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I. — GEÇEN'TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili İhsan Toksan, sinemalarda 
gösterilen «Tanrıların Dönüşü» adlı film hakkında, 

BitMs Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, hayvan 
yemi konusunda. 

Eskişehir Milletvekili Yusuf Cemal Özkan da, 
Eskişehirli sobacı, bisikletçi ve benzeri esnaf ve sa
natkârların içinde bulundukları sıkıntılar hakkında 
gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Danışma Kurulunun : 
1979 Mali.Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Genel 

Kurulda görüşülme gün ve saatlerine ve konuşma sü
relerine dair önerisi kabul edildi. 

Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 9 
arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahalarının 
fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi zarara uğ
rattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında (L1 /40) ve 

Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 9 ar
kac ımın ; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun ola
rak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince ona
nan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara uğ
rattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında (11/44) birer Gensoru açılmasına ilişkin 
önergelerinin gündeme alınmaları reddolundu. 

16 Şubat 1979 Cuma günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Niza/nettin Çoban 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

irfan Binay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ; 10.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çaıakkale), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1979 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve. Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi ; 1/208; C. Senatosu : 
1/583) (M. Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sa
yısı : 844) (1) 

(1) 322 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 1979 mali yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Bütçe Karına Komisyonu Raporunun okunup 
okunmaması hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Okunması kabul edilme
miştir. 
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Bütçeyi, Hükümet adına Genel Kurula sunmak 
üz^re Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu, bu
yurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sını Yüce Heyetinize sunmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Bu konudaki açıklamalarıma başlama
dan önce Hükümetimiz adına Yüce Heyetinizi saygı
larla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri; Bütçe Tasarısı, Bütçe Karma 
Komisyonunun özenli ve verimli çalışmalarıyla zen
ginleştirilmiş, bundan sonra Cumhuriyet Senatosunun 
değerli incelemelerinden geçerek Millet Meclisine gel
miştir. 1979 mali yılı Bütçesi, 4 ncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı ve 1979 Programında öngörülen anlayış 
içinde hazırlanmıştır. Ekonominin onarılmasına ve 
sağlıklı bir gelişme ortamının yeniden yaratılmasına 
yöneliktir. 1979 Mali Yılı Bütçesi, refahın yaygın
laştırılmasına ve gelir dağılımında daha çok adalet 
sağlanmasına önemli katkılarda bulunmak amacıyla 
hazırlanmıştır. 1979 Bütçesine ilişkin açıklamaları
ma geçmeden, çalışmalarımıza yaptıkları anlamlı ve 
değerli katkıları için Cumhuriyet Senatosunun ve 
Bütçe Karma Komisyonunun Sayın Başkan ve üye
lerine Hükümetimiz adına huzurunuzda şükranlarımı
zı sunmayı bir borç biliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçeler eko
nomik ve sosyal yaşamın hem bir parçası, hem de 
bir ürünüdür. Ülkelerin ekonomileri ve toplumsal 
olaylar da dünya ekonomisinin ve uluslararası siya
setin koşullarından ve içinde bulunduğu ortamdan 
soyutlanamaz. Bu nedenlerle izin verirseniz, 1979 Büt
çesini açıklamadan önce, dünyadaki siyasal ve eko
nomik olaylara ve bunların Türkiye'nin gerçekleriyle 
olan ilişkilerine kısaca göz atmak ve bu konuda ya
lın bir değerleme yapmak istiyorum. 

Siyasal ortam 1978 yılında bütün dünyada geniş 
çalkantılar ve yer yer ortaya çıkan bunalımlar gö-
rüntüsündedir. Bu görüntü 1979 yılına da uzanmış 
bulunmakta ve 1978 yılının kapanmayan olayları bel
li ölçülerde bazen azalarak, bazen de ateşi yüksele
rek sürüp gitmektedir. 1978 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri ile Kızıl Çin arasındaki ilişkilerin yoğun
luk kazanması dünyanın siyasal dengesinde yeni ağır
lıklar oluştururken, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerin
de birbirlerini izleyen çeşitli silahlı çatışmalar pat
lamıştır. Mısır - İsrail arasındaki uzlaştırma gayret
leri sürdürülmüştür. 4978 yılı Doğu sosyalist ülkeleri 

arasında eskisinden farklı yeni ilişkilerin oluşmasına 
tanık olurken, bir başka olay dikkatleri Ortadoğu'ya 
çevirmiştir. 

Komşu ve geleneksel dost İran'da Şah rejiminin 
sona ermesine yönelik hareketler başlamış ve yoğun
luk kazanmıştır. Bu hareketler bildiğiniz gibi bir bu
çuk aylık bir sürenin sonunda, şimdi İran'da değişik 
bir dönemin perdelerini açmıştır. 

Türkiye 1978 yılı içinde dünyanın bu bunalımlı 
siyasal ortamı içinde dış ilişkilerini, basiret Ve başa
rıyla yürütebilmiş ülkelerden birisidir. Ekonomik 
planda olduğu gibi, siyasal planda da ertelenmiş so
runlar, 1978 başında Hükümetimizin başta gelen uğ
raşlarından birisi olmuştur. Buna karşın, geçen kısa 
süre içinde Cumhuriyet Hükümeti, bu sorunların baş-
lıcalarını çözüme bağlamayı başarmış bulunuyor. 

Hükümetimizin daha önceki iktidardan dış poli
tika ve dış siyasal ilişkiler konusunda devraldığı ağır 
sorunların başında, silah ambargosu gelmekteydi. Ön
ceki hükümetler tarafından, tümüyle içinden çıkıla
mamış ve bu nedenle bir tarafa bırakılmış olan silah 
ambargosu Türkiye'nin varlığı ve savunması bakı
mından hayati önem taşımaktaydı. Bunu 1978 yılın
da yaptığımız ciddi ve sabırlı çalışmalarla çözüme 
bağlamış bulunuyoruz. 

Kıbns sorunu, 1974 Koalisyon Hükümetimizin 
iktidardan ayrıldığı andan itibaren eski hükümetlerin 
aynı ihmalleri ve kararsızlıkları içinde giderek Tür
kiye aleyhine gelişmiş, ayrıca Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki bağların da gereksiz yere gevşemesine 
neden olmuştu. 

Türkiye, üç yıldır uluslararası çevrelerde haklı 
davasını savunamaz duruma getirilmiş bulunuyordu. 
1978 yılında ilk kez iki ülke başbakanları bir araya 
gelebilmek olanağını sağlayabilmişler ve iki ülkenin 
Dışişleri Bakan ve yöneticileri arasında bu konuda 
devamlı çalışmalar yapılmasına başlanmıştır. Bun
dan daha önemli olarak, Türkiye uluslararası çevre
lerde Kıbrıs Rumlarının yaptıkları suçlamaları etki
siz bırakan çalışmalarda başarılı olmuştur. En son 
Avrupa Konseyinde Türk tarafının hakkının teslim 
edilmesi de, bu oluşumun açık taraflarından birisi 
olarak belirlenebilir. 

Bölgemizin başta gelen sorununun, Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki ilişkiler olduğunu biliyorsunuz. 
Bu ilişkilerin düğümlendiği noktalardan biri de, «Ege 
Kıta Sahanlığı» ve Ege üstündeki FIR Hattı'dır. Ara
dan geçen yıllardan sonra bu kez 1978 yılında baş
layarak bu sorunları çözmek için komşumuz Yunan-
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istan'la ciddi ve anlamlı bir diyalog başlamış ve bu 
diyalogda belli mesafeler almış bulunuyoruz. 

Kıta sahanlığı konusunda yaptığımız girişimlerin 
biri de, amaçladığımız sonucu vermiştir ve komşu
muz Sovyetler Birliği ile Karadeniz Kıta Sahanlığı 
üstünde bir anlaşmaya varmış bulunuyoruz, 

Cumhuriyet Hükümetimiz, aradan geçen çok kı
sa süre içinde bölgedeki komşuları ile çeşitli alan
larda yeniden sıkı ve verimli bağlar kurmayı başara
bilmiştir. Bu çalışmalar sadece siyasal planda kalma
mış, gerek: Türk ekonomisine, gerekse bu ülkelerin 
ekonomilerine yararlı yeni ilişkiler yaratılmıştır. Bu 
ilişkilerden biri, komşu ve dost Irak'la olmuştur. Ön
ceki Hükümetin iktidarı bırakıp giderken Irak'a olan 
350 milyon dolarlık bir petrol borcunun yükünü de 
Hükümetimize ve Türk ekonomisine devretmiş bulun
makta idi. Irak Hükümeti üe yaptığımız temaslarda, 
bir yandan bu borç yükünü belli vadelerde ödeme 
olanağını sağladık, öte yandan da Petrol Hattına iş
lerlik kazandırırken borç yükünün mal ile ödenmesi
nin üzerinde anlaştık ve ticari ilişkilerimizin böylece 
geliştirilmesi yolunu açmış olduk. 

Dost ve kardeş Libya ile olan ilişkilerimiz, Hükü
metimizin kurulduğu andan itibaren yoğunluk ve an
lam kazanmış, Libya'ya olan petrol borçlarımız öde
me planlarına bağlanırken yeni kaynaklar oluşturul
muş, ihracatımızın büyük ölçüde artırılması yolu açıl
mıştır. 

Dış ilişkilerimizin yoğunlaştırıldığı. ülkelerden bir 
bölümü de Kuzey Avrupa ülkeleridir. 

Öte yandan Avrupa Ortak Pazarı ile olan durmuş 
ilişkilerimizin canlandırılması, ihracatımızın artırıl
ması, ekonomik ve mali işbirliğimizin geliştirilmesi 
konusunda 1978 yılında ciddi çalışmalar yapılmıştır. 

Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin sorunlarına, sos
yal haklarına 1978 yılında sahip çıktık,. işçilerimizin 
emeklilik haklarının Türkiye'de de geçerliliğini sağ
ladık. Anlaşmamız olmayan ülkelerdeki işçilerimizin 
hakları konusunda da aynı başarılı çalışmalar sürdü
rüldü. 

Sayın milletvekilleri; 1978 yılı, dünya ekonomisin
de de çeşitli bunalımların ve belirsizliklerin oluşup 
geliştiği bir yıldır. Sürüp gitmekte olan bu oluşumun 
genel görüntüsünü şöyle özetleyebiliriz : 

Dünya ekonomisinin 1978 yılında iki temel soru
nu olmuştur : Enflasyon ve ödemeler dengesi açık
ları (Daha önceki yıllarda olduğu gibi). 

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar 
bakımından önemli ve gerçek olan şudur : 

Petrol bunalımı ve parasal bunalım; 1973'ten bu 
yana sürüp gitmektedir ve geleceğin bekleyişleri için
de bu konuda da umut verici değişmeler ve düzelme
ler görülmemektedir. Bu nedenledir ki, güçlükler için
de piyasadan bu dönemde, hükümetlerin ekonomi po
litikalarının başsorunu bütün dünyada enflasyon ola
rak belirmektedir. 

Enflasyonla savaşta, sanayileşmiş ülkeler için bel
li olanaklar vardır. Bunlar, gelişme hızlarını düşük 
düzeyde tutabilmektedirler. Ancak bu davranış so
nunda bu ekonomilerde istem hacmi daralmakta, üre
tim gerilemektedir. Böylece bu uygulamalar yeni so
runlar yaratmaktadır; dünya ticaretinin daralması ve 
işsizliğin yosunlaşması gibi. 

Gerçekte sanayileşmiş ülkeler bu sorunların sonuç
larının bilinci içerisinde önlemlerini almışlar ve 1978' 
de bu yüzden, bu ülkelerin gelişme hızları % 3 - 4 
arasında gerçekleşmiştir; 1979'da da bu düzeyde ka
lacağı tahmin edilmektedir. 

Gelişme halindeki ülkelerin sorunları daha büyük, 
etkisi altına aldıkları olumsuz koşullar daha çetindir. 
Önlem alabilmek bakımından bunlar, sanayileşmiş 
ülkelerin olanaklarından da yoksundurlar. Gelişme 
halindeki ülkeler ucuz hammadde satmak ve pahalı 
mal almak kısır döngüsü içindedirler. Ekonomilerini 
büyütmekte, fakirlik duvarını aşmakta büyük güç
lüklerle karşı karşıya bulunuyorlar. % 30'un üzerin
de yoğunlaşıp giden enflasyon olayı ise, bu ülkelerin 
toplumsal yapılarında iyileştirilmesi, onarılması güç 
yaralar açmaktadır. 

Dünya ekonomisinin ciddi endişeler yaratan bir 
büyük konusu daha bulunuyor; ödemeler dengesi so
runu. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü-
tii'ne göre, Batı ülkelerinin cari açıkları 1978'de yarı 
yarıya azaltılmış ve 1977'de 32 milyar dolarken, 
1978'de 17 milyar dolara inmiştir. Petrol üreten ül
kelerin fazlası da aynı dönemde 34 milyar dolardan, 
19 milyar dolara düşmüştür. Buna karşılık, petrol üret
meyen ülkelerin durumlarında belirgin bir tehlikenin 
çanları çalınmaktadır. Bunların ödeme açıklarının 
1978'de 11,5 milyar daha arttığı ve 38 milyar dola
yına yükseldiği görülüyor. 

1979 yılına girerken dünya ekonomisi daha baş
langıçta yeni bir olumsuz etkiyle karşı karşıya kal
mıştır. Petrol fiyatları aşamalı olarak % 14,5 oranın
da artırılmaktadır. Bu artırma, gelişme sürecindeki 
ülkelerin ekonomilerine yeni yükler getirdiği için 
Türkiye'yi özellikle ilgilendiriyor. Bu noktada ülke
mizi ilgilendiren başka bazı temel sorunlara da kısa
ca değinmek istiyorum. 
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Gerçekte, 1973 petrol bunalımı ekonomimizin so
runlarına yeni boyutlar getirmişti. Ama ne var ki, 
başka ülkelerin yaptıkları gibi bunlara karşı önlem
ler alınmamıştı. Gerekli düzenlemeler zamanında ya
pılmamıştı. Dünya konjonktürünün zorunlu kıldığı 
hallerde döviz tasarrufuna gidilmemiş, kısa vadeli 
dış borçlanma yollan ile ödemeler dengesinin anlamı 
ve gücü yitirilmişti. 

Öte yandan, yurt içi kaynak - harcama dengesi 
de büyük ölçüde sakatlanmıştı. Toplumda giderek ta
sarruf eğilimini sürdürecek ve artıracak önlemler ye
rine savurgan ve gösterişçi tüketim davranışları kö
rüklenmiş, kalkınmanın yolları tıkanmıştı. 

Geçtiğimiz yıl içinde Avrupa Para Anlaşması oluş
turulmuştur. Bu yıl, bu anlaşmanın yürürlüğe konul- : 
ması beklenmektedir. Bu anlaşma ile Ortak Pazar ye- j 
ni bir aşamaya girmektedir. Böylece bir yandan yeni 
bir ödeme aracı, bir Avrupa para birimi oluşmakta, 
öte yandan Avrupa Para Fonu kurulmaktadır. 

Batılı toplumlar kendi aralarında sürekli bir birleş
me ve toparlanma sürecini yürütmektedirler. Buna j 
karşın dağınık, bağlantısız gelişme halindeki ülkeler I 
için döviz politikaları önem kazanmış bulunuyor. Do- j 
lar krizinden sonra gelişmişlerin uygulamaya başla- j 
dıkları dalgalı kur, gelişme sürecindeki ülkeler için \ 
ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. Ekonomi- | 
leri güçlü olmayan bu ülkeler paralarını dalgalanma- \ 
ya bırakmaktan çekinmektedirler. Bunun yerine be- \ 
lirli paralara, ya da «sepet» e bağlı esnek kurlara göre \ 
ayarlanan döviz kurlarını seçmektedirler. 

Sanayileşmekte olan ülkelerin karşılaştığı başka ; 
ciddi güçlükler de vardır. Bu ülkelerin ortak anlayış- ; 
lan, kalkınma ve büyümede sanayileşme gerçeğine \ 
dayanıyor ve bu gerçeğe uygun politikalar oluşturma
ya çalışıyorlar. Bu çabaların genel ekonomik kon- : 
jonktürün dışında karşılaştığı dünya politikası sorun
ları vardır. Gerçekten Batılıların potansiyel rakipleri 
olan gelişme sürecindeki ülkelerin sanayileşmesine ? 
karşı davranışlarının bu bakımdan iyi izlenmesi ge
rekmektedir. 

20 nci yüzyılın sonuna doğru değişik düzeylerde
ki ülkeler arasında öteden beri sürüp giden denge, 
gelişme bilincine varmış ve kendilerini gelişmeye ada
mış olanların yeni bir ekonomik düzen arayışını gün
cel hale getirmiştir. Gelişme halinde, ya da az geliş
miş bütün ülkeler sanayileşmiş Batı ülkeleriyle arala
rındaki varlık ayrıcalığının ve bağımlılık yükünün gi
derilmesini haklı olarak istiyorlar. Tarihin akışına 
büyük hız kazandıran 20 nci yüzyılın insanlık sava
şının temelinde toplumların eşitlik istemi yatıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi kısaca 
1978 yılında Türk ekonomisinin durumu hakkında 
açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Bildiğimiz bir gerçeği sözlerimin başında yinele
mek isterim. Türk ekonomisi 1978 yılına ağır bir bu
nalımın çözüm bekleyen sorunlarıyla girdi. Ülke eko
nomisi ürkütücü bir çıkmaz içinde görünüyordu. Yıl
lardan beri sorumsuzca uygulanmış yanlış, ters ve 
çelişkili politikalar kalkınma adına dengesizce yapıl
mış girişimler, çarpık, mantığı anlaşılmayan dışa bağ
lı bir sanayileşme ve hiçbir zaman ele alınmamış, 
birike birike ağırlaşmış yapısal sorunlar... 

Büyük bütçe açıkları ekonomiyi baskı altına al
mış bulunuyordu. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fi
nansman gerekleriyse, işletme mantığının dışında yö
netim gücünü tahrip edici boyutlara yükselmişti ve 
bu açıklar Merkez Bankası emisyonları ile karşılan
maya çalışılıyordu. Dövize Çevrilebilir Mevduat gi
rişleri ve ekonomik mantığa aykırı kararlardan bu 
parasal genişlemeyi denetlenemeyen bir biçimde ar
tırmıştı. 

Türk ekonomisinin 1978 başındaki değerlemesini 
yaparken, bu gerçekleri bilmek, anlamak ve de kabul 
etmek zorunluğu vardır. Bunları gerçek ve yararlı bir 
tanımlamanın gereği olarak belirtmek durumunda
yım. Bu değerlemeyi birlikte objektif ve açık biçim
de yapabildiğimiz ölçüde, kısır tartışmaların dışında 
kalabiliriz. Gereksiz yere geçmişin yanlışlarını savun
manın tutarsızlıklarına dalıp gitmeyiz. Çünkü, artık 
bir bakıma dış etkenlerin oluşturduğu, bir bakıma da 
içerde uygulanan sorumsuz politikaların eseri olan 
ağır bir ekonomik bunalımla karşı karşıya bulunuyo
ruz. Bu durumda gerekli önlemleri alabilmek, ciddi
yet, sabır ve özveriyi zorunlu kılmaktadır. 

Şimdi size izin verirseniz, 1978 yılından önceki 
yıllarda ekonomimizin görüntüsünü, belli başlı kesit
lere ilişkin rakamsal bilgilerle kısaca sunmak istiyo
rum. 

Geçen yıllarda para arzında çok büyük artışlar ol
muştur. Para arzı 1975'te % 31, 1976'da % 27, 1977' 
de % 30 oranında artmış ve 1977 sonunda 210 mil
yar liraya yükselmiştir. 

Emisyon hacmindeki artış da buna koşut bir gö
rünüm içindedir. İ975'te % 24, 1976'da ı% 27 ve 
1977'de emisyonda c/0 49 oranında artış olmuştur. 

Merkez Bankası kredilerinde de aynı durumu göz
lüyoruz. Bu krediler; 1975'te % 19, 1976'da % 76, 
1977'de % 81 oranında artmıştır. Bu rakamları, eko-
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nominin enflasyonla nasıl finanse edildiğini göster
diği için, huzurunuzda açıklamak gereğini duydum. 

Aynı durumu bütçede de görüyoruz. 1977'de 200 
milyarlık gelire karşılık 235 milyar liralık harcama 
yapılmış, 35 milyar liralık açık oluşmuştur. Bu açığı 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karşılamıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri verimlilik ve kârlılık 
anlayışlarından uzaklaşmış, kaynak yaratan değil, 
kaynak yitiren kurumlar haline gelmiştir. Bu kurum
ların finansman gereksinimleri 1975'te 30, 1976'da 
48, 1977'de 58 milyar liraya yükselmiştir. 

Bir ülkenin dışa bağımlılığının en belirgin görün
tüsü olan dış ticardt ve ödemeler dengesindeki gelişme
ler de, devlet maliyesi ve parasal faktörler alanlarındaki 
ölçüsüz, denetimsiz ve tahrip edici oluşumu izlemiş
tir. 1975 yılında 3 338 000 000 dolar olan dış ticaret 
açığı 1976'da 3 169 000 000 dolar, 1977'de ise 
4 043 000 000 dolar olmuştur. 3 yılda 10,5 milyar 
dolar dış açık ve bunun kadar kısa vadeli dış borç. 

Son üç yıllık hesabı kapattığımız zaman karşımı
za çıkan rakamlar bunlardır. Bu büyük dış açığa ve
ya kısa vadeli borca karşın sanayimiz dışa bağım
lılığını sürdürmüş, hatta artırmıştır. Öte yandan ihra
catımız gelişememiş, hatta bir yerde satın alma gücü 
bakımından gerilemiştir, işçi dövizleri de giderek azal
mış ve büyük ölçüde karaborsa kanallarına kaymış
tır. 

1974 yılında sağlanan 1 426 000 000 dolarlık ge
lir, bunu izleyen 3 yıl içinde eriyip azalarak 1977'de 
982 milyon dolara düşmüştür. 

Turizm gelir ve giderleri arasındaki olumsuz fark 
da giderek büyümüştür. Bunlar, bu dönemde uygula
nan politikaların belirgin sonuçlarıdır. 

1975 - 1977 döneminin dış ödemeler bakımından 
bize verdiği ders ciddi bir derstir. Bu dönemde dün
ya konjonktürü ve dünyadaki para piyasalarının du
rumu, Türkiye'ye, Türkiye durumunda olan benzeri 
ülkelere olduğu gibi, uluslararası piyasalardan uygun 
koşullarla uzun ya da orta vadeli krediler sağlama 
olanağını vermekteydi. 1978 öncesi dönemde bu yol
lara başvurulmamış olmasını açıklama olanağı yok
tur. Dünya mali piyasalarına çıkabilme gücü olmayan 
iktidarlar ancak böyle hareket edebilirler. Bu felake
tin tek izah yolu budur. Bunun yerine kısa vadeli 
kredilere gidilmesi, Türk ekonomisinin geleceği ba
kımından ağır ipotekleri getirmiştir beraberinde. Bu 
borçlanmanın nasıl bir zamanlama ve ne tür boyut
lar içinde oluştuğunu, izin verirseniz, rakam rakam 
sizlere sunmak istiyorum. 
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1974 yılı sonunda toplam 229 milyon dolar kısa 
vadeli borç vardır. 1975 yılında bu borç 1 338 000 000 
dolara çıkmıştır. 1 yıldaki artış % 500 ve 1 111 000 000 
dolar. 1976 yılında bu borçlar 3 342 000 000 dolara 
çıkmıştır. Yani 1976 yılında kısa vadeli borçlarımız 
2 004 000 000 dolar artmıştır. 1977 yılı sonunda bu 
borçların 6 010 000 000 dolara çıktığını görüyoruz, 
yani yıllık artış 2 668 000 000 dolardır. 1977 sonunda ' 
kısa vadeli borçlarımız 1974 yılındaki kısa vadeli 
borcun yaklaşık olarak 30 katıdır. Bugünkü döviz dar
boğazının temelinde işte bu gerçek yatıyor sayın üye
ler. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1978 yılı başında 
Hükümetimiz işte böyle bir ekonomi devir almıştır. 
Türk ekonomisi 1977 içinde yer yer durma noktası
na gelmiş bulunuyordu. 1977 başından itibaren itha
lata döviz transferleri durdurulmuştu. Üretim ve ya
tırım faaliyetlerinde tehlikeli yavaşlamalar ve yer yer 
duraklamalar oluşmuştu. Mal kıtlıkları, enflasyonun 
getirdiği yükler, genel belirsizlik havası ve kötümser 
bir bekleyiş ortamı piyasa düzenini tümüyle etkisi 
altına almıştı. Kaynak dağılımı bakımından planlanan 
çerçeve parçalanmıştı. Tüketim devamlı biçimde ar
tıyor, savurganlık dağınık ve amaçsız bir ekonomik 
gidişin temel kuralı haline gelmiş bulunuyordu. Hep
sinin üstünde de, bir yandan işsizlik artarken öte yan
dan sert bir gelir çekişmesi de bu enflasyon çalkantısı 
içinde geleceği tehdit edici biçimde kaynaklanıp du
ruyordu. Biz böylesine bir ekonomi devir aldık. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Vah vah vah, çok 
yazık. 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Bu açıklamalarımı bir dönemin salt bir 
eleştirisi olarak yapmıyorum değerli arkadaşlarım. 
Daha önce de belirttiğim gibi, yapılan uygulamaların, 
alınan politik kararların tam bir değerlenmesi yapıl
madıkça Cumhuriyet hükümetlerinin göğüslemek zo
runda oldukları sorunlara ciddiyetle eğilmek, en doğ
ru kararları cesaretle alabilmek olanağı yoktur. Onun 
için gerçekleri bir eleştirinin de ötesinde Hükümeti
mizce oluşturulacak politikalara ışık tutabilecek bi
çimde saptamak ve sizlere anlatmak gereğini duy
dum. 

Sayın Başkan, sayın mcltetvekillen:; 1978 b.ış-:ria 
ibu ortam, bu ıkoşuillar ve elde ne feaknışsa o olamazlar 
IkarişıisunJd'a Hüküımeıtimiizirı olıuşturacağı po]}':'ikıı-
ların amacı şöylte formüle edilmiştiır: Önce, eko-
ruomlide gözlemen hızlı ikjötüye gidişi durdurmak. Bu 
sağlandıkça, bu tutumun getireceği olumluluk orta-
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mt içerjisinide yeniden sağlıklı gelişme sürecimi baş-
l'aitrmak, 1978 Mali Yılı, sBütç asiyle te'Kk'te bu an
layış, çeşlMi ajaınjlarjda alınan öntemler'le yürürlüğe 
ıköhuılidiu. Simidi iMn vıeaûrsıeniiiz bu önfemlıeır ve i u öın;-
lemeterin, sionuç'laırıı ülztenirıid'e süzleııe küs'aca bilgi sun-
ımıalk isliyorum. 

Tükettim eğilimlini caydırılmak ve tasarrufları a.r-
tırm&ık, öte yandan, buraları baraka kaynaklarınla 
yönjeltmiek içilin kredi ve faiz oraniları ycıniden düzen-
lamıelk, yoluma gMÜk. Vadeli üasarruf mevduatına, % 
22'ye ulaşan faliz verime olanağı tanındı. Kredi, f aiz 
oranları, kredi türlerine göre farklılaştirildi. Köylü
ye, esnafa, kjüçüik sanıatikârlaria verilen kredilerin faiz 
oranlan düşük tutuldu. Ticaret ve dağıtım sektörleri 
knedliierıii ise yükseltıildî. Mevduat Munzam Karşılık
ları Sistemli yeniden gözden geçirildi. Gerice yörelerde 
ve üretken allain'laııjda kiulllajnılan kreldıifcre ayrıoalıiklar 
tanımdı. Merkez Barakası reeskont oranları, tarım, kü
çük sanayici, esnaf ve sanatkârlar ile lihkacat kredi
leri 'haiü'.ç, diğer krediler için yükseltildi!. 

Oış tıiclareıt ödemeleri, aüanımfda, ihracatı aritırmıaik 
ve dövîz geirteıtimlizii yükseltmek amacıyla, 1 Mart 1978 
tarihlimde yapılan devalüasyonla birlikte bir dizi ön
lemi alldıık, Eikpnjomiımiz, liçLın, büyük 'sakıncalar taşıyan 
Dövize Çevrilebilir Mevduat hösabı uygulamasına son 
'vaıdJk. Bundan doğanı 2 4Cû| CjOO OCjO dolar yöresin-
dekii ikısa va&elıi ıborcun erteleme çal; simalarına gir
dik. Turistlik dış 'geziler snmırliaramak yoluna gidildi. 
İhracata yönelik sanayiler ve ithalat öncelikleri ve ko-
Iaylııkilar sağlandı. İhracaitta 'vergi uade oranları, üre
timim yarattığı ikaıtma değeır gözönüme alımarak yeni
den dülzıenlıetmietk yoluna igl'diDJİ. İhracat kıredife indeki! 
i'ai'z 'iade araraliairımı, (ihracatı özaıdirecidk iblç'.mdu 
yen)i!dem saptadık. Maliye politikası alanında, bir eko
nomiyi sağlıklaştırma programı içerisinde vergilendir^ 
rnıe örıitemfeinıim biır özel ağırlığı olduğu gözjörıündıe 
tutularak, hem 'ekonomimin gereksinmeleri, ilıcm dıe 
sosyal adalet ülkesine yömlelımıe gereksinimi vergilendir
me yoluyla 'düzıenfemsk yoluma gittik. Bu nedenle, 
ve.ıgi spermlerimde çeşitli sakıncalar doğuran yapısal 
btozulkiukları. düzeltmek, vergEieımıedetk|i haksızlıkların 
gelir, dağ;!!,i!m;ındal!d adaeıtaliziMkteırin gjdeı ilmelimi sağ-
lıamak, vtarigi kayıplarımı en az düzeye iradinmek, yz-
rel yönetimlerin kendi özkaynaklarına kavuşturulma
sını sağlamdık kjonjutarındaki çalışmalarımızı özsnıto 
sıürdlürüyıoruz, Belediye Gelirlerime iiişkin tasarı, Yüce 
Möcilisıin .tasvibini kazanjmış bulunuyor: Ötei'4 alan
lardaki çahşma'lanjmıız taımlaımlaınıdıikça, ekonomimizin 
yeniden, düzene konıulımasımıın en önısmli faktörü olan 

vergltenjdirmeı konuşumda gerekli araçlara sahip ola-
bikceğliımsiz aiç:!ktır. 

Kanu İktisadi Teşebbüsleri, Türk ekonomisinin 
en büyük özelliklerimden binidir. Bu teşebbüslerin ve-
limiBerimim artması eikbnomjimizi nasıl büyük ve olum
lu ölçüldıe efkilersıe; itersine veJJmıalz'ÜJk; ökonıontmıizi 
ibüyük yükler altınlda burakrnaıkıiiaidi'r. Geçen dlöfraanııin 
dyguîamalarının doğal sonuıcu olanalk, bu kunui'uışlia-
rın zararîarı gidierelk, !blüylümıüş ve aşırı fıinıansıman güç-* 
lüıklem ortaya çııkimaştı. Kuruluşlar Ikendiibrinıi mali 
ibalkımidan yöniötemeyeoek, kaldar dıariıık liçer'isûnde kal-
mışlaridı, Bu kuırtuliuşlaırıın Üırötjrjiklıerli maıliianın ve hiz-
maeleni'n fiyatlarımı geriçök değarîıe'rıiine, ekcynomıiik ve 
sosyal gertaklere görıe yeniden düzenlledlık. 

Ücretler alanında, Temmuz ayı içerisinde imzala
nan Toplumsal Anlaşma ile, ülkemizde ilk kez, özel
likle kamu kesiminde çalışanların toplu iş sözleşme
leri için yeni esaslar belirledik. Bunların dışında or
ta ve uzun dönem sorunlara gerçekçi yaklaşımlar ge
tiren Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı yoğun 
bir çalışma sonunda hazırlanmış, Parlamentonun ona
yından geçirilerek yürürlüğe konulmuştur. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi savurganlığı önlemek ve 
kamu yönetiminde etkinliği artırmak gerekiyordu. 
Bu amaçla, bir kısım temel gider yasalarında deği
şiklik yapılması için Hükümete yetki veren yasa ile, 
bazı madenlerin Devlet eliyle işletilmesi amacına yö
nelik Yetki Yasası da 1978 yılında yürürlüğe konul
du. 

Ekonomide kötüye gidişi durdurmayı amaçlayan 
bu önlemlerin uygulama sonuçlarına ve ekonomimizin 
bugünkü durumuna burada kısaca ayrıca değinmek 
istiyorum. 

Türkiye'nin milli geliri 1972'den 1976 yılına ka
dar olan 5 yıllık dönemde her yıl ortalama ;% 8 
yöresinde büyüme göstermiştir. Bu dönemi, bu bü
yümenin kaynakları ve sağlığı bakımından ikiye ayır
mak gerekir: 

1972 - 1974 yıllarında Türkiye'nin milli gelirinin 
büyümesi, kendi özkaynaklarına dayanmış, hatta bu 
dönemde önemli ölçüde kısa vadeli dış borç tasfiye . 
edilmiştir. 

1975 yılından 1977 yılına kadar olan dönemin gö
rüntüsü, bunun tümüyle tersinedir. Bu dönemde so
rumsuzca kısa vadeli dış borçlara gidilmiş ve bunla
rın etkisi altında yapay şekilde artırılmış istem ha
cimleri milli gelirimizi tüketime dayalı sağlıksız bi
çimde oluşturmuştur. 

Bu politikanın sonucu, 1977 yılında ortaya çık
mıştır. Rastgele borçlanmanın sürdürülmesi çabasına 
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rağmen üretim duraklamış ve milli gelir artışı birden 
l% 4'e düşmüştür. Türk ekonomisi 1978 yılına böy
lesine hızı kesilmiş bir üretim gücü ve böyle bir ge
lir yapısı içinde girdi. 

Bu çerçeve ficinde 1978 yılında tarım sektörü 
•% 5,1; sanayi sektörü f% 4,8; hizmetler sektörü ise 
% 4,6 oranında büyümüştür. Bu oranlar 1977 yılın
da sırasıyla ı% 05, ;% 10,8 ve '% 5,9 idi. Diğer bir 
deyişle, 1978 yılında 1977 yılına göre tarım sektörü 
daha fazla, sanayi ve hizmetler sektörü daha az kat
ma değer yaratmışlardır. 

Genel olarak ilk altı ayda üretimde gözlenen düş
melerin daha sonra alınan önlemler ile önemli ölçü
de artışlara dönüştüğünü, rakamları izlediğimiz za
man görmekteyiz. Üretim konusunda eldeki en son 
Aralık ayı verilerine ve bir önceki yılın aynı döne
mine göre, demir cevherinden % 25, linyitte % 10r 

elektrik enerjisinde '% 5, pamuklu dokumada % 9,5, 
yün ipliğinde ;% 28, yünlü dokumada |% 16, azotlu 
gübrelerde '% 34, çimentoda % 9 oranında, fiziki üre
tim artışı gerçekleşmiştir. 

1978 yılında cari fiyatlarla 248 milyar liralık ya
tırım harcaması yapıldığını tahmin ediyoruz. Top
lam yatırımların 124 milyarı kamu, 120 milyarı özel 
sektör tarafından gerçekleştirilmiş, 3 milyarı da stok 
değişmelerinden oluşmuştur. Bu miktar 1977 yılın
da gerçekleşen 219 milyar liralık yatırımdan % 13 
oranında fazladır, 

1978 yılında yapılan 245 milyar lira tutarındaki 
sabit sermaye yatırımları, 1977 yılında gerçekleşen 
199 milyar liralık sabit sermaye yatırımlarından 
% 22,8 oranında daha fazladır. 1977 yılına göre ener
ji ve turizm yatırımlarında j % 62, sağlık sektöründe 
% 39, ulaştırma sektöründe % 31, madencilik sek
töründe |% 27 oranında daha fazla sabit sermaye 
yatırımı gerçekleştirilmiş bulunuyor. 

Büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı olan ima
lat sanayii yatırımlarında ise, özellikle kamu sek
töründe gözlenen gerileme sonucu, cari fiyatlarla an
cak '% 11 oranında bir artış olduğu hesaplanmakta
dır. 

İstihdam alanında 1977 yılında 16 161 000 kişi do
layında olan toplam işgücü arzı, 1978 yılında 
16 411 000 kişiye yükselmiştir. Toplam işgücü tale
bi de 14 716 OOO'den 14 907 003 kişiye çıkmıştır. 

