde oldukça kalabalık 

bîr grupla basın toplantısı düzenliyor. Bu kanunsuz 
eyleme karşı koyan, yok, yakalanan yok; ama ken
di istikballerini ilgilendirdiği için, okullarının kapa
tıldığını öğrenen eğitim enstitüsü öğrencileri topluca 
Milli Eğitim Bakanına gidiyorlar. İçlerinden bir he
yet Bakanlığa çıkıyor, Bakan adına bazı yetkililerle, 
konuşuyor, sonra da dağılıyorlar. Ama, 53 kişi yaka 
paça edilerek karakola götürülüyor, dövülüyor, hep
si de izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları gerekçesiyle 
tutuklanıyorlar. Bu öğrenciler halen Ankara Ceza
evinde yatmaktadırlar. 

Böylesine taraflı, böylesine hasmane ve kanun, 
nizam tanımayan tutumla anarşi ancak alevlenebilir. 
Çünkü devletin kuvvetlerini kullananlar, anarşinin 
temsilcisi durumuna sürüklenmişlerdir. Yurtlar ba
sılıyor; ama solun cephaneliği durumunda olan ve 
duvarlarında Türkiye aleyhine, rejim aleyhine, ko
münist ve bölücü sloganların yazılı olduğu yurtlar 
değil, 50'şer, 100'er, 150'şer, kaç kişi varsa toplanıp 
karakola götürülüyorlar. Her hangi bir olay meyda
na gelmiş, götürülenler de bu olayla ilgileri olabile
ceği düşünülenler değil; karakolda dayak atıldıktan, 
işkence yapıldıktan sonra serbest bırakılıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, 2 dakikanız 
var. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kişi hak
lan, kişinin dokunulmazlığı gibi Anayasanın üzerin
de durduğu temel ilkeler ayaklar altına alınmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, önce gazetelerde yalan ha
berler çıkarmak, sonra da bunu ihbar kabul ederek 
masum insanlan işkenceye tabi tutmak, karakollarda 
bekletmek, işkenceyle sahte suçlular icat etmek, ya
lan haberler yayınlatmak, okulları tatile sokmak, ko
münizme karşı olan gençlerin çoğunlukta bulunduğu 
okul ve yurtlarda kanunsuz aramalan sürdürmek, va
tandaşların evlerini gece gündüz demeden, mahkeme 
kararına bakmadan aramak suretiyle anarşi önlene
mez. Devlet, kanun dışı usullerle, baskı, terör ve iş
kencelere alet edilirse, anarşi hedefine ulaşmış de
mektir; anarşiyi, Hükümet temsil ediyor demektir. 

Sayın milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatının 
psikolojik savunma bölümünü çarpık gerekçelerle iş
lemez hale getireceksiniz, MİT'in tahsisatını kısacak
sınız, anarşi üssü halkevlerine Hazineden milyonlar 
ayıracaksınız; sonra da anarşiyle mücadele ettiğini
zi söyleyeceksiniz; buna kimse inanamaz. Anayasa
nın emri olan Devlet Güvenlik Mahkemelerini kur
maktan kaçacaksınız, Devletin anarşiyle etkili bir 
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şekilde mücadele eden teşkilatlarını işlemez hale ge
tirecek, anarşiste de bütçeden yardım yapacaksınız; 
bu ne demektir Sayın Başbakan? Sizin dilinizde öz
gürlükçü ve insancıl adını alan işkenceli demokrasiy
le nereye gitmek istiyorsunuz? 1950 öncesinin dipçik 
devrini bir sıkıyönetim komutanıyla getirebileceğinizi 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yıllardan beri faşizm 
tehlikesinden bahsediyorsunuz, halbuki faşizm sizin 
dışınızda değildir; dışarıda aradığınız faşizm, kendi 
kafanızın içindedir, anlatılan icraatlarınızın içinde
dir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen bitiriniz. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Anaya
sada yer alan kişi dokunulmazlığı, özel hayatın giz
liliği ve korunması, konut dokunulmazlığı ve ailenin 
korunması gibi temel kavramları hak ve ödevleri her 
gün çiğniyorsunuz. Sizin sözünüzle özünüz, fiilinizle 
kalbiniz birbirini tutmuyor. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet her iddiasının 
tersim yapmakla, hukuk, insanlık, Anayasa ve kanun 
tanımamakla şimdiden tükenmeye başlamıştır. Bu 
Hükümetin nefesi çok çabuk biteceğe benziyor. So
nu görünen bu Hükümetin, bu yolda yürümeye de
vam ederse, bundan sonrası çok daha büyük karga
şalık, cinayet ve kanunsuzluklarla dolu olacağa ben
ziyor. 

Sayın Başbakanı kanun yoluna, hukuk yoluna, in
sanide yoluna çağırıyorum. Yanlış yoldasınız; kin, 
garaz, düşmanlık, zulüm, iftira, Devlet denen mu
kaddes varlıkla bir arada olamaz. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesinin bu 
duygu ve düşüncelerin ışığı altında Yüce Milletimize 
'hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinize 
saygılar sunarım. (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncuoğ-
lu. 

Söz sırası Milli Selamet Partisi Gropu adına Sa
yın Recai Kutan'da. Buyurun Sayın Kutan. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

MSP GRUPU ADINA MEHMET RECAİ KU
TAN (Malarya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

1978 mali yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde Mil
li Selamet Partisi Grupu adına görüşlerimizi, tenkit 
ve temennilerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. Konuşmamın başında, grupunı ve şahsım adına 
muhterem heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda bütçesini mü
zakere etmekte olduğumuz Başbakanlık, bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel politi
kasının yürütülmesini gözetmek ve kanunlarla belir
tilen çeşitli hizmetleri yerine getirmekle görevli bir 
kuruluştur. 

Halen işbaşında bulunan Hükümet, takriben 50 
gün önce kurulmuştur. Hükümetin teşkili sırasında, 
basın ve muhalefet partilerinin bir kısmı tarafından, 
Hükümet kuruluşunda normal olmayan yollara ve 
metotlara başvurulduğuna dair iddialarda bulunul
muştur. Biz bu kürsüden, cidden üzücü olan bu id
diaları yeniden dile getirecek değiliz. Ama Hüküme
tin teşkiliyle ilgili bazı teknik meselelerin müzakere
sinde de bakanlıklar arasında iyi bir koordinasyonun 
temini bakımından fayda mütalaa etmekteyiz. 

Bu Hükümetin teşkili sırasında, bakanlık sayısın
da büyük bir artış yapılmıştır. Biz Milli Selamet Par
tisi olarak her zaman, yeni bakanlıkların kuruluşları
nın bir nizama sisteme bağlanmasını müdafaa etmi
şizdir. Mesele böyle bir sisteme kavuşturulduğu tak
dirde, hükümetler kurulurken alelacele «Şimdi şu 
bakanlıkları ihdas edelim, bakanlık sayısını artıra
lım» gîbi Devletimizin ve milletimizin ihtiyaçlarına 
çoğu kere cevap vermeyen, fevri ve hissi kararlar 
alınmayacak, ilmi ve idari araştırmaların gereğine gö
re hareket edilecektir. 

Bu Hükümette Devlet Bakanlıklarının sayısı anor
mal ölçüde artırılmıştır. Bazı bakanlıklarda bir ba
kana 20 ila 25 genel müdürlük bağlıyken, Devlet ba
kanlıklarının bir kısmına ancak birer kuruluş bağla
nabilmiş t ir. Bir yandan cari masraflarda asin artışlar 
olurken, diğer yandan ihdas edilen bu yeni bakanlık
lara oturacak yer ve binek arabası temininde Devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmayan güçlükler meydana gel
miştir. 

Netice olarak yeni bakanlıkların ihdasında, işe 
adam değil; adama iş prensibinden hareket olunmuş
tur. Başbakanın bu kadar çok sayıdaki bakanlar ara
sında kâmil manada bir koordinasyonu nasıl sağla
yabileceğinde de samimi olarak tereddüt sahibiyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'miz zor ve 
dikkatli bir şekilde ele alınması icabeden meselelerle 
karşı karşıyadır. Bu meselelerin cesaretle, bilgiyle, 
iyi niyetle ve sabırla ele alınması icabeder. «Biz ge
çen Hükümetten bir enkaz devraldık» diyerek sıkın
tılarımızı geçmiş Hükümetin üzerine atarak hiç bir 
meseleyi halledemeyiz. 

Esasen bu beyan tamamen hissi ve partizanca bir 
beyandır. Türkiye'deki anarşinin, asayişsizliğin kö-

— 183 — 



M. Meclisi B : 110 19 . 2 . 1978 O : 1 

kü, 40 - 50 yıl önceye giden materyalist bir eğitim 
sonucunda menfaatini azami kılmak isteyen; sevgi
den, saygıdan, müsamaha ve diğerkâmlık duyguların
dan, milli ve manevi değerlerden yoksun insan tipi; 
tahakkümcü, merhametsiz, kaba hoyrat insan tipi 
yeni ortaya çıkmadı. 

Ekonomik sıkıntılar, dış ödeme dengesindeki 
3,5 - 4 milyar dolarlık açık, enflasyon, pahalılık, yok
luk, 3,5 milyon işsiz, 3 - 4 senenin meselesi değil, 
30 - 40 seneden bu yana meseleler birike birike bu 
hale geldi. Onun için diyoruz ki, «Siz Hükümetsiniz, 
kabahati başkasının üzerine atacağınıza, çalışınız, 
terleyiniz; meseleleri halletme gayretinde olunuz. 
Kendinizi muhalefet havasından kurtarınız. Uzun 
yular muhalefette kalmış olmanın, sizlere bazı alış
kanlıklar verdiğini müşahade ediyoruz. Meselelerimi
ze ilmi metotlarla yaklaşınız. Büyük milletimize gü
veniniz, bir taraf değil; bitaraf olunuz.» 

«Biz iktidara gelirsek anarşi de, ekonomik sıkın
tılar da, pahalılık, yokluklar da, annelerin göz yaşla
rı da ortadan kalkacaktır» demek, muhalefette ko
laydır. Elbette ki, Hükümet olarak elinizde sihirli 
bir değnek yok. Dileğimiz, bu meseleleri daha da 
ağırlaştırmamanız ve adım adım halletmenizdir. An
cak teessürle ifade edelim ki, bugüne kadar bu ağır 
meselelerin halli için güven verici tedbirler ye takip 
edeceğiniz politika henüz belirlenmemiş; sıkıntılar 
azalacağına, daha da artmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, biz Milli Selamet Parti
si olarak diyoruz ki; Ibu millet, bu memleket hepimi
zindir. Geliniz elele verelim, iyi niyetle meselelerimi
zi halledelim. 45 milyon, aynı tarihin, aynı vatanın 
evlatları arasında iç barışı sağlayalım. Bölücülüğün, 
düşünce ve inanç ayrılığı tahrikçiliğinin, kaba kuvvet-
gösterilerinin, bomba ve dinamitin kardeşler arasın
da yeri olmamalıdır. Şu aziz, şu çileli milleti Devle
tinden soğutmayalım. Milletin inançlarına, örf ve 
âdetlerine saygılı oîalım. Bu insanlar bir araya ge
lip ibadet yaptüar, kitap okudular, yağmur duasına 
çıktılar deyip onları karakol karakol süründüren, 
düşünce ve inanç hürriyetine saygısız, tahakkümcü 
zihniyetlerden kurtaralım. Ekonomimizi israfçı ve 
tüketici tutumlardan kurtarıp, tasarrufa, sanayileşme
ye, bol ucuz ve güvenilir üretime, iyi bir dağıtım ve 
pazarlama sistemine, azami nispette istihdam imkâ
nına kavuşturalım. Bölgeler ve zümreler arasındaki 
dengesizlikleri giderelim. Dar gelirli vatandaşlarımı
zı, işçi, çiftçi, memur, emekli ve esnaflarımızı ezen 
koyu faizcilik, yanlış vergi sistemi, kredilerin tevzi-
indeki adaletsizlik gibi tabikatlardan, zengini daha 

j zengin, fakiri daha fakir yapan yollardan vazgeçe
lim. Netice olarak; Batının, Bat'ya da sadece huzur-

I suzluk, bedbahtlık, gözyaşı ve kan getirmiş olan ba
tıl sistemlerini, görüşlerini terk edelim. Bize Anadolu 
toprakları üzerinde bin yıl, üstün, güçlü, huzurlu, me
sut ve müreffeh yapan milli görüşümüze dönelim. 
Hükümet tarafından bu istikamette atılacak her ha
yırlı adıma, Milli Selamet Partisi Grupu olarak yar
dımcı ve destekçi olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, özel kanunlarla Başba
kanlık kuruluşu içerisinde olan ve bütçeleri ayrı bir 
kurum kodu altında gösterilen, Milli Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müs
teşarlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Atom 
Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği ile özel ka
nunlarla kurulmuş ve ödenekleri Başbakanlık bütçe
sinde yer alan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu
nun üzerinde de özellikle durmak istiyoruz. 

Milli güvenlik politikasının hazırlanması, milli 
güvenlikle ilgili kararların alınması ve lüzumlu koor
dinasyonun sağlanması, milli güvenlikle ilgili temel 
görüşlerin Bakanlar Kuruluna bildirilmesiyle güven
li olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
faaliyetlerini Milli Selamet Partisi Grupu olarak hep 
takdirle takip etmişizdir. Bu bilgili, ehliyetli ve vatan
perverce çalışmaları yapanlara müteşekkiriz ve bu 
kürsüden takdir ve teşekkürlerimizi ifade etmekten 
de büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. 

Milli güvenliğimizle ilgili istihbaratı Devlet çapın
da istihsal etmekle, istihbaratla ilgili bütün kuruluş
lar arasında koordinasyonu sağlamak, psikolojik sa
vunma icaplarını yerine getirmek ve dış istihbarata 
karşı koymakla görevli olan Milli İstihbarat Teşkila
tının, Devletimiz ve milletimiz için ifade ettiği bü
yük önem, sanıyorum ki, izahtan varestedir. Bu mil
li kuruluşumuz üzerinde herkesin lüzumlu hassasi
yeti göstermesi ve bu kuruluşumuzu polemiklere bu
laştırmaması icap eder. Üzülerek ifade edelim ki, bir 
süre önce bu kuruluşun da adı karıştırılarak; gerilla, 
kontrgerilla konusunda sorumsuzca bir münakaşa 
başlatılmıştır. Hatırlanacağı veçhile» Milli Selamet 

I Partisi Grupu bu sorumsuzca başlatılmış olan pole
miklere karışmamış, karışmamaya da özel bir itina 
göstermiştir. 

Milli İstihbarat Teşkilatımızın bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan böyle de güvenliğimize, bürünlüğü-

| müze müteveccih dış ve iç mihraklarca düzenlenmiş 
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faafiyetler, anarşi ve şiddet olayları ile ilgüt istih
barat faaliyetlerine devam edeceğine; iç barışı, kar
deşliği, huzur ve emniyeti tesis edici, Devlet - millet 
kaynaşmasını sağlayıcı istikamette fedakârca çalış
malarda bulunacağına güvenimiz tamdır. 

160 sayılı Kanunun şümulüne giren kurumların 
personel rejimini düzenlemek, çalışma metotlarının 
rasyonel hale getirilmesi için tatbiki gereken usul ve 
esasları tayin etmek, personelin yetiştirilmeleri ve 
daha yüksek kadrolar hazırlanması için uygun usul 
ve tespit etmekte görevli Devlet Personel Dai
resi, Başbakanlığa bağlı bir istişari kuruluştur. Üzü
lerek ifade edelim ki, bu daire yukarıda sayılan fay
dalı hizmetleri yerine getirmek, Devlet personeli için 
köklü tedbirler hazırlamak hususunda tatminkâr ça
lışmalarda bulunamamıştır. Daha iyiyi daha fayda
lıyı bulma yerine, icraya fren olucu, bir sürü forma
lite engelini ortaya çıkarıcı istikamette çalışan böyle 
bir kuruluşun gerekirse lağvı dahi düşünülmelidir. 
Büyük bir kalkınma ve sanayileşme hamlesine girmiş 
olan Türkiye'de kalkınmanın bir numaralı unsuru 
olan teknik personele ait personel rejiminin bugüne 
kadar sıhhatli bir yapıya kavuşturulamamış obuası
nı da burada bu vesileyle teessürle kaydediyorum. 

Atom enerjisi sahasındaki bütün ilmi, ekonomik 
ve idari çalışmaları tanzim etmek, bu konuda tek
nik personeli ve ilim adamlarım yetiştirmek, radyoi
zotop üretimi ve izotopların çeşitli alanlardaki uygu
lamalarıyla ilgili çalışmaları denetlemek, radyoizo
top ve radyasyonla çalışan personelin sağlığını koru
mak ve gerekli çevre sağlığı tedbirlerini almak üzere 
kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu; Türkiye' 
nin geleceği ve Türk ekonomisi bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Ancak üzüntüyle ifade edelim 
ki, bilhassa nükleer enerji sahasında bu kuruluş tat
minkâr çalışmalar yapamamıştır. Bu kuruluşun Türk 
Enerji Kurumuyla iyi bir işbirliği sağlayamadığı ka
naatindeyiz. Senelerden beri hâlâ kurulacak nükleer 
santralın yeri, hangi üretim tipinin seçileceği müna
kaşa edilip durulmaktadır. Bugün kaçar verilse bile, 
nükleer santralın üretime geçmesi için takriben se
kiz yıla ihtiyaç vardır. Bu sebeple tesis yeri için 
son olarak seçilen Silifke'de süratle faaliyete başla
malı; hiç bir üretim tipine angaje olmamış, güveni
lir bir müşavirlik grupu seçilmeli; Türkiye'nin şartla
rına ve menfaatine en uygun olacak tesisi teklif ede
cek firmayla anlaşma yapılmalıdır. Bugün dünyanın 
pek çok ülkesi, atom enerjisi mevzuunda büyük mer-
haleter kaydetmiştir. Türkiye'nin de süratle bu bir-
fiği telafi etmek mecburiyeti vardır. 

Türkiye'de müspet Himkr alanmda temel ve uy
gulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, dü
zenlemek ve koordine etmek maksadıyla kurulmuş 
olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kuru
mu; kalkınmamızın anaunsurlanndan biri olan araş
tırmaları yapmakla sorumlu bir kuruluştur. Bu ku
ruluşun yeni bir anlayışla yeniden düzenlenmesi kap 
ettiği görüşündeyiz. Bir kere bu müessese, Türkiye' 
nin kalkınma planlarının ihtiyacı istikametinde ve 
kalkınma planlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmamak-! 
tadır. Bu kuruluşun bünyesinden gelen bazı sebep
lerden dolayı araştırmalar çoğunlukla, ilim için ilim 
yapma istikametinde olmaktadır. Halbuki araştırma
lar birinci sırada, kalkınmamıza ve sanayileşmemize 
hizmet edecek tarzda düzenlenmelidir. Eğer Türkiye 
her sene artan bir şekilde hâlâ lisans ve know - how 
için milyonlarca dolar ödeyecek ise, bu kurum tara
fından yapılmış olan araştırmaların ne faydası ola
cak? Olsa olsa bir kısmı fantazi olur, bir kısmı da 
israf otar. 

İkinci olarak TÜBİTAK, sadece teknik, tekno
lojik sahada değil, sosyal ilimler sahasında da araş
tırmalar yapmalı ve yaptırmalıdır. Türkiye'de adil 
vergi sistemi nasıl olacak? Tasarrufların ve kredile
rin tevcihi nasıl yapılacak, coğrafi ve zümrevi den
gesizlikler nasıl giderilecek? Bu sosyal etütlerin de 
yapılabilmesini temin edecek tarzda TÜBİTAK Ka
nunu değiştirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri; üzerinde en çok konu
şulan, en çok şikâyet ve tenkide maruz kalan kuru
luşlarımızdan birisi de, Türkiye Radyo -• Televizyon 
Kurumudur. Tarafsız bâr kamu kuruluşu olan TRT 
hakkında, şu kadar kısıtlı bir zaman içerisinde maa
lesef yeterince konuşmak mümkün değil. Bu sebeple, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu hakkında gru-
pumuzun görüşlerini çok kısa olarak arz edeceğim. 

TRT tarafsız bir kamu kuruluşu olmasına rağ
men, siyasi tesirlerden en çok etkilenen bir kurum 
durumundadır. Çeşitli vesilelerle TRT üst kademesi 
yöneticilerinden, genel müdürlerinden şöyle bir ta
lepte bulunmuşuzdur: Adaletle hareket ediniz. Par
tilerle, parti mensuplarıyla, iktidarla ve muhalefetle 
ilgili yayınlarınızda adaleti elden bırakmayınız. BJze 
iltimas etmeyiniz; ama hakkımızı da yemeyiniz. 

Üzülerek ifade edeyim ki, TRT, asgari seviyede 
de olsa, bu arzuladığımız adaleti temin etmemekledir. 
Süre olarak, ses veya görüntü mâkeraneliyeti olarak, 
verilen beyanatların anafikıin aksettirmekteki sami-
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miyet ve dürüstlük olarak Milli Selâmet Partisi dün 
de, bugün de haksızlığa maruz kalmıştır. 

TRT, vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisinin şikâyet 
konusu ettiği hususları bugün aynen Cumhuriyet Halk 
Partisi lehine taibik etmektedir. Bugün vatandaşımızın 
büyük çoğunluğu TRT mikrofon ve ekranlarının taraf
sız değil, taraflı hareket ettiğinden, âdeta bir Cumhu
riyet Halk Partisi kuruluşuymuş gibi yayın yaptığın
dan şikâyet etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kutan, 2 dakikanız var. 

MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — TRT 
yayınları, aziz milletimizin inançlarına, kültürüne, zev
kine, diline de ters düşmektedir. Televizyon yayınla
rı, büyük ölçüde Batı'dan gelen kültür emperyalizmi
nin tesiri altındadır, inançlarımıza, ahlâk ve maneviya
tımıza, örf ve âdetlerimize ters düşen müstehcen film
ler, tiyatrolar pervasızca gösterilmekte, yayınlar yapı
labilmektedir. 

Okumuşlarımızın bir çoğunda müşahade edilen ta-
hakkümcü zihniyet, maalesef TRT yöneticilerinde de 
vardır. Benim gibi düşüneceksin, benim gibi inanacak
sın, kendi sevdiğin müziği değil, benim hoşlandığım 
müziği dinleyeceksin, senin, evinde, tarlanda, çarşıda, 
pazarda kullandığın dili değil, zorlanmış, uydurulmuş 
kelimelerle dolu, zevksiz, anlamsız benim dilimi işite
ceksin diyebilmektedirler. 

Dil mevzuunda TRT idarecileri o derece pervasız 
ve saygısız hareket edebilmektedirler ki, hazırladığımız 
beyanatlarımızda kullandığımız kelimelere bile tasal
lut etmektedirler. Biz, «Tedbir» mi dedik, bunu «ön
lem» yapıyorlar; «İmkân» mı, dedik, «Olanak» yapı
yorlar; «İhtiyaç» mı dedik, «Gereksinme» yapıyorlar. 
Yine şükredelim ki, henüz «Tatil» kelimemizi «Din
lence» diye değiştirmeye başlamadılar. 

BAŞKAN — Sayın Kutan, süreniz bitti efendim, 
lütfen bitiriniz. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri; bu değişikliği yapan insanlar nor
mal konuşmalarında, evlerinde, çarşıda, pazarda bu 
uydurma kelimeleri kullansalar, yüreğimiz yanmaya
cak. Ne hikmetse, resmi bir konuşma yaparken, yazı 
yazarken birden bire değişik bir ruh haline giriyorlar. 
Bu hal, Serveti Fünun, Fecri Ati neslinin, milletten 
ayrı, farklı olduğunu ortaya koymak üzere, Arapça ve 
Farsça zorlamalara gitmesine sebep olan ruh halidir. 
Şuur altındaki zorlama, milletten farklı olmak, ayrı 
olmak, üstün olmaktır. 

Netice olarak diyoruz ki, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumu milletin malıdır. Bu aziz millete ters 
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düşmemelidir. Parasını bu fakir milletin vergilerinden 
almaktadır. Şunun veya bunun meddahlığını yapma
malı, hak ve adalet ölçüleriyle hareket etmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 1978 mali yılı Başba
kanlık Bütçesi üzerinde Milli Selâmet Partisi Grupu-
nun görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. Bu bütçenin 
ilgili kuruluşlarımıza, milletimize ve memleketimize 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Muh
terem Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. (MSP, AP, 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan gö

rüşmeler sonuçlandı. Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
İlk söz İstanbul Milletvekili Sayın Zeki Eroğlu'nun. 
Buyurunuz Sayın Eroğlu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Bakan 
bu noktada söz istiyordu. 

BAŞKAN — Efendim, söz verdim. Sayın Eroğ-
lu'ndan sonra. 

ZEKİ EROĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Başbakanlık üzerindeki 
düşüncelerimi, görüşlerimi ve bir ölçüde de önerileri
mi Yüksek takdirlerinize sunmak için söz almış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sinirlerinizi tahrik etmeye
ceğim. Bir Başbakan gitmiş, bir başka Başbakan gel
miş, bir Hükümet devrilmiş, bir yeni Hükümet ku
rulmuştur. Aralarındaki fark nedir; mukayeseli ede
biyatın ilk izleri Ziya Paşa'da görülür. Burada bir 
benzetme yapacağım. Acaba aynı düşüncelerde mi
dirler, aynı fikirleri mi savunuyorlar; yoksa araların
da değişik düşünceler mi vardır? Sayın Demirel tele
vizyon ekranlarına çıktığı zaman demokrasiden söz 
eder, hürriyetten söz eder. Yeni Hükümetin Sayın 
Başbakanı da radyo ve televizyon konuşmalarında de
mokrasiden ve özgürlükten söz eder. Aralarında te
rim bakımından, halkın gözünde bir ayrılık olduğu 
ilk bakışta gözükür. Birisi «Özgürlükçü demokrasi» 
der, bir diğeri de «Hürriyetçi demokrasi» der. Acaba 
hürriyetten anladıkları anlam aynı mıdır, demokrasi
den anladıkları anlam aynı mıdır? Değildir arkadaş
larım. Niçin değildir; bunu bir somut örnekle Yük
sek takdirlerinize sunmak isterim. 

Bir kurt, bir kuzu ve bir de çoban düşününüz. 
Kurt ağzını açmış, kuzunun boynuna dişlerini geçir
mek üzereyken, çoban elinde olan sopayı kaldırır ve 
kurdu uzaklaştırır. Koyun özgürlüğe kavuştuğu için 
çobanın ayaklarına dolaşır ve şükranlarını çobana 
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sunar. Kurt da özgürlükten mahrum olduğu için ço
bana kızar. Benim kanaatime göre Sayın Demire! 
kurtların özgürlüğünü savunduğu için, kurtlar onu 
alaşağı etmesini bilmişlerdir. Yeni kurulan Hüküme
tin Başkanı da, kuzuların özgürlüğünü savunmakta
dır; ezilenlerin özgürlüğünü, halkın özgürlüğünü sa
vunmaktadır. Anayasanın 2 nci maddesinde öngörü
len sosyal demokrasiyi kurmak istemektedir. Eski 
Başbakan «Demokrasi» sözcüğünü diline aldığı za
man, sosyal demokrasiyi anlamak istemez. Liberal 
demokrasiyi anladığını söyler, aslında liberal demok
rasiyi de uygulamak istemez. Demokrasiler içerik 
bakımından ikiye ayrılırlar; birisi liberal demokrasi
ler, bir diğeri de sosyal demokrasiler. (AP sıraların
dan gürültüler) Rica ederim, lütfen dinleyin, ne de
mek istediğimi... Ben kimseye hakaret etmiyorum... 

NİHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Sürüden bir şeyi 
eksik söyledin, sürüden köpek eksik. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Çok rica ede
rim, bak tatlı tatlı konuşuyoruz. Sizin Sayın Sözcü
nüz, milli mücadeleden söz etti; ama ben milli mü
cadelenin sadece' yabancılara karşı verilebileceğine 
inanıyorum. Biz kardeşiz, kardeşlerin birbirlerine 
karşı mücadeleye girmesi mümkün değildir ve bu kür
süde konuşurken mantık kuralları içinde kalmak zo
rundayız. Çoklarınız mantık okumuşsunuzdur; ya 
tümden hareket edersiniz, ya tüme varmak istersiniz. 
Mantık kuralları dışına çıktığınız zaman, takdir edil
mez o sözler. 

Değerli arkadaşlarım, AP sözcüsünün konuşması 
öyle tahmin ediyorum ki, AP Grupu sandalyelerin
de oturan değerli arkadaşlarımın °/0 90'ı tarafından 
onaylanmamıştır. (AP sıralarından gülüşmeler) Onay
ladınız mı mücadeleyi? Neyse konuya geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; liberal demokrasi, kişilere 
bazı soyut haklar tanıyan bir demokrasidir. Sosyal 
demokrasi, ekonomik içeriği olan bir demokrasidir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İnsana. 

ZEKÎ EROĞLU (Devamla) — Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 2 nci maddesi, sosyal demokra
siyi öngörür. Bundan önceki Hükümet, bir avuç 
mutlu azınlığın her zaman egemen olmasını isteyen 
bir zihniyetle kurulmuştu; o zihniyeti devanı ettiri
yordu. (AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) —Adalet Partisi 
Hükümeti kurdu... 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Sayın Toksan, 
lütfedin Hocam. 

ı Yeni Hükümette, Anayasanın 2 nci maddesinin 
I öngördüğü sosyal demokrasiyi, Türkiye'de yerleştir-
I mek için bu görevi üstlenmiştir. Biz buna inamıyo-
I ruz. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Demok-
I rasiyi inkâr edenlerle görev başına geliyor ama. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş-
I larım, biz demokrasiyi inkâr etmiyoruz. Biz demok-
I rasiye yürekten inanıyoruz. Demokrasi sözcüğü -çok 
I rica ederim Yunanca'dan dilimize gelmiş bir söz-
I cüktür. «Demo», «ben» demektir, Demos. «Kra-
I tos», «tutmak» demektir. «Benim egemenliğim» de-
I mektir. Halk... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunlan nerede 
I tahsil ettiniz? 
I ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Arkadaşlarım çok 
I rica ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Eroğhı, siz konuşmanızı sür-
I dürünüz efendim. 
I Sayın Sayın, bugün fazla müdahaleci görüyorum 
I sizi. 
I ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Hocamın rahlei 
I tedrisinde. Nerede tahsil edeceğim? 
I Değerli arkadaşlarım, halka rağmen demokrasi 
I kurulamaz. Bu kürsüye çıkıp demokrasiden söz et-
I mek ve halkı demokrasiye ortak etmemek; demok-
I rasi halkındır, halk yokken demokrasinin kurulduğu 
I mümkün değildir. 

I Arkadaşlarım, yeni kurulan Hükümet, Anayasa-
I mızın 2 nci maddesinin öngördüğü demokrasiyi Tiir-
I kiye'de uygulayacaktır. Ben buna inanıyorum. 
I MHP Sözcüsü değerli arkadaşım, işkenceli demok-
] rasiden söz etti. Arkadaşlarım, eğer sosyal demokra-
I si uygulanmazsa, bir avuç mutlu azınlığın egemenli-
I ğinde çoğunluk mahkûm olursa; o zaman olur işken-
I celi demokrasi, o zaman olur pütokrasi; işte ona 
I «dikta» denir, o MHP'li arkadaşımın savunduğu po-
I litika da budur. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sizinkinin 
I misaliyle. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş-
I larım; MSP'li arkadaşım da, «İmkân mı» dedik, 

«(Olanak) yapmak istiyorlar» diyor. «Tatil mi» de
dik, «Dinlence» yapmak istiyorlar. Adı da Milli Se-

I lâmet Partisi bu partinin. Düşünün «imkân» sözcü
ğü, Arapça kökenlidir. «Tatil» sözcüğü Arapça kö-

I kenlidir. Bir taraftan partinizin adının «Milli» oldu
ğunu söyleyeceksiniz, bir diğer taraftan da Araplarm 

I diline uyacaksınız, onu egemen kılacaksınız. Olmaz 
I böyle şey arkadaşlarım. 
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SEBATIi-ATAMAN (Ankara) — Halk sözcüğü I 
de Arapçadır. I 

SALİH ÖZCAN (Urfa) — Senin ismin de öyle. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, süreniz bitiyor efen- I 

dim. 
ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Yine değerli MSP'li arkadaşım 50 yıl önce benim- I 

senmiş olan materyalist görüş sözleriyle Atatürk'ün I 
başlattığı devrimleri mi kastediyor? I 

Eğer Atatürk'ün başlattığı devrimler kastediliyor- I 
sa lütfen gelsinler şu kürsüden onun yanıtını versin- I 
ler gerekli yanıt herhalde Cumhuriyet Halk Partisi I 
Grupu tarafından kendilerine verilecektir. I 

Bu düşüncelerle siz değerli arkadaşlarımı saygılar- I 
la selamlar, yeni Hükümetin Atatürk'tü doğrultuda 
görev yapacağına olan inancımı belirtmek isterim. I 
(CHP sıralarından alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Başbakan adına, Devlet Bakanı Sayın Hik- I 

met Çetin buyurunuz efendim. I 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; I 

Birçok sayın üye, gerek kişisel olarak, gerek kendi I 
partileri adına, iki günden beri bir aylık Hükümetin I 
icraatını ve programını eleştiriyor. Birçok sayın üye I 
can güvenliği üzerinde durdu. Hiç kuşkusuz, ülkenin I 
bugünkü önemli sorunlarının başında geleni can gü- I 
vensizliğidir. Yılların ihmali, yılların bilinçli, ya da I 
bilinçsiz yanlış politikaları, ülkeyi bu alanda ciddi bir I 
noktaya getirmiştir. Yıllardır ülkeyi bu hale getiren- I 
terbi, iki gündür burada söylemekte oldukları, sanı- I 
yonma ibret verici birer vesika olarak kalacaktır. I 

Hükümetimiz, kurulduğu günden beri, öncelikle I 
ve ivedilikle, ağırlaşan ve toplum barışım, toplumun 
huzurunu bozan bu konunun üzerine ciddiyetle eğil- I 
inektedir. Hükümetimizin güvenoyu almasından bu 
yana ancak -bir aylık bir süre geçmiştir, gelişmelerin I 
ve alınmakta olan önlemlerin etkinliğini bu açıdan I 
ve biraz insafla değerlendirmelerini sayın parti sözcü- I 
terinden beklerdik. 

Buna rağmen, ülkeyi bu hale getirenler, iki gün
dür, sanki bunların sorumlusu Cumhuriyet Halk Par- I 
tisi ve bugünkü Httkttmetmiş gibi, sorumsuz bir bi- I 
çimde bu olayların üzerine gitmeye devam etmekte- I 
dirler. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde son yıllarda gide- I 
rek artan şiddet eylemlerinin, her alana yayda» bu- I 
naamlann, karamsarfağtn çeşitli nedenleri ve kay
naklan vardır. I 
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Bunu etkileyen sebepler ne olursa olsun, özellikle 
1977 yılı, Türk toplumunda bunalım denen olgunun, 
yaşamın tüm kesitlerinde aşama aşama yayıldığı bir 
yıl olmuştur. Büyüyen şok dalgalan, yayılan buna
lım, etkilerini ekonomik ve sosyal yaşam yanında si
yasal yaşamda da göstermiştir. 

Türkiye çok dinamik bir toplum yapısına sahip
tir. Oluşan süregelen değişmelere ve gelişmelere, yö
netimler ve hükümetler duyarsız kalamazlar. Bu di
namik yapının yönelttiği, meydana getirdiği yeni sos-
yopolitik yapıyı görmezlikten, duymazlıktan gelemez
ler. Bu yapı değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar 
nelerdir, bunların başlıcalanm kısaca gözden geçire
lim. 

Ekonomik alandaki bunalımlar ve darboğazlar 
sonucu olarak, ülkemizde işsizlik büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Son ikibuçuk yıllık Cephe iktidarı döne
minde enerji kıtlığının, döviz darboğazının yarattığı 
olaylann sonucu olarak, Türkiye'deki büyük işsizlik 
ordusuna yenileri eklenmiştir. İşi olanlar işlerini kay
bediyor, her gün kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunuyor. Hızlı bir kentleşme sonucu, Türkiye'de 
büyük metropoller doğuyor. Ancak, bu kentleşme 
fonksiyonel değil, insanlar iş bulmadan, gerekli gü
venceyi elde etmeden büyük kentlere akın ediyor. 
Böyle bir gelişmenin sonucunda ortaya, siyasal buna
lım yanında sosyal bunalım çıkıyor, yolsuzluklar çı
kıyor. Hızlı fiyat artışlarının yol açtığı hayat paha
lılığı, özellikle dar ve değişmez gelirliler için yaşamı 
çekilmez hale getiriyor. 

Yıllardır izlenen yanlış bir politika ile, sanayiin 
dışa bağımlılığı giderek artmıştır. Dış kaynak devam 
ettiği sürece ve dışardan sürekli kan verildiği sürece, 
buna aldırış edilmemiştir. 

Döviz darboğazı ile birlikte başlayan hammadde 
kıtlığı, 1977 sonunda sanayiin işlerliğini de büyük 
ölçüde ortadan kaldırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, bu dönemde in
sanlar, artık, meşru kazançları ile yetinemez hale gel
mişlerdir. 

Türk toplumunda hızlı bir değişim ve dönüşüm 
vardır. Toplumda dinamik genç güçler büyümekte, 
buBİann dünyaya bakış açıları da büyük ölçüde de
ğişmektedir. 

Çağdaş iktidarların, partilerin görevi, bu olaylann 
ardından rastlantılara kanarak gitmek değildir. Ger
çek ve başanlı politikaya, kurumlan ve toplumu oluş
turan anasosyal güçlerin gereksinimi doğrultusunda, 
önceden belirleyebilmekle ulaşılabilir. 
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Bu alanda, gerekü basan ekle edilmediği takdirde,, I 
zaman zaman toplumda uyıuasuahığun ortaya çık
ması doğaldır. Bu uyumsuzluk ileri boyutlara ulaş
tığında, yığınların bekledikleri demokratik, ekono
mik ve sosyal isteklerin gerisinde kalınması kaçın
maz olmaktadır. Böyle bir ortamda, geçmişin siyasi j 
çözümleri artık her şeyleri ile boşlukta kalmıştır ve 
boşlukta kalmaya mahkûmdur. I 

Sayın milletvekilleri, ekonomik, sosyal ve diğer 
toplumsal nedenlerle dinamik güçlerin gelişmelere 
uyumsuzluğu zaman zaman ortaya çıkabilir; buna- I 
hmlar artabilir, ülkelerde olaylar görülebilir. Buna I 
benzer olaylar yalnız Türkiye'ye özgü değildir. Za- I 
man, zaman, diğer çok partili demokratik ülkelerde 
de buna benzer olaylar olagelmektedir. I 

Ancak, sayın milletvekilleri, özellikle son yular
da, Türkiye'de bunlardan önemli ölçüde farklı olay
lar ve gelişmeler oluyor. Anarşi, şiddet eylemleri, I 
toplumsal uyumsuzluk, çelişki, başıboşluk, son yıl- I 
larda tüm Devlet yönetimine hâkim olmuştur. 

Ülkemizde, bir süredir, şiddet eylemleri yalnız so
kakta değil, Devlet yönetimmin ve kurumlarının için
de de vardır. Ekonominin yönetiminde başıboşluk ve I 
anarşi vardır. Milli eğitimde, okullarda, eğitim kurum
larımla anarşi vardır. Kısaca, bütün bakanlıklarda, 
kamu kuruluşlarında, son ikibuçuk yıllık dönemde 
anarşi vardır, uyumsuzluk vardır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet tarihinde ilk 
kez, kamu yönetiminde güvenliği sağlamakla görevli I 
ve sorumlu kurullarda, bu görevlerini etkileyecek po- I 
litika akımları meydana gelmiştir. Hep beraber bu
nun üzerinde ciddiyette durmamız gerekir. Çünkü, bu I 
durum* bu eğilim, tüm kamu yönetimini ve kamu yö
netiminin işlerliğini Türkiye'de felce uğratmıştır. 

Eğer, geçmiş dönemde olduğu gibi Devletin bir 
kolu, diğer bir kolunun karşısına geçerse, orada ön- I 
çelik, etkinlik ve işlerlik kalmaz. Sonra da bu gide- I 
rek, Devlet içinde anarşiye dönüşür. Devletteki, kamu I 
yönetimindeki bu durum, elbette ki, toplumun diğer 
kesimlerine yansıyacaktı ve üzülerek ifade edeyim ki, 
yansımıştır. I 

• Bizden önceki Hükümet döneminde bütün bunla- I 
rın sorumsuz örneklerini gördük ve hep birlikte yaşa- I 
dik. Ancak, bütün bu olaylara karşın, biraz önce bu I 
kürsüde konuşan anamuhalefet partisinin sayın söz- I 
cüsünün söylediklerinden; öyle ki, hâlâ Türkiye'de
ki bu olayların farkında olmadıktan anlaşılıyor. 

Sayın AP Sözcüsünün konuşmasına vereceğimiz I 
cevap içki fazla vaktinizi almayacağını, ancak bazı J 
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noktalarını önemli bulduğumuz için değinmek istiyo
rum. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde Sayın Adalet Par
tisi sözcüsünün yaptığı konuşma» iktidarda bulundu
ğu dönemlerde Türkiye'yi her bakımdan bunalıma 
sürükleyen Adalet Partisi yönetiminin, şimdi muhale
fete düştükten sonra da daha büyük bir hırsla ve 
bu hırsa hınç da ekleyerek bir bunalım etkeni ol
maya çalıştığını ve çalışacağını ortaya koyuyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, anamuhalefet 
partisinin bu çabasına ve tutumuna karşın, Türkiye' 
yi kısa zamanda bunalımdan çıkarabileceği mananda 
ve kanısındadır. 

Bunalımı sona erdirmek ve Cephe Hükümetlerin
den devraldığımız son derece ağır sorunları çözmek 
için gece gündüz çaba gösterirken, bazı Adalet Par
tili yöneticilerin, Hükümeti çekmek istediği polemik 
girdabına kendimizi kaptıracak, bu uğurda fazla za
man harcayacak değiTiz. 

Millet iradesini yansıtan, Millet Meclisinin güven
oyu ile işbaşına gelmiş bir Hükümete karşı, meşru 
ntdbaMet işlevi île yetinmeyip, bugün bu kürsüden 
AP adına yapılan taHhsiz konuşmada olduğu gibi, 
sahte bir milli mücadele ilanına kalkışılması, Adalet 
Partisi yönetiminin, bunalımı ve gerginliği yoğunlaş
tırarak sürdürmek için elinden geleni yapmaya ka
rarlı olduğunu gösteriyor. Bu konuda kamuoyundan 
gördükleri ve görecekleri tepkinin, kendilerini zaman 
içinde, sağlıklı bir muhalefet çizgisi içine çekilmek ih
tiyacı ile karşı karşıya getireceğini umuyoruz ve bek
liyoruz. 

Türkiye'deki kardeş kavgalarının nedeni* Türkiye' 
yi yıllardır evlat acılarına boğan olayların başlıca 
kaynağı, Adalet Partisinm bu zifeniyetü ve tutumu ol
muştur. Bu zihniyetin ve tutumun yalnız rnillete de
ğil, Adalet Partisine de ne kadar zarar verdiği, bu 
partinin seçimlerde üst üste uğradığı yenilgilerden de 
bellidir. 

Artık," Cephe zorlamalarının ve başka partilerin 
oylarını kendi hanesine yazma gayretleri bile bu ger
çeği gözden saklamıyor ve saklamayaeaktır. 

Sayın milletvekilleri, sayın Adalet Partisi SüzcîMi 
«Ulusal savunma» konusunda da bazı görüşler ileri 
sürdü. Hükümetimiz, ulusal savunma kavramından 
ne aaladıgını, Hükümet Programında, tenıel ilkele
ri üt ortaya koymuştur. Başbakan da konuşmalarıy
la bu gereksinmeye ve ilkelere zaman zaman açıklık 
getirmektedir. 
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Sayın miîîetvekrlleri, Hükümetimiz yeni ulusal sa
vunma kavramını, elbette ki Türk Silahlı Kuvvetle
rinin büyük kalkışı ile Somut bir içeriğe kavuştura
caktır. Son yıllarda, dünyada ve uluslararası ilişkiler
de büyük değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler, 
dünyanın çok kritik bir bölgesinde yer alan Türkiye' 
nin durumunu ve ulusal güvenlik gereksinmelerini de 
kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Türkiye'nin kendi 
ulusal güvenliğini, - bir ölçünün ötesinde - üyesi bu
lunduğu ortak güvenlik sistemine bağlamasının sa
kıncaları son yıllarda açıklıkla görülmüştür ve yaşan
mıştır. Hele, Türkiye'nin ulusal güvenliğini başka bir 
ülkenin veya ülkelerin kararlarına, kararsızlığına veya 
İhmallerine bağımlı tutmanın sakıncaları ve tehlike
leri, izaha gerek göstermeyecek kadar açıktır, ortada
dır ve 'belirgindir. 

Sayın Adalet Partisi yöneticileri bu gerçekleri ve 
gereksinmeleri yıllardır görmezlikten geldikleri ve bu 
gerçeklerle gereksinmelerin zorunlu kıldığı önlemleri 
düşünmedikleri veya uygulayamadıkları içindir ki, 
Türkiye bugün ulusal güvenliği ve savunması konu
sunda önemli sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. 
Fakat bunlar, bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan 
Türk ulusu için ve bağımsızlığımızın yılmaz koruyu
cusu ve güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri için, 
aşılması zor sorunlar değildir. Hükümetimiz döne
minde Türkiye, dünya barışı ve bölge huzuru konu
sundaki sorumluluğunu gozonüride tutarak, bu sorun
lara gerekli çözümleri mutlaka getirecektir, tç gü
venlik konularında olduğu gibi dış güvenlik konu
sunda da, önceki hükümetlerden devraldığı ağır mi
rasın yükünden, Türkiye'yi kısa zamanda kurtaraca
ğımız inancı ve güvenci içindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, şiddet eylemleri, enflasyon, 
işsizlik, sosyal ve politik gerilim gibi olgular yanın
da, toplumun derinliklerinde de önemli gelişmeler ve 
değişmeler var Türkiye'de. Hükümetler ve iktidarlar 
kendilerini toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına 
uydurmak durumundadırlar, uydurmak zorundadırlar. 
Ne var ki, Türkiye'de gelenekçi anlamda politikaya 
yön veren eski güçlerin hemen hiçbirisi, geçmiş ile 
bugün arasındaki bu köklü değişimin anlamını gereği 
gibi kavrayamamışlardır ve değerlendirememişlerdir. 
Halbuki Türk toplumu, politik iktidarlardan, çok de
ğişlik işlevler üstlenme'sini, özellikle son yıllarda bek
lemektedir. İktidarlar, hükümetler bu değişiklikleri 
görmezlerse ve kendilerini buna uydurmazlarsa, top
lum düzenini belirleyen kurallar, kurumlar geride ka
lır, çelişki artar ve biçimselliğin ötesinde, ülkede bir 

iktidar boşluğu ortaya çıkar. Türkiye'de son yıllarda 
çıkan önemli olgulardan birisi de, hiç kuşkusuz bu
dur. 

Sayın milletvekilleri, özgür, yaratıcı ve demokra
tik bir toplumun özlemleri doğrultusunda, Hükümeti
miz gerekli anlayışı, esnekliği ve uyumu gösterecek
tir. Gerek iç barışın ve gerekse demokrasimizin gereği 
de budur. 

Çok değerli milletvekilleri, yıllardır ülkenin sorun
ları ve özellikle şiddet eylemleri konusunda söyledik
lerimiz ortada iken; dünkü iktidar, bugünkü muha
lefet partisi sözcüleri, zaman zaman bunları görmez
likten, anlamazlıktan geliyorlar. 

(Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, nereden ve 
kimden gelirse gelsin, şiddet eylemlerine karşı çıkacak
tır ve bunu yasalar çerçevesinde gerçekleştirecektir. 
Biz Hükümet olarak; gerek Sayın Ecevit, daha önce 
Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak dün ne Söy
lediyse, ne söylüyorsak, bugün de aynı şeyleri Söylüyo
ruz. Sayın Başbakan siyasi yaşamının her döneminde 
şiddete karşı olmuştur, şiddet eylemlerine karşı ol
muştur; 12 Mart öncesinde de karşı olmuştur, 12 
Mart dönemidin Sonrasında da karşı olmuştur, şimdi 
de karşıdır. Kimden gelirse gelsin, karşı olmuştur; 
nereden, hangi taraftan, hangi yönden gelirse gelsin, 
buna karşı olmuştur ve karşı olmaya devam edecek
tir. 

Sayın Başbakan Ecevit'in bu konudaki sözleri, 
Meclis tutanaklarına geçmiştir ve bundan böyle de 
geçmeye devam edecektir. Bazı kişilerin, bunu ya bil
mezlikten geldikleri, ya da unuttuklarını varsaya
rak, bu gerçeğin Yüce Meclis tutanaklarına bir kere 
daha tescilini önemli bir görev biliyoruz. Hükümeti
miz, bundan sonra da bu tutumunu sürdürecek
tir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, her Şiddet ey
lemi, yasalar karşısında mutlaka cevabını bulacaktır. 
Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığını sağlamakla bu 
konuda önemli adımlar attığımızı ve atacağımızı be
lirtmek isteriz. Hükümetimiz döneminde güvenlik kuv
vetleri yasaları tarafsız bir biçimde uygulayacaklardır 
ve Suçlular kim olursa olsun, gereken karşılığı yasalar 
çerçevesinde mutlaka bulacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, düşünce ve inanç özgürlü
ğünü demokrasinin gereği sayan Hükümetimiz, özgür
lüklerle şiddet eylemlerini veya Devletin birliğine, ül
kenin bütünlüğüne yönelen saldırıları ve davranışları 
tabirine karıştırmamak gerektiği kanısında ye inanı 
çındadır. Bunu Hükümet Programında da açıklıkla 
belirttik. Hükümetimiz, düşünce ve inanç özgürlüğünü 
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her türlü baskıdan kurtarmak için, çalışmayı olduğu 
katfar can ve mal güvenliğini de tehlikeye sokacak 
(boyutlara varan olayları önlemeyi, hür demokratik 
rejimi korumayı, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünü tehdit eden olaylarla da, hangi yönden gelirse 
gelsin, demokratik hukuk kuralları içinde ve etkin bi
çimde mücadele etmeyi, öncelik taşıyan görevlerinden 
hini saymaktadır. 

(Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak, anarşi ve 
şiddet eylemlerinin köküne inmeye kararlı olduğumu
zu defalarca 'belirttik. Bunu söylememiz karşısında, 
gerek Anamuhalefet Partisi liderinin, gerek bazı sayın 
sözcülerinin, konuyu ısrarla Türk Silahlı Kuvvetle
rine bağlamak eğilimini gösterdiklerini hep beraber 
izliyoruz. Muhalefetteyken de, hükümetteyken de, Si
lahlı Kuvvetlerimizin, Ordumuzun siyaSal tartışmala
rın, polemiklerin dışında tutulması için gerekli öze
ni geçmişte gösterdik, bundan sonra da bütün içten
liğimizle bu anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm 
siyasal partilerimizin de aynı özeni göstereceklerini 
içtenlikle umuyor ve bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
hiçbir zaman siyasete aktif olarak girme eğilimini 
göstermemiştir. Bunun içindir ki, siyasal tarihimizde 
«askeri hükümetler» geleneği hiçbir zaman olmamış
tır ve yerleşmemiştir. Bunun içindir ki, Türkiye, ge
lişmekte olan ülkeler arasında demokratik rejimi uzun 
yıllar yaşatabiîen tek ülke olmuştur ve olmaya devam 
edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasal polemik 
konusu yapmayalım; Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratma 
Ötesinde, bunun hiçbir kuruluş ve hiçbir kimseye ya
rarı olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında ve 
daha önceki konuşmalarımızda açıklıkla, toplum yö
netimline, kamu yönetimine, hükümet, Devlet ve ka
mu yönetimi ilişkilerine ne şekilde bakacağımızı de
falarca belirttik. Buna rağmen, bazı siyası parti söz
cüleri ve bazı üyeler, 1 aylık bir hükümet dönemi
mizde, ısrarla anarşi konusunu ortaya getiriyorlar. 
Açıklıkla şunu belirtelim ki, biz Hükümet olarak, 
hiçbir gerekçe ile hiçbir kimseye Devlet denetimi ve 
sorumluluğu dışında kamu görevi yapma, zor kul
lanma, güvenlik sağlama, kendi kendine hak alma yet
kisini Hükümet olduğumuz sürece tanımama kararın
dayız. Yasaları uygulayacağız, yasalara karşı gelenle
re, yasalar tarafsız bir şekilde ve sorumlu Devlet güç
leri tarafından uygulanacaktır. 