Para ve kredi alanında ciddi önlemler, 1978 yılı 
içinde alınmış ve uygulanmıştır. Böylece para arzı, 
emisyon ve Merkez Bankası kredilerindeki artış hız
ları 1978 yılında önemli ölçüde ağırlaşmış bulunu
yor. 

Para arzı, Aralık ayı geçici verilerine göre, bir 
önceki yıl sonuna kıyasla j % 31,5 oranında artarak, 
210 milyar liradan 277 milyar liraya çıkmıştır; geçen 
yılın eş dönemindeki artış oranı % 39 idi. 

Emisyondaki artış, 12 aylık verilere göre, 1977 
yılında j % 49,6 oranında iken, bu yıl >% 45,9 olmuş
tur. 

Merkez Bankası kredileri ise, bu yıl çok önemli 
oranda azalmıştır. 12 aylık dönemlere göre, 1976 yı
lında % 76, 1977 yılında j % 81 olan artış oranı 1978 
yılında ı% 27'de kalmıştır. Aralık ayı sonu itibariyle 
kamu sektörüne açılan krediler 156 milyar, özel sek
töre açılan krediler ise 67 milyar liradır. 

Bankalardaki mevduat, alınan önlemlere koşut ola
rak artış göstermektedir. Toplam mevduat Aralık ayı 
sonunda bir önceki yıla kıyasla :% 21,9 oranında ve 
46 milyar lira artmış ve 259 milyar liraya ulaşmış
tır. 

1977 yılının ilk 11 aylık döneminde % 8,9 oranın
da artan vadeli tasarruf mevduatı, 1978 yılının eş 
döneminde % 31 oranında bir artış göstermiştir. Va
deli tasarruf mevduatı 1976 yılında aylık ortalama 
% 0,5 ve 1977 yılında \% 0,7 oranında artarken, bu 
oran 1978 yılının Nisan ayından sonra % 3,3'e yük
selmiştir. 

Banka kredileri ise; Aralık ayı verilerine göre 
1978 yılında % 20,8 oranında artarak 280 milyar li
raya ulaşmıştır. 1977 yılının eş döneminde artış ora
nı % 17 idi. 

Dış ticarette alınan önlemlerin etkisiyle ihracat, 
Nisan ayı başından itibaren sürekli artış göstermiştir. 
Aralık ayı sonu itibariyle 2 288 000 000 dolar olarak 
gerçekleşen ihracat, 1977 yılının aynı dönemine göre 
% 30,5 oranında ve 533 milyon dolar daha fazladır. 

İthalat ise, 1978 yılında 4 599 000 000 dolarlık 
bir düzeyde gerçekleşmiştir. İhracatın artışı, İthala
tında azalışı sonucu dış ticaret açığı 1977 yılına ba
kışta Aralık ayı sonunda 4 043 000 000 dolardan 
2 310 000 000 dolara düşmüştür. 

İşçi dövizlerine gelince; bunların da Ağustos'tan 
sonra artış göstermeye başladıklarını görmekteyiz. 
Gerçekten bunun aynı aylarına göre artış oranı Ey-
lül'de % 29, Ekim'de % 59, Kasım'da •% 50, ve 
Aralık ayında da % 31 olmuştur. 

Dış seyahat gelir ve giderlerinde de alınan ön
lemler sonucu olumlu bir gelişme gözlenmektedir. 
Dış seyahatler nedeniyle ülkemiz, geçen yıl 63 mil
yon dolar açık verirken, 1978 yılının ilk 11 aylık 
döneminde dış seyahatlerden 123 milyon, dolar net 
döviz girdisi elde edilmiştir. ^ 

— 8 — 
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İthalat, ihracat, işçi ve turizm dövizleriyle diğer 
görünmeyen kalemlerdeki olumlu gelişmelere koşut 
olarak ödemeler dengesinin cari işlemler açığı 11 ay
lık dönemler itibariyle, 1977 yılındaki 3 425 000 000 
dolarlık düzeyinden 1978 yılında 1 076 000 000 do
lara düşmüştür. 

Kısaca açıkladığım bu olumlu gelişmeler yanın
da, fiyat hareketlerinin- beklenen düzeyde oluşmadı
ğını ayrıca belirtmek gerekir. Bu durum böyük öl
çüde, yıla girerken ekonomide mevcut enflasyon sto
kunun 1978 yılma aktarılmasından kaynaklanmak
tadır. 1977 yılındaki aşırı parasal genişleme nedeniyle 
büyüyen enflasyonun bu yıla sarkması, bunun yanın
da döviz darboğazı nedeniyle düşük kapasite kulla
nımı ve ithal malları maliyetlerindeki artışlar, bu 
olgunun en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 

1978 yılında yığılımlı olarak, toptan eşya fiyat
ları % 48,7 oranında artmıştır. Ancak, hemen ekle
mek isterim ki, Eylül 1977'den sonra hızlı bir biçim
de artma eğilimine giren endekslerin son 4 aylık 
dönemde gerek aylık artış oranı, gerekse 12 aylık 
dönemleri içeren yıllık artış oranlarında azalışlar 
gözlenmeye başlanmıştır. Gerçekten aylık artış ora
nına bakıldığında 1977 yılının Eylül - Aralık döne
minde toptan artış oranı % 19,9 iken, bunun 1978 
yılının aynı döneminde ü/c 12,1 'e indiği görülmekte
dir. 

Geçinme endeksleri de toptan eşya fiyat endeks
lerine koşut biçimde gelişmektedir. Fiyatlardaki bu 
gelişmelerle birlikte vatandaşlarımızın geçinme sorun
ları ve yaşam koşullarındaki güçlükler 1977 yılında 
olduğu gibi, 1978 yılında da etkisini sürdürmüştür. 
Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalardan farklı ola
rak, toplumumuzun büyük bölümünü oluşturan 
çiftçi, işçi, kamu görevlisi gibi dar gelirli yurttaşla
rımızın geçim koşullarındaki güçlüklerin olanaklar öl
çüsünde hafifletilmiş olduğu da bir gerçektir. Nite
kim, 1978 yılında uygulanan tarım ürünleri devlet 

^destekleme alımları ve taban fiyatları politikası so
nucu tiftik, kuru üzüm, arpa, ayçiçeği, fındık, kuru 
incir ve zeytinyağı ve benzeri alım fiyatlarında tat
min edici artışlar gerçekleştirilmiştir. 

Böylece üreticiye yapılan ödemeler sonucu çiftçi
mizin eline 1977 yılında 45 milyar lira geçerken, 1978 
yılında 67 milyar lira ödenmiştir. 

Öte yandan, toplu sözleşmelerle sağlanan ücret 
artışlarıyla işçi kesiminin gelirlerinde de hayat paha
lılığının yükünü hafifletecek artışlar sağlanmıştır. 
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Kamu görevlilerinin gelirlerinde de küçümsenme
yecek artışlar söz konusudur. 1978 mali yılı başında 
katsayının 12'den 14'e çıkarılmasının sağladığı artış 
dışında, Yetki Kanunu çerçevesinde gösterge tablo
sunda yapılan değişiklikle memur kesimine yapılan 
ek ödemenin yıllık tutarı 22 milyar liradır. Yine 1978 
yılında, aile yardımı ödeneği, özellikle dar gelirli 
memur aileleri yararına artırılmış ve kapsamı genişle-
tilmişÜr. Bu değişiklik sonucunda, memur, kesimine 
yılda net 4 milyar liralık gelir transfer edilmektedir. 

Bunun dışında, sağlık personeline Tam Gün Çalış
ma Yasası uyarınca önemli ek olanaklar getirildiği 
gibi, ilkokul öğretmenlerine ek ders olanağı, bir kı
sım personele ödenen tayın bedellerinin artırılması 
ve kapsamının genişletilmesi şeklinde de ek ola
naklar sağlanmış bulunmaktadır. Son olarak, tüm 
kamu görevlilerinin maaşlarının bir derece yükseltil
miş olduğunu da burada belirtmek isterim. 

Hayat pahalılığının emekliler üzerindeki yükünü 
hafifletmek için de emekli gösterge tablosu yeniden 
düzenlenerek, emekli aylıklarında ortalama % 14 ile 
% 60 oranında net artışlar sağlanmış ve ayrıca Va
tani Hizmet tertibinden aylık alanılar için de katsayı 
ve gösterge esasına bağlı yeni bir ödeme yöntemi 
getirilmiştir. 

Ekonomimizin 1978 yılındaki durumunu açıklar
ken, onun içindeki yeri ve önemi tartışmasız olan 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin durumlarına değin
mekte zoruniuk vardır. 1977 yılında toplam yatırım
ları 46,5 milyar lira olan Kamu İktisâdi Teşebbüsle
rinin yatırım tutarlarının 1978 yılında 53 milyar li
raya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırım tu
tarı 60 milyar lira olan yatırım programına göre, 
gerçekleşme yüzdesinin |% 88 olacağı tahmin edil
mektedir. 1977 yılında programlanan yatırımlara gö
re gerçekleşme oranı '% 74 idi. Söz konusu kuruluş
ların finansman açıklarının giderek artığını da bu
rada eklemek gerekir. 1977 yılında 58 milyar lira fi
nansman gereksinimi olan KİT'ler 1978 yılında 85 
milyar liraya gereksinim duymuşlardır. Bu olguda 
KİT'lere verilen yatırım görevleri yanında, bu kuru
luşların kaynak yaratma nitelıüklerinin giderek azal
ması, başta gelen etken olmuştur. Bu nedenledir ki, 
bu alanda 1979 yılı Bütçe Tasarısı ile yeni bir dü
zenleme önermiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar size ekonomi
mizin bugünkü durumu hakkında bilgi sundum. Şim
di izin verirseniz, bu bilgileri önümüzdeki yıllar ba
kımından büyük önemi olan girişimlerimizle bütün-
lemek istiyorum. 
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Daha önce de belirtmiş bulunuyorum, 1978 ba
şında devraldığımız ekonomi içinde vadesi gelmiş 4 
milyar dolarlık borç ile karşılaşmış bulunuyorduk. 
Buna göre 1978'de hem ekonomıi için gerekli petrol 
ithalatını gerçekleştirecek, hem de 4 milyar dolarlık 
yalnız kısa vadeli, vadesi gelmiş borç ödeyecektik. 
Döviz gelirlerimizin buna olanak vermediği açıktı. 
Hükümeti devraldığımız zaman, Merkez Bankasında 
rezervlerimiz de tümüyle erimiş bulunuyordu. Akılcı ve 
gerçekçi bir yol olarak yeniden kısa vadeli borçlan-
mamayı ve mevcut vadesi gelmiş kısa vadeli borçları 
ertelemeyi düşündük. Bu konudaki çalışmalara he
men başladık. Mayıs ayı sonlarında Paris'teki, Tür
kiye'ye Yardım Konsorsiyum'u içinde bir erteleme 
anlaşması yapmayı başardık. Bu çerçeve içinde bu
güne kadar 15 ülke ile erteleme anlaşmaları imzala
dık. Böylece, ağır borç yükümüzün 1 milyar 107 mil
yon dolarlık kısmı ertelenmiş oldu, Geriye daha çok 
büyük bir kısım borç kaldı. Daha 237 bankaya 
3 100 000 000 dolayında vadesi gelmiş borcumuz 
var. Bu borçların erteleme işlerini de son aşamaya 
getirmiş bulunuyoruz ve bu operasyonun da yakın 
tarihte tamamlanabileceğini umuyoruz. Böylece, son 
yıllartia Türk ekonomisi üstüne yükletilen ağır ipo
tekten kurtulmuş olacağız. 

Umuyoruz ki, 1975 -. 1977 döneminin bu tehlike
li mirası, bu tür sergüzeştlerin sonuncusu olacaktır. 
Bu sergüzeştin, ülke ekonomisini ne çetin çıkmazlara 
soktuğu dersi artık öğrenilmelidir. 

1978 yılında erteleme çalışmaları yanında ekono
miye yararlı nitelikte olmak ve gerek 1978, gerekse 
daha sonraki yıllarda kullanılmak üzere yabancı ül
kelerden ve uluslararası kuruluşlardan 1 937 000 000 
dolarlık kredi olanağı sağladık. Bu olanağın 1 243 
000 000 dolarlık kısmı yatırımlarımızda kullanılacak 
proje kredisi, geri kalan 680 milyon dolarlık kısmı 
program kredisi, bir bölümü de eski projelerin peşi
nat ödemesi ile ilgili kredi biçimindedir. 

Böylece geçmiş yıllarda imzalanmış proje kredi
lerine işlerlik kazandırılmaktadır. Örneğin, Oymapı-
nar, Suat Uğurlu barajları, Orta Anadolu Rafinerisi 
için alınan ve toplamı 400 milyon doları bulan kre
diler şimdiye kadar peşinatları ödenmediği için kul
lanılamaz durumdaydı. Bu peşinat olanaklarını sağla
yarak, bu kredileri harekete geçirdik, bu yatınmila-
rm gerçekleştirilmesini güvenceye almış olduk. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdiye kadar 
yaptığım açıklamalarla bunalımdan çıkış politikamı
zın başlangıç aşamasını belirlemiş oldum. 
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Bu programın ilk amacı 1978 yılında ekonomide
ki kötüye gidişi sağlanabildiği ölçüde durdurmak ve 
daha sonra oluşacak sağlıklı ortam içinde kalkınma 
ve gelişme sürecini başlatmaktır. Hemen eklemek is
terim ki, söz konusu olan sağlıklı ve tutarlı bir şe
kilde başlatmak... 

Burada bir noktanın gözden kaçırılmaması gere
kir. Böyle bir politika olumlu, sonuçlarını, ancak bel
li bir süre geçtikten sonra, en az orta vadeli bir sü
reç içinde verecektir. Gerçekçi ve dürüst politikalar 
sabır, azim ve kararlılık ister ve ancak böylesine cid
di davranışlar olumlu sonuçlar verebilir. Nitekim 
elimizdeki verilere ve göstergelere göre, ekonomi
mizde içe ve dışa dönük yönleriyle kötüye gidişin 
olanaklar ölçüsünde kontrol altına alınması 1978 
aşamasında gerçekleştirilebilmiştir. Ancak enflasyon 
ve dış ödeme tıkanıklıkları, ekonomimizin en önem
li iki sorunu olmayı sürdürüyorlar. Gerek 1979 
programında gerekse bu bütçede uygulamaya ko
nulması planlanan politikaların bu tıkanıklıkları gi
dermeye dönük olmasının nedeni de budur. 

Bu konuda bir noktayı daha özellikle vurgula
mak ve bir inancımızı açıklamak isterim : 

Bu çetin sorunlar uluslararası kuruluşların, ya 
da ülkelerin yardımlarından ve katkılarından önce, 
Türk milleti kendi anlayışı, özveri ve destek gücü ile 
çözecektir. Türk toplumunun akılcılığına yüksek bi
linç düzeyine inanıyoruz ve halka dönük önlemleri 
sonuna kadar destekleyeceğinden kuşkumuz yoktur. 

Açıkça belirtilmesi gereken bir gerçek şudur: 
Türkiye'nin yalnız petrol ithali için yaptığı dış 
harcamalar, bütün ihracat gelirini olduğu gibi alıp 
götürmektedir. Bu kıskacı aşabilmenin yolu, ciddi, 
kararlı politikalar uygulamasından geçer. Biz ancak 
böylesine bir ciddiyet ve sorumluluk ortamı kurul
duktan sonra, dışarıdan sağlanabilecek finansman 
olanaklarının yararlı katkılar getirebileceği inancında
yız. 

Türk ekonomisinin dış mali ilişkileri, ekonomi
nin gereksinmeleri ölçüsünde elbette sürdürülecek
tir. Ama döviz darboğazından çıkışın temelinde, 
her şeyden önce bizim kendi özveri, disiplin ve ka
rarlılık anlayışımızın aranması gerekir. 

1978 yılında önlemlerimizi bu anlayış içinde al
dık. Bundan sonraki politikalarımızın dayanağı da bu 
anlayış olacaktır. 

Böylesine dağıtılmış ve özellikle dış mali güç
lere kıskıvrak bağlanmış bir ekonomiyi bu bağlar
dan kurtarmak, yeniden düzene koyabilmek için kı-
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§a süreli çözümler beklemek elbette yanlış olur. Bu 
nedenle, hiç kimse kısa süreli sihirli çözümler oldu
ğunu ne düşünmeli, ne de kendisinin de inanmadı
ğı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmamalıdır. 
Yurtseverliğin gereği budur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sizlere 1978 bütçe 
uygulamasının sonuçları hakkında bilgi sunmak isti
yorum. 

1978 yılı bütçe uygulamasında özen gösterdiği
miz ilkeler şunlardır : 

— Ekonominin genel dengesini bozmamak, 
— Kamu kaynaklarını program ilkelerine uygun 

kullanmak. 
Şimdi buna göre uygulamamızın sonuçlarını arz 

ediyorum : 
Aralık sonu itibariyle konsolide bütçe harcama

ları 257 813 000 000 liraya ulaşmıştır. 
Cari harcamalarda savurganlığın en az düzeyde 

tutulmasına özen gösterilmiştir. Ancak yeter ölçüde 
ödenek öngörülmemiş olduğu için, personel giderle
rinde önemli artışlar gözlenmektedir. 

tç ve dşş borçların gerektirdiği anapara ve faiz 
ödemeleri, emekliler bile dul ve yetimleri için Emek
li Sandığına yapılan ödemeler, Kamu İktisadi Kuru
luşları ve yerel yönetimlerin giderek artan gerek
sinmeleri, transfer harcamalarının öngörülen hedefler 
içinde tutulmasını güçleştirmiştir. 

Konsolide bütçe yatırımlarında ise, ekonominin 
içinde bulunduğu darboğazlara rağmen program he
define ulaşılmıştır. 1978 yılında konsolide bütçe sa
bit sermaye yatırımlarının % 18,8 oranında bir artış
la 62 milyar lira dolayında gerçekleşeceğini tahmin 
ediyoruz; gerçekleşme oranı böylece % 99 olacaktır. 

Bütçe uygulamalarında fiyat hareketlerini olumsuz 
biçimde etkileyecek aşırı parasal genişlemelere yol 
açmamaya ayrıca özen gösterilmiştir. 

1977 mali yılının Kasım ayı sonu itibariyle Mer
kez Bankasından alınan kısa vadeli avans tutarı 44 
milyar liradır. Bunun bir önceki mali yıl sonuna ba
kışla artış oranı % 90'dır. 1978 mali yılının on birin
ci ayı sonu itibariyle ise bu rakam 57 milyar lira, 
artış orani;% 23'tür. 

Yine Kasım ayı sonu itibariyle bütçe harcamala
rının finansmanında Merkez Bankası avansı ve Ha
zine bonolarının payı 1977'de •% 17 iken, bu oran 
1978'de % 5'e düşmüştür. 

Bütçe gelirlerinde de geçmiş yıllara göre olum
lu bir gelişme gözlenmektedir. Konsolide bütçe ge
lir tahsilatı, Kasım ayı sonu itibariyle 219 milyar lira 
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ı olmuş, 1978 için öngörülen gelir tahmini Kasım so-
I nunda % 82,5 oranında gerçekleşmiştir. Dokuz aylık 
I dönem itibariyle, 1977'de '% 30 artış gösteren gelir 

tahsilatı, 1978'de % 53 oranında artmıştır. 
I Vergi gelirlerindeki artış oranı , 1977'de % 32 

iken, 1978'de % 44,6 olmuştur. Elimizdeki dokuz ay-
I hk uygulama sonuçlarına göre harcamalar, gelirler

den 7 milyar liralık bir fazlalık göstermektedir. 

1977 yılının aynı döneminde ise 14 600 000 000 
I liralık bir açık sözkonusu idi. Bu nedenledir ki, 1977' 

de Maliye kısa vadeli Hazine avanslarını % 90 ar
tırmış ve 1977'de tümüyle bütçenin % 17'si Mer
kez Bankası tarafından finanse edilmişti. 1977 yılın-

I daki enflasyon baskısının başta gelen nedeni, bu uy
gulamadan kaynaklanmaktadır. Bu sonucun etkileri 
ise sadece 1977 yılından kalmamış, biraz önce değin
diğim gibi, 1978 yılının ilk yarısına da uzanarak 
1978 yılındaki fiyat artışlarının baş nedeni olmuştur. 

1978 yılındaysa uyguladığımız önlemlerle bu 
olumsuz gelişmeyi büyük ölçüde denetim altına al
mış bulunuyoruz. Böylece 1978'de konsolide bütçe
nin gelir ve giderleri arasındaki farkın 1 0 - 1 5 mil
yar dolayında kalacağını tahmin ediyoruz. Başka bir 
deyişle <% 3 - 5 arasında kontrol edilir bir açık söz-
konusudur. Böylelikle bütçe, ekonomi içinde bir 
enflasyon kaynağı olmaktan çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 1979 bütçesinin 
kendisi hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
1978 bütçesi açıkladığım ekonomik gelişmelerin ge
rekleri gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Bundan 
da öte, geçmiş yıllardan farklı olarak bazı önemli 
yenilikleri de beraberinde getirmektedir. 

Bu bütçenin özelliklerini iki nokta etrafında siz
lere arz etmek istiyorum. Bu bütçe her şeyden önce 
gerçekçi bir bütçedir. Ödenekleri gerçekçi olarak 
hesaplanmıştır. Enflasyon hızını yavaşlatmayı, özel
likle üretimi ve yatırımları canlandırmayı amaçladık. 
Fon mekanizmasını sürdürdük; fon mekanizması bir 

I yerde belli esneklikler getirmektedir. Bu nedenle bir 
ihtiyaca cevap verdiği söylenebilir. Ancak gerçekçi 
ödenekler, fon mekanizmasının amacına uygun bo
yutlar içerisinde kalmasını sağlayabileceğinden, bu 
bütçeye, özellikle bu noktaya özen gösterdik. 

I Bütçe gelirleri de gerçekçi olarak ve özenle sap
tanmıştır; konsolide bütçe gelirleri 1978'de 1977'ye 
göre % 46 oranında artış göstermektedir. 1979 için 
artış oranı % 38 olarak aldık. Vergi gelirlerindeki 
artış da, 1978'de 1977'ye göre % 43 oranında gerçek-

I leştiği halde, 1979 için % 36'lık bir artış öngördük. 
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1979 yılı bütçesinin ikinci özelliği; bu bütçenin 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin ilk 
bütçesi olmasıdır. Kalkınma planlarıyla bütçeler ara
sındaki yapısal ilişki, sizlerin de bildiği gibi, son yıl
larda ihmal edilmiş bulunuyordu. 1979 yılı bütçesiy
le bu ilişkiyi yeniden özenle kurmaya başlamış bu
lunuyoruz. 

• Bütçenin boyutlarına gelince : 1979 bütçesi bo
yutlarıyla içeriği ve beraberinde getirdiği önlemlerle 
plan hedeflerinin gerçekleştirilmesine etkin bir araç 
olarak kullanılacak; ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmamızın Anayasamızda öngörülen biçimde 
yürütülmesi ilkesine geçerlik kazandıracaktır. 1979 
mali yılı Bütçesi, Yüce Meclislere denk bir bütçe ola
rak sunulmuştur. Bütçe Karma Komisyonunda kabul 
edilen ve Cumhuriyet Senatosunca onaylanan deği
şikliklerle bütçenin boyutları tasarıya göre % 2,8 
oranında artırılarak 406 875 000 000 liralık bir bü
yüklüğe ulaşmıştır. 1978 mali yılı Bütçesinin başlan
gıç ödenekleriyle karşılaştırıldığı zaman, yeni bütçe
nin ı% 52,7 oranında bir artışı içerdiği ortaya çık
maktadır. Aslında bu fark, 1978 bütçesinde özellikle 
personel ödeneklerinin eksik tahmin edilmesinden 
doğmaktadır. 1978"bütçesinin yıl sonunda harcama 
olarak ulaşacağı düzey esas alınırsa, bütçenin artış 
oranının l% 30 dolayında olduğu görülecektir. 

Bütçe bu boyutlar içinde oluşturulurken öncelik
le gözönünde tutulan amaç, dengeli bir bütçeyle sağ
lıklı bir gelişme ortamına katkıda bulunmak olmuştur. 

Yeni bütçenin bu yönüyle Önemli özelliklerinden 
biri de, kamu yatırımlarının yeniden canlandırmayı 
amaçlayan bir bütçe olmasıyla ilgilidir. 1979 yılın
da 89 milyar lirası konsolide bütçe, 95 milyar lirası 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 13 milyar lirası da öteki 
kamu kuruluşları için olmak üzere 197 milyar liralık 
yatırım programlanmıştır. Böylece toplam kamu ya
tırımlarının 1978'de 1% 16 olan artış hızı 1979'da 
% 59 düzeyine çıkarılmış bulunmaktadır. 

1978 gerçekleşme tahminlerine göre, bütçe yatı
rımlarında % 43, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatı
rımlarında ise % 78 oranında bir artış yer almaktadır. 
Karma Komisyonca yatırım ödenekleri 12 300 000 000 
lira dolayında artırılmış bulunmaktadır. Bunun 3 
milyar lirası Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgilidir. 
Öıte yandan, Yüce Meclislere denk olarak sunulmuş 
bulunan bütçenin finansman olanakları göz önünde 
tutularak % 5 oranında kesinti yapılması da, Karma 
'Komisyonda 'kararlaştırılmıştır. Ancak yatırımla
rın önemi nedeniyle yatırım ödenekleri bu kesintinin 
dışında tutulmuştur. 

Yıllık programda olduğu gibi bütçede de enerji, 
sulama gibi üretime yönelik yatırımlara öncelik ta
nınmıştır. Ayrıca, başlamış ve bitme noktasına gel
miş yatırımlara da öncelik kabul edilmiştir. 

(Bütçede cari giderler için öngörülen ödenekler
de, geçen yıla kıyasla c/c 67 oranında bir artış söz 
konusudur. Artış oranının yüksekliği, biraz önce de 
arz ettiğim gi'bi, personel ödeneklerinin 1979'da da
ha gerçekçi bir biçimde bütçemizde yer almış olma
sından doğmaktadır. 

Huzurlarıntzdaki Bütçe, personel dışındaki cari 
harcamaların en az düzeyde tutulmuş olduğu bir büt
çedir. Her yıl önemli oranda artış gösteren bu tür 
ödeneklerdeki artış oranı bu yıl tutumlu bir yakla
şımla % 16,5 oranında sınırlandırılmıştır. 

Bütçenin hazırlanması sırasında, özellikle demirbaş 
alımları, kırtasiye, yakacak ve akaryakıt harcama
ları ve bina kiralamaları konusunda ilgili kuruluşlar
la verimli bir işbirliği oluşturularak, bu harcamala
rın en az düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. 
Savurganlığı önlemeye yönelik uygulamalarımız so
nucunda bu alanda önemli sayılabilecek tasarruflar 
sağlayacağımıza inan ıyorum. 

Ayrıca Karma Komisyonda yapılan bir değişik
likle köy elektirifikasyonu için Türkiye Elektrik Ku
rumuna ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine 
3 milyar liralık bir ödenek eklenmiş bulunmaktadır. 
Böylece köy elektrifikasyonu için ayrılan ödenek 
1978 Bütçesinde 897 milyon iken, 1979'da •% 238'lik 
bir artışla 3 040 000 000 liraya ulaşmıştır. 

Baraj ve büyük sulama işleri için yine Devlet Su 
îşleri Bütçesi içinde % 28 oranında bir artışla 16 mil
yar 486 milyon liralık ödenek öngörülmektedir. 

Ödeneklerin hizmet alanına dağılımı incelendiğin
de görülecektir ki, her şeyden önce bu bütçe özellik
le köylüye ve kırsal alanlara daha çok hizmet götür
meyi amaçlayan bir bütçedir. Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanlığı Bütçesine bu amaçla konulan öde
nekler geçen yıla göre c/c 90 oranında bir artışla 
16 708 000 000 liraya yükseltilmiştir. Karma Ko
misyon çalışmaları sırasında bu Bakanlık bütçesine 
köy kooperatifleri için 3 milyar lira daha ödenek ek
lenmiş bulunmaktadır. 

Aynı Bakanlık Bütçesinde drenaj, topra'k koruma 
ve benzeri işler için 3 929 000 000 lira, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün yine aynı alanda yapa
cağı hizmetler için 1 857 000 000 liralık ödenek ön
görülmüştür ki, bu da bir yıl öncesine göre % 38 
oranında bir artışı ifade etmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, 1979 Bütçesi kırsal alana ol
duğu kadar kentsel alana da daha çok hizmet götür
meyi amaçlayan bir yapıya sahiptir. Kentsel hizmet
lerin yürütülmesinde yerel yönetimlere önemli gö
revler düşmektedir. Bu kuruluşlara yüklenen ödev
lerle, bunlara sağlanan olanaklar arasındaki yapısal 
denge bozuklukları gün geçtikçe kendisini daha çok 
hissettiren ve yığılarak büyüyen sorunlar ortaya çı
karmıştır. 

Hükümetimiz bir yandan bu kuruluşları sağlıklı 
gelir kaynaklarına kavuşturmayı amaçlayan köklü 
vergi düzenlemelerini gerçekleştirme yolundaki çaba
larını sürdürürken, bir yandan da bütçe 'içinde bu 
alanda kullanılacak yeterli payları ayırmayı gerekli 
görmüştür. Bu amaçla yürürlükteki yasalar çerçeve
sinde, belediyeler, özel idareler ve köy birliklerince 
yürütülecek hizmetler için öngörülen ödenek topla
mı, 1979 yılında 7 665 000 000 liraya ulaşmaktadır. 

Ayrıca belediyelerimizin birikmiş borçlarına bir 
çözüm getirilmesi için bir fon kurularak, 3 milyar 
liralık bir ödenek konulmuştur. Bu ödenek gerek
tiğinde 5 kat artırılabilecektir. 

Yine büyük kentlerimizin gittikçe büyüyen şehir 
içi ulaşım sorunları gözönünde bulundurularak, kit
le taşımacılığına yönelik hizmetlerin yürütülmesi 
için bu yıl ilk kez 1 milyar liralık ödenek kabul edil-
miştiı'. 

Ödenek yapısına ilişkin olarak 1979 Bütçesinin 
bir başka özelliği de, halk girişimlerine dönük yönü
dür. Küçük sanayi merkezleri ve organize sanayi böl
geleri kurulmasını sağlamak; köy kooperatiflerinin, 
küçük sanat kooperatiflerinin ve buna benzer öteki 
halk girişimlerinin faaliyetlerini desteklemek üzere işlet
meler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçelerinde önem
li ödenekler yer almaktadır. Bu yönü ile bütçe, kü
çük tasarruf sahiplerine, esnaf ve sanatkârlara yeni 
olanaklar getirmektedir. 

Konsolide bütçe ödenekleri içinde Milli Eğitim 
ve Sağlık gibi halkımızın temel gereksinimlerini kar
şılamaya yönelik hizmetlere önemlerine uygun ölçü
lerde yer ayrılmıştır. 

Karma Komisyonda ayrıca Milli Eğitim Bakanlı
ğı için 2 761 000 000 lira tutarında ödenek eklenmiş 
olduğum', burada ayrıca belirtmek isterim. 

Öte yandan, memur ve emekli maaşlarının hesap
lanmasında esas alınan katsayı da 14'ten 16'ya yük
seltilmiş bulunmaktadır. Böylece, 1978 Bütçe yılı 
içinde gösterge tablosunun değişikliği, aile yardımı 

ve benzeri düzenlemelerin getirdiği gelir artışlarına 
ek olarak, yeni bir olanak daha sağlanmış olmakta
dır. Ayrıca, kısa bir süre önce Yüce Mecliste kabul 
edilen bir teklif ile bilindiği gibi, tüm kamu görevli
lerinin dereceleri birer derece yükseltilmiş/ bulunu
yor. 

Bu noktada şunu ayrıca eklemek isterim: 
Hükümetimiz, dar gelirlilerinin durumlarının dü

zeltilmesi için gerekli olan önlemlerin bir bölümünü 
de, vergi, yasa tasarılarında yapılacak düzenlemelerin 
içinde görmektedir. Böylece, bu kesimin üzerinde 
yoğunlaşan vergi yükü de önemli ölçüde azaltılmış 
olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulus ve ülke 
olarak bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün güven
cesi olan silahlı kuvvetlerimiz için en güç koşullar 
içinde hile ulusumuzun hiçbir fedakârlıktan çekinme-
mediği hepimizin bildiği bir gerçektir. 

Ödeneklerin kuruluşlar arasındaki dağılımında 
Milli Savunma Bakanlığı bu yıl da birinci sırada yer 
almaktadır. 1979 Bütçesinde Milli Savunmaya ayrı
lan kaynaklar, Karma Komisyonda yapılan eklemeyle 
64 763 000 000 liraya ulaşmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerimiz ayrıca Re - Mo. Planı çer
çevesinde 40 milyar lira harcama yetkisine sahip bu
lunmaktadır. Bununla birlikte, 'Milli Savunmaya 
ayrılan ödenekler böylece 100 milyar lirayı aşmakta-
dı?. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçenin ken
disi kadar, belki bundan da önemli olan 'bütçe ile bir
likte ekonomide sorunların çözümüne yönelik ola
rak uygulamaya konulacak önlemlerdir. Bu önlem
ler kuşkusuz, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ve 1979 Yılı Programında öngörülen hedefler göz 
önüne alınarak saptanmaktadır. Bir bölümü Bütçe 
Yasası içinde yer alan bu önlemleri, anaçizgileriyle 
Yüce Heyetinize sunmak istiyorum. 

Bütçeyle birlikte uygulamaya konulacak önlemle
rin başında, kamu alanlarının en etkin ve verimli bi
çimde kullanılmaya yönelik olanları gelmektedir. 

Çeşitli uygulama bozukluklarını gidererek, kamu 
hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini, 
kamu harcamalarının yönlendirilmesini, savurganlı
ğın azaltılmasını amaçlayan yeni bazı önlemler Büt
çe Kanunu Tasarısı içinde yer almaktadır. Bunlar 
şöylo özetlenebilir : 

Aşırı kadro artışlarını kontrol altına almak için 
memur kadrolarında toplam artış oranı % 3 ile sı
nırlandırılmıştır. Ancak özellik göstermesi nedeniyle 
Milli Eğitim Bakanlığı bu sınırlamanın dışında bıra-
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kılmış bulunmaktadır. Buna karşılık, personel giderle
rinin aşrı boyutlara ulaştığı Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde artış oranı c/c 2 olarak tutulmuştur. Ayrıca, 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan bir değişiklikle uy
gulama belediye ve özel idareleri de içeren şekilde 
genişletilerek, bunlar için de % 2 sınırlama getiril
mişti'. 

Kamu. taşıt araçlarının kullanımından yeni düzen
lemeler ile, bu konuda gözlenen savurganlıkların 
önlenmesine özen gösterilmiştir. 

Kamu kuruluşlarınin tüm gereksinimlerini Devlet 
Malzeme Ofisinden sağlamaları ilkesine ağırlık veril-
TTI'İŞ, yersiz harcamalara yol açan ofis dışı alımlar sı-
nırianldı^llmıştn•. 

Kuruluşların, Bütçe Kanunu ile kendilerine veri
len ödenekler üzerinde yüklenme ve harcama yapa
rak, karşılıksız borç yaratma uygulamalarına son ve-
ri'lmiştür. 

Bütçede ayrıca kamu giderlerinin düzenlenmesi 
ve kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik önlemler 
de yer almaktadır. Bütçe Kanunu ile getirilen bu 
önlemlerin yanı sıra, Yetki Yasasından yararlanarak, 
başta Genel Muhasebe Yasası ile Artırma Eksiltme 
ve İhale Kanunu olmak üzere, uzun yıllar değiştiril
me olanağı bulunmayan birkısım temel gider yasa
ları yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yasalar yeni 
bütçe ile birlikte, günümüz koşullarına uymayan ve 
kamu harcamalarında savurganlığa yol açan hüküm
leriyle birlikte, yönetimde tıkanıklığa yol açan hü-

. kümlerinden arındırılmış olarak yürürlüğe girecek
tir. 

Kamu gelirleri alanında ise karşı karşıya bulun
duğumuz sorunlar, yürürlükteki vergi yasalarının gi
derek mali ve ekonomik işlevlerini yitirmiş olmasın
dan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden vergi kayıp ve 
kaçağının, vergi adaletsizliğinin büyük boyutlara ulaş
tığı ve vergi yükünün giderek vergisini tam ödeyen 
ödevlilerle ücretliler üzerinde yoğunlaştığı bir ger
çektir. Bu nedenle Hükümetiniz, vergi yönetim ve 
denetim çalışmalarına etkinlik kazandırmak, _kaçak 
ve kayıpları önlemek için gerekli idari önlemleri, iş
başına geldiği tarihten itibaren almaya başlamıştır. 
Bu arada, kurulmakta olan yeni vergi daireleriyle 
takviye edilen kadrolarla ve parça parça yürürlüğe 
konulan programlarla bu konuda gerekli denetime 
etkinlik kazandırılmaktadır. Ancak, vergilemede et
kinlik ve adaletin sağlanması için vergi sisteminde ye
ni düzenlemelere gidilmesi zorunluğu açıktır. Hazır
ladığımız tasarıların ve sayın üyelerce Yüce Meclise 
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I sunulan önerilerin Parlamentomuzun çatısı altında 
tüm yönleriyle tartışılması ve en iyi bir biçimde ya
salaşması, kuşkusuz en gerçekçi çözüm yoludur. 
Halkımızın bizden beklediği de budur. Bugün karşı 
karşıya bulunduğumuz sorunları çözmek ve kalkın
mamızı sürdürmek için, herşeyden önce kendi kay-

I naklarımızı - artırmak ve bunları en tutumlu ve en 
I akıllı biçimde kullanıp değerlendirmek zorundayız. 
I Bu düzenlemeleri yaparken yalnız bugünün geçici ih-
I tiyaçlarını değil, halkımızın ve Devletimizin yarı

nını da düşünmek zorunluğu "açıktır. 
" Bu yıl uygulamaya koyacağımız yenilikleıjden bi

ri de, Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgilidir. Daha 
önce de değindiğim gibi, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin 1978 yılındaki görev zararları toplamı 48 milyar 
liraya ulaşmıştır. Bu nedenle, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin etkin ve verimli çalışmalarına yönelik ön
lemler almak her zamandan daha çok önem kazan
mış ve 1979 yılında bu kuruluşların yöneticilerine 
sorumluluk yükleyen yeni bir politika benimsenmiş
tir. 1979 yılı Programında KİT'lerin örgütlenme, iş
letme, finansman ve denetim konularındaki ilkeler 
çerçevesinde anılan kuruluşların işlevlerini tam ola
rak yerine getirebilmeleri için gerekli çalışmalar ayrı
ca sürdürülmektedir. 

Para ve kredi alanında da yeni bütçeyle birlikte 
yeni düzenlemeler söz konusudur/Bilindiği gibi eko
nomimizin ivedi gereksinmelerinden biri de, iç tasar
rufların arttırılması ve kaynak tahsislerinin öncelikli 
alanlara yöneltjlmesiyle ilgilidir. Bu konu üzerinde 
önemle duran Hükümetimiz, v para ve kredi alanın
da bir yandan planlı kalkınma disiplini içinde 1979 
Yılı Programında öngörülen önlemleri alırken, öte 

I yandan da Yetki Kanunu çerçevesi içinde Bankalar 
Kanununda yapılacak değişikliklerle önemli düzen
lemeleri gerçekleştirme yolundadır. Bankalar Ka
nununda yapılacak düzenleme ile, özellikle banka 
kredilerinin kalkınma planları ve yıllık programlarda 
öngörülen sektörlere yöneltilmesi, belirli kişi ve ku
ruluşlar ile banka iştiraklerine yönelen kredilerin bu 
durumunun düzeltilmesi, bankaların çok ortaklı bir 
yapıya dönüşmeleri ve ilgili yasanın eskiyen hüküm
lerinin günün koşullarına uydurulması amaçlanmak
tadır. 

Dış ticaret ve ödemeler politikasında karşı karşı-
j ya bulunduğumuz sorunların çözümüne yönelik ön

lemler, önem ve özenle yine bu dönem'de ele alına
caktır. Yeni dış ticaret rejimi geçmişteki uygulama
lardan oldukça farklı, gerçekçi ye ülkenin içinde 

I bulunduğu koşullara uygun olarak hazırlanıp yürürlü-
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ğe konulmuştur. Bu arada 1978 yılında başlattığımız 
ve başarılı sonuçlar aldığımız ihracatı artırma çalış
malarımızı, 1979 yılında da aynı başarıyla sürdür
mek için gereken önlemleri almakta olduğumuzu açık
lamak isterim. 

Öte yandan, özellikle işçi dövizlariyle turizm ge
lirlerinin artırılmasına büyük ağırlık verilmektedir. 
Bunun yanında üzerinde önemle durduğumuz bir ko
nu da, yuft dışında çalışan Türk girişimcileriyle il
gilidir. Yurt dışında 1 800 000 000 dolara yakın bir 
iş yükümlenen bu yurttaşlarımızın karşılaştıkları 
sorunları çözmeyi amaçlayan bir kararname bu ayın 
başında yürürlüğe konulmuştur. Ülkemize döviz gir
disi sağlama yanında, Türk işçilerine yurt dışında is
tihdam olanakları yaratacak olan bu alanın desteklen
mesi ve değerlendirilmesine önem verilmektedir. 

Dış borçların idaresi politikası ise, geçmişte uygu
lanan yöntemler dışında geliştirilmektedir. Geçmişte
ki uygulamaların olumsuz sonuçlarıyla tekrar karşı
laşmamak için, orta ve uzun vadeli bir borçlanma po
litikası uygulamakta kararlıyız. Devletten devlete iliş
kiler çerçevesinde var olan olanaklardan yararlanma, 
dünya piyasalarındaki uzun dönemli kaynakları de
ğerlendirme amacındayız. Bunun yanında, borç ida
resi politikası alanında ülkemizin dış saygınlığını yi
tirmesine neden olabilecek davranışlardan kesinlikle 
kaçınılacağını, bir kez daiha burada belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; özetlemek gerekirse, 1979 
Mali Yılı Bütçesi, her şeyden önce bir ekonomik 
onarım ve esenliğe çıkış bütçesidir. Bu amaçla gerek 
gelirlerin, gerek giderlerin tahmini gerçekçi bir biçim
de yapılmıştır. Denk bir bütçedir; enflasyon hızını 
yavaşlatmaya, özellikle üretimi ve yatırımları canlan
dırmaya dönüktür. 

Anayasamızda öngörülen anlayış içinde, tam ola
rak plana ve programa dayalı olarak hazırlanmış bir 
bütçedir. 

Son yıllarda toplumun her kesiminde olduğu gibi, 
kamu kesiminde de egemen olmuş, savurganlığı ön
lemek ve sınırlı kaynakları en etkin ve verimli bir 
biçimde kullanmak amacıyla tam bir tutumluluk an
layışı içinde hazırlanmıştır. 

1979 Bütçesi, hizmet gücü yüksek bir bütçedir. 
Kamu hizmetlerinden herkesin hakça yararlanması 
anlayışı içinde, özellikle kırsal alanlara yönelen bir 
bütçedir. Dinamik bir istikrar anlayışı içinde bir yan
dan ekonomiyi onarmayı, bir yandan da dar ve de
ğişmez gelirlilerin geçim yüklerini hafifletmeyi, yaşam 
koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir bütçedir. 
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Ülkenin kaynak ve olanaklarını en geniş bir bi
çimde değerlendirmeyi hedef alan ve bu anlayış için 
tüm kaynakların en etkin ve verimli kullanılması ya
nında, halk girişimlerini, küçük halk tasarruflarını 
destekleyen ve özendiren bir bütçedir. Ulusal savun
ma gücüyle ekonomik güç arasındaki yakın ilişkileri 
dikkate alan ve bu anlayış içinde ekonomik gücümüz
le birlikte ulusal savunma gücümüzü artırmayı amaç
layan bir bütçedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya ka
dar sizlere Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ile 
1979 Malı Yılı Bütçesinin özellikleri ve Hükümeti
mizin bu konuda öngördüğü önlemler üzerinde açık
lamalarda bulundum. îzin verirseniz, şimdi sözlerimi 
bir genel değerlendirme ve yorumla bitirmek istiyo
rum: 

Değerli arkadaşlarım, 20 nci yüzyıl ekonomisi kar
maşık bir ekonomidir. Bu ekonominin ikinci bir özel
liği, dünya ulusları arasında ortak yürütülen bir eko
nomi olmasıdır. Güçlü ve gerçekçi hükümetler, bu 
karmaşık yapının gerektirdiği önlemleri almasını bil
mek durumundadırlar. Hükümetler dünya ekonomi
sinin ortak yapısını iyi bilmezler, ya da buna önem ver
mezlerse, güçlüler için «ortaklık» olan ilişkiler, güç
süzler için «bağımlılık» haline gelebilir. Türkiye 
1978 öncesi döneminde bu temel anlayışın önemsen
memesi, anlaşılmaması sonucu, sizlere açıklamaya 
çalıştığım bunalımlı ortama sürüklenmiştir. Aslında 
Türk ekonomisinin olanaklarının, kaynaklarının bü
yüklüğü, genişliği ve çeşitliliği ve güç dönemlerde 
kendi içinde oluşan dinamiği inkâr edilemez. Türk 
halkının her kesiminin yaratıcı gücü, çalışma azmi ve 
kararlılığı ile bu büyük ekonominin en verimli biçim
de gelişip kalkınmasını sağlayabileceğinden de kim
se kuşku edemez. 

Şimdi bir noktada bulunuyoruz: 1978 öncesi yıl
larda ne 20 nci yüzyıl ekonomisinin gerekleri, ne de 
Türk halkının ve Türk ekonomisinin gerçek gücü 
düşünülmemiş; bunlar bir yana bırakılarak, plansız, 
çoğu kez ilkel, alışılmış geleneksel ve sorumsuz gi
rişimlerle hareket edilmiştir. Sonuç ortadadır: Etkisi 
1978 ve sonraki yıllara uzanan bir enflasyon baskısı, 
artan gelir eşitsizliği, artan işsizlik. 1978 ve daha son
raki yıllarda, Türk dış ödemeler dengesini ve dış kay
naklarımızı ipotek altına alan, sorumsuzca bir kısa 
vadeli borçlanma. Toplumu sürükleyip götüren başı 
boş„ verimsiz bir tüketim dalgası.. Ülkenin gerçekle
ri düşünülmeden kurulan bir sanayi.. Plansızlık ve 
her şeyin ütünde dışa bağımlılık.. Ortak dünya eko-
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nomisi içinde güçsüz yöneticilerin sürüklediği, ortak 
değil bağımlı, dışa bağımlı bir ekonomi.. 

Şimdi biz bu düğümleri çözmek durumundayız. 
Politikalarımızı bu düğümleri çözmeye göre oluştur
ma zorundayız. 1979 yılının Bütçesini bu zorunluluk
ları gözönünde tutarak hazırladık. 

Değerli üyeler, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda 
karşılaşacağı sorunları göğüslemek ve çözebilmek için 
başvuracağı önlemlerin, politikaların temel ilkeleri 
şunlar olacaktır: 

— Enflasyon hızı göreceli biçimde yavaşlatıla-
caktır. 

— İç tasarruflar ve döviz girdileri artırılacak
tır. 

— Ciddi bir vergi düzenlemesine gidilecektir. 
Böyle bir düzenleme, dengeli bir gelir dağılımı ve ye
rel yönetimlerin uygar yaşam ortamları yaratabilme
lerinin başta gelen koşuludur. 

Bütçe ve bütçe ile uygulamaya konulacak önlem
lerin hepsi bu amaca dönüktür. 

Devraldığımız dağınık ve etkinliği yitirilmiş eko
nomiyi esenliğe kavuşturabilmek için başka yol olma
dığına ve bu yollardan geçerek bu ilkelerin tutacağı 
ışıktan aydınlanarak içinde bulunduğumuz güçlükleri 
yenebileceğimize inanıyoruz. 

Bu konuda muhalefetten beklediğimiz yardımı, 
bu güne dek yeterince göremedik. Bundan üzgünüz. 
Türkiye'nin yalnız kendi sorunları değil, komşusu 
olan bazı ülkelerin içinde yaşadığı çalkantılar kendi 
aramızda, her zamankinden daha çok yakınlaşma, bir
lik ve karşılıklı anlayışı gerektiriyor. Bu tür bir an
layışın, kısır çekişmelerin yerini alması Türkiye'nin 
ekonomisini toparlayabilmesimn koşullarından biri
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; koşullar, ortam, 
dış güçler; bunlar ne olursa olsun, Türk ekonomisi
ni esenliğe ve Türkiye'yi varlık ve mutluluk içinde 
yaşatma idealine dönük çabalarımızın en büyük gü
vencesi, Türk? halkının kendisidir. Ortam ve koşul
lar ne kadar karmaşık ve bunalımlı olursa olsun, 
Cumhuriyet Hükümetimiz, Türk halkına olan inancı 
içinde bütün bu güçlüklerinin aşılabileceğini bilmek
tedir. 

Bunun yanında açıkça, dürüstçe, bir başka anlayış 
üstünde buluşma zorunluğu olduğunu kabul etme
liyiz. 

Yasama organları ve hükümetlerin aldıkları önlem
ler yalnız başlarına yeterli olamazlar. Hükümetlerin 
ve yöneticilerin bu önlemleri uygulamaları uygula
maya çalışmaları da yeterli olamaz. 
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Toplum bütün kesitleriyle enflasyonla savaşın, ta
sarrufları artırmanın, dış ödemelerdeki bağlılıkları 
çözebilmenin yanında olmalıdır, Hükümet olarak 
bütün içtenliğimizle halkımızdan, bu önlemlerin uy
gulanmasına yardımcı olmalarını, katkıda bulunma
larını istiyoruz. 

Yirminci yüzyılın toplumu da, ekonomisi gibi kar
maşık ve güçlüdür. Bu toplum, amaçları içinde gelir 
dağılımını en baş sırada tutmaktadır. Bunu gerçekleş
tirebilmek içn, köklü değişimleri ele almayı temel ilke 
olarak kabullenmeliyiz ve böyle bir ilkenin zorunlu 
kıldığı önlemleri almaya hazır olmalıyız. 

Türik ekonomisindeki dağınıklığı gidermek, sa
vurganlıklar sonu tüketilmiş kaynakları yeniden can
landırmak için alınacak önlemler, Türk halkından özve
ri istiyor. 

Bunalım zamanlarında olağanüstü özveri ve da
yanışma ruhuyla dopdolu Türk halkından.. 

Bu inançla ve bu konuda milletçe başarılı olaca
ğımıza kesinlikle güvenerek 1979 Bütçesinin ulusumu
za hayırlı olmasını diliyor, Yüce heyetinize saygıları
mı sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
Bütçe görüşmeleri Genel Kurulumuzun 15.2.1979 

tarih ve 53 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun ola
rak basılıp dağıtılan programa göre yürütülecektir. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti 
grupları adına yapılacak konuşmalar 4'er saat, kişisel 
konuşmalar 20'şer dakika, Hükümet adına yapılacak 
konuşma da 4 saat ile sınırlıdır. 

Bütçe tasarısının tümü üzerinde söz alan sayın 
milletvekillerini okuyorum: Daha önce programa gö
re söz alan sayın siyasi parti grupları arasında Ada
let Partisiyle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu anlaş
mışlar ve ona göre yer değişimi olmuştur. 

Gruplar adına, Milli Selamet Partisi Grubu adı
na Sayın Necmettin Erbakan, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına Sayın Agâh Oktay Güner, Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Demirel, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Saytn Hayret
tin Uysal. 

Şahısları adına", lehinde, Sayın Doğan Onur, Sa
yın Altan Tuna, Sayın Hasan Ali Dağl), Sayın Zeki 
Eroğlu. Aleyhinde, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mü
fit Bayraktar, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Adem 
Ali Sanoğlu, Sayın İbrahim Topuz, Sayın İsmail 
Hakkı Köylüoğlu. Üzerinde, Sayın Mehmet Zeki 
Okur, Sayın Akın Simav, Sayın Ömer Kahraman. 
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Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Nec
mettin Erbakan, buyurunuz efendim. (MSP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Erbakan, görüşme süreniz 4 saattir. 
MSP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA

KAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeler; 

Bugün 16 Şubat 1979, Yüce Meclisin huzurunda 
1979 Yılı Bütçesini müzakere ediyoruz. Milli Sela
met Partisi'nin Türkiye'mizin 1979 yılı için görüşle
rini ve bu getirilen bütçe hakkındaki fikirlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Her şeyden 
önce Cenabı Haktan aziz milletimize en kısa zaman
da bugün içine düşülen felaketlerden kurtulmayı na
sip buyurmasını ve 1979 yılının milletimize saadet ve 
selamet getirmesini niyaz ederek sözlerime başlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi bütçeler 
hükümetlerin zihniyetlerini, icraatlarını gösteren do
kümanlardır. Bu yüzden de bütçe müzakereleri, yurt 
meselelerinin genel muhasebelerinin yapıldığı önemli 
müzakerelerdir. 14 aydan beri Türkiye'yi Adalet Par
tisinden intikal eden 11 kişiyle beraber teşkil olunmuş 
Cumhuriyet Halk Parti ağırlıklı bir Hükümet idare 
etmektedir, ©u Hükümet, normal demokratik bir Hü
kümet değildir. 5 Haziran 1977 Seçimlerinde milletin 
verdiği oylar dikkate alındığı takdirde, takriben 6 mil
yon küsur oyluk bir tabanı temsil ettiği kabul edil
se bile - ki bu taban kanaatimizce son 14 aylık icraa
tı gördükten sonra son derece pişmandır - 8,5 milyon 
oy, bir CHP Hükümetinden hayır gelmeyeceği kanaa
tini izhar etmiştir. Dolayısıyla bugünkü Hükümetin 
demokratik açıdan görünümü, azınlığın çoğunluğa ta
hakkümü manasındadır. Bu Hükümet suni birtakım 
tertiplerle karşıt görüşlü olduğunu ileri süren bir 
partiden 11 kişinin alınıp diğer bir partiye katılmasıy
la Meclis aftmetiğinde yapılan bir değişiklikle kurul
muştur. Solcu, materyalist zihniyeti temsil eden bîr 
"görüşün Hükümetüdîr. 14 ayda Türkiye'yi her sahada 
felaketlerin içine sürüklemiştir, iflas etmiştir. Böyle 
bir noktada solcu materyalist görüşün 1979 yılı için 
hazırladığı bir bütçe önümüzdedir. Bu Hükümet iflas 
edip, bitip tükendiği için, kanaatimiz odur ki, esasen 
bu bütçeyi kendisinin icra edeceğine kendisi de bugün
den sonra artık inanmamaktadır. 

Biz Milli Selamet Partisi olarak, bu bütçe vesile
siyle bir yandan ülkemizin meselelerinin nasıl çözüle
ceği konusundaki fikirlerimizi arz etmek ve bir yan
dan da yanlış görüşlerden milletimize hayır gelmeye
ceğini aziz milletimize bir kere daha duyurmak, mil
li görevimizi ifa etmek için huzurlarınızdayız. 
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Her şeyden önce tespit etmek mecburiyetindeyim 
ki, bu bütçe sümmettedarik hazırlanmış, hiçbir mem
leket meselesine çözüm getirme, inanç, aşk ve azmini 
taşımayan zahiri bir görüntüden ibarettir. Bugünkü 
Hükümet geçen yıl işbaşına geldiği zaman, ondan ön
ceki Hükümeti 36 noktadan tenkit etmiş, işbaşına ge
lir gelmez anarşiyi hemen durduracağını, derhal et
rafa ucuzluk ve bolluk yayılacağını, kendli tabiriyle 
«Savurganlığı» önleyeceğini, Devlete saygınlık getire
ceğini, memleketi bir anda ferahlığa ve saadete ka
vuşturacağı gibi her türlü iddiayı yaparak, aslında 
kaf balonu şişire şişire işbaşına gelmiş idi. Daha he
men gelir gelmez tenkit ettiği bir zihniyetin bütçesi 
yerine, dinamik ve inançlı bir kadroya yaraşır şekil
de kendi bütçesini orta yere koyacağına, kendinden 
önce tenkit etmiş olduğu Hükümetin Bütçesine sahip 
çıkmış, sadece o bütçenin içerisinde en faydalı kısım
ların kendi zihniyetine göre zararlı şekle çevirmiş 
idi. Şöyle ki, o Bütçenin içerisinde Türkiye için çok 
büyük hayati ehemmiyeti haiz ağır sanayi yatırımları 
vardı; ihracat seferbelirliğine, hakiki kalkınmaya ait 
çok önemli maddeler vardı. Bunların hepsi geri alındı. 
Topyekûn israf, savurganlık, montaj ve sömürü saha
larına dönüş mahiyetini taşıyan ruhsuz, renksiz bir 
bütçe haline çevrildi. 

Bunun arkasından bizim hazırlamış olduğumuz 4 
ncü Beş Yıllık Planı da bu Hükümet Yüce Meclisler
den geri aldı. Bu planı da yeniden büyük Türkiye'nin 
kurulması hususunda hakiki bir kalkınma planı ol
maktan çıkarttı; Türkiye'yi tekrar geri kalmışlığa, sö
mürüye, yokluk ve sefalete iten materyalist bir plan 
baline çevirerek, hiçbir ciddi hazırlık yapmadan tek
rar Meclise getirdi. Kendileri de, Yani Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup olarak kendileri de sahip olmadık
ları halde ve bu planın içerisinde çok önemli bazı 
noktalar Yüce Meclis tarafından değiştirildiği halde, 
bu değişiklikler de bu plana Yüce Meclisin iradesine 
uygun olmamak üzere tam tatbikata zemin hazırla
yacak şekilde yerleştirildikten sonra, plan Meclisler
den geçti. Bu bütçe, o planın birinci yılına ait bir 
bütçe telakki edilemez. Çünkü Plan, bilindiği gibi 28 
Kasım günü bu Meclislerden geçmiş, Resmi Gazete
de ilan edÜmiş şu anda önitoüize getirilmiş oDan Büt
çe ise, 30 Kasım günü Meclis Başkanlığına takdim 
olunmuştur. 

Nasıl planın enine boyuna Meclislerde görüşülerek 
olgunlaşmasına fırsat verilmediyse ve uzun aylar bu 
Hükümet tarafından boşuna geçirilmiş ise, 1979 Büt
çesi de genel hatlarıyla alalacele hazırlanmış, süm-
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mettedarik teşkil edilmiş bir zahiri görüntüden iba
rettir ve aziz milletimizin beklediği büyük hamlele
ri yapmak yerine, Tütkiye'yi geri iten, sömürüye, mon
taja, gazoza geri çeviren, Türkiye'nin kalkınma ham
lelerini çökertecek mahiyette ruhsuz ve renksiz bir 
bütçe olarak önümüze getirilmiş, konmuştur. 

Bu bütçenin üzerinde görüşlerimizi arz etmeden 
önce, böyle tarihi bir günde Yüce Meclisin huzurun
da bir gerçeği ifade eetmek ihtiyacını duyuyorum. 
Şöyle ki, Türkiye'miz aslında çok önemli yıllarını ya
şamaktadır. Atılacak her adımın milletin temsilcisi 
olan bu Yüce Meclis huzurunda inceden inceye tetkik 
edilmesi lazım gelir. Halbuki hemen ifade edeyim ki, 
Yüce Meclislere getirilmiş olan dokümanlar bu in
celemeyi yapmaya yeterli değildir. Zira, Yüce Mec
lis önüne getirilmiş olan bu dokümanların içerisinde 
bir defa gerçeği görmek mümkün olamamaktadır. 
Şöyle ki: Bu getirilmiş olan bütçenin içinde, hele bu 
sefer Maliye Bakanına 'birçok rakamları değiştirme 
yetkisi verilmiştir. Bu rakamlar Meclisin kontrolü ol
madan arkadan büyük oranlarda değiştirilebildiği tak
dirde, bu bütçenin Yüce Mecliste müzakeresinin ma
nası ne olacaktır? Bu bir. 

İkincisi; getirilmiş olan bütçedeki rakamlar sami
mi değildir. Zira, şimdi bu yıl içinde İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin toplusözleşmeleri hangi yükleri geti
recek, bunu bu getirilmiş olan bütçenin içinde görmek 
mümkün değil, bunlar milyarları buluyor, Hâlbuki, 
•Maliye Bakanı biraz evvel Yüce Meclisin huzurunda 
rahatlıkla denk bir bütçe takdim ettiklerini söyleye
bilmektedirler. 

Diğer yandan, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu 
yıl birtakım görev zararları, kendi işletme zararları 
yüzlünden meydana gelecek olan büyük açıklar ne ola
cak? Bunların ödeme mecburiyeti ne olacak, bu büt
çenin hangi kaleminden karşılanacak? Bu hususta: 
«Şu kadar parayı bunun için öngörüyoruz» diyor
sanız da, geçilen yıllar göstermiştir ki, bu rakamlar 
daima sene içinde artmak mecburiyetiyle karşı kar
şıya kalmıştır. Meclisler, mesela geçen yıl olduğu gi
bi, 280 milyar liralık bir bütçe kalbul etmiş, sonunda 
325 milyar liralık bir bütçe tatbikatıyla karşı karşıya 
kalmıştır. 

Yine bunun yanında, Meclise getirilen bu dokü
manların içinde kalkınma bakımından haklı bir dü
zen kurulması bakımından çok büyük ehemmiyeti ha
iz olan kredi dağılımları hangi prensiplere göre yürü
tülecektir? Bu önemli konular hakkında hiçbir açıkla
ma yoktur. Bütün bunlar dikkate alındığı takdirde, 
getirilmiş olan dokümanların 1979 yılının nasıl bir yıl 

olacağını göstermesi bakımından yetersizliği apaçık 
ortadadır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu yılı ve bu devre
leri son derece büyük ehemmiyeti haiz olduğundan 
dolayıdır ki, bundan böyle dokümanların Yüce Mec
lise daha samimi olarak ve hakiki gidişatı gösterecek 
ber türlü bilgiyi haiz olarak getirilmesinde büyük 
ehemmiyet vardır. Bunun için de, Yüce Meclisin hu
zurunda bu tarihi günde tekrar ediyorum ki, bu do
kümanlar, bütçe, ekonomik rapor, mali rapora ilave
ten bir de plan yılı adı altında bir dokümanla beş 
yıllık planın hangi noktasına ulaşılacağı, kredilerle 
ber türlü toplusözleşme ve ber türlü sosyal ve ekono
mik hedeflerle beraber Yüce Meclisin huzuruna ge
tirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, önümüze geetirilmiş 
olan dokümanın 1979 yılını hakiki veçhesiyle göster
mek imkânına sahip olmadığı hususundaki bu önemli 
noktaya temas ettikten sonra, şimdi bütçenin içine 
girmeden bir genel bakışla bu getifilrn'iş olan dokü
man hakkında bazı anaihususları huzurunuzda belirt: 

meyi bir vazife sayıyorum. 

Önce, bu getirilmiş olan doküman, bu Hüküme
tin, tıpkı 14 aydan beri her defasında yaptığı gibi, 
kendi icraatının hesabını vermek için getirilmiş bir 
doküman olmaktan ziyade, kendinden önceki iktidar 
dönemini kusurlu, kabahatli göstermeye, keendlsinin 
her beceriksizliğini daha önceki devrelere atmaya hu
susi itina gösteren bir belge ve doküman mahiyetin
dedir. 

Bakınız, bu Hükümet işbaşına geldiğinden beri 15 
ay geçmiştir ve şimdi biz 1978 tatbikatını gözden ge
çirip 1979 için bütçe yapmak üzere bir toplantı ha-

. ündeyiz. Demin Hükümet adına yapılmış olan ko
nuşmada da apaçık gördüğümüz gibi, konuşmanın bü
yük ağırlığı ne 1978, ne 1979'dan değil, daha önceki 
iktidarlar hakkında birtakım ithamlar yapmaktan iba
rettir. Bu, bu Hükümetin hâlâ hükümet olamadığını 
gösteren en açık delillerden birisidir. 

Bakınız, şu anda konuşacağımız şey, aslında 1978 
ve 1979 yıllarıdır. Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu 
söylemiş olduğum gerçeği size huzurlarınıza getiril
miş olan Ekonomik Rapor'un, bütçeyle beraber ge
tirilmiş olan «Ekonomik Rapor»un daha başlangıcın
daki 5 - 1 0 cümle ile apaçık arz ;etme'k istiyorum, bu 
sayısız misallerden bir tanesini bile zikretmenin dahi 
bu gerçeği orta yere koyacağına inanıyorum. 

Getirilmiş olan «Ekonomik Rapor» nasıl başlı
yor: 

18 — 
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«1978 yılında Türkiye ekonomisi, 1977'den 4 mil- I 
yar doları aşan dış ticaret açığı devralınmıştır. 11 mil
yar dolara ulaşan dış borç devralınmıştır, 2,5 milyar 
dolarlık bekleyen transfer, tamamı tüketilmiş döviz 
rezervleri, dış mali piyasalarda zedelenmiş bir itibar, 
% 36 oranına ulaşılmış bir enflasyon, 35 milyar lira
lık bütçe açığı, 27 milyar liraya varan bekleyen öde
meler, kapasite kullanımı ve üretimde büyük azalma
lar devralınmıştır. 

1977 yılında milli gelir son 15 yılın en yüksek dü
zeyine inmiş, enerji ve döviz yetersizliği, sanayide 
kapasite kullanımı ve sonuçta üretimi olumsuz yön
de etkilemiştir.» 

Muhterem milletvekilleri, bu Bütçenin, bu Mec
lise bu cümlelerle takdimi son derece yanlıştır. Bu 
cümleler, Cumhuriyet Halk Partisinin evvelki sene 
hakkındaki görüşmelerde bir muhalefet partisi olarak 
kendi fikirlerini tespit etmek için orta yere koymasına 
yaraşan cümlelerdir. Halbuki 15 ay İktidarda bulun
duktan sonra kendi icraatım dahi bir Cumhuriyet 
Halk Partisi Yüce Meclise bu cümlelerle takdim et
mektedir. 

Şimdi muhterem kardeşlerim, muhterem milletve
killeri; bakınız, aynı cümleleri size bir kere daha tek
rar okuyacağım, ancak; 15 aylık Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarının aynı konularda, aynı rakamları ne
reye getirdiğini ifade etmek suretiyle. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 13 aylık 13, 
15 ay değil. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — .. O za
man görülecektir ki, 15 aylık bir icraattan sonra bu 
rakamlardan hangi yüzle bahsediyorsunuz, nasıl bah
sediyorsunuz, bu rakamlara temas etmeye nasıl cesa
ret ediyorsunuz? (AP ve MSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi arz ediyorum: 1978 yılında, 1977 yılından 
1978 yılına girerken 4 milyar doları aşan dış ticaret 
açığı varmış. 

Muhterem milletvekilleri, kalkınan bir ülkenin, dö
viz rezervlerini kalkınma maksatları için kullanması, 
onun en önemli bir görevidir. Bu sebepten dolayıdır 
ki, Türkiye 1977 yılında 5 850 000 000 dolara varan, 
takriben 6 milyar dolara varan bir ithalatı başarabil
miş ise, - bütün güçlüklere rağmen - bunu «4 milyar 
dolar döviz açığı vardır» diye takdim /etmek çok bü
yük bir haksızlıktır. Eğer Türkiye, 1977 yılında, bü
yük kalkınma hamlelerine başladığı için, bir yandan 
kendisine kredi ambargoları, bir yandan ticari ambar
golar konup ihraç mallarının satışına mani olundu | 
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ise ve bu sebepten dolayı da ihracaatı 1 750 000 000 
dolara düşmüş ise, aradaki fark 4 milyar dolardır di
ye, her ikisi ayrı ayrı önemli bir mana ifade eden bu 
rakamların farkı ile orta yere çıkmak, çok büyük bir 
haksızlıktır. Nitekim, bu Hükümet 1978 de ne yap
mıştır? Evvelki Hükümet zamanındaki bütün güçlük
lere rağmen 6 milyar liraya yakın ithalat yapılabildi
ği halde, bu Hükümet memleketi yokluk içinde bı
rakmış; gübresiz, filmsiz, ilaçsız bırakmış, kapı kapı 
14 ay dolaştığı halde 1 dolar kredi bulamamış, itha
latı 4 850 000 000 dolardan daha ileriye götüre-
memiş; şimdi bu beceriksizliğini bura'da, rakamları 
tersine çevirerek bir iftihar 'vesilesi olarak orta yere 
koymaya kalkışmaktadır. Bu, önümüze getirilmiş olan 
Bütçenin, her cümlesinde, her kıymet hükmünde dai
ma tekrarlanmış olan gerçeklerden sadece bir numu
nedir. 

Muhterem kardeşlerim, «Dış borçlar 11 milyar do
lara çıkmıştı» diyor. Türkiye'nin dış borçları bir iki 
senenin içerisinde 11 milyar dolara çıkmış değildir. 
Yıllardan beri, bizzat Halk Partisinin mesuliyetini ta
şıdığı devirlerden beri, hakîki kalkınma yapılmadığı 
için, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınma
lar yerine getirilemediği için bu borçlar yıldan yıla 
birikmiş. Peki ondan önceki hükümet 11 milyar dolar 
borcu size devretti de, siz şimdi ne kadar borcu bize 
devredeceksiniz? .(AP ve MSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Siz de, şimdi 11 milyarı 13 milyar do
lara çıkarttınız. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Boşuna bekleme, 
devretmeyeceğiz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu se
bepten dolayı muhterem milletvekilleri, daha önce
ki Hükümetin icraatına dayanarak, bu Hükümetin 
kendi yaptıklarının hesabını vermesi m'ümkün değil
dir. 

Öbür taraftan, yine 1977 yılı başında 2,5 milyar 
dolar bekleyen transfer vardı deniliyor. Şimdi bekle
yen transfer ne kadar? 4,5 milyar dolar. 

Aziz kardeşlerim, sizin enkaz tarifiniz bu mudur? 
Yoksa siz 2,5 mu büyük, 4,5 mu büyük, hangisinin 
büyük olduğunu mu bilmiyorsunuz? (AP, MHP ve 
MSP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Yine tamamı tüketilmiş döviz rezervleri; kalkınan 
bir ülkenin döviz imkânlarının kullanılmasında za
ruret ve isabet vardır. Siz ne yaptınız? 14 ayda mev
cut döviz rezervlerini artıralbildiniz mi? Yoksa, o sı
fır olduğunu söylediğiniz döviz rezervlerini dahi gene 
karşılık göstermek suretiyle en acil ihtiyaçları karşıla-
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mak için 14 ay sadece çırpın diniz mı? Sizin şu anda 
hakiki manayla bakıldığı zaman döviz rezerviniz ek
si 4,5 milyar dolardır. Bununla mı övünüyorsunuz? 
Ve siz nasıl döviz rezervinden bahsedersiniz? 

Dış mali çevrelerde zedelenmiş bir itibar; aziz mil
letvekilleri, geçtiğimiz 14 ay esnasında uçan kuştan bi
le borç isteyen bu Hükümet, Türkiye'nin iflas ettiği
ni 14 ay kapı kapı tekrar tekrar ilan eden bu Hükü
met, hangi dış itibardan bahsetmektedir? Yoksa bi
zim anlamadığımız bir kelime olarak saygınlık kelime
sinin kendilerince ayrıca başka gizli bir manası mı 
var? (Gülüşmeler) 

Muhterem milletvekilleri, yine 1977 yılında enflas
yon oranının % 36 olduğunu, hu Hükümet nasıl ifa
de ediyor? Siz ne yaptınız? 1978'de kendi getirmiş ol
duğunuz raporlarda, ekonomik raporunuz 60 mı, 63 
mü diye mali raporunuzu tutmuyor; sizin lehinize 
olan 60 rakamını bile alsak, bir yılda bütün dünyada
ki ülkelerin içerisinde kıldığınız bu en büyük rekor 
ortada dururken, siz kendinizden önceki Hükümetin 
!% 30 veya 36 nispetinde enflasyona sebep olduğunu, 
hangi hadisenin sebebi olarak, ne yüzle orta yere ko
yabilirsiniz? Enflasyon sözünü na'sıl ağzınıza ala
bilirsiniz? 