Bunu açıklıkla belirtmemize rağmen, sayın Milli
yetçi Hareket Partisi Sözcüsü, İçişleri Bakanlığımızla 

ilgili bazı sözler ileri sürdüler ve yakıştırmalarda bu
lunmaya çalıştılar. Şunu açıklıkla belirtelim k'i, bu sa
yın Sözcü . gerekli cevabı İçişleri Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken fazlasıyla alacaktır ve zannediyorum, 
bugünkü telaşlarının nedeni, o zaman daha açıklık
la ve belgelere dayalı olarak ortaya çıkacaktır sayın 
milletvekilleri... (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, her kuruluş, örgüt ve ka
mu görevlisi, demokratik hukuk devletinin gerektir
diği kurallar içerisinde kalmaya mecburdur ve kala
caktır. Devletin haber alma ve değerlendirme örgütü
ne de, demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ve 
açık toplumunun gereği olan nitelik, Hükümet döne
minde kazandırılacaktır. Bu örgüt, Hükümet Progra
mımızda da açıklıkla belirttiğimiz gibi, siyasete do
laylı da olsa karıştırılmayacak, propaganda ve yönlen
dirme çalışmaları yapması kesinlikle önlenecektir. 

Sayın milletvekilleri, yine Anamuhalefet Partisi 
Sözcüsü konuşmasının bir yerinde, «Hükümetin anar
şi kaynağını henüz kurutamadığını» söylüyor. Yıllar 
boyunca kendi oluşturdukları kaynaklar ve yaralar 
bir ay içerisinde kuriıtulamayacafc kadar derinidir ve 
karanlıktadır. Ama şimdiden, demokratik hukuk dev-
!sti kuralları içerisinde, tarafsız ve etkin biçimde uy
gulamaya başladığımız önlemlerle, anarşinin, daha 
doğru bir deyimle, şiddet eylemlerinin gözle görülür 
kaynakları kurutulmaya başlanmıştır. Bu kaynaklar
da, suçüstü yakalananların olaylarla bağlantıları kesin 
kanıtlarla ortaya çıktıkça, şiddet eylemcilerinin baş
lıca sorumluları daha iyi belli olmaktadır ve giderek 
de daha açıklıkla ortaya çıkacaktır. Adalet Partisi yö
neticileri, şimdi gerçeklerin kanıtlarla ortaya çıkmaya 
başlamasından duyduğu huzursuzluk içerisindedirler. 
Suçüstü yakalanan sanıklar ve saldırganlar, Adalet 
Partisiyle bu partinin eylemlerdekt müttefiklerinin 
sorumluluğunu apaçık ortaya koymaktadır. Adalet 
Partisi yetkilileri, onun için tahammülsüzlük içerisin
dedirler, onun için bir aylık Hükümete karşı hırçın
lık içerisindedirler. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın (Bakan, 2 dakikanız var. 

DEVUBT BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) 
— Saym milletvekilleri, Türk ulusu yıllardan beri hu
zur ve birlik özlemi içerisindedir. Toplum, iç barış ve 
ulusal birlik beklemektedir, dış güvenliğinin sağlan
masını beklemektedir, güvenilir ve tarafsız bir dev
let yönetimi beklemektedir, öğretimin geçerli olaca
ğı bir öğretim düzeni beklemektedir. İşleyen, hızla
nan bir ekonomik yönetim beklemektedir. Yıllardır 
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yönetimkriyte Türkiye Yi bir tamaha* üflcesi hairae ge-
firenlerden, bîr aybk Hükümeti eleştirirken biraz in
saf ve biraz sapaya beklemektedir. Yıllardır oluştu
rulan bunahmm ekonomik ve toplamsal nedenlerine, 
kökenîerine inerde bu bunalıma sagfckh, çağdaş ve ge
çerli çözüm bulunabileceğine Hükümet olarak kesin
likle inanıyoruz. 

Saym milletvekilleri, Hükümetimiz, devlet yapı
sında ve yaşamsalda zorunlu duruma gelmiş demok
ratik düzenlemeleri, kınp dökerek, polemik yarata
rak değil, yeni yaralar açarak değil, devlet kuruluş
larının tatsız ve gereksin tartışmalar içine sokarak 
değil, demokratik hukuk devletinin uygarca kural
ları içinde ve sorumluca bir yaklaşımla gerçekleştir
mek kararındadır. 

Türkiye'yi ytHardtr yönetenlerin ülkeyi getirdiği 
bu noktadan, hır aybk Hükümetimizi eleştirirken, 
kendilerinin ülkeyi getirdiği bu noktadan eleştiriler 
yaparken, öneriler ileri sürerken biraz insaflı olma
larım, kendi sorumluluklarını da bilerek bir süre 
beklemelerini ve hiç değilse bir süre bu konuda sus
malarını, anlayışlı olmalarını Hükümet olarak bek
lemek hakkımızdır. Çünkü, Hükümet olarak biz, 
yıllardır yapılan ihmallerden, yıllardır ülkeyi içine 
düştüğü bu bunalımdan kurtarmak için çok ağır bir 
enkaz devraldık; ekonomik alanda devraldık, sos
yal atanda devraldık, siyasal alanda devraldık. He
nüz bu büyük bunalımın üstünden bir aybk bir süre 
geçmemişken, yaptıkları, eleştiriler, sanıyorum hır
çınlığın, muhalefete tahammülsüzlüğün bir sonucu
dur. 

iBu inançla, bu görüşlerle hepinizi en derin say
gılar ve içtenlikle selamlarım sayın milletvekilleri. 
(CHP) sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Bakan, lütfen ayrılmayınız efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Saym Başkan, so

rum var efendim. 
Sayın Başkanım, Gensoru müzakerelerinde.. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, bir defa isteğinizin ne 
olduğunu anlayalım efendim?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Soru sormak isli
yorum efendim. 

[BAŞKAN — Şimdi konuşuruz. (CHP şuaların
dan gülmeler) 

Evet efendim. 
Başka soru sormak isteyen var mı efendim?. Yok. 

Sura sorma eşlemi bitmiştir. . 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sorumu yazılı 

olarak vermiştim. 

BAŞKAN — Zatıâlbizin sorulan var efendim. 
Buyurunuz Saym Sayın, buyurunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Gensoru müzake

relerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Sayın 
Sözcüsü, ülkemizde işlenen cinayetlerden yakınarak; 
demokrasi ile idare edilen ülkelerde anarşik olaylar 
yüzlünden bir kişinin ölümüyle hükümetlerin istifa 
ettiğini belirtmiş idi. 

Kurulduğundan bugüne kadar anarşik olaylar yü
zünden 1 değil 101 vatandaşımız hayatım kaybet
miştir. Acaba.. 

BAŞKAN — Sayın Saym, bir hususu zatıâlinize 
de ve bu arada Genel Kurula da hatırlatayım. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Soru da mı sordur
mayacaksınız Saym Başkan, bilelim yani? 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, şiddetinizin sebebini 
anlayamadım. Benim... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Zatıâliniz mi tes
pit buyuracaksınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yani, benim ne söyleyeceğimi bil
meden yerinizden fırlamanızı doğru bulmadım efen
dine 

* İSMET SEZGİN (Aydın) — Yani sorunun sek
imi siz mi tayin edeceksiniz? Lütfen bir örneğini 
verin de Sayın milletvekili sorsunlar. 

BAŞKAN — Saym Sayın, soru gerekçesiz olu
yor efendim; kısa oluyor ve açık oluyor. Gerek
çelerinizi müsamaha ile karşılıyorum; ama lütfen 
uzatmayın efendim. 

Anladık mı Saym Sezgin şimdi? 
Buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Soruyorum efen

dine 
Acaba Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, Gru

punun bu ulvi hislerine tercüman olacak mıdır? Ola
caksa ne zaman istifa edecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Sayın, 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (De
ryamla) — Sayın Başkan, değerli miiMetvekilleri; 

Ben, biraz önceki konuşmamda, yıllardır Türki
ye'yi bu hale getirenlerin ihmalini, sorumluluğunu, 
hatta sorumsuzluğunu belirtmeye çalıştım. 

Türkiye'yi hu ortama getirenler, henüz güven-
oyundan bu yana bir aylık süre geçmesine karşın, 
kendilerinin Türkiye'yi getirdikleri ortamda; eğer ci
nayetlerin, olayların sorumlusunu arıyorlarsa; bun
da, halen Türkiye'yi uzun yıllar idare edenlerin so-
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rumhıkığu devam ediyor. Bunu naürJatmak istiyo
rum. (CHP sıralanndaaı «Bravo» sesleri, alkışlar; 
AP şualarından gülüşmeler, gürültüler) 

' İSMET SEZGİN (Aydın) — Allah Allah!.. 
Bravo braıvo; sen Planlamada iyi yetişmişsin^ 

Bravo! Cevaptan heMi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, yazdı sorular var. 
İlk soru Sayın Turan KoçaJ'ın. Saym Kocat, Eş

me'de yapdan BHderberk toplantısıyla ilgiM olarak: 
soru tevcih ettiniz. Bu, doğrudan doğruya Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Başkanmun katıldığı bir top
lantı olup, Hükümetle ilgili görmediğim için soruyu 
tevcih etmiyorum efendim, 

Saym Toksan, siz de: «Milliyetçi gençlerin kal
dığı yurtlar tekrar tekrar aranmaktadır» soku genç
lerin kaldığı yurtlar aranmamaktadır» biçiminde soru 
soruyorsunuz ve buna bağlı olarak aynı sorulan 3-4 
maddede Hükümete sormak istiyorsunuz. 

«Milliyetçi gençlerin kaldığı yurtlar tekrar tek
rar aranmaktadır, solcu gençlerin kaldığı yurtlar 
aranmamaktadır. Bunları da aramayı düşünüyor mu
sunuz» diyorsunuz. Dana sonra, «Milliyetçi gençlerin 
kaldığı yurtlarda, bir kaç defa arandığı halde hiç
bir suç aleti bulu umuyor, fakat polis kıyafetine giren 
solcu militanların 
bulunduğu iddia 
soku miKtanlanh 

arama yaptığı ve kaçak silahlar 
edilmektedir. Kaçak silahları bu 

bıraktddarı söylenmektedir. Bu 
konuda araştırma yaptınız mi diyorsunuz. 

Sonra, «Gözaltına alınan gençlere işkenceler ya-
pdmaktadır, vücutlarına elektrik veritmektetdir. İş
kence yüzünden çıldıran gençler var. Bu konuda tah
kikat açtanız mı?» diyorsunuz. 

(Bunların tamamı İçişleri Bakanlığıyla ilgili. İç
işleri Bakanlığında sorulmak üzere Başkanlığımızca 
hrfzedilecektir. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Saym Başkan, 
bu, Hükümetin Bakanı değil mi? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Doğrudan 
doğruya Başkanlığın takdirine aittir, Sizin. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Hükümetin ba-
şmı, Başbakanı... 

ıRAŞKAN — Saym Toksan, sorularınız cevap-
landuıEncaktır, ancak hangi bakanağı ilgilendiriyor 
ise, o bakanlıkta sorular cevaplandmlacaktır. 

Yaftnz, S nci sorunuz da: «Kale Kaymakamı ts-
temman Tafery, (TariHı : 13.2.1978 ve Sayı : »1-77 ile) 
cami içinde ve dışında Kuran okutmayı yasak etmiş
tir. Bir yasaklama emri Hükümetin talimarı mıdır?» 
diyorsunuz. 

Sorunuzu tevcih ediyorunvefendlra. 
Buyurun Saym Bakanj 
DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam

la) — Saym Başkan, yazdı cevap vereceğim. (AP sı* 
ra'anndan gülüşmeler, gürültüler) 

BAŞKAN — Yazdı cevaplayacaksınız. 
Efendim, Saym BuManh soruianntda: «1- Yur

dumuzda görülen son ajitasyon olayların komünist 
güçler tarafından yürütüldüğüne inanıyor musunuz?» 

2. — Şiddet olaylarının, nereden gelirse geMn 
köküne ineceğiz^ sözünden ae anayorsunaz? 

3. —. Polisin POL - DER (Soten Poüs), veya dev
let polisi olarak ikiye ayrıklığı doğru mudur» 
diyor. Bu üçüncü soru doğrudan doğruya İçişleri 
Bakanlığına mütevecih. 

İlk iki soruyu lütfen cevaplayın efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) Sayı» Başkan, Saym milletvekilleri; Bizim; «Anar
şi nereden gelirse gelsîı», şMdet eylemleri nereden ve 
kimden gelirse gelsin köküne ineceğiz» sözümüz, 
zammediyorum daha fazla aedmk gettemeyeceİE 
kadar açddır. Kim ve nerede atarsa okun, bunun 
köküne ineceğimizi belirttik. Bundan başka söyle
yeceğim yoktur Saym Başkan^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayin Bakan. 
Buyurunuz efendim yerinize^ 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan, (CHP sıraların
dan «Bravo» sneslerir alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarffn, kişisel konuşmaların son 

sözü Saym Müfit Bayraktar'ındı. Saym Bayraktar'ı» 
söz hakkım Antalya MifietvekiBi Saym İhsata Ata-
öv'e devrettiğine dair tezkere Başkanlığımıza ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Söz, Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataövlm. 
Buyurunuz Sayın Ataöv. (AP sıralarından alkış

lar). 
Süreniz 10 dîkaka Saym Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Değerli arka-

CAGLAYAN EGE (İstanbul) — Önce «Sayın 
Başkan» sonra «Aricaiaşlarmı» gefir. 

İHSAN ATAÖV (Detvamte) — Kime saygı su-
nacağmım takdirî size ait değil, o bana atfc. (CHP 
sıralarından «Aaaa» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Ataöv, «Arkadaşlar» »özünün 
içimde biz kendinizi de gördür de onun içm ikâz 
etmedik; İçtüzük gereği bu. 

1 » 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Değerli arkadaş- I 
Sarını, hükümet, bütün konularıyla o hükümeti koor- I 
done eddu Başbakanın şahsında mütalaa edilir. Na- I 
sil ki, bundan önceki hükümetlerde İçişleri Bakan- I 
lığı bütçesi müzakere edilirken Sayın Demire! hedef I 
alınmışlft, İçişleri Bakanı hiç hedef alınmamıştı. Şim- I 
di de, bu Hükümeti entrika yolu ile kurmuş olan ve I 
kendisine... (CHP sıralarından sıra kapaklarına vur- I 
malar «Yuh» sösîeri)... Ve kendisine, «Bu Hükümeti I 
nasıl kurdun» diye sual sorulduğu zaanıan cevap ver- I 
meyen Sayın Başbakanı muhatap alarak kendisine hi- I 
tap etmieye mecburuz. I 

Nasıl ki, Sayın Başbakana söylenen sözleri, bura
da Devlet Bakanı (şahsıyla ilgili olanları dahi) bir 
avukat gibi savunduysa, her bakana hitap edileni, bu
rada Başbakan adına konuşan zat savunmaya mec
bur. Başbakana sorulan sualleri de, Başbakanı atla
yarak ilgili Bakanlığa tevdi etmek Riyasetin görevi 
değildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün içerisinde bulundu
ğumuz durum, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar 
olamayışı, Adalet Partisinin de henüz muhalefeti tam 
manasıyla benimseyemeyişinden doğmuştur. (CHP 
sıralarından «Aaaa» sesleri, gülüşmeler, gürültüler) 

Evet evet, onun içindir ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsü burada konuşurken, acaba konuş
macı Adalet Partisi sözcüsü mü diye bir anda irkil
dim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü diyor 
ki, «Artık okullar kapandı» Doğru, sayenizde bugün 
okullar kapalı. Okullar niye kapalı? Kendi ifadenize 
göre, okullar, anarşiyi önleyemediğiniz, eğitim özgür
lüğünü sağlayamadığınız için kapalı. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültü
ler) 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Siz getirdiniz bu 
hale. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Cumhuriyet tari
hinde Türkiye'de üniversitelerin değil, hükümetin em- I 
rindeki okulların dahi bu kadar uzun süre toptan ka- I 
patıldığı vaki olmamıştır. I 

Nitekim, evvelsi gün bu haberi basından alınca, I 
Say m İçişleri Bakanına bir pusula yazdım : «Okullar I 
kapanmış, doğru mu?» dedim. Pusulamı okudu ve I 
bana dedi ki «Hayır, böyle bir şey yoktur» Ama öğ- I 
leden sonra, radyolar, okulların 6 Mart tarihine ka- I 
dar kapatıldığını ifade etti. İşte, kendi içerisinde, asa- I 
yişle ilgili İçişleri Bakanına haber vermeden okul- I 
lan kapatabilen bir başka bakan olduğuna göre, bu I 
Hükümetin içinde uyum yok. (CHP sıralarından gü- I 
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Iüşmeler. AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Evet, bu Hükümetin içinde nasıl uyum olur? 

Size bir zabıt okuyayım sevgili arkadaşlarım. Sa
yın Feyzioğlu konuşuyor: 

«Turhan Feyzioğlu (Kayseri) — Sayın Başkan, 
önergemi Yüce Meclise sununuz lütfen. 

Yüksel Çakmur (İzmir) — Bu adama, bu madra
baza söz vermeyin. Vazifesine son verin. Sen 12 Mart 
faşistisin. Bunu unutma. 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. Efendim sataşıldı, bana hakaret edildi. 

Başkan — Bu hususta söz verecek İçtüzük maddesi 
bulamıyorum. Yetkili olmadığınızı ifade ettiniz. 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) — Önergemi Genel 
Kurula sunun. (CHP sıralarından şiddetli gürültüler. 
Turhan Feyzioğlu'na hitap edilerek; «Faşist köpek, 
12 Mart katili, halk düşmanı» sesleri)» ve affedersi
niz, söyleyemeyeceğim, çok ağır bir küfür. 

Evet, işte o «halk düşmanı», o «faşist köpek» 
dediğiniz Sayın Turhan Feyzioğlu sizi kurtarmaya ça
lışıyor. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biraz önce, Adalet Partisinin bir daha iktidara gel
memek üzere gittiğini söylüyorsunuz. (CHP sıraların
dan «Evet, doğru doğru» sesleri) 

Adalet Partisinin... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen sü

kûnetle izleyelim sayın hatibi. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinle dinle!.. 
Cumhuriyet Halk Partisi, hayatında millet irade

siyle bir kere iktidar olamadı; ama Cumhuriyet Halk 
Partisi bizim dökülen yapraklarımızla iktidar olmaya 
çalışıyor. (CHP sıralarından gülüşmeler, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, lütfen efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
müdahaleleri dakikalarıma sayıyor musunuz? 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. Sizin metni 
okurkenki kaybettiğiniz vakti sayıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Partizanlıktan 
bahsediyorsunuz, devletin işgalinden bahsediyorsu
nuz; Sayın Başbakandan soruyorum, «Cumhuriyet 
Hükümetinin Başıyım» diyen Başbakandan soruyo
rum; Başbakanlığa giderken, Cumhuriyet Halk Par
tisi eski Sivas Milletvekilini Müsteşar olarak, eski İz
mir Milletvekilini özel Kalem Müdürü olarak, eski 
Ankara Milletvekilini müşavir, yani damşman, kıla
vuz olarak alıp götürüyor. Ondan sonra... 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Bu 
kadarcık olacak. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Tabii tabii. 
Ondan sonra diyor ki başka partilere, «Efendim, 

liyakati olmayan... (CHP sıralarından «Hırsız» sesi) 
Hırsız senin bakan, sülalen ve herşeyin! Bana hır

sız diyecek adamın alnını karışlarım; hırsız oğlu hır
sız. 

Sayın Başkan, - «Hırsız» diyene ne denir? 
BAŞKAN — Efendim cevapladınız, buyurnuz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben cevaplandı

rayım... 
Oraya aldığınız müşavir kılavuzunuza bakın; Mec

lis albümünden okuyorum : Müşavir kılavuzunuz... 
DOĞAN ONUR (İstanbul) — İlkokul mezunu. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen sü

kûnetle izleyelim kpnuşmacıyı. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — ... lisenin ikinci 

sınıfını terk etmiş, Beşiktaş Emlak Kredi Bankasının 
bir memurunu alıp, Başbakanlıkta müşavir kılavuz 
olarak kullanırsanız, tahsili lise olan bir Başbakana 
ikinci sımftan bir kılavuz çok bile. Mübarek olsun. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu Hükümetin ne ol
duğunu dün gördük. Sayın Başbakan buraya çıkıp, 
Meclise muhatap olamadı; ama bugün bir arkadaşını 
gönderdi. Arkadaşı diyor ki; bütün açıklığıyla, bu 
anarşinin köküne ineceğiz. Anarşinin köküne inmek 
kudreti sizde ne gezer? Sizde hükümet etme liyakati 
yok bir defa. Hükümet etmek için bilgi lazım, tec
rübe lazım, irfan lazım, memleket sevgisi lazım. 
(CHP sıralarından «Yuh» sesleri) 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Senin hak
kında mahkeme ilamını gördüm. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sahurda ne yap
tın, sahurda?.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Milli tarihimizi 
inkâr edeceksiniz... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sahur yahnisi mi 
yiyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, lütfen.. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — ... milli kültürü

müzü kaldırmaya çalışacaksınız, bölücülük yapacak
sınız, bunlara karşı çıkmayacaksınız, bir arkadaşım 
buradan bir sual soracak, onun da cevabını «Yazılı 
veriyorum» diyeceksiniz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Şen-
ses. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, arkadaşımın sorduğu sualin işte buradadır 
yazısı. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Irz 
düşmanı! 

BAŞKAN — Efendim, hatibi izleme olanağı ve
rin Başkanlığa, rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz siz; Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarı, size sesleniyorum; siz, mil
letin içerisindeki böldükleriniz yetmiyormuş gibi, 
ananevi örf ve âdetleri yıkarak, milli birliği de orta
dan kaldırarak, tarihi değerlerimizi ortadan kaldırarak 
bir memlekette icra yapmaya çalışıyorsunuz. Okul
ları kapattınız, duvarlardan Türk tarihinin semboli
ze resimlerini, isimlerini indirdiniz; ama sevgili arka
daşlarım, yeni icraatlarınızı da görüyoruz : Büyük din 
âlimi Saidi Nursi'nin eserlerini toplatmak için tamim 
yaptınız... (CHP sıralarından «Yuh» sesleri) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Bu kürsü Atatürk'ün 
kürsüsü, burada Saidi Nursi'nin ismi söylenemez. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet evet... 
Kuran kurslarını, Müslüman Türkün, Müslüman 

Türk çocuğunun, Türk ana ve babalarının evlatları
na ' Mukaddes Kitabı öğretmek için açmış olduğu 
Kuran kurslarını kapatmaya başladınız. Sorulan sual 
bununla ilgili idi. 

DOĞAN ONUR (istanbul) — Elmalı'daki öğret
mene ne oldu? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ama şundan emin 
olunuz ki... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Bu kürsüde Saidi Nur
si'nin sözünü edemezsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Si
mav. Sayın Simav, Sayın Şenses, lütfen oturunuz 
efendim... Sayın Simav, lütfen yerinize oturunuz efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — .. Adalet Partisi
nin bu güçlü, bu dinamik grupu burada bulunduğu 
müddetçe, sizin hiç bir zaman Kuran kurslarını ka
patmaya ve din yuvalarını yıkmaya hakkınız da yok
tur, haddiniz de yoktur; müsaade etmeyeceğiz sev
gili arkadaşlarım! (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen toparlayınız 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, Türkiye' 
deki beceriksizlikleriniz yetmiyormuş gibi, anarşiyi 
önleyemediğiniz gibi; daha dün bir astsubay öldü
rüldü İstanbul'da, Antalya Emniyet Müdürlüğü di
namitlendi, Manavgat Hükümet Konağı, Hükümet 
Tabibinin arabası yakıldı; hangi kaynaktan arıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, süreniz bitti efendim. 
(CHP sıralarından gürültüler) 
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DOĞAN ONUR (İstanbul) — Elmab'daki öğret
mene ne oldu, ne yaptınız? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Okuyalım, ben mi 
yapmışım... Burada... (CHP sıralarından «Sen yap
mışsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lütfen efendim. 
Sayın Ataöv süreniz bitti efendim. 
(CHP sıralarından, «Irz düşmanı, öğrencinin ır

zına geçtin» sesi) 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben öyleyimdir, 

yaparım yaparım yaparım, ben öyleyimdir, koru ken
dini, koru. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, süreniz bitti efendim, 
geçti. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — İkaz etmediniz 
efendim. 

BAŞKAN — İkaz ettim efendim, siz bağırmak
tan işitmediniz ki. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, zatıali-
niz de aşağıyı susturmadınız ki. 

BAŞKAN — Devamlı olarak arkadaşlara rica 
ediyorum, «Susunuz» diye. Başkanlığın elinde değnek 
yok efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi o zaman, 
sözüm bitti ise Sayın Başkanım, ben direnmem. Ne
den? Ben, tarihe, söyleyeceğimi tescil ettim. Daha 
başka şey söylesem bu kafalara bunu sığdırmak 
mümkün değil; millet sığdıramıyor ki ben sığdırayım. 

Saygılar sunarım sevgili arkadaşlarım. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ataöv konuşmasının 

başında... 
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, Saidi 

Nursi'nin büyük din adamı olduğunu burada tescil 
edemezler, burası Atatürk'ün kürsüsüdür. 

BAŞKAN — Sayın Simav, lütfen oturur musu
nuz? Büyük veya küçük olduğunu halk takdir eder 
efendim, rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin ve Sayın Ata
öv, konuşmasının başlangıç kısmında, soruların tev
cihi konusunda Başkanlığa, «Siz mi takdir edeceksi
niz?» dediler. Sayın Ataöv de, soruyu İçişleri Bakan
lığına yöneltmiş obuam nedeniyle, Başkanlığın tutu
munun doğru olmadığım söylediler. Sayın Sezgin ve 
Sayın Ataöv arkadaşlarımız, sanıyorum İçtüzüğümü
zün 95 nci maddesinden bilgi sahibidirler; lütfedip 
okurlarsa Başkanhğm tutumunun- doğru olduğunu 
anlayacaklar. 

| Efendim, Sayın Özaydıniı'yı gördüm, ayağa kalk-
I tınız, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLÎ (Ba-
I lıkesir) — Efendim, bu son sorulan soruda sataşma 
I vardır, müsaade ederseniz gerçeği açıklayacağım. 
I Kuran kursu ile ilgili sorulan soru tamamen hilafı ha

kikattir. Bunu kürsüden açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soru sorulurken de arz 

I ettim; bazı sorular doğrudan doğruya Bakanlığınızla 
I ilgilidir ve İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken bu 
I soruyu cevaplama olanağı size verilecektir, Başkan-
I Iık olarak. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLÎ (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, bu, sataşmadır. Gerçeğin 

I aydınlatılması bakımından söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Hangisi efendim, hangisi Sayın Ba

kan? 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLÎ (Ba

lıkesir) — Denizli'nin Kale köyüyle ilgili, Kuran kurs
larının kapatılmasına dair bir beyanda bulunmuşlar-

I dır ve Hükümete sataşılmıştır. Bu sataşma nedeniyle 
I söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özaydmh, Sayın Devlet Ba-
I kanı, bu soruyu cevaplandırdı. (CHP sıralarından «Di

reniyor efendim» sesleri) 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLÎ (Ba-

I lıkesir) — Cevap vermediler efendim. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, 5 nci soru 

I olarak tevcih ettiğim bu soruya cevap verdiler efen
dim. (CHP sıralarından «Verilmedi» sesleri) Hafızam 
beni yanıltmıyorsa, cevap sadece 5 nci soruya oldu. 

I Yine de bakayım Sayın Bakan, cevap verilmemişse, 
sataşma varsa, gerekli muameleyi yaparım efendim. 

I Buyurun efendim, teşekkür ederim. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Sayın Devlet Bakanına sorulan sorular arasmda, Cum-
I huriyet Halk Partisi Grup Sözcüsünün, Gensoru mü

zakereleri sırasında, «Bir ölü de olsa hükümet istifa 
I eder» yollu bir söz söylediği, bir hatip tarafından be-
I lirtihniştir. Bu, benim yapmış olduğum konuşmada 

söylediğim lafın yanlış anlaşılarak bana atfedilmesi, 
I yanlışlığın bana izafe edilmesi; İçtüzüğün 70 nci mad-
I desinin sınırına giren bir cevap hakkını bana tanı-
I mak durumu yaratır. Bu konuyla ilgili olarak söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Yani, böyle bir beyanda bulunma

dığınızı ifade ediyorsunuz?.. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Evet efendim, böy

le bir beyanda bulunmadım. Bu konunun tavzihi için 
j söz istiyorum. 
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BAŞKAN — «Böyle bir beyanda bulunmadım» 
üyorsunuz. Bu deyim kıdanıldı, size söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (AP şuralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, usul

süz söz veriyorsunuz. Zabıtları tetkik edin, öyle bir 
durum yoktur. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. (AP şuala
rından «Nasıl söz verirsiniz?» sesleri) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, böy
le söz vermeniz tamamen usulsüzdür. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen oturunuz efen-
dkn. Lütfen oturunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ama Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, efendim. (AP sı* 
ralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Usulsüz nasıl söz 
verirsiniz? 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, lütfen oturunuz 
efendim. 

Sayın öymen, sadece bu konuya hasretmek üzere 
ve bir sataşmaya da meydan vermemek üzere rica 
ediyorum. 

Buyurun efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; Sayın Devlet Bakam Hikmet Çetin 
kürsüde bulunurken, kendisine bulunduğu yerden so
ru soran bir arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Sözcüsünün, Gensoru görüşmeleri sırasında, «Bir ölü 
olsa bir hükümetin istifa edeceği» yollu bir konuşma 
yaptığını ve Hükümetin, ortada bazı ölüler olduğu
na göre, istifa edip etmemesi konusunda ne düşün
düğünü söyledi. Bu konuda tavzihte bulunacağım. 

Gensoru görüşmeleri sırasında, o zamanki Hükü
metin can güvenliği konusundaki tutumunu eleştirir
ken örnekler vermiştim. Bu örneklerden biri şuydu : 
Ankara'da Veteriner Fakültesi önünde otobüs bekle
mekte olan yaklaşık 100 kişime bir öğrenci topluluğu 
üzerine bir taksiden yapılan yaylım ateşi vardı. Bunun
la ilgili soruşturma sırasında savcılığın belirttiğine göre, 
şöyle bir durum ortaya çıkmıştı : Bu ateş eden grup, 
yayam ateşinden sonra, oradan ellerini kollarını sal
layarak uzaklaşmışlar idi ve bunu 25 kadar toplum 
polisi fakülte kapısının içinden takip etmişlerdi ve o 
zaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan zap
ta göre, bu şu şekilde cereyan etmişti : Savcılık bu 
zabıtta şöyle diyordu : «Ateş edilen grup içinde bu
lunan birçok tanık, yaylan ateşi anında en az 25 ka
dar toplam polisinin fakülte kapısının içinde buhm-

ı doğunu, ateşi müteakip hemen birkaç metre mesafede 
I dışarıda durakta düşen yaralıların yanına sektiklerin

de, öğrencilerin, kendilerine ateş edenlerin kaçmakta 
olduğu taksiyi izlemelerim ısrarla söylemelerine rağ
men, «Kuvvetimiz yetmez» diyerek, yerlerinden kıpır
damadıklarını ve bu yüzden öğrencilerle tartışakhtrmı 

I ifade etmiş olmalarına göre...» diye devam ediyordu. 
Bu, Türkiye'de o zamanki Hükümet zamanında 

asayiş konusu, can güvenliği konusu karşısında za-
I hitanın içine düşürüldüğü durumu gösteren bir vakıa-
I dır. (AP sıralarından «Ne alakası var» sesleri) 

Bir otobüs durağında, bir fakültenin önünde, tak
siyle geliyor, geçiyor, ateş ediyor ve orada polisler 
var, bunların üzerlerine yürüme cesaretini gösieremi-
yorlar, «Kuvvetimiz yetmez» diye duruyorlar. Ben de 
bunu belirterek dedim ki, şimdi eğer 25 kişihk Ur 
polis ekibi, önünde işlenen bir olayın sanıklarının pe
şinden gidemiyorsa, o memlekette hükümetin değil 
böyle yerinde otarması, değil böyle Meclisin önüne 
çıkmadan hiçbir şey olmamış gibi davranması, o hü
kümetin sadece bu sebepten istifa etmesi gerekirdi. 
Bizim, «siyasal neden» dediğimiz budur. Bu ve buna 
benzer siyasal nedenlerden dolayı başka ülkelerde 
hükümetler kendiliklerinden istifa ediyorlar, orada 
durma olanağını kendilerinde görmüyorlar ve bu böy-

I le devam ediyor. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Arabalar yakıldığı 

I zaman ne oluyor? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, 
bu konuşmayı tavzih ederek şu noktayı beMrtmek is
tiyorum ve aynı şekilde şuna işaret etmiştim; o za
man Sayın İçişleri Bakam ve Sayın Başbakan başta 
olmak üzere, bu asayiş konusu söz edildiği zaman 
şuna benzer cümleler söylüyorlardı. Bu cümleler ay-

I rica bizim sözcülerimiz tarafından burada ketime ke
lime gazeteye atfen okunmuştur da ! 

«Asayiş sorunu hükümetlerle çözülmez. Hükümet
ler gelir, asayiş sorunu kalır» Böyle beyanat, mesela 
örneğin İçişleri Bakanının beyanatı idi. Buna benzer 
bir demeç gene Demirel tarafından verilmişti. Ben de 
şunu söylemiştim : «Böyle bir tevekkül hali içinde 
bulunmaya hükümetlerin hakkı yoktur. Hükümetler 
döviz meselesi karşısında da, ekonomik diğer sorun
lar karşısında da, asayiş soruman karşısında da». 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Ne alakası var 
Saym Başkan? 

BAŞKAN — Sayan- Ersoy, tipik olarak arkadaşım 
70 nci maddeyi kullanıyor ve belki şimdiye kadar 

I kullandığının en isabetli sekimi koBarayor. Rica edi-
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yorum Sayın Ersoy; daha evvelki konuşmasının zap
tını okudu, böyle bir şey söylemediğini ifade buyurdu. 
Niye bu kadar sert davranıyorsunuz? Rica ediyorum. 

Konu içerisinde kalınız lütfen Sayın öymen. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Evet, devam edi

yorum. 
... asayiş sorunları karşısında da, «bunlar çözül

mez» deyip bunları kenara atmak yoluna gidemezler. 
O olgunun üstesinden gelmek mecburiyetindedirler. 
Hiç olmazsa, üstesinden gelecek inanç içinde bulun
mak mecburiyetindedirler. Bu hükümet bu inançtan 
da mahrumdur» Böyle demiştim. 

Şimdi, Sayın Başkanımın dediği gibi, ben tama
men 70 nci maddenin içinde kalarak bana yanlış iza
fe edilen bir sözü tavzih sadedinde konuştum. Yoksa, 
70 nci maddeye dayanarak, bu kürsüye çıkıp, benden 
önce bu kürsüye çıkan ve bağırarak, şimdiye kadar 
söylenmiş birçok lafı temcit pilavı gibi tekrarlayarak, 
Meclisimizin karşısında bir kabadayı edasıyla konu
şan hatibe de cevap vermek imkânını kelimeler ara
sında aramak mümkündü; fakat onu kendi içinde bu
lunduğu seviyeyle başbaşa bırakıyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öymen. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Toksarı'nın yö
nelttiği soru önümde. Diyor ki : «Kale Kaymakamı 
Istemihan Talay, (13 . 2 . 1978 tarih ve 01-77 sayı 
ile) cami içinde ve dışında Kuran okutmayı yasak 
etmiş midir?» Soru bu. Yani bunda bir sataşma yok 
efendim. Soru, doğrudan doğruya Başbakanlık Büt
çesinde tevcih edilmiş ve Sayın Bakan da bilgisi çer
çevesinde cevap vermiştir efendim. Sataşma görmü
yorum Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, bir dakika. Doğru söylü
yorsunuz, yalnız, sataşma yapan Sayın Ataöv'dü. Sa
yın Ataöv'ün sözleri üzerine ben söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim, hangi konuda. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Aynı soruyu tekrarlamıştır, soruyu saptı
rarak sataşma yapmıştır. 

BAŞKAN — Nedir efendim söylediği sözü? Sa
taşma olup olmadığını takdir edebilmek için elbette 
ki söylediği sözün bilinmesi gerekir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yok efendim, ben 
sataşmadım Sayın Bakana. 

19 . 2 . 1978 O : l 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkanım, soru gayet açıktır. Cevap 
verilecektir. Sayın Devlet Bakanımız cevap verilece
ğini bildirmiştir. Buna rağmen, Sayın Ataöv kürsüye 
çıktığı anda tekrar bunu dile getirmiş ve Hükümeti
mizi bu soruyla birlikte, bu sorunun âdeta himaye
cisi altına sokmuştur. Ben bunu açıklamak üzere 70 
nci maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum da efendim, bu hakkı 
size verebilmem için sataşmayı kabul etmem gereki
yor. Biraz evvel zatıâliniz, Sayın Toksarı'nın soru
sunda Hükümetinize bir sataşma olduğunu beyan bu
yurdunuz. Soruyu okudum... 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Ataöv'ün konuşmasında sataşma ol
duğunu beyan ettim. 

BAŞKAN — Zaptı getirttireyim Sayın Bakan. Ri
ca ediyorum. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, zatıâliniz bir söz mü 
söyleyeceksiniz? 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETlN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, Sayın Ataöv konuşmalarında, «Bu 
Hükümet entrikayla kurulmuştur» şeklinde bir söz 
sarfettiler. (AP sıralarından «Doğru» sesleri.) 

Bu konuda sataşma olduğu gerekçesiyle söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sataşma vardır. 
DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ataöv, 
konuşmalarının bir yerinde «Bu Hükümet Entrikay
la kurulmuştur» şeklinde bir söz ileri sürdüler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben konuş
mamın bundan önceki bölümünde, bu Hükümetin 
hangi ekonomik, sosyal ve siyasal bunalım ortamın
da kurulduğunu belirtmeye çalıştım, öyle anlaşılıyor 
ki, daha uzun süre, Sayın Adalet Partisinin değerli 
üyeleri bq gerçeği anlayamayacaklardır. Entrika dö
nemi geride kalmıştır. Entrika dönemini bu Meclis, 
Birlik Partisi dağıtılarak hükümetler oluşturulurken 
gördü. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Entrika dönemini yine bu Meclis, Demokratik Par
ti parçalatılarak hükümet kurulurken gördü. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Ama Ba
kanlık verilmedi Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Bu Hükümetin kuruluşunda, toplumumuzun 
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ekonomik, sosyal Ve siyasal gerçekleri yatmaktadır. 
Bunu sanıyorum, kısa bir süre sonra Sayın Adalet 
Partisinin değerli üyeleri de anlayacaklardır. 

Sayın Başkan, Sayın Ataöv konuşmalarının bir 
yerinde de Saidi Nursi'nin değerli eserlerinden söz et
tiler. Ben yalnızca bu konuda bir hatırlatma yaparak 
bu konuyu geçeceğim. Kendilerinin... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, zatıâlinize söz verişi
min nedeni, doğrudan doğruya hükümetin entrikayla 
kuruluşuna dairdir. Saidi Nursi'yle olan konuda lüt
fen cevap vermemenizi rica ediyorum. Talebiniz içe
risinde bu yoktur. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, Hükümetin entrikayla kuruldu
ğunu belirtirken Saym Ataöv, konuşmalarının bir ye-

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız noktadan 

devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanının sa
taşma ile ilgili olarak iddiası hususundaki tutanağı 
tetkik olanağı bulamamıştım. Tutanağı getirttim ve 
inceledim. Her ne kadar İçtüzüğümüz, «aynı oturum 
içerisinde sataşmalara cevap verilir» diyor ise de, 
zaruri hallerde Başkanlığımızca, aynı oturum dışında 
da bazan uygulamamız içerisinde cevap olanağı sata
şılan kişilere tanımış bulunuyoruz Bu nedenle, zabıt
ta Sayın Ataöv'ün şöyle bir deyimi var : «Kuran 
kurslarını; Müslüman Türkün, Müslüman Türk ço
cuğunun, Türk ana ve babalarının evlatlarına mukad
des kitabı öğretmek için açmış olduğu Kuran kurs-

rinde de Saym Başbakanın öğrenim durumuyla ilgili 
bazı sözler söylemişlerdir. Ben bir cümleyle konuş
mamı kapatıyorum; bir değerli şairimizin bir sözünü 
hatırlatarak huzurunuzdan iniyorum : «Tahsil ceha
leti alır, eşşeklik baki kalır» 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz sona ermek 

üzeredir. Bir başka bütçeyi alma olanağımız bulun
mamaktadır. Bu nedenle, saat 14.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum efendim. (AP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar gürültüler) 

Kapanma saati : 12.54 

larını kapatmaya başladınız» demek suretiyle Hükü
mete sataşıldığı Başkanlığımızca kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Buyurunuz efendim. 
Sadece bu hususta cevap rica ediyorum Sayın Ba

kan. (CHP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Ataöv'ün bahsettiği soruyu aynen okuyo

rum, gerçeği de yüksek ıttılaınıza sunuyorum. Takdir 
Yüce Meclisin olacaktır. Soru şudur, itham budur : 

«Aşağıdaki hususların Saym Bülent Ecevit tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
laletlerinizi arz ederim» denen soru, Saym Devlet 
Bakanımız tarafından, «İçişleri Bakanlığınca cevap-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Mustafa Gazalcı (DenizU) 

BAŞKAN — Millet Medişjnln 110 ncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

. / 
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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landmlacak» denmiş atmasına rağmen, Sayın Ataöv, 
biraz evvel tutanaklara geçmiş okluğu gibi, Hüküme
timizin kutsal bir görevi olan Kuran kurslarını ya
sakladığı anlamma gelecek beyanlarda bulunmuştur. 
O bakımdan söz alıyorum. Açıklığa kavuşturmak için 
de, bu soruyu aynen, Ataöv*tin okuyamadığı, başka 
yönde saptırmak istediğim açıklamak üzere, okuya
cağım, Sayın Başkan müsaade ederse açıklayacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — «1. Son günlerde din görevlilerine, sonu 
«DER» ile biten ve maksatları malum olan solcu der-
neklerce inanılmaz şekilde baskılar yapılmaktadır. 
633 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan Cami 
Görevlileri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi, 4 ncü fık
rası gereğince, Kuran'ı Kerim okunmasını öğrenmek 
isteyen Müslümanlara Kuran'ı Kerim öğretmek ser
besttir. Bazı idarecilerimiz, Hükümetiniz döneminde, 
Kanunun yukarıda belirtilen açık hükmüne rağmen 
Kuran'ı Kerim okumayı ve okutmayı men etmektedir. 

Denizli'nin Kale İlçesi Kaymakamı İstemihan Ta-
lay'ın, 01-77 sayılı ve 13 . 2 . 1978 tarihli yazısıyla, 
ikinci bir emre kadar, gerek cami içinde ve gerekse 
cami dışında, yani evde Kuran'ı Kerim okunması, 
okutulması yasaklanmış olup, gereği ve bilgi için il
gililere tamim yapılmış bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, Kaymakam bu yetkiyi kimden, 
ne maksatla almış ve uygulamaya girişmiş midir? 

2. Din görevlileri ve Kuran kursları sizce ille
gal, kanun dışı bir faaliyette mi gösterilmektedir? 

3. Kuran okunmasını ve okutulmasını yasakla
yan bu Kaymakam hakkında ne gibi bir işlem yapı
lacakta*?» 

Sayın üyeler, durum şudur : 
Denizli'nin Kale İlçesi Kaymakamı Talay, Sa

yın M. Kemal Aykurt'un iddia ettiği gibi ve Sa
yın Ataöv'ün burada tekrar ettiği gibi, Kuran'ı Ke
rim öğrenimini yasaklamamıştır. Ülkemizin her ye
rinde olduğu gibi, Kale İlçesinde de yasa ve yönet
melik esaslarına uygun olarak Kuran'ı Kerim öğre
nimi devam etmektedir. 

Köyde yapılan Kuran öğreniminden kendine ya
rar sağlamak isteyen Osman Suna'nm Kuran öğret
me belgesi, köylülerin ve muhtarın şikâyeti üzerine, 
durumu incelenmek üzere, geçici olarak geri alın
mıştır. Şöyle ki; köyde kadrolu bir imam vardır. Bu 
görevli, yönetmeliğe göre Kuran öğretimi yapmakta

dır. İsteyen her yurttaş bu imkânlardan yararlanmak
tadır. 

Ayrıca, aynı yerde görevli imamdan başka, belge 
alan iki yurttaş daha yönetmelik uyarınca Kuran öğ
retimi yapmaktadır. Durum böyle iken, adı geçen Os
man Suna adlı yurttaş, «Kuran kursu binası inşa et
mek» sözüyle köylülerden para toplamaya kalkışmış, 
bunun üzerine köyün muhtarı ve köylüler tarafından 
şikâyet edilmiştir. Bu şikâyetler üzerine İlçe Müftü
lüğü duruma el koyarak, evvelce verilen belgeyi ye
niden incelemek üzere Kaymakamlığın, - biraz evvel 
okunan - 13 . 2 . 1978 gün ve 01-77 saydı yazısıyla 
belgenin geçerliliği geçici olarak durdurulmuştur. 

Soruda belirtildiği gibi, - tekrar ediyorum - Kuran 
öğretimi kesinlikle yasaklanmamıştır. Din görevlileri, 
633 sayılı Kanunun verdiği sorumlulukla kutsal gö
revler yapmakta ve Kuran kursları da aynı Kanunun 
öngördüğü yönetmelik esaslarına göre devam etmek
tedir. Kaymakam Kuran okunmasını ve okutulması
nı - tekrar ediyorum yasaklamamıştır; şikâyet üzeri
ne, çıkar ihtimalini düşünerek bu durum önlenmiştir. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım efendim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 
— Saym Başkan, bir yanlış anlama ve değerlendirme
ye meydan vermemek için izninizle kısa bir iki cüm
le söylemek istiyorum. 

Ben o sözü, belirttiğiniz gibi bir şairin sözü ola
rak söyledim. Bu çatı altında hiç kimseyi, hiçbir şah
sı kastederek, harta aklımın köşesinden geçirerek 
söylenmiş bir söz değildir. 

Saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Başbakanlık Büt

çesinin tümü üzerindeki görüşmeler sonuçlanmış bu
lunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutup onayınızı alacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, Devlet Bakanı Saym Çetin 

konuşmasının sonunda bir şairin bir mısramı ifade 
ederek bir söz söylemiş bulunmaktadıı. Bu söz, Baş
kanlığımızca söylenmemiş kabul ediliyor ise de, Sa
ym Çetin tavzih için buyurun efendim. 
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A) Başbakanlık Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 49 006 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını 
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Bakanhklararası işbirliğini sağ- \ 
lamak ve Hükümetin genel si
yasetini izlemek. 38 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 535 907 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçe
sinin bölümlerini okutuyorum : 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçesi 
Bölüm Lira 

111 Milli güvenlik hizmetlerinin yü
rütülmesi 5 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 225 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MİT Müsteşarlığı Bütçesinin bölümlerini okutu
yorum : 

MİT Müsteşarlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

111 MİT istihbarat hizmetleri 953 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 30 928 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Personel Dairesi Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum : 

Devlet Personel Dairesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 893 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Devlet personel eğitiminin dü
zen ve geliştirilmesi 6 181 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 170 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Büt
çesinin bölümlerini okutuyorum : 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 8 623 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Nükleer enerji alanında bilim
sel teknik araştırma ve uygu
lama 139 301 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 067 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle Başbakanlık Bütçesi Meclisimizce de 
onaylanmış bulunmaktadır. Bütçenin Başbakanlık 
mensuplarına ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olması
nı dilerim. (CHP sıralarından alkışlar) 

» 
B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜT

ÇESİ 

BAŞKAN — Programımız uyannca Devlet Plan
lama Teşkilatı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Bu Bütçe üzerinde söz alan sayın üyeleri okuyo

rum ; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Er-

tuğrul Günay, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adı
na Sayın Agâh Oktay Gttner, Milli Selamet Partisi 
Grupu adına Sayın Temel Karamollaoglu, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Kemal Doğan. 

Kişisel olarak lehinde Sayın Semih Eryıldız ve 
Sayın Mehmet Irmak söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Aleyhte, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Adem Ali 
Sanoğlu, Sayın Mehmet özutku, Sayın Recep özel 
ve Sayın Müfit Bayraktar konuşacaklardır. 

Üzerinde Sayın Halil Karaâth, Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu ve Sayın Şener Battal söz istemiş bulun
maktadırlar. 

Gruplar adına ilk konuşmacı, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Ertuğrul Günay. Sayın 
Günay konuşma süreniz 20 dakikadır, buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUPU ADINA ERTUĞRUL GÜNAY 
(Ordu) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; dünyamızın yarısını oluşturan ülkelerin temel 
sorunlarına gerçekçi ve geçerli çözüm yolları bul
duğu bir çağda, Türkiye'miz, boyutları gittikçe gelişen, 
artan ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ekonomimiz dışa bağımlılığın tuzağında her gün 
yeni bunalımlara sürüklenmekte, sanayileşmemiş bir 
toplum olmaktan doğan istihdam ve işsizlik sorunları, 
enerji ve döviz darboğazları, dış ödemelerde ölçüsüz 
dengesizliğimiz; sağlıkta, beslenmede, eğitimde, konut
ta yetersizliğimiz, ulusal gelirin kişilere ve bölgelere 
göre dağılımında adaletsizliğimiz yalnız ekonomimizi 

değil; tüm toplumsal geleceğimizi tehdit eden ciddi ol
gular olarak karşımızda durmaktadır. 

Türkiye, bugün bütün bu sorunların temelinde ya
tan nedenleri kavrayarak, bunların ortadan kaldırıl
ması ve ivedi çözüm bekleyen sorunların aşılması 
için ulusal ve toplumsal bir savaş vermenin, uğraş 
vermenin zorunlu aşamasındadır. 

Bu sorunların çözümüne tutarlı ve gerçekçi bi
çimde yaklaşılmadıkça, bunların çözümü yolunda 
başarılı adımjar atılmadıkça, yalnız ekonomimizi de
ğil; tüm toplumumuzu, gelişen kargaşanın, bunalımın 
ve giderek bir çeşit yıkımın pençesinden kurtarmanın 
Öyle sanıyorum ki olasılığı yoktur ve herhalde top
lumsal barışı bozan bugünkü kargaşanın temelinde, 
saydığım bütün bu sosyal ve ekonomik sorunların 
payının bulunmadığını söylemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu sorunların aşılması 
savaşımının adı kalkınma uğraşıdır. Türkiye'de bu
gün Mecliste sokakta, her yerde temel tartışma soru
nu, temel tartışma konusu, sağlıkh ve hızlı kalkınma
nın yöntemlerinin ve araçlarının aranması, araçları
nın tartışılmasıdır. Bu arayış içinde, bu tartışma için
de, kalkınma uğraşı içinde planlama çağdaş bir araç 
olarak elimizde, önümüzde bulunmaktadır. 

Bir parça kuramsal bir deyimlemieyle, plan, be
lirli bir amaca varmak için gerçekleştirilmesi gereken 
önlemlerin bütünüdür. Bu anlamda kalkınma planı, 
ekonomimizin tümünü, hatta toplumsal yaşantımızın 
tümünü kapsayan yönlendirici bir araçtır. Bir sos-
yo- ekonomik siyaset aracının adıdır. 

Kalkınma uğraşı içinde bulunan Türkiye, bu si
yaset aracını uzun bir süreden beri, 15 yıldan beri 
kullanmaktadır, öyle sanıyorum ki, plan dediğimiz 
aracın, planlama dediğimiz olgunun, Türkiye'de umu
lan ve özlenen sonuçlan verdiğini söylemenin olanağı 
yoktur. 15 yıllık bir anaperspektif dönemim, üç plan 
dönemini geride bıraktığımız şu günlerde Devlet Plan
lama Teşkilatının bütçesini görüşürken, bu yoldaki 
başarısızlıklarımızın nedenlerini, eksiklerini kavraya
bilmek için, Türkiye'deki planlama olgusuna tarih 
içinde bakmakta yarar vardır. 

Ülkemizde ilk plan denemesi, bilirsiniz 1933-1937 
yılları arasında yapılmıştır. Bu, bugün anladığımız 
anlamda bir kalkınma planı değildir. Sektöre! bir 
sanayi planıdır ama, o günün boyutları içinde, o gü
nün koşulları içinde ve kendi iddiaları içinde devlet
çilik uygulamasıyla Türkiye'ye gerçekten ciddi kaza
nımlar v getirdiğini söylemek mümkündür, ama asıl 
bugünkü anlamıyla planın, planlamanın ekonomik ve 
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hukuk yaşanıamımız içine, düzenimiz içine bir temel 
kavram olarak girmesi, hep biliyoruz, 60'Iı yıllarda
dır. 60'h yıllarda, 1960'tan sonra, plan Anayasal bir 
kurum olarak hukuk ve ekonomi düzenimizde yer 
aklığından bu yana, Türkiye üç plan deneyi geçirmiş
tir. 

İzin verirseniz, bugün plan anlayışında nereye 
geldiğimizi ve niçin nereye gelemediğimizi daha iyi 
kavrayabilmek açısından, bu planların anahatlanna 
satırbaşlarıyla, kısa noktalamalarla değinmek istiyo
rum. 

Birinci Beş Yıllık Planın 1961 yılında kabul edi
len stratejisi ve hedeflerine göre, demokrasi içinde 
yüksek kalkınma hızı sağlayacak ve sosyal adaleti 
gerçekleştirecek bir plan yapılması öngörülmüştür. 
Ulusal gelirin artırılması, artan nüfusa verimli çalış
ma alanları yaratılması, dışa bağımlılığın azaltılması 
ve bunun temel ölçütlerinden birisi olarak dış ödeme
ler dengesizliğin giderek kapatılmaya çalışılması, ada
letli gelir dağılımının sağlanması, anaamaçlar olarak 
ilk planda yer almıştır; teslim etmek gerekir ki, her
halde yapılacak olan yeni planda da bunlar yer ala
caktır. 