35 milyarlık bütçe açığından bahsediliyor. 
Muhterem milletvekilleri, hiçbir yatırım yapmaz

sanız, bütün 'bütçeyi sadece cari masraflara tahsis eder
seniz, Merkez Bankasından 70 milyar lira karşılıksız 
para çekerseniz, memurun maaşını bile karşılıksız 
parayla basıp verirseniz, her yönüyle kalkınmasını 
durduğunuz bir Türkiye'de zahiri rakamlarla denk 
hir bütçeyle geliyoruz diyebilirsiniz. Ama bu ne ifa
de eder? Bu sadece durgunluk, bu sadece ölmüslük 
ifade eder. Siz keşke bütçeye açık verdirin de, bu mil
letin beklediği hakiki kalkınmaları, büyük hamleleri 
yapın. («Bravo» sesleri) 

Muhterem kardeşlerim, yine bakınız, müteahhit
lere 27 milyar devletin borcu vardı. Şimdi sizin bor
cunuz 50 milyar liradır; hem de o müteahhitlerin bü
yük kısmı en önemli yatırımları yapan müteahhitler, 
paralarını ödemediğiniz için işlerini bırakıp ihalele-
lerini feshettikleri halde, bütün yatırımları durdur
dukları halde, sizin şu anda müteahhitlere borcunuz 
50 milyar lirayı aşmıştır. Kendinizin bütün bu duru
munuz ortadaj/ken, siz Yüce Meclise bir bütçeyi tak
dim ederken hâlâ 1977'deki rakamları, hem de onları 
tersine göstermek üzere hareket etmeniz doğru de
ğildir. Bunun bir tek izahı vardır; siz 15 aydan beri 
hâlâ iktidar olamadınız, bütçeyi hazırlamaya zaman 
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bulamadınız; geçen sene muhalefetteyken aldığınız 
notlarınızı bu yeni bütçenin gerekçeleri arasına koy
dunuz. Bu rakamların çünkü başka türlü bu bütçe
nin içerisinde yer almasının izahı mümkün değildir. 
(AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

Diğer yandan, kapasite kullanımı ve üretmede 
büyük azalmalardan bu Hükümet nasıl söz edebili
yor? 1977 yılında rakamlar ortadadır, bütün fabrika
lar % 100 kapasiteyle çalışmıştır. Halbuki siz bunla
rın birçoğunu hammaddesizlikten kapattınız. Kapan
mamak için savaşanlar ancak % 25 kapasiteyle çalı
şabildi ve 1977 yılında milli gelirin, son 15 yılın en 
düşük oranına indiğini yazıyorsunuz. Halbuki sizin 
şampiyonluğunuz, siz 50 seneden beri bu ülkede kal
kınma hızını ilk defa sıfıra düşüren Hükümetsiniz. 
Kendinizden önceki hükümetin kalkınma hızını dü
şürdüğünü nasıl ifade edebiliyorsunuz? 

1977'deki enerji ve döviz yetersizliğinden söz edi
yorsunuz. 1978'de çok bol döviz yaptınız, bu memle
keti elektrik kısıntılarından kurtardınız. Heyhat tam 
tersine, döviz büsbütün daha büyük bulunmaz bir 
hale geldi ve ülkeyi tam manasıyla karanlığın içeri
sine sokan siz oldunuz. 

Muhterem milletvekilleri, iki gerçeğe dikkatleri
nizi çekmeyi vazife sayarım. Bunlardan bir tanesi, şu 
anda biz 1977'nin muhasebesini değil, 1978 ve 1979'un 
muhasebesini yapmak mecburiyetindeyiz. Bir diğer 
önemli nokta da, bu Hükümetin her meselede kaba
hati 1977'ye atmakla kalmayıp, kendisinin de hiçbir 
şey yapamayacağını daha baştan ifade etmiş olması 
gerçeğidir. 

Bakınız önümüze getirilmiş olan dokümanların 
içerisinde bir ikinci mühim hususiyet de budur. Bu 
Hükümet kendisinin bir şey yapacağına inanmıyor. 
İspatı mı? Bütün belgeleri baştan sona kadar okuma
ya lüzum yoktur. Bakınız sadece yine kendi getirdik
leri raporun içerisinden okuyorum : 

«1979 mali yılı konsolide devlet bütçesinin hazır
ladığı ekonomik ortamın en büyük özelliklerinden bi
ri, daha önceki yıllarda meydana gelen olumsuz işleri 
taşımakta olmasıdır^» 

Bu tabii değişmez tutku. Sonra ne diyor? 
«Bu olumsuz koşulların yalnız 1978 yılı içinde de

ğil, önümüzdeki bütçe yılı uygulamasında da etkile
rini sürdürmesi kaçınılmazdır.» 

Kalp gözü açıklar için bu cümlenin manası nedir 
muhterem milletvekilleri? «Sakın ha, siz bizden hiç
bir şey beklemeyin. Biz hiçbir şey yapamayız. Çün
kü öyle bir devir devraldık ki, bizim hiçbir şey yap
mamız mümkün değildir.» 

20' — 
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Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet değil mi
dir 14 ay önce işbaşına gelirken, geldiği gün her şeyi 
düzelteceğini söyleyen? Nasıl oluyor da şimdi, 1979'da 
da biz hiçbir şey yapamayız, uzun süre de hiçbir şey 
yapamayız diye Meclisin huzuruna geliyor? Aziz kar
deşlerim, bu aslında birtakım hayalcilerin ayaklarının 
yere değmesi, devlet idaresinin ne olduğunu görme
leri (AP sıralarından «Bastır Hoca» sesleri, MSP sı
ralarından alkışlar), lafla peynir gemisinin yürümeye
ceğini 15 ay sonra idrak etmelerinin acı belgeleridir. 
(AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, önümüze getirilmiş olan 
belgeler hakkında, bir diğer gerçeği daha peşinen hu
zurlarınızda tespit etmeyi bir vazife sayıyorum. O da, 
bu bütçe Türkiye'yi bir geri ^bırakma bütçesidir ve 
tümüyle bir israftır. Tümüyle bir savurganlık bütçe
sidir. Zira bu bütçe aslında, milletimizin başlatmış 
olduğu «Yeniden büyük Türkiye'yi kurma» hamlele
rinin hiçbirisini içinde ihtiva etmiyor. 

Netice itibariyle 1979 yılında da 1978'deki gibi 
yatırımlar duracak, her şey cari masraflara gidecek, 
her şey bütçeden Cumhuriyet Halk Partili belediye
lere yapılan yardımlara akacak zaman içerisinde ve 
bunun gibi hareketler ile, neticede sadece maişet öde
yen, ona dahi yetişmeyen bir tatbikatı bir kere daha 
Türkiye yaşayacaktır, işte savurganlığın, israfın ha
kiki tarifi budur ve bütünüyle savurgan olmanın ma
nası ve örneği budur. 

Bunun böyle olacağını bilmek için kâhin olmaya 
lüzum yok. Geçtiğimiz 1978 yılma bakmak, bu ger
çekleri apaçık görmek için kâfidir. 

Muhterem milletvekilleri, önümüze getirilmiş 
olan bu bütçenin diğer çok mühim bir hususiyeti de, 
asla samimi olmayıp, hakikatte çok büyük açıklar ver
meye mahkûm, mecbur bir bütçe oluşudur. 

Bir defa şu bütçenin görünür açığı 25 milyar lira 
istikrazla kapanacaktır diye gösterilmiş, baştan 25 mil
yar liralık bir açık 395 milyar lirada, bizzat Maliye 
Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, Yüce Meclisin ko
misyonlarında yapılan ilavelerle 35 milyarlık asgari 
bir açık şimdiden mevcut. Bu 35 milyarla mı kala
cak? Hayır. Sizlere kesinlikle ifade ediyorum ki, toplu 
sözleşmelerden dolayı meydana gelecek olan hakiki 
KİT zararları, taban fiyatlarının sübvansiyonundan 
ileri gelecek olan hakiki ödeme mecburiyetleri, bu 
bütçede hakiki ölçüsü yerine geyrisamimi olarak 
küçük gösterilmiş olan ödemeler, yıl içerisinde hakiki 
boyutlarını aldığı zaman esasen 1978 yılındaki % 60 
enflasyon nispeti dikkate alındığı zaman ve 1979'da 

doğacak olan aynı nispetteki (Bu Hükümet elinden 
başka şey be'klemek mümkün değildir.) bir enflasyon 
da bunun üzerine ilave edildiği zaman, bu Hüküme
tin aslında bu Meclise 600 milyar liralık bir bütçe ile 
gelmesi lazım gelirdi; halbuki bu Hükümet 395 milyar 
liralık bir bütçe ile gelmeye mecbur kalmıştır. Bu se
bepten dolayı bu bütçenin normal olarak vereceği ha
kiki açık 150 ilâ 200 milyar lira olacaktır. Bu açık 
fiilen önümüzdeki sene bize gösterilecek mi? Hayır. 
iki sebepten dolayı gösterilmeyecek. Esasen inşallah 
o açık olmayacak, çünkü bu Hükümet önümüzdeki 
seneye kadar değişecek. (MSP ve AP sıralarından al
kışlar) Bu temel hakkımı mahfuz tutmak üzere, sa
dece fikir silsilesini insicamla takip ettirmek için ifa
de ediyorum ki, gelecek seneye bu açık burada gös
terilmeyecek, çünkü gözönüne alınmış olan yatırım
lar yapılmayacak, müteahhitlere paralar verilmeyecek, 
sadece cari masraftan ibaret bir tatbikat yürütülecek, 
Merkez Bankasından alınacak olan karşılıksız paralar 
bu hesaplarda orta yere konmayacak; neticede, hatta 
belki de, «Biz yine denk bütçe ile geldik» denecektir. 
Esasen Halk Partisi her zaman «denk bütçe ile gel
dik» der. Çünkü onun memur maaşı ödemekten baş
ka hiçbir fonksiyonu ve faaliyeti yoktur, (MSP, AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla bütçe diye 
getirdiği rakam her zaman memura öödeyebildiği ra
kamdır, memur bunların açıktan bonosunu kabul et
mez, nakit para isteyeceği için, bunların bütçeleri 
daima denk olur. 

Muhterem milletvekilleri, nihayet bu bütçenin da
ha hemen ilk bakışta göze çarpan bir anahususiyeti 
de materyalist solcu bir zihniyetin bütçesi olmasıdır. 
Zira bu bütçenin içerisine baktığımız zaman 1978 
yılında bizim hazırlamış olduğumuz bütçede (manevi 
kalkınma sahasında bir misal olsun diye arz ediyo
rum Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğü imkânlarıyla camilerin onarım ve bakımına 
ayırmış olduğumuz para 500 milyon liraydı. Aradan 
2 sene geçmiş olmasına rağmen, bu sahadaki ihtiyaç
ların tabii olarak artmış olmasına rağmen bu bütçede 
bu maksatlara ayrılan para bütün her türlü halkevleri 
ve saire gibi birtakım dernekler de dahil bütün bunla
ra verilen para 150 milyon lira olarak gösterilmekte
dir ki, bu Türkiye'nin nereden nereye düştüğünün 
açık bir ifadesidir. Yine Milli Selâmet Partisi olarak 
iştirak ettiğimiz bundan önceki hükümetlerde biz 4 
yılda 350 imanı - hatlip okulu açılmış, 3 bin Kuran 
kursu açmış idik, 1978 yılında hazırlamış olduğumuz 
bütçede yalnız imam - hatip okulları için 150 milyon 
lira, Kuran kursları için de 50 milyon lira yar-
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dım parası öngörmüştük; halbuki bu Hükümet 
bunların hepsini ortadan kaldırmıştır. Yüksek islâm 
Enstitülerinin akademi birer akademi haline getiril
mesi, adım adım Manevi ilimler Üniversitesine geçil
mesi hadiselerine ait hiçbir iz görmüyoruz; tam ter
sine, bunların talebelerinin azaltıldığı, diğer umumi 
üniversitelere bağlanarak ulvi atmosferinin ortadan 
kaldırılmak istendiği ve bütçedeki son derece kısır im
kânlarla da inkişaflarının önlenmek istediği apaçık 
görülmektedir. 

Daha fazla teferruata girmeden sadece bu birkaç 
misalle Yüce Meclise arz etmek istiyorum ki, nasıl 
bu Hükümet kendi hazırlamış olduğu Dördüncü Beş 
Yıllık Planda, bizim hazırladığımız planın anabölü-
mü manevi kalkınma olduğu halde bu bölümü tama
men ortadan kaldırmaktan çekinmemiş ise, getirmiş 
olduğu bütçesinde de manevi kalkınmayı ortadan kal
dırmak için her türlü tedbiri almış görünmektedir. 

Muhterem millet vekilleri, huzurlarınıza getirilmiş 
olan bütçerii'n bilfiil rakamsal yapısı içerisine girme
den önce, bunlardan çok daihia mühim bir gerçeği 
baştan 'belirtmek istiyorum. O da, eğer Türkiye'nin 
bugün bulunmuş olduğu tarihi noktası dikkate alı-
nacak-olursa, bu tarihi noktada aziz milletimizin ih
tiyaç duyduğu büyük 'kalkınma hamleleri, onların 
gerektirdiği bütçe dikkate alınılacak olursa, o bütçe 
nerede bu Hükümetin getirdiği bütçe nerede? 

Gerçek şudur: Sadece şu 5 yılı dikkate alacak 
olursak, 20 nci asrın son 25 yıllık bu devresinde 
Türkiye, bir büyük tarihli hamle yapmaya karar ver
miştir. 1975 - 1976 - 1977'de her meseleyle ait mün-
haninin arttığını göreceksiniz, 1978 ve 1979'da ise 
bu münhanilerin tepetakla aşağıya indiğini görecek
siniz. Önümüze getirilmiş olan bütçe, bu gerçeği ra
kamlarıyla fikriyatıyla ve tatbikatıyla apaçık göster
mektedir. 1978 yılı da esasen bu gerçeğin ifadesidir. 
Bu gerçeğin Yüce Meclisin huzurunda, aziz miUeti-
imizün huzurunda böyle tarihi bir günde orta yere 
konmasına çok büyük ehemmiyet atfediyoruz. Çün
kü bu ülke, yıllardan beri birikmiş meselelerini hal
letmek mecburiyetindedir. Biz bu meseleleri hallet
mek için nameler mi yapacağız, yoksa binibir güç
lükle yapılmak istenen hamleler dış güçlerin arzusu
na ve emirlerine uyularak tersine mi çevrilecek? Bu 
büyük millet tarihteki şerefli yerini alacağına, tekrar 
sömürüye, maıEaja gazoza mı döndürülecektir? El
bette aziz milletimizin dikkatle takip ettiği bu büyük 
hadisledir, elbette her meseleyi bu açıdan incelemek 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem mlilletvekilleri, aslında bu Hükümet 
sıık sı'k eski yılların biriktirdiği meselelerden bahset
mektedir. Bulunduğumuz noktayı tespit için yakın 
tarihimize bir bakarsak, bu meselelerin birikmesinde 
en büyük pay mesuliyet yine de Cumhuriyet Halik 
Partisine aittir. Zira, aslında bir Almanya 2 kere 25 
senede kendisini yeniden kurmuş, hatta 3 kere 25 
senede kendisini yeniden kurmuştur; bugün Almanya' 
da bütün Ruhr sahasındaki fabrikaların 'kuruluş yıl
ları 1870 - 1900 yılları arasındadır. Bir Japonya 
1870 - 1970 yılları arasında bir Japonya olmuştur. 
Ülkelerin tarihinde 25 sene çok kıymetli bir zaman
dır. Almanya Birinci Cihan Harbinde yerle yeksan 
olduktan sonra, bir 25 senede tekrar dünyaya mey
dan okuyacak kadar güçlendi, ikinci Cihan Harbinde 
tamamen yıkıldıktan son bir 25 senede şimdi tekrar 
etrafa kredi verecek şekilde güçlendi. Diğer bazı ül
keler de 25 senelerini çok kıymetli şekilde kullandı
lar. Şu geçtiğimiz sorJ yıllar esnasında bir ispanya, 
bir Yugoslavya, bir Hisdistan, bir Kızıl Çin, bir is
rail; biz 25 senelerimizi israf ederken, bize nazaran 
çok daha kendi yönlerinden faydalı hakiki kalkın
malarını başardılar. Halbuki, şu güne gelinceye ka
dar asrın başındaki 25 senelik bir harpler devresi
nin arkasından, bu Halk Partisi, Türkiye'nin 25 sene
sinde köyünü yolsuz, elektriksiz bırakmıştır; elalem 
yeniden fabrikalar kurarken, bu Halk Partisi, Türki
ye'de bütün kıymetli zamanları boşuna geçirmiştir. 
Türkiye 25 senelik devrislerim' bundan önce başkala
rı birer kere kallki'nırken, yanlış zihniyetlerin elinde 
kaldığı için maalesef boşuna geçirmiştir, işte bundan 
dolayıdır ki, meseleler doğru birikmiştir ve artık 
idarei maslahatçılıkla halledilemeyecek noktaya gel
miştir. Bu hükümetlerin iş görememesi, patinaj yap
ması, tıkanıp kalması, iflas etmesi, 14 ayda benzenin 
tükenip bitmesi, bu meseleleri halledecek güçte olma-
'inalarındandır. Türkiye'nin yıllardan beri birişmiş olan 
meselelerim çözmek için, solcu gözüküp kapitalist 
tatbikat yapmak, muhalefetteyken her söylediklerinin 
tamamen tersini yapmak, birtakım «KİP, KUP» gibi, 
uydurma laflarla milleti oyalamakla TürMyıe'niin me
selelerini halledemezsiniz. (AP, MSP, MHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu gerçek öyle bir gerçektir ki, işte sizi bu ger
çek tasfiye edecek; duramazsınız, siz bu işi yürüte
mezsiniz. Geçen 14 ay bunun açık ispatıdır, her şeyi 
önünüzde biriktirdiniz ve şimdi patinaj ediyorsunuz, 
bocalıyorsunuz. Bunlar sizin halledeceğiniz iş değil, 
bunları halletmek bilgi ister, organizasyon ister, ta-
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kip ister, iman ister iman. (MSP, MHP ve AP sı
ralarından alkışlar) 

Siz hepiniz denendiniz, bu meselelerin mesulleri
siniz. Eski yıllar, eski yıllar demekle sadece kendini
zi itham ediyorsunuz. Nereye getirdiniz? 1975 yılın
da şu memlekette 3,5 milyon işsiz vardı, şimdi bunu 
4,5 milyona çıkardınız bu 1 senede. 

Dış ticaret açığı 3 milyar dolar idi. Şimdi Türki
ye'nin dış ticaret açığını - ilaç getirmezsen, memle
ketin bir çuval gibi ağzını bağlarsan - 2,5 milyar do
lara indirdim diye övünürsün; ama Türkiye'nin bu
günkü tabii ihtiyaçları 4 milyar dolardan daha aşa
ğıya, ihracat ile ithalat arasındaki farkı kapatmak-
sızın yürümeye mümkün değildir. 

Bunun yanın'da, bizüm gayri safi milli hâsılamız, 
aziz milletimize yaraşmayacak şekilde düşüktür. Bir 
tsviçreninkinden, bir Bilçikanınkinden, bir Hollan-
danınkinden azdır. Niye az? Biz bir asır önce dün
yanın en güçlü ülkesiydik. Bin yıl biz Batılıların hiç
birisi ile teketek tartılmadık, bir terazinin kefesine 
onların yekûnu her zaman kondu; Malazgirt budur, 
İstanbul'un fethi budur, Viyana budur, Çanakkale 
budur ve en son Kıbrıs zaferi de budur. Terazinin 
bir kefesine onların yekûnu konmuştur, bizim mil
letimiz daima onların yekûnuna ağır basmıştır. Hal
buki, işte sizin yanlış zihniyetleriniz yüzünden bu 
memleket, asırlar boyu hep birinci sırada gelirken, 
şimdi milli gelir itibariyle ülkeler arasında 25 nci 
sıraya düşmüş. Fert başına milli gelir itibariyle 1977 
yılında 42'ye çıkmıştır, şimdi getirdiğiniz bu dolar 
değerleriyle tekrar 52 nci sıraya düşürdünüz. Siz Tür
kiye'yi sadece geri götürüyorsunuz. 

Yetersiz altyapı devam etmektedir. Şu bir yılda 
hangi köy yolunu yaptınız? KİP, KUP demekle iş mi 
görülür? Esasen sizin zihniyetinize sahip o gençler 
mektepleri boykot edip, derslere gitmedikleri için, 
şimdi o boykot nesli YSE'ye gelmiş mühendisim diye 
köprü yapar. O sizin zihniyetinizin yetiştirdiği, o mü
hendisin yaptığı her köprüyü her sene bir kere su 
alır götürür. (MSP ve AP sıralarından gülüşmeler) 
Siz yeni köprü yapamazsınız, sizin yaptığınız köprü 
tutunmaz. Sizin mühendisinizin yaptığı yol her sene 
patlıyor. Onun için Türkiye yeniden yol yapamıyor, 
KİP, KUP diye sizin boyuna imdat istemeniz, bu zih
niyet yapınızın meydana getirmiş olduğu boğulma ses
leridir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de zümrevi 
bir dengesizlik, yanlış zihniyetler yüzünden meyda
na gelmiştir; coğrafi dengesizlik aynı yüzden meyda
na gelmiştir. Türkiye müstemleke tipi gelişmeye ma-
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ruz bırakılmıştır, Bundan önceki yanlış zihniyetler 
yüzünden. 

Makine, mühendislik proje hizmetleri dışarıdan 
gelsin; yabancı sermayeye trafik gibi, gel istediğin 
yere yatırım yap denmiştir. Bu hükümet muhalefette 
iken «Yabancı sermayeyi kontrol etmek lazımdır» 
diye büyük büyük laflar ederdi, şimdi ise «Aman ya
bancı sermaye ne istersen gel, istediğin turistik tesis, 
istediğin yeri veriyorum, her şeyi veriyorum» diyor 
ama şimdi de sözüne uyan, sözünü dinleyen ortada 
kimse yoktur. 

Yanlış bir ekonomik sistem Türkiye'de zulümlere 
sebep olmaktadır, gayri adil bir vergi sistemi vardır. 
Ağır faizler, yanlış kredi sistemi, kalkınma kendi ken
dine yürür. Siz plan, program yaparak buna yön ver
diğinizi zannetmeyin. Siz bir şeyle meşgul oluncaya 
kadar bir sene gelip geçiyor. Sadece, hadiseler hak
kındaki bir görgü raporunu gelip buraya sunuyorsu
nuz. Sizin bir şeye yön verebildiğiniz yok. Türkiye' 
nin hakiki veçhesi bugün bu hale gelmiştir. 

Kalkınmaya mani olan bir büyük mevzuat yığını 
vardır ve yine eski idareler yüzünden, materyalizme 
sapılmış Türkiye anarşi çukurunun içerisine gelip 
itilmiştir. 

Aziz milletvekilleri, bunlar birer gerçektir. Haki
katen yıllardan beri bu meseleler biriktiği için, Tür
kiye'nin meseleleri bugün idarei maslahatla çözülmez. 
Köklü icraat ister. Türkiye'nin meseleleri bilgi, orga
nizasyon, ciddi çalışma ister. Öyle lafla, TRT ile, 2 
tane solcu gazete ile, 3 tane göstermelik sloganla hiç
bir şey yapamazsınız. Bu sizin yapacağınız iş olmak
tan çoktan çıkmıştır. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Dua ile yapılır 
Hoca. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aslında, 
Türkiye'nin eşsiz bir tarihi vardır, asil ve necip bir 
millettir. Bizim milletlerarası yarışta diğer ülkelerin 
önüne geçmemiz için müstesna avantajlarımız var. 
Türkiye, 80 000 kilometre kare bir ülkedir, Almanya, 
Fransa'nın yekûnu kadar büyüktür. Tarıma, hayvan
cılığa, maden, orman, denizciliğe, her türlü enerji 
kaynağıyla, sanayi altyapılarıyla zengin bir ülkedir. 
Coğrafi durumumuz, 3 kıtanın kilit noktasıdır; kara 
ve deniz yollarının birleştiği yerdir. 

Çalışkan, kabiliyetli, dayanıklı bir milletiz. Her 
sahada yetişmiş elemanımız var, insangücümüz var, 
hızla artan nüfusumuz var. Bütün yanlış tatbikatla
ra rağmen bu milletin büyük enerjisi dolayısıyla yine 
de normal olarak, sizin gibi anormal bir zihniyet iş-
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başına gelmez ise, bu milletin yüksek bir kalkınma 
hızı her zaman mevcut. 

Muhterem milletvekilleri, aslında bu aziz milleti
mizin milletlerarası yarışta kısa zamanda ilerleyerek 
meselelerini halletmesi en tabi yoldur. Yeter ki, yan
lış zihniyetli taklitçi görüşlerle aziz milletimizin bu 
kabiliyeti önlemeye kalkışılmasın. Gölge etmeyin, bu 
millet başka ihsan istemiyor. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız her hadise, de
min size arz etmiş olduğum gerçeğin ispatını orta 
yere koymaktadır. Hakikaten 1975, 1976, 1977 yılın
da milletin beklediği hamleler her türlü güçlüğe rağ
men başlamış, fakat 1978 ve 1979'da bunlar tersine 
dönmüştür. Gelmiş olan bütçe 1978'de aşağı inmiş 
olan münhanileri yukarı kaldırmayı değil, bunları 
daha aşağı indirmenin bir bütçesidir. 

Manevi kalkınmada geçtiğimiz yıllarda 350 
imam - hatip okulu açıldı, 200 000 evladımız bura
da okuyor. 3 000 yeni Kuran kursu açıldı, halbuki 
bu Hükümet 1978'de hiçbir imam - hatip okulu aç
madı ve 1979'da da aynı tutumunu muhafaza edece
ği gözüküyor. 

Geçtiğimiz yıllardan bütün mekteplere ahlak ders
leri kondu, halbuki bu Hükümet «Ahlak derslerinin 
kitapları maksada uygun değildir» adı altında bu ders
lerin inkişafını önledi. 

Bu millet geçtiğimiz yıllarda kendi evlatlarının 
en tabii insan hakkı olan evlatlarından 150 000'ini 
her sene Hacca gönderdi, 1978 senesinde bu rakam 
20 OOOı'e indi, 

Her yanı anarşi içerisinde kıvranan, kendi evladı 
her gün birbirini boğazlayan; her saat, bombası, di
namiti patlayan bir ülkede hâlâ manevi kalkınmanın 
kıymetini anlamayanlara yazıklar olsun. (AP, MHP ve 
MSP sıralarından alkışlar) 

Biz bu memleketin çocuklarını inkarcı yetiştirme
mek için milli ve manevi değerlerinden gayri ilmi saf
satalarla çıkartmamak için maarifin millileştirilmesi-
ni planımızın içine koyduk. Sosyoloji, felsefe, psiko
loji gibi çocuklara dünya görüşü veren dersleri bu 
sahada ihtisası olan Yüksek îslam Enstitüsü, İlahi
yat mezunu öğretmenlerimiz tarafından okutulmasını 
esas aldık. Bütün bu tatbikat maalesef 1978 yılında 
tersine çevrilmiştir, manevi kalkınma plandan çıkar
tılmıştır, materyalist bir zihniyet her şeyi kurutmuş, 
ortalık solmuş, kavrulmuştur. 

Manevi kalkınmaya ehemmiyet vermek şöyle dur
sun, bundan 3 ay önce bu kürsüde plan konuşmasını 
yaparken vesikasını gösterdiğim gibi, bu Hükümet ye

niden evinde beraber dua okuyanlara, beraber dini 
kitap okuyanlara zulmedecek adımları atmaya başla
mıştır. 

Anarşiye karşı tedbir alıyoruz diye, şu günkü gün
de herkes birbirini gırtlaklarken, orta yere getirdikleri 
anarşi kanunlarının içerisinde yapa yapa başına baş
lık giyenlerin, eski yazıların cezaları yetmez. Bunları 
daha da artırmalıyız zihniyetinin acı tatbikatıyla kar
şı karşıyayız. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin yeniden bü
yük Türkiye olması için şu 5 yıllık devre esnasında 
en önemli mesele olarak ele alınan konu şüphesiz ki, 
ağır sanayi olur. Türkiye, ağır sanayi tarihi hamlesine 
başlamıştır. 1976 fiyaatlarıyla 240 milyarlık 200 bü
yük tesis, dış güçlerin buna mani olacaklarını baştan 
kestirdiğimiz için, gece yarıları dahi far ışıkları altın
da temeller atılarak kuruluşlar başlatılmıştır. Edir
ne'den Kars'a, Van'dan Muğla'ya kadar 7 senede ta
mamlanmak üzere güçlü bir Türkiye'nin kuruluşu baş
lamıştır. 

1976 yılında 15 milyar lira para harcadık biz bu 
ağır sanayiye, 1977'de 44 milyar lira para harcama 
imkânını öngördük, seçimler öne alındığı halde 25 
milyar lirasını harcadık ve 15 tane milyarlık tesisi ki, 
temellerini kendi ellerimizle atmıştık ve kendi elleri
mizle çok şükür işletmeye açtık. 

1978 yılına gelince 50 milyar lira ağır sanayi için 
ödeme imkânı bizim getirdiğimiz bütçede öngörülmüş 
idi, 40 tane tesisin işletmeye açılması da proglamlan-
mış idi. 

Tarihimizi incelediğimiz zaman, biz ne vakit bü
yük kalkınma yapmaya kalkıştıysak, dış güçlerin buna 
mani olduğunu acı acı görüyoruz. Tarihten ibret al
maya, ders almaya mecburuz. 1890 - 1900 yıllarında 
bu millet Anadolu'nun demiryollarını yaptı, 1903 -1904 
yılında Hicaz demiryolunu kendi mühendisleriyle ta
mamladı. Bunun üzerine bilindiği gibi Batılılar is
rail'i daha o gün kurmak için geldiler, Akkâ'ya çıkart
ma yaptılar, o zamanki ordularımız tarafından denize 
döküldüler ve bizim kalkınmamıza mani olmak hu
susunda yaptıkları askeri müdahaleler geri çevrildi, 
akamete uğratıldı; ama bunun üzerine bildiğiniz gibi 
bizi içimizden yıkmaya kalkıştılar, 7 asırda yıkılmayan 
bir imparatorluğu çeşitli entrikalarla 7 senede çökert
tiler. 

Muhterem milletvekilleri, yakın tarihimize geliyo
rum: 1974'te büyük Kıbrıs zaferi kazanıldığı zaman, 
şimdi bu askeri zaferi geliniz iktisadi zaferlerle de
vam ettirelim, dediğimiz zaman o günkü Hükümet 
birtakım entrikalarla yıkılmış, memleket o kalkınma-
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lan yapacağına Hükümet buhranları içerisine itilmiş 
ve ağır sanayi hamlesi böylece 2 sene geciktirilmiş 
idi. 

1976 - 1977'de bütün mani olunmak isteklerine 
rağmen ağır sanayi hamlesi başlamıştır, temeller atıl
mıştır, Türkiye'nin ne yapacağı, ne yapması lazım 
geldiği orta yere çıkmıştır. 

8 ay önce Almanya'ya - yaptığım seyahatte bütün 
fabrika müdürlerinin hepsinin bendenizden, sadece 
«Bu ağır sanayi şimdi ne olacak?» suallerini sorduk
larını huzurlarınızda dikkatlerinize sunuyorum. On
lar bunu ne kadar istemiyorlarsa bilesiniz ki, bu, 
memleketimiz, milletimiz için, kalkınmamız için o 
derecede zaruridir. 

Size 2 sene önceki maziyi hatırlatmak istiyorum. 
Bütün bu hamleler başladığı zaman ne oldu da seçim
ler için 6 ay beklenilemedi? Bu fabrikaların duvar
ları yükselmeden 6 ay önce erken seçim kararı alındı, 
ne oldu da bu ülkede 3 milyan kaçak oy kullanıldı? 

Çünkü, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamına 
göre, 21 yaşını bitirenlerin adedi 18 milyondur; Yük
sek Seçim Kurulunun dağıttığı karne rakamına göre, 
dağıtılan seçmen karnesinin miktarı 21 milyondur. 
İki resmi devlet kuruluşunun rakamlarıyla Türkiye' 
deki bu seçimlerde rieler olduğu resmi belgelerle 
apaçık ortadadır. 

Bu seçimler esnasında Milli Selâmetsiz Hükümet 
diye tepinildi, niç'in? Çünkü Milli Selâmet olursa ağır 
sanayi olur, çünkü Milli Selâmet olursa ihracat sefer
berliği olur, çünkü Milli Selâmet olursa manevi kal
kınma olur, çünkü Milli Selâmet olursa Sultan Fa
tih yeniden ayağa kalkar; onun için istenmiyor. 

1977 seçimlerinin arkasından her türlü güçlüğe 
rağmen yeniden kalkınma hamleleri başladı. Bu sefer 
de bildiğiniz gibi, partilerin birinden 11 kişi öbürüne 
geçirildi ve bugünkü Hükümet işbaşına getirildi, plan
lar değiştirildi, projeler, bütçeler değiştirildi, Türki
ye bugünkü karanlıkların içerisine itildi. 

Aziz milletvekilleri, her zaman Allah'ın izniyle 
hesaplaşmaya hazırız. Biz bu ağır sanayi hamleleri
ni yaparken planı yok, projesi yok, parası yok, dö
vizli yoktu. Dikkat ederseniz daima bu propaganda 
zaman zaman değişmiştir. 

Şimdi huzurlarınızda size soruyorum: Bunların 
planı_ yok idi de, Afyon §eker Fabrikasının şekeri 
bugün Orta Anadolu'yu nasıl besliyor? Yine hepini
ze soruyorum, bunların planı, yok idi de bu Hüküme
tin Ticaret Bakanı, Başak traktörlerin üzerine kuru
lup nasıl fotoğraf çektirdi, nasıl? Hani, bunların pla

nı yok?... O fotoğrafta parlayan demir de bu Hükü
met değil, her şeye, her güçlüğe rağmen bu memle
kete ağır sanayi kurmak isteyen azmin ve imanın za
feri parlıyor. Bunların planı yoktu da, Sayın Başba
kan daha geçen ay Libya'ya hangi planları, hangi 
projeleri götürdü, takdim etti? Siz mi hazırladınız o 
planları? Sizden de zaten bir sene önce o planların, 
projelerin üzerinde Libya'nın muvafakatini gittik biz 
aldık. Siz, sadece göstermelik olarak, bir kere daha 
bizim planlarımızla, projelerimizle iş yapmaya kal
kışıyorsunuz. Sizin planınız, projeniz olamaz, siz bun
dan anlamazsınız; siz KİT'le, KUP'la vakit geçirirsi
niz, Motor projesi, takım tezgâhı projesi, elektronik 
sanayi projeleri; bunlar bu Hükümetin anlayacağı iş
ler değildir. 

Aziz kardeşlerim, şimdi bakınız bütün bu menfi 
propagandalar yönünü değiştirmiş, ortalıkta mevcut 
konuşma şu: «İyi ama kardeşim, para nerde, döviz 
nerde?» Şimdi her yerde yapılan konuşma budur. 
Böyle tarihi bir günde, bunun da cenabını vermek, 
bizim için milli bir görevdir. 

Haaa, demek bu projeler lazım, demek bunların 
kurulması gerekli, demek bunlarsız olmaz, demek 
bunlar kurtuluşun tek reçetesi. îş nereye kalıyor? 
Döviz ve paraya, öyle mi? 

Aziz kardeşlerim, 1976 fiyatlarıyla, 200 adet tesi
sin 240 milyara çıkacağını, 7 senede tamamlanacağı
nı ifade ettik. Bu rakamı bölerseniz, bir seneye 30 
milyar düşer. Biz, kendi iktidarlarımız devrinde, 1976 
ve 1977'de 44 milyar ve 50 milyar lira harcama im
kânlarını bunlar için öngördük. Siz geldiniz, 13,5 mil
yar lirayı Sanayi Bakanlığından aldınız, bunları Mali
ye Bakanlığına koydunuz, oradan Halk Partili bele
diyelere dağıttınız, yüksek maaşlı solcu militanları 
bordrolara aldınız; bizim ağır sanayi paramız şimdi 
duvarlarda kırmızı slogan boyaları haline dönüştü. 
(MSP sıralarından alkışlar.) Yoksa bu millet parasız 
değil, bütün mesele, parayı nerede kullanacağız, mo
tor fabrikasında mı, solcu sloganlarında mı? Aradaki 
fark budur. Bundan dolayı kimsenin bu parayı nere
den bulacağımıza dair sual sormaya hakkı yoktur. 

Bu mesele üzerinde sadece iki noktada durmakla 
yetinmek istiyorum; işte Konya Motor Fabrikası: 
Bir senede her türlü kredi meseleleri halledilmiştir^ 
Koskocaman fabrika ayağa dikilmiştir, 14 ayda, 
Şimdi buranın da tarlalarında ısırgan otları bitirmeye 
başladınız. 

Bu motor fabrikası, traktör fabrikası, 80 bin 
traktör imal edecek, 500 milyon dolara kurulacak. 
Türkiye her sene 5QQ milyon dolar traktör ve traktör 
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parçasına veriyor; bunu vereceğinize, bununla bir de
fada bu fabrikanın kendisini kuralım. İthalatçı ülke 
olmaktansa, bunun ihracatını yapan ülke haline dö
nüşelim; bizim dediğimiz budur. Siz, «Traktör yapa
cak fabrikaya parayı vermeyelim, bunun parçasına 
verelim; krediyle, takasla, Romanya'dan şuradan, 
buradan derleyelim, toparlayalım» diyorsunuz; siz 
osunuz, biz de buyuz. Aramızdaki fark budur; pa
ranın olup olmaması meselesi değil. 

Yine aynı şekilde uçak fabrikası: Size huzurları
nızda bir kere daha ifade ediyorum; bu planlamış ol
duğumuz Türkiye'nin altı büyük şehrindeki çeşitli te
sisleriyle kurulması programlanmış olan uçak fabri
kası, ki 14 aydan beri sadece uyutuyorsunuz; bu uçak 
fabrikasında 50 tane uçağı bugün dışardan almak 
isterseniz vereceğiniz parayla bunu yapacak olan, 
gövdesinin 1% 90'ına kadar Türkiye'de imal edecek 
olan fabrikanın kendisine, zait 50 tane uçağın kendi
sine sahip olabilirsiniz. İçinizde, «Bu böyle olmaz.» 
diyen var ise, buyursun, hususi odamda kendisiyle 
konuşalım. Yalnız baştan haber vereyim ki bu iş bil
gi ister, bu iş teknik ister, bu iş KİP, KUP ile anj 
laşılmaz; bu hakiki tekniktir. 

Muhterem milletvekilleri, bu sebepten dolayı, 
«Parayı nereden bulacaksınız?» sözü, bugün başka 
söylenecek şey olmadığı için, orta yere çıkartılmış bir 
sözdür. Bunların hiçbirisine inanmayınız. Bu aziz 
milletin bütün bunları yapacak inancı ve imkânları 
vardır. 

Aziz milletvekilleri, bakınız işte 1975, 1976, 1977, 
bu büyük hamlelerin yapıldığı yıldır. 1978'e gelince 
ne yaptınız? IMF'e teslim oldunuz. Hani siz bu dış 
güçlere karşı idiniz? Hani siz saygınlıktan bahsedi
yordunuz? IMF'in emriyle manevi kalkınmayı dur
durdunuz. Hacılara para vermeyeceksiniz dedi IMF, 
başüstüne dediniz. Yine IMF ağır sanayii durdura
caksınız dedi, bunları durdurdunuz. Paranın kıyme
tini düşüreceksiniz, başüstüne; bir daha düşüreceksi
niz, başüstüne. Artık düşecek kıymet kalmadı, şimdi 
siz de tıkandınız kaldınız. 

Muhterem milletvekilleri bakınız, bu Hükümetin 
şu önümüze getirmiş olduğu bütçede üç noktayı dik
katlerinize arz ediyorum: Aslında demin de söyledi
ğim gibi, bütçenin :% 60 enflasyonu dikkate alarak, 
geçen seferki 325 milyar liraya gerçekleşmiş olan 
bütçenin, 600 milyar olarak gelmesi gerekliydi. Bu, 
395 milyar liraya indirilmiştir. Her dairenin tahsisat
ları % 15,';% 100 artırıldığı halde, şu getirilen büt
çede katma bütçe ve umumi bütçeye mensup olan 80'e 
yakın kuruluşun içinde bu yıl bütçesi indirilen 3 ta-
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ne kuruluş var. Bu 3 tane kuruluşu size söylüyorum. 
Bu 3 bilinmeyenli denklemi çözün bakalım, çözüm 
ne çıkıyor. 

Sadece bütçesi indirilen Sanayi Bakanlığıdır, ki 
geçen sene 3,5 milyar lirası alınmış, 3,5 milyar liraya 
indirilmiş, şimdi bir kere daha bütçesi indiriliyor.. 

Sadece bütçesi indirilen Devlet Planlama Teşkilatı
dır. 

Sadece bütçesi indirilen 20 üniversitenin içerisin
de Selçuk Üniversitesidir. Başka herşeyin bütçesi art
mıştır. Ne hikmetse bu Hükümet dönmüş dolaşmış, 
bu üç bilinmeyenli, üç denklemin çözümünü sizlere 
bırakmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, hiç şüphesiz ki, Tür
kiye'nin en büyük meselesi ihracat seferberliğidir. Bu 
konu üzerinde bir kere daha ısrarla duymayı vazife 
sayarım. Çünkü, döviz meselesi halledilmeden, Tür
kiye'nin hiçbir işi halletmesi mümkün değildir. Döviz 
meselesini, Kıbrıs'ı Yunan'a geri vererek halletmek 
bizim milli anlayışımıza uymaz. Önce bir defa şunu 
ifade edeyim ki, ihracat kelimesi bizde daha henüz 
tatbik mevkiine konmamış. Çünkü ihracat kelimesi 
bir münasebetle daha Yüce Mecliste arz etmiştim, 
mütaaddi bir kelimedir Arapça kök itibariyle, yani siz 
başkasına tesir ederek bir iş yapacaksınız, başkası si
ze tesir ederek değil. Halbuki bizdeki tatbikat, hep 
başkasının bizden gelip almaları suretiyle yürümüştür. 
Biz tütün ihraç ediyoruz ve kendimizi aldatmayalım; 
bir asırdan beri Batılılar gelip bizden tütün satın alı
yor, biz o rakama «İhracat» diyoruz. Batılının bura
da fabrika satın alacak müessesesi var. Batılının bu
rada kendi finisörleri var, o bizim tütünümüzü satın 
alıyor, biz bunu ihracat kalemine yazıyoruz. İhracat 
bu değil, ihracat bir malını satabilmek cehdi, bir ma
lı satmaktaki başarıdır. Bu sebepten dolayıdır ki, bi
zim kalkınma hamlelerini başarabilmemiz, dış öde
meler dengesini koruyabilmemiz, yeryüzündeki mil
letler arasında saygınlığımızı, itibarımızı koruyabilme
miz gelip, ihracat seferberliğine bağlanıyor. 

Bizim 1977 yılında dış güçler bize, şunu belirte
yim ki, silah ambargosuna ilaveten iktisadi ambar
go koydu; bizim buğdaylarımızı almadı. Dünyadaki 
karteller birleşti, Türkiye bu buğdayı satacak, motor 
fabrikası kuracak, buna müsaade etmeyin, dendi. 
Onun için biz, normal dünya fiyatları üzerinden buğ
dayı satamadık. Bu Hükümete gelince, bu hem dün
ya fiyatlarından daha düşük fiyat verdi, hem de bu 
Hükümet nasıl olsa motor fabrikası kuramaz; bunun 
buğdayını alın, doları eline verin, israf edecektir di
ye düşündükleri için, bu Hükümete dolar verdiler. 
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Muhterem milletvekilleri, bakınız bu sebepten do
layıdır ki, biz iktisadi ambargo ve mali ambargolarla 
karşılaştık. 30 yıldan beri yapılan normal kredi mu
ameleleri bizim Hükümetimiz zamanında büyük ham
leler başladığı 'için yapılmaz hale çevrildi. Merkez 
Bankasının Umum Müdürü «30 seneden beri yapılan 
muameleyi şimdi yapmıyorlar, çünkü siz ağır sanayi 
kuruyorsunuz efendim» diyerek gelip bendenize ifade 
vermiştir. Bu sebepten dolayıdır ki, 1977 yılında ha
kikaten bu kabil güçlüklerle karşılaşılmıştır. Ancak 
şu gerçeği Yüce Meclisin huzurunda ifade etmek is
tiyorum. Aziz milletvekilleri, her şeye rağmen yal
nız şu mesele Kolomb'un yumurtası kadar basittir. 
Yani Türkiye'nin aslında kendi dış ticaret dengesini 
koruyacak gücü ve imkânı var. Hesabını veriyorum 
size. Sizin bu kısır, güdük tutumunuz, ithalatı 
4 850 000 0C|9ı dolara indirdi. Bu, Türkiye'nin normal 
ölçüsü değildir. Bu, sizin ölçünüzdür. Türkiye'de it
halat 6 milyar dolar yapılmak mecburiyetindedir en 
aşağı. Buna mukabil ihracatımız normal olarak 2,5 
milyar dolardır. 1 milyar dolar kadar işçilerimizden 
gelen resmi kur üzerinden transfer edilen döviz, bu 
eder 3,5 milyar dolar. Arada 2,5 - 3 milyar dolarlık 
bir fark kalıyor. 

Muhterem milletvekilleri, bu 3 milyar dolar zaten 
fiiliyatta gene dış ülkede çalışan Türk işçilerinin ta
sarrufları vasıtasıyla ödeniyor. Yalnız ne var ki, siz 
paranın kıymetini düşüre düşüre doları «25 lira» de
diğiniz, serbest piyasada 40 lira. Bir işçinin hakikaten 
deli olması lazım, aslında maddi ölçüden bakarsan, 
40 liraya parasını bozarlarken bunu 25 liraya size 
göndermesi. 

îşte bu sebepten dolayıdır ki, bu paralar dışarıdan 
ödeniyor. İki seneden beri hammadde transferi yapıl
madığı halde hammadde geliyor. Yalnız ne oluyor? 
Bu hammaddelerin bedelleri ödenmemiş gibi bir kere 
daha Merkez Bankasında gösteriliyor. Merkez Ban
kasının bilançosu 4,5 milyar eksi döviz rezervi ha
linde gözüküyor. Yoksa Türkiye'nin işçilerinden bu
gün - 2 milyon evladımızdır dış ülkelerde - bunlar
dan elde edebilecek olduğu dövizler şayet Türkiye'ye 
transfer edilse, o takdirde Türkiye dış ödemeler den
gesini bugün temin edebilecek imkâna sahiptir. Buma 
sahip olmayışının sebebi, bu kabil hükümetlerin koy
muş olduğu manialardır. 

Bunlar 25 lira olacak, 40 lira olacak. Şimdi Yüce 
Meclisin huzurunda birçok kimseye birden sesleniyo
rum. Biz, Milli Selâmet Partisi olarak Türk parasının 
kıymetinin düşürülmesine her zaman karşı çıktık ve 
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efendim dış piyasalarda bir kıymeti vardı, bunu ka
bule mecbursunuz gibi de birtakım IMF hikâyeleri
nin hiçbirine itibar etmedik. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Siz yaptınız. 
DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Siz çok yap

tınız. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hepsi

nin hesabını veririz. 
Şimdi müsaade ederseniz arz edeceğim hususu 

arz edeyim: Bakınız, her zaman şunu söyledik. Bir 
ülkede siz ortalama % 40 gümrük alıyorsanız ve 
gümrüklerinizi de değer üzerinden alıyorsanız, tekrar 
ediyorum; her zaman sizin paranızın resmi kuruyla 
serbest piyasa arasında 40 fark olacaktır. Doları 40 
liraya çıkarttığınız zaman, serbest piyasada bu 60 
liraya çıkacak. En basit iktisadi kaidedir. Çünkü, Tür
kiye'ye ithalat yapmak isteyen bir kimse gidip dışa
rıda ı% 40 fazla verip o dövizi dışarıda aidimi, size 
gümrüğü vermeden malı getirebilir. Böylece dışarıda
ki dövize '% 40 fazla vermesinin kendisine hiçbir ka
yıp getirmesi söz konusu değildir. 

Bundan dolayıdır ki, siz tatbik edemezsiniz. Ama 
inşallah biz iktidara tekrar geldiğimiz zaman tatbik 
edeceğiz. Huzurlarınızda tarihi bir kopya veriyorum 
size. (Gülüşmeler) Tarihi bir kopya veriyorum. Vere
ceğim kopya şudur: Türkiye'de Türk parasının kıy
metini konvertibl hale çevirin cesaretle, bu bir. Ama 
şu şartla, gümrükleri değerden almaktan, fiziki güm
rüğe, yani kilo ve miktara çeviriniz. Hangi fiyattan 
alırsa alsın, Türkiye'ye geldiği zaman otomobillerde 
olduğu gibi, miktar üzerinden ödesinler. Bu cümle
lerin altını çiziyorum, bu vatan hepimizin; siz tatbik 
ederseniz sizi de tebrik edeceğim, etmezseniz biz ge
lip edeceğiz Allah'ın izniyle. Göreceksiniz ki, bu mil
let kendi parasını konvertibl yapacak güce sahiptir, 
ilan ediyorum. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sizin yaptığınız sadece suni engellemelerdir. Bir 
fasit daire içerisinde kendi kendinizi bağlıyorsunuz. 
Bunun içinden de çıkamıyorsunuz. Çünkü o içinden 
çıkılacak bir şey değildir. Aslında, fiilen bu gerçek
ler ortada, bunu yaptığınız anda bir de bakacaksınız 
ki, Merkez Bankasındaki bütün o döviz talepleri çe
kilmiş, Merkez Bankası müspet gelmiş. Türk parası
nın kıymeti derhal normal değerine inmiş ve bu aziz 
milletin kabiliyetleri bu dengeyi kurup, sıhhatli bir 
ekonomiye bu ülkeyi kavuşturacak imkânları hazır
lamış olacak. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Böylece sa
bah olmuş olacak. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri; bundan dolayıdır ki, aslında Tür
kiye'mizin kalkınması için ne sizin gidip 3 dolar için 
Kıbrıs'ı geri vermenize lüzum var, ne Wells Fargo' 
ya gidip yeniden kapitülasyonlara esir olmanıza lüzum 
var. (MSP sıralarından alkışlar) Bu memleket hepi
mizindir, gelin bunları yapın; kim yaparsa yapsın, şu 
ülkeyi üç kuruşluk şartlı dış kredilere esir olmaktan 
kurtaralım. 

Muhterem milletvekilleri, Wells Fargo meselesi 
yürekler acısı bir konudur. Esasen bu Hükümet ken
di içinde kavga edip duruyor. Bütün dövizleri, re
zervleri yok ettiği gibi eksik kalan bir marifetleri var
dı, onu da yaptılar: Önümüzdeki yılların tarım ürün
lerini rehin etmek. 

Hani siz elli sene, yüz sene önce harpler dolayı
sıyla, bütün dünyaya karşı yapılan harpler dolayı
sıyla zaruri olarak atılmış bu adımları hep tenkit edip 
duruyordunuz. Şimdi her türlü imkân varken, siz 
bu hacil durumlara düşmektesiniz. 

Muhterem milletvekilleri, izah etmek istediğim şu 
gerçekleri hep bütün münhaniler 1975, 1976, 1976'da 
bir hamlenin izini görüyor, 1978, 1979'da bir çökü
şün, bir geriye dönüşün izini görüyor. Birkaç cümle 
ile de aynı münhaniler hususunda şu haklı ekono
miye geçiş hamlesinin üzerinde durmak istiyorum. 

Bu Hükümeti ve Cumhuriyet" Halk Partisini an
lamak mümkün değildir. Kendilerinin solcu oldukla
rını söylerler, kapitalist nizama karşı olduklarını söy
lerler, hadi gelin bir iş yapın dediğiniz zaman, en ko
yu kapitalist tatbikatın sahibi çıkarlar. Kendi içlerin
de de bu meseleleri halledememişlerdir, onun için bir 
planı oturup kendi gruplarında konuşamadılar; ancak 
tabii mutlaka bir aydınlığa kavuşmak mecburiyeti 
\ar. 

Sayın Ecevit, geçen sefer Plan münasebetiyle yap
mış olduğum bir tenkide çıktılar, buradan şu karşılı
ğı verdi. Dediler ki, «Sayın Erbakan, bizim hazırla
mış olduğumuz planı hem kapitalistlikle, hem de sos
yalistlik, komünistlikle suçluyor. Biz bunlardan han-
ğisiyiz, bunların ikisi birden mümkün müdür?» 

Önce bakın huzurlarınızda tarihi bir gündür, ce
vap veriyorum. Sizin bu suali gelip bize sorma hak
kınız yok. Neden? Yani, biz kapitalist miyiz, sosya
list miyiz, hangisiyiz, bizi ikisiyle beraber nasıl itham 
eder diyemezsiniz, çünkü bu suali bize sormak için 
önce sizin bir sistem fikrine sahip olmanın rüştüne 
erişmiş olmanız gerekir. (MSP sıralarından alkışlar) 
Siz kapitalizmle sosyalizmin yerine göre bir araya 
getirilmiş bir dolgusundan, bir karmaşık - tabirimi 
maruz görürseniz - bir çorba zihniyeti temsil ediyor
sunuz. Nitekim Planın içerisinde ne yaptınız, 14 ay
lık tatbikatınızda ne yaptınız? 

Aslında bugün, bütün dünyanın kabul ettiği ger
çek şudur: Ne kapitalizminden insanlığa saadet, selâ
met gelir; çünkü sömürücüdür, faizcidir, zalimdir, 
Ne komünist sistemden insanlığa fayda gelir, çünkü 
bu da zalimdir, materyalisttir, insan tabına aykırıdır. 

Fransa'da geçen seçimlerde yapılan seçim mücade
lelerini muhterem milletvekillerinin yakinen takip et
tiklerini ümit ediyorum. Burada kapitalist ve sosya
list fikirler alabildiğine birbiri ile çarpıştı, radyolar
da, televzyonlarda, gazetelerde. Aslında yukardan aşa
ğı bunları incelerseniz, söylenenlerin hepsinin doğru 
olduğunu görürsünüz, yani kapitalist fikrin savunucu
ları, komünist fikre, sosyalist fikre hangi noksanlık
ları izaf etmişlerse, bunların hepsi haklıdır. Sosyalist 
fikrin, komünist fikrin sahipleri kapitalist fikir sahip
lerine hangi ithamlar yaptılarsa, bunların hepsi doğ
rudur. Çünkü, ikisi de yanlıştır, ikisi de batıldır. Ne 
kadar... 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Bunlardan 
milli görüş çıkar. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, 
evet, iftiharla arz ederim ki, bunların hepsinin ce
vabı bizim milletimizin geliştirmiş olduğu, milli ik
tisadi sistemdir. Bunu bugüne kadar geliniz, açık 
oturum halinde milletin önünde konuşalım dedim, 
hiç kimse, öyle konuşmak olmaz, kendi kendine her
kesin konuşmasını istemiyorum, gelin karşılıklı otu
ralım. Birbirimize sual soralım, millet hakem olsun 
bakalım, «Solcu zihniyet» dediğiniz neymiş, «Kapita
list renksiz zihniyet» dediğiniz neymiş, milli görüş 
neymiş? Şunu bir görelim bakalım. 

Bakınız, sizde bunu yapacak yürek bulmadığım 
için 5 seneden beri, şimdi bunu Alman Televizyonun
dan rica ettim, dedim ki, «Fransa'da kapitalist siste
mi çağırın. Sosyalist sistemleri, bizim milletimizin de 
bu hususdaki uzmanlarını getirelim, sizin orada bir 
açık oturum yapalım. Siz de kurtuluş arıyorsunuz, 

Aziz milletvekilleri, huzurlarınızda sarahatle ifade 
ediyorum ki, o tenkitlerimiz haklıdır. Çünkü Planın 
içerisinde, Halk Partisi kapitalizmin bütün zulüm 
çarklarını yağlamış, daha fazla güçlendirmişti. Aynı 
zamanda göstermelik komünistlik yapmak için de 
kolhozlar, kooperatifler vesaireler gibi birtakım dol
gu maddelerini planın içine doldurmaya kalkışmış
tır, 
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ikinizin de gittiği yol yanlıştır, batıldır, çıkamazsınız» 
Avrupa Parlamentosu Başkanı, 1,5 ay kadar önce ben
denizi ziyarete geldiği zaman «Efendim, biz demok
ratik ülkelerin bir kuruluşuyuz. Ama, demokratik ül
kelerde ne hikmettense son zamanlarda işsizlik, enf
lasyon gittikçe artıyor. Acaba bunu nasıl önleyebili
riz, düşünceniz nedir» diye sohbet konuşmasını aç
tı. Kendilerine verdiğim cevap şu oldu: 

«Siz bunu sahiden önlemek mi istiyorsunuz? Si
zin arabanızın motoru yanmış, motoru, bu moto
ru değiştireceğiniz. Bu maikürıederi değiştireceksiniz. 
Sizin sisteminiz yanlış.» Plan görüşmelerinde de ay
nı sözleri söyledim. 

Sayın Demirel, «Burada bugünkü sistem içerisinde 
birisi kaçakçılık yapıyorsa onun yakasına yapışın. Ne 
kabahati var bu sistemin» diyerek, bu sistemin bo
zukluklarını gözden kaçırmaya kalkıştı. Geldim bu
raya, vazifemi yaptım. Dedim ki, «Ya hata sistemin 
kendisindeyse, onun yakasına yapışmak lazım. İşte 
biz milli görüşü temsil ediyoruz, bu görevi yapmak 
için buraya geldik, dinleyin.» 

Şimdi bakınız aynı konuya birkaç cümleyle te
mas etmeye mecburum. Çünkü, bunlar ıstırapların, 
zulmün kökünü gelip temsil ediyor da onun için. 

Muhterem milletvekilleri, 5 tane çarkı değiştirme
ye mecbursunuz, bugünkü bu bozukluk istisadi siste
min içerisinde. Bunun için, çiçek hastalığından ka
çıp, kızamığa tutulmaya lüzum yok. Bunun için, sıh
hatli yolu aramak lazım, sıhhatli ekonomiye geçmek 
lazım. Bir. 

Paranızı sağlam para yapmaya mecbursunuz. Bu 
acil durumdan bir an evvel kurtulunmalıdır. Esasen 
para bir hak ölçüsüdür. Hangi hakkı salahiyetle paray
la oynuyorsunuz? Milyonlarca emeklinin, milyonlarca 
insanın alın teriyle bir köşeye koymuş olduğu hakka, 
tecavüz hakkını nereden alıyorsunuz? Buradan zu
lüm çıkıyor. Şu Nasrettin Hoca'nın Türbesine ba
kın, Anayasa diyor ki, «Hükümetler vergi koyamaz. 
Vergiyi ancak milletin temsilcisi olan Yüce Meclis 
koyar.» Bu nasıl Nasrettin Hoca'nın Türbesidir ki, 
siz zahiren bir kuruşluk vergi koyamadığınız halde, 
paranın kıymetini bir senede 100 lirayı 30 liraya dü-
şürün, bütün milletin parasını '% 70'ini çekin, alın, 
ondan sonra da «Biz ekonomiyi düzeltiyoruz» deyin. 

Aziz kardeşlerim, paranın kıymetini korumak için 
bütün bu görüşleri tespit maksadıyla bir kanun tek
lifimiz yakında huzurlarınıza getirilecektir. Para kıy-" 
meti çocuk oyuncağı değildir. Kimsenin zulüm yap
maya hakkı yoktur. 20 sene önce bir kenara koymuş 

olduğu parasıyla bir çift ayakkabı alabilen insana, 
siz bu tutumunuzla, bugün o ayakkabının bir tek 
bağını alamayacak bir zemini hazırlıyorsunuz, yap
tığınız iş zulümdür. Zulmün üzerine kurulmuş ida
relerin yürümesi mümkün değildir. Onun için, mut
laka bu yanlış sistem değişecek. 4 sene esnasında 
tam 52 defa ülkemizde paranın kıymeti değişmiştir. 

Muhterem kardeşlerim, bir diğer önemli konu, 
faizin kaldırılması konusudur. Kapitalist sistemin bo
zuk propagandaları içerisinde örümcekleşmiş kafa
lar, bu tabiri bililtizam kullanıyorum, herkes uyan
sın diye. «Faizsiz ekonomi ne olur» demeye kalk-
kışırlar. Her zaman bunu tartışmaya hazırız. Evet, 
faiz bir hastalıktır, bir mikroptur, % 2-3 gibi gözükür, 
egzonansiyel bir fonksiyondur. Belli bir kritik nok
tayı aştığı zaman patlar ve her şeyi alır götürür. Faiz 
bir ülkede pahalılığın temel sebebidir, para kıymetinin 
düşmesinin temel sebebidir; müesseselerin küçük ku
rulması işsizliğin doğmasının sebebidir, ihracat ya
pılamamasının anasebebidir. 

Ne talihsiz bir Hükümettir ki bu, işbaşına ge
lir gelmez ilk işi faizleri artırmak oldu ve fiiliyat
ta >% 40 faizi orta yere koydu. Şimdi bunların 
«Biz tefeciliği kaldıracağız» demekten maksatlarının 
ne olduğu anlaşılıyor. Bunlar, tefeciliği resmi yap
mak suretiyle ortadan kaldıracaklarmış. (MSP sıra
larından alkışlar.) 

Faiz sonunda onu götüren tüccarı, sanayiciyi de
ğil, o tüccarın, sanayicinin satmış olduğu malı alan 
köylüyü, işçiyi, memuru, esnafı, emekliyi dar gelir
liyi ezen, bunları yıllarca «Biz fakirin dostuyuz» di
ye istismar eden zihniyetler, şimdi siz, ne oluyor ki, 
işbaşına gelir gelmez sadece bü zulümleri artırdınız. 

Muhterem milletvekilleri, kredi dağıtımı da, yine 
hak ve adalet üzerinde olmalıdır, zengini daha zengin 
yapan, fakiri daha fakir yapan bir kredi dağıtım sis
temi, zulümdür. Kredi verimli projelere yönelmeli, 
kalkınmayı teşvik etmelidir. Ahlâkı bozucu bir yer 
kuran insan «Param vardır» diye israf yapamaz ve 
bir milleti tahrip edemez; bunlar, bozuk kapitalist 
sistemin kokuşmuş zihniyetidir, mutlaka yıkılmaya 
mahkûmdur. 

Vergilere Gelince : Yine bugünkü Türkiye'deki 
bozuk sistemin ve kapitalist sistemin en büyük zu
lümlerinden birisi, vergileri fakirden almasıdır. Köy
lü, memur, esnaf, emekli ve dar gelirli vatandaşların 
ezilmesi; buna son vermek mecburiyeti vardır. Sayın 
Maliye Bakanına huzurlarınızda tekrar sesleniyorum: 
Bu'rakamlar - tahlil yaptığım zaman da görüyorum, 
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yeni bütçeyi getirdiniz - bu getirdiğiniz bütçede yine | 
bütün vergileri hep fakir fukaranın sırtına koydunuz. 
240 milyar liralık vergiyi 320 milyar liraya çıkar
dınız. 320 milyar liralık vergiyle siz bu sene fakir fu
karayı geçen seneye nazaran % 50 daha fazla ezecek- I 
siniz. Çünkü, sizin lügatınızda, Vasıtalı Vergi dediği
niz, fakire vasıtasız olarak ödettirdiğiniz vergidir. Si- I 
zin vasıtasız dediğiniz vergi, fakire vasıtalı olarak ödet- I 
tirdiğiniz vergidir. Çünkü, bir üretim yapan zengin in
sandan «Ben bundan doğrudan doğruya vergi alıyo
rum» diyorsunuz. O aldığınız vergiyi, o kimse fiyatların I 
üzerine koyuyor; o, kendi bilançosunu ne kârıyla tu- I 
tar, bunu siz de bilirsiniz. Sonunda bir gecekonduda- I 
ki vatandaşa eskiden 10 bin liraya satılan buzdolabı- I 
nı 17 bin liraya satar, bu işin içinden çıkar. îş, o yü- I 
kü gecekonduda oturan kardeşimizin 17 bin lirayı 
nasıl ödeyeceğine gelir. Diğer yandan, sizin Vasıtalı 
Vergi dediğiniz, «Şekerden vergi alıyorum» dediği
niz de, fakir fukara için Vasıtalı Vergidir. Çünkü, 
o vergiyi o zengine değil, doğrudan doğruya bir ka- I 
mu kuruluşu vasıtasıyla size ödemektedir; ama, ger- I 
çek şudur ki, sonunda mutlaka vergiyi fakir fukara- I 
ya ödettiriyorsunuz. Sizin «Servet» dediğiniz vergiler 
de esasen otomobil almış bir taksi şoförü, bilmem bir I 
arsa almış gecekondudaki bir insan, bunlara «Servet I 
Vergisi» diyorsunuz, «Onun da yekûnunu bu sene I 
zaten 3 milyara çıkartacağız» diyorsunuz, 320 mil- I 
yarda Servet Vergisi dediğiniz 3 milyarı bile bulmu- I 
yor. Bu haksızlıktır, bu, büyük insan kitlele- I 
rini ezmektir. Bu sebepten dolayıdır ki, vergi siste- I 
minde hakiki, köklü değişiklik yapmak lazım. Önce I 
Devlet gelirlerini milli servetlere kaydırmak esası ol- I 
mak gerekir. Ormanlardan, madenlerden zenginlik 
temin etmelisiniz. Bir tek petrolden bir çok ülkeler I 
her türlü devlet masrafını görüyor. Siz yıllardan beri 
alışmışsınız, hep fakir fukaranın üç tane lokmasının I 
birisini, kapısından, penceresinden elinizi uzatıp, sof- I 
rasından lokmasını almaya; yaptığınız iş bu. «Büyük I 
gelir gruplarının dilimini artırıyorum» demeniz, ne- I 
yi değiştirir? O büyük gelir grubunun ki, işte o geliri I 
dahi fakir ödüyor. Onun için, bu sistemde vergi geliri I 
hep fakir fukaranın sırtına biniyor. I 

Faizin kaldırılması için (2) kere 1 milyar liralık I 
hayvancılık kredisini faizsiz dağıttık. 500 milyon li- I 
ralık süt kredisini faizsiz dağıttık. Son Hükümetimi- I 
zin programına zirai krediler, esnaf kredileri, mesken I 
kredileri, burslar, sosyal maksatlı her türlü kredinin I 
faizsiz verileceğini yazdık, plana da yazdık; ama, siz I 
geldiniz bütün bunları değiştirdiniz. Hani siz fakir | 
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fukaranın dostuydunuz? Hani bunu yazanlar sömü
rüyü koruyorlardı? Tatbikat nerede, iddianız nerede? 

Diğer yandan, faizin masrafa yazılmaması için 
kanun teklifimiz huzurlarınızda dır, komisyonda du
ruyor. Gelin faizi masrafa yazmayalım. O zaman, 
tabii bu faiz fakir fukarayı ezmeyecektir. Hadi ba
kalım. fakir fukaranın kim hakiki dostu çıksın mey
dana. işte teklif komisyondadır; geliniz faizi masrafa 
yazmaktan çıkartalım. Sıhhatli bir ekonomiye geç
mek için atılacak en hayırlı adımlardan biri budur. 

Şu günkü hale bakın muhterem kardeşlerim, şu 
günkü halde bir insanın kendi parasıyla iş yapması 
en büyük akılsızlıktır. İşte şu otomobil fiyatlarına 
bakın; her zaman Maliye Bakanlığına, Sanayi Bakan
lığına gelirler, efendim bir otomobilin maliyeti için 
biz 250 bin lira para harcıyoruz, bunun finansmanı 
için de <% 15, 37 500 lira harcıyoruz; 37 500 lira 
da finansman masrafı üstüne konur; işte bütün bu 
masraflardan bize vereceğiniz '% 10 kâr hissesi ile 
de şu kadarcık para alacağız derler. Şimdi siz eğer 
kendi paranızla finanse ederseniz kâr hisseniz düşük 
olur, faizli para kullanırsanız kâr hissesiniz büyük. 
E, bu nasıl ekonomidir ki, bir insanın kendi parasını 
kullanmasını men ediyor, mutlaka başkasının para
sını kullanmayı şart koşuyor. Böyle olunca, tabii, 
öyle birtakım komisyoncular vardır ki, isim zikretme
den söylüyorum, dışarıdan gelen parçadan kendi kârı 
orada bir bankaya yatırılmadan o parça zaten Türki
ye'ye gelmez. Türkiye'de bütün bu masrafların hepsi 
fiyatların üzerine yazılır ve siz sömürüyü, aracıyı, te
feciyi kaldıracağız diye iş başına gelirsiniz, sadece 
bunları artırırsınız. Onun için, hepinizi davet ediyo
rum, faizin masrafa yazılmasına ait kanun teklifimi
zi geliniz hepiniz destekleyiniz. 

Kredi dağıtımında bir örnek verdik; DESİYAB 
bir kredi dağıttı; kimin kredi ihtiyacı varsa gelsin 
dendi. Puante edildi, eldeki imkân budur, hakkınız 
budur, dendi. Türkiye'deki kredi dağıtımında böyle 
bir haklı ölçüye geçmek gerekir. Vergileri de devlet 
zenginliklerine kaydırmak gerekir. Ülkemizde asgari 
geçim indirimi kanununa biz onun için büyük ehem
miyet vermişizdir; çünkü bu köklü tedbire bir adım
dır; yani fakir fukaranın sırtından vergiyi kaldırma
ya ait bir adımdır. Bu adım bir küçük başlangıçtır; 
aslında gelirden vergi almamak lazım, gelirin tümün
den. Niçin? Çünkü siz gelirden vergi alıyorsunuz, o 
iktisadi kuruluş para ihtiyacını karşılamak için *% 30 
faiz ile bankadan para alıp onun yerine onu koyu
yor, her şeyi pahalılaştırıyor. O aldığınız vergiyi siz 
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o iktisadi teşebbüsten daha hayırlı bir yerde mi kul
lanıyorsunuz? Gelirden almış olduğunuz vergi eko
nomiyi tahriptir. Ne zaman vergi alacaksınız? Fabri
kasını kurmuş, hiç vergi alınmayacak; satmış, kâr et
miş, kazanmış, hiç vergi almayacaksın. Ha, bu fabri
kadaki parasını alıp kendisine yalı almaya kalktı mı, 
yakasına yapışınız; yat, kotra almaya kalktı mı yaka
sına yapışınız. O noktaya kadar alacağınız vergi sa
dece zararlıdır. 

Muhterem milletvekilleri, diğer bir bozuk çark 
israf mekanizmasıdır. Türkiye'de, bilgi, organizasyon 
ve takip noksanlığından dolayı yatırımlarda korkunç 
israf var. İskenderun Demir Çeliğin ilk projesi 3,5 
milyar lira idi, 13,5 milyar liraya mal oldu. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, öğleden önceki gö
rüşme süremizin bitmesine 2 dakika kaldı, hatırlatı
rım. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan, konuşmamı ona göre tan
zim etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, işte israf meselesi de 
halledilmesi lazım gelen en önemli meselelerden bi
risidir, milyarlar boşa gitmektedir. Bir fabrika kuru
lurken 2 nci sene kullanılacak parça önce geliyor, 
birinci senenin parçası yok, mühendisi yok, falanca 
ikmal vaktinde yapılmamış; organizasyon ve disiplin
sizlikten milyarlar kaybediyoruz. 

Bunun yanında, Türkiye'de sadece her gün israf 
edilen, çöp kutularına atılan ekmeği bile hesaplasak 
tonlar tutuyor. Beykoz Fabrikasında yaptığımız bir 
tatbikatta bir yılda, «Fabrikanın kârından size hisse 
vereceğiz» dediğimiz zaman, 40 milyon lira yiyecek
ten tasarruf etmek imkânını bulduk. Bir tek fabri
kada olmuştur bu. Bu sebepten dolayıdır ki, israf, en 
çok üzerinde durulması lazım gelen bir konudur. Fa
kat, her meselede olduğu gibi israf bir terbiye işidir. 
Sofrasına yiyeceği kadar yemek koymaya alıştırılan 
bir evlat, sofrasına konmuş yemeği sonuna kadar ye
meye alışmış bir evlat, sofrasındaki ekmek kırığını 
2 yaşından itibaren alıp yemeye alıştırılmış bir evlat 
israftan kaçınmasını başarır; onun için israftan ka
çınma bir nesil işidir ve her şeyden önce bir manevi 
kalkınma işidir. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu konularda 
1975, 1976 ve 1977'de gereken mücadeleler yapıldı; 
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kanun teklifleri verildi; çalışmalar yapıldı. Halbuki 
şu söylediğim 5 konuda bu Hükümet, 1978'den iti
baren ne yapmaya başladı? Sadece birer cümle ile 
arz ediyorum, 

Parayı sağlam para olması lazım gelirken, IMF' 
nin emrine verdi; bu paranın kıymetini tıkır, tıkır, 
tıkır, 100 lirayı 30 liraya düşürecek kadar düşürdü. 