Birinci Beş Yıllık Plan, - bence çok ilginç bir 
noktaya değinmek istiyorum - mevcut kapitalist dü
zeni veri kabul etmekle birlikte, o düzen içinde bir
takım kurumsal yeni düzenlemeleri öngörmüştür. Fa
kat planın hazırlık aşamasında yeni bir vergi düzeni, 
yeni bir toprak düzeni, KİT'lerin reorganizasyonu, 
kamu yönetiminin etkinliğinin artırılması konusunda 
getirilen bu öneriler, ne yazık ki, Hükümet ve Mec
lis aşamaları sırasında önemli ölçülerde budanmış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, plan kavramına eğer ciddi 
bakıyorsak, bu noktaya çok dikkat etmek zorunda
yız. Türkiye'de, öyle sanıyorum ki, plancüığm hangi 
yanlıştan yola çıktığını kavrayabihnemiz açısından bu 
nokta son derece ilginç bir noktadır. Bir yandan 
kalkınmada sıçrama oluşturacak birtakım girişimleri 
amaçlamak, öte yandan o girişimin gerekli kıldığı, 
belki yapısal değil, ama hiç olmazsa kurumsal birta
kım düzenlemeleri bile reddetmek, baştan başarısız 
bir sonucu kabul etmek anlamına gelecekti ve nitekim 
Türkiye'de plan uygulaması da öyle olmuştur. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, bir ekono
mi yazan; «Planların biçimsel özellikleri, onları oluş
turan tarihsel koşullardan ayrı düşünülemez» diyor. 
Ben bu görüşü bir parça daha ileriye götürmekten 
yanayım. Asıl, planların biçimsel Özelliklerinden öte, 

özleri onları oluşturan tarihsel koşullardan ayrı dü
şünülemez. Bu deyimleme çerçevesinde baktığımız 
zaman, İkinci Beş Yıllık Plan, tarih içinde yerine çok 
daha açıklıkla, çok daha rahatlıkla oturmaktadır. 
İkinci Beş Yılhk Plan Türkiye'de gelişmekte olan, 
deyimi mazur görünü»; palazlanmakta olan, dışa 
bağlı çarpık kapitalizmin somut bir belgesi olarak 
Türkiye'de ekonomi ve hukuk yaşantımıza soktuğu 
somut bir belge olarak ortada durmaktadır. Belki 
kuramsal olarak da, uygulama açısından da birbiriyle 
bağdaşmaz olan iki kavram, bu planın tanımlanma
sı için yanyana getirilmek zorundadır. Bu plan, özel 
sektörcüMiğttn planı olarak dünya planlama tarihine 
de, Türkiye planlama tarihine de girecektir, bu de
yimlerle yer alacaktır. Belki bir parça, özel sektör-
cülüğün planı, deyimi zor gefa'yor ama, izin verir
seniz şu sözleri size aktarmak istiyorum: Şu sözler 
aynen bu planın metninden alınmıştır. 

«Fertlerin teşebbüs gücünü ortaya çıkarmaya ve 
geliştirmeye önem veren İkinci Beş Yılhk Planın ge
nel hedeflerine varması, geniş ölçüde özel teşebbüs
ten beklenen gelişmeyi göstermesine bağlıdır.» Planın 
dayandığı temel felsefe bu. Bu plan böyle önem ve 
öncelik verdiği özel sektöre, «Teşvik politikası» adı 
altında yardımcı olmayı içten, felsefe olarak benim
semiştir. Bu amaçla çıkarılan 933 sayılı Yasa - ki, 
eski parlamenter arkadaşlarımız anımsayacaklardır, 
«Yetki Yasası» diye bilinir - tamamen bu planın fel
sefesini temsil etmektedir. Bu yasaya göre, devlet, 
özel sektöre kurduğu teşvik fonundan kredi verecek, 
vergi muafiyeti, ulaştırma ve formalite kolaylıkları 
sağlayacaktır, özel sektörü yönlendirmek için, örne
ğin, kamulaştırma yoluyla özel arazi satın alacak, bu 
özel ellerden aldığı araziye, kendi gücüyle altyapı te
sisleri kuracak, daha sonra bunu başka özel ellere 
devredecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminde Türkiye ne kadar kalkınmıştır, o ayrı bir 
tartışma konusudur; ama Meclisler ve o dönemin hü
kümeti önemli bir işlevi herhalde başarmış gözükmek
tedirler. Daha önceki yıllarda, daha önceki dönemlerde 
plana, programa, hesaba, kitaba dayanmayan «Her 
mahallede milyoner yaratma» zihniyeti, böylece plan
lı, programlı, devlet eliyle zengin yaratma zihniyetine 
ve düzenine dönüştürülmüştür. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

933 sayılı Yasanın bazı hükümleri, başka hüküm
leri, Anayasa Mahkemesi tarafından bir süre sonra 
iptal edilmiştir; ama bu iptale kadar geçen süre için-
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de devletin bütün olanakları özel ellere aktarılmış, ak
tarılmıştır. Böyle bir talan döneminin, Türkiye gibi 
kaynakları rasyonel kullanılmadığı takdirde bunalım
lar yaratması kaçınılmaz olan bir ülkede, bizi nereye 
getirdiğini hep birlikte yaşadık, hep birlikte biliyo
ruz. 

12 Mart, bir anlamda, belki de bir ölçüde siyasal 
olayların sonucudur, ama o siyasal olayların, o siya
sal gelişmelerin arkasında çarpık ekonomik ve sosyal 
gelişmelerin bulunmadığını söylemek, herhalde müm
kün değildir. Bu gelişmelerin yarattığı olumsuz ortam 
içinde, Türkiye'de Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemine 
girilmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlanışında 
yeni varsayımlar, yeni iddialarla ortaya çıkılmıştır. 
Bu arada, henüz süresi dolmamış bulunan - 1961'de 
hazırlanmış olup da, 15 yıllık bir süreyi kapsayan -
15 yıllık strateji değiştirilmiştir. Bu stratejinin değiş
tirilmesinin gerekçesi, kendi cümleleriyle şöyledir. 

«Özellikle Ankara Anlaşmasının çerçevesinde, Av
rupa Ekonomik Topluluğuna geçişi düzenleyen Kat
ma Protokolün, kalkınma politikasının yeniden göz
den geçirilmesini zorunlu kılmış olması» gerekçe ola
rak gösterilmiştir. Planın sunuş yazısından alınan 
cümlelerle de bu yeni plan bütün hesaplarım, Ortak 
Pazara tam üye olarak katılma konusunda kesin ka
rarın verilmiş olduğu varsayımına dayandırmıştır. 
Ortak Pazara katılmak için, bu planda sanayileşme 
bir temel hedef olarak alınmış gözükmektedir. Sana
yileşme için de, birtakım yeni görüşler ortaya getiril
mektedir. Şöyle söylüyor bu planın sunuş yazısında : 

«Kaynakların bu ağırlık merkezinde toplanması 
- Yani, sanayileşme ağırlık merkezinde toplanması 
alternatifi - kısa dönemde, bazı iktisadi ve sosyal 
hakların özüne dokunubnaksızm, ciddi fedakârlıkla
rın benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu fedakâr
lıklar - Altını çiziyorum - bir yandan milli yücelme 
ülküsünün, öte yandan devletin iktisadi ve sosyal 
ödevlerini yeterince yerine getirmesinin teminatı ola
caktır.» 12 Mart yıllarında işçilerin reel ücret artış
larının sürekli düştüğünü anımsayanlar, bu ciddi ve 
disiplinli fedakârlıklara, yine her zamanki gibi Tür
kiye'de emekçi sınıflarımızın katlanmak zorunda ol
duğunu herhalde anlamışlardır, anlayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık Planın 
sonuçları, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu eko
nomik tabloyu da bir ölçüde yansıttığı için, izin ve
rirseniz kısa örneklemeler yapmak istiyorum. 

Planlı dönemin ta başlarında temel hedeflerden 
birisi olarak alınmış bulunan dış ödemeler dengesi, 

bu dönemde görülmemiş bir açığa ulaşmıştır. 1972'de 
678 milyon dolar dış ticaret açığımız, 1977'de 4 mil
yar doları aşmış bulunmaktadır. Cari işlemler açağı 
ise, 1972'de 8 milyon dolarken, 1977'de 3 milyar do
ları aşmış bulunmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Planda 
ithalatın % 7 dolaylarında artış göstermesi beklenir
ken, bu oran % 29,5'a ulaşmıştır. Sanayi ürünleri ih
racında ise umulan, beklenen gelişmeye yaklaşılama-
mıştır. Tüm planlı dönemdeki gibi, bu dönemde de 
yatırım harcamaları, hedeflerin sürekli altında kal
mıştır. Tüketim harcamaları, Birinci Plan dönemi ha
riç, diğer bütün plan dönemlerinde hedefi aşmıştır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma hızı, 
önceki 2 plandan daha yüksek öngörülmüş olmasına 
rağmen, önceki 2 planın da altında gerçekleşmiştir. 
Son 5 yılda Avrupa'da fert başına milli geliri en hızlı 
artan ülke olduğumuz ileri sürülürken, halen Avrupa' 
da fert başına milli geliri en düşük ülke olduğumuz 
OECD yayınlarında bile yer almaktadır. 

İşsizlik, boyutları gittikçe büyüyen ve başka sos
yal olayları besleyen, - bu sözün altını çiziyorum; 
başka sosyal olayları besleyen çok ciddi bir sorun 
olarak her an olumsuz yönde Türkiye'de gelişmekte
dir. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 2 milyonu aş
mış bulunan işsizler ordusuna her yıl yeni yüzbinler 
katılmıştır ve bu insanların iş istemlerine hiçbir yeterli 
ve geçerli karşılık ne yazık ki verilmemiştir. Bunlar, 
1978'te göreve başlayan yeni Hükümetin devraldığı 
ekonomik tablonun çok kaba görüntüleridir değerli 
arkadaşlarım; 3 plan sonrasının ve yeni bir plan eşi
ğinin, öncesinin ekonomik tablosudur. 

Belirtmek isterim ki, bu tablo, geçen hükümet dö
neminde bir oldubittiye getirilmek istenen Dördüncü 
Beş Yıllık Plan tasarısından, yani bir resmi belgeden 
alınmış getirilmiş rakamlardan oluşan bir tablodur ve 
bu nedenle belki bir parça yumuşatılmış bir tablo
dur; ama hangi açıdan bakarsanız bakınız, hangi ra
kam oyunlarına gitmeye çalışırsanız çalışınız, geçen 
hükümetlerin bütün gürültülü büyüme, sanayileşme 
iddialarının rağmına, bir ekonomik çöküntünün artık 
saklanmaz boyutlara varmış olan bir itirafnamesi ni
teliğindedir. Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısıyla 
ilgili olarak burada bu konuşma çerçevesi içinde bir 
tartışmaya girmek niyetinde kesinlikle değilim. 

Meclise sunuluşu Anayasanın ve yasaların gerek
lerine açıkça aykırı; hazırlanışı demokratik planla
ma geleneklerine ve gereklerine açıkça aykırı; içeriği 
tutarsız bu belge, Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısı, 
bir anlamda Devlet yönetiminde ciddiyetsizliğin ürü-
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nüydü, bir anlamda plana inanmayan bir zihniyetin 
bir yasaksavma girişiminden başka bir şey değildi. 
Bu nedenle, Plan Komisyonu tarafından bu belgenin 
iade edilmiş olmasını son derece olumlu bulduğumuzu 
ve ciddi bir plan hazırlığına fırsat vermesi bakımın
dan da, Anayasal plan kavramına saygılı bir davra
nış olarak gördüğümüzü burada belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütün bu söy
lediklerimle şu gerçeğe varmak istiyorum : Türkiye 
3 plan dönemi geçirmiştir; ama bu 3 planın 3'ünün 
de ülkemizde uygulanma geçerliliği bulduğunu söyle
mek koyduğu hedeflere ulaştığını söylemek, hatta bu 
hedefleri etkilediğini söylemek son derece güçtür, bel
ki mümkün değildir. 

Birinci Plan hazırlanırken Türk toplumunun kar
şısında hangi hedefler varsa, bugün o hedefler, belki 
bazılarının boyutları bir parça daha büyümüş olarak 
yine karşımızda durmaktadır : Sözlerimin başında 
söylediğim; işsizlik, dışa bağımlılık, ödemeler denge
sizliği, enerji ve döviz bunalımı, bitmemiş ve bitmesi 
son derece güç, bitmesi hayal birtakım yatırımlar, 
bitmiş ama, tam kapasiteyle çalıştınlamayan yatırım
lar, adaletsiz gelir dağılımı, bölgesel eşitsizlikler ve 
daha başka sorunlarımız... 

Bütün bunlar, bu Mecliste hiçbir tartışmayı gerek
tirmeyecek kadar açıklıkla ortada duran, her siyasal 
partiye mensup arkadaşlarımızın, iyiniyetli arkadaş
larımızın, öyle sanıyorum ki acısını yüreklerinde ta
şıdığı sonuçlar olarak, ulaşılamamış amaçlar olarak 
önümüzde, karşımızda durmaktadır. 

Planlar, 3 plan, bu sorunlarımıza çözüm getire
memiştir. Hatta iddia ediyorum, çözüm getirecek bir 
yapı değişikliğinin önerisini bile getirememiştir. Plan
sız bir Türkiye'nin, belki ağır bir iddia, planlı bugün
kü Türkiye'nin vardığı sonuçlardan daha başka bir 
sonuca varacağını söylemek bile son derece güçtür. 

Bu tablonun suçlusu kimdir? Bu tablonun suçlu
su, değerli arkadaşlarım, herhalde Türk plancıları 
değildir, Planlama Teşkilatının uzmanları değildir, 
Devlet Planlama Teşkilatı değildir, yazılı plan metin
leri değildir. Bu tablonun, bugün ulaştığımız tablo
nun bence tek suçlusu ve temel suçlusu geçmişin si
yasal tercihlerini belirleyen iktidarlardır, ekonomik 
ve siyasal iktidarlardır. Onlar ki, bütün bu kalkınma, 
büyüme, sanalişme iddialarına rağmen, içinde bulun
duğumuz ekonomik ve sosyal sistemi - isterseniz dü
zen deyiniz bunun adına - korumuşlardır, korumaya 
çalışmışlardır. Bu düzenin değişmemesi için, bütün 
bur haksızlıkları kapsayan, eşitsizlikleri, dengesizlik

leri kapsayan düzenin değişmemesi için uğraşmışlar
dır. öyleyse Türkiye'mizin bugün ulaştığı bu tab
lonun sorumluluğunu üstlenmek zorundadırlar, üst
lerine almak zorundadırlar. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'nin bugünkü ya
pısı kalkınmaya, gelişmeye uygun bir yapı değildir. 
Demek istemiyorum ki, bugün Türkiye çıkmazdadır. 
Türkiye bugün çıkmazda değildir. Türkiye'de uy
gulanmaya çalışılan kapitalist düzen çıkmazdadır. 
(CHP sıralarından alkışlar) Türkiye'nin bugün yaşa
dığı kapitalizmin çıkmazıdır. Kaldı ki, kapitalizmin 
bile ilkel ve çağ dışı işlediği bir yapı içinde hiç bir 
olumlu noktaya varılması mümkün değildi. Özel 
sektorcülüğün egemen olduğu bir kalkınma anlayı
şıyla, fiyat mekanizmasının belirlediği bir piyasa an
layışıyla, rekabet düzeniyle varıla varıla varılacak 
yer, bizim gibi bir ülkede, geniş halk kitlelerinin yok
sulluğu pahasına, ülkenin bunalımlara sürüklenmesi 
pahasına, güdük, çarpık, dışa bağımlı bir kapita
list sınıfın daha fazla palazlanmasıydı, daha fazla 
güçlenmesiydi ve ancak oraya varılmıştır, -öyleyse 
yeni planı hazırlayacak olan yeni hükümet, önce bu 
temeldeki yanılgıyı, temeldeki yanlışı gözönünde tut
malıdır. Elbette ki, yeni hükümet halkın özgürce 
tartıştığı demokratik bir planlama sistemini gelişti
recektir. Ondan hiç kuşkum yok. Ama ondan önce, 
Türkiye'nin bu planlı gidişle bağdaşmayan, hızlı, sağ
lıklı ve hakça kalkınma anlayışıyla bağdaşmayan, 
ekonomik ve sosyal yapısının değiştirilmesi yolunda 
ciddi çabalar gösterilmeye başlanmalıdır. Türkiye'de 
kurumsal ve yapısal değişikliklere, bir başka deyişle 
düzen değişikliğine gidilmesi, artık' kaçınılmaz bir 
gereksinme olarak önümüzde durmaktadır. Türk 
halkının istemi budur, Türk halkının iradesi budur. 
Planlama, kalkınmayı toplumun bilinçli isteği, bilinçli 
iradesi doğrultusuna oturtmaksa, o kalkınma anlayı
şının artık düzen değişikliği doğrutusuna oturtulma
sında, öyle sanıyorum ki, zorunluluk vardır. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz biti Sayın Günay. 
Lütfen. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Son cüm
lelerim Sayın Başkanını. Yoksa Anayasaya aykırı, 
çağa aykırı, emeğe aykırı, insanı insan yapan bütün 
değerlere aykırı bu yapısal ve kurumsal düzen içinde 
hızlı ve hakça kalkınma sağlanamaz, sağlanamaya
cağı beli olmuştur. Böyle bir değişime yönelecek 
olanlar, planı bu çerççye içinde ele alacak olanlar, 
yalnız Türk halkının, toplumun desteğini yanlarında 
bulmakla kalmayacaklar, en başta uygulanabilir bir 

— 205 -



M. Meclisi B : 110 19 . 2 . 1978 O : 2 

plan ortamı görmek isteyen, öyle bir ortamın yaratıl
masını görmek isteyen değerli Türk plancılarının da 
yetenekli yardımlarını yanlarında bulacaklardır, öy
lelikle ancak, sanayileşme, dışa bağımlılıktan kurtul
ma, tüm topluma yaygın, sağlıklı, hakça gelişme ve 
kalkınma yolunda başarılı adımlar atılabilecektir ve 
bugün Türk toplumunun karşısında başka seçenek 
yoktur. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin bu amaç
larla başarılı olmasını dilerken, hepinizi Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına içten duygularla selamlı
yorum, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum de
ğerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günay. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 

Sayın Agâh Oktay Güner'de, Buyurunuz Saym Gü
ne?. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ-
NER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve şahsım 
adına Muhterem Heyetinize saygılar sunuyorum, 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi hakkında gru-
pumuzun görüşlerini sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
ekonomimizin modernleşmesi ve kalkınmanın her tür
lü tesadüften kurtarılması amacıyla kurulmuştur. 
1960'dan bu yana Devlet Planlama Teşkilatının per
sonel politikası, araştırma kapasitesi ve plan modeli 
yönünden özlenen güce kavuşamamış olduğunu ifade 
etmeli, nihayet gerçeği belirtmek olur. 

Plancılık, günümüzde, plan anlayışı devamlı geliş
me ve araştırmacılık isteyen, yetişmeye büyük önem 
ve ağırlık veren bir uzmanlık dalıdır. Birinci ve İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemleri ülkemizde 
planlamaya bağlanan ümitlerin altın çağı olmuştur. 
Planın bütün dertleri halledeceği ve mucizeler yara
tacağı beklenmiştir ve planlama biraz sonra değine* 
ceğim noksanlarına, hatalarına rağmen bazı çalışma
lar yapmıştır. Ancak, 12 Mart dönemine kadar Dev
let Planlama Teşkilatının, bir bakıma ülkenin içeri
sinde bulunduğu şartların, koordinasyonsuzluğun, ka
mu idaresindeki dağınıklığın bir mecburiyet haMnde 
yüklediği çeşitli projelerle, ekonominin dağınık yapı
salı bütünleştirmek gayretleri, 12 Mart'tan sonra ta
mamen durdurulmuştur. 12 Mart'tan sonraki dönem
de, kamu idaresi Devlet Planlama Teşkilatına karşı 
çok acımasız davranmış, Planlamanın başarıyla yü
rüttüğü, proje safhasında ele aldığı dinamik işler ka
ma idaresine dağıtılmıştır. Bu arada Devlet Planlama 

Teşkilatı bünyesinde daha Önceki Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Reorganizasyon Komitesinin devamı olan 
şube kapatılmış, yine bu birim tarafından başarıyla 
yürütülen tek düzen muhasebe sistemi, bununla il
gili çalışmalar, hepsi ihmal edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Türkiye gibi, Türkiye Anayasası
nın anlamış olduğu, tespit etmiş olduğu plan anlayışı 
içerisinde, planın uygulamaya intikalinde en önemli 
araç, Kamu İktisadi Teşebbüsleridir. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleriyle ilgili dertler, 1 nci Planda ne ise, 
4 ncü Planda da aynı çizgide kalmıştır. Tek düzen 
muhasebe sisteminin bugüne kadar gerçekleştirileme
miş olması, ülkemizi milli muhasebeye ve milli he
sap planına kavuşamamış halde tutmuştur. Milli mu
hasebe geleceğe ait iktisadi tahminlerin, provizyonla
rın temelidir. Milli bütçenin, yıllık programın, planın 
hazırlanmasında milli muhasebenin sentez tabloları 
değerlendirmelere ve tahminlere esas tutulur. 

Bu arada 2 nci Plan dönemıince çok ciddi bir şe
kilde üzerinde çalışılan kamu idaresinin reorganizas-
yonu hakkındaki raporlar da maalesef uygulamaya 
intikal ettirilememiştir. Bunların kaderi 1 nci Plan 
dönemindeki raporların aynı olmuştur. 

12 Mart döneminde sorumluluk alan sivil kadro
lar, bürokratlar merkezi hükümet teşkilatının Planla
madaki yetkileri bölüşmesi savaşında yapabildikleri 
tek şey, maalesef Planlamadaki yetişmiş uzman kad
roları küstürmek ve teşkilatın bünyesinden kaçırtmak 
olmuştur. Bu değerli arkadaşlarımızın bir kısmı şu 
anda yurt dışındadır, bir kısmı Parlamento çatısı al
tındadır, bir kıssmı başka işlerle uğraşmaktadır. 

Planlamaya görevli olarak gelen bürokratların bü
tün işi Planlamayı, Cumhuriyet Halk Paıüsıinin dü
şüncesinde ve siyasi eyiliminde kadrolarla güçlendir
mek olmuştur. Bu kadro hareketi, eleman alımında 
belli gençlik kuruluşlarına kayıtlı olma şartını aramış, 
ve bunlara «Planlama uzmanı» demiştir. Ancak, Plan
lama uzmanı demekle insanların kafa yapıları, kül
türleri, dünya görüşleri bir çırpıda değişmeyeceği ve 
gelişmeyeceği için, kendilerine plancı denilen bu yeni 
kadrolar ancak Planlamayı ıssız bir ada haline geti
rebilmişlerdir. 

12 Mart'tan sonra kurulan hükümetlerin, bizim 
ortağı olduğumuz Hükümet dönemimiz de dahil, Dev
let Planlama Teşkilatını özlenen disipline, dinamizme 
kavuşturamadığını belirtmek istiyorum. Planlamanın 
perişanlığı, 12 Mart'tan günümüze kadar zirveleşmiş-
tir. 
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Sayın milletvekilleri, bize göre, Planlama ile ilgili 
muhasebenin sonucu, Türkiye'de planlı döneme hiç
bir zaman geçilmemiş olduğudur. Türkiye'de planla
ma pek çok modernleşme faaliyetinde görüldüğü gibi 
milli bünyeyi ve Devleti zaafa uğratıcı bir taklit ve 
heves olmaktan öteye gidememiştir. Planlı kalkın
ma, her şeyden önce, milli yapıya ve ülkenin şartla
rına uygun bir kalkınma modeli ve plan modeli ha
zırlanmasına ve uygulanmasına bağlıdır. ÖnceKkle 
milli hedefler tespit edilmeli ve bu hedefler doğrul
tusunda, kaynakların nasıl sağlanacağı, demokratik 
sistem içinde açıkça ortaya konulmalıdır. Kalkınma 
ve plan modelleri ise bir sistem, metot ve teknik işi
dir. Teknik ve metot açısından Türkiye'nin kalkın
ma modeli bize göre henüz ortaya koımlabilmiş de
ğildir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin işgali altında bulunan 
Devlet Planlama Teşkilatında gerçek kalkınmanın 
gerektirdiği anlayışı ve modeli bulmak mümkün de
ğildir. Zira kalkınma ve plan modeli hazırlamakla 
görevli plancılar, Halk Partisinin geleceğini ve bu 
gelecekte kendi yerlerini düşünmekten kalkınma mo
deli hazırlama ihtiyacı duymaya ve düşünmeye vakit 
bulamamışlardır. 

Ellerindeki bütün doküman 1962 yılında Tinber-
gen'in hazırladığı modelin rakamlarım değiştirmekten 
ileri gitmeyen ve uluslararası kollogyumlarda son de
rece yetersiz olduğu belirtilen modeldir. 

Politik gelecek için hazırlanan, göstermelik plan 
modelleri hazırlayan ekibin başım bugünkü Hükü
mette Devlet Bakanı yapmış, mensuplarına Ziraat 
Bankasında genel müdürlük ve mektuplarıyla basında 
şöhret yapanlara da Planlama bünyesinde şube mü
dürleri ihsan etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Heyetinin Başka
nı, Planlama Müsteşarlığına, Politik İşlerdeki Yardım
cısı da İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığına getiril
miştir. Böylelikle kadro hareketi tamamlanmıştır. An
cak, plancı politikacı olunca planlama tekniklerinin 
en az 15 yıl gerisinde kalmış modeller, Türkiye'de ge
çerli olabilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki Cumhuri
yet Halk Partisi uzantısı bürokratlar, planın bir dina
mizm olduğunu, kalkınma dönemine girmiş ülkeler
de birbirini takip eden orta vadeli planların da ken
dilerini yenilemesi ve her beş yılda bir değişen kal
kınmada yol alan ülkenin gerçeklerine planların uy-
mssı şartını bile unutmuşlardır. 

Maalesef bu model, Türkiye ve dış alem şartların
dan çok uzaktır. Üçüncü Beş Yıllık Plan Modeli Kol-
logyumunda yerli ve yabancı ilim adamları, uzman
ların ifadeleri bu tespitin acı belgeleridir. O kollog-
yumda yapılan tenkitlere o günün İktisadi Planlama 
Dairesi Başkanının vermiş olduğu cevaplar da bilim
den ve ciddiyetten çok uzak beyanlardır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Mart 1972'de yayınla
mış olduğu Üçüncü Beş Yıllık Plan Kollogyumunun 
46, 47, 76 ncı sayfalan, kullanılan planlama tekniği
nin basitliği, tutarlılık modeli yerine, optimizasyon 
modeli tercih edilmesi yolundaki gerekçeler ve mode
lin kalkınmada sosyal faktörleri kapsaması gerektiği 
yolundaki haklı tenkitlerle, çok ağır bir biçimde yıp-
ratılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen Üçüncü Beş Ydlık Plan 
Kollogyumunda yapılan bu tenkit ve tavsiyelere hiç 
kulak asılmamış, yalnızca plancılar kamuoyunun gö« 
züönünde; biz ilim adamlarım topladık uluslararası 
bir toplantı yaptık kanaatini yaymışlar ve onların 
isimleri gölgesinde bu göstermelik ve aldatmaca plan 
modelini bir ikbal vasıtası olarak pazarlamalardır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın hazırlanmasından so
rumlu olan kadro, sistemli bir biçimde, planın hazır
lanmasını geciktirmiş ve bugün de plan tekniği yö
nünden Üçüncü Plan Kollogyumundaki hatalarla 
model yönünden yetersiz olan planı parlamentodan 
geri çektirmiş, plan politikacılığı serüvenine yeni bir 
halka eklemiştir. 

Maksatları hâsıl olmuştur, Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidardadır, kendileri ikbaldedir. Ama bu kad
roların temsil ettiği plancı şahsiyeti ile plana olan 
inanç ve planlı kalkınma anlayışına olan saygı, büyük 
ölçüde yıkılmıştır. Bu ekibin tutarlılık modeli diye 
takdim ettiği model, AET ile münasebetlerimizi, sos
yal yapı ve faktörleri modelin dışında tutarak birbi
rinden kopuk ve tutarsız çalışmaları tarihe karışmış 
planlama teknikleriyle süsleyerek, tutarlılık modeli di
ye sunmayı başarmışlardır. Ancak Türkiye'nin kalkın
masına hiç bir katkıda bulunamamışlardır. 

Milli kalkınmanın taklit ve aldatmaca modellerle 
gerçekîeştirilemiyeceği, milli kalkınmanın yalnız is
tihdam oram veya fert başına milli gelir gibi, belirli 
ekonomik büyüklüklerde değişme değil, büyük bir 
toplumsal yapı değişikliği olduğunu, bunun karşdıklı 
ilişkiler olan ekonomik, sosyal ve politik çok boyutlu 
değişmelerin bütünü olduğunu, mâalesef bugüne ka-
darki sorumlu plancı kadrolar idrak edememişler
dir. 
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Bizim savunduğumuz, gücünü tarihinden alan mil
li kalkınma modeli, güçlü iktidarın siyasi kadrolany-
la gerçekleştiği gün kalkınma yolunda neleri kaybet
tiğimizi çok'iyi göreceğiz. 

Dördüncü Plan eşiğinde ve Türk toplumunun çok 
ciddi gelişme meseleleriyle karşı karşıya bulunduğu 
bu zaman diliminde Devlet Planlama Teşkilatının 
partizanlığın dışında, Türkiye'nin idare hayatında, 
devlet hayatında büyük yeri ve ağırlığı olmalıdır. Bu 
yer politikacılar ve teknokratlar tarafından tespit edi
lecektir, bu tespitte siyasi kadrolara büyük mesuliyet 
düşmektedir. Hiç şüphesiz siyasi sorumluluk taşıyan 
kadrolar karşısında teknokratların durumu, alternatif
li tercihler ve çözümler getirmektir. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milliyetçi 
kalkınma stratejisini, milliyetçi kalkınma modelini sa
vunuyoruz. Bugüne kadar, çeşitli kılıklarda, yörünge
sine tam oturmamış sol kalkınma modelim savunan 
Cumhuriyet Halk Partisinin, bize karşı büyük asabi
yeti buradan doğuyor. Bizim modelimizin, kalkınma 
stratejimizin ve plan anlayışımızın gücü karşısında, 
tutarlılığı karşısında kendi dağınıklıklarının öfkesini 
anlaşılmaz gürültülerle bize ifade ediyorlar. 

Sayın milletvekilleri, dünya üzerinde her ülkenin 
tarih içerisindeki yaşayışı aym değildir. Bazı millet
ler tarihin, tabiatın ve talihin lütfuna; diğerleri gad
rine uğramışlardır. Aym iktisat prensiplerinin birer 
hazır elbise gibi, bütün milletlere uygulanması yanlış
tır. Cumhuriyeti kuranlar, 22 yıla yakın süre savaş
mış ve aym zamanda altı asır iktisadi ambargoya 
alınmış. Sayısız savaşlarla yıpratılmış bir iktisadi ve 
içtimai yapıyı ayağa kaldırmaya çalışıyorlardı. 

Bütün bu tarihi gelişme, bizim kalkınmamızı ge
ciktirmiştir. Bu sebeple, endüstri ve tarım alanında 
daha ileri merhalelere ulaşabilmek için, bizim güm
rük politikamız ekonomimizi koruma amacıyla kendi 
şartlarımıza uygun olmalıdır. 

Bu sebeplerle, himayeci bir iktisat politikası ülke
miz için vazgeçilmez niteliktedir. Dünya piyasaların
da tutulmuş, geluşmiş ülke sanayilerinin rekabetine 
karşı kendimizi korumak zorundayız. Ancak, bu ko
ruma hiç bir suret ve şekilde belirli sürelerin sonun
da dünya piyasalarında rekabete girecek teknolojik 
güç birikiminden mahrum kalabileceğimiz anlamına 
alınmamalıdır. Milli himayecilik siyaseti, serde sana
yi yetiştirmek demek değildir. 

Bize göre, ekonominin milli ve ferdi gayeleri ara
sındaki farkı iyi gözetmek lazımdır. Milli gayeler ge
rektirdiği zaman, milletin bütün fertlerinin, ülke ça

pında fedakârlığa girmesi, bugün içerisinde ezilmekte 
olduğumuz israf ekonomisi boyutlarına ancak son 
verdirebilir. 

Milliyetçi planlama, geleceğe ait sağlam düşünce
lerle ekonomiye müdahaleyi elzem görür ve plancılı
ğı samimiyetle benimser. 

Kendi kaderine bırakılmış serbest piyasa ekono
misi, kapitalist ekonominin özü olan faizle birlikte iç 
piyasada rekabeti şiddetlendirir. Fiyatlar başım alır 
gider. Üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim kade
melerinde milliyetçi planlama darboğazlar aşmayı; 
özellikle faize dayalı fiyat hareketlerine dayanmış 
olan her türlü spekülasyonu önleyerek, ülkenin üre
tim gücünü geliştirmeyi amaç edinir. 

Biz, bu amaçla ve bu anlayışla yurdumuzun mese
lelerine bakıyoruz. Milliyetçi planlama, milli yapıda, 
belirti amaçları gerçekleştirebilmek için alınan iktisa
di kararların, sosyal yapının bütünü ile dengeli olma
sını dikkatle gözönünde tutar. 

Bugüne kadar bu gerçeğin unutulması, % 08 hızla 
şehirleşen Türkiye'de, Türkiye'yi kanser şehirleşmeye 
götürmüştür; sosyal yapımız altüst olmuştur. Bizim 
inancımıza göre, sosyal ve iktisadi düzeni ahenkli ve 
akli tedbirlerle geliştirmek, ülkenin geleceği için göz
önünde tutulması icap eden en hassas dengedir. 

îçinde bulunduğumuz durumun sıkıntıları ve diğer 
yandan tatminkâr olmayan durumumuzun değiştiril
mesi için,. aşılması gereken güçlükler, planlı kalkın
mayı şart kılmaktadır. 

Ayrıca, zaman yönünden de toplumun haklı sa
bırsızlığı, şartların güçlüğünü ağırlaştırmaktadır. Bu
rada bizim kalkınma anlayışımızın hassasiyetle üze
rinde durduğu konu, iktisadi ve sosyal reformların 
talep ettiği, daha hızlı ve daha fazla enerjik uygula
maların sonunda geçeceğimiz dinamik ekonomi şart
larının toplumu parçalamaması ve sosyal patlamala
rın önlenmesidir. 

Gelişmemiz yönünden zamanı çok iyi değerlendir
mek zorundayız. Çünkü dünya büyük değişikliklerin 
olacağı 2000 yılına hızla gidiyor; önümüzde 22 sene 
kalmışta*. İkibin yılında dünya atom çağına girecek
tir. Gelişmiş ülkeler, enerji olarak yalnızca atom kul
lanacaktır. İkibin yılında dünyanın alacağı manzara 
ile ilgili araştırmalar çok düşündürücüdür. 

Bu hesaplara göre, 2000 yılında dünya nüfusunun 
% 30'nun yaşadığı gelişmiş ülkeler denilen bölgede, 
fert başına milli gelir onbin doları aşacaktır. Buna 
karşılık, dünya nüfusunun % 70'nin yaşadığı az geliş-

— 208 — 



M. Meclisi B : 110 19 . 2 . 1978 O : 2 

.miş ülkeler denilen memleketlerde ise, fert başına ge
lir maalesef 500 dolar civarında olacaktır. 

Bu korkunç dengesizliğin ikibin yılında, dünyanın 
kültür hayatına akseden ifadesi ise, gelişmiş ülkeler
de, bir yılda 7 milyar cins kitap basılırken, az geliş
miş ülkelerde maalesef 50 milyon cins kitabın bası-
labileeeğidir. 

Üretim istatistikleri, işçi prodüktivitesi, sermaye 
hâsıla katsayısı, dış ticaret çoğaltanı ele alındığı za
man aynı dengesizliğin ifadesi olan korkunç rakam
ları görmek mümkündür. 

Türkiye, 2000 yılının eşiğinde bütün iktisadi ka
rar ve stratejilerinde bu şartları iyi değerlendirmek 
zorundadır. 

Bu sebeplerle biz, ısrarla iktisadi kararların parti-
lerüstü düşünülmesini ve mili seviyede değerlendir
me yapılarak kalkınma, eğitim, kültür konulan ara
sındaki dengenin tutarlı bir biçimde sağlanması gerek
tiğini savunuyoruz ve bu milli politikaların tespitinde 
her türlü işbirliğine hazırız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin kendi tarihi şart
larında, dünya ve yurt gerçeklerini bir milli model 
bütünlüğü içinde ele alması ve 2000 yılında gelişmiş 
ülkeler arasında haysiyetli bir yere sahip olması şart
tır. Bu inançla coğrafyamızı, insanımızı, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarımızı, zamanımızı en üstün verimi 
alacak şekilde teşkilatlandırmaya, çalıştırmaya ülke
mizi götürecek iktisat politikası ve tedbirlerin bütünü
ne milliyetçi kalkınma modeli diyoruz. 

Milliyetçi kalkınma modelinin iktisat stratejisi, ve
rim ekonomis-yle şekillenir. Verim ekonomisi, Türk 
milletinin, Marksist ve kapitalist ithal malı modelle
rinin dışında mevcut Anayasa düzeni içerisinde, hal
kın reyi ile millete dayanarak, dünkü tarihi kalkınma 
modellerimizin güçlü, başarılı, iktisadi ve sosyal mo* 
del uygulamalarının yurt gerçeklerine oturtularak di-
ı İlişin sn sağlanmasıdır. Milliyetçi kalkınma doktrinin 
de dünyanın iktisadi şartlan dikkatle değerlendirilerek 
gidilecek yol çizilmiştir. 

Yaşadığımız dünyada, iktisadi ve siyasi bloklaşma
lar artmıştır. İktisadi doktrinler, fikri yapıda ve uy
gulamada çatlamıştır; kapitalist sistem yeni bir biçim 
almaktadır. Marksist ekonomi, uygulandığı ülkelerin 
sayısı kadar değişik modeller göstermektedir ve da
ha da ilerisi, Nixon - Brejnev görüşmelerinde alınan 
kararlar, dünyayı en az Roosvelt - Staîin görüşmele
ri sonunda alınan kararlar kadar etkilemiştir ve etkile
yecektir. Artan dünya nüfusunu besleyebilmek, en bü
yük problem olmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre, 1973 yılında dünyada 
300 000 insan açlıktan ölmüştür, 1975'deki rakam 
500 000 dir. Aynı araştırmacılar diyorlar ki, gelişmiş 
ülkelerin çöplüklerine atılan israf edilmiş gıda madde
lerinin, hu rakamların birkaç katı insanı besleyebile
ceği bir gerçektir. 

Bütün bu dünya şartlannda Türkiye, planlı kalkın
ma anlayışını yeni baştan ele almaya mecburdur. Tür
kiye, belli zaman dilimlerinin sonunda, yalnız kendisi
nin geleceğini düşünen planlamadan artık kurtulma
lıdır. Dünya üzerindeki blokların, iktisadi bütünleşme' 
lerin ve komşularımızın bu zaman dilimleri sonunda 
hangi gelişme çizgilerine geleceğini çok dikkatle takip 
etmek zorundayız. Dünya üzerindeki bloklaşmalann, 
Türkiye üzerindeki oyunlannı iyi bilebilmek için, 
birkaç rakamı huzurunuzda ifade etmek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu devletlerinin yüzölçümü, 1,5 milyon kilometre ka
redir ve 1975 rakamlarıdır biraz sonra sunacağım ra
kamlar. 

9 ülkenin nüfusu 258 milyondur. 9 milyon kilo
metre kare olan Amerika Birleşik Devletlerinde 214 
milyon nüfus vardır. Sovyetler Birliği ise 22,5 milyon 
kilometre karedir 255 milyon nüfus yaşamaktadır. 

Şimdi bakınız, coğrafyaya ve nüfusa göre üretim 
rakamlarına. Avrupa Ekonomik Topluluğunda hubu
bat üretimi 105 milyon ton, Sovyetler Birliğinde 185 
milyon, Amerika Birleşik Devletlerinde 219 milyon 
tondur. 

Et üretimi; sırası ile AET'de 20, Sovyetlerde 15, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 24 milyon tondur. 

Süt üretimi; AETMe 102, Sovyetlerde 90, Ameri
ka Birleşik Devletlerinde 52 milyon tondur. 

İktisadi gelişmenin en önemli göstergesi olan dış 
ticaret rakamlan ise çok düşündürücüdür. 1975 yılın
da, AET'nin ithalatı 227 milyar dolardır, Sovyetler 
Birliği 28 milyar dolar ithalat yapmıştır. Amerika Bir
leşik Devletleri 73 milyar dolar. 

AET ülkeleri dünya ticaretinde % 35,7 paya sahip
tir, Sovyetler Birliği 4,4; Amerika Birleşik Devletleri 
11,4. AET'nin 1975 ihracatı, dünya ticaretinin % 36,1'i 
olan 224 milyar dolardır. Sovyetler Birliği ise % 4, 
payla 25,2 milyar dolar ihracat yapmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri ise 80 milyar dolar ihracatla dün
ya ticaretinde % 12,9 paya sahiptir. 

Tabii zenginlikleri gözönüne alırsak, AET'de pa
muk yetişmez, petrol dışardan ithal edilir. Sovyetler 
Birliği ve Amerika Birleştik Devletleri ise, dünyanın en 
zengin pamuk ve petrol kaynaklarına sahipdirler. 
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AET, Sovyetler Birliğinin 14,66 da biridir coğraf
yada. Yaklaşık aynı nüfusla 451 milyar dolar dış ti
caret hacmine erişirken, Sovyetler Birliğinin dış tica
ret hacmi ise ancak, 53,2 milyar dolardır. İki blokun, 
grev, toplu sözleşme, basın hürriyeti gözönüne alına
rak iktisadi karşılaştuıhnasmın sonucunda ortaya çı
kan netice.. 

BAŞKAN — Sayın Güner, süre doldu efendim. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — tki daki

ka rica edebilir miyim? 
BAŞKAN — Rica ederim, lütfen bitirin efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ekono
mik gelişmenin en önemli göstergelerinden birisi olan 
dış ticaret hacminde, AET'nm Sovyetler Birliğinin 8,5 
katı daha büyük olduğudur. Aynı karşılaştırmayı Ame
rika Birleşik Devletleriyle yaparsak, AETnin Ame
rika Birleşik Devletlerinden 6,13 defa daha küçük 
coğrafyada, 3 katı dış ticaret hacmine ulaşmış ol
duğudur. 

İşte biz diyoruz fci, Türkiye bütün bu gerçekleri 
iyi değerlendirsin, mukayeseli araştırmalar ve bilgi
lerle planını yapsın ve Türkiye planlamasında iki bü
yük gerçeği unutmasın: Birindsi dünyadaki tarım 
ürünleri savaşı, ikincisi dünyadaki yeraltı madenleri 
savaşı. 

Bilindiği gibi Birinci Cihan Harbi pamuk harbiy
di, İkinci Cihan Harbi petrol harbidir. Biz Devlet 
Planlama Teşkilâtından bu anlayışla temele inmesi
ni, İslâm - Türk ekonomi hayatının marksîst ekono
miden, kapitalist ekonomiden, feodal kapitalist dü
zenden, Asya tipi üretim tarzından farklı olduğunu 
ortaya koyacak ilmi kapasiteye ve araştırma gücüne 
sahip kadrolarla, memleketin meselelerine sahip ol
masını bekliyoruz. Biz diyoruz ki, her millet maddi 
imkânları ve manevi değerleriyle bir kültür bütünü
dür. Biz Devlet Planlama Teşkilâtına, bu kültür şuu
runun ve bu kültür şuurunun ışığında çizilmiş ik
tisadi kalkınma stratejisinin hakim olmasını temen
ni ediyoruz. Her türlü partizanlıktan uzak, birleşti
rici, yapıcı politikaların önümüzdeki dönemde Plan
lamaya hakim olması dileğiyle, Planlama Bütçesinin 
hayırlı olmasını temenni ediyor, Yüce Heyetinize say
gılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Söz, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Temel Karamollaoğhı'nda. Buyurunuz Saym Kara-
mollaoğlu. 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

10 . 2 . 1978 Û : 2 

I MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOL-
I LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
I sayın üyeleri; Devlet Planlama Teşkilâtının 1978 yı-
I Iı Bütçesi üzerinde, Milli Selâmet Partisinin görüş-
I lerîni arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
I Konuşmama başlarken, Anayasanın emrettiği bir 

plana ve onun ilk yılına ait bir programa dayanma
dan, bir bütçe müzakeresinde bulunmak mecburiye-

I tinde bırakıldığımız için, teessürümüzü belirtmeden 
I geçemeyeceğim. Basit ve basiretsiz politik çıkarlar 

uğruna, alelacele seçime gidilerek, 4 ncü Beş Yıllık 
I Plan Meclislerde görüşülmemiş, seçim sonunda ge

çersiz hükümet formülleriyle Meclis ve hükümet ça
lışmaları aksatılmış, çok kıymetli zamanlar boşa har
canmış, kalkınma hamlemiz en az bir sene gecikti
rilmiştir. 

j Bu hususu belirttikten sonra, plandan ne anladı
ğımızı ve ne beklediğimizi açıkça tespit etmekte fay
da vardır. 

Plan ve programlar sadece memleketimizin han-
I gi hızla, nasıl kalkınacağını tespit eden birer belge 

mi olmalıdır? Yoksa belli bir hedefe yönelmiş yeni
den büyük Türkiye'yi, maddi ve manevi sahada dün
ya milletleri camiasının en ön saflarına çıkaracak, 
şümullü birer dokuman mı olmalıdır? 

Anayasanın 129 ncu maddesinde «İktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınma plana bağlanır» denilmesine 

{ rağmen, şimdiye kadar ilk iki husus üzerinde durul-
J muş, fakat kültürel gelişme üzerinde milli değerleri-
1 mize münasip bir tarzda eğilinmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, plandan ve plan hedef-
| terinden bahsederken, evvelâ memleketimizin coğra-
| fi ve stratejik durumuna bir göz atmamızda fayda 

vardır. Dünyanın en stratejik noktasında bulunuyo
ruz desek, hata etmiş olmayız. Bağımsızlığımızı mu
hafaza edebilmemiz için, dünya milletleri camiasın
da ve bilhassa Ortadoğu'da şahsiyetli ve dirayetli bir 
politika takip etmeye ve bunu takip edecek güce sa
hip olmaya mecburuz. İtiraf etmek durumundayız 
ki, şu anda bu azme sahipsek de, bu güce sahip de
ğiliz. Komşularımız İran, Yunanistan, İsrail süratli 
bir gelişme ve silahlanma yarışına girmişlerdir. Bu 

i üç devletin de çok ilerilere matuf hedefleri ve o he
deflere varma planları vardır. Ancak bizde henüz o 
vüsatte bir hedef ve onunla mütenasip bir plan şuu
ru maalesef yoktur. İran'ın eski Sasani İmparatorlu
ğu hayali, İsrail'in Türkiye sınırlarına da tecavüz 
eden devlet hayali ve Yunanistan'ın Helenizm hayali 
hâlâ canlıdır ve bu memleketlerde, çocuklar bu ga-

I yelerin iştiyak! ite yetiştirilmektedir. Bize gelince, bir 
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Batılıllaşma taklitçiliği ve Avrupa'ya yâr obua sev
dasıyla daha düne kadar Ortak Pazardan başka han
gi ideale sahip çıktık? Çocuklarımızı hangi idealle ye
tiştirdik? 

Muhterem milletvekilleri, bize göre plan, milleti
mizin şerefli tarihi ile bağdaşacak, milli ruh ve azmi
mizi kamçılayacak, dünya milletleri camiasında mil
letimizin yeniden en ön sırayı almasına hedef olan ve 
ilk planda Ortadoğudaki mevkiimizi sağlamlaştırıcı 
bir ruhîa hazırlanmalıdır. Bunun için, müşterek tarih 
ve kültür birliğine sahip olduğumuz memleketlerle 
her alanda işbirliği yapmamız gerektiğini gözönünde 
bulundurmalıyız. Bu planımız taklitçi olamaz ve ol
mamalıdır da. Hele Batılılarca hazırlanmış model ve 
kıstaslara katiyetle istinat ettirilemez. Şu anda geri 
kalmış veya gelişmekte olan memleketlere tavsiye 
edilen bütün kalkınma planı modellerinde, hedef, hiç 
bir zaman iktisadi ve kültürel bağımsızlık olmamış
tır. Nasıl olsun ki, bu hedef tavsiye edenlerin emper
yalist menfaatleriyle taban tabana zıttır. 

Hedef tespiti her meselenin en mühim tarafıdır. 
Hedef tespitinde dahi tutucu ve dar görüşlü olanlar 
bu hedeflerin gerçekleştirilmesi hususunda daha da 
tutucu ve başarısız olurlar. Hedef tespit edildikten 
sonra, bu hedefe varmak için gerekli strateji ve plan 
hazırlanarak, yıllık programların uygulamasına ge
çilebilir. Şimdiye kadar geçirmiş olduğumuz 3 plan 
dönemine bir göz attığımızda, bundan sonraki planın 
ve planların nasıl hazırlanması ve bunun için Devlet 
Planlama Teşkilâtının nasıl bir bünyeye kavuşturul
ması icap ettiği hususlarındaki görüşlerimizi tespit 
edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir hususa dik
katlerinizi çekmek istiyorum. Kalkınmakta olan 
memleketlerde plan elzem olmakla beraber, bazı ak
saklıklara da sebep olabilir. Bu plan fikrinden ileri 
geîen bir husus olmayıp, planı hazırlayan ve yıllık 
programlarla bilfiil tatbikatını yürüten şahıs ve mües-
seselerce meydana getirilir. Bu da tutuculuktur. Ba
zen • memleketler bir plan içine sımsıkı bağlanarak, 
daha hızlı gelişme imkânlarının doğmasına rağmen, 
planda olmadığı gerekçesiyle bazı lüzumlu icraatları 
yapamazlar. Bilhassa memleketimiz gibi hızla gelişme 
temayülü gösteren ülkelerde bu tutuculuk çok zarar
lı olabilir. Hem milli gayreti kırar, hem de planla il
gili teşkilâtlara olan itimadı sarsar. Bunun için artık 
siratîk plan fikri terk edilmeli, dinamik bir planlama
ya geçilmelidir. Milli hedefe varmak için, uzun va

deli bir perspektif içinde, 5 yılhk planlar her sene tas

hih edilerek daha hızlı bir kalkınma modeli tercih 
edilmelidir. Plan gerçekçi, fakat idealist olmalı ve 
böyle bir ruhla hazırlanmalıdır. Plan, muhakkak su
rette milletçe ve milli müesseselerce, gerek özel ge
rek kamu kuruluşlarınca benimsenmelidir. Bu husus
ta Devlet Planlama Teşkilatına mühim vazifeler düş
mektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, siyasi iktidarlara, onla
rın Siyasi tercihlerine göre çeşitli alternatifler hazır
layan, güçlü bir müşavir rolü oynamalı, her alterna
tifin fayda ve mahzurlarım hükümetlere açık seçik 
izah edebilmelidir. Ancak, tercih daima siyasi sorum
luluğu taşıyan İktidarlara bırakılmalıdır. Fakat, plan 
ve programların takip ve koordinasyonunda, Devlet 
Planlama Teşkilatının müessiriyeti artırılmalıdır. Son 
yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı bazı hususlarda 
çok detayla uğraşmaya, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin adeta en küçük harcamalarına müdahale etmeye 
kalkarken, plan ve yılhk yatırım programlarının ic
rasında, insiyatifi tamamen Maliye Bakanlığına bı
rakır duruma gelmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan arz ta
lep projeksiyonları, umumiyetle fiili gerçekleşmele
rin çok gerisinde kalmaktadır. Geçen yıllarda yapılan 
motorlu taşıt, traktör gübre ve diğer talep projeksi
yonlarının ekserisi, bugün artık çok gerilerde kaklı
ğı fiili rakamlarla açıkça görülmektedir. Bu yüzden 
bazı tesisler, çok küçük kapasitelerle kurulmuş, kur
durulmuş, buna bağlı olarak da ısrarla üzerinde du
rulmasına rağmen, bilhassa makine sanayiinde, mo-
tajcılıktan kurtuhınamamıştır. Tesislerin kurulmasın
da ihracat, mahdut bir iki sektör dışında nazarı iti
bara alınmadığı için, teslislerin kapasite ve teknoloji
leri seçiminde ideal olanlar maalesef tercih edileme
miştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın anahedef i olan ağır sa
nayi hamlesi, Milli Selâmet Partisinin müspet icraa-
tryla rayına otururken, Üçüncü Beş Yıllık Planın en 
büyük eksikliği olarak ihracat seferberliğinin kaale 
alınmadığı ortaya çıkmıştır. Yatırımlarda döviz ika
mesi ilk hamlede en gerçekçi hedef olmakla beraber, 
yatırım kapasiteleri ihracatım da öngörecek tarzda, 
rantabl olarak tespit edilmelidir. 