Şimdi IMF diyor ki : «Parayı bir kere daha dü
şüreceksin, öyle kredi vereceğim.» Öyleyse ÎMF'den 
almayalım, gidelim, Batılı ülkelerden politik yoldan 
alalım. Onlar da diyorlar ki : «IMF yeşil ışık yak
sın.» Beklediğimiz nokta nedir biliyor musunuz? Bu 
bütçenin, arkasından maalesef tekrar Türk parasının 
kıymetini bu Hükümet bir kere daha düşürmenin ha
zırlığı ve tazyiki altındadır. Demin arz ettim, parayı 
düşürmekle hiç bir yere erişemezsiniz. % 40 gümrük 
alan bir ülkede paranın düşmesinin sonu yoktur. Bu 
gümrüğü siz eğer maddi gümrük haline, (Değer değil) 
miktara çevirirseniz ve parayı serbest bırakırsanız, bu 
fasit daireden ancak öyle kurtulursunuz ve bu Mec
listen de sağlam paraya ait bir kanun çıkartmak su
retiyle bunu tahkim eder, bunu tarif edersek ekono
mimiz ilk defa sağlam bir temele öyle oturur. 30, 40, 
50 seneden beri hep aynı fasit dairenin içerisinde ikti
sadi buhranlar, bu memleketi ihtilallere kadar götür
müştür. Bu meseleler idarei maslahatla hallolmaz, 
köklü çözüm ister. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet faizleri 
ı% 40'a çıkartmıştır. Kredi dağıtımında her türlü hak
sızlığı aynen devam ettirmektedir. Vergileri büsbütün 
artırarak köylüyü, işçiyi, memuru, esnafı daha çok 
ezmenin yoluna girmiştir. Yatırımlarda fiziki netice
ler durduğu için, bütünüyle bir israf hükümeti haline 
dönüşmüştür. 

Muhterem Başkan, zannediyorum ki, ayırmış ol
duğunuz zaman dolmuştur. Öğleden sonraki oturum
da tekrar devam etmek üzere yüksek müsaadelerinizi 
rica ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sayın üyeler, saat 14.00'te toplanmak üzere 54 

ncü Birleşimin 1 nci oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açıjnıa Saa>t<i : 14.00 

IBAŞKANi: İCahit Karaka^ 

DİVAN ÜYELERİ t Mustafa GazaJcı, (D :zli), Man Binay (Çanakkale) 

IBAŞKiAN — 54 mdii ©iirileşimiu İkinıci otunuımıumıu açıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER ^Devamı) 

BAŞKAN — Sayın Erbaıkan, buyurunuz efendim, 
Sayını Eırtbıatkjajn, toir oniaekii oturumda, * görüşünle 

'sfüjrjanjllzjiın il ,5 saatlimi ikıu|an!di|nız. Buyurunuz efeındDm. 
IMBJP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA-

KAN '((Konya) Muhterem Başkan, Ylüoe Mecfoin 
mıulhtıeıneım üyeler/i; 

H 979 yılı blüıüçetsiniiını ıriüzlakereslinli yapıaırfoen, öğ-
tedjen öınjoelkii dtuınujmjdla Yüce MecCıse,, kısaca .Ibazı 
önemlli Ihu&usılar duyurmaya çalıştım. 

Tüa'klfyernlJz taınilhi'o haw|gü indkıtajsıınidjadıır? Böyle bk 
'nıdk|ta|d!a masıl ihir Ibültçeye aslında ilhtüyacı vardır? 
Haîbulki ödümüze nasıl tok büciçe gdtiniimtştir? Önü-
rnjüjze getıirliılanji'ş loflamı ibüjtçeokt, daha 'ralkamîarıoııni 
liçıina ıgunmjedeln, dalşairldıaın 'bakıldığı zam|atn ihanıgi buısu-
ısliıyettoıi görtirniekjteldiiır? 'Her şeyden önce. bu könuiyu 
dile ıgaîjirpmıeya çaiışıtıam ive en; san ihuzıuı-Sannızida, 
bu Iblüitçe 'Ve bugünkü Hükümetin 1978 yıla ilcraıaitı-
n,Mi, adlında 20 nci asrım son 25 yıllık devrinde ye
niliden IBüiyük, Türjkıiye'yi kornaya kanar vermfiş oian 
mıl'leîi'ımtMın, şu geçtirmiökjte oSduğu deVlıelısrin çok mu
indim bir Ihjusuisfiyıetıiimi çeşfitlıi yönlerden belktaeye ça
lıştım. 

:Bu 'h'usiulsdiyıet şiuldutf: 

1975 lyıluma (bu ülkje, dlajha öneekü lidlareıleniln çe-
şûtJü ;sisb©pl)er[d)en dfolayı 'bMtoCirmjiş olduğu ibüıyiüık 
mıesieMbrfe gelmiştir., (Bu tmıeısiel©İie3n, idareli maslalhaitçı-
Ihkjla halltedilteımez, kjökü licrjaat felter. IBu köklü icraat, 
1975 yıMdan itibaren başlarnıştıır; mamelvti kıalfcnj-
rnıa, ağ:r «anayı, dlhinaidat sıöferlbeniğli, sıihıhaıtli ek|ooo-
miîye geçiş, herkese refah, şaihsiryetîi dış pofttika ve" 
IMüisDüimiap ülkelerle işbfktilğfi, yenliden Büyük Tür-
küyetoliın Mrjullması hamiMerirtin !k|öMi çalışmalarıdi-jr. 
Bu çalışmalar 1975, 19716 vıe 1977'dıe büyük hamfefcrfe 
devam eıtmliş; ancak, bugünkü gibi demiokratik açıdan 
suni olarak kunuknıuiş b!ir Hüküımiöt ıfertibiyle, bü 
hamlefer, maalesef 1978 ve 19791da 'tersinle doramüş-
ıtür. 

Önümüze getirilen 'bütçe, 'biz arzu ediyoruz ki,, 
1978'dekıi 'bütün bu düşmeleri düzeltecek,, hakûkll feıir 
klalkınıma 'bütçesi olsun, Halbuki, ıbu bütçe inoelendıiğiı 
zaımian 1978 yılının bir 'benzeri, Türkiye'yi tekrar k'a-
ıranliğa iten, çöküşe »aÜt 'blir blütçje !klaırta)k*ertiy!ie önü-1 

mlüze ige]iiınjmiişt4r. Bunldao ido'layı'dır lk)i, mlaıniavli ıfcal-
ikılnlmıa sahıasand'a biu 5 yılın gö'rüotüsü medir? Ağır 
^anjaiyi saıbaısındia rueidlitr? thrajcat söförlberüfiğıi sahasında 
nedir? SıjhlhaltUü eıkjoınjoımliiye geiçfş lbia|k|imıın|d!an dunum! 
nödliır? Salbalhıkıi oturuimda ıbîuıniarı 'kiiısaca, bu tarii'M 
günlde Yüce Meclislin ibsıllgâieniınie ısummıalya çaîıştımL 

Şimdli fcu önlemi tonjuyu «amiaımlîıamiaik lüzıere yıüık-
sıek mlüjsIajadielierliiniizJle herlkesıe ıiefıah, şalhistiyeti dış po-
Üliitliıkja; we Müisılülmanı lüjljkjellerfe üşlbıirıliğ?i açısınidan gidl:-
şatımiız nıedür, nlasıl 'ba'şjllajdiik, şu anda «nereye diönllitş-
itlük? Bu ıhuisıusu kııısıaca bilıgJSeniınıiize sunmayı blir vazli-
f e sıayııyorluim. 

Henkes'e refah dediğimiiz zaman, Yüce Mecli
sin önünde bir mühim hususu bir kere daha dile 
getirmeyi vazife sayarım. 

Bilindiği gibi, solcu görüş liberal görüş ve mil
li görüş açısından herkese refah banıusonidia bir te
mel fark vardır. Zina iberal görüş, herkese refah 
dendiği zaıniam geMşmenin, ıMyümenin gerektiğıiıni, 
bu ekmeğin bölüşütaestinıio liısie ancak bir büyüme 
mümkün okluktan sonra yapılacak İkinci derecede 
bir mesele olduğunu telakki eder. 

Solcu görüşe gelince, asiMan ekmeğin bölün-
mesıidir der. Ekmeğin büyütülimesinıi ikinci dbre-
cede 'bir mesele sayar. 

Mıiffi görüşe gelince, mil i görüşte refah, eko
nomik gelişme dediğimiz zamıan 3 faktörü birlikte 
gözetmek vazifemizdir. Bir şaınesi hakıilkaten refa
hın gelişmesi, ekonorniniin ! büyümesi, yani ek
meğin büyümesi; ikindisi bu ejkmeğin cinsi; üçüncü
sü de bu ekmek adilane olarajk nasıl bölüşülecek. 

Bu 3 konunun 3'ünü benalb/er fcakiıp eıtinıek mıilli 
görüşün anagörevidür. Liberal görüş, asJolan ek-
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meği büyütmektir der. Bu esnada bir sömürücü I 
zümrenin büyük payları gayri ajdiil olarak cebine! 
atmasına göz yumar. Tatbikat, fiiliyat budur. Sol
cu görüşe gelince, asiolan ekmeğin adilane bölüşül-
mesidir der, hiçbir zaman ekmeği büyütemez. Mil
li görüşte, tekrar ediyorum, ekmeğin büyümesi, 
cinsi ve adilane bölüşülmesi, 3'ü beraber gözetilen 
anahedeflerdir. Ekmeğin oinsıinden maksat, çok 
Önemlü bir husustur. Zira ekonomik büyüme, na
sıl büyünürse büyünsün diye telakki edilecek bir 
husus değildir. Ekonomik büyüme dediğimiz za
man, acaba ilerideki nesillerin sırtından büyük dış I 
borçlar yapılarak birtakım israflar içeriiısindle bu
günkü nesillere refah mı getiriyoruz, yoksa hakiki 
kalkınma, terliyerek mi bu refahı temin ediyoruz? 
Yine ekonomik büyüme dediğimiz zaman, marul 
gibi, gazoz ve montaj fabrikalaırryla mı gelir te
min etmeye kalkışıyoruz, yoksa ağır sanayi kuru
yor, hakiki teknolojik ünitelere mi sahip oluyo
ruz? Ekmeğin cins/inden maksadımu buduir ve yine 
gelir temini dediğiımfiz zaman, acaba manevi kal
kınmayla beraber mi yürütüyoruz, yoksa ahlak ta
rumar oluyor; ama, materyalist maksatlarla ahlak 
bozuklukları sırtından para kazanılıyor; böyle bir re
fah mı söz konusudur? İşte ekmeğin çinisi dediği
miz izarnan bütün bu faktörlerin hepsini gözetmek
le mükellefiz. 

Muhterem milletvekillerii, çeşitli gelir grupları 
arasında gelişmenini, refahın nimetlerinin adilane 
bir şekilde dağıtılması lafla olmaz. Bundan önce | 
bizlim getirmiş olduğumuz planın içerisinde refah 
katsayıları adı altında çok mühim bir mefhumu 
Yüce Meclisin bilgilerine sunduk. 

Bir plan dendiği zaman, mili gelir şu kadar 
artacak; global yuvarlak rakamlarla 50 milyon irtişa
nın saadetinıi ölçülü bir şekilde yürüttüğümüzü iddia 
edemeyiz. Köylüye bu plan devresinde ne refah 
gelecek? Memura ne gelecek, işçiye ne gelecek, 
emek! ye ne gelecek, dar gelirliye ne gelecek? Bun
lar bir plan devresinde riyazi rakamlarla orta yere 
konmalıdır. Yuvarlak rakamların içerisinde hak
sızlık yapılıyorsa, bir zulüm yürüyorsa, buna plan 
demek mümkün değidlir. 3 şeyin refah katsayılarıy-
la orta yere konmalsını bir kere daha Yüce Meclisin 
bilgilerine sunuyorum; 

1. Devlet gelirleri mümkün olduğu kadar fakir
den alınan vergilerden milletin devlete teslim etmiş 
olduğu zenginliklere adım adım kaydırılmalıdır. Bu 
zulüm ne vakte kadar güdecektir? Devlet masrafları 
arttı, öyleyse fakirin vergi yükünü bu sene, gayri J 
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safi milli hâsılaya oranla ı% 20*den 25'e çıkarttık. 
Vur fakirin sırtına yükü, sofrasından lokmayı al... 
Bu devlet idaresi değildir. Bunun sonu gelmez. Bu 
arkadan mutlaka buhranlara, patlamalara sebep 
olur. Şu ülkeye CenebuHak bu kadar maden ver
miş, bu kadar zenginlk vermiş. Hükümetler, dev
letler maharetli kuruluşlar olup, dirayetli kuruluşlar 
olup, bunlardan gelir temin edilmesi lazım gelir, 
Biraz sionra acı acı arz edeceğim gibi ne kadar üzü
lecek bir şeydir ki, Bu Hükümet İktisadi Devlet Te
şekküllerini zarardan kurtaracağız diye özel İşletme
ler Bakanlığı kurdu, bu Bakanlığa, zarar eden 
umum müdürlükleri değil, kâr eden umum müdür
lükleri getirdi bağladı. Onlara da kâr ettireceğine, 
onları da zarara soktu ve bugüne kadar «zarar edi
yor» dediği müesseselerin hepsini de geçtiğimiz yılla
rın hiçbirinde görülmemiş nispette zararlara soktu. 

Her dediğinin tersimi yapmıştır. Böylece, Dev
letin millete, milletin Devlete teslim etmliş olduğu 
zenginliklerden Devletin gelirlerinin karşılanmasına 
ağırlık verecek bir politikaya dönüşülmesi lazım ge
lirken, ağır vergi kanunlarıyla tekrar köylünün, 
işçinin, memurun ezilmesine yönelinmiştir. 

Refah katsayılarından bir diğer maksadımız, ha
kiki refah artışı, işçinin, memurun, köylünün biir 
plan devresinde, bir plan yılında ne olacağıdır? Me
mura siz tekrar 14 katsayı ile geleceksiniz buraya, 
ama Planın içerisinde «Memurlarla her türlü imkânı 
temin edeceğiz» diye bol bol edebiyat yapacaksınız... 
Bu laflarla kimin karnı doyar? Biz bu işin riyazi 
ölçü ile ölçülmesini istiyoruz. Memurun elline orta
lama geçen nedir? Vergi yükü nedir? Bu memurun 
fiyat artışları karşısında hakiki refah artışı nedir? 
Siz refah mı getiriyorsunuz, sıkıntı mı getiriyorsu
nuz? Bu yuvarlak laflar edebiyatlar arasında kay-
bolmaimalı, Planın kesin rakamlarıyla beli hedefler 
olarak orta yere konmalı, takip edilmelidir. 

Nihayet refah katsayılarından birinci maksadı
mız da, çeşitli gelir gruplarına gelişme bakımın
dan imkân temin edecek fonlar ve krediler ne ölçü
de dağıtılıyor? Acaba şu memlekette esnafın almış 
olduğu kredi, bütün bir kredi hacmi içerisinde adi
lane midir? Şu memlekette memurun ev yaptırmak 
için aldığı kredi adilane bir kredi mıidlir? Köylünün 
almış olduğu kredi adilane bir kredi midir? 

Refah katsayıları, çeşitli gelir grupları arasın
da, memleketin kredi ve fonlarının da adilane bir 
şekilde dağıtılmasını gözeten katsayılardır. Bu önem
li mefhumları planın plan olması için, ki bunsuz 
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plana plan denmez, planın plan olması için getir
dik köydük; fakat maalesef yıllardan beni bunun 
edebiyatını yapan Halk Partisi ağırlıklı bu Hükümet 
bunların hepsinıi plandan dışarı çıkarttı, plan bir 
laf yığınından ibaret hale geldi, hiçbirşey ifade et
meyen, hiçbir şey göstermeyen bir görüntü haline 
dönüştü. 

Herkese refah konusunda bir gerçeği bir kere daha 
hatırlatmak istedin. Kapitalist sistem zalim bir sis
temdir, aldatmaca sistemidir. Sosyal aıdalet keli
mesiyle hakiki adalet ikame edilemez. Kapitaist 
sistemiin yaptığı nedir? Ağır vergiyle, faizle, do
ğuştan itibaren bir köylüyü, bir işçiyi hayatı bo
yunca ez, ez, ez; yaşlandığı zataan ben sana huzur
evi yapıyorum, sana maaş bağlıyorum... Bu hangi 
adalettir? Niçin bu insan doğuştan itibaren sıhhatli 
bir ekonomi içerisinde yaşayıp, bütün hayatını sıh
hatli geçirmiyor? Sie insanı ağır faizle, vergiyle, 
kapitalist sistemlin bu bozuk çarklarıyla küçük yaş
tan itibaren ezik ezik ezin, ondan sonra da, «ben 
sosyal adaletçiyim», deyiin, yaşlandığı zalman ken
disine iane kabilinden huzurevi, iane kabilinden 
sakat maaşı bağlıyorum, liste vazifemi yapıyorum 
sayın. Bunlar hakiki insanlıkla bağdaşmaz. Bun
lar halk ve hakikat nedir asla görmemiş, zavallı, 
batıl Batı'nın birer bozuk düzenidir. Bu büyük mil
letin bunları taklit etmesi yakışmaz. Biz örneğimi
zi, kendi milltetimizin asırlar boyunca geliştirdiği 
büyük adaletten, büyük gelişmeden, hakiki saadiet-
ten almalıyız. Bundan dolayıdır ki, sosyal adalet 
denilen ve bu Meclisi işgal leden birçok kanunların 
hepsini, biz Mlilli Selâmet Partisi olanak daima bi
rer pansuman olarak gördük. Adamı ez, yarala, son
ra pansuman yapmakla meseleyi düzelttim say... Na
sıl sosyal birtakım adımlar sadece böyle birer basit 
pansuman mahiyetinde, hakiki sıhhatli bir saadeti 
ifade etmeyecek mahiyette ise, ekonomik hayatın 
kalkınmaya ait bölümünde de durum aslında böy
ledir. Bir müessese kuracak adamın fabrikasını ça-
lıştırıncaya kadar, parasının yarısını vergi diye ala
caksınız, vergi reformu yapan Muhterem Bakana 
huzurlarınızda sesleniyorum, reform yapacaksınız, 
fakir fukarayı ezeceğinize şu kalkınmaya mani olan 
daha bir fabrikayı kurmak için yola çıkıldığında, 
şirkettin damga resmi diye % 3'ünü % 4'ünü alian em
lakin, fabrika kuracak adam emlak alırken bunun 
emlakiından vergi alan bir fabrikanın anahtarı çeVi-
rinceye kadar yarısını baştan vergi alan, altın yu-
murtlayacak horuzu baştan kesen zihniyeti artık terk 
ediniz, 

j Bu zihniyetle bakınız ne hallere geldik. Bu se
bepten dolayıdır ki, biz ağır vergilerle fabrikanın 
kuruluşunu pahalılaştıran, onu küçülten, az işçi 
çalıştıran, ihracatı pahaMaştıran vergi ve faizle bü
tün ekonomiyi boğan bir zihniyetin, (ihracat yapı
lırken, «İşte vergileri iade ediyorum ya» demesini 
aynı şekilde zalim bir idarenin bir pansuman hare
keti olarak görürüz. Madem iade edeceksin bu ver
giyi, niye alıyorsun baştan? Vergiyi baştan al-

I mak, sonradan iade etmek, yapılan tahribatı dü
zeltmek değildir. O fabrika küçük kurulmuştur, pa-

I halıdır, rantabl çalışmıyor, rakamı olarak bir ver
giyi iade etmekle ekonomik tahribat düzelmez. 

Muhterem milletvejkilleri, bu sebepten dolayıdır 
I ki, Yüce Meclisi bekleyen asıl vergi reformları bun-
r lardır. Bizim önümüze bu hakiki reformlar gelece-
I ğine, efendim esnafa % 3 daha koyalım, şu ver

gi kaçırıyor, öbürü bunu yapıyor, % 2 dana koya-
I lım gibi birtakım dar görüşlerin içinde bu Meclisi 

boğmaya, bu aziz milletin bu kıymetli yıllarını heba 
etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hakiki bir vergi 
reform kanunu getirilsin bunu hep beraber destek-

I teyellim. 

Muhterem milletvekilleri, işte bu sebepten do
layıdır ki, 1975 - 1976 - 1977 senesinde atılan 
adımlara bakılacak olursa, bu adımlarda, bu arz 

ı ettiğimiz istikamette elden gelen gayretin gösterildiği 
görülür. Bütün güçlüklere, eskıi yılların her türlü 
mevzuat bağına rağmen müspet adımların atılmış 
olduğu yıllar olduğu görülür. Düşününüz ki, daha 
biz 28 Ocak 1974'te adım attık, blir yandan o za
manki ortağımız Halk Partisi faizi artırma kararna
mesi çıkartırken, aynı kararnamenin altında, aynı 
hükümetlin ortağı olarak biz kâr ortaklığı sistemini 
getirdik; fakat bu kâr ortaklığı sistemi çok mühim 
bir kararname olduğu halde, maalesef bugüne ka
dar yürümemi ştir. Neden? Çünkü, öbür mali 

I mevzuat bunun yürümesine manii oluyor. Birtakım 
I kuruluşlara bunu yürütünüz dediğimiz zaman, kar

şılaştığımız durum şudur: Siz bir insandan para 
aldınız, bu parayı eğer kâr ortağı diye almışsanız, 

j bu insana kârından mütevellit hissesini sonradan ve
riyorsanız bugünkü mevzuata göre bu verdiğinizi 
gidere yazamazsınız; eğer o insana bunu faiz diye 
veriyorsanız o takdirde bunu gidere ve masrafa ya
zarsınız. 

Mali kanunlar bunu şart koştuğu zaman, kâr 
ortaklığı sistemi bu çapraşık bataklığın içinde yürü-

J yememiştir, Allah'ın izniyle bu bataklığı temizleyen 
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ceğiz ve bu sistemlerin sıhhatli bir şekilde yürüdüğü 
günlere milletçe kısa zamanda kavuşacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meyanda geçtiğimiz 
yıllarda!, ifade ediyorum ki herkese refah hususun
da, köylünün refahını artırmak için, işçinin refahı
nı artırmak için, memurun, esnafın refahını artır
mak için «ilden gelen yapılmıştır. Bu Hükümet, 
köylüye, işçiye, memura ne yapmaktadır? Biraz 
sonra inşallah kısaca huzurlarınızda tahlil edeceğim. 
Konuşmamın şu noktasında buna girmiyorum, sade
ce söyleyeceğim. Genel hüküm şudur ki, hıerikese 
refah yolunda gidilmesi icabeden istikametin tam ter
sine dönülmüştür, faizler artırılmıştır, vergiler artı-
rılimıştır, kredi dağıtımındaki haksızlık devam et
mektedir, devlet gelirlerini, milli zenginliklerden 
temin etme yerine fakir fukaranın yükü artırılmış, 
tam tersline dönülmüştür. Ülke bir felaketin, bir1 

krizin, bir buhranın içine gelmiştir. Biraz sonra 
konuşacağımız gibi, her şeyin yüzde yüz fiyatı artı
rıldığı halde, bu Hükümet memurun katsayısını yi
ne 14'te sabit tutacağım ditye bu Yüce Meçisin hu
zuruna gelmekten çekinmemiştir. Bu tarihi bir si-
oildir, hani siz memurdan yana idimiz? Memurun 
zaruri ihtiiıyaçları yüzde yüz artmıştır, buna rağ
men aynı 14 katsayı... Bu Hükümet ki, 3 sene ön
ce memur katsayısı en aşağı 18 olması lazımdır di
ye bar bar bağıran Hükümettir. Şimdi iktidara gel
miştir, kendisi katsayıyı, bütün bu kadar her şeyi 
pahalılaştırmaya rağmen 14'te tutarak Meclisin hu
zuruna gelerek bir kötü sicil almıştır. (CHP sırala
rından «16» sesleri 

Muhterem milletvekilleri, bu 5 yılın, 1975, 1976, 
1977'den sonra 1978 ve 1979'un nasıl bir yıl oldu
ğunu ifade etmek için dış politika konularınla temas
ta da büyük bir zaruret ve faiyda olduğuna inamı-
yoruıriv 

5 yıllık dış politika incelendiği zaman ne görü
lür? 

Muhterem milletvekilleri, 5 yıl önce aziz mileti-
miz büyük Kıbrıs Zaferini kazandı. Bu büyük bir 
hadisedir. Sadece haklı, sadece bir zafer olarak 
değil, uzun yıllardan berti dışa bağlı olan, 13 sene
den beri eski hükümetler zamanında Kıbrıs'ta en bü
yük zulümler devam ederken bunlara seyirci kal
mış olan bir ülke, 1974'te birdenbire Girne'nin ufuk
larında jetleri ile görünüvermiştir. Bu, milletimizin 
tarihinin canlanmasıdır. O günün heyecanını elbet
te her zaman içimizde taşıyoruz. Zulüm sona er
miştir; Kıbrıs'ta 4 seneden beri kimse kimseyi kes-
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miyor. îki taraf birbirinden ayrılmıştır, herkesin 
aslında kemdi işleri lile meşgul olması lazım gelir. 

13 seneden beri yapılmış olain zulme son verilmiş
tir. Bütün insanlık, Türkiye'ye, Kıbrıs'taki bu 
Barış Harekâtında bölgeye getirilmiş olan sulhtan, 
bu insani, bu milletlerarası anlaşmanın getirmiş ol
duğu görevli tek başına ifa etmiş olmasından dolayı 
Türkiye'ye teşekkür etmekle borçludur. 

Hal böyleyken, maalesef ne ile karşılaştık? 
Kıbrıs bahane edilmek suretiyle Amerika bize silah 
ambargosu koymaya kalkıştı, «parasını verseniz de, 
aynı savunma anlaşması içerisinde olduğumuz hal
de, biz size silah satmayacağız» dedi. Bunun teme
linde, - bize sorarsanız - aslında Kıbrıs yatmaz. 
Bunun temelinde, bize sorarsanız, Türkiye'nin yeni
den Büyük Türkiye olması hamlesi karşısında dış 
güçlerin, birtakım tedbirlere başvurması yatar. Bu
nun Kıbrıs'la izahı mümkün değildir. 

Eğer Amerika birtakım silahların kendi kontro
lü dışında kullanılmasını bir kabahat sayıyor ise, 
- ki böyle bir şey aslında vaki olmamıştır - niçin 
Amerika israil'e her zamıan daha çok silah veriyor? 
İsrail, tecavüzünü artırdıkça niye silah yardımını 
artırııyor aynı Amerika? 

Muhterem milletvekilleri, bu ambargo karşısında 
biz ne yaptık? Bu ambargo'ya biz 2 şeyle cevap 
verdik: Amerikan üslerini kapattık ve milli harp 
sanayiini kuracağımızı ilan ettik. Şahsiyetli dış po
litika yürüten bir ülkeye yaraşan bu idi. Aynı şe-
dilde, NATO içerisinde her zaman bir büyük ni
met - külfet dengesizliği vardır, bunların düzeltil
mesi için daima elimizden gelen gayreti göstermişiz
dir. Yine dış politika açısından Batı Trakya'daki 
Müslüman Türk kardeşlerimize yapılan zulmün her 
zaiman karşısında olduk, bu hususta daha aktif ha
reket edilfmesini daima vazife saydık, içimde bulun
duğumuz hükümetlerde '«bu zulümleri Birleşmiş Mil
letlere götürelim, (insanlık önünde orta yere koya
lım» dedik. Bu milletin bir evladı çocuğuna Türk 
ismi koyamıyor, Müslüman ismi koyamıyor, kendi 
cenazesini hilal işaretli !bir araba ile nakledemiyor, 
babasından kalan araziye sahip olamıyor. Dünya
nın neresinde bu derece ağır zulümler tatbik edil
mektedir? 

Bundan önce, bunlara karşı hep susuldu. Biz 
bunları elimizden geldiği kadar dile getirmeye ça
lıştık. Ege'deki haklarımızın daima bekçisi olduk. 
Kıbrıs'ta kazanılmış olan hakların da daima bekçisi 
olduk. Şehit kanı ile kazanılmış olan toprağın zer-
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resinin hiç kimseye verilmesine hiçbir zaman taraftar 
olmadık. Esasen bizim milletimizin milli karakteri 
şehit kanıyla alman toprağı parayla satmaz, sıalta-
maz. Böyle şahsiyetli bir politikayla geliyoruz. «12 
adadaki tahkimatlar beynelmilel anlaşmalara aykırı
dır, bunların sökülmesi lazımdır» dedik. 

Muhterem milletvekilleri, bütün geçtiğimiz yıl
lardaki bu tatbikata mukabil şimdi şu 2 yıllık tat
bikatı acı acı görüyorsunuz. Saygınlık, saygınlık 
diye dliye işbaşına gelen hu Hükümet, 14 ayda dış 
politika açısından Türkiye'yi ne hale getirmiştir; ib
ret gözüyle bakınız, TRT'nlim ve 3 - 5 tane solcu 
gazetenin istediği kadar şişirmeleriyle milletli aldat
maya çalışsınlar; bu şişirmelerin arkasındaki acı ger
çek nedir? Bir defa işbaşına gelir gelmez Sayın Baş
bakan birçok ülkelere seyahatler yaptı; bu yapmış 
olduğu seyahatlerde ne dedi? NATO'ya gîitti, Or
tak Pazara gitti; «siz bize istediğiniz kadar haksız
lık yapın, biz sizden ayrılmayacağız» dedi. Bu te
minatlar karşısında da NATO'daki, Ortak Pazar
daki haksızlıklar da sadece artırılmıştır. 

Ortak Paizaruı bizim yapabileceğimiz ihracata 
koyduğu tahditler her gün artmıştır, NATO içeri
sindeki nimet - -külfet dengesi her zaman aleyhimize 
bozulmuştur. Şimdi biz NATO'n un silah araştırma
larına 3 milyar lira yardım yapmakla yükümlüyüz. 
3 milyar liralık NATO'ya silah yapacak bir sipariş 
niçin bize verilmiyor? 

Muhterem milletvekilleri, fiiliyat bu, gerçek acı
dır. 14 aydan beri sadece kapı kapı dolaşılmış para 
istenmiş, dış politikada saygınlığımız sıfıra indiril
miştir, Türkiye IMF'nin elinde oyuncak yapılmıştır, 
ak'a hayale gelmedik her türlü emirler Türkiye'ye 
verilmiş ve bunların hepsi tatbik edilmiştir. Bizim 
Hükümetimiz öyle bir hükümet haline gelmiştir ki, 
efendim bu IMF'nin* emriyse zaten biz ne konuşu
yoruz, bu nasıl olsa tatbik edilecektir fikri bu hü
kümetin anayasası olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 14 ay sonra geldiğimiz 
acıklı nokta, sadece bir iflastan, koskocaman bir sı
fırdan ibaret olmakla kalmamıştır; bu hükümet Ma-
gosa'yı boşaltacağını söylemiştir; bu Hükümet şehit 
kanıyla alınmış birtakım toprakların geri verileceği
ne dair haritaları götürüp başkalarına vermiştir. 
Kıbrıs'ta merkezi bir hükümet kurulmasını, tek bir 
Rum'un cumhurbaşkanı olmasını, velev ki seneden 
seneye değişecek dense dahi, Rum milleti öyle bir 
millettir ki bir defa bunu ele geçirdiği zaman o bir 
daha değişmez; bunu 13 sene görmedik mi? Tek bir 

| Rum başkumandanının emrine verilecek Kıbrıs... 
Bütün bunların hepsini kabule mütemayil bir şekil
de gidip kapı kapı dolaşılmıştır, gizli kapıların arka
sında 3 dolar alacağız diye. 

Şurada 14 aydan beri uğraşılıp da alınmayan, 
hayal edilen 300 milyon dolar olsa bile, emin olunuz 
10 tane sanayicimiz bir yılda bu 300 milyon doları 
bu ülkeye getirir; yeter ki bu Hükümet mani olmasın. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) Kapı »kapı dolaşılmıştır. 

Magosa boş duruyor. Niçin boş duruyor 4 sene-
I den beri? Şimdi bakınız felaket şuradadır : Bunu biz 

geçen devrede de çektik, huzurlarınızda ifade etme-
j ye mecburum : Biz Kıbrıs harekâtında asla Mago-

sa'nın boşaltılmasına hiçbir zaman taraftar olmadık. 
Maraş demek Magosa demektir; geriye kalenin içinde 
bir yer kalıyor. 

I Bakınız biz Halk Partisiyle kurmuş olduğumuz 
Hükümette, ondan sonraki hükümetlerde dışarıya 
karşı, «Biz size Maraş'ı filan hiçbir şeyi vermeyiz, 
Kıbrıs'ta istiklal ilan edeceğiz» dediğimiz zaman, 
«Sizden önceki Hükümet Maraş'ı boşaltacağını, bize 
toprak vereceğini vaat etmiştir, ondan dolayı siz na-

I sil olsa bunları vereceksiniz» demişlerdir ve bundan 
önceki Hükümetin yapmış olduğu bir hareketi biz 3 
senede silmek imkânına kavuşamadık. 

Onun için şimdi bu Hükümet bırakıp gidecek, 
ancak bunun götürüp de başkalarına vermiş oldu
ğu harita ne olacak? O haritayı getirip bizim önü-

I müze koyacaklar. Geçen sene Haziran seçiminin ar-
I kasından Sayın Başbakana bu gerçekleri söylemiştim. 
I Arkasından kendileri Magosa'da boşaltılmış bir bi

nanın içerisinde hiç değilse bir garson - çırak okulu 
açarak burayı doldurma hareketini yaptılar ve bu 
hareketi de biz Milli Selamet Partisi olarak büyük 

I bir memnuniyetle karşıladık. Ama bir de haktik ki, 
şimdi CHP ağırlıklı bu Hükümet işbaşına gelince, 
Magosa da boşalmış her taraf da boşalmış, Amerika' 

I dan 3 dolar alacağız diye adım adım Kıbrıs Yunan'a 
geri verilmek isteniyor. Buna bu Hükümetin gücü 
yetmeyecektir. Biz o dolarları aziz milletimizin kendi 

I alınteri ile kazanacağız. Şehit kanıyla kazanılmış olan 
I toprağın zerresi kimseye verilmeyecektir. 
I Bugün bu tarih önünde huzurlarınızda bir kere 
I daha haykırıyorum : Kıbrıs'ta bizim halledeceğimiz 
I hiçbir mesele yoktur. 2 kelimelik bir cümlemiz var-
I dır : Federe Kıbrıs Türk Devleti bağımsız bir devlet 
I olmuştur. (MSP sıralarından alkışlar) Tek cümlemiz 
I budur. Fakat tabii bu nasip işi. Cenabı Hak'ın bu 
I işi bu Hükümete nasip edeceğini zannetmiyorum; 

36 — 
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keşke etse. İlan etmiş olsa biz seviniriz; ama bunun 
ilanı gene bizi bekliyor. 

Bak ben 4 seneden beri Rauf Beyin bütün davet
lerine rağmen Kıbrıs'a gitmedim, perhiz tutuyorum. 
Niçin? Allah'ın izniyle oranın bağımsızlığını ilan ede
ceğiz; ondan sonra bizim milletimize yaraşır şekilde 
gideceğiz. (MSP sıralarından alkışlar, CHP ve AP 
sıralarından gülüşmeler) Şahsiyetli dış politika budur. 
Yoksa 3 tane dolar alacağım diye «Saygınlık saygın
lık»... Demin de söylediğim gibi, ya biz saygınlıktan 
kastedilen gizli manayı anlamıyoruz veyahut da bu 
bizim anladığımız mana ise, her söylenenin tersini 
yapmaya ait tezatlar serisinden bir yenisi önümüz
dedir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bu tarihi günde 
huzurunuzda soruyorum : Büyük Kıbrıs zaferi ka
zanıldığı zaman, arkasından miğferli resimlerle, solcu 
basınla birtakım propagandalar yapıldı. Bugünkü 
Başbakan Kıbrıs'ın fatihi diye ilan edilmeye kalkışıldı. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Öyleydi, öyleydi. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — O za
man yanında Milli Selamet vardı, böbürlenip duru
yordu. Şimdi Milli Selamet yok, Magosa gidiyor, 
Kıbrıs gidiyor... (MSP, MHP ve AP sıralarından al
kışlar)' 

Huzurlarınızda soruyorum : Siz Kıbrıs'ın alıcısı 
mısınız, vericisi misiniz? (CHP sıralarından gürültü
lü", MSP, MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

İşte tarih fotoğrafınızı çekiyor, tarih fotoğrafınızı 
çekiyor. (CHP sıralarından gülüşmeler, MSP ve MHP 
ve AP sıralarından alkışlar)' 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Resim arap çıktı 
Hocam. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bak 
Milli Selametsiz kaldığınız zaman ne hale dönüyor
sunuz? (CHP sıralarından gülüşmeler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Seninle de sensiz 
de yaşanmıyor Hoca. (CHP ve AP sıralarından gü
lüşmeler, MSP sıralarından alkışlar) 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri... (CHP sıralarından gülüşmeler, 
MSP sıralarından alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul)' — Seninle de sen
siz de yaşanmıyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aziz 
milletvekilleri, milletimizin büyük cevherini içinizde 
hissetmeye başladınız, görüyorum ki yüzünüz gülü
yor. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) 
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Gülersiniz, gülmeye hakkınız var, çünkü bizim 
milletimiz bu Hükümet ne yaparsa yapsın, asla Kıb
rıs'ın bir tek zerresini vermeyecek ve biz orada ba
ğımsızlığı ilan edeceğiz. Kazanılmış haklardan hiçbi
risini kimseye vermeyeceğiz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yaşaaaa, bize 
güç veriyorsun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunu 
bu tarihi günde bir kere daha söylemeyi bir milli 
vazife sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu 5 yıllık grafiği ince
lerken Müslüman ülkelerle işbirliğimize bir göz at
makta da zaruret görüyorum. Geçtiğimiz 3 vıl es
nasında Müslüman ülkelerle işbirliği bakımından 
önemli adımlar atılmıştır. Biz 1976 yılında 7 nci İs
lam Konferansını İstanbul'da topladık. Türkiye'nin 
tam üye olacağını kararname ile ilan ettik. Filistin 
Kurtuluş Örgütünün Türkiye'de bir büro açmasına 
izin vereceğimizi ilan ettik. Bütün Müslüman ülke
lerle ekonomik, kültürel işbirliği anlaşmalarını im
zaladık. İslam Bankasına kurucu üye olduk. Müslü
man ülkeler arasında ekonomik ve teknolojik işbirli
ği çalışmalarını başlattık. Müslüman ülkelerle müş
terek yatırımlar için projeler hazırladık. Libya ile 
müşterek yatırımlar konusunda prensip kararları al
dık. 

Türkiye Libya arasında gemi ve uçak seferlerini 
başlattık. Her sene 150 bin hacımızın kardeş ülkelere 
gitmesine ve hac farizesi yapmalarına imkân verdik. 
Kardeş Müslüman ülkelerde öğrenim yapan evlatla
rımızın diplomalarını bütün dünya nasıl tanıyorsa, 
bizim de tanımamız hususunda karar aldık. 

Son olarak vaki bir davet üzerinde, Müslüman 
Ülkeler Savunma İşbirliği Konferansına da iştirak 
etmek imkânını bulduk. 

Bu adımlar birbiri arkasına atılırken, muhterem 
milletvekilleri, bu Hükümet şimdi 1978 ve 1979'da 
ne yaptı? 

1976 yılında İslam Konferansına tam üye olma
yı kararlaştırıp, bu hususta bir Hükümet kararna
mesini de Resmi Gazetede ilan ettiğimiz halde, hu
zurlarınızda açıklıyorum, 3 yıldan beri gidilip buna 
ait olan belge, bizim Dışişleri' Bakanımız tarafından 
henüz daha imzalanmamıştır. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 2 yıl sizindi. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Müslü

man ülkeler bu Hükümetten korkuyor. «İmzala der
sek belki korkar, ürker, kaçar» diye, onun için im
zala demiyor, ama şimdi milletin içinden gelen bir 
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ses olarak 3 yıl önce alınmış olan bu kararı lütfen 
isaf ediniz. Şimdi 2 ay sonra gene bu anlaşma im
zalanacak, gidiniz her ne kadar unutulmuşsa da bu 
görevi yerine getiriyoruz deyiniz. Hükümetin karar
namesi var. Hükümetler süreklidir. Bunun fiilen im
zalanması lazım. Bu bir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 1977'de yapsay
dınız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Filis
tin Kurtuluş Örgütü hani Türkiye'de büro açacak 
idi, ne oldu? 3 sene geçti. Dünyada buna büro aç
tırmayan hiçbir ülke kalmadı. Ne hazindir ki in
san haklarına bu kadar saygılı olan, tarihi ve ma
nevi bağlarla kendisine bu kadar bağlı olduğumuz bu 
insanlara 30 seneden beri, son asırda görülmemiş en 
büyük haksızlık yapılmıştır. 3 milyon insan yurdun
dan sökülmüş, yabancı bir kuvvet buraya getirilip 
zorla oturtulmuştur. Bu insanlara karşı en asgari in
sanlık vazifemiz henüz ifa edilmemiştir. 

AYHAN ALTUĞ (tstanbul) — Allah size nasip 
etsin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Diğer bir 
acı gerçek, Türk Havayolları Ortadoğu'ya dış hava 
seferleri yapıyor. Aziz milletvekilleri, bunu Müslü
man ülkelere nasıl anlatırsınız. Şu Ortadoğu ülkele
ri içerisine dış sefer yap yapa neden aziz Türk Mil
leti sadece Tel - Aviv'i bir uğrak yeri olarak seç
miştir de, bu kadar kardeş Müslüman ülkelerin bu 
kadar büyük şehirlerinin hiçbirisine bir tek uçak se 
ferimiz yoktur? Bunun hesabını kim verecek? 

DOĞAN GÜNEŞ (tstanbul) — Hoca, iktidarday
dınız daha evvel. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, bakınız işte bu acı zincirin bu
gün bir yenisini daha yaşıyoruz. Bu aziz millet 
1 030 yıl kardeş olarak yaşadığı ülkelere karşı maa
lesef yıllardan beri ters bir tutumun içerisine gir
miştir. Hiç unutmayalım ki, sicilimizde İsrail'i Ba
tılıların emriyle ilk tanıyan ülke olmadık. Cezayir'i, 
gene Batı'lılar müsaade etmiyor diye en son tanıyan 
ülke olmak gibi 2 tane sicilde kayıt vardır. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ortakları
nıza söyle onu, ortaklarınıza. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sahibi 
kimse, herkes kendine ait olan dersi alsın. 

Şimdi bir üçüncüsünü yaşıyoruz. İşte kardeş İran 
olayları. Burada milletin inançlarına karşı yapılmış 
olan tazyiklerin yürümeyeceği, bir milletin arzuları
na karşı dış güçlere bağlı olan zihniyetlerin idamei 
hayat edemeyeceklerine dair en açık hadiseler ce-
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reyan etmiştir. Herkesten önce bütün bu eski vakıa
ları da silmek üzere bu ülkeyi tanımamız lazım ge* 
lirken, henüz resmen bir tanıma yapılmamıştır. Sa
yın Başbakan, sadece, «Evvelki günkü ve dünkü be
yanlarımla bunları tanımış olduğumu gösteriyorum» 
demekle iktifa etmektedirler. Böyle tanıma olmaz. 
Tanımanın normal prosedürü ne ise o prosedür içe
risinde herkesten önce bu tanımayı yapmak bizim 
için bir görevdir. Hiç unutmayalım ki, yarın gidip 
o İran'dan gene biz petrol, gene biz gaz isteyece
ğiz. Kaldı ki, onları tanımamız sadece milletlerara
sındaki bu dayanışmadan değil, en asgariden in
sanlık vazifesi, kardeşlik vazifesidir. 

Muhterem milletvekilleri, işte bakınız 2 yılda Müs
lüman ülkelerle işbirliği hususunda başlatılmış olan 
hamleler nasıl tersine dönmüştür. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Daha 2 yıl ol
madı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aziz 
milletvekilleri, Müslüman ülkeler bugün 50'ye ya
kın ülkedir. 1 milyar insan kütlesini ihtiva ediyor. 
En kıymetli madenleri Cenabı Hak bu ülkelere ver
miştir: Petrol, kalay, manganez, demir, kauçuk gi
bi kalkınma için büyük temel maddeler bu ülkelerde
dir. Bu ülkelerin büyük bir pazar gücü vardır. Bu 
ülkeler arasında büyük tarihi ve manevi bağlar var
dır. Bu ülkelerde kalkınma için dış ticaretin pozitif 
dengesi vardır. Yatırım için para vardır, dolar vardır. 
Bütün bu imkânlarla bu ülkeler yakın bir geleceğin 
en büyük gücü olmaya namzettir. Bu gerçekleri da
ha 1974'te Milli Selamet Partisi olarak Hükümet olur 
olmaz gördük ve Suudi Arabistan'a gittik. O zaman 
bir kısım basın ve bir kısım zihniyet mensupları, 
«Nasıl oluyor da Erbakan Suudi Arabistan'a gidi
yor? Suudi Arabistan'dan para istenir mi? Medine 
dilencisi mi olduk?» diye, haşa huzurlarınızdan, de
mediğini bırakmamıştı. Şimdi aynı basına bu tarihi 
günde huzurlarınızda sesleniyorum. Sayın Başbakan 
Ecevit bu ayın başında neredeydi? O neredeydi, siz 
neredesiniz? Niçin Libya'ya gitti? 

AYHAN ALTUĞ (tstanbul) — Münasebet kuru
yoruz işte. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Niçin 
Libya'ya gitti? 

Muhterem milletvekilleri, tarih ne kadar ibret lev-
halanyla doludur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin yeryüzün
de şerefli olduğu mevkii alacağı muhakkak. Buraya 
giderken tarihi ve coğrafi mevkiimizi ve bağlarımızı 
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mutlaka kıymetlendirmeliyiz; kardeş Müslüman ül- { 
kelerle, münasebetlerimizi en ileri dereceye götürme
liyiz. Bu gerçekleri huzurlarınızda dile getirmekle bir 1 
kere daha ifade ediyorum, asıl maksadım yeniden 
büyük Türkiye'yi kurmak için milletimizin başlatmış 
olduğu hamlelerin 1975 - 1976 - 1977'deki pozitif in
kişaflarına rağmen, 1978'de bunlar nasıl tersine çev
rildi ve şimdi önümüze getirilmiş olan bütçeyle de, I 
1978'den de daha karanlık bir yıla bu ülke nasıl itil
mektedir; bu münhanileri bu gidişatın tersine dönü
şünü huzurlarınızda dile getirmek için, bu maruzatta I 
bulunmayı tarihi bir görev saydık. 

Şimdi aziz milletvekilleri, önümüze getirilmiş olan 
bütçeyi hakiki manasıyla değerlendirebilmek için, bir 
maruzatta daha bulunacağım. O da bu rakamlar han
gi zihniyetle tatbik edilecek? 

Bu Hükümet 1978'de ne yaptı ki, 1979'da da yapa
caktır? Bu Hükümetin 1978'de ne yaptığını size, hepi
nizin bildiği bir gerçek olduğu için, uzun boylu tefer
ruata girerek takdim edecek değilim. 

Bu Hükümetin 4 tane rekorunu dile getirerek, 
anahususiyetlerini arz etmekle iktifa edeceğim. 

Birincisi, bu Hükümet yüzünden Türkiye öyle bir 
anarşi içerisine düştü ki, geçtiğimiz yılda, dünyanın 
hiçbir ülkesinde bu kadar feci bir anarşi yılı yaşan
mamıştır. Bu Hükümetin 4 rekorundan birisi, anar
şidir. 

Birisi, memurlara tatbik etmiş olduğu görülmemiş 
kıyımdır. Bir diğer hususiyeti, pahalılık ve enflasyon
daki rekor, şampiyonluğudur. 

Bir diğer hususiyeti de, muhalefette ne dediyse, 
hatta iktidarda ne diyorsa, her an söylediğinin tersini 
yapması hususiyetidir. Bu 4 tane hususiyeti bilmeden 
1979 bütçesi diye önümüze getirilmiş olan rakamları 
hakiki manasıyla değerlendirmek mümkün değildir. 

Size 1978 yılının anarşi rakamlarını kısaca ve çok 
hulâsatan arz ediyorum. Anarşik hadise sayısını, bir 
yıllık bilançoyu veriyorum; 5 822. Ölü sayısı 1 170; 
yaralı sayısı 6 835; bombalı ve silahlı saldırı 3 693; 
öğrenci olayı 960; silahlı soygun 450; büyük cezaevi 
isyanıl2; cezaevinden kaçırılan siyasi tutuklu sayısı 
23; vapur kaçırma olayı - o da eksik değil - o da bir 
taneyle yerini almıştır. 

1977'de anarşik olaylarda ölenlerin sayısı 295, 
1968 - 1977 esnasında, 10 yıl esnasında anarşik olay
larda ölenlerin sayısı sadece 508'dir. Bu Hükümet ki, 
işbaşına geldiği gün anarşinin duracağını ilan ederek 
işbaşına gelmiştir, işte bir yıllık bu Hükümetin sicili, 
bilançosu budur. j 
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Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs'ta bütün bir ba
rış harekâtında şehit olanların yekûnu 500'ü bulmu
yor, Allah onlara rahmet etsin; şu anarşik olaylardan 
dolayı bu ülke, yaralıları da hesaba katarsak, 5 tane 
Kıbrıs'ı fethedebilirdi. Halbuki bu Hükümet yüzün
den - biraz sonra kısaca açıklayacağım gibi - kardeş 
kardeşi ezmiş ve ülke bir iç harbin içerisine getiril
miştir. Geçtiğimiz yıl bu vermiş olduğumuz rakam
ların manası her saat başı bir bomba patlıyor, bir di
namit patlıyor, bir yangın oluyor, her saat bşı anar
şik olaylardan bu güzel vatanda ya bir insan ölüyor 
veya tesadüfen yaralandığı halde ölmüyor. Geçmiş 
olduğumuz yılın acı bilançosu budur. 

«Geldiğimiz gün her şey güllük gülüstanlık olacak» 
diye bu Hükümetin, bu bir yıllık acı tablosu, temen
ni ederiz ki, bundan sonra, bunlar gittikten sonra 
hiçbir hükümet zamanında bir daha, asla, bir tanesi 
bile tekerrür etmez. 

'Muibüenıem; milleti vdçiltarıi, 'bu Hükümetin .anarşi 
ikarışiisjinldialkli dıunuımu ne (ollldu? Şöyle 'bir bakış baik'tı-
ğıımaz zıamiaın, «ibiiz gelir ıgeltmıez duraca^» dil}© işe 
ıbaşlaıdınıiız;, Geflldıilklerli gün, «Ibu hafta teJtiJyor» denıMi. 
Bir hafta geçiti, «aınjafrşiiyli 'bir ayda önleıyeceğfe» de-
ınüüdii. Arajdıaın 1 ıaiy geçti, «3 aydıa ön'leyeceğılz» dıeıdir-
ler. 3 ay geçti, «6 ayda önleyeceğiz,» dedıüetı. 6 ay 
ıgeçtıi, «anarşiyi önlemek; llçii'n bütün pairtilerıin bir 
arayla geltmıesa lıazımıdM;» dediler. 

Azıiz; miilletvekli'leni, işte gerçekler bumbardır. Laif.'a 
peynıJr gemdsi yürümez;. ıBu Hüklüımeü yine geçtüğ'müz 
devıtetdie, anıanşıi haikikında «Bu kanunlarla ve bu gü
venlik kujvveti'eriylie Türkiye'de huzuru temDn etmek 
rnıüntklüınidür» diyerek (iişjbıaişın'a geMi. Arkasından «kı
sa bir zamlan, sonra, «Kanunlar deşiğmeden anarşiyi 
önlismeık ımıüim)k|ün, dieğiildıLr, önce Ibu kanıuınîar cılkıma--
foldur. Bu güvenlik, ıkjufvjvefeli, bu sıiiailılar yelümez, gü
venlik kuıvVietleri'nii ve slillahları artıırımjak, jandarmayı 
da polis gjbii kul'ianımak ım©öbu!rtiye'Sinideycz:» dıadi. 

Neye başllaldıysıa, naısıl başladıysa, zaman içaıf.-sıin-. 
de ısaldlece hietr söylediğimi linlkâır etoıliş, sadece kendi 
ênjdlinlm itıezaldı ile meşgul olmuş, fıillilyaıfctia ise müspet 

hiçbir icraat arta yere kıpyalmamıştır. 
Yine Ibu Hülklükmetün anarşi kJariştsKinıda, ter yıl es-

naşunidalkii sicili nedıiır? GeM, «anarşi 'bu hafta tütüyor» 
d'âdi, Arikasıınidan, «anarşi bitltti, köşeye sılkıışti;» dedi. 
Daıha sonra, «köşeye sıkıştı aım|a sonu geMüği için son 
gayretidir» dedi, deldi, dedi ve sonunda ne oldu muh
terem arkadaşlarını; meselle öyle tiir hıafe geûdi ki, 
«bunu ben 'önleyeımem, anıcaik Örfi İdare btu işi önle
sin» diıyerejk, bütüın söyliedüklıerönd iinikâr edip, acztinıi 
ve tezadım Ibir .fcjene daıha oritfa yere kjoiydlu. 
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GıaçltiiğıJmiiz yıl, Halik M'ahkamıeiterinin kuaılîiduğu, 
(buruların aldığı ıkariairiarın pervasızca, dükkanla:'da, 
bürolarda, banlklalaırda, iniiaz edildiği, inısanJann fco-
Üumıdan. tutulup soMktara çıikainfcılıp, vurulup, aınsjalıara 
atıldığı, klonkunç ıbir yıl olırmuş'tur. Bu yılı değil bir 
•kere da'ha yaşarnalk, haıtırlarmaık ıb2e 'i'sıîıemıiyaru'z. 
Gcçitıiğfimpz yılım, Ümraniye ıhadiselerıi yanında; Elazığ, 
MaDa'Jya, Suvas, Kars, Ardahan, Batmam, Mardin, Un-
(fla, Bingöl, İstanbul, İzmiir ve Anlkana 'illerinin hapsi 
lanlarşik ola'yliaıra sjajhne oldu, birbirini 'kovaladı ve 
ımami'etkiet Kıalhnamanımıariaş olayl'airıyla bir iç harbıin 
eşiğine k'aldar getirildi ve anatfşiniin önlenımesi, Örfi 
İdareyle tasliim. edilmek rneciburtiyetinde Ikıaldı. 

Aziz mıifeitvek'lfeni, ıbu tarihli 'günde, geçeğimiz 
yılın, bu Hükümetin göranıtülslü açısından şu sicilini 
ıhuzurîanınızda tespit etiüikten sonır'a, anarşi meselesinin 
ülzeııiindıe bar kene da)ba li'ki ifceHinıe ile durimaik isvii-
yiorıuim,. 

Tüiıfeiye'delkli anarşi, 'bin yıl aynı inançla, aynı 
gaıye için siperlerde yoğurullrnuış bu m'il'lıeitini evlatla-
nvn:n kıemıdi içinden gelenek, 'birlinin öbürünü öl-
dürımıasli, bloğaızûamâısı, ihıadisasıi değildir ve asla olamaıZ. 
Anarşi mutllaika Ibu aziz tnilfet üzerimde oynanmak is-
foenlfln, (dış güç püaınjlialmjrun, dışarıdam igetümdiklsri ıtaih-
nilklenîyle içimize itilen bir tohumdur, bir feiajksütir. 

Dış güçlerin bu husustalki rıollerinl düşünmeden, 
bilmeden milletçe anıarşllyi öniememiiz, bu tehlikeler-
dan kurtulmamız mürhkün değildir. 

Şu Darjilhıi günde 2 önemli nokfcaiya dilkjkaii'nlizi çck-
mıeik isterim. Bumldan 10 yıl önioe Amarüka ve Ruısyıa 
Vladiıvosıtolk'ta toplandular, Kendi 'anallarımda yıaptıık-
l)an giizli toplantıda na Iklonujştulklıarjna. biiirnliyo'iijiz,. 
Amcalk, o toplanTanım a'rikjasiınıdan yeıjyüilzjü haritasın
da 'baızı mühim olayların cereyan ettiği gözöe görüıl-
imiiiışitü̂ , Ameriifca ik'andli aleyhindeki şiajııtlıarı klaibuil et-
miiş, 4 yıldan beri Iblülyüik, masraf ve zayiat 'verırrtıiş ol
duğu Vietnam'ı iteilkjetmıeye kjatfar almıştiir. Rusya yıJı-
lıandan Ibierli. (her ıtlüırıl'ü ülşikji kurduğu ıbir Mısur'ı Ameı-
îliıka'mum ınfülfuz 'slalhıalsımia, bıırakimaıya, ık'ail'kışmısıtır. Bu 
anada Biunmıa'dajki Müslümanlar Beniglıadeş'e s'ünü'ımcIİJ 
isiemıiş, Balkistan parçalialnmış, Afganistan'da klomijü-
misıt lalhrilkfler, isyanlar yapılmış ve bütün dünyada 
'bu 2 devletin, ikanjdli aralarında dünlyaiyı njülfuz böllge-
teıı'ne ıtalkisıiımıatlia yanii anlialşmaıları oülalbül'acıeık, fea 
taUbiık 'eldilliyor iinıtliibaını uyandiiraciaik büyük değ.'ş'k-
H'kter mieydanıa gdmllşitiir. 

Acalbia bu toıpîiantıda Türküye halkkında nıe düşü-
niü'İdü, ne konuşuldu? Bunılîar halkkinda bir maTurf.rı-
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tnmıız yoküur. Şundlan toorikarız iki, TÜiikıSye bö'lünisûını 
ve Tunikliye 2 toine kjüçiik lokim'a ıbalıindie yutulsun. 
Bundan dolalyıdur Mi, 'aaiız rnilfetı'mfizıin iktenıdü gücüy
le ayakta durması, kenidi gücüyle kendi mlenfaaitermi 
'koi'uması tıeimıd pr'ens'iptir. 

Aziz müıîlietvek'illlterli, Tüılkıiyeldeki anar;ıjk o'layın. 
iç ibünyitiJni göirmfâk öcün ibir diğer önemli dünya ola
yını daıimıa diıkfkaitte fgözıönlünde bulundurmıayıa mec
buruz. Bunları hluizurîarınızda arz öfcmıayi tdr üaıClni 
vaizlife sayıyoıruK. 'Bu olıay da buigüınik|ü IsnaûTln duru
mu ve yeryülzjündıetkji dış gülçleriln, s"!yomist milıraManın 
muhtemeli oiajbıüeoak 'faaûiyatlbnidü'r. 

ıDülşfülnlün̂ Üz, ibu Isralil, aslında 150 sene önce ytaja-
mıış Th'eodor Hözi ladla bli'r aıyonktin ıkunduğu ibir pla
nın «aflbiikjafair̂ dapı başJfla 'bir şey değil. Bu vijyanalı ga
zeteci; <<By yeryıüziüjdnelkli :sliıy|onJiıstİ©r ne duruyiansu-
nuız, Muarttiilf Tevnat'ın size Vaat etmiş olduğu İsnail'i 
na zamian ikuracaıksınıız? Arzı mevudu da alıp yz\ni--
den yferyüzjünıün hâlkfimi ne zamjan olacaksınız?» ti'>3 
bir çağrı yapmış. «Sultan Süleyman zuman;:ndıaik!i 
İsrail topralklıarı olıan size verdiğim şu 'banitiadaki 
taprialklıarn bir an evveli alın. Meirtfcezi Kudüs oClaın foiı4 

İsrail Devlelli ıkuriun. Jşıtte muanı.'if Tevraıi'ın size vaiat 
lötrnıjş Olduğu yeryüzü bâ'k.'mı.'ıyıeJİ o zamıaln t'aih'ail.lk/Liık 
'edecekjtıir.,» diye kitapliar yazmış, 'haritalar baamıştür. 

IBugü/n İsrail Mec'Mıniin önündeki baylk,1©!, bu Vi-
yanalı sıiyoni&tün heykelidir. İsrail Meclisinin alnında 
asılı olan kelle, bu Theodor Hezl olan zatın hey-
ıfcalıd'ir,. İBlu zat o z'am:anjdıan dalha bu projesini ikmrr^zk 
içlin Sultan! AbdtülihamJd Han'a gdlidi. Kendisi, «Şe
hit ıkjanııyDa alınıan vatan toprağı satılmaz» diye 'bu
nu huzurumdan ıkovdu. Rusya'ya ıkanşı açılmış olan, 
Han'ın hatta ödüne ıbir 'açı'k çak. ikioyduğunu bu mjil-
İ'etıiını evlaldı 'olarialk Ihep'inliz bİMyorsunuz. «Al istedıiğCn 
'kiadar pana harca, Paris'teki temkterfer emırıindödir. 
Harpten islanırta, da ibu parayı bizle geni ödısmeıyeceik-Vn.. 
Tdk; iislteldliğ'ımiı'z haılcadığın para kadar rayiç ibode'Ili 
üzeriındien Israıil'den iarfaizii «ataöa'ksın;» tekli fi :tnıi, SuiJan 
Hamid Cennet Mokanın nasıl koyduğunu hepiniz 
biliyolrisıunuZı. 

ıFajkat, bu Theodor Hezl huzurdan kovulduktan, 
'sonjra, ıbununla ikjLvfa eiımemiş, bu scıfar Sultan Ka-
ımid'i tajhtınldıan ündirmıek içlin plıanîlara 'başvurmuş ve 
7 lasır'da yukllmayaın İmparatorluğumrüiz, bu emırika-
lıarlla içindein yakılmıştır. 

B'irleşm)iş Milİbtteni bu Theodor Hezl ile siyan,:sttar 
'bir asır önce ifcurnuaik istediler. Buna Sultam Hami'd 
ırnfüsaıade eltmeldi. «Sizin mlaiksıaîdınız, hakiki, 'adaleti 
temin değil, birıtaıkım ülkeleri alet ederek îsıraifi kur-



M, Meclisi B : 54 16 . 2 , 1979 Ö : 2 

malk için 'bu oyunlu yapıyorsunıuz. Ben 'bunu kabul 
etmem, 'bunu da siiize ıkurdurttunrmamı» dedi. Ne ka
dar iteni görü'şlliü bir kimse oîldüğunu görmüş kii» İkin
ci Oilhan, Harbinden sonra ©Meşmiiş MiHdtler kurul-
duğu zaimiaın aldığı ii'lk, Ikıanar İŝ aiMın kurulimıası olmuş
tur. Bu lisrjall, 2,5-3 .miJîyıoın Müslüman liınısan 'bu 'top-' 
raktan çıkartılmış, zorla getirip buraya kurulmuş. O 
-güındeuı bıu güinıe kadar 'da orfâioğu ive dünya sulhu
nun çıban bıaşt olimıuştur. 

30 sienıe esruasında huıdutlarMiıı 1Q mislli genisjlet-
ımJştık. Theodor Hezl'in hiarjitasınida Konya'mız, Doğu 
Anlaldloluımıuız, Güneydoğu Anadolumuz, Fırat ve Nil 
bölgeleri tsrıail'e mlü'ilk olanak ıgöslterıilmdktedir. Şimdi 
merkezlimi Kudüs'e ınjalkllletımıelk isteyen İsrail'in hedefi 
Ibu kitaplarda, Mediisin önlünjddki heykellerde apaçık 
ortadaidur. Böyle ibik İsrail gemi'şlem©; politikası kaı? 
şısumda hiç şüiplhesiiz en büyük imlamla okrajk, Ibu proj 

Jemıin tatbikatında en iblüyüık güç olarak elbette ylnıe 
Türkiye'yi görmıdktediır. Bundan iddiayı ürerimizde 
yürüjtiü'llrneik istemem planllıar hakkımda aklımıza 'gelem 
şu «Acaba feu miilfet yüıkıseilmesiin, güçlemmieslin, İsria'-
ill'iın kolayca yumacağı 2 t'anie lokmla ıhalürte gelsjln, (blr> 
an evvel bölünıslüm planları mı üzerimizde 'yürütül-
(rrKök isterıliyor? 

'Bu söbıeptein dolayıdır İki, ülkemizde maalesef gö< 
nüyoruız 'ki, çeşliıtîi igr'u'piajr sidaJMıamdırçimakCa,, kjardeış' 
ıkaJildeşe ıdüşlürü'limjekteıdi'r. Bu ıgerçelklailden dolayıdır-
ki, daima bütün partilere seslendik, «Geliniz bir ara
ya toplanalım. Bu hadiseler karşısında müşterek bir) 
tavır takınalım;» dedik. Bugüne kadar maalesef bu 
dıa'vetteılimte karşılığıımı 'buılaımialdı. Bulglüın huızuıîarı-
mızdla bir lk|ere idaıha ıbu d'alvetimıizi ıteikrıariıyorıUlz. Dış 
güçler, Ibizji ine derece Iböimdk isıtiyoiiliıarsa tilz 5Q rrnil-
yon mjemiliekıet 'dvlaldı 'tam leırsülnıe Ibü'rlbü'rijmıizüle ö derıe-
ce sıkı bir şekilde kucaklaşmalıyız. 

Aziz ive muhterem; mifâatvekifeıi, (bu gerçdfcte'i 
if ajde etmeyi İbik taıühıi görev caydım. 

ıŞ'imdi hiç şüphesiz 'banideniz bunüan spze arz, eldiJn-
ce şu suiai mukadder orta yene çııkryıar; miademjki, 
TüriciyeYlieıkli an/arşi duş ıgliüçlieırin, tahrikimden ölüyor, 
o haUde bu masum» bu biçare Hükümetim kaıbahiaıtl 
inedir? 

Azjiız millleti vekillileri, asıl bizim bugün 'görüşme foo-
nıumpz; ibtu Hükümetim Ibu işte oymadığı rol medûr? 
Elbette asıl görevimiz bunu orta yere koymak. v 

ıŞiimjdli telakiniz «ize ıbu hususta 3 tane sdblöp sayı-
lyarjuim): 

İBirimicıisi, bıu aınıarşüık 'Oİ'aytan, dış talhrûkleırlin zs-
(mıin bufmlası Ve bu anarşiilk olaylarım yiaıy.îrrıastnda bu 

!Hül#rjeıtin| suçu büyüktür, ÇÜmkıü bu Hüiklüımiet, bu 
oîaylaraı, möydania 'gdlmlesiınliın mıesulHüdür. Bu Hükü
met, ıbu oSaiyiiarıda DaınaJf tutulyor.; IBiraz sıonra aıız ede-. 
cegiim, igiıbi, Ibu Hülk|ülmiet, bu olaylaran doğmasi'na 
'sdbep oluyo'r. 

tikliınjtiisii, öntemfek Ihu'saısiutaıda, laoizdir. 
Üçiurndüsü de, bu Hüikümjetün, temsil etmilş olduğu 

majteryalisıt zShniyet, zaten araarşinü'n yayılmasının te-
mieî zemiinıiınji orta, yere ikjoyan bir zl'hnliıyet. 

jH'Ujzuirlarıni'Zda anjarşilk loûaylarıın njasıli doğulp, na
sıl patladığum arz etmjdk iç'in (bir vesii'fcayı 'gö-sl'ermleyi 
ttarifhi b'ilr <vaızjjfe sayuyorum. 

'Azjk; ıMıilietlvdki'lüldiii, slize bir vesüka gösteriıyorıum, 
ıbu göstermiş olduğum vesika - biraz sonra ilgili Hü-
'kümet eırkânjina 'da takdiım, etmdye hazırım - Oumihu-
tfiydt 'Haflk Paıritti'si Afyon Mıemkez İlçe Teşkilatımın 6ın-
zsalart ve müihlüırleriyie «Afyon'a Milli EğlJtıim 'Müdüd'ü 
olarak; Iburadıa ismi gıeçen sloljcu ibir militanın tayiınıinî 
iistliyoiruiz» diye Halk 'Partli'Sii Genel' Sekreteıûiğjne 
gönlderdiği 'bık mdktulptuır; 'Merkez it'üşe Teşıkilatının 
miüjhürü, imizalıarı hepsi drtaidaldır. (CHP şuraları_>.n-
ıdan «TayOn öldü mu?» sesleri) 

Evet, 3 gün sonra bu zat tayin oldu. 
Şimdi bakınız bununla konuştuğumuz anarşinin 

ne alakası var arz edeyim; en önemli bir misal Kah
ramanmaraş olayı. 

Aziz kardeşlerim, dikkat ederseniz anarşik olay
larda 3 tane safha var: 

Birinci safha; akümülatör, bir redresör üzerinden 
transformatöre bağlanıyor ve doldurulmaya başlı
yor. 

İkindi safha; akümülaitörden şerareler çıkıyor. 
Üçüncü safhada iş yangına dönüyor. 
Şimdi Kahramanmaraş'ta, önce şunun gibi ora-

da'ki Halk Partisi teşkilatı bu Hükümete «Şu solcu 
militanı bize milli eğitim müdürü olarak gönder, şu 
solcu militanı bize YSE müdürü olarak gönder, şunu 
gönder, bunu gönder» dedi. 

Bu Hükümet, bunlar karşısında tarafsız olup bita-
rafane hareket edeceğine bir bir bu elemanları oraya 
koydu, aküyü doldurdu. 

Ben size aslında Cumhuriyet Halk Partisi Merkez 
İlçe Teşkilatının 'imzalı bir vesikesımı gösteriyor de
ğilim. Anarşiyi başlatan prizi gösteriyorum, fişi gös
teriyorum. İşte bu fiş şebekeye sokuluyor, yangın 
buradan çıkıyor, buradan. Onun için bu Hükümet 
anarşide kabahatlidir. (MSP ve AP sıralarından al
kışlar) , 
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Şimdi bu solcu militanların bir şehirde 3 - 4 tanesi 
bir araya gelip kendilerini palazlanmış hissettiler mi, 
o zaman baıkıyorsun ki, Kahramanmaraş'ta Sanat 
Okulunda yine bir solcu hoca, bu Maarif Müdürüne 
dayanarak oradaki talebelerin maneviyatına, dinine, 
imanına, her türlü milli ve manevi değerine taarruz ve 
tecavüz etmekten çekinmiyor. 

în'sanoğlu'dur, nefis müdafaası haktır. Bu taarruz 
ve tecavüzler karşısında bildiğiniz gibi 2 tane hoca 
orada ölmüş, - biz, hiçbir memleket evladının bu se
bepten dolayı ölmesini öldürülmesini istemeyiz - bunlar 
alınmış, getirilmiş, «illa da büyük merasimle namaz
ları 'kılınacak» denmiş; bu da doğru bir hareket sayı
labilir; ancak yanlış olan şudur: Cenaze nazamını kıl
maya gelirken aynı 3 - 5 tane insana sırtını dayayarak 
halka tecavüz, halka taarruz, Yüce Meclisin meha
betiyle bağdaşmayacak şekilde milli ve manevi değer
leri tahrip ve tezyife kimin hakkı var? 

İşte bunun arkasından halk galeyana gelmiş, yan
gın başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, size Elazığ olaylarınsın, 
Sivas olaylarının, Kars olaylarının, Ardahan olayları
nın hepsinin müşterek anatomisini takdim ediyorum. 
Akü böyle doluyor, şöırare böyle çakıyor, yangın böy
le çıkıyor. Bu yangın rjlereden çıktı demeye kimsenin 
haikkı yoktur, önde bu fişler, bu prizlerden dışarı çı
kartılmalıdır. Vesikayı Sayın Hükümete takdim ede
ceğim, kendi merkez ilçe teşkilatlarının imzası ve mü-
hürü vardır; burada söylenen insan, bu mektubun 
yazıldığı tarihten 3 gün soMra tayin edilmiş. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız Kahramanma
raş'ta bu olayların olacağını, havanın gergin olduğu
nu, daiha evvelden, sezgimize istinaden 2 ay önceden 
haber vermiştik; basın toplantılarımızı takip edenler. 
bilir.. 

Yine Sayın Başbakan'a Tatvan'da da aynı şekilde 
bir patlamanın hazırlandığını haber vermişizdir. İn
şallah böyle bir patlama olmaz; ama hergün bunun 
endişesini taşımaktayız. Sayım Başbakana gene Düzce 
ve civarında depo edilmiş silahların yerlerini haber 
verdik. Bugüne 'kadar, bu Hükümet zamanında hiçbir 
ciddi silah aramasının yapılmadığı ve bu önemli me
seleler karşısında ciddiyetle durul madiğini acı acı gör
müş bulunuyoruz, maalesef. 