Bilhassa, komşu ve Müslüman ülkelerle işbirli
ği, yatırımlarda bu memleketlerin arz talep durum
larının da gözönünde tutulması ihracatımızın artırıl
masında en mühim rolü oynayabilir. Bu meyanda, 
ihtisas müesseselerine gereken itimat ve itibar göste
rilmeli, onların talep ve tavsiyeleri mümkün olduğu 
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ölçüde karşılanmalıdır. Devlet Planlama Teşkilatı | 
meseleleri daha üst seviyede mütalaa ederek, tespit ve I 
takip etmeli, detayda boğubnamalı, ihtisas müessese
lerine daha fazla itibar etmelidir. 

/ I 

Her sene çeşitli problemler tespit edilerek, bun- I 
lamı halli için bir tedbirler paketi hazırlanmaktadır. 
Çok elzem ve faydalı olan bu çalışma, maalesef mü- I 
essir bir tarzda takip edilmemekte, ilgili kuruluş ve 
Bakanlıklarca da bu hususlara yeterli ehemmiyet ve- I 
rilmemektedir. Bu tedbirler paketi, daha az öz fakat 
kabili tatbik olmalı ve muhakkak yerine getirilmeli
dir. 

Bu meyanda kalkınmamıza mani olan her türlü I 
mevzuatın süratle halli için ciddi bir çalışma yapılma
lıdır. Kalkınmayı önleyen ve adaletsiz gelir dağılımına 
sebep olan vergi mevzuatı, pahalılığın esas müseb
bibi olan faizin kaldırılması, adaletli bir kredi po- I 
litikasının esasları Devlet Planlama Teşkilatınca sü
ratle tespit edilmeli ve kanun teklif teri Meclislere arz I 
edilmelidir. Bunun yanında yatırımları güçleştiren j 
dalıa birçok mevzuatın kaldırılması gerekmektedir; I 
bunları tespit ve yeni tekliflerin hazırlanması veya ha- | 
zırlatılması, Devlet Planlama Teşkilatının belli baş- I 
Iı vazifeleri arasındadır. Zümrevi dengesizliklerin gi
derilmesi için bu çalışmalar elzemdir. 

Coğrafi dengesizliklerin giderilmesi hususunda 
son yıllara kadar ciddi tedbirler alınamamıştır. Son 
yatırım projelerinin memleketin dört bir yanma da- I 
ğılması suretiyle bu yolda ciddi adımlar atılmıştır; 
bunların takibi gerekir. 

Mevcut tesislerde imal edilen makine ve teçhiza
tın yerli muhteva oranlarım artırmak, yeni makine I 
imalatını teşvik etmek üzere program kararnameleri 
ile, son iki yıldır getirilen teklifler, işletimıemiştir. Bu I 
mesele üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. I 

İhracat seferberliğine büyük ehemmiyet verilerek, 
bilhassa yurt dışında ihalelere giren müteahhit firma- I 
îarı teşvik edilmelidir. Döviz sıkıntımızın hallinde en 
süratli ve müessir olduğuna inandığımız bu sahada 
firmalarımızı teşvik edici ve dışarıdaki ihalelere gir- I 
melerini ve ihaleleri yürütmelerini kolaylaştırıcı ted
birleri almalıyız. Bilhassa Müslüman ülkelerle bu hu- I 
susta işbirliği yapmamız mümkündür. Halen çeşitli 
Müslüman memleketlerde faaliyet gösteren, en az 
yirmi, yirmi beş Türk firması vardır; fakat bu yeter
li değildir. Gerek istihdam, gerekse sınai mal ihra- ] 
racında en geçerli yollardan birisinin bu olduğu ka- I 
naatındayız. | 
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Muhterem milletvekilleri, hızla kalkınan bir Tür
kiye için dış ticaret hacminin de hızla büyümesi el
zemdir. Bazı arkadaşlarımız, ithalatın artması ve 5,7 
milyar dolar* seviyesine yükselmesinden şikâyet etti
ler. Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar eğer bu me
selelerimiz halledilmiş Olsaydı, buradaki konuşmala
rımız daha başka bir havada yapılırdı. Ne yazık ki, 
en zaruri yatırımlarımızı, şu anda kendi kendimize 
yapacak durumda değiliz ve bunun müsebbibi de, 
daha birkaç yıl öncesine kadar bu memleketi idare 
edenlerdir. 

Bizim dış ticaret hacmimizin milli gelirimize ora
nı çok düşüktür; % 16-17 seviyesindedir. Halbuki, 
gelişmiş memleketlerde bu nispet çok yüksektir; % 55 
ilâ % 130 arasında değişmektedir. Bizim için mühim 
olan husus, süratle ithal ikamesi ve ihracat sağlaya
cak sanayi yatırımlarının gerçekleştirilerek dışa bağ
lılığımızın azaltılması ve tamamen ortadan kaldırıl
ması olmalıdır. Bu hususta Devlet Planlama Teşkila
tına büyük görevler düşmektedir. Her sene traktör 
ithaline 400 - 500 milyon dolar mı ödenecek, yoksa 
bununla bir defaya mahsus olarak traktör sanayii 
mı kurulacak, tercihinin yapılması gerekmektedir. 
Tercih yapılmış ve karar verilmiştir. Yatırnnlar hız
la ilerlemektedir; bunların adedi artırılmalıdır. 

İşsizliğin önlenmesi de buna bağlıdır. Şimdiye ka
dar işsizlikten Şikâyet edilmiş, çaresiz maalesef ke
sin olarak ortaya konamamıştır. İnşaatlarda, modern 
ekipmanlardan vazgeçmek veya gelişmiş teknoloji ye
rine, istihdam - yoğun teknolojiyi seçmek, meselele
rimizi halletmez, tam tersine artırır. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet Planlama Teş
kilâtı, çok kıymetli ve kabiliyetli elemanlardan mü
teşekkil bir kuruluştur. Üzerine düşen vazifeyi la-
yıkı veçhile yapabilmesi, bahsettiğimiz aksaklıklar
dan kurtulabilmesi için yetkileri artırılarak yeni bir 
teşkilat yapışma kavuşturulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, iki dakikanız 
var. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Plan ve programların mükemmelliği, sıhhatli ve sü
ratli temin edilen ve değerlendirilebilen istatistik! bil
gilere bağlıdır. Bunun için bilgisayarlardan en iyi 
bir tarzda f aydalamlmahdır. 

Müslüman ülkelerin planlarını ve ihtiyaçlarını ta' 
kip eden ve onlarla müşterek projeler geliştiren, mem
leketimizdeki yatırımları, onların ihtiyaçlarını da dik
kate alarak planlayan bir ünite kurulmalıdır. 

Hızlı sanayileşme ve yatırımlar, bugünkü faiz, 
vergi ve kredi mevzuatıyla enflasyonu artırıcı, dolayı-
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sıyla dar gelirli ve yoksul halkı ezici bir durum mey
dana getirebilir. Takip edeceğiniz politika, henüz be-
lirtenmemiş; sıkıntıları azaltacağına daha da artırıcı, 
dolayısıyla dar gelirli ve yoksul halkı ezici bir durum 
meydana getirebilir. Hem hızla sanayileşmek, hem de 
meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı tedbirli 
olabilmek için, bir konjonktür dairesi kurulmalıdır. 

Milli harp sanayii ile ilgili bir ünite kurularak ken
di harp, silah ve vasıtalarımızın yurt içinden karşı
lanmasına özen gösterilmelidir. Mühim projelerin ak
satılmadan yürütülmesi için bu projelerin özel bir iti
na ile takibi sağlanmalı, meydana çıkacak aksaklık
lar ve dar boğazlar anında giderilmelidir. Bu maksat
la, Devlet Planlama teşkilatına gerekli yetki veril
melidir. 

Devlet Planlama Teşkilatının yatırımlar üzerinde
ki müessiriydim artırabilmek, kaynak transferlerinde-
ki güçlükleri ortadan kaldırabilmek için, bütçesinde 
gerekli fonlar ihdas edilmelidir. Bilhassa Sanayi Ba
kanlığı Bütçesindeki 12 milyar TL'lık kesinti en isa
betli olarak Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesine ak
tarılmalı idi. Zira Maliye, esas Mibariyla tutucudur 
ve bütçesindeki tahsisatların akibeti meçhuldür, 

Muhterem milletvekilleri, geçen Hükümet döne* 
mincleki Meclislere takdim edilen plan, bugünkü Hü
kümetçe geri çekilmiştir. Yeni planın takdiminde vaz 
geçilmeyecek olan -hususları ksıaca arz etmekte fayda 
görüyoruz. Yeni planın milletimizi milletler camiasın
da en ön safa çıkaracak bir şuurla hazırlanarak, lider 
ülke Türkiye, yenMen büyük Türkiye'yi hedef- alması 
elzemdir. Bunun için taklitçilikten vaz geçilmelidir. 
Bu meyanda AET protokolü yeniden ele alınmalıdır. 

Statik plan modeli yerine dinamik plan modeline 
geçilmelidir. İktisadi ve sınai bağımsızlığımızı sağla
yacak projelere ehemmiyet verilmeli, başlanan yatı
rımlar aksatılmamalıdır. İşsizliğin önlenmesi, aname-
selelerdcn biri olarak ele alınmalıdır. Zümrevi ve 
coğrafi dengesizliklerin giderilmesine itina gösteril
melidir. Milli gelirimiz muhakkak daha hızla artırıl
malıdır. Bir plana sahip olmadan bile % 6-7 hızla kal
kınmamız mümkündür. Japonyanın gerçekleştirdiği 
% 13 - 15 seviyesindeki kalkınma hızına bizim ulaş
mamamız için.. 

BAŞKAN — Saym Karamolîaoğlu süreniz geçti. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — To

parlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen bitirin» toparlama değil de... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

... bir sebep yoktur. Bunun planlaması Devlet Plan

lama Teşkilâtına düşen en mühim görevlerden biri
sidir. Plan stratejisinin bir diğer hususu, mevzuat me
selelerinin hallidir. Planda en mühim meselelerimiz
den birici, içtimai sulh ve iç barışın sağlanması olma
lıdır. Planın ahlaki ve manevi kalkınma hedeflerine 
yöneltilmesi ve milletçe benimsenmesi ise, asıl mühim 
meseledir. Planı hazırlayacaklar da, takip ve tatbiki
ni yapacaklar da bu milletin evlatları olacaktır. Eğer 
biz yeni nesillerimize milli ahlak ve maneviyat şuuru
nu aşılayatnazsak, hiç bir hususta muvaffak olama
yız Şimdiye kadar yapılmış olan 3 planın da en bü
yük eksiği bu husus olmuştur. Anayasa, kültür ve 
manevi gelişmeye büyük ehemmiyet verdiği hakle, bu 
husus şimdiye kadar göz önünde tutulmamıştır. Okul 
adedini artırarak, betonarme binalar inşa ederek bir 
milletin kültürünü geliştirenleyiz. O okulların içinde 
ve dışında bu millet fertlerinin manevî değerlerini ge
liştirerek ancak bu milleti kalkmdırabiliriz. 

BAŞKA — Sayın Karamolîaoğlu, tüm hatiplere 
tanıdığım hoşgörü hududunu aşmak üzeresiniz, rica 
ediyorum bitiriniz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Son 
cümlemi okuyorum Sayın Başkan. 

Manevi kalknıma, Dördüncü Beş Yıllık Planın 
sürükleyici hususiyeti olmak mecburiyetindedir. Eğer, 
tabii okullarda ve üniversitelerde bomba ve dinamit 
yerine ilim tahsili, ölüm ve düşmanlık yerine sevgi öğ
retilmesi isteniyorsa. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin milletimize 
ve Devlet Planlama Teşkilatına hayırlı olmasını diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KaramoUa-
oğlu. 

Gruplar adına son söz Adalet Partisi Grupunun 
Sözcüsü Sayın Kemal DoğanMa. 

Buyurunuz Sayın Doğan. (AP sıralarından alkış
lar.) 

AP GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN (Kayse
ri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Devlet Planlama Teşkilâtının 1978 mali yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisinin görüş ve temennileri
ni arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

İkinci Cihan Harbi sonrasında tarumar olmuş 
ekonomilere canlılık getirmek, harbin ortaya çıkar
dığı ihtiyaçları karşılamak, yakılan ve yıkılanın iman 
ve ihyası meseleleri, milli ekonomilerde olduğu gibi, 
dünya ekonomisi yönünden de ciddi araştırma, etüt 
ve tartışmalara konu teşkil etmiştir. Gelişen teknolo
ji, değişen sosyal ve ekonomik yapı Devlet anlayışı-
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na yeni düşünceler getirmiş, ülkenin sosyal, ekono
mik ve kültürel sahada karşılaştıkları güçleri yenme 
gayretleri, Devletin müzaheretim ve hatta makul öl
çüde müdahalesini gerektirmiştir. 

Devlet yönetimine milli açılardan bakılması, akla 
ve teknolojiye itibar edilmesi, iktisadi büyüme, sosyal 
ve kültürel gelişme, tümüyle ülkenin kalkındırılması 
fikri ve zarureti, planlamayı muteber bir metot ve va
sıta haline getirmiştir. Türkiye'de geri kalmışlıktan 
kurtulma çabaları 1950 - 1960 arasındaki iktisadi bü
yüme, plan ve planlama mevzuunu ortaya çıkarmış
tır. Plan ve planlamanın hedefi ve sonucu memleket 
gerçeklerine uygun olmalı, sosyal barışı sağlamalı, si
yasi ve iktisadi istikran, huzuru temin etmeli, vatan
daşı bugün, yarın ve gelecek endişesinden; ihtiyarlık, 
fukaralık korkusundan kurtarmalı; medeni imkânla
rın ülkenin her köşesine yayılmasında, ülkenin bir 
uçtan öbür uca imar ve inşasında, refahın yurdun 
her köşesine götürülmesinde, kalkınma yarışında geri 
kalmış bölgelerin öne geçirilmesinde müessir olmalı
dır. 

Plan ve planlama altyapıyı geniş ve sağlam esas
lara göre düzenlemeli, yalnız bugünün değil gelece
ğin ihtiyaçlarına cevap verecek hale gelmelidir. 

Ekonomiyi bölgeler ve sektörler itibarıyla denge
li, istikrarlı büyüten, onun nimetlerinden adil ölçüler
de herkese hisse veren, her yurttaşı fukaralık ve sefa
letin pençesinden kurtaran, sosyal adaleti hayal ol
maktan çıkaran, herkesi sosyal güvenliğe kavuşturan 
bir vasıta olmalıdır. 

Plan ve planlama, ülkeyi rekabet gücü olan 
başka ülkelerin kolayca yenemeyeceği bir endüstriye 
kavuşturmalı, milli savunmasını dışarıya muhtaç ol
maktan kurtarmalı, savunmasını teminat altına alacak 
teknolojik gelişmelere uygun, milli harp sanayiini ku
rabilmelidir. 

Sıtması, veremi, trahomu olmayan; sağlıklı, bilgili, 
tecrübeli, milli ve manevi değerlerine bağlı; yiyeceği, 
giyeceği bulunan kullanacağı medeni vasıtalara sa
hip, milli birlik ve beraberlik içindeki şuurlu dina
mik 100 milyon nüfuslu büyük Türkiye mutluluğu
nu, refahı getirmenin çaresini bulabilmeli, bunun ger
çekleşmesinde de İsrarlı ve kararlı olmalıdır. 

1961 Anayasası kalkınmamızın Anayasa, ve hu
kuk nizamı içinde ve hangi çerçevede planlanacağı
nı, ne yoldan yapılacağım 41 ve 129 ncu maddeleriy
le kesin ve açık hükme bağlamıştır. Kalkınma demok
ratik yoldan ve mutlaka bir plan dahilinde yapılacak
tır. Planın hazırlanması, yürürlüğe girmesi, uygulan

ması ve değiştirilmesi kanunla düzenlenecektir. Kal
kınma bahanesiyle hür parlamenter rejimden vazge
çilemeyeceğini Anayasa ortaya koymuş ve bu suretle 
de planlı kalkınmayı garanti altına alarak, Devlet 
Planlama Teşkilatının kurulmasını hükme bağlamış
tır. 

Temelinde karma ekonomi nizamı yatan, sosyal 
adalet prensiplerinin ve Türk kültür hazinesinin ha
muru ile yoğrulmuş, bölgeler ve sektörler arasında
ki ahengi ve dengeyi sağlayan hızlı, sürekli ve den
geli bir kalkınmayı hedef alan bir gayesi vardır de
mokratik planlamanın. Türk planlaması milletimizin 
siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel tercihlerini yansı
tan, ilmi ölçülere dayalı, dünya ve Türkiye gerçekle
rini nazara alan, milli ve manevi yapıyı inkâr etme
yen ve ona sahip çıkan geniş ufuklu bir planlama
dır. 

Solcu ve belirli görüşlerin hâkim olduğu merkezi 
plânlama ile en ufak bir illiyet ve irtibatı yoktur. 
Yeni Hükümetin merkezi planlamaya dönüşen bir ça
lışma sistemine girmeyeceğini ümit ediyoruz. 

Türk Milleti kendisine hayat tarzı olarak demok
rasiyi seçmiştir. Demokrasi ile merkezi planlama bağ
daşamaz. Plan ve programların emredici, yol göste
rici, yön verici, düzenleyici hususlardaki esnekliği ka
bul edilmekle beraber, bu hiçbir zaman Anayasa ni
zamı içindeki serbest piyasa, karma ekonomi kaide
lerini ihlâl edici, sermaye, tasarruf ve tapu sahiple
rini endişelendirici bir şekilde yorumlanamaz, tatbik 
edilemez. Bu anlayışla geçen 15 yıllık planlı kalkın
ma döneminde Türkiye geri kalmışlıktan kurtularak, 
kalkınma, gelişen, büyüyen bir ülke haline gelmiştir. 

Bu dönemde en önemli neticelerinden birisi de 
sermaye, üretim, istihdam, emek, teknoloji, yatırım 
ve pazarlamasıyla birlikte hür teşebbüsün, ekonomi
ye katkısı fazla yatırım sahalarına yöneltilmesi, ül
kenin sosyal, kültürel ve iktisadi büyümesinde ona da 
görev verilmesidir. 

1963 - 1968 yıllarını kapsayan Birinci Plan, daha 
ziyade tarım sektörüne öncelik ve çekicilik veren bir 
anlayışla hazırlanmış tarımdaki kalkınma 700 bin 
at ve öküzün omuzuna yüklenmiş, makineli ziraate, 
traktöre önem verilmemiştir. Birinci Planda 1977 yı
lında 3 bin traktöre ihtiyaç olacağı öngörülmesine 
karşılık bugün 125 bin traktör ihtiyaca cevap vere
memektedir. Bu dönemde sosyal ve kültürel kalkın
maya itibar edilmemiş, iç piyasa doğurucu tüketimi 
esas alan montaj sanayiine önem verilmiştir, 
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Bu küçük örnekler dahi, toplum ve yurt gerçek
lerinden habersiz kişilerin yaptıkları planların ihtiya
ca cevap vermekten uzak olduklarını göstermeye kâ
fidir. 

Hedefi ve temel stratejisiyle Adalet Partisinin gö
rüşlerini taşıyan İkinci Plan döneminde hedef, sana
yi toplumuna geçişe göre tespit edilmiş, tanm ve kül
tür ihmal edilmeden sanayiye sürükleyicilik görevi ve
rilmiş ve şehirleşme öngörülmüştür. 

Bu ödemede sektörler arasında denge sağlanmış, 
iktisadi, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmada siyasi 
tercihin en güzeli ve en isabetlisi verilmiştir. Adalet 
Partisi fikriyatını ve tercihlerini taşıyan bu dönem, 
Cumhuriyet tarihinin en gerçekçi, en istikrarlı, en 
şuurlu dönemdir. Enflasyon hızı düşüktür, döviz dar
boğazı yoktur, plandaki hedefler aşılmış, ağır sanayie 
geçiş için gereken ortam ve altyapı hazırlanmıştır. 

Üçüncü Plan dönemi, tarımı, sosyal ve kültürel 
kalkmmayı ihmal etmeden mevcut altyapı ve kay
nakları da hesaba katarak sektörlerarası yapı denge
sini bozmadan, sanayileşmek suretiyle kalkınmayı ön
görmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Plan ile 60 milyar, 1968 - 1973 
dönemindeki İkinci Plan ile 120 milyar, 1973 - 1978 
döneminde de 290 milyarlık yatırım yapılmıştır. 

Sayın Demire! Hükümeti zamanında hazırlana
rak Meclise sevk edilen Dördüncü Beş Yıllık Planın, 
bu Hükümet tarafından hikâyedeki kuş misali kolu 
kanadı budanmazsa bu dönemde de trilyonun üzerin
de yatırım yapılacaktır. 

Geçen 15 yıllık zaman içinde kalkınma hızı orta
lama % 7'yi bulmuş, Türkiye kalkınan milletler içe
risinde Japonya'dan sonra ikinci sırayı almıştır. 

Şu anda 869 milyar tutarında 9 061 adet yatırım 
projesi üzerinde çalışılmaktadır. Türkiye Bütçesi ge
çen 15 yılda 10 milyardan 264 milyara çıkmış, ülke 
nüfusu 15 yılda 15 milyon artmasına rağmen fert 
başına düşen milli gelir 200 dolardan 1 000 doların 
üzerine çıkarılmıştır. Ekonominin bütün dallarında 
büyük üretim kapasitesi meydana getirilmiş, 15 yıl 
öncesine nazaran mukayese edilemeyecek ölçüde alt
yapı gerçekleştirilmiştir. Geniş bir sınai istihsali teş
kilâtlandırıp sürdürebilecek ve kendisini yeniden üre
tebilecek büyüklükte teknik insangücüne erişilmiş, 
plan ve planlamada Devletçe ve milletçe büyük tec
rübeler kazanılmıştır. 

Hürriyetçi demokrasi ile ülkemiz, 15 yıl içerisin
de 149 devlet arasında kalkınmış 10 devletten biri ol
malıdır. Avrupa'nın 100 yılda aştığı mesafeyi 2 0 - 2 5 

yılda geçmeli, 2000 yılındaki 82 milyon nüfuslu Tür
kiye'de huzur, refah ve saadet bulunmalıdır. 

1978 yılı başındaki Türkiye'de ne hasta adam var
dır ne batan Türkiye'dir ve ne de enkaz altında kal
mış bir ülkedir. Ortada büyüyen, gelişen, ilerleyen bir 
Türkiye vardır. Bu beyanlar, Türkiye'nin meseleleri
ni bilmeyenlerin beyanıdır. 

Türkiye'nin kalkınmasında milletine inanan, onun 
üstün vasıflarına güvenen Adalet Partisi felsefesinin 
plan ve programlarıyla bütçe ve Hükümet olma an
layışının payı büyüktür. 

1924 Lozan Anlaşmasına ekli Türkiye'nin sataca
ğı mallar listesinin ilk sırasındaki malı sülüktür. 1924' 
te sülük ihraç edebilen Türkiye, bugün sanayi ma-
mulleriyle, pek çok tarım ürünlerini ihraç eden, her 
yönüyle güçlü bir ülke haline gelmiştir. Elbette bu du
rumdan rahatsız ve tedirgin olanlar bulunacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomimizin % 65'ini 
teşkil eden Kamu İktisadi Teşebbüsleri süratle Hazi
neye yük olmaktan kurtarılmalı, kaynak üreterek 
yatırımlardaki fonksiyonun icra eder hale getirilme
lidir. Yabancı sermaye ve dış kredi konularında fev-
kalede hassasiyet gösterilmeli, doktriner peşin hüküm
lülükten şiddetle kaçınılmalıdır. 

Türk kültürü ve kültürel kalkınmasının hedefi de-
ğiştirilmemelidir. İhracatın teşviki ve pazar bulunma
sı kâfi değildir. Dünya piyasalarında rekabet gücü 
olacak her nevi malın üretilmesine özel bir itina gös
terilmeli, Hükümet ve Planlama bu konuya ağırlık 
vermelidir. 

Köye hizmet götüren kuruluşlar arasındaki koor
dinasyon kurulmalı. Tarım kooperatiflerinin geliştiril
mesi ve kredi yoluyla desteklenmesiyle de tarım nü
fusu kademeli olarak sosyal güvenlik kapsamına alın
malı, ayrıca da elektrifikasyona önem verilmelidir. 

Ne pahasına olursa olsun, sanayiin ve kalkınma
nın en önemli meselesi, enerjinin, ucuz, devamlı ve is
tenildiği an temin edilebilecek şekilde yurt içinden 
üretilmesi için milli bir enerji politikası güdülmeli, 
başlatılmış çalışmalar ikmal edilmelidir. Planlar, 
programlar ve bütçeler en iyi bir şekilde yapılsa, kay
naklar ve elemanlar yetersiz olsa bile, hedefe vara
bilmek için siyasi, iktisadi ve sosyal istikrara, milli 
huzura, güvene mutlak ihtiyaç vardır. Oysa ki, Cum
huriyet Halk Partisi iktidarındaki Türkiye'de bugün 
anarşi, ürkeklik, korku, endişe, üzüntü, yokluk ve 
ümitsizlik hâkimdir ve ne hazindir ki, düzeleceğine 
dair de en ufak bir emare mevcut değildir. Zaten bü
tün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaya çıka
gelen faktörler değil midir? 
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Sayın Demirel Hükümeti tarafından hazırlanıp 
Meelise sunulan 1978 yılı Bütçesine Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı sahip çıkmış ve huzurunuza getirmiş
tir. Bu bütçe, Demirel Hükümetinin programını, ki
şiliğini, karakterini ve politikasını yansıtmaktadır. 
Neden kendi kişiliğinize, politikanıza ve programını
za uygun bütçeyi getirmediniz? Kalkınma planlarım 
yapmak ve onun temel uygulama vasıtası, yıllık prog
ramlarla birlikte program bütçeyi Yüce Meclise ge
tirmek, Anayasa ile, Hükümete verilmiş bir görevdir. 
Demirel Hükümeti her türlü zorluklara ve hatta sa
botelere rağmen, zamanında Dördüncü Beş Yıllık 
Planı ve program bütçeyi Meclise getirmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bunca yıldır muhalefet-
tesinizdir, diye soruyorum; iktidar alternatifi idiniz, 
koca koca sloganlarınız vardı, şimdi iktidardasınız, 
nerede bunların planları, programları? Devlet Plan
lamanın bütün bilgileri elinizdeydi. Bunları size 
getiren teknisyenleri kontenjandan milletvekili ve 
hatta Bakan yaptınız. 1974'de iktidara geldiğinizde 
hiç bir ciddi hazırlağınızın olmadığı görülmüştü. Hani 
siz her lisana aşina, her ilimde müsteşardınız ya... 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, bütçede olduğu gibi, 
Adalet Partisinin planını da uyguluyor, denilmesin 
diye planı geri çektiniz. Alel acele topladığınız sol 
göriilşlü, 12 Mart sonrasında anarşi ve devleti yıkma 
suçlarından haklarında kovuşturma yapılmış, planla
macıdır, diye yerleştirdiğiniz, bilinen kişiler marife
tiyle, Adalet Partisinin hazırladığı plana solcu gö
rüşleri hâkim kılmak mı istiyorsunuz? Yetişmiş ger
çek planlamacılara siz iltifat etmiyorsunuz. Onların 
hazırladığı planlardan endişe duyuyorsunuz. 5 - 1 0 
solcu kişinin inhisarında siz ekonomiyi hüyütemez-
siniz, ancak tarumar edersiniz. Plan gibi, „ bilgi ve 
ciddiyet isteyen büyük bir vesikayı Meclisten geri 
çekerken gerekçenizi neden Meclise ve kamuoyuna 
açıklamadınız? Bu suretle de sahip çıktığınız büt
çeyi, hukuki mesnetten mahrum hale getirmediniz 
mi? Ne yapmak istiyorsunuz? Planın stratejisini mi 
değiştireceksiniz? Sanayi yerine tarıma mı ağırlık 
vereceksiniz? Yapı değişikliği istiyorsunuz, nasıl 
değiştireceksiniz bu yapıyı? Ekonomik tercihleriniz 
nelerdir? Ekonominin kendisine göre kanunlar, ku
ralları vardır. Bunu nazara almadan Anayasa ve 
hukuk nizamını hiçe sayarak, geçmiş plan uygula
malarına kendi düşüncelerinizi nasıl monte edecek
siniz? Türk ekonomisinin kaynak ve zaman israfına 
tahammülü yoktur. Buna sebep olursanız biline ki, 
bu da takipsiz kalmayacaktır, 

Köye hizmet götüren her yere; Devlet Planlama 
Teşkilatına, Ziraat Bankasına, birliklere, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve benzeri yerlere Halk Partisi 
Genel Merkez bürosunun talimatlarıyla solcu militan
ları yerleştirmektesiniz. Bununla nereye varmak isti
yorsunuz? Ortanın soluyla başlayıp Sosyalist Enter-
nasyonele gelen yolunuzun sonu nereye varacaktır? 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine, memleketin kal
kınmasında kifayetsiz kalacağından hareketle hür 
teşebbüse organizasyon, yatırım, işgücü, istihdam, 
emek ve faaliyet olarak devlet teşvikiyle ülke kalkın
masında görev veren, geçmiş plan tatbikatından kop
mak mı istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı bütün bunlara cevap vermek mecburiyetinde
dir. 

Muhterem milletvekilleri, 1978 mali yılı Bütçesi
nin memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını Allahtan niyaz eder, Adalet Partisi Grupu 
ve şahsım adına sayın milletvekillerine ve Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler biti. Kişisel 

konuşmalardan lehte, ilk söz Sayın Semih Eryıl-
dız'ın. 

Buyurun, Sayın Eryıldız. 

SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; Yüce Meclîsi saygıyla selamlarım. 

Dövlet Planlama Teşkilatının Bütçesi görüşme
leri dolayısıyla önce Devlet Planlama Teşkilatının ge-
iişme'si hakkındaki bazı düşüncelerimizi söylemek is
tiyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilatı geçtiğimiz yıllarda kad
rolu - sözleşmeli personel dengesini zaman içinde boz
muşlardır. Sözleşmeli ayrıcalıkları yılların aşındırıima-
sıyla yitirilmiştir. Bu yüzden Devlet Planlama Örgütü 
belli bir anlayış içerisinde değerli elemanların eroz
yonuna uğratılmıştır. Ayrıca sözleşmeli uzmanların 
her koşulda fikrini söyleme olanakları zaman zaman 
sımrîamlınlnıaya kafkû*mıştır. Devlet Planlama Teşki
latının kapıları zaman zaman belli bir görüşün dü
şüncesine açılmış, zaman zamansa çok kapalı du
rumda tutulalbilmiştir. Planlama örgütüne bu yıl ye
terince veremediğimiz değerin, kadroların ve olanak
ların önümüzdeki yıllarda verilmesi gereklidir. 

Devlet Planlama Örgütü, dış ticaret ve kredi plan
lamasında etkin hale getirilmelidir. Dış ticaret ve 
kredi kararlarının alındığı organlarda planlamacılar 
nadir koşullarda sadece danışman özelliğiyle ve üste
lik bir kişi olarak temsil edilmektedir. Planlama tem-
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«ilcisinin bu kurularda olması, yasak savmanın öte
sine gkmem&tedlr. 31er konuda, her kararda ve ye
terli sayıda Devlet Planlama örgütüne etkinlik sağ
lanmak zorundadır. Planlamanın temel kararlarında 
etkin olabilmek için, yurt kalkınmasında >e#kin ola
bilmek için Planlama Örgütünün dış ekonomik Uişki-
îerJe de ağırlığını artırmak zorundayız. 

Planlamanın en etkin araçlarından biri hem dış 
satım, hem dış alımda dış ekonomik ilişkilerin dü
zenlenmesi alanındadır. Ancak dış ekonomik politika
mızı oluşturanlarla savunanlar fougünkü Devlet yalpısı 
içinde iaıkhdır. Bir yanda politikayı oluşturup teknik 
bazda ^hatırlayanlar, planlamacılar, bunun savunması
nı yapantosa» doğrudan doğruya beli kesintide, Tica
ret Bakanlığı mensupları, belli kesimde Dışişleri Ba
kanlığı ilgilileridir. Bazen dış toplantılara Planlama 
örgütü üyeleri ya .çağrılmamakta, ya göstermelik çağ
rılmakta, bunun sonucunda kaybeden Türle üreticisi, 
Türle halkı olmaktadır. 

Dışişleri ve Planlama arasında uyum ve organük 
işbirliğini hızla geliştirmek zorundayız. Önümüzdeki 
günlerde yerii Hükümetin bunu gerçekleştireceğine 
de inanıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının dış ilişkilerde etkin
liği, görev, Sorumluluk ve ağırlığında önceliği belli 
bir biçimde, bir hükümet politikası olarak sürdürül-
ınelidir. .Ciddi bir planlama uygulanabilmesi için ül-
kemüzde kurumsal, yapısal değişiklik gereklidir. Plan
lamayı yozlaştırmak isteyenler, planlama kurumunu 
yasalarıyla ve uygulamalarıyla sürekli bir danışma 
kurumu niteliğinde tutmak işemektedirler. Halbuki 
eîddi bir planlamanın olabileceği her ülkede devlet 
ke&imine emredici, özel kesimde ise teşvik edici ol
manın yanında, özel kesim için caydırıcı ve yönlen
dirici önlemler önerebilen, önerdiklerinin uygulanma
sını taMp eden bir nitelik kazanması gereklidir. Üre
tim planlamasının 1)116 yapıldığı şüpheli olan Tür
kiye'de, temel korunlardan Mri, bir az gelişmiş ülke 
olarak tüketim planlamasına da belli ölçüde girik-
bilmesidk. ülkem'zde planlama adı altında yapılan 
tüketim gelişmelerinin :Jizîenme!si ve hazan geleceğe pro-
jeJfete edilmesi sanucunda, bunların üretiminin yön-
lendiı^raesidk. Weya çoğu zaman bu bile değildir. 
Tüketim yönicndjr&ııesi ve sınırlandırılması, aracı 
kültenilmayön bir m gelişmiş ülkede, planlamadan 
'biSjsediîemez. Tüketim pranlamasmdan amacımız, hal
kın .ekmeğini, «etini kefsnıek değil, bir avuç çıkarcının 
kendi andaçlarına kuîtendtkları kredileri, kaynakları 
tümüyle halkın emrine verebilecek yeni bir düzenle-

f meyi getireoiîmektir. Ayrıca Devlet Planlama örgülü
nün içende kesim masalarının kurulması gereği de bu 
sistemin gereğidir. Bugünkü koşullarda Kamu İktisadi 
Kuruîuşlannın finansmanları yıllık programlarla, sek
törlerde uygulamaları koordinasyon bölümlerinde 
ayrı ayrı incelenmekte bu ise takip boşlukları ve ka-

J rar verme boşlukları yaratmaktadır. Finansman ve 
program uygulamalarının bütün olarak görülebiliınesi 
ve izleneMmesi kesim masalarının kurulmasıyla ger-
çekîeştkie'bijir. Ayrıca ^Devlet Planlama Örgütü, Ka
mu İktisadi Kuruluşları için üretim hedefleri sapta
yabilecek durunla getirilmelidir. Bununla da kalına
maz. Üreti'm hedefine -uymayan kuruluşlardan devlet 
ve hükümet hesap soracak hale gelmelidir. 

(Ekonomik bakanlıklar - Devlet Planlama ilişkisi, 
organt'k hale getirilmek zorundadır. Politikacı teknis
yen, teknisyen politikacının yerini aîamaz. Almaya1 

da kalkmamalıdır. Hiçbiri ikisinin de efendisi olan 
halkın yerine kendini koymaya da kalkamaz. Geçtiği-
ntiiz dönemlerde demokrasilerin dolaylı ya da dolay
sız kazaya uğramasının en temel nedenlerinden biri, 
'bu ilkeye saygısızlık edilmesidir. Belli dönemlerde 
plancılar bir köşeye i tîîm'iştir. Devlet dairelerindeki 
hademenin rızkıyla uğraşan cephe hükümeti, Devlet 
Planlama Müsteşarının yerinden alınmasıyla uğraşma-

I msştır. Bu sayın üye Cuntihuılbaşkanı kontenjanı ol-
j muştur, ondan sonra da vek'ille idare etm'işjerdir; yok 

saymışlarıdır. Son bir gecede, bir ucu'beyi plan diye 
getirip huzurumuza koymuşlardır. Bu bir anlayıştır, 

I bu anlayışın sonu 12 Marta götürmüştür üikemizi ve 
bunun tam zıddı ortaya çıkmıştır. Bu sefer de iyi-
niyetîi geçinen birkaç teknokratın Türkiye'de her şeyi 
kuriars!bi!eceği gibi hüir başka aşırı; ama özünde Öbü
rüyle 'birlemen bir başka anlayış ortaya çıkmıştır. Bu 
anlayışta herşey vardır. Bu ikisi de birdir. İkisinde 

I de olmayan, ortak olan şey halkın tercihleridir, hal
kın istekleridir. Ya bir avuç politikacının halktan 

I uzak terclhlerüyle, tercihi de olmayan belli çıkar züm-
I relerinin tercihleriyle plan bir köşeye itilecektir ya-
j mit da plan adı altında, planlama adı altında tek-
I nokrası adı altında, halkın özünde siyasal olan ter-
I cIMeı'i bir köşeye itilecektir. Bu ikisi özünde aynı 
I davranıştır. İkisi de demokrasiye saygısızlıktır. 

Burada özür dileyerek söyleyeyim, Sayın MHP 
tem&ldîşi sözlerinde diyor ki, ekonomi üzerinde par-
taerüsiü bir politika kuralım. Bunu Sayın Adalet Par
tisi sözcüsünün başka*'bir sö/ü büriinîedi. O da diyor 

I ki; neyini değiştireceksiniz, niye geri aldınız. Bu ikisi 
I aynı mantıktır. Bu özünde siyasetin, çoğulcu demok-
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rasinin ne oîduğunu bilmeyen bir anSayışın sergjîen-
mds'rîden İbarettir. Nedir bu? Eğer biz burada eko
nomik tercihleri tartışmayacsk'sak, biz burada hangi 
'sınıflara, kalkınmanın ve planlaimanın yükünün ne 
kadarını vereceğimizi, hangi sınıflara refalhın ne ka
darını vereceğimizi tartışmayacaksak neyi taftışaca-
ğsz? Ve biz bu planı değiştireceğiz; sonuna kadar 
değiştireceğiz. Bugüne kadar sırtına yükleyehıildiiğiriiz 
kadar yüklediğiniz, emeklilerin sırtına yüklediğin'iz 
pîankmanın fedakârlıklarını onlardan alıp, dayandı
ğınızı sandığınız ve dayandığınız ihracatçılara, kara-
bar'sacı'isra, üçkâğıtçılara yükleyeceğiz. 

(İSMET AJNGI (Eskişehir) — Onlar sizde şimdi. 
tSEMfiH ERYILDIZ (Devamla) — Biz bu pîamn 

stratejisini de değiştireceğiz; sonuçlarını da değiştire
ceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Onla
rın kalfasını da değiştireceğiz* 

•BAŞKAN' — Sayın Eryıldız, biribuçuk dakikanız 
var. 

SEMİH ERYILDIZ (Devamlı) — Teşdddir ede
rim Sayın Başkan, 

(Kalkınmanın yükünü, eskiden yüklediğiniz eriıek-
çiSeMen aüıp, karaborsacının, üçkâğıtçının üstüne yıka
cağız; ama, Sonuçlarını, ürünlerini sakladığınız, ka-
çifdığınız 'ihsanlardan alacağz, onu da geniş halk kit
lelerine - planlamanın ve kalkınmanın ürünlerini -
yayacağız. Bizim sizden temel farkımız da budur. 
Bu tartışılacaktır bu Mecliste. Şimdiye kadar sizin 
sağcı sözünüz yürüyordu. Belli, küçük bir zümrenin 
çıkarını savunan, kalkınmayı kitlenin sırtından ya
pıp, ürünlerini onlara aktarmaya çalışan bir mantık, 
yani sağ m'antık burada vardı; bundan sonra inşallalh, 
inanıyoruz ki, tam tersi olacaktır. (CHP sıralarından 
alkışlar AP sıralarından «Sol de sol» sesleri) 

IBAŞKAN — Sayın Eryıldız, süreniz bitti efen
dim. 

I9BMİH ERYILDIZ (Devamla) — Son cümlele
rimi söyîüyorum : Planı emekçilerle birlikte oluştura
cağız, çalışanlarla birlikte oluşturacağız, sendikaların 
katkısıyla oluşturacağız. Bir gecede, adını bile bilme-
diğlniz; sorsam, koşullarını biîe bilmediğiniz; hangi 
yılda kalkınma hızının kaç olacağım, siz değil Ba
kanlarınızın, belki de Barbakanınızın bümediğ'i bir ki
tabı buradan sallayarak değil, yıllarca tartışarak yeni 
plan oluşturacağız. Öyle ülkeler var ki, özendiğiniz 
ülkeler, o ülkelerde bir plan uygulanmaya konmadan 
Öbürü tarhşıîmaya başlanıyor; yağ sağar gi'bi bir ge
cede pîan çıkartılmıyor. Türkiye büyüyor, gene de 
•büyüyecek... 

UAŞKIAN — Sayın Eryıldız... 
ISJEJMİH ERYILDIZ (Devamla) — Ama Demirel'im 

yönetiminde bir ka'bak gübi büyüyordu. 
IBAŞKAİN — Sayın Eryıldız... 
SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Su olduğu za-

ntan... 
BAŞKAN — Sayın Eryıldız, işitmiyor muyuz bir-

hMmJzi aca'ba? 
ISEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

özür dilerim, son cümlem. 
IBAŞKAN — Rica Ediyorum, lütfen bitiriniz. 

SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — İyi su o!duğu 
zaman iyi ürün oluyordu, sel bastığı zaman kalkınma 
duruyordu. Bizim düzenimizde, bizim pîanlamia anla
yışımızda sel baSsa da, yağmur yağmasa da, hatta 
AîîaJı korusun, Demirel iktidar bile olsa, Türkiye öyle 
'büyüyecektir ki, buna siz bile mani olamayacaksınız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

IRAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Eryıldız. 
'Devlet Bakanı Sayın Çetin, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN Cfcrtan'bui) 
— Sayın Başkan* değerli milletvekilleri, sayın grup 
sözcülerinin ve bir sayın üyenin uyarıcı, yol gösteri
ci konuşmalarına, önerilerine, dileklerine çalışmaları
mızda büyük özen göstereceğimizi belirtirken, kendi-
brirce Hükümetimiz adına teşekkür etmeyi bir borç 
'bilirim. 

(Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan sayın 
grup slözcü'eririin belirttiği gi'bi, planı, planlama süre
cini, dar anlamda Devlet Planlama Örgütü olarak ele 
alıp eleştirmenin, ya da övmenin yeterli olmayacağı 
g]bi, gerçekçi olmayacağı da açıktır. Planlama düşün
cesi insanın doğaya hükmetme ve kendi geleceğini 
ibs'îlrîeme isteğinin bir ürünüdür. Özellikle gelişmekte 
olan ve önemli ekonomik, sosyal ve siyasal sorun
larla karşı karşıya bulunan bir ülkede toplumsal ya
şam, rasiiliritılara, piyasa düzeni (koşullarına tümüyle 
bırakılmayacak kadar geniş ve önemlidir. Piyasanın 
gJOTÜnmeyen elinin her şeye gerekli düzeni kendiliğin
den verebileceği düşüncesi bugün büyük ölçüde ge
çerliliğini yitirmiştir. Belli sosyo - politik yaklaşım
lar ve onlarla tutarlı ve onîaria uygun araçlarla top
lumların gelişim çizgileri çok daha sağlıklı yönlere ve 
sonuçlara u'aştırılalbilir. Kaidı ki, planlamadan anla
şılmadı gereken salt ekonomik yaşam da değildir. Eko
nomik yaşam sosyal, politik ve kültürel alanların da 
karşılıklı etkileşmelerini bütünleştirir. Böyle olunca 

— 218 — 



M. Meclisi B : 110 19 . 2 . 1978 O : 2 

da plan?anmaisı gereken bir üîke de, bir toplum da en 
geniş boyutu ila yaşamın tümüdür. 

(Sayın muKetvekiferi, Tütkiye'nin planlama deney
lerine 1930larda girişmesi bir rastlantı değildir. İler
lemiş ve sanayileşmiş ülkeler yanında, kaynaklarını tü
müyle kullanamayan, sorunlarını çözümleyeıneyen ve 
tarilMse! gelişme açığını kapatamayan genç toplumlar, 
bu darboğazları aşabilmek için yaşama, sıçramalar 
yaptırma iMiyacını duymuşlardır. Bugün Türkiye'de 
puandan dbeiteki ilerleme konusunda büyük sıçrama
lar beklenemez. Plandan anlaşılan sıçramalı gelişme 
yerine, demolkralök yaşam içimde, belirli bir ekono
mik disiplin için ka'kınımaya yön vermek ve kalkın
mayı hızlandırmaktır. Bütün bunların ışığında basit 
bir biçimde planlamayı şu şekilde tanımlayabiliriz : 

(Planlama, önceden belirlenmiş amaçlara, hedef
lere belli küreler içinde ulaşabilmek için ekonomik ve 
•sosyal yaşamın hangi unsurlarına, ne ölçüde müda
hale etmek gerektiğini gösteren bir araçtır. Plan, ba
zılarının sandığı g3bi, yalnızca soyut ve teknik bir araç 
da değildir. Toplumun hem iç sosyal ilişkilerine, hem 
de Uluslararası bağlantılarıyla çok yakındam ilgilidir. 
Bu büyük ve beürley'ici etkenleri giözönüne almaksı
zın yapılan heıHıangi bir teknik planlama ya da plan 
tartışması, gerçeklerle çelişir. Kısaca belirtmek gerekir
se, plan bir ekonomik sosyal ve kültürel politika bel
gesidir. 

'Çok değerli milletvekilleri, çok partili demokratik 
bir rejimde ülkenin en son ulaşacağı amaç konusun
da görüş birliği oîsa da, ekonomik ve Sosyal yaşama 
ne ölçüde müdahale edilmesi gerektiği, kalkınmanın 
yükünün ve nimetlerinin ne şekilde dağıtılacağı ko
nularında partilerin farklı görüşleri benimsemeleri, 
tartışmaları son derece doğaldır; hatta bundan da öte 
zorunlu ve gereklidir. Toplumun ulaşacağı en son 
amaç konusunda görüş birliği oîsa bile, buna ulaş
madaki araçların, politikaların partilerce ve toplumun 
çeşitli demokratik kurumlarınca farklı Olması ve 
farklı bir biçimde ortaya konulup benimsenmesi de 
oldukça doğaldır. Bu farklı politikaların, göruşîenin 
tartışılacağı yerlerin başında da hiç kuşkusuz Yüce 
MecMs ve Yüce Meclisteki komisyonlar gelir. Asiın-
da biz, Hükümet olarak, planların lıaîktan kopuk ol
maması ve uygulanabilir olması için Meclislere gel
meden önce ksmuoyunda, üniversite çevresinde tartı-
şijmasmda da büyük yarar görmekteyiz. Planı be-
nimsetmeiîin, uygulamasına gerçekçilik kazandırma
nın etkin ve vazgeçilmez bir yolu da budur. 

(Biz Hükümet olarak, belli bir tartışmayı, görüş
meyi yaparak dördüncü plan taslağını ülke yararına 

en iyi şekli ve içeriği vermeyi içtenlikle isterdik. An-
calk, komisyonlara ver'lip, geri verilen belge içîn üzü
lerek belirtmek isterim ki, böyle bir olanaktan yoksun 
balurı^aktayım'. 

©eğerli milletvekilleri, benden önce konuşan mu
halefet partilerinin çok değerli Sözcüleri, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan tasîağı hakkında birbirine yakım; fa
kat ayrıntılı görüşler ileri sürdüler. 

(Değerli Milletvekilleri, bir planın felsefesi, araç
ları, polkaları, kasaca, içeriği ne olursa oîsun, teknik 
olarak asgari bazı koşulların yerine getirilmesi kaçı-
mlmazdır. Bunlar yerine getirilmeden, bir belgenin 
hacmi ne olursa olsun, kalınlığı ne olursa olsun tek
nik açıdan plan sayılamaz. 

(Burada fazla zamanınızı alarak ayrıntılara girmek 
İstemiyorum. Ancak, Bütçe Karma Komisyonunda 
da ayrıntılarıyla belirtildiği gÜ'bi, dördüncü plan tas
lağı olarak Yüce Meclislere sunulan belge, gerek içe
rik bakımından, gerek teknik bakımdan, gerek tutar
lılık bakımından bir plan olma özelliğinden büyük öl
çüde yoksundur. Müsaaderiîzle bunların birkaç özel
iğine değinmek istiyorum : 

(Bir kere, makro düzeydeki hedefîerle sektörler 
'hedefler* arasında b'r planda bulunmadı, gereken as-
gnni uyum ve tutarlılık yoktur. Hedefin gerçekçiliği 
yoktur, geçerliliği yoktur. Örnek olarak şunu beKrt-
mdk istiyorum; planın makro hedefleri bölümünde it--
hsıÎEîm önümüzdeki beş yılda ne kadar olacağı bdir-
ttfmistir. Ama, aynı planın sekiörel bölümlerine g'A'Jl-
ğimüz zaman ve orada sektörel ithaîatı topladığımız 
znman, bu makro bölümde verilen hedefe veya ra
kamlara ulaşmak olanaksızdır. 

'Bîr plan'da asgari bir ölçüde bulunması gereken 
kamu kesiminin dengesi yoktur; kaynaklar beUİ de-
ğiMir, kaynakların kullanımı belli değild'ir, kamu ke-
ı'minin finansmanının nasıl sağlanacağı belli değildir. 
Kısacası, hedeflere hangi kaynak ve finansman ola
cağıyla ulaşılabileceği belli değildir. 

İBİr diğer önemli teknik noksanlığı sektörler Ibööa-
mürtde görmekteyiz. Plan tas'ağmın sektörler bölü
mümde tutarlı arz ve talep dengesi yoktur. Bir diğer 
deyOşîe, Türkiye'de üretimin sektörel düzeyde ne ka
dar olacağı, bu üretimin nasıl kullanılacağı tutarlı 
bir biçimde plan taslağında ortaya konulmamıştır. 

Yine o taslakta, stratejiyle plan arasında gerekli 
oyum ve tutarlılık sağlanmamıştır. Bu eksikliklerin, 
bu tutarsızlıkların komisyonlarda, ya da Yüce Mec
lîslerde tartışılarak düzeltilmesi olanağı yoktur. Bu 
nedenle, huzurunuzda bu gerekçeler ve daha başka 
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•bazı ek gerekçelerle pian taslağım Hükümete geri Ye
ren komisyona ayrıca teşekkür etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Milliyetçi Hareket 
Paı^si sözcüsü Agâh Oktay Güner, eski bir tfîamîa-
raıacı olarak Planlamayla ilgili bazı konulara değindi
ler. Plan uygulamasındaki en önemli aracın Kamu 
İktisadi Kuruluşları olduğunu 'belirttiler. Katılıyo
ruz, gerçekten de plan uygulamasında en önemli araç 
Kamu İktisadi Kuruluşlarıdır. Ancak, kendiiIerMn 
de altında imzacı bulunan belgede, Dördüncü Beş Yıl
lık Plan taslağında, Kamu İktisadi Kuruluşları finanis-
mamnın nasıl olacağı, Kamu İktisadi Kuruluşların 
önümüzdeki beş yıllık dönemde hangi alanlara ne 
gibi yatırımlar yapacağı hiçbir şekilde ortaya konul
mamıştır. 

Yine Sayın Agâh Oktay Güner, Üçüncü Beş Yıl
lık, İkinci Beş Yıllık ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarınım modelini deştirerek bu konuda bazı uya
rılarda bulundular. 

Hemen şunu belirteyim ki, Sayın Agâh Oktay Gü-
ner^in eleştirdiği bu. model Dördüncü Beş Yıllık Plan 
taslağında da aynen uygulanmıştır, hatta kötü bir bi
çimle uygulanmıştır. Buna karşın Sayın Agâh Oktay 
Güner, bir Hükümet üyesi olarak, o taslağın altına 
imzasını atmıştır. Biz, Sayın Güner%ı dinamik plan 
anfeyışı Ve planlamanın etkinliği konularındaki öne
rilerime katılıyoruz, ancak kendlerinin eleştirdiği bu 
modele göre hazırlanan plan taslağına da imzasını 
attığını hatırlatmak isteriz. 

'Yine Sayın Agâh Oktay Güneyin, Kirlerdeki tek 
düzen muhasebe sisteminin uygulanması konusunda
ki sözleri, zannediyorum bilgi eksikliğimden ileri gel-
miiş olacaktır. Çünkü, tek düzen muShasebe sistemli için
de yer alan genel muhasebe hesap planı, l.l.ll972 yı
lından bu yana tüm KİT'lerde uygulanmaktadır. Tek 
düzen maiyet muhasebesi ise, 1.U1977 tarflhimden iti
baren uygulanmaya başlanmıştır. Sanıyorum bir bilgi 
eksikliği olacak, mmu hatırlatmak isterim. 

ISayın milletvekilleri, Adalet Partisinin Sayın Söz-? 
djdü Kemal Doğan, yine Dördüncü Beş Yıllık Plan 
taslağı hakkımda bazı görüşler ileri sürdüler. Evvela 
bir konuyu izninizle açıklığa kavuşturmak 'İstiyorum; 
çünkü Sayın Doğan konuşmalarında, Demire! Hükü
metinin planı zamanında hazırlayıp Yüce Meclislere 
sunduğunu belirttiler. Buradaki yanlışlığı, buradaki 
ekslklği izninizle düzeltmek istiyorum. 

[Değerli arkadaşlarım, planın Bir ekonomik ömrü 
vardır, bir de takvim yılı ömrü vardır. Yasalarımıza 
göre planlar önce Meclis kararı olarak hazırlanır, 
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j Meclis karan olarak sonuçlanır; bu planlara dayanı-
I Farak yıllık programlar çıkarılır ve bunlara dayana 

larak bütçeîer Yüce Meclislere sevkedllir. 

Geçmiş üç Beş Yıfflık Plan dönemine baktığımız-
I da bu yöntemin bütün işlerliği ile ortaya konulduğu

nu ve buna uyulduğunu görüyoruz. Halbuki Dördüm-
I cü Beş Yıllık Plan döneminde, geçmiş üç tane Beş 

Yıllık Plan döneminden farklı bir uygulamayla kar
şılaşıyoruz. Plan, bir Meclis kararıdır. Herhangi bir 
hükümetin kendini Meclislerin yerine koyarak, Mec
lislerin karan haline gelmeyen bir plana dayalı ola
rak bir program çıkartma, o programa dayalı olarak 
bir bütçe çıkartma yetkisine sahip olduğu kanısında 
değiliz. Biz Hükümet olarak, bizden önceki Hükümet 
tarafından yaratılan bir yasal boşluğu Meclise karşı 
saygınlığımızın, sizîere karşı ö!an saygımızın bir so
nucu olarak düzeltme yoluna gitme çabasındayız. 
Çünkü, bütçeler 30 kasım tarihinde Yüce Meclsîere 
sevkedöir. Bu bütçelerin plana uygun olarak hazırla
nabilmesi İçin o tarihten önce planların Meclis ka
rarı haline gelmesi ve buna dayalı olarak da prog
ramların hazırlanmış olması gerekir. Nitekim, Birinci 
Beş Yıllık Plan tüm güçlüklere rağmen 30 kasımdan 
ön 4gün önce, 21 Kasım 1962 tarihinde Meclis karan 
haline gelmiştir. İkinci Plan yine çok daha önce Yü
ce MectfsSere ve komisyonlara sunulmuş, kamuoyunda 
tartışılmış ve 3 Temmuz 1967 tarihinde Meclis ka
ran hâline gelmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, İkinci Beş Yıllık Plan 
I dönemi «ona ermeden 26 Ekim 1972 ydı tarihinde 

Meclis karan haline gelmiştir. Halbuki Dördüncü 
Beş Yıllık Plan dönemine geldiğimizde bizden ön
ceki Hükümet, 30 Kasım akşamı demin ana çizgile
riyle teknik olarak tutarsızlığını, telmik olarak uyum
suzluğunu belirttiğim bir belgeyi, plan olarak Yüce 
Meclislere sevk etmiştir. 

Ocak ortasına gelinmiş olmasına karşın bu belge 
I ne komisyonlarda, ne de Meclislerde görüşme olanağı 

bulamayan bir belge olarak kalmıştır. Bu suretle 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi sona ermiştir ve 
1978 yılma, bizden önceki Hükümetin planı zama
nında hazırlayamamasının sonucu olarak, Türkiye 

I plansız girmek zorunda kalmıştır. 

I Biz Hükümet olarak -bırakalım içeriğini, felsefe-
| sini, planın içinüeRi önlemleri, planm içindeki poli-
I tika'arı, teknik bakımından tutarlı -mr plan hazırla-
| yabilmek için Plan Karma Komisyonunun önerilerine 
I oyarak o planın geri çekilme kararma uyduk, 
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Amacımı? 1978 yılı içinde tutarlı^ teknik bakım
dan uyumlu bir plan, taslağım hazırlayarak; daha 
önce kamuoyunda, üniversitelerde tartışarak huzuru
nuza tutarlı bir belge getirebilmektir. Çünkü ne ko
misyonlar, ne Yüce Meclisler teknik kurullar değil
dir- Planın toplama, çıkartma hatalarını; planın arz 
talep dengelerinin tutarsızlıklarını düzeltecek kuram
lar değildir. 

Bm 1978 yılı içinde bunları içeren bir plan tas
lağı hazırlayarak huzurunuza getirmek amacı ve 
çabası içimleyiz. Bu nedenle bir yetki isteyerek, 
1978 yılanda bizden önceki Hükümet tarafından ya
ratılan yasal boşluğu doldurmak için, bir yasa öne
risiyle huzurunuza geldik. Bunun amacı kesin ola
rak ifade etmek istiyorum sayın milletvekilleri, biz
den önceki Hükümet zamanında ortaya çıkan tutar
sız bir belgeye gerekli tutarlılığı sağlayabilmek ve 
doğmuş olan yasal boşluğu doldurarak, tutarlı bir 
halde plan- taslağım huzurunuza getirebilmektir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Kemal Doğan 
konuşmalarında büyüyen, gelişen bir Türkiye'den 
söz ettiler. Türkiye'de elbetteki rakamlar büyüyor. 
Biz bu büyüyen rakamların yetersiz olduğunu söylü
yoruz. İkİ açıdan yetersiz olduğunu söylüyoruz. Bu 
rakamlar ülke sorunlarını çözemediği için bu rakam
lasın; yetersiz olduğunnu söylüyoruz. 

l&Sfr yılında şu kadar milyon kilovat saat elekt
rikten 1977 yılında şu kadar milyar kilovat saat elekt
riğe ulaşmak bir başka şeydir. 1977 yılından başla
yarak Türkiye'nin büyük elektrik smkıntıları içine 
düşmesi başka şeydir. 

Biz Türkiye'deki gelişmeyi, Türkiye'deki büyü
meyi bir başka nedenle de yetersiz buluyoruz. Diğer 
ülkelerle, Türkiye'yi benzer ülkelerle kamaştırdığı
mızda Türkiye'nin yetersiz geliştiğini,, yeterli büyük 
ölçüde büyümediğini, sağlıksız büyüdüğünü gördüğü
müz için bunu. da yetersiz buluyoruz ve bu nedenle 
eleştiriyoruz. 

İzninizle çok üzerinde durulan ve. zaman zaman 
tartışması yapılan yalnızca elektrik konusunda bir 
rakam vererek fazla vaktinizi almak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evet 1950 yılında 760 mil
yon kilovat saat elektrikten, 1977 yılmda 21 milyar 
kilovat saat elektriğe geldik. Ama biraz önce de 
söylediğim gibi, buna rağmen 1977 yıhna Türkiye 
büyük elektrik sıkıntısıyla girmiştir ve geçmiş yıllarda 
yapılan hatalar, yatırımdaki gecikmeler önümüzdeki 
birkaç yılda bu? sıkmtdarm sürmesini zorunlu kıla
cakta*. 

i Ayraca bJz_ diyoruz ki, Türkiye'deki bu, büyüyen 
rakamlara karşın başka ülkelerle karşılaştırdığımızda 
Türkiye, yetersiz kalmaktadır. Şimdi ben, çok gelişmiş, 
ileri' ülkelerin rakamlarım söylemek istemiyorum. 

| Yalnızca Türkiye ile karşılaştırılabilecek bir kaç ül
kenin rakamını vermek istiyorum. 

I Türkiye'de 1977 yılı sonunda birey başına elektrik 
! üretimi, bir diğer deyişle tüketimi 488 kilovatsaattk*. 

Şimdim Türkiye'deki sıkıntıların nedenini biraz sonra 
vereceğim diğer ülkelerin rakamlarıyla karşılaştırdığı
mızda açıklıkla, ortaya çıkacaktır. Şimdi aynı rakam
ları başka ülkeler için veriyorum : Yunanistan'ın 1975 
yıhndaki rakamı, bizden iki yd öncesine göreki raka
mı, Türkiye'nin 488 kilovatsaattine karşılık fert başı
na 1 500 kilovatsaat, Portekiz'de 1 040 kilovatsaat, 
Yugoslavya'da 1 600 kilovatsaat, İspanya'da 2 288 
kilovatsaat, İtalya'da 2 300 kilovatsaat. Bir - iki ile
ri ülkeden rakam vereyim, Batı Almanya'da bu ra
kam 4 400 kilovatsaat, Norveç'te 6 700 kilovatsaat. 
Bizim Hükümet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak üzerinde durduğumuz konu budur. Biz Türki
ye'deki rakamların büyümediğini söylemiyoruz. Tür
kiye'de büyüyen bu rakamların Türkiye'nin sorunla
rına gerekli çözüm getiremediğini ve diğer ülkelerle 
karşılaştırdığımızda Türkiye'nin bu ülkelere göre, gü
dük kaldığını belirtmek istiyoruz. Bizim söylemek is
tediğimiz budur. Fakat bütün bunlara karşın, zaman 
zaman, «Siz büyüyen rakamları benimsemiyorsunuz, 
siz rakamları kafanıza sığdıramıyorsunuz» diyorlar. 
Bizim söylemek istediğimiz budur. Yoksa, trilyonlar
la yatırımların büyüklüğü ile ilgili değiliz. Aynı şeyi 
sanayileşme konusunda da şöyle birkaç kelimeyle be
lirtmek istiyorum. Biz Hükümet olarak, Türkiye'de 
gerçek sanayileşmeyi sağlayacak ve Türkiye'nin so
runlarına gerçek çözümü getirebilecek bir sanayileş
me politikasıyla gelmek istiyoruz. 

Şimdi, 1977 yılı, büyük sanayi hamlesinin başla
dığı yıl olarak belirtildi. 

Değerli arkadaşlarım, 1976 yılında, 1977 yılında, 
ağır sanayi konusunda büyük laflar edildi, ama bü
yük yatırımlar yapılmadı. Yatırını programına baktı
ğımızda, 1977 yılmda sanayi yatırımlarındaki gerçek
leşme oranı % 38. Diğer bir deyişle, 1977 yık, ağır 
sanayi yerine, sanayi yatınnılarmm ağır yürüdüğü bir 
yıl olmuştur. Biz Hükümet olarak işbaşına geKr gel
mez, Devlet Planlama Teşkilatında bir komisyon kur
durarak, Türkiye'deki ağır sanayi projelerini gerçekçi 
bir biçimde ele alarak, bunlara önümüzdeki yıllarda 
gerekli gerçekçiliği, gerekli hızı kazandırmak için ge-
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rekli önlemleri alma çabasmdayız ye öyle ümit ediyo
rum ki, Dördüncü Beş Yıllık Planla birlikte, Türkiye' 
nhı diğer bir çok alanları gibi sanayi alanına da ge
rekli hızın kazandırılacağı, gerekli hızın oluşacağı bir 
dönem olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Milli Selâmet Partisi söz
cüsü Sayın Temel Karamollaoğlu, eski bir plancı ar
kadaşımız olarak plan ve programla ilgili görüşlerini 
belirttiler. Sayın Karamollaoğlu, «Statik, plan fikri 
terkedilmeiidir, dinamik bir plan fikrine gidilmelidir, 
plan mutlaka özel ve kamu kesimi kurumlarınca be
nimsenmelidir» dediler. Bu görüşlere, önerilere katıl
dığımızı belirtmek istiyorum, ancak izninizle şunu da 
belirteyim : 

Sayın Temel Karamoüaoğîu'nun mensup olduğa 
partinin hükümette olduğu dönemde getirilen plan 
taslağı, bunların hiçbirini kapsamamaktadır. Biz, pla
nın uygulanabilmesi için mutlaka kamuoyunda tartı
şılması, Meclislerde, üniversitelerde, komisyonlarda 
tartışılması görüşündeyiz. Şu anda içtenlikle söylü
yorum, 39 Kasım akşamı Meclise sunulan plan tas
lağının hükümetin tüm üyelerince de gerekli biçimde 
okunduğu kanısında değilim. Çünkü, okunduğu tak
dirde, bırakalım bir plan?, herhangi bir basit belgede 
bulunmayacak olan büyük tutarsızlıklar, büyük çeliş
kiler ve büyük yanlışlıklarla dolu bir belge olarak 
Yüce Meclise verilemezdi. Biz Hükümet olarak bu 
planı benimseseydik, en azından Yüce Meclise karşı 
saygısızlık yapmış olurduk. Çünkü, Yüce Meclis ve 
komisyonlar teknik kurullar değildir; bunlar, bir 
planda hiçbir şekilde bulunmaması gereken bu tip 
hataları düzeltecek, düzeltebilecek kurumlar değildir. 
Bu nedenle katılıyoruz Sayın Temel Karamcîlaoğlu' 
nüm Önerilerine; ancak bunun gerçekleşebilmesi için, 
Dördüncü Beş Yıllık Planın bu eksikleri, giderilerek 
ve 1979 yılında uygulamaya konulmak üzere yeniden 
hazırlanması gerekli olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bizim planlama yön
temimizde dinamizm bir ölçüde vardır; çünkü, Mec
lislerin: kararı haline gelen planlarda, yatırımların ay
rıntılarında veya projeler düzeyinde herhangi bir ay
rıntıya girilmemektedir. Bizim planlama yöntemimiz
de yıllık program usulü getirilmiştir. Yıllık program, 
hükümetlere, planların ana hedefleri değişmemek ko
şuluyla, günün koşullarına, günün iç ve dış konjonk-
türel olaylarına göre programlarda gerekli değişikliği 
yapma yetkisi ve olanağını vermektedir. Bu nedenle, 
planlar Meclis karan haline geldikten sonra, yıllık 
programlarda, yıllık uygulamalarda, sanıyorum bizim 

[ usulümüzde bu esneklik vardır, bu esnekliğin önü
müzdeki dönemde daha özenli bir biçimde kullanıl
masına büyük çaba gösterilecektir. 

Bir konuyu daha belirterek huzurlarınızdan ayrıl
mak istiyorum arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, şimdi Şubat ayının sonla
rına geliyoruz. 1977 yılı sonunda Üçüncü Beş Yıllık 
Plan sona ermiştir ve Üçüncü Beş Yıllık Plan döne-

| mi bitmiştir. Bizden önceki hükümetin, planı çok da
ha önce Meclis kararı haline getirtmesi gerekirdi. 
Böylece bir boşluk doğmuştur ve Türkiye 1978 yılına 
plansız girmiştir. Bundan sonra çıkacak bir planın 
1978 yılı için geçerliliği kalmamıştır. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri)— Biz aynı kanaatte 
I değiliz. 
| DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) 

— Çünkü, 30 Kasım akşamı bütçe Meclise gönderil
diği zaman ortada bir plan yoktu; plan olmayınca 
da yasal olarak hazırlanabilecek bir program yoklu. 
Bu nedenle, İ978 yılının plansız geçmesi, bizden ön
ceki Hükümetin planı zamanında lıazırlayamamasuun 
bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. 

Aynı kanaatte olup olmamak meselesi değildir, 
yasaların kesin hükmü budur; geçmiş üç plan döne
mindeki uygulama da bunu açıkça ortaya koymakta
dır, planların 30 Kasımdaki bütçelerin Meclislere 
gönderilmesinden oçk daha önce Meclislerin kararı 
haline gelmesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, söz süreniz bitti Sayın 
Bakan. 

DEVLET "BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Bu nedenlerle Hükümet olarak huzurunuza, 
1979 yılından başlamak üzere, daha tutarlı, daha ön
ce tartışılan ve sizlerin tartışmalarınıza, görüşlerine, 
önerilerinize sunulacak olan tutarlı bir plan getirmek 
çabasmdayız, Bu olanağı sağlamak üzere Planlama 
Teşkilatı gerekli çalışmalara başlamıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatının bütçesi için yapılan 
önerilere, eleştirilere Hükümet olarak tekrar teşekkür 
eder, en derin saygılarımı sunarım efendim. (CHP 
sıralarından alkışlar) l 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şu ana kadar 1 yazılı soru Başkanlığımıza ulaş

mış bulunmakladır. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Ben soracağım 

efendim. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen olmadı-

I gına göre, soru sorma işlemini bitirdim efendim. 
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Sayın Doğan, buyurun efendim. 
MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Pîan bir kal

kınma aracıdır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 
Cumhuriyet Halk Partisinin ilim heyetinin başkanıdır. 
Bu tayinle Devlet Planlama Teşkilatı yalnızca Cum
huriyet Halk Partisinin görüşünü mü aksettirecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarı hiçbir partiye mensup olmayan değerli bir üni
versite mensubu arkadaşımızdır. Hazırlanacak olan 
plan Türkiye'nin Anayasası doğrultusunda Türkiye' 
nin sorunlarına çözüm getirebilecek ve Türkiye'nin 
sorunlarını ağırlaştırmadan geleceğe umutla bakma
mıza olanak sağlayacak bir plan olacaktır. Bu plan 
Yüce Meclislere, yüce komisyonlara gelecektir ve bu
rada tüm yönleriyle tartışılacaktır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Sayın Nihat Kaya : «Harp sanayii konusunda ne 

düşünüyorsunuz?» diyor. 
2 nci sorusu : «İşçi ücretlerinin dondurulması dü

şünülüyor mu?» 
3 ncü soru; «Devletin ilaç fabrikası kurması ko

nusuna planda yer verilmesi düşünüyor mu?» 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sorulardan 1 ncisi harp sanayii konusu. Biz Hü
kümet olarak harp sanayimin, ancak ülkenin toplu 
sanayileşmesiyle uyumlu olması halinde gerçekçi ola
bileceğine ve ancak bu hiçimde bir sanayileşmenin 
yaşayabileceğine inanmaktayız. Bu nedenle Türkiye' 
nin önümüzdeki dönemindeki sanayileşme politikası 
saptanırken ve uygulanırken harp sanayii de bu sa
nayileşme politikası içinde tüm ayrıntılarıyla ele alı
nacaktır. 

Arz ederim Saym Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 soru daha var efendim. O da Sayın Faruk De-

mirtola'mn. 
«Türkiye'de planlama çalışmalarında milli hesap 

planı ve milli muhasebe sistemi var mıdır; yoksa ted
bir düşünüyor musunuz?» diyorlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, sorulan milli muhasebe sistemi, 
milli hesap sistemi bir anlamda milli gelirle de birleşe
bilecek. Onun için konuyu, soruyu biraz açmazlarsa, 
çok ayrıntılarına girilebilir. Yani milli gelir de bir 
milli muhasebe sistemidir. Tek düzen muhasebe sis
temi İktisadi Devlet Teşekküllerinin uyguladıkları ve 
bir ayrıntı ile ilgili bir konudur. Planın kendisi bir 
milli muhasebe sistemi bulgularını kullanır, sonuçla
rını kullanır ve planın kendisinde bunların sonuçla
rını görmek mümkündür. Ama planın bir milli mu
hasebe sistemini var mı, yok mu konusu, bu söyle
yeceklerimin ötesinde çok açık değil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz aleyhte Saym Mehmet Ça-
talbaş'ın. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çatalbaş, konuşma süreniz 10 dakika efen
dim. 

MEHMET ÇAMLICA (Gümüşhane) — Peki Sa
ym Başkanım. 

Sayın Başkan, saym mile t vekilleri ve Yüce Mec
lisin Sayın Başkam; Devlet Planlama Teşkilatının 
1978 mali yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, bu değerli kurulu
şumuzun yöneicîlerine, mensuplarına ve Yüce He
yetinize saygılar sunarım. 

Bilindiği gibi Anayasamızın 129 ncu maddesi, 
«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağ
lanır. Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir» hük
münü vazetmiştir. 

91 sayılı Kanun gereğince de bütçeler planlara 
ve yıîlik programlara dayalı olarak hazırlanır. Plan
ları ve yıllık programları yapma görevi Devlet Plan
lama Teşkilatınmdır. Hükümetin getirdiği plan ve 
stratejisine göre, Sayın Demire! Hükümeti tara
fından Yüce Meclislere sevk edilen bütçe, bu ku-

Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar Saym Baş
kanım. 

2 nci soru, ücretlerin dondurulması. İzninizle 1 
cümleyle belirteyim : Hükümet olarak hiçbir şekilde 
ücretlerin dondurulmasını düşünmüyoruz ve düşün
meyeceğiz. . 

Devletin ilaç fabrikası kurup kurmayacağı konu
su bugünden saptanacak, bugünden söylenecek bir 
konu değildir. Plan taslağı hazırlandığında ve plan 
Yüce Meclislere geldiğinde, yalnızca, Devletin ilaç 
fabrikası konusu değil, diğer konular da tüm ayrıntı
larıyla ele alınacaktır. 
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ru'iiışumuz tarafından hazırlanan Dördüncü Beş 
YıIMs KalkMima Pıanı re 1978 yılı Programına da
yalı olarak hazırlanmış ve huzurlarına getirilmiş
tir. 

Sayın Ecevit Hükümeti anılan bu plan ve progra
mı nazarı itibara almaksızın ve yerine yenisini de 
feoymaksızın, 1978 mali yılı Bütçesinin, Bütçe Karma-
Komlsyonü ve Yüce Meclislerde görüşülmesini sağ
lamak suretiyle, Anayasa ve 91 sayılı Kanuna ters 
düşen bir durum içine girmiştir. 

Değerli Başkan, değerli milefvekilîeri; Devlet 
PUanîaana Teşkilatının ülkemizin sosyal, ekonomik 
ve kültürel kalkınmasında çok önemli fonksiyon
ları ve yeri vardır. Bu fonksiyonları bugüne kadar 
her türlü partizanlıktan uzak bir şekilde, bilimsel
lik ilkelerine bağlı olarak yürütmesine Adalet Parti
si olarak büyük bir özen göstermiş bulunuyo
ruz. Sayın Ecevit Hükümeti döneminde yıldırım 
hızıyla yapılan atamaları endişeyle karşılamakta 
ve takip etmekteyiz. Bu kuruluşumuza partizanlığın 
sokulması, ülke yararları yönünden fevkalâde sa
kıncalı ve tehlikelidir. 15 yıSMt plan tecrübesinden 
sonra, gerek planın yapılmasında, gerekse uygulan-
maisında yeni bazı konseprlere ihtiyaç hasıl olmuş
tur. Bunların başında illerin gerçek ihtiyaçlarını 
belirten iî puanları ve bunalanı dayalı bölge planla-. 
rinın yapılması gelmektedir. Ülke kalkınma plan
larının, bö'ge kalkınma planlarına 'istinaden ha-
zırîaiîmasıniiia büyük yarar görmeketyiz ve buna 
ehemnîîyet atfediyoruz. Ülkemizin gelişmekte olan 
Ve geri kalmış yöreleri için özel kalkınma planla
rı ve bunların mahalli idarelerle işbirliği) içerisinde 
ve yeni bir organizasyon ile uygulamaya sokulma
sında zaruret vardır. 

Takdir edersiniz ki, Devlet Planlama Teşkilatı, 
ülkemizin birçek probfcmine çözüm getirici araş
tırmalar yapmış idi. Bu kuruluşumuzun bütçesi in
celendiğinde, geçen yıla oranla, genel yönetim ve 
destek hizmetlerinde % 67,25, planlama hizmetle
rinde % 5,47 ve hizmet programlarına dağıtılama
yan transferlerde % 56 bir artışın yapıldığı ve hu-
zürîaraıza gelen bütçede gösterildiği memnuniyet
le görülmektedir. Ama ne var ki, eski Devlet Plan
lama Teşkilâtı uzmanı olan ve şimdiki Devlet Plan
lama Teşkilatımın bağlı olduğu Sayın Devlet Baka
nı Hükmet Çetin'in, sabahki konuşmalarından, Dev
let Planlama Teşkilatındaki işlerin ne kadar bu de
rece aksaüc ve ülke gereklerinden uzak yürütüldü-
ğünü öğrenme imkânını bulduk. 

Bir Sayın Bakan ki, grupunun alkış, tasvip, takdi
rine mazhar olan sözlerini geri aîma aczini göste
rir ve Devlet Planlama Teşki3atını, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir dokümantasyon ve enformasyon mer
kezi yaparsa, bu büyük ve önemli kuruluşumuzun 
hali ne olur? Bunun cevabını Sayın Bakandan, sizle
rin de sormasını istirham etmekteyim. Her neden
se CHP'nin... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O Başba
kanlık bütçesi idi. Yanlış söylüyorsun. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Beyefen
di, bütün dünya parlamentolarında sadece o bütçe 

• için konuşulmaz. 
BAŞKAN — Sayın Çatallbaş, karşıMch konuş

mayalım efendim, süreniz kısıtlı zaten. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Hay, hay 

Sayın Başkan. 
CHP'nin sayın konuşmacıları, Karma Komisyon

da, Senatoda ve Millet Meclisindeki konuşma ve 
eleştirilerini, tıpkı, 1956 - 1960 dönemindeki mu
halefet g'bi yapmaktadırlar. İnsaf ölçülerine sığ
mayan bu üslûbun artık bu Yüce Parlamentoda kalk
masında üike yararlan vardır; ama biz aynı hatay 
düşmeyeceğiz. Aka ak, karaya kara diyeceğiz. Bir 
baştan bir başa eserlerle donatılmış; barajları, fab
rikaları, köprüleri, yolları, sulaması, okulu, camii, 
taşkından korunmasıyla ulaştırdığımız hizmetleri ül
kemizde daha ileri düzeye götüreceğiz. 

«Bir sayın sözcünün gensoru görüşmelerinde 
Adalet Partisinin sayın sözcüsünün - Meclise eni boyu 
ile gösterdiği belgeye plan denmez. Plan eni boyu 
ile değil, onun deyimi ile içeriği ve kurallara uygun
luğu i3e plan oîur.» Şimdi de Ssym Bakan böyle di
yor. Acafba kabul edilen bu planın içeriği mi, yok
sa eni boyu mu beğenilmiştir? 

Değerli Başkan, değerli mille tvekiîîeri; huzur
larınızda birkaç anlıkonuya değinmek istiyorum. 
Yeri başka hiçbir mali tedbirle doldurulamayacak 

' oülan ve bu dönemlerde çok büyük bir gelir kay
nağı olduğuna inandığım, ayrıca Yüce Meclisin gün
demlerine birkaç defa gelen ve ne yazık ki kanun
laşamayan, yeminli hesap uzmanlığı ve serbest mu-
hasipEik Kanununun, Sayın Karamollaoğlu'nun gö
rüşüne de uyarak Yüce Meclse takdim edilmesinde 
zaruret vardır. 

Türk ekonomisinin önemli sorunlarından birisi, 
istihdam sorunudur. 

BAŞKAN — Efendim^ ikj daMkanız var. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sağ ölün 

Sayın Başkan. 
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lifcfeige Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasasın-
daki emeMiik yıhırnı üst hududu bendiz tespit 
edilememiştir. Hanımfeda W hjzmet yui, beyler
de 25 hizmet yılı ihtiyari denmiş; fakat hanımlas--
tL& 23 hizmet yıfe beylerde de 3tt hizmet yıiı mec-
borldir hükmü henüz getiriiemeıu-ştir. Bu hal bir ıs-
tucap nskteBisra gelmiştir. 

Aslında san istatâstiklerianEze göre % 16 nispe
tinde işsiz ve çağunun genç yaşla olduğu bilinen bir 
ülkede^ yukarıda bahsedilen yasa değişikliğinin ya-
pâmsm, gençlere iş sahası sağlanması kaçınılmazdır. 

Henüz gelişmekte olan ülkemizde esas ilke ve 
amaç kalkınmış bir topTum meydana getirmek ol
duğuna göre, toplumdaki yeraltı, yerüstü kaynak
ları tüm ihtiyaçları karşılayacak yeterli bir yapıda 
ekonomik ve sosyal hayata büyük bir ölçüde mü
dahaleye zaruret doğmadığı dikkate alınırsa, dün
ya ve Türkiye istatistiklerine göre yeraltı ve yerüs
tü servetleri bakımından en az 70 - 80 milyon nü
fusu rahatlıkla yaşatabilecek ülkemizde, 20 nci As
rın en büyük iktisatçılarından Keynes'in neoklasik 
tam istihdam nazariyenin karma ekonomi yanın
da uygulanması ve bu potansiyelin ülke ve toplum 
yararına bilimsel olarak ele alınması zaruretini duy
maktayız. 

BAŞKAN — Saym Çatalbaş, süreniz doldu efen
dim. Önünüzdeki metne bakıyorum, kapsamı ge-
nrş ve uzun, silzin bu metni okuyabilmeniz için 4 da
kikaya ihtiyacınız var. Gruplara bir ölçüde hoşgörü 
tamdık; fakat kişisel konuşmalara böyle bir süre 
tarama* olanağımız yok, lütfen bitiriniz efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Peki Sa-
ym. Başkan. 

TariM» her döneminde büyük kahramanlıkları 
yüce mületihe mal etmiş ve kazandırmış olan göz
bebeğimiz, medarı iftiharımız Türk Ordusuna bu 
Yüce kürsöde»; ancak takdir duygularımızı arz et
mek istiyoruz, İşte Adauet Fartisi hükümetleri, mil-
İr sarrtmmanM2m gereklerini, her türlü imkânı kul-
lamasafc, zamanında ve yeterince yerine getirmiş
tir. 

HA¥İHTTJ^ UYSAL (Sakarya) — Milli Sa-
M M » »Btçesi değü bm 

MEHMET ÇATALBAŞ (Davanda* — Bütçe ko-
nöşmaJannda her şeyi siz soyuyorsunuz, bize ge
lince Memen «Bütçe ile ilgiîi değü» diyorsunuz. 

Bu duygular içinde Devlet Planlama Teşkilâ
tı? bü*ç«s;nin bu değerli Kuruluşumuza, aziz mille
timde ve güzel ülkemize hayırlı uğuriulu olması

nı: Cenabı Hak'tan niyaz eder, hepinizi saygdarını-
Fa selamlanm^ (AEuşîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÇataHraş. 
Değeri arkadaşîanm, bu suretle Devlet Plan

lama Teşkilatının bütçesinin tümü üzerindeki gö-
rüşmeîeri sonuçlandırmış bulunuyoruz. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunda ona
yınızı ağacağım» Bütçenin bölümlerine geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutup onayınızı alaca
ğın» efendim. 

B) Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genei Yönetim ve Destek Hiz
metleri 42 583 OCto 
BAŞKAN — Bölümü oyların 
niza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Puanlama Hikmetleri 196 835 (MM> 
BAŞKAN — BöFümü oyları
nıza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbur edilmiştir. 

90ı0f Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 1 1Cİ5 CPC0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu surette Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi gö
rüşmeleri sona ermiş ve Meclisimizce- kabul edilmiş
tir. 

Bütçenin, teşkilatın değerli mensuplarına ve ulu
sumuza hayırh oknasını d -îiyorum efendim. 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, program uya
rınca Danıştay Baskan&ğt Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere geçiyoruz. 

Grupları adına söz alan saym üyeler: Adalet Par
tisi Grupu adına Saym Koksal Toptan, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Saym Nevzat Kös-
oğ'.u, Milli Selâmet Partisi Grupu: adına Saym Lüt-
fi Göktaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Saym Ömer Dedeoğhı söz isteminde bulunmuşlar-
dw. 
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Kîşîseî o?arak lehinde; Sayın Adem Alii Sarıoğ-
lu, Sayın İsmail Hakkı Köyîüoğfu ve Sayın Nuri Çe
lik Yaztcıoğuı sıraya girmişlerdir. 

Afoyhte; Sayın Alime t BuManh, Sayın Mehmet 
Özutku ve Sayın Müfit Bayraktar Söz alm;şıtır. 

Üzerinde, Sayın Halil Karaath, Sayın Mehmet 
ÇatalıbşŞj Sayın Mustafa Kşrefoğlu, Sayın Mehmet 
Irmak ve Sayın Şener Battal söz isteğinde bulunmuş
lardır. 

Gruplar adına yapılacak konuşmalarda ilik sıra, 
Adalet Partisi Grupu âdına Sayın Koksal Toptan'da. 

Buyurunuz Sayın Koksal Toptan. 
Söz süreniz 20 dakika efendim. 
Hükümet ve Komisyon yerindeler. 

AP GRUPU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zon-
guLUak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 1978 mali yılı Danıştay Bütçesinin, yüce mil
letimize, Danıştaya hayırlı oüması dileği ile, Da
nıştay 'bütçesi üzerinde Adalet Partisi adına görüş
lerimizi, düşüncelerimizi arz etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Yüz yılı aşkın bir geçmişi ile Danıştay, üzerin
de yoğun tartışmaların yapıiageldiği bir kuruluş 
olmuştur. 1868 yılında Şûrayı Devlet adı ile kurulan 
bu yüksek idare msıîîkemenıiz, zaman içerisinde, dev
let idaresinde önemli görevler ifa etmiş, seçkin ki
şilerden kurulu bir danışma meclisi niteliğini ko
rumuştur. 

1961 Anayasası ile daha belirgin ve geniş yet
kilerle donatılan Danıştay, zaman zaman vermiş ol
duğu kararlarla, günlük hayatın en çok konuşulan 
konusu olmuştur. 

Değerli üyeler, bilindiği üzere Danıştayın idari 
ve kazai olarak gmpîandırabiîeceğimiz iki büyük 
yetki vardır. Danıştay, bu iki büyük fonsiyonunu 
icra ederken, bize göre işinden ve kanunundan do
ğan birtakım güçlüklerle karşı karşıya bulunmak
tadır. 

İşinden doğan güçlükler, Danıştaya intikal eden 
dosyaların, taleplerin fazlalığından ileri gelmekte
dir. Bunun sonucu olarak da Danıştay yıllarca bek
leyen dosya adedi her yıl kabarmakta, bir sene biri
ken dosyalar diğer seneye - 45 - 50 bin adet civa
rında - devredilmek zorunda kalmaktadır. 

«En büyük adaletsizlik, geç tecelli eden adalet
tir» sözündeki gerçeğe inanmak gerekir. Danıştay-
daiki bu iş fazlalığım ortadan kaldırmak, kanaatimi
ze göre, Danıştaydaki daire sayılarının çoğlülma-
a iîe gerçekleşmez. Bize göre bunun çaresi, her 

Danıştay bütçesi bu kürsüde tartışılırken, sözcü
ler tarafından dile getirilirken, üzerinde herkesin 
ittifak halinde durduğu bölge idare malhkemelcri-

. nin bir an evveî kurulması dır. 
Bu mahkemeler ihdas edildiiği takdirde, işler 

hızlanmış olacak, Danıştay da, kendisine intikal ede
cek işlerde daha çabuk ve doğru karar verebilme 
olanağına kavuşacaktır. 

Danıştayın içinde bulunduğu kanuni zorluk ve 
aksaklık ise, üyelerden bir kısmının hâkimlik mes
leğinden gelmemelerinden ileri gelmektedir. Ka
naatimize göre bu durum* yüksek mahkemenin ka
zai fonksiyonunu güçleştirmektedir. 

Sayın üyeler, bu kısa girişten sonra, esas hak
kında söyleyeceklerimize geçmeden, Türkiye'nin ge-
ıii2İj durumuna birkaç cümle ile temas etmek iste
rim. 

Bugün Türkiyemiz içte ve dışta birtakım dar bo
ğazlar1 içinde bulunmaktadır. Dış zorluklan yenmek 
için zorunluluğuna inandığımız iç huzur ve barış 
havasından maalesef yoksun bulunmaktayız. İçte de
vam eden kanlı olaylar, adi olaylar boyutunu aş
mış, vahim ve korkulur bir hal aSmaya başlamış
tır. Bu duruma, bütün müesseselerin, bütün sorum
lu kişilerin iyi niyetle ve elbirliği içerisinde çareler 
araması gerekir. Biz ötedeniberi, anarşinin, sadece 
Cumhuryet hükümetlerine ve o hükümetleri teşkil 
eden siyasi partilere değil, Devlete ve onun müesse
selerine karşı ollduğunu izaha çalışmıştık. 

Yeni kurulan Hükümet zamanında da anarşinin, 
daha da hızlanmak suretiyle devam etmekte olma
sı, bizim söylediklerimizi haklı çıkarmaktadır. So
kaklarda yine, «Faşist iktidar» sözîeri dalgalan
makta, afişlerde yine, «Halklara özgürlük» sözcük
leri yer almaktadır. Artık herkesin ve Sayın Hükü
metin olaylara, ciddi ve anarşizmin tarihi gelişimini 
de dikkate alarak bakması gerekir. 

Anarşi, bazı Hükümet yetkililerinin açıkladığı 
gibi, faşistlerden geliyor veya kaynaklanıyorsa, Dev
letin bütün imkân ve belgelerini elinde bulunduran 
Hükümetin bunları açıklaması ve gereken tedbir
leri sıralaması gerekir. Ama, 1965 yılında yazdığı 
bir makalede Sayın Ecevit'in kayınpederi Profe
sör Namık Zeki Aral'ın belirttiği gibi; «Memlekette 
koîektivit cereyan...» 

. HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, uyarırım. Bunların Danıştay bütçesi ile ilgisi 
ne? 

KOKSAL TOPTAN (Davamla) — «... Yeni baş
layan bir kanser gibi dişlerini camianın bünyesine 
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geçirmiş, bünyeyi mütemadiyen kemirerek tahriba
tını her gün bir başka süratte ilerletmekte ise ne ya
pılacaktır?» 

Gördüğümüz kadarı ile Sayın Başbakan, anar
şinin tsoâliaıı gelmediğini kaibuj etmekte ve birtakım 
faşizan mihraklar olduğu kanaatini taşımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, bu anarşinin Danış-
tzylsk ilgisini lütfedip bir cümle ile söyler misiniz? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Efendin* arz 
edeyim. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ne 
alakası var? 

BAŞKAN — Gülüştüğümüz bütçe Danıştay büt
çesi efendim, başka bütçe değil. İçişüeri Bakanlığı, 
falan gelecek efendim. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Baş
kasının kâğıdını mı okuyor ne? Bu kadar da olmaz 
ki canım. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Başkasının 
kâğıdını okumam. 

Sayı Başkanım, müsaade ederseniz arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben de zaten izliyorum 
sizi, Danıştay bütçesine gelesiniz diye ama... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Türkiye'nin 
içinde bulunmuş olduğu bu kaos, bu zor durum
dan kurtulmak, herkesin, arz ettiğim gibi, ellbiriiği 
içerisinde çareler araimısı, bulması i'e kabildir; Da
nıştay da, bu zikrettiğim müesseselerden bîr tanesi
dir. Bu derdi yenmemiş; için Danışiayın da kendisine, 
bize göre, düşen birlakım, görevleri vardır, onan 
İçin bu kısa tahlili yarmak zorunda kaldım. (AP 
sıralarından «Bravo» set ileri, ajkışfar) 

BAŞKAN — Omu yaptınız efendim zaten yeterli 
ölçüde. Rica ediyorum bütçeye gelin efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Sayın miîîeıtvekilîeri, işte bu anarşi, bu kaos içe
risinde, devletin bütün anayasal kuruluşlarına, bu 
arada Danıştay a da büyük görevler düşmektedir. 
Devlet otoritesinin hisöedilmediği bir ülkede, olay-
îann ve her türlü anarşinin önlenmesi mümkün oîa-
ınaz. Bu devlet otoritesi de, meseleye bütün aıtaya-
ssû kurujuşîann ciddiyetle eğilmeleriyle gerçekleşe
bilir. Anayasal güçlerden, bu arada yargı gücünden 
yoksun ıBtir otorite şekli ise, polis - devlet sistemini 
doğurur. 

Sayın üyeler, devletin kuvveferi; yasama, yürüt
me ve yargıdan oluşmaktadır. Bunlardan, yasama 
ve yüilitme organlanmn denetleyicisi ve azledicisî 

millettir. MiEcî, oy dediğimiz silahı ile yasama ve 
yürütme üzerinde etüdü bir rol oynamak hakkım 
elinde tutmaktadır. Yargı yetkisi ise, Anayasamıza 
göre Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tara
fından kuşanılmaktadır. Ama, yine Anayasa ve di
ğer ilgili yasalara göre bu yargı yelMsinin kullanış 
şekilni millet adına denetleyecek bir organ mevcut 
değildir. Birtakım atama, nakil ve bunun gibi özlük 
îşîeri de, yine yargı yetkisini kullanan aynı sınıftan 
k'şiÜer tarafından yerine getirilmektedir. Hâkim
lerin ve mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığı
nı temin etmek, devletin vatandaşı ezmesini önlemek 
için elbette gereklidir; ama burada asîolaıı bir hâ
kimler devleti kurmak değil, millet iradesini hâ
kim kılıp, hukuk devletini tesis etmektir. Millet ira
desine görev değil de, hâkim iradesine görev veri
len kararların, kamu vicdanında mülspet yer et
mesi mümkün değildir. Bu iradeye aykırı kararla
rın tepkiler yaratması da doğaldır. Şu hale göre, 
yargı organları millet adına karar verirken, bu önem
li hususu gözöîîünıde tutmalıdırlar. Bu yapılmadığı 
ve kamu vicdanı mustarip olduğu takdirde, o top
lumda anarşi alabildiğine hareket kazanır, huzur 
bozulur. 

Scyın miIlîetvek'iKeri, Anayasanın 114 ncü mad
desi «İdarenin her türlü eylem ve işüesmine yargı 
yolu açık tır »hükmünü getirirken, kuvve tîer ayrılı
ğı ilkesini ortadan kaldırmak ve kuvvetler arasında 
bir asthk üstlük münasebeti sistemi tesis etmeyi 
amsçlamamıştır. Başka bir deyimle, bu hükümle 
yargı, iradenin amiri durumuna getirilmek istenmiş
tir. 114 ncü maddenin metninden de anlaşılacağı 
üzere, yürütme organı yargı organlarının yasaya uy
gun olan kararlarım uygulamak durumundadır. Ama 
kuvvetler ayrılığı prensibinin gereği olarak da, yar
gı organları, yürütme ve yasama organlarının gö
rev ve yetkilerine kesinlikle müdahale etmemek 
zorundadırlar. Yargı organları kararlarını verir
lerken, hukuka uygunluk ilkesinden hareket eder
ler, Yürütme ise, daha geniş ve çok yerde takdi
re dayanan birtakım yetkilerle donatıîmışınr. Yürüt
me organı, hukuka uygunluk prensibi çerçevesin
de kararlar alıyorsa, yargı organı siyasi ve idari isa
beti araştırmak durumunda değildir. Bunu araş
tırmaya kalktığında, yargı görev ve yetkilerini aş
mış sayılır. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinde yasama organı bir
takım hukuki kurallar, normlar koymak suretiyle hu
kuk düzenini tanzim eder. Yargı organı da bu normla-

— 227 — 



M. Meclisi fr :- 1M 

ragöre kazar f ojıksiyoniiiıu yenine get i r t Yürültoje or
ganı ise, hukuk düşeni içinde yasamanın koyduğu 
normlar çerçevesinde kalmak şartıyla, iş yapmak 
durumunda ve zorundadır. Yimiinıe organı bunu 
yakarken, ferde, topluma yararlı birçok faaliyetleri 
icra edecektir. 

YiİKİüne organı tüm bu çakışmaları yaparken, 
siyasi iktidarın görüş ve felsefesine uygun, bir yer
de takdire dayalı kararlar alma hakkım kendin
de bulmalıdır. Yukarıda da izaha çalıştığımız-' üzere, 
bu takdir h&ikkiiuıı sınırı, hukuka uygunluk ilke
sinden başka bir şey olmamalıdır. 

Değerli üyeler, yargı organlarından Danıştay ka
rarlarına bu mülahazalar çerçevesinde bakıyoruz. 
Danıştaym varağına karşı olmamız mümkün de
ğildir. Aksine tüm slöylediklerimiz ve yapmak is
tediğimiz, Danıştaym toplumda engin bir saygı ka
zanması yönündedir. Biz, Bültçe Karma Komisyo
nunda bir arkadaşın dediği gibi, «Para düzeninin ol
duğu bir ülkede* eÜbette ki adaCbt sağlıkli dağıtıla
maz. Adalet adil olamaz. Para düzeninin olduğu 
bir kamu düzeninde adalet ve savunma hakkı, pa
ranın gücüyle sinirindir. Paranın tayin ettiği güçle, 
o savunma hakkı dağıtılmaktadır. Adalet de ona gö
re taksim edilmektedir» diye itham eilmıiyoruz, ama 
soruyoruz : 

Yüksek idare mahkememiz, her yıl kendisine 
üetüen yürütmeyi durdurma isteklerinden % 25 ci
varında müspet karar almakta, diğerlerini reddetmek
tedir. Bu reddedilen yürütmeyi durdurma talepleri 
kimlerden gelmiştir? Görevden alınan bir genel mü
dür, 24 saat geçmeden yürütmeyi durdurma kararı 
veren bir mahkemenin, sıradan bir vaitandaşın tale
bini reddetmek hakkı olamaz. Buna dikkat etmeyen 
mahkemenin toplumda saygınlık kazanması da 
n&ümkıün değildir. Danıştaym, en azımdan, topüum 
kesiminin büyük ıbir bölümünün saygınlığını ka
zanmış olması yeter! değildir. Türk Milleti adına 
karar veren bri mahkemenin karadan, toplumda 
sadece bir kesimi değil, herkesi memnun etmeli, ka
rardan mağdur olan da, hakkın tecelli ettiğine vicda- -
nen inanmalıdır. 

Bütün bunları söylerken, Yüksek îdare Mahke
mesinin, her önüne gelen yürütmeyi durdurma is
teğine müspet karar vermesi gerektiğini anlatmak 
islemiyoruz. Başlangıçta da ifade etmeye çalıştığı
mız üzere, yürütme organının takdire dayanan ka-
rürîarnıa, hukukça uygunluk çerçevesinde müdahale 
ed^areraeiidür. Fransız Danıştayı 80 senede 12 kere 
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yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Biz de ise, 
1974 yılında sadece Danıştay 12 nci Dairesinin 
vermiş oMuğu yürütmeyi durdurma karar sayısı 
SS'ftür. Bunun altından idare kalkamaz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen: Hükümet zamanın
da görevden alman bazı memurlar hakkında veril
miş Danıştay kararlarını uygulamaya büyük bir özen 
gösterdiğiniz havasım yaratmaktasınız. Skin gö
revden almakta olduğunuz ve sayısı her gün. yüz 
yüz artan memurlar hakkında verilecek, verilmesi 
gereken Danıştay kararlarını uygulamadaki yön
teminizi de göreceğiz. Bizim görevden aidiğsnaz 
memurlar hakkında Danıştay müspet karar ver
mez düşüncesini kafanızdan çıkarınız. 

Sayın milletvekilleri,, Yüksek îdare Mahkeme
miz geçmişte çok kere adiliye mahkemelerine dahi 
emsal olan köklü kararlar vermiştir. Üzüntü üe 
tespit etmekteyiz ki, bu köklü kararlar devri ka
panmaya yüz tutmaktadır. Kanaatimize göre Danış
tay, her işte kendini görevli saymak gilbi bir hata
ya düşerek, buna bizzat kendisi sebep olmakta
dır. 

Ülkede Danıştay kararlarıyla alıcıya plaklar, 
filmler, kitaplar sunulmakta, uluslararası yarışma
lara katılacak şarkılar da bu yolla tespit edilir ha
le gelmektedir. 

Üniveraîteîerde, yetkili kurullardan, «Profesör 
oSamszsın» cevalbı alanların Danıştay kararıyla bu 
unvana kavuştukları görülmüştür. 

Liselere gidiniz Danıştayhîar grupu görürsü
nüz. Bunlar, yapılan imtihanlarda geçer not afa-
memaîarı üzerine Danıştaya başvurup sınıf geçen
ler grupudur. 

Devlet dairelerinde, Danıştaydan beraet edenler 
grupları vardır. Bunlar, aldıkları disiplin cezasını, 
Danıştay kararıyla kaldırtanlardır. 

Kanaatimize göre Danıştay, başlangıçta belki 
de işin bu noktaya varacağım bilemeyerek, büyük 
bir çığır açmış ve her işte kemlini görevK sayarak 
saygınlığını azaltmıştır. 

Yüksek Mahkeme hiç şüphesiz büyük yetkiler
le donaihlniîştır. Ama Sayın Süleyman Genc'in1 Büt
çe Kanma Komisyonunda ifade ettiği gibi, yüee 
yargı organları böyle bir hakkı kötüye kullandıkları 
zaman, toplumda var olan kargaşanın, devam eden 
bunalımın ve devam edecek olan sıkıtının üstesin
den gefeibŞiriz? 

Sayın üyeler, şimdi de kısaca 1974 yılından: bu 
yana kurulan her hükümetin başlıca sorunu haîi-
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ne ıgefon TRT Gendi Müdürlüğü kamusuna değin
mek Miyorum. 

CHP - MSP 'Hükümeti Jtaınsnmda i l «ayıh Ka
nom öüGmHİiKldlii 'Kararname çıkarılmış ve TRT 
Genel Müdürlüğü istitsnai jmemurkık olarak kabul 
©d3erdk, 'Genel Müüürl&k içki 16ı sene&k memuri-
ydt zarunîuluğu ka'ldmlnrtştır. Böylece, devletler hu
kukunda eşine rastlanmayan bir uygulama başla- ' 
ımş ve bir şahıs için kamun lıülanifede kararname 
çdkarıkızdk bu maikama İsmail Cem İpekçi getiril
miştir. 

.l&AŞKAN — iSayın Toptan* 2 dakikanız var. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Daha ^onra Hükümet değişmiş 17 Mayıs 1975 
günü Resmi Gazetede yayınlanan bir kararname île 
Gem İpekçi görevinden alınmıştır. Bu arada Yük
sek Meclis yasal bir zorunluluk olarak önüne ge
len 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi 1896 
sayılı Yasa ile reddetmiştir. Bu şekilde Cem İpekçi' 
nin atanmasına dayanak olan kararname hukuken 
ortadan kalkmıştır. 

Bundan «anra İpekçi Damştaya başvurmuş ve 
Yüksek Mahkeme 1896 sayılı Kanunun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden bahisle, 
yürütmeyi durdurma, daha sonra da iptal kararı 
vermiştir. Anayasanın 152 nci maddesi, Anayasa 
Mahkemesi kararlanmn gerekçesi yazılmadan açık-
îanamayacağı ve verilen kararın Resmi Gazetede 
hemen neşroîacağı hükmünü getirmiştir. Danış
tay î896 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tara
rından iptal edildiğinden bahisle, İpekçi hakkında 
karar verirken, Anayasa Mahkemesinin böyle bir 
kararı Resmi Gazetede yayınlanmamışhr. Başka bir 
deyimle, Yüksek İdare Mahkemesi Anayasanın 152 
nci maddesine göre ortada olmayan bir kararı var 
farzetmiş ve buna dayanarak hüküm tesis etmiş-' 
tir. Danıştay bu kararıyla dünyada emsali olma
yan bJr durum ortaya koymuştur. Bu karara, son
raki ek mütaîaalara ve nihayet 3 gün evvelki kara
rına göre TRT Genel Müdürlüğüne İpekçi istifa et
medikten sonra, o ölmeden başkaca bir atama yap
mak mümkün değildir. BJr devlet kurumunun bir 
ş£hsa ikaydı bayat şartıyla bağlanmasına nasıl bir 
Itnkük anlayışı revaz verir, anlamak kaîbil değildir. 

*Saym üyeler, şimdi size bu konu ile ifeöi bir 
kararnameden birkaç cümle okuyacağımı: 

«İsmail Cem İpekçi, Türk Ceza Kanununun 146 
•nci maddesine göre yargılanıp makûm edilen 

19 . 2 . 1978 O : 2 

Mai'lcsS'eı, î.enin'ci anarşi eylemlerinin miBtanları-
na sevgi ve övgü iiatfe eden ve bu mfilütanları ^kah
raman s'ân gösterip, davranışlarını <çagam%a yakışır 
vakur davranışîar olarak; niteleyen yazılar yazmsş-
tar. İsmail Cem İpekçi, izlediği yayan politikasıyla 
kîtfeieri tahrik yoJuna da gitmiştir.» 

Bu cümMeri taşıyan kararnamenin aütmda, fiaş-
bskan Yardımcısı sıfatıyla Sayın Turhan Feyzioğ-
lu ve 3 bakan arkadaşının imzaları bııîanmalitadır. 

-BAŞKAN — Saym Toptan, süre %!tti efendim. 
KOKSAL TOKTAN (Devamte) — Toparlıyo

rum Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Bitkiniz lütfen, 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Gazete ha-

berîeriraden öğreniyoruz ki, bu Hükümet de Cem 
İpdkçî'nin TRT Genel Müdürlüğüne geıtirümesini 
sakıncalı bulmakta olacak ki, kendisiyle pazarlık 
yapmaktadır. Bir yazarm İfade ettiği gibi, «Kendi
sine mecurdan çıkarılmak istenen kiracıya niza-
sız çıkması için ödeaıen tahliye tazminatı .gibi» 
yurt dışında «elçilikler teklif edilmektedir. (AP sıra
larından «Bravo» sesüeri, aîkış'ar) 

Şâmdi seruyoruz : Yukarıda karanrameden Oku
duğumuz cümleler doğru olduğu için mi İpekçi TRT 
Genel Müdürlüğüne getİriümek istenmektedir? öy
leyse, böyle bir insan yurt dışında Türk Dsvîetmi 
ve Cumlhuriyethıi nasıl temsil edecektir? Yukarı
daki kararnameye imza atan Saym Feyzioğîu, bu 
elçilik kararnamesini nasıl imzalayacaktır? Damş
taya saygına olsun diye, böylesine eksantrik du-
rumîara düşmdk Hükümet açısından otorite safi
yetine yol açar. Gına elçiîk, Anadaki Ajansı Genel 
Müdürüne 6 bin matMak maaş, bir başkasına daha 
başka bir şeyler teklif etmek suretiyle çalışmaya 
kalkarsanız, bu işi yürütemez&iıriz. Damştaym, Tür-
klye Cumhuriyeti Hükümetlerini, yalnız şimdSki hükü-
matleti değil, bundan evvel kurulan -bundan sonra 
da kurulacak olan hükümetleri böylesine zor du
rumlara düşürecek kararlar almamıası gerektiği ka
naatindeyiz. 

ü£78 31®mşiay bütçesinin Yüce MiSetiim^e «e 
Danıştay mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

(Af sıralarından « Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Toptan. 
'Söz MiiJiyetçi •Hareket Partisi Grupu adma Sa

yın Nevzat Köseğla'nüa. 
Buyurun Saym Köiföğiu, süre 20 dakika efen

dim. 
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MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil-
letıi; Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grupu ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Türk Devlet bünyesine girişi itibariyle bir hayli 
eski olduğu halde, problemleri eksilmeyen, tersine, 
gittikçe artan bir müessesemiz üzerinde konuşmakta
yız. 

Değerlendirmelerimizin sıhhati bakımından bazı 
kavramlara temas ettikten sonra meselelere geçmek 
gerekecektir. Kavramlarımıza bu açıklık getirilmez 
ve değerlendirmelerimizde daima göz önünde tutul
mazsa yanlışa düşeriz; kavram kargaşalığı içinde tar
tışmalara gireriz ve yol gösterici hiç bir sonuca da 
ulaşanlayız. Siyasi tercihlerinizden ötürü bugün hoşu
nuza giden ve yarın yine aynı tercihlerinizden ötürü 
hoşunuza girmeyebilecek olan bazı meselelerin asıl 
kaynaklarım tespit edebilmek bakımından bu kav
ram açıklığına sahip olmamız lazımdır. 

Saygıdeğer üyeler, her müessesenin iki faali var
dır: Biri, ona vücut veren hukuki statüsü; yani 
onun teşkilatlanmasını, vazife, mesuliyet ve selahi-
yetlerini tanzim eden pozitif hukuk kaidelerinin teş
kil ettiği manzume. 

Diğeri ise; bu hukuki satüye nazaran müessesenin 
fiili hali. 

Bir müessesede problem oluşu veya müessesenin 
cemiyet bakımından problem oluşu, kaba hatlarıyla 
iki sebepten doğabilir: 

Hukuki statüsünden doğan problemler olabilir. 
Mesela, müessese bütünüyle cemiyetin şartlarına, 

kültürüne ters bir kuruluş olabilir ve meseleler do
ğar. Teşkilatlanma şekli fonksiyonunla uygun olma
dığı için meseleler doğabilir veya selaihiyetler sorum
luluklarla uygun olmayabilir. Bunları daha da ço
ğaltabiliriz. Böyle hallerde kanun vazuna düşen gö
rev, müessesenin hukuki statüsü üzerinde çalışarak 
meselelerini halletmektir. 

Müessese cemiyet bakımından uygun ve istenilir 
olmasına rağmen ve hukuki statüsünde bir uygunsuz
luk olmadığı halde, fiili işleyiş hali problemlere 
yol açabilir. Bu durum, fiili halin, işleyişin, mües
sesenin hukuki statüsüne uygun olmaması demektir. 
Biraz daha açık ifadesiyle, uygulamayla görevli olan
lar, müesseseyi fonksiyonundan saptırıyorlar, kanu
nun emrettiğinin dışında, kanun vazıının tespit ettiği 
espriye aykırı uygulamalara giriyorlar demektir. 

Fiili hal ile hukuki statü arasındaki farklılıklar 
hangi sebeplerden doğabilir? Çeşitli: Müesseseyi yü

rütenlerin ehliyetsizliklerinden, devlet ve hizmet şuu
rundan mahrum olarak müesseseyi kendi çıkarlarına 
alet etmelerinden yahut yine devlet ve nizam şuu
rundan mahrum olarak politika ve ideolojik saplan
tılara düşmüş olmalarından. 

Saygıdeğer üyeler, şimdi Danıştayın promlemle-
rinin hangi sebeplerden doğduğunu tespit etmek du
rumundayız. 

Hukuk devletinin kesin bir icabı olan müessesenin 
hukuki varlığına olan saygımız ve gerekliliğine olan 
inancımız, onu düşünmekten bizi alıkoymamalıdır. 
Danıştayın fiili halinin, bu müesseseye olan saygımızı 
azaltmasını istemediğimiz için de buna mecburuz. 

Bugün Danıştay karşısında yoğunlaşan tartışma
lar, özellikle siyasi partilerden gelenleri, bu müesse
senin hukuki yapısının yeniden tanzimi istikametine 
meyletmektedir. Nitekim, öteden beri müesseseden 
rahatsız olanların aklına ilk gelen, ilgili kanunu ta
dil etmek olmuştur ve tadiller, genellikle belirli tep
kilerin mahsulü olmuştur. 1950 -1960 arasında bazı 
durumlar için ilgili kanunlarına özel hükümler konu
larak Damştaya vaş vurmak yolu kapatılmak istenmiş
tir. Bu döneme ait tepkilerin derin izlerini taşıyan 
1961 Anayasası ise, 114 ncü maddeyi getirmiş; 
«İdarenin hiçbir işlem ve eylemi, idari yargının dene
timi dışında bırakılamaz» hükmünü vazetmiştir. 

1970'îere gelindiğinde, bu sefer de idari kazanın 
icra üzerindeki baskılarından, «hâkimler devletine mi 
gidildiğinden» söz edilmeye başlanmıştır. Bu du
rumda, yine hukuki statüye dönülmüş ve Anayasanın 
114 ncü maddesi tadil edilmiş ve bildiğiniz gibi, «idari 
eylem ve işlem niteliğinde yargı karan verilemeyece
ği» hükmü getirilmiştir. 

Mesele halledilmiş oldu mu? Hayır. Danıştayın 
fiili halinden en çok memnun olanlarınız bile, biraz 
sonra vereceğim bu hali tasvir eden misaller karşı
sında başlarını önlerine eğmek lüzumunu duyacak
lardır. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştayın büiürç çalış
malarının ve bütün dairelerinin kararlarının burada 
incelemesini yapmamız tabii ki, mümkün değildir. 
Ben sadece bir cins tasarruflarını, yürütmeyi durdur
ma kararlarını söz konusu edecek ve kısmen muka
yeseli rakamlar vermeye çalışacağım. Danıştayın 
kanunu mu bozuktur, yoksa bu müessesenin fiili hali 
mi, politik, ideolojik ve benzeri hastalıklarla ma
luldür, anlayabileceğimizi sanıyorum. 

Önce bu kararların mahiyetinden bahsedeyim. 
Hemen bütün dünya literatürü yürütmeyi durdurma 
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kararlarının istisnai kararlar olduğunda müttefiktir. 
Ayrıca tehiri icra kararı verilebilmesi için iki şartın 
mevcudiyetinin hassasiyetle tahkiki gerekmektedir. 
Birincisi; tehiri icra için sebep ve deliller ciddi olma
lıdır. İkncisi; yürütmenin durdurulmaması halinde 
telafisi imkânsız veya çok güç bir zarar hâsıl oîma 
ihtimali mevcut olmalıdır. 

Şimdi, örnek almış olduğumuz Fransız Danışta-
yınm vermiş olduğu tehiri icra kararlarının sayısına 
bakalım. 1970 yılından 1950 yılma kadar, yani 80 
yılda 20 adet, yani 4 senede bir yürütmeyi durdurma 
karan verilmiştir. 1950 - 1954 yılları arasında hiç 
yürütmeyi durdurma karan verilmemiştir. 1955 - 1966 
yıllan arasında 30 adet tehiri icra karan verilmiştir. 
1964'ten 1970 yılına kadar açılan 16 604 davadan 
sadece 27 tanesine yürütmeyi durdurma karan ver
miştir. Bu rakamları aklınızda tutmanızı istirham 
ederim. Bizim Danıştayımızm kararlarına geçmeden 
evvel şu hususlan da söylemeliyim. 

Fransız Danıştayı tarihi boyunca vergi ile ilgili 
ihtilaflarda tehiri icra kararı verememiştir. Bu Da
nıştay, memur tayinleri ile ilgili tehiri icra kararı 
vermemiş; öğrencilerin Danıştay kararı ile sınıf geç
mesini veya doçentlerin Danıştay yoluyla profesör 
olmasını ise her halde hayallerinden bile geçirmemiş-
lerdir. 

Son olarak iki noktaya daha işaret edeceğim, 
Fransız Danıştayının yürütmeyi durdurma kararları 
gerekçelidir ve hepsi yayınlanır. 

Şimdi bizimkine gelelim. Bir kere Danıştay ka
rarlan yayınlanmaz. Danıştay üyesi olmadıkça veya 
yakın bir ahbabı bulunmadıkça hiç kimse de bu ka
rarlan inceîeyemez. Bu kararların diğer bir husu
siyeti ise, mevcut Anayasamızla açıkça aîay etmek
tir. 

Anayasamızın 135 nci maddesine göre bütün mah
kemelerin her türlü kararları, gerekçeli olarak ya
zılır. Bu amir hükmün yanında Danıştay Kanunu
nun 59 ve 91 nci maddeleri doğrudan doğruya ve 
mevhumu muhalifi yoluyla kararlan» gerekçeli olma
sına amirdir. Halbuki, sayın üyeler hepiniz bilmek
lesiniz ki, Danıştayımızm yürütmeyi durdurma ka
rarlan, bırakınız gerekçeli olmayı, matbudur. Dava
cının ve davalının isimleri bu matbu kâğıtlara yazıl
makla yürütmeyi durdurma karan verilmiş olur. 
Şimdi düşünüyoruz, bu kadar yıldan beri Anayasanın 
bu amir hükmü karşısında acaba Danıştay kendisini 
mahkeme telâkki etmemiş midir? 

Muhterem milletvekilleri, Danıştaym tehiri icra 
kararlarına ait bazı rakamları sunmak istiyorum. 
Vergi uyuşmazlıklarım çözümlemekle görevli oîan 
4 ncü daire, 1966 - 1972 yılları arasında Gelir ve 
Kurumlar Vergisiyle ilgili ihtilaflarda toplam 7 235 
tehiri icra talebinden 3 binini kabul etmiştir. Bila-
hara bu tehiri icra karan verdiği davalanndan 
°/o 41'ini ise esastan reddetmiştir. 

İzninizle bu rakamları kısaca yorumlamak istiyo-
rum^ Bu ne demek? Devletin vergi uzmanları ve 
maliye müfettişleri yaptıkları incelemeler sonunda 
vergi kaçakçılığı halini tespit etmiş ve cezasıyla bir
likte vergi tarh edilmiştir. Mükellef bunun üzerine 
Vergi İtiraz Komisyonuna başvurmuş, buradaki in
celemede talebi reddedilmiş. Mükellef bunun üzeri
ne Vergiler Temyiz Komisyonuna başvurmuş, isteği 
burada da reddedilmiş. Mükellef bunun üzerine yü
rütmeyi durdurma talebini de havi olarak ihtilâfı Da-
nıştaya götürmüştür. 7235'inden 3 bin tanesi için, ço
ğu kere Maliye Bakanlığının mütalaası bile alınma
dan tehiri icra kararını almıştır. Aradan 2 sene mi, 
3 sene mi, yoksa daha çok zaman geçtikten sonra bu 
3 bin mükelleften % 41'inin talebi esastan reddedil
miştir. Ancak, bu ret karanndan sonra Maliye alaca
ğını tahsil talebinde buîunabilmiştir. 

Ne olmuştur: Devlet alacağı şu kadar yıl gecik
miş, paranın değeri belli ölçülerde düşmüş, mükellef 
de bu parayı kullanma imkânına bu kadar yıl bo
yunca haksız olarak sahip olmuştur. Bu sürenin so
nunda, eğer mükellef malını kaçırırca, iflâs ederse, 
şu veya bu sebeple ödeme gücünü kaybederse, Dev
let de tehiri icra için yatırılan cüzi bir teminatla ik
tifa etmek zorunda kalmaktadır. 

Mesele bu kadarla bitiyor mu? Hayır. Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü Kanununa göre, amme ala
cağının zamanında ödenmemesi halinde ilk ay için 
% 10, müteakip aylar için % 2 gecikme zammı alı
nır. 3 yıl içinde bu, alacağın mislini bulur; ama me
sele Danıştay d a olduğu için faizler de işlemez, bu da 
mükellefe kâr kalır. Acaba bu tablo karşısında vatan
daş ne düşünür ve sayın milletvekilleri sizler ne dü
şünürsünüz? 

Aziz arkadaşlarım, biraz önce, yürütmeyi durdur
ma karan verilebilmesi için gerekli olan şartlardan bi
rinin de telafisi imkânsız ve çok zor bir zarar ihti
malinin olduğunu söylemiştim. Fransız Danıştayı, 
Devletin iflas etme ihtimalini pek varit görmediği için, 
telâfisi imkânsız bir zarar halini, vergi ihtilaflarında 
hiç bir zaman kabul etmemiş, tehiri icra karan da 
vermemiştir. 
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Peki, bu mukayese karşısında biz, Devletimize 
milyarlara mal olan Danıştayımızın bu tutumunu aca
ba nasıl izah edeceğiz? 

Misallere devam edelim: Gümrük Giderleri Ver
gisi ve ithaHe ilgili vergi ihtilâflarında 7 nci Daire 
aynı yıllar içerisinde 5130 tehiri icra talebinden 
1289'unu kabul etmiş, sonra da bunların % 20'sini 
esastan reddetmiştir, yani yanılmıştır. 

Emlak Alım Vergisi, Bina - Arazi Vergileri, Be
lediye ve özel İdare Vergi ve resimîeriyle ilgili ola
rak 9 ncu i>aire 2940 talepten 428'ini kabul etmiş, 
bilahara % 20'ye yakınını esastan reddetmiştir, yani 
yanılmıştır. 

İmar ve kamulaştırma işleriyle ilgili olarak 6 ncı 
Daire, aynı yıllarda, 6701 tehiri icra talebinden 3399'-
unu kabul etmiştir. 

Türk parasının kıymetini koruma ile ilgili ihti
laflarda 12 nci Daire, 4523 tehiri icra talebinden 2233' 
ünü kabul etmiştir. Toplam olanak Danıştaymıız bu 7 
yıl içinde 41 380 tehiri icra talebinden 15 691'ini ka
bul etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu rakamlar bizi düşün
dürüyor. Bu karar nispetleri bizi düşündürüyor. Özel
likle vergi îhtilâflanyla ilgili 4 ncu Dairenin, hem 
tehiri icra kararları hem de esas karara nazaran ya
nılma nispetleri çok fazladır. Maliyenin menfaatleri
nin söz konusu olduğu, mükellef için telafisi imkân
sız bir zararın bahis mevzuu olmadığı; ama Maliye
nin zararlarını rakamlarla gördüğümüz vergi ihtilaf
larında çok az tehiri icra kararı vermesi gereken ve 
sonunda da çok az yanılması gereken bu dairenin tu
tumu karşısında, sizler tedirgin olmadınız mı? 

Dava Daireleri Genel Kurulu kararlarında, tehiri 
icra kararı verdikten sonra, esastan reddetme oranı, 
yani yanılma oranı % 40,8'dir. Çok fazla yüksek
tir. 

Dava Daireleri Genel Kurulunda Bakanlar Ku
rulu aleyhine açılan davalar görüşülür. Bu kadar çok 
yanılmanın Bakanlar Kurulu gibi hayati icra orga
nının kararlarına karşı olması, acaba Danıştaydaki 
politik tesirleri düşündürür mü dersiniz? 

Biz, bu rakamlar ve yanılmalar içinde Danıştayın 
hukuki yapısının tadilini gerektirecek herhangi bir 
unsur görmüyoruz. 

Muhterem «yeler, Danıştayımızın öğrenci davala
rıyla ilgili tehiri icra kararlarından eğlenceli gelebi
lecek, yahut sizlere İstırap verebilecek olan birkaç 
örneği de ^okuduktan sonra kısa temennilerimi arz 
edeceğim. | 
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Danıştay 8 nci Dairesince alınan, 977/5426 esas 
sayılı ve 26 . 10 . 1977 tarihli iki karar: Öğretim 
yıh içinde derslerine devam ederek gerekli kanaat not
larını almış ve imtihanlara girmeye hak kazanmış; 
fakat imtihana girmemiş iki öğrenci, can güvenliği 
olmadığından okula devam edemediklerini ve devam
sızlıktan sınıfta kaldıklarını ileri sürerek tehiri icra 
talep etmişler ve Dairece kabul edilmiştir. 

77/7141 esas sayılı dosya: Öğrenci okula devam 
ettiğini, imtihana girme hakkını aldığını; ancak imti
hana giremediğini söylemiştir dava dilekçesinde. Da
nıştay, öğrencinin devamsızlığından ötürü hakkında 
yapılan işlemin durdurulmasına karar vermiştir. 

977/6164 esas sayılı dosya: öğrenci derslere de
vam etmiş, imtihanlara girmiş, ancak başarılı ola
mamıştır ve başarılı olamayışından ötürü Danıştaya 
müracaat etmiştir. 

Danıştayın verdiği karar: Devamsızlığı sebebiyle 
öğrenci hakkında yapılan işlemin durdurulması. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Tabii ya. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) Bunlan ne Siz, 

ne bu kararlan vertbıJer, ne de onlardan sonra ge
lecek olanlar izalh edemezler. 

ıSaiyın üyeler, bu mJsalîerin daha çoğaMıîaMîaceğlnii 
hepimiz hiîmelkteyiz. 

Müessese saygıya değerdir; ama bu komikliklere 
karşı saygı duymamızı hiç kimse bizden isteyemez. 

Danıştayın problemlerinin hukuki düzenleme nok-
sanlıklanndan değil, bu müessesede icrai faaliyet 
edenlerin fiili halimılöii doğduğunu görmekteyiz. 

Danıştayımızın bazı meşhur kararları vardır ki, 
bunlar için dosya numarası vermeye gerek yoktur. 
Biraz önce burada konuşan değerli bir aıka!daj:ın, 
Anayasa Maihikemdiinin daha ulan edilmiemıiş, yürür
lüğe girmemiş bir kararma istinaden bir geLıel mü
dür hakkında yapılan hükümet tasarrufunun Danış
tay tarafından 'iptal edildiğini sizlere ifade etti. 

BAŞKAN — Sayın Kfooğlu, iki diak&amz var 
efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) Tefekkür ede
rim. 

Bu arada Danıştayın EmanueHe isimJıi :fHm dola
yısıyla verdiği karan biSiyojrtız. Kadınlara erkekler 
ıkarşıs&ılda sadece siyasi eşitlik sağlanmasının yeterli 
olmadığını, kadınlara cinsel öğürlüğünün de tanın
ması gerek!iiğ!ni beyan eden bu karar gerekçesinin de 
şu zabıtlara geçmesini istiyorum. 

3 - 4 saat içeriisâalde Damştaydan tehirli icra karar
ları alanların yaLıında 3 - 4 yıl tehiri icra taleplerine 
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cevap gelmeyenlerin mevcudiyetinden hepimiz haber
darız, 

Bu noktada aziz üyeler, Danıştayın ele aldığımız 
yönü ile ilgili teklif ve temeımllerimizi de kısaca 
arz etmek: isterim. 

Danıştay, yürütmenin durdurulması kararlanın 
hukuki yörüngesine oturtmalı, kazai sınırlar içinde 
kalmayı temin ederek, idaremin sahasına tecavüzden 
vazgeçmelidir. -^ 

Danıştay, tehiri icra kararı vermek için ciddi se-
ıbep ve deliler olmasını, idari işlemin derhal uygu-
lanmaiMiaisı halimde telafisi imkânsız ve çok zor bir 
zararın hâsıl olması şartlarını birlikte aramayı müs
takar bir içtihat haline getirmediği takdirde, bu, ka
nuni bir düzenleme ile temin edilmelidir. 

Danıştay, hiç bir vergi ihtilafına tehiri icra kararı 
vermeınseîMör. 

Yürütmeyi dur'durıma kararlan Anayasa emri ge
reği olarak mutlaka gerekçeli yazılmalıdır, yayınlan
malıdır; ilmij ve kazai içtihatın gelişmesinde, krSîiğine 
açık olmalıdır. 

Nihayet şu hususu da ifade etmek isterim ki, Da
nıştay, yılda 50 bin civarında karar vermektedir. Bu, 
mevcut müessese için çok ağır bir yüktür. Bölge ida
re mahkemelerinin kurulması bu yükü hafifletmiş 
olacaktır. 

Danıştay bütçesinin milletimize hayırlı ohmasıöı 
dileyerek saygılarımı sunarım efendim, (MHP ve 
AP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN "— Teşekkür edebim Sayın Köseğin, 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurunuz. 

MSP GRUPU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Tralb-
zoüı) — Sayım Balkan, say m milletvekilleri; Danıştay 
1978 mali yılı bütçesi üzerimde, Milli Selâmet Parti
si Grupumun görüş ve temennilerini arz etmek üze
re huzurlarınıza çükımş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın kurduğu de
mokratik hukuk devletinin en önemli miieisseseleriîn-
den biri olam, eski adıyla Şurayı Devlet, yeni adıyla 
Danıştay, 1868 yılında kurulmuş olup, 110 yıllık bir 
geçmişe sahiptir. 1961 Anayasasının, 140 ncı mad
desi, Danıştayın kuruluş, işleyiş, mensuplarının seçi
mi, görevlerimi ve haklarını geniş manada tespit ede
rek bu heyetim çalışmalarım ve bağımsızlığını, hâ
kimlerin teminatı esasına göre tanzim etmiştir. 

1964 yılında 521 sayılı Kanunla bağımsız bir 
kuruluş haline getirilmiştir. 

Danıştay, idari uyuşmazlık farı ve davaları gör
mek:, çözümlemek, tüzük taşanlarını, imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerini incelemek, kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmak, ayrıca Bakanlar Kuruhıutca gön
derilen kanun tasanlan hakkında düşüncelerini bil
dirmek vazifesiyle yükümlüdür. 

Danıştayın en önemli görevlerimden birisi, yüksek 
Mari mahkemesi oluşudur. Bu sıfatla yargı demetlimi, 
idaremin kararlarının keyfiliğe kaçmasını, kusurlu ol
masını önler. 

Anayasamızm 114 ncü maddesi, «İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır» 
hükmüaü vazetmiştir. İdare, her türlü eylem ve iş
lemlerinde sonsuz bir takdir hakkına sahip değildir. 
Kanun ve nizamlara uymak zorundadır. Yargı yetki-
ısOni haiz olan Danıştay, kararlanm, idarenin yerime 
kaürn olarak veremez. Başka bir ifade ile icranın ye
rime geçemez. Şayet Danıştay, aynı zamanda kendi
sini icranın üstünde görüp, icranın her tasarrufunu 
bozmaya temayül ederse, bumdan adalet hissi ren
cide olur. Birbirlerine karşı yetki tecavüzleri, kendi
sini değerinden üstün görmeleri, müesseseleri yıpra
tır. Bumdan hukuk müesseselerimiz yara alır. Halk 
nazarında itibarını da yitirmiş olur ki bu da hukuka 
Ibağlı devlet fikrini zaafa uğratır. 

Danıştayıımz, kuruluşundan bu yana, Devletimi
zin gelişmesine önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bu
nun yanında, zaman zaman kararlan üzerinde ka
muoyunda büyük tartışmalar çıkmış ve münakaşalara 
sebep olmuştur. Danıştay, idarenin karşısında ba
ğımsızdır. Ancak Danıştay, idarenin karşısında bir 
kuruluş olarak düşünülmemelidir. Kamu hizmetleri
nin yürütülmesinde idaremin takdir hakkını ve geli
şen hizmetler sebebiyle idarenin hareket serbestliğini 
taba karşılamak gerekir. Ne var ki, idarenin takdir 
yetkisi mutlak olamaz; temel hukuk kuralları ve 
kamu yararıyla sınırlı olmalıdır. İdarenin takdir yet
kisi, politik, partizan ve şahsi mesafaatleri temine yö
nelik kuHamhnamahdu-. Her organın görev ve yetki 
sahasını bilmesi, yargımın, idarenin her türlü tasar
rufunu iptal edeceği ve icrayı işlemez hale getireceği 
manasına gelemez. Aksi halde idarenin fonksiyonu 
takar edilmiş ve Anayasamızm kabul ettiği kuvvet
ler aynlığı prensibi bozulmuş olur. 

Temennimiz odur ki, yüksek bir yargı mercii olan 
Danıştay, hukukun üstünlüğü ilkesinden, tarafsızlık
tan ve objektiflikten aynlmasın, Anayasanın ve ka
nunların kendisine verdiği görevi ifada, kararlanmda 
İsabet ve adalet basta gelsin. 
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Sayın milletvekilleri, Danıştay, istişarl görevi ka
lbi, Devletin en yüksek ve hukuki istişare heyetidir. 
Kanun taşanlarının Daünştaydan geçmesi ihtiyari ol
makla beraber, icra mevkiinde olanlar, bu yola şim
diye kadar iltifat eitmemişlerdir. Bu da icra ve yargı
nın uyumlu görev yapamadıklarını gösterir ki, bu-
durumun da düzeltilmedi, hukuk devletine saygıyı 
geliştirir. 

Adalet müesseselerinden birisi olan Danıştayın, 
kendilerinden beklenileni yapabilmelesi elbette kendi.-
ler ine tanınan imkânla mümkündür. Şurası muhak
kaktır ki, her geçen gün Danıştayın iş hacmi çok art
maktadır. Her yıl seri davalar adıyla aynı konularda 
ve aynı hukuki sebeplere dayanarak binlerce dava 
açılmaktadır. Bu seri davalar ve gün geçtikçe artan 
diğer işler Danıştayın iş hacmini daha da artırmakta
dır. Bu yüzden Danıştay görevini gecikmeli yapmak
ta, davalar uzayıp gitmektedir. 

Aynı konuda Danıştayın müstakar içtihatları ol
duğu halde, idare bunlara uymamakta ve binlerce ay
nı mahiyette ve aym hukuki sebebe dayanarak dava 
açılmalarına sebep olmaktadır. Bu durum, hem çok 
masrafa, hem de çok zaman kaybına sebep olmakta
dır. İdare, bu tutumunu terk etmelidir. Bu durumun 
önlenmesi için kanuni ve idari tedbirler mutlaka alın
malıdır. 

îdari yargı sistemimiz alt derece mahkemelerin
den mahrumdur. îdari bölge mahkemeleri henüz ku
rulmamıştır. Bu husustaki kanun tasarısı öncelikle ele 
alınarak, kanunlaşması için Meclislere sevk edilmeli
dir. Bunun neticesi; Danıştayda iş hacmi azalır, hem 
de Danıştay kendisinden beklenilen hizmeti daha iyi 
yapmış olur. 

Bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla Danış
tay bir içtihat mahkemesi haline gelmelidir. Bu su
retle idari mahkemelerden milletin beklediği hizmet
ler daha doğru ve daha çabuk yerine getirilmiş olur. 

Danıştay bütçesinin Danıştay mensuplarına ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yü
ce Meclis üyelerine Milli Selamet Partisi Grupu ve 
şahsım adına saygılar sunarını. (MSP ile AP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Ömer Dedeoğlu, buyurun efendim. 
CHP GRUPU ADINA ÖMER DEDEOĞLU 

(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1978 
mali yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupunun görüşlerini su

nacağım. Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla se
lamlanın. 

Anayasamızın 140 ncı maddesine göre Danıştay, 
kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı 
konularda Ük derece ve genel olarak üst derece ida
re mahkemesidir. Yine Anayasamızın aynı maddesine 
göre Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve davalan gör
mek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek ve 
kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

İÜ Mayıs 1978 günü 110 neu kuruluş gününü kut
layacağımız Danıştay, bazı aşamalardan geçerek bu
günkü güzide yerini almıştır. Siyasi partilerimizin sa
yın grup sözcüleri Danıştayın bu onurlu geçmişini bu
gün olduğu gibi, yıllardır tekrar tekrar tutanaklara 
yansıtmış olduklarından, değerli vakitlerinizi almamak 
için, ben Danıştayın tarihçesinden bahsetmeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamaza göre Danıştay, 
hem ilk derece idare mahkemesi, hem de genel ola
rak üst derece idare mahkemesi olduğundan, lıer tür
lü idari uyuşmazlıklar Danıştayın önüne götürülmüş
tür. Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerden tutun 
da örovizyon yarışmasına katılacak ekibimizin son 
seçmeleri, futbol karşılaşmalarındaki hakemlerin tu
tumu da Danıştayda çözüm arayan idari eylme ve iş
lemler arasındadır. 

Bu yüzdendir ki, Danıştayın görmekte olduğu da
va yükü hızla artmaktadır. Danıştayın dava yükünül 
artmasının başka nedenleri de vardır. Bir yandan ül
ke nüfusunun giderek artması, bu nedenle idari ey
lem ve işlemlerin yoğunlaşması, öte yandan çağımız
da kamu hizmetlerinin büyük bir yoğunluk kazanma
sı, buna bir de MC dönemlerindeki yasalara aykırı 
bis* sürü girişimler eklenirse Danıştayır/ önüne giden 
davalann kabarıklığına şaşmamak gerekir. Bir başka 
önemli neden de, idare çoğu kez Danıştay içtihatları
na uymamakta direndiğinden aynı konular binlerce 
defa Danıştayın önüne götürülmüştür. 

Örneğin; bekçi ve polislere fazla çalışma ücreti 
ödeneceğine dair Yüksek Mahkemenin birkaç örnek 
karan bulunmasına karşın, idare bu örnek kararları 
uygulamadığından Danıştaya tekrar 7 bin dava bir
den açılmış, bu yüzden Danıştayın yükü gereksiz ye
re arttığı gibi, idare sadece bu davalar için 100 mil
yon Mra ücreti vekalet olarak avukatlara para öde
miştir. Elbette ki bu para idare edenlerin cebinden 
değil, devletin kesesinden çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sadece 1977 yılında Danış
tayda* 55 581 dava açılmıştır. Bu davalann 46 438'i 
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karara çıkmış, eski yıllardaki birikimlerle birlikte 
1978 yılına 54 551 dava devredilmiştir. Danıştayı bu 
ağır yükün altından kurtarmak gerekir. Bize göre, 
Danıştayı b;ı ağır yükün altından krutarmanın en ge
çerli yolu, bölge idare mahkemeleridir. Tüm siyasi 
parti yetkilileri, biraz evvel burada olduğu gibi, bu 
konuda söz ve düşünce birliğine varmalarına karşın, 
nedense 1968 yılından bu yana, aradan. 10 yıl geçtiği 
halde bölge idare mahkemeleri konusunda bir yasa 
tasarısı henüz Meclislerimize gelmemiştir, inanıyoruz 
ki, bölge idare mahkemeleri kurulursa hem Danışia-
yın yükü azalacak, hem de Danıştaya yöneltilen, ger
çekçi olmayan bazı eleştiriler de ortadan kalkacaktır. 
Böylece, Anayasamızın 140 ncı maddesi hükmü de 
uygulanmış olacak, ülke gerçeklerine uygun bir re
form gerçekleştirihnflş olacaktır. 

Bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla konular 
daha yakından izlenme olanağına kavuşacak, öte yan
dan kararlarda çabukluk sağlanarak idarede kararlı-
îik, yurttaşta güven doğacaktır. Bölge idare mahke
meleri konusunda bir yasa tasarısı hazırlanmış ve gö
rüşleri alınmak üzere bakanlıklara gönderilmiştir. 
Bütçe görüşmelerinden sonra, bu tasarının öncelikle 
ele alınarak yasalaşmasını diliyoruz. Cumhuriyet Hü
kümetinin bu konudaki yasa tasarısını bir an önce 
Meclislerimize göndereceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 132 nei mad
desine göre; yasama ve yürütme organlarıyla idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organ
lar ve idare, mahkeme kararlarım hiç bir şekilde de
ğiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez. Yine Danıştay Kanununun 95 nci maddesine 
göre; dava daireleriyle, Dava Daireleri Kurulu karar
lan kesin olup, muhkem kaziyenin bütün hukuki so
nuçlarını doğurur. Hukukçular, muhkem kaziyenin, 
kesin hüküm olduğunu ve uyulmasının mutlak zo
runlu olduğunu bilirler, Anayasaya, yasalara ve hu
kuk devleti ilkelerine saygılı her hükümetin Anayasa 
ve Danıştay Yasasının açık kurallarına zorunlu olarak 
uyması gerekirken MC Hükümetleri döneminde Da
nıştay kararları keyfi olarak uygulanmamıştır. 

«Hükümet üzerinde Danıştay, Meclislerin üzerin
de Anayasa Mahkemesi oldukça bu Anayasayla ülke 
idare edilmez» diyenler, Danıştay ve onun kararlarına 
her zaman düşmana bakar gibi bakmışlardır.. 

«Danıştay yürütmenin üzerine çıkıyor, hükümeti 
engelliyor» yermeleri haksızdır, yasal dayanaktan 
yoksundur. Bir hukuk devletinde vatandaşla idare 
arasındaki çekişmeleri Danıştay çözümler. Aslında 

Danıştaym kurulmasının başlıca amacı, idare edenle
rin yetki sapmalarım önlemektir. Hükümetlerin ve 
idarenin elinde her türlü zorlama gücü olduğu hal
de, vatandaş idareye göre güçsüzdür. Yasalara saygı 
bu dengesizliği grderir, vatandaşa güç katar. 

Bir hukuk devletinde idare, her türlü eylem ve iş
lemlerinde sınırsız takdir hakkına sahip değildir. As-
hnda takdir yetkisi keyfilik de değildir. Takdir yet
kisi, partizan görüşler ve kişisel çıkarlar doğrultusun
da kullanılamaz. 

İdare her zaman yasalara uymak zorundadır. 
«Devlet benim» görüşü sakattır, çağ dışıdır. Ne za
man bu çağ dışı görüşler iktidara gelse, ilk yaptıkları 
şey Danıştay kararlarım savsaklamak olmuştur. 

Danıştaym bugünkü yeri 1961 Anayasasıyla belir
lenmeden önce, Danıştay, idari tasarrufların hukuka 
uygunluğunu denetlemekle yasal açıdan görevli değil
di. Ancak, Danıştay hukukun genel ilkelerinden ya
rarlanmak suretiyle, bir zamanlar dürüst devlet me
murlarım perişan eden «görülen lüzum üzerine» tü
ründen yapılan atamaları ve emeklilik işlemlerini ge
çersiz saymış ve ülkemizin bir hukuk devleti aşaması
na gelmesinde büyük etken olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, MC iktidarları, kar * kış de
meden öğretmenleri yasalara aykırı olarak sürüp kıy
dıklarında karşılarında Danıştayı bulmuşlardır. (CHP 
sıralarından alkışlar). 

Kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman sayan
lar, ülkeyi cephelere bölenler, yasal bir kuruluş olan 
TÖB - DER'e üye öğretmenleri kıyıma uğratanlar, 
karşılarında Danıştayı bulmuşlardır. Kendilerine ko
mando adını takan sokak zorbaları, sözde milliyetçi
ler, okumak isteyen binlerce gencin okullara devamı
nı engellediklerinde, okulla ilişkileri kesilen gençleri
miz ancak Danıştay kararıyla okuma olanağına ka
vuşmuşlardır. Bu kötü uygulamalara maşa olan yöne
ticiler ise, yine karşılarında Danıştayı bulmuşlardır. 

Parti militanlarıyla Devleti parsellemeye kalkan
lar, tş ve İşçi Bulma Kurumu yerine, partiden getir
dikleri kartlarla devlet kadrolarını dolduranlar; ken
dilerinden görünmeyen, kendileri gibi düşünmeyen 
yansız devlet memurlarım yasalara aykırı olarak gö
revden uzaklaştıranlar yine karşılarında Danıştayı 
bulmuşlardır. Eskiden yanlış hesap Bağdat'tan döner
di; MC Hükümetlerinin yapmış oldukları yanhş he
saplar ise, Bağdat'a gitmeden Danıştaydan dönmüş
tür. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bir derneğin gecesinde saz çaldığı için okuma ola
nağı elinden alınan bir genç kızımız Danıştayı yamn-
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da bulmuş, Danıştay kararıyla okuma olanağına ka- j 
vuşmuşttır. Can ve mal güvenliğinin kalmadığı MC 
dönemlerinde, evlatları öldürülenler, ev ve işyerleri 
tahrip edilenler, idare aleyhine açmış oldukları dava
larda Danıştayı yanlarında bulmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, hukuk devletinin başlıca ko
şulu idarenin yargı yoluyla denetimidir. İdarenin yar
gı yoluyla denetimi, idare edenlerin keyfi ve yasalara 
aykırı girişimlerine karşı idare edilenlerin tek güven
ce kaynağıdır. Hukuk devleti, eylem ve istemlerinde 
hukuka uyan, insan haklarına saygı duyan, her türlü 
yasaiî, idari işlem ve eylemleri yasa denetimine bağlı 
otan devlet demektir. Tarihte idarenfnin yargı dene
timinden uzak tutulmasının acı örnekleri vardır. Mus-
solini İtalya'sında ve Hitler Almanya'sındaki faşist 
yöntemle? idarenin yargı denetiminden uzaklaştırıl
ması sonucu yerleşmiş ve her. iki ülkeyi, dünyayı ka
na bulamıştır. Bu durumun faşist idarelere özenenle
re örnek olması gerekir. 

Danıştay hükümetlerin yasalara uygun kararlarını 
bozmaz. İdare yasa dışına çıkmışsa, onu yasa içine 
sokmak için karar verir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayın çabşma sistemini 
bilmeden, dava dosyasını hukukçu gözüyle görmeden, 
Danıştay kararlarım eleştirmek, biraz evvel bazı par* 
ti sözcüterinin yaptığı gibi, duygusaldır, gerçekçi de
ğildir. Örneğin; biraz evvel AP sözcüsü bahsetti : 
«Danıştay öğretmenlerin yerlerini alıp, not veriyor» 
şeklindeki eleştiriler, aslında gerçekçi değildir. Danış- | 
tay not itirazlarmda MUM Eğitim Bakanhğı bünye
sinden seçtiği uzman bilirkişiler aracılığı Ue sınav kâ-
ğrtlanm inceletmekte ve genellikle bu bilirkişi rapor
ları kararlara esas alınmaktadır. 

Danıştaya yöneltilen eleştirilerden biri de biraz 
evvel bütün parti sözcüleri tarafından yine yapıldı. 
«Danıştay her isteyene yürütmeyi durdurur şekilde ka
rar veriyor» denildi. Bu da gerçekçi değildir. 2 yılda 
Danıştaya açılan 89 503 dava dosyasından 23 890'nda 
davacılar tarafından yürütmeyi durdurulma kararı is
tenmiş, mı istemlerden 19 884Hİ reddedilmiş ve ancak 
4 006'S2 hakkında yürütmenin durdurulması karan ve
rilmiştir. Bir oranlama yapmak gerekirse, yürütme
nin durdurulması istemlerinin % 16*sı kabul, % 
84'ü reddedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, biraz evvel bu kürsüden ko
nuşan arkadaşlarımız örneklerini Fransa'dan abraşlar
dır; fakat orada da bir şeyi söylememişlerdir. Hani 
eski bir söz vardır, «La takrabüs salate» derler, «en-
tünı sttkâra» demezler. Onlar da Fransa'yı örnek ola- | 

rak gösterdiler; Fransa'da Damştay 5 yıl içinde şu 
kadar yürütmeyi durdurma karan veriyor dediler; 
rma değerli arkadaşkmm, Fransa'da her yıl Danışta
ya 3 bin civannda dava açılır, bizde ber yıl açılan da
va sayısı 50 binin üzerindedir. Diğer taraftan, yine 5 
yi! içinde Fransa'da 400 yürütmeyi durdurma kararı 
istenmiştir. Halbuki bizde her yıl 20 binin üzerinde 
yürütmeyi durdurma kararı istenmektedir. Bu bakım
dan Fransa'yı b.'ze örnek gösteremezler, üstelik Fran
sa idaresi MC ükt'darlannın yaptığı gaflân, idari ta
sarrufları hiç bir zaman yapmamıştır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜÖĞLU (Ankara) — 
Nereden biliyorsun? 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Bilmemizin 
nedeni o; idare eğer büyük gaflar yapsa idi, mutlaka 
ki, orada binlerce kişi Danıştaya müracaat ederdi. 
Danıştaya açılan dava sayısından bunu söylemek el
bette ki mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, mahkeme kararan elbette ki 
eîeştirHetbiliı. Ne var ki, bu eleştirilerin hukuki ve il
mi karakter taşıması gerekir. Her yıl binlerce karar 
veren Danıştayın kararlanndan sadece biraz evvel 
yaptıklan g'bi, birkaçım dile döbyıp, işimize gelen 
kararlan över, işimize gelmeyenleri yererek bir bar
dak suda fırtına koparmaya çalışırsak, bu Yüksek 
Mahkemeye ve onun mensuplarına haksızlık yapmış 
oluruz. Bu durum devleti güçlendirme yerine devleti 
zaafa uğratır; ülkeye ve demokrasiye yarar değil, za
rar verir. 

Dün Danıştayı, bugün olduğu gibi birkaç kararı 
yüzünden kıyasıya eleştirenler, şimdi Danıştayın öniin-
dedirler. Yüce Mahkemenin, bundan önce olduğu gi
bi, haklının yanında olacağından kuşkumuz yoktur. 
Merakımız odur ki, bugün Danıştaya sığınanlar, dün
kü sövgtilerini anımsadffclannda yüzleri kızarmayacak 
mı? 

BAŞKAN — Sayın Dedeoğlu, 2 dakikanız var 
efendim. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, sözlerim bitmek üzere. 

Anayasal bir kuruluş olan Parlamentomuzun onu
runu, saygınlığını kördüğümüz kadar, yine anayasal 
bir kuruluş olan Danıştayın saygınlığını da korumak 
zorundayız. Bu tür kuruluşlarımız haksız eleştiriler 
ve saldınlaria milletin gözünden düşürülmek istenir
se, milletin güveni sarsılır, sonuçta yine demokrasi 
zarar görür. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızın sonunda Da
nıştay hakkındaki önerilerimizi özetlemek İsliyoruz: 
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1. Bölge idare mahkemeleri bir an önce kurula
rak, Danıştay yalnızca üst idare mahkemesi olarak 
görev yapar hale getirilmelidir. 

2. Danıştaym ömek kararlan, «kişisel kararlar» 
denimıedcn herkese uygulanmalıdır. 

3. Yaşatana hazırlanmasında Daruşlayın görüş
lerine daha fazla yer verilmelidir. 

Saytn Başkan, saym mJMetvekiMeri; Danıştay Baş-
kaalığ» Bütçe» üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis. Gropunun görüş ve düşüncelerini sunmuş bu
lunuyorum. Danıştay Başkanlığı Bütçesinin Türk ulu
suna, uğraşılarını kivançfaı izkdi|jinı:z Damştayın Sa
ym Başkan ve üyelerine uğurlu olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Dedeoğhı» 
Sayın üyeler, gruplar adına yapılan görüşmeler 

bitmiştir. 
Kifieel atarak lebinde Sayış Adem AN Sanogu' 

nun söz hakkını devrettiği Saym İsmail Hakkı Köy-
tüoğtu, buyurunuz efendim. 

Saym KöyKioğkı, koşuşma süreniz 10 dakika
dır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Aferin Köyüiaihı, ta
banına ters düşen Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinize 
saygıtanma arz ederim. 

Biz, biç bir zaman tabanımıza ters düşmedik, ta
banımızın gösterdiği istikamette gidiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, her sene bu bütçeler görü
şülürken bütün arkadaşlar gelip fikirlerini beyan edi
yorlar, bu müesseseler hakkında bildiklerini sizlere 
arz ediyorlar, eksiklikleri belirtiyorlar; ama ben, 5 se
nedir Parlamentodayım, aşağı yukarı ilk hazırladığı
mız yazıda ufak tefek değişikliklerle devam ediyoruz. 
Gösterdiğimiz ve belirttiğimiz, saydığımız noksanlar 
bir türlü giderilemiyor; yalnız bunda değil, diğerle
rinde de hep öyle. Ben, bunu her yerde, her zaman 
tekrar ediyorum; bir icranın, bir yöneticinin muvaf
fakiyeti mevcut kanunları işletebildiği derecede haşa-
rık «aythr diyorum. Yine aynı fikirdeyim. 

Ben, bazı arkadaşların yaptığı gibi Damştayı ta» 
mamıyla yerecek değilim ve övüp de göklere çıkara
cak da değiMm. İyi ve kötü taraflarım sayıp, durumu 
böylece sizlere arz edeceğim. 

«Danıştay, Anayasanın 148 ncı maddesine göre, 
üst derece idare mahkemesidir ve bağımsızdır» diyo
ruz. J863 ytaada kurubufustur. Danıştay, bir Anayasa 
kuruluşudur ve kamu kurutuşudur. Danıştay, Anaya-
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sanın yüksek mahkeme hâkimlerine sağladığı teminat 
altında hizmet görür. Yani, hem bağımsızdır, hem de 
hâkimleri teminatlıdır. 

Anayasanın 114 ricü maddesine göre, idarenin her 
türlü eylem ve işlemine karşı yargı yohı açıktır. Mil
let bu idari mahkemeden doğru ve çabuk adalet bek
lemektedir. Danıştay, idare uyuşmazlıkları ve dava
ları görmek ve çözümlemekle görevlidir; arzumuz bir 
içtihat mahkemesi olmasıdır. Yargıtay için de, diğer 
mahkemeler için de, Danıştay için de her yerde, her 
zaman hepimizin arzu ettiği; çabuk, doğru ve masraf
sız bir adalettir. Bunu, millet istiyor, bâz de bu bil
diklerimizi, duyduklarımızı, şikâyetleri ilgililere, yöne
ticilere, yetkifilere, sorumlulara aktarıyoruz. Ama se
neden seneye ne iyiye doğru bir gidiş var, ne de bu 
bizon söylediklerimizi nazara alan var. Ben geçen se
ne de söyledim; Anayasada söyledim, Danıştayda 
söyledim, Yargıtayda söyledim* adliyede söyledim; 
acaba bu bizim mületvekillerinin söyledikleri ügüüer 
taraf ından okunuyor mu, biliniyor mu? Yoksa buraya 
Danıstaydan Türkoğlu geldi, acaba Türkoğlu'nun bil-
mesiyle kabyor mu? Orasını da bilemem. 

Bence ba muhterem m:lIetveîd-Hennin bu müesse
seler hakkında ve diğerleri hakkında söyledikleri söz
leri havi zabıtlar bakanhklara gönderilmeli, ilgililer, 
yetkililer, milletvekilleri neler diyor, meseleleri nasıl 
görüyorlar diye okusalar iyi olur kanaatindeyim. 

Damştayın içtihat mahkemesi olması için alt dere
ce idare mahkemeleri kurmak zorundayız. Bunu çok
tan beri söylüyoruz. Demin Halk Partili arkadaşım 
da söyledi, diğerleri de söyledi; bir hayli zamandan 
beri söyleniyor, Danıştay kurulduğundan beri söyle
niyor bu. Hazırlanan Bölge İdare Mahkemeleri kanun 
tasarısı henüz Meclise sevk edilmemiştir. Saym Ba
kandan demin sordum, kub'ste, «Hazırladık, gelecek» 
dedi, inşallah gelir. 

Bölge idare mahkemeleri kurulduğu takdirde, Da
mştayın iş yükü hafifleyecek ve şikâyet konusu olan 
Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarıyla idare heyet
leri kalkacaktır. Danıştay* her yıl seri davalar, -de
min arkadaşlar da söylediler; tabii dertler müşterek, 
hepimiz değişik üsluplarla bunları dile getiriyoruz -
adıyla aynı konuda ve aynı hukuki sebeplere dayana
rak belirli meslek gruptan tarafından binlerce dava 
açılmaktadır. Belirli konularda Damştayın müstakar 
içtihatları olduğu halde, idare bunlara uymamakta ve 
binlerce idari davanın açılmasına sebep olmaktadır. 
Bunun sonucu, dava sayısı artmakta ve idare dava 
masrafı olarak büyük meblağlar ödemektedir. Bu du-
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rumun önlenmesi için idari ve kanuni tedbirler alın
ması lazımdır. Bu tedbirler nedir, bilemiyorum. 

Danıştay yeni binasına taşınmış olup, bundan 
böyle ferah ve rahat içerisinde çalışacaktır. Eski ha
lini bildiğim için bunu söylemekle iktifa ediyorum. 

Bu idari mahkemelerden milletin istediği, doğru 
ve çabuk adalettir, dedim. Danıştay mensuplarının 
bunu bildikleri ve bunun gayreti ve çabası içinde bu
lunduklarım biliyorum. Vaziyet, çabuk, doğru ve 
ucuz adalet bakımından tatmin edici değildir; şikâ
yetler mevcuttur ve bu hususta yetkililerin gayret gös
termesi lazımdır. Birçok arkadaşlar davalarının sene
lerce uzadığından bahsetmektedirler. 

Bu üst idari mahkemeye bütçe imkânlarına göre 
Türk milleti adına sağlanan maddi imkânların Danış
tay mensupları tarafından takdir göreceğini umarım. 
Takdir ölçüsü millete hizmettir. 

Bu Anayasa kuruluşunun görev, yetki ve yerleri 
Anayasada gösterilmiştir. Genç demokrasimiz Anaya
sada yazılı müesseseler üzerine kurulmuştur. Bence 
tatsız, bundan evvelki ve bundan sonraki olacak ba
zı münakaşalar, konuşmalar yapılmaktadır, bunlara 
işaret etmek istiyorum. Bunların nedenlerini tespit 
ettim, sizlere arz edeceğim. 

Bence tatsız ve müesseseleri yıpratıcı tenkitlere 
sebep, bu organların görev ve yetkiierindeki sınırın 
tespitindeki ters ve yanlış yorumlardır. Anayasada 
bu yönde istenilen açıklık mevcuttur. Danıştay kara
rı - Anayasanın 132 nci maddesi genel bir madde
dir; - tüm yargı teşkilatı için hüküm ifade eder. 114 
ncü maddesiyle, diğer yargı teşkilatının yetkilerini sı
nırlayan hüküm olmadığı halde, idari kaza için bir 
sınırlama getirilmiştir. 

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

Daha yarısındayız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Siz yarışımlasınız; ama vakit tama

mına eriyor efendim. (Gülüşmeler). 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu sınır da idari yargının idari eylem ve işlemler ni
teliğinde yargı karan vermemesi hususudur. Anaya
sada, bu sınır aşılırsa idari yargı kararlan hakkında 
ne muamele yapılacağı ve 132 nci maddede mahke
me kararlannın yerine getirilmesi gerekip gerekme
yeceği hükmü karşısında ne yapılacağı hususu tasrih 
edilmemiştir. 

132 nci maddeye göre hâkimlerin Anayasaya, ka
nuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm 
vermeleri tasrih edilmiştir. İdari işlem ve eylem nite-

} liginde karar vermiş olan idari yargının kararlan, 
j Anayasanın 132 nci maddesi delaletiyle, 114 ncü 

maddesine aykın düşmektedir. 
j Anayasanın 8 nci maddesinde Anayasa hükümle

rinin yargı organlanm da bağlayın olduğu belirtil
miş bulunduğu halde Danıştayın eylem ve işlem nite
liğindeki kararının Anayasaya aykın bulunması dola-

I yısıyla, 8 nci maddenin yürütmeye de verdiği Ana-
j yasaya saygı görevi harekete geçebilecek ve yürüt

me idari yargı karan vasfında bulunmayan karar kar
şısında, onu icra etmeyebilecekfir ve böylece yürüt
menin Anayasaya aykın olan idari yargı karannı 

j icra etmediğinden sorumluluğu mevzuu bahis ol
mayacaktır. 

Bu organların... (CHP sıralarından «Vakit geçti» 
sesleri) 

Hakikaten şimdi kısaca okudum, hızlı hızlı oku
dum. Bunun üzerinde çok durdum. Ben çok kimselere 
de danıştım. Bu, herkes için, bu müesseseyi tenkit
lerden, münakaşalardan, dedikodulardan, yıpratma
lardan kurtaracak bir husustur. Bunun üzerinde du
rulmasını bilhassa rica ediyorum. 

I BAŞKAN — Süre bitti Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu organlar kararlarında Anayasanın getirdiği ince
ler Anayasanın istediği düzeyde nazara alındığı tak
dirde, tatsız ve kinci tenkitler kalkacaktır. Bütün 

I bir milletin ve hepimizin arzusu ve karan, hürriyetçi 
demokrasinin bütün müesseseleriyle ilelebet yaşama
sıdır. Vatanın ve milletin geleceği ve istikbali buna 
bağlıdır. 

j Hâkimiyet ve ondan doğan devlet güç ve kuvve
tinin millete ait olduğu esasım, her organın, her şe
yin üstünde gözde tutması lazımdır ve bu Anayasa
nın emridir. Bu emir yerine getirildiğinde yetki 

I çatışmalan olmayacaktır. Adalet duygusu... 
BAŞKAN — Saym Köylüoğlu... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım, son cümlemi söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, birkaç sayfanız 
var. Siz geçtiniz bir dakika. Şahsi sempatime göre 
uzatabilsem kolaylaştıracağız işi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sağol, sağol, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lütfedip bitirin efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Zaten «topluyorum» diyorlar birkaç cümle, «bitiri
yorum» diyorlar. Birkaç cümle... 
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BAŞKAN — Siz de tamamen dağıtıyorsunuz şim
di ama, (Gülüşmeler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devanda) — 
Muhterem arkadaşlar, son sözlerim şunlardan iba
rettir. Bunları diğer müesseselerin bütçelerinde de 
aynen tekrar edeceğim. 

Adalet duygusu ve milli hâkimiyet prensibi bü
tün kaza organlarının ilkesi ve ideali olmalıdır. Hak 
ve hürriyetlerimizin asıl teminatı, bu duygu ve an
layıştır. Bunu sağladığımız ölçüde başarılıyız de
mektir. 

Danıştay bütçesinin millete, mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını Allah'tan diler, hepinize saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğhı. 
Efendim Hükümet adına Devlet Bakam Sayın 

Mehmet Salih Yıldız söz istemiş bulunmaktadır. 
Buyurunuz Sayın Bakan, (CHP sıralarından al

kışlar) „ 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danış
tay bütçesi üzerinde grup sözcülerinin eleştirilerine 
bilahara cevap vereceğim, konuşmamın sonunda. 
Bundan evvel genel manada birtakım düşüncelerimi 
arz etmek istiyorum. 

Danıştay, değerli arkadaşlarımın da belirttikleri 
üzere, kuvvetler ayrılğı ilkesinin bir sonucu olarak 
Anayasamızda yer almıştır ve böylece idarenin her 
türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık tutul
muştur. 

idarenin keyfi ve hukuka karşı, hukuka ayları 
tasarrufları vatandaşın güvenceye kavuşturulması, bu 
müessesenin kurulmasıyla sağlanabilmiştir. Aksi hal
de idarenin keyfi ve hukuka aykırı tasarruflarını 
bir noktada frenlemek ve denetime tabi tutmak 
mümkün olmazdı. Nitekim, geçmiş devirlerin acı 
tecrübelerini hatırladığınızda, Danıştayın ne kadar 
önemli bir kuruluş olduğunu ve vatandaşın hak ve 
hukukuna ne kadar büyük bir güvence getirdiğini he
men tespit etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarını, bu noktada bir hususu 
belirtmek istiyorum. Eğer bu Anayasa nizamım be
nimsemiş isek, kendimizi kuvvetler aynhğı ilkesine 
alıştırmalıyız. Aksi halde devamlı şekilde huzursuz
luğun sebebi oluruz. 

«Bu Anayasa ile bu memleketi idare etmek 
mümkün değildir» düşüncesinde olanlar, hiç şüphe
siz ki, bu Anayasaya ve bu Anayasanın kuruluşla
rına devamlı şekilde karşı olmuşlardır. 

Evvela bu Anayasa ile bu memleketi idare etmek 
mümkün müdür, değil midir; eğer mümkün görülü
yorsa, mümkün ise hizmete taHp olunur ve hizmete 
talip olduktan sonra da bu Anayasanın gereklerini 
yerine getirmek ve bu Anayasada belirtilen kurum
lara saygılı olmak şarttır. 

Anayasamızın 4 ncü maddesini takdirlerinize su
nuyorum. Evvela, «Egemenlik» ne demektir? Anaya
samızın 4 ncü maddesi açıkça, «Egemenlik milletindir, 
ancak millet bu egemenliğini Anayasada gösterilen 
organlar eliyle kullanır» demektedir. Binaenaleyh, bu 
organlar? hangi organlardır? Yasama organı, yargı 
organı, yürütme organı gibi organlardır. Eğer biz 
yasama organında bütün yetkilerin toplandığım iddia 
ediyorsak, Anayasamızın «Kuvvetler aynhğı» pren
sibine ters düşmüş oluruz. 

Bunuma şunu demek istiyorum muhterem arka
daşlarım; her kuruluşun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, yani yasama organı dahil olmak üzere Anaya
samızda belirli görev ve yetkileri vardır. Hiç birinin 
diğerine üstünlüğü bahis konusu değildir. Her biri
nin kendine Anayasa gereğince tanınmış yetkileri 
mevcuttur. Bu inceyi benimser isek, bütün yargı or
ganlarıyla ve bu arada Danıştayla da çok rahat bir 
hukuki diyalog kurmak mümün olacaktır ve belki 
de şikâyetlerimizin çoğunun haksız okluğu meydana 
çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştaydan şikâyetçi ola
cağınıza, Danıştayın yürütme organına verdiği birta
kım yetkiler vardır, Anayasamızın verdiği birtakım 
yetkiler vardır. Ezcümle; Anayasamızın 140 ncı mad
desi, Danıştayın, 29 ve ek 7 nci maddeleri gereğince, 
yürütme organı, herhangi bir tasarrufunda bir tered-
düte düşerse, Danıştaydan mütalaa sorabiHr, Danış
taydan kendine yardımcı olmak üzere ve devamlı 
çalıştırmak üzere bir eleman isteyebilir ve bu eleman 
maaşım, hre türlü özlük haklarını bağlı bulunduğu 
Danıştay bütçesinden de alır, Hükümete biz herhangi 
bir ek külfet bahis konusu olmaz. Ama biz tereddüte 
düştüğümüz tasarruflarda bile «Acaba Danıştayın bu 
husustaki görüşü nedir; Danıştaydan bir mütalaa al
mak gerekir mi, gerekmez mi?» demez ve Anaya
sanın bize verdiği bu hakkı, Danıştay Kanununun 
bize verdiği bu hakkı kullanmazsak ve ondan sonra 
birtakım usul hatalan yüzünden birçok tasarruflann 
iptaline sebep olursak, bunun kusurunu Danıştayda 
aramak kanaatimce haksızlıktır. 

Değerli arkadaşlarını, umumiyetle grup sözcüsü 
arkadaşlarım, Danıştayın bugün hem ilk derece ve 
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hem ile genel olarak, üst derece idare mahkemesi I 
olarak çahşnğmı ve bu yüzden de yükünün son de
rece de ağır olduğunu belirttiler. Gerçekten böyledir. 
Binaenaleyh, bütün arkadaşlarımız, bölge idare mah
kemelerinin bir an evvel kurulması noktası üze- I 
rinde durdular. 

Bizden evvel işbaşında bulunan hükümetin hazır
ladığı ve bölge idare mahkemelerinin kurulmasına 
dair bir kanun tasarısı vardı. Bu kanun tasarısını da I 
tetkik ettik ve bazı bakanlıkların bu kanun tasarısına I 
karşı görüşleri alınmış; büahara biz Danıştayla te- I 
mas kurduk. O tasarı şimdi, daha da mütekâmil bir 
hale getirilsin diye Danıştayın tetkikine sunulmuş- I 
tur. En kısa sürede bölge idare mahkemelerinin ku- I 
rabıtasını sağlayacak bu tasarının huzurlarınıza ge- I 
leceğini tahmin ediyorum. Gerçekten de, yurdun her I 
yanmdan doğrudan doğruya Danıştaya açılan davalar t 
sebebiyle Danıştayın yükü lüzumundan fazla artmak- I 
tadır. Bu yükü azaltmak ve davaları bir an önce t 
sonuca bağlamak, dava dairelerinin adedinin çoğal- ı 
masıyla mümkün değildir. Binaenaleyh, ilk planda, I 
bölge idare mahkemelerinin kuruluşuna dair kanunu I 
çıkarmak emelimiz olacaktır. Böylece, Danıştay daha J 
rahat çalışma imkânım bulacak, davaların uzun süre i 
sürüncemede kalması önlenecek ve Danıştay - genel t 
bir tabirle - belki de zaman içinde, üst derecede bir f 
içtihat mahkemesi haline gelebilecektir. I 

Muhterem arkadaşlarım, grup sözcülerinden Da- I 
mştaya müteveccih tenkitleri bulunan sayın arkadaş- I 
lartmın görüşlerine cevap vermek istiyorum. I 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, Danıştay büt
çesi vesilesiyle anarşiden şikâyet ettiler. I 

Sayın Başkanın da kendilerine ikazıyhı belirttikleri 
üzere, bu bütçeyle anarşi arasında herhangi hukuki j 
bir bağlantı karmak mümkün olmadığı için, bu hu- I 
susa ait sözlerim cevaplamak mümkün değildir ve 
lüzum da görmüyorum. I 

Danıştay kararlarından genel iradelerle şikâyet et- I 
tiler ve ifadelerinin bir yerinde, Danıştayın siyasi ik- I 
tidann temayülüne uygun şekilde takdir hakkını kul-
lanmasmı temenni ettiklerini ifade ettiler. I 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır efen
dim, öyle söylemedim. I 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 
— Ben öyle anladım, zapta bakabiliriz. Eğer bu an-
lamdaysa, Danıştay, beffi yasalarla smırlanmıştır. I 
Kendi takdir hakkını iktidarın temayüllerine göre de
ğil, yasalara göre vermek durumundadır. I 

Yine bu sayın arkadaşımız yürütmeyi durdurma 
kararlarını eleştirdiler. | 

Muhterem arkadaşlarım, yürütmeyi durdurma ka
rarlarıyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Söz
cüsü Sayın Kösoğlu da bazı şikâyet ve temennilerde 
bulundukları için, ikisini bir arada cevaplamak isti
yorum, 

Değerli arkadaşlarım, evvela, 1977 yıh içinde me
murlarla ilgili davalara bakan 5 nci Daireye, yürüt
meyi durdurma kararlarıyla ilgili yapılan taleplerin 
sayısını arz ediyorum: 1977 yıh içinde 5 nci Daire
den 2 792 adet yürütmeyi durdurma talebi vaki ol
muş. Bu 2 792 talebe karşılık, Danıştay 5 nci Daire
si sadece 737 tanesine durdurma kararı vermiştir ve 
bu da dava sonuna kadar verilmiş kararlardır. Dava 
sonunda bu kararların elbette bir kısmı kalkacaktır. 

Şimdi, arkadaşım bir hususa temas ederek, «Efen
dim, yürütmeyi durdurma kararlarının birçoğu dava 
sonunda kaldırılmaktadır. Binaenaleyh, uzun süre bu 
yürütmeyi durdurma kararlarının husule getirdiği bir
takım sakıncalar olamaz mı? Eğer kararları isabetti 
idiyse neden davayla beraber bu kararı da kaldırdı
lar?» anlamında ve açık şekilde konuştular. 

Değerli arkadaşlarım, genel hukukta, umumi mah
kemelerde verilen ihtiyati tedbir kararları diye birta
kım ön kararlar vardır. Danıştayda da, tabir caizse, 
verilen yürütmeyi durdurma kararları bir ön tedbir 
ve geçici bir karardır. Bu kararın verilişinden sonra 
hemen idareye kararın bir örneği tebliğ edilir ve ida
renin, bu karara karşı savunmasını, süresi içinde bil
dirmesi istenir. İdarenin savunması alındıktan sonra, 
eğer Danıştay, verdiği yürütmeyi durdurma karalının 
haklılığına inanır ise, bunu dava sonuna kadar devam 
ettirme karan verir. Şayet, idaremin verdiği bügiler, 
sunduğu belgeler karşısında ilk talepte verdiği yürüt
meyi durdurma kararının mesnetsiz olduğunu görür
se, ki birçoğu da böyle olmaktadır, hemen bu ka
ran kaldırır. Binaenaleyh, yürütmeyi durdurma ka
ran verildiği her konuda, dava sonucunun da bu ka
rarın istikametinde olmasını istemek, evvela hukuka 
aykın bir istek olur, davaların mahiyetine ayları bir 
istek olur. 

Sayın arkadaşımız bir hususa daha temas ettiler: 
«Yürütmeyi durdurma kararları gerekçeli olsun.» 

Muhterem arkadaşlarım, yürütmeyi durdurma ka-
rarlannın, davanın esasına taalluk edermişeesine uzun 
bir gerekçeye bağlanması demek, Danıştayın, peşinen 
davanın esası hakkındaki kanaatini izhar etmiş ol
ması demektir. Bu mümkün değildir, hukuken de 
mümkün değildir. Yürütmeyi durdurma karan geçici 
bir karardır, her an ortadan kaldırılabilir, davanın so-
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nunda haksızlığı anlaşıldığı zaman da ortadan kaidın-
labilir. 

Adalet Partisi Sayın Sözcüsü arkadaşımız, TRT 
Genel Müdürü hakkında, İsmail Cem'le ilgili olarak 
verilen kararı eleştirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kesinleşmiş bir karar. 
Kesinleşmiş bir karar olduğuna göre, idarenin bu ka
rara uymaktan başka yapabileceği bir şey yoktur 
ve birçok safhalardan geçmiştir. Nitekim, eğer bu 
karar bizden evvelki hükümeti bağlamamış olsay
dı, en azından TRTye bir genel müdür tayin edebi
lirlerdi, edemediler; ancak vekâletle işi yürütebildiler. 
Binaenaleyh, hu kararın geçerliliğini kendileri de ka
bul etmişlerdir ve bu karar mevcut oldukça ve bu 
göreve talip olan kişi ısrar ettikçe başka bir genel mü
dürün tayin edilmesi mümkün değil. Verilmiş ve ke
sinlik kazanmış bir karardır. 

Yine, sayın arkadaşlarım Fransız Danışiayı ile bi
zim Danıştay arasında birtakım mukayeseler yaptı
lar ve birtakım rakamlar verdiler. 

Evvela, bu rakamların sıhhat derecesi nedir, şu 
anda bunları tespit etmek mümkün değil. Kaldı ki, 
Adalet Partisi sözcüsüyle, Milliyetçi Hareket Partisi 
sayın sözcüsünün verdiği rakamlar arasında da bü
yük farklar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Fransız Danıştay ma inti
kal eden yürütmeyi durdurma taleplerinin son derece
de sınırlı olduğunu evvela bilmemiz lazımdır ve on
ların yasalarındaki özelliklerle, bizim yasalardaki Özel
likleri de herhalde aynı anlamda tutmak mümkün de
ğildir. Eğer biz, şahsen bunu rahatlıkla ifade ediyo
rum, Danıştaym verdiği yürütmeyi durdurma kararla
rından çikâyetçi olacağımıza, çok daha dikkatli şekil
de idari tasarruflarda bulunursak ve bunları birtakım 
belgelere bağlar isek, Danıştay da çok daha dikkatli ka
rar vermek durumunda kalacaktır. Ama, verdiğimiz ka
rarlar, aldığımız tasarruflar hiçbir gerekçeye dayanmı
yor, tamamen bir keyfilik arz ediyorsa, Damştaydan, 
«Bunlara niçin yürütmeyi durdurma karan verdin?» 
diye de şekvacı olmak haklı bir şey değildir. Demin 
de arz ettiğim gibi, kaldı ki, Danıştay bu kararları 
geçici olarak vermektedir, bir tedbirdir; haksızlığını 
anladığı anda bu kararları her an değiştirebilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif şahıslara göre 
Danıştaym verdiği yürütme kararlarının da değişik 
olduğu iddia edildi. 

Bu husus merakımı mucip olduğu için, ilk günden 
itibaren bunu ben de araştırdım ve birtakım dosyala

rı da istedim. Sayın arkadaşlarımdan bilgi aldım. Du
rum şudur: Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan 
bazı hak sahipleri, bu taleplerine her türlü belgeleri 
bağlamaktadırlar ve Danıştay, tetkike konukluğu an
da, elinde müdellel, bir karar vermeye yeterli talep 
olduğunu görüyor ve buna göre karar veriyor. Bir kıs
mı da sadece kupkuru bir dilekçeyle talepte bulunu
yor. Bunun haklılığını tespit etmek mümkün olmadığı 
için, Danıştay, ilgiliye tebligat yapıyor ve belgeleri
nin ibrazım istiyor. Diyor ki, «Yürütmeyi durdurma 
talebiniz hakkında bir karar verebilmemiz için şu şu 
belgeleri ibraz etmeniz lazımdır.» Bu belgeler çoğu 
kez zamanında ibraz edilemiyor ve bu yüzden de 
farklı zamanlamalar husule gelebiliyor. 

Yine sayın arkadaşlarımız, Danıştaym görev ala
nının çok geniş olduğundan şikâyetçi oldular veya 
Danıştaym kendisini her konuda görevli addettiğini 
ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir yasa meselesidir. 
Yasalarımızda Danıştaya verilen yetkiler ne ise, Da
nıştay onları istimal etmektedir. Eğer bir gün Danış
taya verilen yetkiler çok görülüyorsa, bunun da yolu 
vardır. Eğer Yüce Meclis bunu yerinde görür ve 
idarenin tasarruflarıyla bu talebi bir arada ahenkli 
şekilde meczedebilirse, bunun da kararım verecek 
olan yine Yüce Meclistir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü sayan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bölge 
İdare Mahkemelerinin genellikle bir an evvel kurul
ması üzerinde durdular, diğer arkadaşlarım gibi. 
Demin bahsettiğim gibi, bu husustaki hazırlıklarımız 
ilerlemektedir; inşallah en kısa sürede huzurlarıza 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, Hükü
met olarak hukuka olan saygımızın, vatandaşın hak 
ve özgürlüklerine olan inancımızın ve idarenin keyfi 
kararlar vermesine karşı bir kararlılık taşıdığımız 
için, Danıştay kararlarına kesinlikle saygılı olacağız 
ve Danıştaym Türk siyasi hayatında, idarenin her 
türlü eylem ve işlemine karşı büyük bir güvence ol
duğuna Hükümet olarak da inanmaktayız. 

Sözlerimi bitirirken saygılarımı arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lütfen kürsüyü terk etmeyin efendim. 
Şu ana kadar sadece bir yazılı soru gelmiştir Sa

yın Bakana. Sayın Sonmncuoğlu... Bir dakika efen
dim. Bu arada tespit edeyim. Sayın Toksan. Başka 
soru sormak isteyen?.. Yok. 
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Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Efendim, burada yazılı olarak Say m Turan Ko

cal arkadaşımızın bir sorusu var. «1,5 yıl evvel aynı 
tarihte kapatılan TÖB - DER ve Ülkü Ocaklarının 
aynı anda Damştaya müracaatta bulunmuşlardı» de
dikten sonra «TÖB - DER'in iki gün içinde açıldı
ğını, Ülkü Ocaklarının henüz cevap alamadığını» 
ifade ediyorlar. 

Acaba biraz evvelki beyanınıza uygun bir durum 
mu bahis konusu? 

DEVLET BAKANI MEHMET SALÎH YILDIZ 
(Devamla) — Efendim, biraz evvel arz etmiştim. Al
dığım bilgilere, göre, genellikle, yani TÖB - DER 
veya Ülkü Ocaklarım hiç bahis konusu etmeden ge
nellikle ifade ettim, yürütmeyi durdurma kararların
da, talepte bulunanın belgeleri, zaman bakımından 
birtakım farklılıklar yaratmaktadır. Yoksa, Danış
tay herhangi bir ideolojik tercih yapmamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Somuncuoğlu, buyurunuz efendim sorunu

zu. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — «Kesinle

şen Danıştay kararlarına idarenin uyma mecburiyeti 
vardır» dedi Sayın Bakan. İsmail Cem İpekçi hak
kında da Danıştay kararı kesinleştiğine, göre, bugüne 
kadar niçin Genel Müdürlüğe davet edilmemiştir? 
Bundan sonra davet edilmesi düşünülüyor mu? (CHP 
sıralarından «Siz niçin davet etmediniz?» sesleri) 

ikinci sualim : Orta Doğu Teknik Üniversitesin
de Prof. Dr. Adnan Şafakoğlu, sözleşmesinin feshe
dilmesi ve işine son verilmesi üzerine Damştaya 
müracaat ettiğinde, Danıştay, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Kanununun özel bir kanun olduğunu, Da-
nıştaym yetki sahasına girmediğini ileri sürerek mü
racaatı reddediyor. Bu durumda olan, aynı şekilde 
sözleşmesi feshedilen bir profesör Damştaya aynı 
sebeple müracaat ettiğinde, Danıştay bu müracaatı 
muteber sayıyor ve bu profesörün müracaatını da 
makul görerek görevine iadesini istediği gibi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetinin, per
sonelin tayin ve azil yetkisini kaldırıyor. 

Bu konuda Sayın Bakan ne düşünmektedir? 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

Adnan Şafakoğlu, şu anda aldığım nota göre, ta
bii ismini öğrenmiş bulunuyorum ve diğer bahsetti
ğiniz isim hakkında ne gibi bir talepte bulunulmuş
tur? Danıştaym verdiği karar nedir? Bu, takdir 
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edersiniz ki bir hukuki konudur. Talebi, verilen ka
rarı, dosyayı görmeden, burada sizin de münasip 
karşılamayacağınız ve bir ölçüde indi addedilebilecek 
bilgi arz etmenin sakıncalarım belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı cevap olamğı var efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Tetkik edeceğim ve yazılı olarak arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Toksan... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — İsmail Cem 

İpekçi ile ilgili... 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Efendim, İsmail Cem'le ilgili.. 

BAŞKAN — Efendim, izin verir misiniz Sayın 
Bakan... 

Sayın Yıldız, Danıştaydan sorum5u bir Devlet 
Bakanı olarak cevaplıyor sorularınızı. Kararı veren 
mercie «Neden uygulamıyorsunuz?» sorusunun so
rulamayacağı kanaatindeyim. Bir başka bakanlıkta 
lütfeder sorarsınız onu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Hükümet 
adına... 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Bir baş
ka bakanlık yok, bu Bakanlık cevaplandıracaktır. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel cevaplandı 
Sayın Kösoğlu. 

Sayın Toksan buyurun. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Bakan, 

Danıştay davalan son derece uzun sürmektedir; fa
kat bazı davalar, tehiri icralar, kısa zamanda halle
dilmekte, hatta yıldırım telgrafla, özel ulakla bildi
rilmektedir. Bunların pek çoğu da solculara aitir. 
Acaba bunun sebebi nedir? 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştı daha evvel Sa
yın Toksan. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Yıldnım telg
rafla, özel ulakla. 

BAŞKAN — Bu yıldırım telgrafı yeni öğrendik, 
lütfen efendim, buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Toksan arka
daşımız, biraz evvel genel anlamda verdiğim izahatı 
her halde dinlememişlerdir, içeride yoklardı. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Burada idim. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Burada mıydınız efendim? 
Tehiri icra kararlannın kişilere göre, ideolojilere 

göre bir ayrıma tabi tutulmadığım, bunun birtakım 
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belge farklarından ve müracaatın usulüne uygun 
olup olmaması yönünden değişiklik arz ettiğini ifade 
etmiştim. Yıldırım tegraflarla bildirilip bildirilme-
d'iği hususunun da şimdi kendilerinden öğrenmiş bu
lunuyorum. Bu hususta herhangi bir bilgim yok-
tir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanın. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki 

son söz, aleyhte, Sayın Bundanh'nm; buyurunuz Sa
yın Buldanh. (CHP ve AP sıralarından alkışlar) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Halk Partili arkadaşlarımın istihza maksadıyla 
mı, yoksa cidden alkışlayıp alkışlamadıklarını bilmi
yorum; ama size alkışlamayı öğrettim. (CHP sıra
larından alkışlar ve gürültüler) 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Sayın Buldanh, 
sarhoşsun galiba. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir arkadaş «Sarhoşsun» diyor. Cevap vereyim 
mi, yoksa siz mi vereceksiniz? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi başlangıcın nasıl 
olduğunu siz de görüyorsunuz Sayın Buldanh. Alkış 
konusunu ilk defa kürsüye getirdiniz; siz buyurunuz 
efendim, konuyu konuşunuz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Yani alkı
şın karşılığı, sarhoş demek, öylemi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, buyurunuz. 
Ben işitmedim, böyle bir sözü söylememeleri lazım 
arkadaşlarımızın. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, siz istediğiniz kadar bir mevzuu ken
di istikâmetinizde istismar ediniz, bugün Türkiye'de 
bir hakikat vardır, o da, Danıştayın bir mevzu oldu
ğudur. 

Büyük bir kitle Danıştay mevzuunda sizin gibi 
düşünmemektedir. Hattâ o kadar ki, bugün Hükü
met dahi düşünmemektedir. 
«İdari mahkeme kararlarının icrası mecburdur» bu
yuruyorlar; ama, idari mahkemenin TRT'ye tayin et
tiği genel müdür halen yerine getirilmiyor ve Sayın 
Bakan da, niçin o genel müdürü yerine iade etmedi
ğini söyleyemiyor. Sayın Başkanımız da «Bu başka bir 
mevzudur, başka bir bakam ilgilendirir, o cevap ver
sin» diyor. 

Şimdi, buna kim cevap verecek? Sayın Ecevit mi 
cevap verecek? Çünkü, TRT Genel Müdürlüğü Baş
bakanlığa bağlı. Bu sabah Başbakanlık Bütçesi görii-
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şülürken yine sorduk, «İlgili bakana sorun» denildi. 
Şimdi, Danıştayla ilgili Devlet Bakanına soruyoruz; 
«Başka bakana sorun» diyor. Yani, bu soru mevzuu 
bu sene Meclisimizde ilâmaşallah anka kuşu oldu, 
herkes birbirine aktarıyor. Olmaz böyle şey. 

: Muhterem milletvekilleri, bu mevzu değişebilir; ya
rın siz muhalefet, biz iktidar olabiliriz. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Hayal o hayal. Av-
cunu yala sen. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Onu Allah 
bilir. Biz, bu lafları bu kürsülerde 12 yıldır dinliyo
ruz. 12 Marttan sonra «Süleyman Bey Başbakan ola
maz» dediniz; üç defa Başbakan oldu. Onun tayini 
size ait değildir, kimin ne zaman geleceğini yüce mil
let bilir. 

Gelelim Danıştaya, muhterem milletvekilleri. TRT 
bir müsabaka açıyor, müsabakaya bir şarkı iştirak 
ediyor; şarkının ismi, «Biz hayvanız» diyor, «Biz hay
vanız»; şarkıcı bunu söylüyor. 

Jüri heyeti, böyle bir şarkının Türk televizyonun
da okunamayacağını, müsabaka dışı bırakılmasını ka
bul ediyor; ama Danıştayımız, «Biz hayvanız...» 
«Evet, siz hayvansınız» diyor, müsabakaya sokuyor. 
Buyurun... (CHP sıralarından alkışlar) Bu da idari 
mahkeme... Kendilerini hayvan olarak kabul eden 
insanların şarkılarını müsabakaya sokuyor ve 3 ncü 
oluyor, beyler 3 ncü veya 2 nci. 

İSMET ATALAY (Kars) — Danıştay mı 3 ncü 
yaptı? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Hareket nok
tasına bakın siz. 

Danıştay, talebe sınıfta kalır geçirir; albay terfi 
edemez, paşa yapar; adam, «Hayvamz» der, kabul 
eder. Bu neyin Danıştayı? 

Muhterem milletvekilleri, bir zamanlar bu mille
tin bir üslubu vardı; mektebi okul yaptınız, okullar 
kapandı. Şûrayı Devleti Danıştay yaptınız, ne danı
şıyorsunuz, ne soruyorsunuz? Kendi bildiğiniz gibi, 
siz ne istiyorsanız, o oluyor. 

İzmir Ekspres Gazetesinde Güngör Yenice adın
daki bir arkadaşımız bir yazı yazdı, dedi ki: «İsmail 
Cem'in itiraz dilekçesini, Damştaydan bir raportör 
gelerek TRT Genel Müdürlüğüne, beraber hazırlan
dı.» dendi. , 

Ben, bunu soru haline getirdim, sordum. O zaman, 
Hükümet buna cevap vermedi. O yazı tekzip edilme
di ve Danıştay, tehiri icra karan verdi; arkasından 
kararı bozdu. 

243 — 



M. Meclisi B : 110 19 . 2 . 1978 O : 2 

NtZAMJETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Hükümet
te kim vardı o zaman? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — O zaman 
Ecevit Hükümeti vardı. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Çoban, rica ediyorum... Lüt
fen efendim, lütfen... 

İSMET ATALAY (Kars) — Ecevit almadı ki, Da-
nıştaya gitsin. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bekle, bekle 
biraz. Cevap bekle de, konuşma. 

Muhterem milletvekilleri, işin esprisi yok. Yani 
şakaya alınacak iş değil. Çok şey olarak şakaya alı
nır ama, işte böyle güle güle Devleti dejenere ediyo
ruz; ciddiye almaya almaya. 

Bir gün - ikna olarak - polis müdür muavinini 
alırsınız, emniyet genel müdür muavini yaparsınız, 
terfi ettirirsiniz, 657 sayılı Kanuna uygundur. Ama, 
Danıştay, sizin gibi düşünmüyorsa icranın bu tasar
rufuna set çeker. 

ZEKÎ KARAGÖZLÜ (Manisa) — Saygımız var
dır ona. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Allah razı 
olsun, saygı gösterin gayet tabii. 

O vakit nasıl iktidar olacaksınız? Anayasanın 14 
ncü maddesi Danıştaya, «idari tasarruf mahiyetinde 
karar alamazsınız» diyor. Nasıl alıyor bu kararı? 

Demek ki, şimdi, bu şartlar altında bizim TRT 
Genel Müdürlüğü, edeb müddet Cem ailesine tahsis 
edilecek, irsi olarak. İsmail Cem, - Allah uzun ömür 
versin - ölürse, evladı; o ölürse, torunu... Yani, Os
manlı saltanatı gibi, Cem tpek saltanatı da TRT hü
kümranı olacak ve siz de, «Hükümetiz» diyeceksi
niz. 

tşte, bakınız, adamın elinde Danıştay kararı; ka
pınızı çalıyor, adamı yerine oturtamıyorsunuz veya
hut oturtmuyorsunuz; Genel Müdürü oturtamıyorsu
nuz. Niye oturtamıyorsunuz? Haydi buyurun. 

tşte, bizim şikâyetimiz buradan. 

Biz, Danıştaym kararları uygulanmasın demiyo
ruz; Danıştay, tehiri icra kararı almasın demiyoruz. 
Bizim dediğimiz, sınıf geçemiyen talebeyi sınıf geçirt
mek. 

Kanuni tasarrufları; sırf siyasi maksat ile karar 
alıp, o icranın tasarruflatına set çekmek, tşler, doğ
ru olsun, hukuka uygun olsun diyoruz. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, val
lahi çuvalladı. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Beyefendi, 
sjzin bıyıklarınız ağarmış benimki gibi; biraz akhmz 
ağarsa, iyi olacak. Aklınıza ağartın, rica ediyorum. 
(Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, siz öyle düşünün, biz böy
le düşünmekte devam ediyoruz. 

Bu Danıştay, bugünkü haliyle kaldığı müddetçe 
kimseyi memnun etmeyecektir ya. 

Burada bir tek şey var; Atatürk'ün 1935'te Darül
fünun için yaptığı bir kanun var ya... Danıştay mül
gadır, yersiz kurulmuştur. 

Saygılar sunarım. (AP, CHP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buldanlı. 

Yalnız, bir hususu ifade etmek zorundayım: Sa
yın Buldanlı, Başbakanlık Bütçesinde, İsmail Cem'le 
ilgili soru sorduğunu ve Başkanlığın buna cevaz ver
mediğini söylemiştir. 

Böyle bir hadise vaki olmadı Sayın Buldanlı; zap
ta geçirtmek zorundayım. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sonuçlandı... 
Bölümlere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, onayınıza sunacağım: 

C) Danıştay Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 40 923 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargı, damşma ve inceleme 57 138 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 396 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu surede, Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
Meclisimizce yapılacak görüşmeler bitmiş ve bütçe 
kabul edilmiştir. 
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Bütçenin, Danıştaym değerli mensuplarına ve ulu
sumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız 
uyarınca, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Büt
çesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, akşam programı olmaması için, bitene kadar ka
rar atarsanız iyi ohır. 

BAŞKAN — Uzarsa, yaparız Sayın Uysal; şimdi
lik 1 saat 1 çeyrek zamanımız var. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mus
tafa Şentürk, Milli Selâmet Partisi adına Sayın Ab
dullah Tomba, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Çatalbaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adı
na Sayın Sadi Somuncuoğlu söz almış bulunmakta
dırlar. 

Kişisel olarak, lehinde Sayın Âdem Ali Sanoğlu, 
Sayın Mehmet Irmak ve Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğ-
lu söz isteğinde bulunmuşlardır. 

Bütçenin aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar ile Sa
yın Mehmet Özutku konuşmak istemektedirler. 

Üzerinde, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mehmet 
Çatalbaş ve Sayın Şener Battal söz almak istemişler 
ve sıraya girmişlerdir. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma, 
Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Şentürk'tindür; 
buyurunuz Sayın Şentürk. (CHP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Süreniz 20 dakikadır Sayın Şen
türk. 

CHP GRUPU ADINA MUSTAFA ŞENTÜRK 
(Malarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Devlet İsta
tistik Enstitüsü hakkındaki görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızdayım. 

Konuşmama, Büyük Ata'nın, şu özdeyişi ile girmek 
istiyorum: «Hayatta en gerçek yol gösterici, itimdir, 
fendir. Bundan başka yol gösterici aramak aptallıktır, 
sapıklıktır, deliliktir» demektedir Mustafa Kemal. 

İstatistik de, Devlete yol göstermesi, ışık tutması 
yönünden bir bilim dalıdır. Kalkınma, planlı kalkınma 
yolunu benimseyen ülkelerde istatistik, pozitif bilim 
kadar önemlidir. Ülkemizin nüfus, sağlık, eğitim, kül
tür, üretim, inşaat, muhasebe, ticaret, sanayi ve bu
nun gibi sayım ve anketleme işlerini yürütür. Bu ça
balarıyla Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizin eko-
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nomik, sosyal, kültürel yüzünü gerçek yönü ile ortaya 
koyar. 

Bu nedenle, bilgisayarların kullanılması, bakımı, 
değişen ve gelişen çağımız teknolojisine ayak uydur
ması zorunludur. Kendini yemlemesi gereken bir kuru
luşumuzdur Devlet İstatistik Enstitüsü. Yapısı gereği, 
eğitim ve öğretimi de farklı olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsünün, 
sayısal bilgileri sağlama, sağlıklı kaynaklara dayandı
rarak zaman yitirmeden, verilerini, kamunun yararına 
sunması gerekir. Birtakım gerçekleri önümüze sağlık
lı bir biçimde sergilemelidir. Ülkemiz için sergileme
lidir, ulusumuzun geleceği için sergilemelidir. Bunda 
Devletin büyük yaraları vardır. Sayısal bilgiden yok
sun konuşma, düşünme, karar alma, hatta uygulama, 
gerçekçilikle bağdaşmaz. 

Sayısal bilgilerin değeri, güncellikleri tazelikleri 
ve canlılıkları ile doğru orantılıdır. İstatistikler ne ka
dar çabuk yapılır ve yayınlanırsa, ondan yararlanmak 
o kadar yararlı ve gerçekçi olur. Bu konuda zaman 
zaman aksamalara hatta gecikmelere tanık olmakta
yız. Bilhassa, seçimleri etkileyen nüfus sayımları so
nuçları bilinerek gecitkirilmektedir; kamuoyundan, 
siyasi parti gruplarından, basından gelen baskıdan 
sonra açıklama gereği duyulmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilâtı ve Sanayi Odası Birliği ve 
organizasyon noksanlığı da zaman zaman görülmek
tedir. Aynı konuda organizasyon eksikliği nedeniyle, 
farklı kuruluşlar değişik rakamlar verebilmektedir. 
Çeşitli idari bilimlerin kendi içlerinde kurmuş olduk
ları istatistik enstitüsü ile işbirliğine gidilmeli, belli 
konularda standart istatistikler hazırlanmalıdır. Dev
let Planlama Teşkilatı ile sdu ve sağlıklı diyalog ku
rularak, Devlet Planlama Teşkilatı bu külfetten kur
tarılmalıdır. 

53 sayılı Yasanın 27 nci maddesinin son fıkrası 
değiştirilerek, bu istatistiki bilgiler, vergi kaçakçılığı
nın önlenmesinde kullanılması için, Maliye Bakanlı
ğının veya görevlendireceği memurların bilgisine 
mutlaka ve doğru olarak sunulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
bu saydığım ağır ve ciddi görevlerini, doğru ve taraf
sız bir biçimde gerçekleştirmesi, bu kurumun, politi
kanın etkisinden kurtarıhnasıyla mümkün olacağı ka
naatindeyim. Ancak, bugüne kadar, Birinci ve İkinci 
MC Hükümetleri döneminde kurum, üzülerek belir
telim ki, politikanın bataklığına gömülmüştür. Ensti
tünün bağlı bulunduğu bir MHP'li Devlet Bakanı, 
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karargâhını Enstitünün içinde kurmuştur; böylece, 
Enstitüde bir komandolaşnıa harekâtı fiilen başlamış
tır. Bu komandolaştırmamn, tüm yurt düzeyindeki 
müdürlük ve şubelerde de en hızlı bir biçimde gerçek
leştirilmesi yoluna gidilmiştir. Daha önce 11 ilde ça
lışmalarını sürdüren Devlet İstatistik Enstitüsü, MC 
Hükümetleri zamanında 65 ile çıkarılmıştır. Kadrosu 
da merkezde 1 719, taşrada 519 olmak üzere, toplam 
2 238'e çıkarılmıştır. Bu personel sayısı elbette ki, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün yüklendiği çok yönlü 
ve ağır görevler karşısında fazla sayılmamalıdır. An
cak, kadroların nasıl ve ne biçim doldurulduğu ilgi 
çekicidir. 

Bu kadrolara personel alınırken, bilgi, yetenek, 
uzmanlık ve kariyer dikkate alınmaksızın, belli bir 
ideolojik görüşe saplanmış kişiler doldurulmuştur. 
Bu kurumlarda, «Dokuz Işık»'ı bilmeyen, Ülkü Ocak
larına kayıtlarım yaptırmayan ve de saldırılara katıl
mayacak olan ldşiler barındınlmamıştır, sokulmamış
tır. Eskiden giren, etliye sütlüye karışmayan memur
lar ise, ağır baskı altına alınarak, toplu bir esaret ha
yatı yaşatılmıştır. Daha açık bir deyimle, Devlet İs
tatistik Enstitüsü, MHP'nin ve onun' yandaşlarının, 
cinayet şebekelerinin, baskınları tezgahlayanların bu
güne kadar yemliği olmuştur. Bu kurum, yurt düze
yindeki olayların tezgâhlandığı, baskınların yapıldığı, 
hücreler görünümünü arz etmektedir. 

Geçirdiğimiz Kurban Bayramında, Hekimhan'da 
oynanan kanlı oyunu, dedelerinin intikamını almaya 
çalışan Ermeni kökenli Hekimhan ülkücüleriyîe, Ma
latya Devlet İstatistik Enstitüsünde görevli Selâhattin 
Akyüz ve onun uzantısı Ankara Devlet İstatistik Ens
titüsünde görevli Üstün Kurdoğlu... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sivil general. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Devamla) — ...Devletin 

polisi olması gereken Metin Akyüz (Ankara), Rifat 
Akyüz (Erzurum), Halil Akyüz (Samsun) gibi polis
lerle, ensdüstri meslek lisesi öğretmeni ve Malatya 
Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Deniz gibi gözü dön
müş kişilerle, bu kişilere uşaklık eden Vali Küçüktir-
yaki ile Emniyet Müdürü İsmail Köse tezgâhlamıştır. 
Bu olayda, vali ve emniyet müdürünün gözetiminde, 
tam 85 kişi, insanlık dışı işkencelere manız bırakılmış
tır. Bu işkence yapılanlardan bir kaçının raporları 
elimdedir. 

«Bekir özdemir : 30 günde iyileşebilir. 
Kemal Devran : 14 günde iyileşebilir. 
Doğan Ünsalan : 12 günde iyileşebilir. 
Abdülkadir Mutlu : 17 günde iyileşebilir.» 

Raporları, işkencelerinin kanıtıdır. Bu olayda ol
duğu gibi, 1975'tc Beyîerderesi olaymda 7 gün, suçsuz, 
günahsız yere işkence yapılan öğretmen Vahap De
mir ve Ali Baî'ın işkence raporları ve suçluları hak
kında bugüne kadar - üzülerek belirtelim ki - hiçbir 
işleme tanık olamadık. 

2 . 12 . 1977 günü Doğanşehir'de, başlarında 
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hanefi Bay
ram, Doğanşehir Ülkü Ocakları Başkanı Metin Şen-
can olmak üzere liseden başlatılan kanunsuz yürüyüşe 
izin vermeyen kaymakam ve emniyet yetkilileri, em
niyet amiri ile beraber polisler, bu cinayet şebekele
rinin saldırılarına maruz kalmış, yaralanmışlardır. Ra
porları da vardır. Ancak, zamanın Sağlık Bakanı Sa
yın... 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, bir hususu öğrenmek 
istiyorum efendim : Bu söylediğiniz kişiler, İstatistik 
Enstitüsünde mi çalışıyorlar? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Devamla)'— Evet 2 ta
nesi orada efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Devamla) — Sayın Cen
giz Gökçek Beyefendinin ilçeye gelerek, mağdur olan, 
onuru kırılan Türk polisine baskı yapmasıyla şikâyet
leri önlenebilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şu halde, enstitüler gerçek
ten Milliyetçi Hareket Partisinin birer atış poligonu 
gibidir. Bu Kurumun arabaları ise, Devlet hizmeti ye
rine, vurucu güçlerin aracı halinde açıkça baskın
larda kullanılmıştır. Kısaca, Devlet İstatistik Enstitü
leri, kapıcısından kurum başkanına vanncaya kadar 
faşistleştirilmiştir. Yakasında Bozkurt rozeti bulun
mayan, değil Kurumda çalışan memur, işi gereği ku
ruma gitmesi gereken herhangi bir yurttaş dahi, bu 
kurumların kapısını açma cesaretini bugüne kadar 
gösterememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kurumlarda aybaşların
da maaş alan memurlardan, Milliyetçi Hareket Par
tisine zorla para toplanmaktadır. Faşist bir toplum 
oluşturma çabasını sürdüren belli basın organlan, zo
raki, ortaokul ve liselerde satıldığı gibi, bu kurumlar
da da satılarak, biriken paralarla ülkücü militan si-
lahşörlere silah almak, giydirmek, yedirmek, hatta 
cep harçlığı yaptırmak gibi hizmetleri karşılanmıştır. 

53 sayılı Yasaya göre idare edilen bu kamu kuru
luşunun, alacağı elemanlarının sınavım kendisi yap
ması gerekirken, Milliyetçi Hareket Partili belediye
lerce, sınav yapılmış süsü verilerek, MHP'Ii militan
lar bu kamu kuruluşlarına doldurulmuşlardır. Bu bi-
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lim kurumlarında bu şekilde personel alımı yapılırsa, 
elbette ki, kurumlarda olaylar durmayacaktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, Aralık 1977'de, asan
sör olayını basından izlediniz. Bu asansör olayını da 
yaratan, yine bu kafayla bu şekilde sınavlarla alın
mış sözde milliyetçilerdir. 31 Ocak 1978 günü, dışa
rıdan toplatılan Milliyetçi Hareket Partili militanlar, 
Devlet İstatistik Enstitüsüne girerek buradaki memur
ları zorla dışarı çıkartıyor, Hükümet aleyhine gös
teri yapıyor. Tatbikatta bunlar böyle iken, görünüşte 
sahte barış güvercini olan bu militanlar, bu güzelim 
Devlet müessesesini işlemez hale getirmişlerdir. Bu 
eylemlerini Türkiye çapına yaymak için, bölge müdür
lükleri ve il müdürlükleri ihdas ediliyor, Devlet ku
ruluşu niteliğinden çıkartılarak Milliyetçi Hareket 
Partisinin bir yan kuruluşu haline getiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri Devlet İsta
tistik Enstitülerinin, başta, milli eğitim kurumlarımız 
olmak üzere, diğer Devlet kurumları gibi 3,5 yıl iş
gal altında bulunduğunu vurgularken, enstitülerin, ken
dilerine verilmiş asıl görevlerini tam olarak yaptık
larına inanabilir misiniz? Elbette ki, hayır. Zaten bu 
koşullar altında hizmet beklemek de bir hayalden 
ibaret kalır. 

Sayın Hükümetten, Sayın Bakandan, bu kurumları 
işgalcilerden biran önce kurtarmasını beklemekteyiz. 
Anayasamızın ve kurumun, kanun ve yönetmelikleri
nin emrettiği bir şekilde bağımsız bir Devlet kurulu
şu haline getirilmesini bilhassa bekliyor ve bunun ta
kipçisi olacağımızı Sayın Bakana arz etmek istiyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, istatistik -verilerinin değerlen
dirilmesi hizmetlerine 1976'da 59 153 300 Türk lirası, 
1977'de 64 862 000 Türk lirası olarak ayrılan fonun, 
1978 bütçe tasarısında artırılarak, 203 900 000 Türk 
lirasına çıkartılmasını, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
bünyesi, iş hacmi ve gelişen teknoloji koşullan, bun
lara bağlı olarak personel sayısının artırılmasının uy
gun ve zorunlu olacağına inanıyoruz. Bu da, bugün
kü Hükümetle geçmiş Hükümetlerin hizmet anlayı
şındaki farkı ortaya koyacaktır. 

Bilimsel anlayışa değer veren bir görüşle, idari 
hizmeti önde tutulmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1977 bütçesindeki cari harcamaları 115 520 000 
Türk lirası iken, 1978 yılında bütçe teklifinde bu ra
kam 210 607 000 artışla, toplam 326 107 000 Türk 
lirası olarak öngörülmüştür. Böylece, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün daha fazla personel çalıştırması ve 
modernize olması bakımından bu artış son derece 
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önemli bir rakamdır; ama arzu ediyoruz ki, bu büt
çe artışları, Devlet. İstatistik Enstitüsüne yaraşır bir 
biçimde sarf edilsin; bundan önce olduğu gibi karan
lık emeller uğruna sarf edilmesin. 1977 yılmda 
182 838 500 TL. olarak bağlanan Devlet İstatistik 
Enstitüsü Bütçesi, 1978 mali yılı Bütçe tasarısında 
341 420 000 TL. olarak öngörülmektedir. Bu artış 
farkı ise, Hükümetin, Devlet İstatistik Enstitüsüne 
verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Biz, bunu, 
memnuniyet verici bir gelişme olarak görmekteyiz. 

Bu nedenle, Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesini 
olumlu bulduğumuzu belirtir, şahsım ve Grupum 
adına hepinize saygılar sunanm. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Şentürk. 
Hükümet ve komisyonun hazır olduğu görüşme

lerde, söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Abdullar Tomba'da; buyurunuz efendim. 

MSP GRUPU ADINA ABDULLAH TOMBA 
(İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün 
1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla ilgili ola
rak Milli Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini be
lirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bütçesini görüştüğümüz Devlet İstatistik Enstitü
sü, kanunla kendisine belirli görevler verilmiş olan 
önemli bir kamu kuruluşumuzdur. Esas itibariyle Ens
titünün görevi, bir tespit ve araştırma faaliyeti ola
rak belirlenebilir. Bu araştırma ve tespitler, başka 
öğelerin, gayelerin elde edilmesi ve geliştirilmesine 
yardımcı olmayı hedef almaktır. 

Memleketimizde ekonomik ve sosyal olaylarla il
gili rakamlara dayanan bilgilerin toplanması faaliyeti, 
oldukça eskidir. İstatistik çalışmaların önemi, eski 
çağlardan beri bilinmektedir. Nerede bir medeniyet 
belirtisi, ekonomik ve sosyal gelişme, teknik ve ilimde 
ilerleme görülmüş ise, bunun gerisinde istatistik! bil
gilerin büyük yardım ve desteği olmuştur. Bu, İslam 
dünyasında böyle olmuştur. Batı dünyasında da böyle 
olmuştur. İslam âleminde ilk nüfus sayımı, daha Hic
retin ilk yularında yapılmıştır. Osmanlı Devleti ye
ni kurulduğu sıralarda toprak sayımı, nüfus sayımına 
önem verilmiştir. Bu alanda birçok sayımlar yapılmış, 
neticede, Nüfus Sicil Nizamnamesi ve nüfus tezkeresi 
meydana getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından son
ra, 1926 yılında, Başbakanlığa bağlı, yeni merkezi 
sistem ile çalışan İstatistik Umum Müdürlüğü teşki
latı kurulmuştur. Bu kuruluş, 1962 yılına kadar ülke
mizde yegâne bilgi toplama merkezi olarak çalışmış 
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ve aynı yıl, 53 sayılı Kanun ile yetki ve sorumluluk
ları genişletilerek, Devlet İstatistik Enstitüsü adı altın
da bir araştırma merkezi hüviyetine kavuşturulmuştur. 

Çeşitli ekonomik ve sosyal münasebetlerin arzu 
edilen ileri hedeflere getirilmesi, ancak yeterli istatis-
tiki bilgilere bağlıdır. Üykemizde, önceleri daha çok 
devlet dairelerinde bazı kamu hizmetlerinin görülme
sinde yararlanılan istatistiğin uygulanış alam zamanla 
çok genişlemiştir. Bu suretle, sadece kamu sektörüyle 
değil, özel sektörün ve toplumun her alanıyla ilgili ha
le gelmiştir. Bu meyanda, ekonomik olaylar; üretim, 
tüketim, ulaştırma, pazarlama, sürüm faaliyetleri, ge
lir ve gider dağılımı, istihdam, iş ve işsizlik problemi 
ile ilgilenerek, çalışmaları oldukça genişlemiştir. 

Devlet ve millet hayatında öz kaynakların bilin
mesi ve ölçülmesi, Devlet İstatistik Enstitüsünün ha
len, kararlarının isabetinin anaunsurudur. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, halen mevcut personel 
araç ve gereçleri ve kendi imkânlarıyla nispeten iyi ça
lışan kurumlarımızdan biri olmakla beraber, Enstitü
nün, bugünkü haliyle Devletimizin ve milletimizin bü
tün ihtiyaçlarını arzu edilen şekilde karşıladığa söyle
nemez. Bunun için, evvelemirde Devlet İstatistik Ens
titüsünün kuruluş kanunu, bugünün ihtiyaçlarına gö
re yeniden ele alınmalıdır. Gördüğü hizmetin önemine 
binaen, bilgili ve tecrübeli personele kavuşturulması 
İçin gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, araç ve gereç ve bütün 
personeliyle, gelişen teknolojiye uyduruhnalıdır. İsta
tistik değerlendirilmelerinde bilgisayarlardan daha bü
yük ölçüde yararlanılmalıdır. Devlet ve millet haya
tında gerçek ve doğru kararlar alınabilmesi, istatistik 
biîgileriıı zamanında ve doğru olarak elde olunalbihne-
sme bağlıdır. Devlet İstatistik Enstitüsünün faydalı ça
lışmaları meyamnda, İslam ülkelerine istatistik ve araş
tırma uzmanları ve teknisyenler göndermek suretiyle, 
İslam ülkeleri arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesine çalışılması temennisiyle söz
lerimi bitiriyorum. 

1978 Mali Yılı Bütçesinin, Devlet İstatistik Ensti
tüsü mensuplarına ve Devletimize hayırh ve uğurlu ol
masını Cenabı Hak'tan niyaz eder, Meclis üyelerine, 
MiHi Selâmet Partisi, şahsım ve Grupum adına saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tumba. 
Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Çatalbaş'ta; buyurunuz sayın Çatalbaş. 
AP GRUPU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 

(Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın milletvefcilleri; 
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1978 Mali Yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Konuşmama başlarken, Yüce Meclisin değer
li üyelerini ve Devlet İstatistik Enstitüsü değerli yöne
tici ve mensuplarını, grupum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, sosyal, ekonomik, bü
tün faaliyetlerin; demografi hareketlerinin; eğitim, kül
tür, sağlık, tamm, madencilik ve maden istihracı, ima
lat, inşaat, üretim, tüketim, gelir ve gider dağılımı, mit 
li gelir, iç ve dış ticaret, ulaştırma, pazarlama, sü
rüm, istihdam, seçim, turizm, toptan ve perakende fi
yat endeksleri, iş ve işsizlik problemlerini sayısal ve
riler halinde toplayıp, kullanıcılara sunmak görevim 
yürütmektedir. 

Ayrıca, istatistikle ilgili kamu kuruluşları arasın
daki koordinasyonu sağlamak, istatistik standartlarını 
tespit etmek, istatistik analizleri ve etütleri yapmak, ge
nel nüfus, genel tarım, genel sanayi, iş yerleri sayımla
rım yapmak ve bir ilimizde uygulanan arazi kullanımı, 
buğday verimi, su ürünleri üretim anketlerini 20 ili
mize; 11 ilimizde başlanan endeks çalışmalarını da 67 
ilimizde uygulama için planlama yapmıştır. Hükümet 
ve Devlet Planlama Teşkilatının 5 Yıllık Kalkınma 
Planlarında öngörülen sayım ve anketlerle önemli ça
lışmalar yapan bir kuruluşumuzdur. 

Rakamları konuşturmasını bilenler için çok değerli 
olan istatistiği, CHP'Ii Sayın Fakih Özlen ve diğer 
muhterem konuşmacıların, «Yalan, kuyruklu yalan, 
sonra istatistik gelir» şeklindeki, şaka da olsa, benze
timleri son derece esef vericidir. Çünkü, sosyal ve eko
nomik bütün faaliyetlerin değerlendirilmesi, istatistik 
sayesinde yapılagelmiş ve yapılmaktadır. 

İstatistiğin önemi, daha Hicretin ilk yıllarında, Ba
tı âleminden önce İslam âleminde, kavranmış; ilk nüfus 
sayımı Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında 
cihada, zafere veya harbe gidernlerin sayımı şeklinde 
yapılmıştır. 

Biraz önce bu kürsüde konuşan Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü, konuşmasında, siyasi bir 
karargâh olarak saydığı bu kuruluş için, yalnız 
CHPli Sayın Erdoğan Bakkaîbaşı ve Sayın Sadet
tin Demirayak'm Senato'da yaptıkları konuşmalar
da, pek. Bütçe ile alakalı olmayan değerlendirme
ler içinde bakınız ne gibi bir tasnif getiriyor; burada 
çalışan değerli memleket çocuklarını, sadece beceri
leri, kazanılmış halkları, tahsilleri ve çalışmalarıyla 
değil, siyasi kanaatleriyle şöyle ayırmaktadır: 
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«Ot» tabir edilenler 5, yani etliye sütüüye karış
mayanlar, görevlerini yapanlar, olsa olsa Adalet Par
tili veya Milli Selâmet Partili olurlar; kadrolu ko
münistler 15; yevmiyeJi gelen komünistler 7; kıpkr-
zil komünistler 16; Personel, Fiyat, Ticaret, Tarım* 
Adîiye, Turizm, Milli Eğitim* İnşaat, Bilgi İşlem Mer
kezi, Maliye ve Evrakta çalışan diğer komünistler 
38; çene tamir cerrahisinde ©lanlar, yani çenesi mut
laka kırılacak olanlar 18; Türkiye Sosyalist İşçi Par
tisinde olanlar 4; Enstitüden atılması gerekenler 
50 - 60; Ülkücüler 7; ayrıca her katta odabaşları 6; 
diğer çalışanlar da Milliyetçi Hareket Partili millet-
tanSar şeklindeki ayırımı çok caîübi dikkattir ve esef 
vericidir. 

Eli sopalı gençliği sokağa dökenler, kamu kuru
luşlarında yığmak yapanların kimler oMuğu, bugün 
bu felaketi önleyemeyenlerin de feryadı, tarih huzu
runda vebal ve sorumlulukla dolu bir gerçeğin için
de yatmaktadır. 

Gelelim bugünkü duruma. Bu güzel kuruluşu
muzda yaptığım incelemelere gelince; başta Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit olmak üzere, her fırsatta «İşsiz
liğe son verelim; işsize iş bulalım. Anarşinin kökeninde 
işsizlik ve ekonomik bunalımlar yatmaktadır. Önce iş
sizliği ortadan kaldıracağız. Hukuk devletiyiz; hiç
bir memur, işçi ve vatandaşın sebepsiz yere muta
zarrır olmasına gönlümüz rıza gösteremez» terane-
leriyle radyo ve televizyon yayınlarını tekeli altına 
alan, gazetelere manşet teşkil eden Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcülerinin, henüz 45 nci günü dolduran İk
tidarları zamanında ortaya koydukları icraat» bu be
yanları ile 'korkunç bir çelişki teşkil etmektedir. Dev
let İstatistik Enstitüsünde cereyan eden olaylar, bu 
çelişkinin canh örneği oîarak huzurlarınıza getirilmiş
tir. 

Sayın Bülent Ecevit'ten soruyoruz: 25 Ocak 1978 
Çarşamba günü saat 16.30'da Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlık koltuğuna oturtulan kişinin, ertesi 
gün sabah saat 9.30'a kadarki icraatından haberleri 
var mıdır? Bu tarihe kadar Devlet ve millete üstün 
başarı ve liyakatla hizmet vermiş olan Devlet İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığı Personel Müdürü, Bütçe 
Müdürü, Genel Hizmetler Müdürü, Evrak Müdürü, 
Sosyal Hizmetler Müdürü, Teknik İşler Dairesi Baş
kan Yardımcısı ve müdür muavinlerinin gerekçesiz 
görevlerinden alınmalarından haberiniz var mıdır? 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Oymak başkan
ları. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Devam 
edelim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gümüşha-
nedc senin heykelini dikeceğiz. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Davet 
ederim sizli Gümüşhaneye. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Komşu sa
yılırız zaten. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — İstatistik 
EnstitUsU Başkanlığı koltuğuna oturtulan muhte
rem şahsın, daha 24 saatini doldurmadan giriştiği 
ikinci icraatı, Enstitüde, hizmetlerine şiddetle ihti
yaç duyulan ve işlerinde yıllarca 'ihtisaslaşnrş Matbaa 
Şubesi Müdürü, Müdür Muavini ve Şeflerinin iş
lerine son vermek olmuştur. 

Söz konusu Enstitü Başkam ve üç günlük mesaî
sini doldurmada»? hiçbir gerekçe göstermeksizin, 400 
kişinin işirte son verilmiştir. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Komando kamp
larında bakarlar onlara. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Hü
kümet Başından soruyoruz: Radyo ve televizyonda 
devamlı anons edilen, her türlü nakil, tayin, azil, ter
fi ve tenzillerin durdunılduguna dair genelgeniz ne 
oldu? Yoksa, bu genelge, kendi bakan ve genel mü
dürleriniz île yaptığınız gizli anlaşmayı kamufle eden 
ve milleti aldatmayı hedef alan- bir araç mı idi? 

Yine Sayın Ecevit'ten soruyoruz; İstatistik Ensti
tüsünde işlerine son verilen bu mütehassıs elemanla
rın yerlerine adam alınacak mıdır? 

Her fırsatta, DevJetin vatandaşa iş bulmakla yü
kümlü olduğunu belirten Sayın Ecevit, bu 400 kişi
nin iaşesini temin edecek midir? 

İşcizîer ordusuna ilave edilmiş olan ve aile fert
leriyle birlikte 2 000 kişiyi bulan bu işsiz kitle, aca
ba anarşinin durmasına, ülkede huzur ve sükunun 
Sağlanmasına yardımcı olacaklar mıdır? 

Öyle bir tasarrufa gidilmiştir ki, boşaltılmış olan 
5ÖOı'e yakın kadroya, Devlet ve millete ihanetleri 
mahkeme kararıyla teşdi! edilmiş; fakat Cumhuriyet 
Halk Partisinin 7 ayhk iktidarı esnasında çıkarılmış 
olan af kanunu ile yemden işe alınmaları temin edil
miştir. 

Tarafsız, ilmi ve idari bir kuruluş oSması gere
ken İstatistik Enstitüsü, Cumhuriyet Halk Partisinin 
karargâhı olmaktan ne zaman çıkacaktır? 

Bu davayı, sadece bir partinin karargâhı olmaya 
yüklemekte isabet yoktur. 

ABDURRAHMAN KÖKSALOĞLU (İstanbul) 
— MHP Mİ, CHP oldu. 
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MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Harf değişti. | 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Cumhuri

yet Halk Partisinin, muhalefet döneminde, her vesi
le ile faşist olmakla suçladığı evvelki iktidar döne
minde, İstatistik Enstitüsüne ne zaman ve ne sebeple, 
ne sayıda emniyet görevlisi celp edilmiştir? 

Polisi faşizmin simgesi haline getirenler, bugün 
İstatistik Enstitüsünün her yanını dolduran bina içi 
ve koridorlarda yürümeyi âdeta imkânsız hale geti
ren polis kalabalığını nasıl izah edeceklerdir? 

Bu müessesede memur maaşları dahi polis neza
retinde dağıtılmaktadır. 

Acaba, Sayın Ecevü'in, «Faşizm» dediği melanet 
bu mudur? 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Oh ol
sun. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Burada 
konuşacağız beyefendi. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün başına getirilen şa
hıs, bu görevi halen vekâleten yürütmektedir. Bun
dan evvelki Enstitü Başkanının vekâleten bu göreve 
gelmesini kınayan ve her vesile ile tenkit konusu ya
pan zihniyet, kendi tasarruflarına ne gibi bir gerekçe 
hazırlamıştır, ne gibi bir gerekçe bulacaktır? 

Memuriyet adabına yakışmayan bir tarzda, me
sai saati içerisinde kahvede kumar oynarken yakala
nan ve bu sebeple tayin edildiği görev yerine gitme- c 

yerek müstafi addedilen kimseler, İstatistik Enstitü
sünde tekrar göre Ve çağrılmış ve daha iyi imkânlar
la işe alınmışlardır. 

ABDURRAHMAN KÖKSALOĞLU (İstanbul) 
Asansör ne oldu? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Ecevit 
bu tasarruflar karşısında neler yapacaktır? Yapıcı bir 
emir vermiş midir? 

ABDURRAHMAN KÖKSALOĞLU (İstanbul) 
— Asansör ne oldu. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — İşine son ve
rilen 400 işçinin dışında, Enstitü bünyesinde çalışan 
yüzîerce memurun tayini bugünlerde çıkmıştır. 

Taşra atamalarının, hele kışın bu soğuk günlerinde 
ilgili memurlara ve ailelerine ne gibi maddi ve manevi 
külfet yükleyeceği, bu insanları ne derece mağdur ede
ceği gerçeği bir yana, devlet bütçesine yükleyeceği fu
zuli harcamanın hesabını bugünkü iktidar nasıl vere
cektir. Her fırsatta, «Devlet bütçesindeki savurganlığı 
önleyeceğiz» diyen Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
sözcüîeri, bu savurganlığı nasıl bir gerekçeye bağ
layacaklardır.? J 

— 250 

19 . 2 . 1978 O : 2 

SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne) — Sı
kıntısı ne bunun, ne anlatıyor? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bugünkü 
olan hadiseleri anlatıyorum. 

Geçen iktidar döneminde işe girmekten öte bir su
çu olmayan 150 kişinin tayini bir çırpıda taşraya çı
karılmıştır. Ayrıca, Başkanlığa bağlı olarak çalışan 65 
il müdürlüğünden 35'nin kapatılarak, buralarda çalı
şan 200 memurun tayini de Başkanlığa alınacaktır. 
Böyîece, toplam mevcudu 1 500 kişi olan Devlet İsta
tistik Enstitüsünde, bu iktidardan payını almayan, he
men hemen kalmamış gibidir. İşine son verilen 400 ki
şiyle birlikte merkezden taşraya gönderilen 150 memur 
kıyımı tamamlanmış oluyor. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hemşerİm, 
Şiran'dan bahset biraz da. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Kar-
su, şimdi oraya geleceğim. 

Yani, % 50 kıyım; 1 500 personelden 750'sinin 
tırpanlanması, açlığa, sefalete, mahrumiyete duçar 
edilmesi, çok hazin bir tecellidir. 

Her fırsatta özgürlükçü demokrasinden dem vu*-
ran, faşizme lanetler yağdıran Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarının bu uygulaması, hangi çerçeve içe
risinde vücut bulmaktadır; özgürlüküçü demokrasi 
kavramında mı, yoksa faşizmin bünyesinde mi?.. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'mizde 7 yaşın
dan 107 yaşma kadar bütün ekonomik güçler siya
setin kucağına itilmiş... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Türkiye'de 107 
sene yaşayan var mı? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — O iyi 
bir tabirdh', bilirsin sen. 

Âdeta, ülkede siyasetten başka yapacak bir iş ol
madığı görünümü, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli
yetçi Hareket Partisi tarafından hüküm ferma edil
miştir. Eskiden beş altı polis memurunun görevli 
bulunduğu Devlet İstatistik Enstitüsünün koridorları, 
kapıları ve civan, şimdi polis kordonu içindedir. 
Anarşi, duracağım derken, en yüksek doruğa tırman
maya başlamış, en az beş misli artmıştır. Bizler, bu 
Yüce Mecliste, halen memleketine ve milletine, bir 
simit ile alaca karanlıkta hizmet edenleri, 1961 Ana
yasasının dibacesindeki 2 nci bendi çıkarıp 3 ncü 
bende bağlamadıkça... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Onu sen 
anlamazsın, biz anlayamadık. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Okursu
nuz Anayasayı, anlarsınız. 
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BAŞKAN — Sürenizin bitmesine 1 dakika kaldı 
efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

3 ncü bende bağlanmadıkça, bu kavga bitmez. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — İsta
tistikle ne alâkası var? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Demin 
de arz ettim onu. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Başta öğretmen, din adamı, kamu ve Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri ve bunlara bağlı işletmeler
de görev alan kimseler, memurlar fiili siyaset saha
sından çekilmedikçe, bunların dernekleri de, Dernek
ler Yasası çıkarıldığı zaman, sadece gayelerine ma
tuf olarak, bire indirilmedikçe bu kavga bitmez. 

Bugün Türkiye'de, ilkokulu bitirip 13 - 21 yaşı 
arasında 5 milyon çocuğumuz var. Bu çocukların 
(tarlası olmayan, tezgâhı olmayan, okumayanların) 
istikbali sağlanmadıkça, 23 yaşına geldiğinde 5 nü
fuslu bir aileye bakacak duruma getirilmedikçe bu 
kavga bitmez. 

Temeniîerime gelince : Sayın milletvekilleri, Sa
yın Başkan, 50 yılı aşkın bir süreden beri memleket 
hizmetinde olan İstatistik Enstitüsünün 1962 tarih ve 
53 sayılı Kanunun, çok uzun olmayan geçmişine rağ
men, günün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda 
değildir. Yasa değişikliğinin kısa sürede gerçekleş
mesi, Kuruluşa büyük imkân ve hareket getirecek
tir. 

Mevcut Enstitü binası, büyüyen hizmetleri, artan 
personel sayısı, makine parkının genişlemesi sebe
biyle ihtiyacı karşılamayacak duruma düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süre geçmiştir efen
dim. O temenniler ikinci sayfayı da kapsıyor ki, 
buna olanak yok elimizde. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım; hay hay; bir cümlem kaldı, 
izninizi rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, son cümleyi 
söyleyin; zaten uzun süre, 20 dakika konuştunuz. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Peki efen
dim. 

Hiç olmazsa, yıl içinde kat ilavesi projesinin Ba
yındırlık Bakanlığınca gerçekleştirilmesinde yarar 
görmekteyiz. 

1977 mali yılı Bütçesine göre cari harcamalar 
% 282 oranındaki artış ile, yatırım harcamalarında 
yine aynı yıllar için 5 - 5,5 misli bir azalmanın, keza 
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transfer harcamalarında 11 misli bir artışın, bu Kuru
luşun gaye ve çalışmalarına ters düştüğü kansında-
yım? Ne Plan Karma Komisyonunda, ne kanun ta
sarısında ve ne de Senatoda yapılan konuşmalarda 
bu konuya değinilmemiş olduğu acı bir tecellidir. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, size o sayfayı okut-
turamam ki; bu olanağım yok benim. Verdiğiniz kav
rarı uygulamak zorundayım. 

Son cümlenizi rica ediyorum; kesmek zorunda 
bırakmayın beni, rica ediyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — 12 - 15 
Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'da toplanan 7 nci İs
lam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansına, is
tatistik Enstitüsü, bir İslam ülkeleri İstatistikleri 
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Eğitim Merkezi 
kurulması hakkında Dışişleri Bakanlığımızca 41 
İslam ülkesine, çok olumlu karşılanan bir teklif gö
türüldüğü, bu ülkelerin temel istatistik verileri hem 
İngilizce ve hem de Fransızca yayınlanmak üzere 
gönderilmişti. Faydalı olan bu teşebbüsün... 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, Sayın Çatalbaş, 
sözünüzü kestim dersem iyi yapmam. Rica ediyo
rum son cümlenizi söyleyin, keseceğim sözünüzü. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Devlet İs
tatistik Enstitüsü Bütçesinin memleketimize ve aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu oümasmı diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım; ayrıca^ Sayın Başkana da 
saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş; 
teşekkür ederim efendim. 

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 
Sayın Sadi Somuncuoğlu'nda; buyurun sayın So-
muncuoğlu. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ-
LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsü 1978 yılı Bütçesi hakkında 
Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklama
dan önce hepinize saygılar sunarım. 

Türkiye'nin kalkınmasında, özellikle planlı dö
nem için istatistiklerin önemi hepinizce çok iyi bilin
mektedir. Bir ülkenin iktisadi, sosyal, kültürel ve siya
si yapısını, iktisadi hayatımızdaki sektörler arasında
ki münasebeti ve gelişmeyi sayılara dayandırarak ob
jektif esaslar içinde bilmek, kalkınma ve gelişme yo
lunda birinci önemi haiz meseledir. 

Sayın milletvekilleri, 1926 yılından bu yana ülke
mizde görev yapan Devlet İstatistik Enstitüsü; plan
lı dönemde gözle görülür bir gelişme kaydetmekle 
beraber, bugünkü planlama seviyesinin gerektirdiği 
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sıhhati! bilgileri zamanında ve her seviyede karşılama 
konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu yetersiz kalışın 
temel sebepleri olarak özetle şunları ifade etmek 
mümkündür: Personel yetersizliği; özellikle, uzman
laşmış personel yetersizliği. Bu konudaki darboğazın 
gerisinde yatan sebep, yetişmiş ve gerçekten takdire 
değer bir uzman hüviyetine kavuşmuş elemanlar, 
fırsatım buldukça enstitüden ayrılmaktadırlar. Çün
kü, mevcut kanuna ve ücret yapısına göre, bu eleman
ların gerçekten hakkı olduğuna inandığımız bir üc
ret kendilerine ödenememektedir. Başka kuruluşlar 
rgibi halka dönük hizmet vermeyen, şahısların doğru
dan doğruya muhatabı olmayan Enstitü, kısır bazı 
çekişmelerin ötesinde daima unutulmaktadır. Kendi 
bünyesinde yetiştirdiği uzmanlaşmış elemanları tuta-
maılığı gibi, dışarıdan da bu vasıfları haiz kimsele
rin bulunması ve göreve yerleştirilmesi, aynı sebep
lerle mümkün olamamaktadır. O halde, Enstitünün 
gerçekten süratli, yaygın ve sıhhatli istatistik! bilgi
leri zamanında hazır edebilmesi için, çalışan perso
neli Enstitüye bağlayacak bir ücret sistemi geliştiril
meli ve kadroları hizmetin özelliğine göre sayı ve 
derece yönünden yeniden düzenlenmelidir. 

Enstitünün elinde bulunan bilgi işleme, bilgi top
lama ve değerlendirme konularında teknik imkânlar 
ve metotlar geliştirilmeye muhtaçtır. Mevcut maki-
nalar, İBM merkezi ve matbaa makinaîariyle her 
türlü teknik cihazın revizyondan geçirilmesi ve tevsii
ne ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Teknolojinin ge
rektirdiği imkânlarla donatıldığı ölçüde, istatistikle
rin toplanması, değerlendirilmesi ve tasnifi ile, bası
larak ilgililerin istifadesine sunulması mümkün ola
bilir. Bu darboğazı aşmada, bizim zamanımızda büt
çeye gerekli ödenek konulmuştu. 

Sayın milletvekilleri, geçen dönem içinde nüfus 
sayımı sonuçlarıyla» seçim sonuçları süratle netice
lendirilmişti, ilgililerin istifadesine sunulmuştu. Önü
müzde 1980, 1981 yıllarında üç büyük sayım ile, se
çim sonuçlarının tasnifinin yapılması gerekecektir. 
Bunlar, nüfus sayımı, tarım sayımıyîa, sanayi ve iş
yerleri sayımıdır. Zamanımızda hazırlıkları tamam
lanmak üzere olan bu temel sayım konuları üzerinde 
çok ciddiyetle durmak mecburiyetindeyiz. Bu sayım
lardan elde edilecek sonuçlar, uzun yıllar, bizim, ülke 
olarak yapacağımız kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara mesnet teşkil edecektir. 

Kanunen iki yılda bir toplanması gereken İsta
tistik Şûrası, geçen yıl toplanmıştı. Bundan sonraki 
yıllar içinde Şûra toplantılarının aksatılmadan yapıl
masına dikkat edilmesi lazımdır. 

Ekonomik göstergelerin anafaktörlerinden biri 
olan ve halen dikkate alman Aile Bütçesi Anketi so
nuçları, geçerliliğini kaybetmiştir. Buna göre yapıla
cak her hesap yanlış sonuçlar verecektir. Bu maksat
la, zamanımızda, 1978 yılında uygulanmak üzere Aile 
Bütçesi Anketi projesi hazırlanmıştı. İlk defa 78 yer
leşim bölgesine uzanan bu anketle, nüfusu 50 bini 
aşan merkezlere gidilmesi planlanmıştı. Öyle sanıyo
rum ki, bu projeyi şimdiki Hükümet de aynen benim
seyerek, uygulamak isteyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
geçen yıllar içinde, Hükümetimizin de siyasi başarısı 
sonunda İstanbul'da toplanan 48 İslâm ülkesinin Dış
işleri Bakanları toplantısında «İslam Ülkeleri İstatis
tikleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer
kezi» adıyla bir merkezin kurulmasına vesile olmuş
tu. Bu kararın alınmasından sonra, İslâm Ülkeleri 
Genel Sekreteriyle yapılan görüşmeler sonunda, bu 
merkezin Ankara'da kurulması kararlaştırılmış ve ha
zırlıkları son safhaya gelmiştir. Halen bu merkeze 
43 İslam ülkesi üye bulunmaktadır. Bu merkez faali
yete geçtiği zaman, çoğunluğu Ortadoğu'da toplan
mış buhınaa İslam ülkeleriyle münasebetlerimiz da
ha şuurlu, daha ciddi ve daha hesaplı bir seviyeye 
ulaşacaktır. 

İslam ülkelerinde istatistik derleme çalışmaları 
çok yenidir. Üretim - tüketim münasebetleri, üret
tikleriyle tükettiklerinin dış pazarlarla bağlantısı, nü
fusun yapısı, sosyal ve kültürel yapı hakkında geniş 
bilgileri bu merkez derleyecektir. Eğitim ve araştır
ma, bu merkezin görevleri arasında sayıldığına gö
re, İslam ülkeleriyle masa başına oturduğumuz za
man, birbirimizi daha iyi tanımış iki taraf olarak 
meselelerimizi görüşme imkânına kavuşacağız. Bilgi
ye dayanan müzakereler, taraflara elbette güven ve
recektir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda ciddi işbir
liği imkânlarına kavuşacağımız kanaatini taşımakta
yım. Gelişen ve sanayileşen Türkiye'nin hemen yanı-
başında böyle bir dost ve tarihi müşterekleri olan 
ülkelerin olması, hayati ehemmiyet arz eden bir ko
nudur. 

Sayın milletvekilleri, yeni Hükümetin de bu mer
kezin kurulması yoluyla İslam ülkelerine açılma siya
setimizi sağlam bilgilere dayama konusunda, üzerine 
düşen görevi yapması gerektiği inancındayım. 

Sayın Ecevit Hükümeti işbaşına geçer geçmez, 
Devlet İstatistik Enstitüsünde çalışmakta olan geçici 
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görevliler toptan işten çıkarılmışlardır. 150 civarında
ki geçici personeli kış ortasında sokağa bırakıvercn 
zihniyetin dayandığı temeli biliyoruz. Yıllardan beri 
yaptıkları asılsız propagandaya kendileri herkesten 
çok inandılar; İstatistik Enstitüsüne hep MHP'lilerin 
doldurulduğuna kesinlikle inandılar; ama samimi ve 
iyi niyetli bir inceleme yapılırsa, işten çıkarılan bu 
150 personelin siyasi kanaatleri bakımından oldukça 
karma bjr özellik taşıdığını göreceklerdir. 

Bu 150 geçici personelin işlerine son vermek, Ba
kanın, hatta İstatistik Enstitüsü Başkanının yetkisine 
bağlıdır; ama bu yetkileri kullanırken, kendi taahhüt
lerini ve işlerine son vereceğiniz kişilerin tek tek ta
nınması gerektiğini, hizmetin özelliği gerektiriyorsa 
böyle bir yola gidilmesini kabul etmek zorundasınız 
Kimsenin, siyasi kanaatimden dolayı işten çıkarılma
yacağını, parti rozetine göre memurlara muamele ya
pılmayacağım, günlerce, bu hükümetin başı ilan et
miştir; ama bu ilana uymayan yine kendileri olmuş
tur; kendi taahhütlerine uymamışlardır. Kimse bu ta
ahhüdü zorla istememiştir; kendileri uygun bulmuşlar 
ve gerekçelerini de koyarak, milletin önüne geçmiş, 
böyle bir teminatı vermişlerdir. Buna şimdi, uyma
dıkları kesinlikle anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geçici personelin başına ge
len, kadrolu personele de değişik biçimde yansıdı. 
Bazı şube müdürleri - isimlerini tafsilatıyla vermek 
istemiyorum; biraz önce konuşan sayın Adalet Partisi 
sözcüsü bunlara tafsilatlı olarak temas etti - Enstitü 
topluluğu için CHP'nin muteber saydığı kimselerin 
verdiği bilgilere göre, bulundukları mevkilerden uzak
laştırıldılar. Uzaklaştırılanlara bakınca, sadece CHP'ii 
olmamak gibi bir özellik taşıdıklarım görüyoruz. Bu 
münasebetle, Devlet Enstitüsü üzerinde yıllardan beri 
yapılmakta olan bir tartışmaya ışık tutmak isterim. 

Kamuoyunda yaratılan görüntüye göre, burası 
MHP'lilerin karargâhıdır. Hemen ilave edeyim ki, 
bu görüntü, gerçeğin değil, propagandanın, karapro-
pagandamn çizdiği görüntüdür. Çünkü, Enstitünün 
Başkanı ile, üç tane Başkan Yardımcısından sadece 
biri değiştirilmiştir. Bu değişiklik de 5 Haziran seçim
lerinden sonra kurulan Hükümet zamanında değil, 
ondan önce yapılmıştır. Enstitünün iki Başkan Yar
dımcısı ile daire başkanlarının büyük çoğunluğu, şu
be başkanlarının ekseriyeti, eskiden okluğu gibi yer
lerinde durmaktadır ve siyasi görüş itibariyle de, ya
nılma payını mahfuz tutarak söylüyorum, CHP yanlı
şıdırlar. Söylendiği gibi burası MHP'nin üssü olsay- I 
di, CHP'liler yönetimde büyük bir ekseriyet ifade | 
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edebilirler miydi? Demek ki, söylenenler, zannedilen
ler asılsızdır, vehim ve karapropaganda, siyasi hırsın 
bir sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, ben, sözlerimi burada ta
mamlamak istiyordum. Yalnız, daha önce konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü çok ağır itham
lara varan tedbirler kullanmıştır. Geçen seneki Ensti
tü Bütçesi ile ilgili konuşmaları tetkik ettim. Cumhu
riyet Halk Partisinin bu sene konuşan sözcüsü, aşağı 
yukarı belli bir bölümünü geçen seneki konuşmadan 
aynen aktarmıştır. Demek ki, önümüzdeki yıllarda 
da bu şekilde hareket edecek olurlarsa, bu konuşma
ları tekrarlayacaklardır demektir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın sözcüsü diyorlar ki, «Enstitüye alınan eleman
lar, yurt çapında açılan müdürlüklere alman eleman
lar, bilgi, uzmanlık ve yeteneğe bakılmadan buralara 
getirilmişlerdir» 

Ben, biraz önceki konuşmamda da ifade ettiğim 
gibi, biz Enstitüye bilgi, uzmanlık ve yetenek bakı
mından dışarıdan yeni isimler ve kadrolar bulmak bir 
yana, içinde yetişmiş elemanları bile tutma güçlüğü 
ile karşı karşıya kaldık. Çünkü, ücret yetersizdir, çün
kü Enstitü uzun yıllar ihmale uğramıştır. Böyle bir 
kadronun buraya yerleştiremeyişinin en açdt delili
ni, Enstitüde bulunan uzmanlık, teknik elemanlık 
kadrolarının yıllardır boş olması bir örnek teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü burada zorla para toplandığını ve cinayet şe
bekelerine bu parayla silah alındığını söyledi. 

Sözleri ve ithamları yaparken, çok ölçülü ve çok 
insaflı olmak mecburiyetindeyiz. Eğer, Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın sözcüsü sözü şurada bıraksa idi, 
«Bu Enstitüde zorla para toplanıyor. Bu zorla para top
lanması kanuna da, insanlık anlayışına da aykırıdır. 
Biz bunu tespit ettik, bunun tetkiki gerekir» dese idi, 
bir şikâyetti ve bu şikâyetin gerçekten tetkiki gere
kirdi; ama, lafı burada kapatmıyor; bu toplanan pa
raların cinayet şebekelerine silah almak için kullanıl
dığım da sayın sözcü aynı ciddiyetle ve üzerine basa
rak iddia ediyor. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Birer birer çıkı
yor ortaya. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Eğer, bu 
söyledikleri doğru ise, bu söylediklerine ait elinde ke
sin deliller varsa, mahkemelere vermemesi aynı suça 
iştiraktir. Eğer, elinde kesin deliller yoksa, herhangi 
bir bilgi yoksa, bu kürsüye çıkıp, bu kadar insaf öl
çülerinin dışında ve gözünü kapatarak büyük bir kit-
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leye, bunu yaygınlaştırarak, en ağır iftiralara yönel
mek, değerli arkadaşlarım, ne Parlamentoya, ne de 
kendisinin temsil ettiği siyasi partiye fayda sağlamaz. 

Sayın- sözcü, yine işi uzattı, taa Malatya'nın He
kimhan kazasındaki bir olayda bazı kimselerin işken
ce gördüğünü ve Valinin oradaki kusurunu vesaire 
anlattı ve bunu anlatırken de Hekimhan'daki, yan
lış anlamışsam özür dilerim, Ermeni asıllı ülkücüler
den bahsetti. 

Ben bunu doğrusu anlayamadım. Sayın Cumhuri
yet Halk Partisinin sözcüsünün, böyle, insanların ır
kına inecek kadar titizlikle dikkat göstermesini haki
katen hayrette karşdadım. Yalnız, benim bildiğim bir 
Hekimhan olayı var; kendisinin anlattığı kısmı, belki 
bu filmin bir bölümüdür; ama bu filmin bir de baş
langıcı vardır, o başlangıç şöyledir : Seçimler önce
sinde, çoğunlukla Adalet Partililerin ve sağ görüşle
rin bulunduğu bir kahve, akşam üzeri dört beş kişi
lik, makineli tüfekli bir grupun saldırısına uğrar. Bu 
saldırı sonunda bir vatandaş can verir, birkaç kişi 
de yaralanır. Suçlular takip edilir ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin Belediye Başkan adayı, Cumhuriyet Halk 
Partisinin İlçe Başkanı gibi, bazı, parti hüviyeti ta
şıyan kimseler, silahlarıyla birlikte emniyete götürü
lür ve savcılığa götürüldüğü zaman da, orada tevkif 
edilir. 

Arkadaşlarım, bu olayın savunulacak tarafı yok
tur. İstatistik Enstitüsü Bütçesiyle de ilgisini, orada 
bazı kimselerin ismini söylemek suretiyle sayın söz
cü, kurmaya çalıştılar; fakat o kadar detayına inen 
bir bilgim olmadığı için, huzurunuzda aydınlatıcı ko
nuşma yapamıyorum. Yalnız, dediler ki, «İşkence ya
pılmıştır.» 

Sabahki konuşmamda da ifade ettim, işkence ya
pılmasına biz de karşıyız. Gerçekten böyle bir olay 
söz konusuysa, burada zabıtlara geçirmek suretiyle, 
işkence yapılmasını protesto ediyorum. Ancak, bu iş
kenceleri Cumhuriyet Halk Partisinin desteklediği, is
ter partili olsun, ister partinin yandaşı olsun, isterse 
saygı duyduğunu ifade ettikleri, «parti dışı sol» diye 
tarif ettikleri birtakım Marksist partilerin mensupla
rı olsun, ister onların yeraltı militan teşkilatlan ol
sun, onlara bu işkenceler yapılınca feryadı basanla
rın, diğer insanlarımıza yapılan işkenceler karşısında 
da aynı hassasiyeti esirgememeleri gerektiğini ayrıca 
ifade etmeyi bir görev sayıyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hangi dü
şünce sahibi olursa olsun böyle hareketlere karşıyız. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, böyle söylüyorsunuz, genel planda, 
«Biz, nereden gelse her türlü kanun dışı saldırıya kar
şıyız» diyorsunuz. Ancak, aşırı soldan, ister Mao'cu 
olsun, ister Lenin'ci olsun, onların kurduğu TİKKO, 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, Acilciler gibi, 
legal, illegal kuruluşlardan, polisle olsun, diğer devlet 
kuruluşlarıyla, kurumlarındaki çalışan şahıslarla ol
sun veya vatandaşlarla olsun, çatışmalar meydana 
geldiğinde, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yö
neticileri - 10 yıldan beri takip ediyorum - bir gün 
olsun da müşahhas bir olayı ele alarak, aşırı solun 
cinayetini kınamış olsunlar. Şahsen şahit olmadım, 
eğer hafızam yanıltıyorsa ve ben bu dikkatime rağ
men görmemişsem aflarını dilerim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hiç bir kan
lı ele ellerimizi Uzatmayacağız dedik. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, «Kanlı eylemlerin hepsine karşıyız» di
yorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, hoşgörüyle iz
liyorum ama, konu dışına çıkıyorsunuz. Rica ediyo
rum, lütfen konu içinde kalalım. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Ancak, salondan gelen fikirler oraya çekiyor. 
BAŞKAN — Usulümüzün dışında. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, anarşiyi her yerden kovalım. Anarşi, 
elbette, bir memlekette, ister İstatistik Enstitüsünde 
konu edilsin, ister başka bir bakanlıkta konu edilsin, 
anarşi önce insanların beynine girer ve insanların bey
ninden bu anarşi, müesseselere ve topluma yayılır. Bu 
gerçeği dikkate almadan, ülke üzerinde takip ettiği
niz politikanın nasıl bir özendirme meydana getire
ceğine bakmadan, ortaya çıkan neticelerle dövüşmek, 
bir ölçüde havayı yumruklamaktan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, yine konuya dönüyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, bu He
kimhan olayları üzerinde hassasiyetle durdu, «Sayın 
Sağlık Bakanı Hekimhan'a giderek, polislere baskı 
yaptı ve nüfuzunu kullandı» gibi sözler sarf etti. 

BAŞKAN — Efendim, süre bitti. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sağlık 
Bakanı buradadır, beraber oturduğumuzda bu söz
leri kendisi de hayretle dinledi. Çünkü, Hekimhan'a 
hiç gitmediğini ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, ağızdan dolma sözlerle, 
ağszdan dolma bilgilerle bu kürsüden konuşmak müm-
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kündür, ne kanun, ne tüzük, hiç bir şey sizi bundan 
men edemez; ama, sağladığınız neticeyi her zaman 
gözünüzün önüne getirip, ondan soma bu tarzda ha
reket edip etmemeye karar vermenizi tavsiye ederim. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken, Dev
let İstatistik Enstitüsünün bu duygu ve düşüncelerin 
ışığı altında memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
niyaz ediyorum. 

Saygılar sunanm. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-

oğlu. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin bitimine 

az kaldı; ancak, Bütçe bitirmek, sizlerin kararıyla 
olanak içerisine girecek. 

Bütçenin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma 
süremizin uzatılması hususunda onayınızı alacağım : 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kişisel konuşmalarda lehte Sayın Adem Ali Sarı-
oğlu?.. Yok. 

Sayın Mehmet Irmak?.. Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Hükümet söz istiyor mu efendim?.. 
Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı Hikmet Çe

tin; buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsü konusundaki eleştirile
re, önerilere teşekkür ederek, saygılarımı sunarak ko
nuşmama başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçekçi, yeterli ve zamanın
da elde bulundurulacak istatistiklerin, ekonomik, sos
yal ve kültürel bakımlardan önemi, üzerinde durma
ya gerek olmayacak kadar açıktır, ortadadır. Gele
cekteki ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların 
gerçekçi bir biçimde saptanabilmesi, geçmişin sayı
sal gerçeklerinin doğru bir biçimde bilinmesine bağlı
dır. Planların yapılmasında, istatistiklerin önemi, üze
rinde durulmayacak kadar açıktır. Doğru ve yeterli 
istatistikler olmadan toplum gerçeklerini yansıtan 
kalkınma planlarım yapmak da oldukça güçtür. Bu 
gerçek, yani planlama ve istatistiklerin yakın ilişkisi, 
gerçeği ve uyumu gözönünde tutularak, planlı döne
me geçerken 1962 yılında, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Yasası da bu açıdan yeniden değiştirilmişti. 

Umuyorum ki, değişen koşullara ve ortama göre, 
önümüzdeki dönemde Devlet İstatistik Enstitüsüne 
daha fazla işlerlik kazandırmak için, yasası dahil, ba
zı değişmelerin yapılması zorunlu olacaktır. Bu ku

ruluş üzsrinde ve kuruluşun bütçesi üzerinde söz 
alan sayın parti sözcülerinin bazı konuşmalarına izni
nizle kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Çatalbaş, Dev
let İstatistik Enstitüsünün Bütçesi üzerinde konuşur
ken, sanıyorum kendisine verilen bazı yanlış bilgile
rin etkisiyle, burada birtakım maddi hatalar yaptılar 
ve gerçek dışı bazı beyanlarda bulundular. Hatta da
ha da ileri giderek, işsizliğe çare bulmayla, kamu ku
ruluşlarında kadro şişkinliği arasında bir ilişki kurma 
yoluna gittiler. 

Evvelâ şunu açıklıkla belirteyim; Sayın Çatalbaş' 
m söylediği rakamların büyük bir kısmı gerçek dışı
dır. Bir kere 400 kişinin atıldığını, işlerine son veril
diğini ileri sürdüler; rakam doğru değildir. Halen bu
güne kadar Devlet İstatistik Enstitüsünde merkezden 
120 dolayında, taşra örgütünden 116 dolayında olmak 
üzere, 270 kişi dolayında elemanın işine son veril
miştir. Bu tamamen yasalar çerçevesinde yapılmış bir 
uygulamadır. Bu elemanlar işe alınırken, bizden ön
ceki dönemde işe alınırlarken, sözleşmelerine bir mad
de konmuş ve maddede, «Kurum istediği zaman bu 
sözleşmeye son verebilir» denmiştir. Bunlar, geçici 
personel olarak alınmıştır; bütçe yılı sonuna yakla
şıldığı için de, bunların sözleşmeleri iptal edilmiştir. 
O kadar tarafsız bir biçimde bu işlem yapılmıştır ki, 
hiçbir ayrım gözetilmeden, kimin kimi getirdiğine ba
kılmadan, tümünün işine bu gerekçeyle bu dönemde 
son verilmiştir. 

Yine Sayın Çatalbaş, konuşmalarında, Devlet İs
tatistik Enstitüsüne bu dönem içinde belirli siyasi 
görüşe sahip kişilerin alındığını ileri sürdü. 

Şuradan hemen belirteyim ki, bugüne kadar bizim 
Hükümet döneminde Devlet İstatistik Enstitüsüne, bı
rakınız belirli bir siyasi görüşe sahip olan kişiler, bir 
tek kişi alınmamıştır. Yalnızca, başka kamu kuruluş
larında çalışan iki kişi naklen Devlet İstatistik Ensti
tüsüne getirilmiştir. 

Tek bir kişinin alınmadığı bir ortamda, bir dö
nemde, Sayın Çatalbaş'ın, bırakınız eleman sayısını 
belirtmesi, belirli bir siyasi görüşe göre eleman alın
dığını ileri sürmesi, tamamen gerçek dışıdır. Eğer, 
Sayın Çatalbaş bu konularda lütfedip bana sorsalardı, 
ben bu dönem içinde Devlet İstatistik Enstitüsünde 
ne yapılmışsa bu konuda kendilerine gerçek rakamla
rı, sayıları, bilgileri arz ederdim. Anlaşılan, kendisine 
bilgi verenler bu konuda yanlış bilgi vermişlerdir. 
Bunu düzeltmeyi bir görev biliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Somuncuoğlu'nun, 
Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü olarak Devlet is
tatistik Enstitüsünün çalışmaları hakkında belirttikleri 
konular büyük çoğunluğuyla gerçektir. Gerçekten, 
önümüzdeki dönemde Devlet İstatistik Enstitüsüne 
yetenekli eleman, uzman kişi almak başlıca sorunla
rımızdan birisi olacaktır. 

Bunu sağlamanın yolu da, Sayın Soıriuncuoğlu' 
nun da belirttiği gibi, bu Kuruma sözleşmeli personel 
olanağı sağlamakla gerçekleştirilebilir. Ancak, konuş
malarının sonunda Sayın Somuncuoğlu, sanıyorum 
Devlet istatistik Enstitüsüyle çok fazla ilgisi olmasa 
da, bazı konular üzerinde durdular. 

işkence konusundan, Cumhuriyet Halk Partisinin 
ve bugünkü Hükümetin başı Sayın Ecevit'in konuş
malarına bazı atıfta bulundular, zannediyorum. Bu
rada bulunup dinlemelerini isterdim; bu konuda da 
Sayın Somuncuoğlu gerçek dışı beyanlarda bulunmuş
tur. 

Sayın Başbakan dün, eskiden Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı olarak, bugün başbakan olarak, 
her zaman bu konuda aynı şeyleri söylemiştir ve biz, 
nereden gelirse gelsin, yasa dışı uygulamalara, işken
celere karşı olduğumuzu her zaman söyledik ve hiçbir 
kanlı ele elimizi uzatmayacağımızı tüm açıklığıyla her 
zaman söyledik; 12 Mart döneminden önce söyledik, 
12 Mart döneminden sonra söyledik; muhalefettey
ken söyledik, Hükümetteyken de aynı şeyleri söylü
yoruz. 

Bu nedenle, Sayın Somuncuoğlu'nun bu konudaki 
sözleri de gerçeklerle bağdaşmıyor. O kadar ki, bu
günkü Hükümetin başı Sayın Ecevit, muhalefet dö
neminde sık sık, «Benim, hangi kanaattan gelirse gel
sin, yasa dışı uygulamalar konusunda takındığım tav
rı, başka partiler gelip, aynı şekilde bu kürsüden söy
lesinler» demiştir; bu daveti yapmıştır. Benim hatır
layabildiğim kadarıyla, bu davete bile diğer partiler
ce uyulmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsün
de kamu kuruluşlarının ve kamu yönetiminin gerek
tirdiği işlerliği sağlamak amacındayız. Bunu sağlar
ken yasaları uygulayacağımızı ve yasalar çerçevesinde 
hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. 

Bilindiği gibi, kamu görevlileri, herhangi bir siya
sal partinin lehine ya da aleyhine bir davranışta bu
lunamazlar. Kamu görevlileri din, ırk, siyasi düşünce 
ayrılığına göre farklı işlem yapamazlar. Yalnız görev
de değil, görev dışında da buna uymaları yasaların 
gereğidir. 

Bu nedenle, bizim yapacağımız, öncelikle bu yasa 
ıhükamîeıijnj uygulamaktır. Bunu yapmazsak, yaşama 
organı olarak süzîerOn, Hükümetten bunun hesabını 
'îiarjnsisı gerekle 

Sayın n»3E'c!lveikil3eri, kamu yönetimine • ve Devlet 
ftaî&ılKDk Efcılsfâüsiine dal'ıa çok işlerdik sağlarken, 
fclr konuya tekrar • açıklık geîirnıdk işiyorum. Biz,. 
Hükümet olanak, kjnS kimin, ne zaman getirdiğiyim 
çıak fazla ilgiJl değiliz; ama kama görevlileri olarak, 
kîmin ne yapihğıyîa ciddi olarak Siğiliyiz ve 
\bumı fonuna kadar İzleyeceğiz. Hükümet olarak, bu
nun akd'nil yapma-. yeîlkldJne de yasalar çerçevesinde 
ıs&fojp değiliz; çünkü, yasaların gereği de buyruğu 
da budur. Kaımu yöneliminde, yasalara karşı davra-
toîşlıara, tmhsmüana olanak vermeyeseğlimizi Ibelirtlr, 
ihepiiflSzi en derin saygılarımla selamlarım. (CHP sı-
ra^ariiîdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiinı Sayın Bakan. 
Lütfen ayrilîîiazianız, bir iki soru var, onları size 

•tavclih edeceğim ben. 
Şu asa kaldar iki yazılı soru isteği ullaşliv 
iSaym üyeüeriin soru sorma isteği olmadığına göre, 

işlemi kapatıyorum efendim. 
feîanibal Milleitvekliai Sayın Nihat Kaya, Saiyrc* 

Kaya bursüa mı?.. Evsî. 
iE!!:i'îiDİ soru; «İsiaSLEilIk' konulunda personel eğGn 

ilîmi iç1*!! girişimler var mıdır?» diyor. 

Şkinckü; «Devle* İs&lılst'ik EnsîJiüsü kaymalk ola-
Hak hangi kuruluşlardan yararlananalMadır? UIuBİar-
mzteı vstatMk kuruluşîarıyia iL'şkM var mıdır?» 

Kaynak talbM biraz geniş; Sayın Bakan, artık 
nasıl yorumlarsdiiız... 

Üçüncü soru, «Motferıiîze eidilnıeısii için hangi ça
lış malar yapılıyor veya düşünülüyor?» demektedir. 
Sayın Kalya. 

Üç sorusu var cfetfdvm. 

iDEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, çok kısa olarak arz edeyim. 

Eğitim 'konuşumda, Devlet İstaîiSsflk Enstitüsünde 
çalışmalar sürdürülüyor. Aucalk, bunun yeterli] olma1-
dığtnı açıklıkla bellrtmıdk istiyorum. Şimdiye kadar 
eğnini çalışu-naDan is'i!a'iL*i!li<k. e^liiiiüiîerİMİn ekmanîa-
rmoa yüî'üiürmüşlür. Ba konuda bir yöneünelCk ça
lışmaları sürdürü!m;e!kteıdir. Önümüzdeki dönemde 
yalnız Enstliü içinde değil, ünlveıöltelerden de yara* 
lanarak, Devlet İsÜaüiıEîîk Enstitüsü elemanlarının iş
teşi eğllMeı'lni sağlamak ve Ma&iik: koEasanddki 
IfoeceıilîerMn geüştMlmesi için eğitime gerekli önemi 
ve öifce'iğli vereceğiiz. 
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İkindi soru olarak, kaynak konusuna değinildi. 
Devlet İstatistik Enstitüsü, gerek kamu, gerek 

özel tüm kaynakları kullanır; bu konuda yasal yet
kisi vardır. Her kurumdan, ister kamu olsun, ister 
özel olsun, bütün istatistikleri toplama yetkisine sa
hiptir ve bunları toplayarak istatistik çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Uluslararası kuruluşlarla ilişki yönümden, elbette 
ki, kendi alanlarında uluslararası kuruluşlarda yapı
lan konferans ve buna benzer çalışmalara katılmak
tadırlar. Ancak, bu katılmalar ve bu çalışmalar fonk
siyonel bir ilişki değildir. Yalnız, son M sene önce 
İstanbul'da yapılan İslam Ülkeleri Konferansımda 
verilen karar gereğince, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, İslam ülkelerinin istatistik enstitüleriyle yakın 
bir ilşkisi varıdır. Bu ilişki önümüzdeki dönemde de 
ülke yararlarının gerektirdiği ölçüde devam edecektir. 

Üçüncü soru olarak, sayın üyemin değindiği mo-
dernize konusudur. 

Gerçekten, Devlet İstatistik Ensîtitüsiinün değişen 
koşullara ve ortama göre, zaman zaman modernize 
edilmesinde büyük yarar vardır. Konuşmamın başın
da da belirttiğim gibi, planlı döneme geçerken 1962 
yılı başında, bu Enstitünün yasası bu açıidan değişti
rilmiştir. Arada geçen süre içinde sanıyorum, yüne 
bugünün değişen koşulları ve ortamına göre Devlet 
IstaÜistik EnsfcMsünü monernize etmek için gerekli 
çabanın gösterilmesi gerekir. Bu konuda da daha 
önce bir yasa önerisi hazırîanımış, ancak kadük olh 
muştur. En yakın bir zamanda, Hükümet olarak, 
bu konuda yani Enstitünün modernize edilmesi ko
nusunda bazı önerilerle huzurunuza geleceğiz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkamı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.j 

Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Bakan, Sayın Ali Kurt ve Sayın VeH Ze-
ren, «Gazetelerde okuduğumuz bir haberde, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde çalışan bir memureye, yine ay
nı yerde çalışan silahlı zorbalarca enstitünün asansö
ründe tecavüz edildiği yazılmaktadır. 

A) Bu olay doğru mudur? 

B) Olay doğruysa, sizden önce bu olayın soruş
turmasına başlanmış mıdır? 

Ç) Mütecavizler tespit edilmiş midir? diye soru
yorlar efendim, 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, asansör olayı, dana önce de 
basma yansıdığı gilbi, doğrudur. Devlet İstatistik Ens
titüsü içinde, kamu yasaları çerçevesinde gerekli in
celeme yapılmıştır. Sonuç Savcılığa bildirilmiştir. 
Uygun görürseniz, bu aşamada bundan öte bir şey 
söylemem uygun olmaz. Konu, halen Savcılıktadır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederiz, başka 

sorumuz yok. (CHP sıralarından alkışlar) 
Efendim, bütçenin aleyhinde Sayın Müfit Bay

raktar?.. Yok* 
Üzerinde Sayın Halil Karaatlı?.. Yok. 
Aleyhinde Sayın Mehmet Özutlku?.. Yok. 
Üzerinde Sayın Mehmet Çatalbaş .. Konuşmuyor

lar. 
Sayın Şener Battal?.. Yoklar* 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle, Bütçenin tümü 
Üzerindeki görüşmeleriniz somutlanmış bulunmak

tadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu onaylı

yorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Bütçemin bölümlerini; okutup, onayınızı atacağım 
efendıim: 

Ç) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Büt
çesi. 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hizmet
leri 134 227 00O 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.* 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi 
ie değerlendirilmesi hizmetleri 203 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-T 
za sunuyorum. Kabul edenler.* 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 294 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum^ Kabul edenler.* 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 
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Değerli arkadaşlarını' bu suretle Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanlığı külçesinin görüşmeleri so
nuçlanmış bulunmaktadır. 

Meclisimizce kabul edilen Bütçenin mensuplarına 
ve Ulusumuza bayırlı ve uğurlu obuasını diliyorum 
efendim. (£HP şualarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Brütçe görüşmelerine kaldı
ğımız noktadan devam etmek üzere, 2(1,24978 Pa
zartesi günü saat lQ.(Mtfda toplanılmak üzere îlkleşi-
tıtti kapamıyorum efendiim. 

Kapanma Saatli : 20.14 

)>@<\ <.... 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

ICarma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; 
C. Senatosu S. Sayısı : 730) (Dağıtma tarihi 15.2.1978) 

X 3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı : 731) (Dağıtma tarihi 15 . 2 . 1978) 

X 4. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 5. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 6. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rakoru, (M. 

Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 ,1978) 

X 7. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 
S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 8. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S, 
Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 9. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 10. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; C. Sena
tosu : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X I I . — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka-* 
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa. 
yısı : 738) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 12. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Sena
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senato
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihî : 15 . 2 . 1978) 



X 13. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları (tezkereleri. (M. Meclisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Sena
tosu S. .Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 14. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu: 1/534) 
(M. MecMsi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı: 
735) (Dağıtma tarihi : 15.2,1978) 

X 15. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sa
yısı : 740) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 16* — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka
munu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başj 

Uçarılıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 E 1978) 

X 17. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/530) (M. MecMsi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sa
yısı : 734) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 18. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başj 

kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su: 1/538) (M. Meclisli S. Sayısı: 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15 . 2,1978) 

X 19. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı : 748) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 20. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/70;' Ç. 

I Senatosu: 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı: 36; C. Se
natosu S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978> 

X 21. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü, 
I bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
I raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo-
I nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/72; C. 

Senatosu: 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 15 ,. 2 . 1978> 

X 22. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
I bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo-
I nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/80: C. 

Senatosu: 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı: 38; C. Sena
tosu S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 23. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe-

I Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/74; C. Senatosu: 1/547) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 39; C. Senatosu S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 
15 . 2 . 1978) 

X 24. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Gene* 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma. 

I Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si: 1/75; C. Senatosu: 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı: 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978, 

X 25. — 1978 ynı Devîet Su İşleri Genel Müdürlü-
I ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
I raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu başkanlıkları tezkereleri.• (M. Meclisi: 1/76; C, 
[ Senatosu: 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı: 41; C. Sena

tosu S. Sayısı: 753) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 , 1978) 

X 26. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
|< bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi: 1/77; C. 
Senatosu: 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı: 42; C. Sena
tosu S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 27. — 1978 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
I Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar-
I ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli

si: 1/79; C. Senatosu: 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı: 
44; C. Senatosu S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi ı 
15 , 2 , 1978) 



X 28. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/78; C. Senato
su: 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı: 43; C. Senatosu 
S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978; 

X 29. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı: 45; C. Senatosu S. 
Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

3 — 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
€ 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