İşte muhterem milletvekilleri, bu Hükümet hadi
selerde taraf tuttuğu için suçludur. Bu Hükümet, bu 
hadiseler olurken hiçbir zaman, ne önceden haber 
alma, ne tedbir alma, ne vaika mahalline zamanında 
yetişme -bakımından kendisine düşen görevlerden hiç-
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birini ifa etmemiştir. Bu hadi'sieler karşısında "âdeta 
Hüküm;t yok olmuştur. Burulara karşı da gördünüz, 
«Ne tedbir getiriyorsunuz?» dediğimiz zaman; İngil
tere'den Entelijans Servisten parmak izi mütehassısı 
getirmiş Sayın Başbalkan, İstanbul'da Adli Tıp'ın 
bazı dolaplarını değiştirtm'iş, Türkiye'deki anarşimin, 
önlenmesi için alınan tedbirler ve en sonunda burada 
gördünüz, başına başlık konanların cezalalarını artı
racağız.. 

İşte bu Hükümetin anarşi karşısındaki aczi, tutu
mu budur. Bundan' dolayı, dış güçler yapmak istiyor, 
'tahrik ediyor, tohumu ekiyor; ancak bu Hükümet 
vasıtasıyla da bu ülkeyi bölmek, bu ülkeyi kardeş 
kavgasına götürmek için en müsait zemini buluyor. 

Ayrıca bu Hükümetim materyalist zihniyeti, bu 
memleketin evlatların'; Diyarbakır'da ayağına diken 
batan bir kardeşimizin Edirne'deki kardeşinin acısı
nı hissedecek şekilde yetiştirecek bir maneviyattan çok 
uzaik olduğu için, kardeşin (kardeşini boğması, mater
yalist fikirler etrafında insanın aldatılmasına zemin 
hazırlıyor ve böylece, zihniyetiyle de anarşinin se
bebi olmaktadır. 

Bu Hükümet işbaşına, «Bir gün daha duramayız, 
çünkü ardaların gözyaşını dindirmek istiyoruz; bu ge
ce kimin kimi, nerede vuracağı belli değildir» slogan
larıyla, edebiyatlarıyla geldi. Şimdi görünüyor ki, 
her gece her yerde herkes birbirini vurmaktadır. Mese
leyi tersinden halletmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, anaların göz yaşı dur
mak değil, seller gibi altmıştır. Aslında acı gerçek şu
dur: Bütün bunların temelimde materyalizme satış 
yatmaktadır. Zira dış güçler ülkenin bu hale getiril
miş olmasını bir müsait zemin olaralk kolaylıkla kul
lanabilmektedirler. Bu milletin evlatları manevi bağ
lardan uzaklaştırılaya çalışılmıştır. Aynı milli gaye
ler etrafında bütünleştirilm ekten uzaklaştırılmaya ça
lışılmıştır. Şimdi atialar gözyaşı döküyor, dizini dö
vüyor; aslında materyalizme satışın faturasını ödüyor . 

Bu gerçeklerden ders almaya mecburuz. Bu ha
kikatleri her zaman dile getirdiğimiz zaman şu sualle 
karşılaşıyoruz: «Bu dedikleriniz doğrudur ancak, - in
saflısını söylüyorum, hatta doğru olabilir - şimdi 
anarşide herkes birbirini gırtlaklıyor, herkesi manevi
yatçı yapacağız da anarşi önlenecek... Olhooo. Bırak 
bunları da, sen şimdi alınacak tedbir nedir?» denili
yor. 

Aziz kardeşi erim, şimdi alınacak tedbirler hakkın
da fikirlerimizi çok söyledik, huzurlarınızı yeniden iş-
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gal edecek değilim. Ancak, burada ifade etmeye mec
bur olduğum gerçek şudur: Peki muhterem kardeş
lerimiz, biz şu günlük, bu günlük tedbir alalım, diye
rek vakit geçireceğiz de, anarşinin asıl temelini teşkil 
eden bu materyalizmden kurtulup, maneviyatçılığa 
dönme meselesini ne zaman aramızda konuşacağız? 
Deş yıllık plan oluyor, uzun vadeli işleri konuşacağız 
gün geliyor, orada manevi kalkınma plandan dışarı 
çıkartılıyor. Yıllık programlar, bütçeler geliyor, acil 
işler 'konuşulacaktır fikri ortaya atılıyor, bütün bun
ların karşısında asıl gerçek saklanıyor, ilaçtan kaçı
lıyor. İlaçtan kaçan hastanın iyi olması mümkün de
ğildir. Bu sebepterî dolayıdır ki, ülkemizde huzuru 
kaırdeşliği, hepimiz istiyoruz, bunun tek ilacı manevi
yata dönmek, 50 milyon memleket evladının aynı 
inançla, aynı maneviyatla, aynı milli gayelerle tek bir 
vücut olmasını temin eimek gerçeğine bir kere daha 
dikkatlerinizi çekiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, anarşi bu korkunç dev
resini sürmektedir. Bir araya gelinmek suretiyle fay
dalı tedbirlerin alınması mümkündür, önümüzdeki 
günlerde 1979'un 1978'e benzememesi için, ülkenin 
daha vahim hallere düşmemesi için 4 partinin lideri
nin bir araya gelmesi hususundaki davetimizi bir 
kere daha huzurlarınızda tekrarlayarak bu konuyu 
bir kenara koyuyorum. 

Bu Hükümetin 1978 yılının* diğer bir mümeyyiz 
vasfı, meşhur kıyım olayı olmuştur. Aziz milletvekil
leri, bir yıl esnasında onbinlerce memur, yıllarca me
muru istismar etmiş olan bu zihniyet işbaşına geldiği 
zaman, görülmemiş kıyım ameliyelerine tabi tutul
muştur. Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı bu Hükü
met devresinde sadece umum müdürler değil, odacı
lar, kapıcılar sürgüne uğramıştır, bir ayın içerisinde 
3 ayrı yere toy in edildiği için intihar eden Bitlis'teki 
bir komiserin bu Hükümetin bir alameti farikası ol
duğunu üzülerek huzurlarınızda ifade ediyorum. Al
lah kendisine rahmet etsin. Onun mezar taşına 
«CHP 1978, kıyım» yazılır ise bu tarihi bir vesika 
olur ve şu anda dile getirmek istediğimiz gerçeğin bir 
abidesi olur; 3 kere bir memuru bir yerden bJr yere 
haksız olarak sürmek. İlk defa bu Hükümet zama
nında bir müsteşar bir bölgedeki müdürün yanına 
3 ncü, 5 nci dereceden teınzilen memur olarak gön
derilmiştir. İlk defa bu Hükümet zamanında valiler 
merkez valiliğine değil de müşavirliğe atamaya kal
kışılmıştır. 

ORHAN AKBULUT (Sivas) - Siz profesörü tek
nik eleman yaptınız. 

16 . 2 , 1970 0 : 2 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hani 
siz memurların hakkını koruyacaktınız? 

Yine bu Hükümetin bir foyası daha meydana çık
mıştır, ı'şbaşııîa gelirken, «Danıştay kararlarını tatbik 
edeceğiz» diye işe başladılar. Meğer bundan maksat 
idari yargı kararlarına saygı göstermek değilmiş. 
Niçin şimdi Danıştay kararlarını tatbik etmiyorsunuz? 
O vakit sizin arzu ettiğiniz birtakım insanların işbaşı-
>na gelmesine yarıyordu, «Danıştay kararlarını tatbik 
edeceğiz» diye işe başladınız, kısa bir zaman sonra 
benzininiz bitti, yeni kararlar şimdi sizin işinize ya
ramaz oldu. Böylece şu gerçek ortaya yere çıkmış 
oldu: Sizin maksadınız, idari yargı organlarınu saygı 
göstermek değil, makyavelist bir zihniyetle her eli
nize geçen fırsattan maksadınız için istifade etmek. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, bu Hükümet 
zamanında memurların birinci derceden 5 nci, 6 ncı 
dereceye 'tenzili rütbeyle nakledildikleri, bir bakanın 
esten rüzgarlara göre, mesela İşletmeler Bakanı 3 ayrı 
kıyım yapmıştır, bir senede üç ayrı rüzgar esmiştir.. 
İçerideki memurlar canından bıkmış, deli divaneye 
dönmüştür. Ne yapıyor bu Bakan? Bir rüzgar esti şu, 
zihniyetleri kıyıma uğrattı. Bir tersine rüzgar esmiş, 
başka bir kıyım. Bir rüzgar daha, başka bir kıyım.. 
Mevsimlik rüzgarlarla bütün bir Bakanlık yukarıdan 
aşağıya tırpanlanıp durur. İşte saygınlık denilen, işte 
devlet memurlarına hürmet, saygı denilen ve «Dev
let memurlarına niçin dokunuyorsunuz» diye muha
lefet devresinde yıllarca feryat eden bir Halk Parti
sinin önümüzde geçirmiş olduğumuz 14 aylık durumu 
budur. 

Bu konuda memurlara yapılmış olan bu kıyımı 
onbinlerce insainın ıstırabını burada dile getirmeyi 
bir vazife saydım. Yüce Meclisin huzurunu daha faz
la işgal edecek değilim. Sadece «Zulm ile abad olanın, 
ahiri berbat olur» atasözünü huzurlarınızda tekrarlaya
rak bu konuyu da bir kenara bırakıyorum. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin 
bir diğer rekoru pahalılık ve enflasyondaki rekoru 
olmuştur. Türkiye'nin 15 yıllık planlı devresine göz 
attığımız zaman Birinci Plan döneminde pahalılığını 
enflasyon nispetinin ortalaması % 5 mertebesinde ol
duğunu görüyoruz. İkinci Plan döneminde bunun 
% 10'a, Üçüncü Plan döneminde de '% 20'ye çıktı
ğını görüyoruz. Bu bozuk kapitalist düzenin içinde, 
bu faizci düzenin içerisinde enlflasyonu önlemek 
mümkün değildir. Bu rakamlar, sıhhaltli ekonomiye 
geçilmediği müddetçe gittikçe artarak zulümlerini ic
ra edeceklerdir. Ve illa bu çark, bu CHP ağırlıklı 

— 43 — 



M. Meclisi B : 54 16 2 , 1979 O : 2 

Hükümetin eline geçince her ne hikmettense zulüm 
büsbütün artmaktadır. Nitekim bir evvelki yılda 
ı% 20 - 25 kadar artış oldu diye 1977'nİn 1976'ya gö
re, - çünkü resmi rakamlara göre enflasyon nispeti 
c/c 24,1 olmuştur - bu Hükümet ise bunu bir yıl esna
sında % 60'a çıkartmıştır. Kendi getirdliklerfi ra
kamları %' 50 haline sokmak için gayret 'ediyorlar; 
ancak verdikleri mâli rapor ve iktisadi raporda, bir 
yıl esnasında, eğer geçim endekslerini dikkate alacak 
olursak, meydana getirdikleri pahalılık % 60'ın üs
tünde olmuştur; mali raporda % 63,4 olarak ifade 
ediîmektedii". 

Bu rakamlar, gerçekte daha yüksektir. Çünkü top
tan eşya fiyatlan endeksi hesaplanırken, geçinme en
deksleri hesaplanırken Toprak Mahsulleri Ofisinde
ki buğday fiyatı esas alınıyor, TARİŞ'in yağ fiyatları 
esas alınıyor. Halbuki fiiliyatta bunlar o fiyatlardan 
daha yüksektir. Toprak Mahsulleri Ofisine (sorarsa
nız şimdi- buğday 4 lira, serbest piyasada ise 5 - 5,5 
liradır. Bu sebepten dolayı asıl halkın maruz kalmış 
olduğu gerçekler dikkate alınacak olursa, hu Hükü-
met 1 yılda en aşağı % 70 fiyatları artırmıştır. Pey
nir, zeytin, et gibi köylü, işçi, memur ve esnafın za
ruri ihtiyaç maddelerinde İse bu fiyat artışı '•% 100'ü 
aşmıştın 

Muhterem millet vekilleri, bu pahalılığın bu derece
yi bulmasının sebebi, nasıl anarşinin sebebi bu Hü
kümetin yanlış karar ve zihniyetleriyse, işte enflas
yondaki bu rekorun sebebi de yine 'bu Hükümetin 
'bizzat kendi kararları olmuştur. Çünkü iş başına ge
lir gelmez bu Hükümet önce faizleri artırmıştır, ken
di kararıyla, iş 'başına gelir gelmez hu Hükümet 
Türk parasının kıymetini İMF'nin emirleriyle yuka
rıdan aşağıya kadar düşürmüştür. 

Bu Hükümet İktisadi Devlet Teşekküllerine gene 
IMF'nin emirleriyle büyük zamlar yapmıştır. Bu 
Hükümet, kısır politikasıyla para darlığı doğurmuş, 
üretimi durdurmuştur. Evinin bet onunu döken in
san 14 aydan beri tuğlasını koyamadı. «Bu Hükümet 
bir an evvel gidecek. Dur bakalım görelim, ondan 
sonra adım atalım» diye beklemektedirler. 

*Bir yıl esnasında ekonomiye ters düşen ne kadar 
karar varsa hepsini bir, bir, alacaksını, ondan son
ra da yuvarlak laflarla pahalılık meydana geldi di
yeceksiniz ve bu pahalılığın sebebini de sizden önce
ki hükümetlerin üzerine atacaksınız. Sizin devreniz:-
de faizi % 40'a çıkartan sizden önceki Hükümet mi
dir? Sizin devrenizde 5 kere IMF'nin emriyle para
nın kıymetini düşüren sizden önceki Hükümet midiir? 

r/c 60 pahalılığın elbette hesabını bu Hükümet ver
mekle mükelleftir. Bu hesabı vermesi mümkün de
ğildi;, 

Bu, bütün dünya ülkeleri arasında bu yılın reko-
rudu.\ 

Muhterem milletvekilleri, 1978 yılını iyi tanımak, 
bu Hükümetlin diğer bir mümeyyiz vasfını da apaçık 
görmek, 1979 bütçesine ondan sonra eğilmek İçin, 
son olarak huzurlarınızda kısaca bu Hükümetin 
1978'deki tezatlarına da birkaç cümleyle dokunmak 
istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet kesinlikle 
ifade ediyorum ki, muhalefetteyken ne Söylediyse, İş
başına gelirken ne vaat ettiyse, 14 ay esnasında, sade
ce en büyük nispette bunların tersini gerçekleştir
miştir. Hiç fazla vaktinizi almadan size kısa bir liste 
takdim ediyorum. Ne dedi, ne vaat etti, buna muka
bil ne yaptı : 

«Bağımsız Türkiye» dediler, Türkiye'yi dış güçle
rin ve IMF'nin emrine verdiler. 

«Partizanlığa paydos, yansız yönetim» dediler, 
icrayı CHP Genel Merkezinin ve örgütlerinin emrine 
verd'iie,'. 

«Hakça bir düzen» dediler, hakça diye diye en 
büyük zulümleri ve haksızlıkları irtikâp ettiler. 

Geçen sefer plan konuşmasında Ağrı'lı bir karde
şimizin duvarına yazdığı isözü hatırlattım, sırası gel
diği için tekrar edeyim; «Ey ezen ezilen olmayacak 
diye diye milleti ezeri zalim, yeter gayri, bir an evvel 
başımızdan git» diyordu bu Vatandaşımız evinin du
varına yazdığı yazıyla. 

Ak günleri müjdelediler, Türkiye'yi karanlığa 
gömdüler, kapkara bir tablo ve akıbet hazırladılar. 

Barış güvercinleri uçurdular, milleti düşman 
kamplara bölüp, Türkiye'yi iç harbin eşiğine getirdi
ler, ülkeyi bir uçtan bir uca kana boyadılar. 

«Acelemiz var, anaların gözyaşını birkaç günde 
dindireceğiz, onun için bekleyemeyiz» dediler. Ana
ların ağlamaktan göz pınarları kurudu, vaat ettikle
ri gibi artık analar gözyaşı dökemiyor. 

«Devlet yönetimini faşistlerden kurtaracağız» de
diler, devlet yönetimini TÖB - DER, POL - DER, 
aşırı solcu dernek, sendika ve meslek 'kuruluşlarına 
teslim ettiler. 

«Düşünsel özgürlük, özgür insan» dediler, evin
de dini kitap okuyana, beraberce dua edenlere yeni
den zulme başladılar. 

«İktisadi Devlet Teşekkülleri zarar ediyor, bun-
laıın zararını önleyeceğiz, bunun için hususi İşletme-
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ler Bakanlığı kuruyoruz» dediler, 1978 yılında KİT'
lerin zararlarını 76 milyar liraya çıkarttılar. İBu Ba
kanlık KİT'lerin zararını ortadan kaldırmak için de
ğil, 'bir yılda 2 misli artırmak için kurulmuş oldu. 
Esasen bu Bakanlığa kâr eden kuruluşları bağladı
lar, onları da zarar eder halle getirdiler. 

«Memurlar için Danıştay 'kararını uygulayaca
ğız» dediler, mazlum memurlar için alınan Danıştay 
'kararlarının hiçbirini uygulamadılar. 

«'Memura refah getireceğiz» dediler, her şeyi yüz
de yüz pahalılandırdıkları halde, memur katsayısını 
'14% tutarak Meclîse geldiler. Daha 3 sene önoe «Kat
sayı en aşağı 18 olmalıdır» diyen bunların ta kendisi 
idi. 

«•Doğu Anadolu'yu kalkındıracağız» dediler, işba
şına gelir gelmez ilk yaptıkları iş, Doğu Anadolu'da 
kurmakta olduğumuz ağır sanayi tesislerini sökmeye 
karar almak oldu. 

«Güneydoğu Anadolu'ya özel bir programla kal
kındıracağız» dediler, buradaki her türlü yatırımı 
durdukları gibi, bu bölgeyi kalkındırmak için, 
oradaki barajların kurulması için öncelikle başlattı
ğımız, bir yılda gece gündüz çalışarak inşaatının dört
te üçünü tamamladığımız 5 tane çimento fabrikamı
zın hepsini durdurdular, hepsinin müteahhitleri iş
leri terk edip gitmiştir. 

isimlerini sayıyorum: Ergani Çimento Fabrikası, 
siloları dahi bitmiştir, makineleri bile Almanya'da 
hazırlanmıştır. Aynı şekilde Darende Çimento Fab
rikası, Urfa Çimento Fabrikası, Adıyaman Çimento 
Fabrikası ve Siirt Çimento Fabrikası. Biz bu 5 tane 
fabrikaya başladık, gece gündüz bir yılda dörtte üç 
inşaatını tamamladık, makinelerin'i dışarıya sipariş 
ettik, bir an evvel bunlar kurulsun, kalkınma bakı
mından, her yönden ihtiyacı bulunan Güneydoğu 
Anadolu'nun çimento ihtiyacı karşılansın dedik. Her 
şeyi kuruttukları gibi bu müteahhitlerin parasını ver
mediler, müteahhitler işleri terk etti ve Güneydoğu'-
ya ait yaptıkları sadece edebiyattan ibaret kaldı. 

Muhterem milletvekilleri, «memura, işçiye, tüm 
ezilenlere insanca bir yaşaım» vaat ettiler, memuru, 
işçiyi, çiftçiyi, esnafı, bütün dar gelirlileri ağır faiz 
ve vergi yükü altında inim inim inlettiler, hâlâ da in-
ietiyorlaf. 

«Sömürüye paydos, vurgun düzenine son» de
diler, büyük sermayeye teslim oldular, en büyük 
vurgunlara ve yolsuzluklara alet oldular. Milli motor 
sanayiini dahi hakiki imalattan montaja çevirmeye 
kalktılar. 

I «Yabancı sermayeye hayır» dediler, yabancı ser
mayenin en yakın dostları olduğunu ispat ettiler. 

Üç yıl önce, «Tütün başfiyatı en aşağı 75 lira ol
malıdır» dediler. Şimdi işbaşına geldiler, 3 yıl son
ra 69 lira başfiyat verdiler. 

Kıbrıs'ın fatihi diye mihverli resimlerle etrafı do
nattılar, şimdi 3 dolar için Kıbrıs'ı geri vermeye 
kalkışıyorlar. 

Bütün bu tezatları daha fazla saymakta fayda 
görmüyorum. Bu gerçeğin en güzel sembolü bir 
gazetecinin Sayın Ecevit'in negatif ve pozitif resim
lerini yan yana basarak altına, «İktidar ve muhale
fet» diye yazmış olduğu tablodur. Bu tabloyu da* 
bu Hükümete bu tarihi günde huzurlarınızda ithaf 
ediyorum. İşte sizin fotoğrafınız bunlardan birisi de
ğil, ikisi beraber meydana gelen takımdır. Siz bu ta
kımsınız, muhalefette ne dediyseniz, iktidarda onun 
tersini yaptınız. Bugün de ne diyorsanız fiiliyatta tam 
tersini yapmaktasınız. 

Muhterem milletvekilleri, işte bu, gerçeklere işa
ret ettikten sonra, şimdi çok kısaca bütçenin rekam-
ları içerisine girebiliriz. 

1978 yılında ne oldu? 1978 yılında bu Hükümet 
1 195 000 000 liralık bir milli gelir rakamı takdim 
etmektedir.' Bu milli geliri, doları 25 liradan çevirir
sek, 48 milyar dolar eder. 1977 senesinde dolar 18 li
raydı. O zamanki milli geliri 18'e taksim ettik mi, 
yine 48 milyar dolar buluyoruz. 

Binaenaleyh, milletlerarası ölçüde aslında 1978 
yılında milli gelirde dahi, 1977 yılına nazaran para 
kıymeti düştüğü için herhangi bir ilerleme olmamış
tır. Bırakınız ki rakamlar olarak orta yere konmuş 
olan % 3'lük kalkınma hızı nüfus artışını ancak kar
şıladığı için, Cumhuriyet tarihinde ilk defa kalkın
ma hızı sıfıra düşmüştür. 

Fert başına milli gelir 1977'de 20 534 liraydı. O 
zaman dolar 18 liraydı; bu 1 130 dolar yapıyordu. 
1978'deyse 27 698 liraya çıkmış; fakat paranın kıy
meti dolar 25 olacak şekilde düştüğü için, yine fert 
başına milli gelir 1 130 dolarda kalmıştır. Başka ül
keler ilerlediklerinden dolayı milletlerarası yarıştan 
2-3 sene esnasında eriştiğimiz 40'ncı sıradan, tekrar 
50'nci sıraya bu Hükümet sayesinde yuvarlanmış bu
lunuyoruz. 

Gayrisafi milli hâsılada yapısal değişiklik olarak 
Türkiye sanayileşmektedir. Yurt içi hâsılanın daha bü
yük payı yıldan yıla sanayie kayması lazım gelir
ken, 15 yıllık plan devresinde adım adım bu ger-

j çekleşmişken, sade bu Hükümet devresinde sa-
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nayiin nispeti, tarımın nispeti aynen yerinde kalmış
tır. 

Yatırımlara gelince : Bu Hükümetin yatırımlar 
hususunda orta yere koymuş olduğu rakamlara bir 
göz atıldığı zaman, bu Hükümet sabit sermaye yatı
rımı olarak 245 milyar lirayı 1978'de gerçekleştirdi
ğini söylüyor. 1977'de 199 milyar liraydı. Bu sene 
fiyatların % 60 düştüğü dikkate alınacak olursa, ha
kikatte fiziki yatırım gerçekleşmesi o beğenmedik
leri, tenkit ettikleri 1977 senesindeki gerçekleşmenin 
tam yarısı kadar. 

Bu sebepten dolayıdır ki, aslında özel sektör de, 
kamu sektörü de 1978 senesinde yatırım yapama
mıştır. Türkiye'de ekonomik hayat bir krizin, bir fel
cin içine gitti. Nasıl yatırım yapılsın ki sanayie ayır
dığımız 13,5 milyara, haksız bir şekilde özel sektö
re, kendinden önceki devrede, bir senede yapılmış 
olan ithalatın kur farkı adı altında bir vergi koydu. 
18 milyar liralık bir vergiyle özel sektörü kıpırdana-
maz hale getirdi. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin meyda
na getirmiş olduğu diğer neticelerin, 1978 yılındaki 
neticelerin üzerinde uzun boylu duracak değilim. Üre
tim tablosuna bir göz attığımız zaman, her yıl mey
dana gelmiş olan tabii artmaların bu yıl durduğunu 
görüyoruz. Sanayide 1977 yılında milli gelire katkı 
artışı, üretim artışı % 10,9 olmuştur, 1977'de, o be
ğenmedikleri yıl. Bu Hükümetin 1978 yılındaysa bu 
artış, yarı yarıya düşmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, böylece 1978 yılı ra
kamlarla incelendiği zaman, daha önceki yıllardaki 
gelişmenin tersine dönüşünde ekonomik krizin, pa
halılıkların, karanlıkların içerisine düşme yılı olduğu 
görülüyor. 

Dış ticaret konusunda, biraz evel başka bir mü
nasebetle temas ettim, İthalatı azaltmak marifet de
ğildir. 1978 yılında Türkiye petrol, fuel oil, benzin, 
gübre, zirai ilaç, tıbbi ilaç, röntgen filmi, gaze
te kâğıdı, sınai mamulleri sahalarında, hammadde sa
hasında yokluk ve kıtlık içerisinde kalmıştır. 

Siz milletin ihtiyacını getirmeyin, kapıları kapa
tın, ondan sonra da «Dış ticaret açığını azalttım» de
yin. Bu ne ters düşüncedir, bu ne sakim muha
kemedir... 

Muhterem milletvekilleri, ihracat hususunda ileri 
sürülen artmaya gelince : 

İhracat 1977'de 1 750 000 000 dolardı. 1978'de 
bunun 2 100 000 000 dolar oluşunu bir büyük ba
şarı olarak bu Hükümet göstermeye kalkmaktadır. 

Halbuki, aradaki ufak farka bakacak olursanız; 1977' 
de bize ihracat ambargosu konmuştu ve biz bunları 
dünya fiyatından satmak istiyorduk, bu Hükümet dö
viz darlığından, yok pahasına bunları sattığı için bi
zim Hükümetimiz devrinden almış olduğu buğdayı, 
tütünü, pamuğu paraya çevirmiştir, ihracat rakamı 
diye önümüze getirdiği rakam, bizden almış olduğu 
zirai ürünlerin satışından ibarettir. 

Türkiye'de asıl meknuz olan, asıl geliştirilmesi ge
reken, sınai mamul ihracatı açısından, bu Hükümet 
sınai mamul ihracatını en aşağı % 25-30 artırması 
lazım gelirken, % 20'ye yakın nispette azaltmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye sınai mamul 
ihracatı bakımından çok büyük bir potansiyele sahip
tir. Bu gerçeği huzurlarınızda bir kere daha ifade 
ediyorum. Bizim halimizi düşününüz; biz ürettiğimi
zin ancak i% 3'ünü ihraç eden bir ülkeyiz. Bugün yer 
yüzünde öyle ülkeler var ki, ürettiğinin % 50'sini ih
raç ediyor. Türkiye ürettiğinin % 3'ünü değil, <% 6' 
sini ihraç etse, 3 milyar dolarlık dış ticaret açığı ka
panır gider. Türkiye için bu meseleleri halletmek 
aslında bünyevi olarak bu kadar kolaydır. Bunun 
için ne Kıbrıs'ı Yunanistan'a geri vermeye lüzum var, 
bunun için ne IMF'nin emriyle paranın kıymetini 
bir yılda 5 kere düşürmeye lüzum var. Sadece kendi 
milletinize dönünüz, inanınız ve kalkınmayı kendi 
milletinizle yapmaya ağırlık veriniz. 

Türkiye'nin dış ticaret hacmi zaten çok dardır. 
Gayri safi milli gelirin ancak % 20'sini tutmaktadır, 
ithalat ve ihracatın yekûnu. Bugün bir Belçika'da bu 
nispet % 97'dir, bir Hollanda'da % 98'dir. Gayri sa
fi milli hâsılalarının bu kadar büyük bölümünde it
halat ve ihracat yapabilen ülkeler varken, bizim baş
ta sınai mamul ihracatımız olmak üzere ihracatımı
zı geliştirmek hususunda mutlaka beklenen ihracat 
seferberliğinin yapılması lazımdı?. Ancak, bu Hükü
metin politikalarıyla bunun yapılması mümkün de
ğildir. İşte 1978 senesinde, bunlar yapılamamıştır, sı
nai mamul ihracatı geri gitmiştir. Aslında sınai ma
mul ihracatı diye rakamlarda, tablolarda gözüken ra
kamlar da bizi aldatmamalıdır. Bizde zeytinyağı sa
nayi mamulü sayılır, bizde en basit tarım ürünleri 
hep sanayi mamulü sayılır. Hakiki sanayi mamulü 
açısından baktığımız zaman bilfiil makine imalatına 
ait ihracat kalemini ele aldığımız zaman, bunun büt
çedeki, ihracattaki kalemi 35 milyon dolardır. Huzur
larınızda üzülerek ifade ediyorum ki, bizim dış tica
ret kaleminde 35 milyon dolar tutan hakiki sınai ma
mul ihracatımıza karşılık, aynı kalemlerde bir küçü-
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. cük Yunanistan 1 milyar dolardan daha fazla ihracat 
yapmaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki, ihracat sefer
berliği atılacak ilk adımdır, her şeyi darlaştıran bir 
zihniyetle halledilecek bir konu değildir. İş bir kriz 
noktasına gelmiştir. Mutlaka bu noktada bunun hal
ledilmesi lazım gelir. 

Ödemeler dengesine bir göz attığımız zaman... 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, afedersiniz; görüş

me sürenizin bitmesine 1 saat kaldı efendim. 
Buyurunuz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem milletvekilleri, 1978'deki ödemeler 
dengesi rakamlarına bir göz attığımız zaman 1977'de 
işçilerden gelecek olan döviz miktarının 1 150 000 000 
dolar olacağını tahmin ediyorduk; bunu 982 milyon 
dolarla gerçekleştirdik. i% 84,5 oranında bir gerçek
leşme olmuştur. Halbuki, 1978'de bu Hükümet 1,3 
milyar dolar işçi dövizi geleceğini ifade etti, buna 
mukabil 750 milyon dolarlık bir işçi dövizi geldi. 
Gerçekleşme oranı % 60'a düşmüştür. Dışarıdaki 
işçi bu Hükümet işbaşında iken Türkiye'ye döviz 
göndermiyor; çünkü Türkiye'nin durumunu karanlık 
görüyor; çünkü bu Hükümet, üst üste almış olduğu 
kararlarla serbest piyasa fiyatıyla resmi kur arasına 
büyük bir uçurum sokmuştur, hiç bir işçi bir tek mar
kını dahi Türkiye'ye göndermekte en ufak bir menfa
at görememektedir. Bize gelince, biz bildiğiniz gibi 
ihracat seferberliği hususunda 8 Eylül 1977 tarihli 
Kararnamemiz ile işçi dövizlerine 5 sene kur garan
tisi tanımış idik. İşçilerin Türkiye'deki yatırımlarının 
ilk yıldan itibaren kâr hissesi alması için Sanayi Ba
kanlığı bütçesine 3 milyar liralık teşvik fonu koymuş
tuk. Bunların hepsi duvarlara kırmızı boya oldu ve 
işçi dövizleri de böylece görülmemiş derecede azaldı. 

Diğer yandan dış borç faiz ve ödemeleri yıldan 
yıla büyük rakamlara ulaşmıştır. 1978 yılında 674 
milyon dolar dış borç, 570 milyon dolar da borç tak
siti ve faizi ödemek lazım gelirken, bu Hükümet 14 
ay sadece bunların ertelenmesi için uğraşıp, bocalayıp 
durmuştur. DÇM'den parasını çekmek isteyenlerin 
hiç birisinin parası, ilk defa bu yıl ödenmemiştir. 
Milli itibar tamamen zedelenmiştir. Bundan önceki 
yıllarda, her türlü güçlüğe rağmen DÇM'yi bir milli 
şeref vasıtası saymış, parasını isteyenin parasını mut
laka geri ödemeyi bir milli mesele addetmiş idik. 
Halbuki 1978 senesinde hiç bir DÇM geri verilme
miş, bunların ertelenmesi için kapı kapı, banka ban
ka, yüze yakın ülke dolaşılmış, yazı yazmıştır. 

I Maliye Bakanlığının Merkez Bankasından- çekmiş 
olduğu karşılıksız paralar da bu yıl büyük nispetlerde 
artmıştır. 1978 yılı başında bu miktar 56 milyar lira
ya düşmüş iken, zaman zaman 100 milyar lirayı aş
mıştır ve 1978 başındaki emisyon 77 milyar lira iken 
1978 Eylülünde bu 103 milyar lirayı bulmuştur. 

j Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin, bütün 
müteahhitler işleri terk ettikleri halde müteahhitlere 
olan borcu 50 milyar liranın üstündedir. Memur ma
aşlarını bile bu Hükümet, karşılıksız olarak para 
basmak -suretiyle uç uca yetiştirebilmekte, bir kısmı
nı da günü geçtikten sonra ancak yetiştirebilmekte
dir. Bugün gelinmiş olan iflas noktası maalesef bu
dur. 

KİT'lerin durumuna gelince : Büyük büyük laf
larla, «Biz KİT'leri zarardan kurtaracağız, bunları 

I ıslah edeceğiz, bunun için özel bir bakanlık kuruyo
ruz» diyen bu Hükümet 14 ayda KİT'ler sahasında 
ne yapmıştır? Yaptıkları iş yürekler acısıdır. Aslında 
hiç bir şey yapamamış, sadece bu uçuruma giden 
treni seyretmiştir, arkasından bakakalmıştır. Bakınız 
14 ay esnasında KİT'ler için hiç bir ciddi adım atıl
mamıştır, rakamlar ne konuşmaktadır: 1977'de KİT" 
ler 46 milyar lira yatırımla görevlendirilmiştir ve bu 
yatırımlar 1978 yılında 60 milyar liraya çıkartıldı. Bu 
60 milyar lira, aslında fiziki bakımdan, enflasyon do
layısıyla daha az yatırımla görevlendirmek demektir. 
Halbuki 1978'de KİT'lerin kaynak ödeme açığı 25 mil
yar liraya yükseldi ve 1977'de toplam finansman ola
rak 60 milyar lira gerekirken 1978'de bu miktar 88,5 
milyar liraya çıktı. Şimdi ise bu miktar, 95 milyar 
liralık yatırım görevi, 15 milyar liralık da zarar su
retiyle 110 milyar lirayı bulmakta ve bunu başka yer-

j den bulup KİT'lere getirmek ihtiyacıyla karşı kar
şıya kalınmaktadır. Bu KİT'ler ki, madenleri işlet
sin, millete zenginlik getirsin diye kurulmuş; bu KİT' 
ler ki, kömürleri işletsin, bu zenginliklerden millete 
gelir getirsin diye kurulmuştur. Vaktiyle bunları ku
ran CHP bunları nasıl verimsiz bir şekilde meydana 
getirmiş ise, şimdi bir kere daha eline aldıktan sonra 
bunların sadece zararlarını artırmıştır. Etibank geçen 
sene 10 milyar lira istiyordu, şimdi getirdikleri 1979 
bütçesinde 13 milyar lira ister hale geldi. Bu Etibank 
ki, madenlerden bizim bütçemize para getirecek, biz 
fakire vergi koymayacağız, o madenin geliriyle devlet 
masrafını karşılayacağız. Hayat görülüyor ki, kor
kunç bir şekilde bu Hükümetin elinde memleket me
seleleri tam tersine dönmüştür. 

I İstihdam bakımından 1978 yılı işsizliğin arttığı 
J bir yıl olmuştur. Nitekim, İstanbul Sanayi Odasının 
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yapmış olduğu bir açıklamaya göre, işini kaybeden, 
yeniden iş bulanlar arasındaki fark hesaplandığı za
man, 1 yılda, 1 milyon insan işsizler ordusuna ilave 
edilmiştir. Planlardaki birtakım rakamları Meclisin 
önüne getirmekle, bu nazari rakamlarla Türkiye'deki 
işsizlik meselesini ne tespit mümkündür, ne buna ça
re bulmak mümkündür. Aslında bu Hükümet mev
cut 4 milyon işsizler ordusuna 1 milyon daha ilave 
etmiştir. Yeni senede bir cari yatırımlar yürüyecek, 
asıl yatırımlar yapamayacağı için mevcut işsizler or
dusuna bir büyük işsizler ordusu daha ilave edecek
tir. Bu bakımdan bu Hükümet nasıl içerideki işçilere 
bir refah getiremedi, işsizler ordusunu artırdıysa, dış 
ülkede çalışan 2 milyona yakın memleket evladının 
<da hiç bir meselesiyle meşgul olmamıştır. Biz Çalış
ma Bakanlığının başkanlığında, dış ülkelerdeki işçiler 
meselesini inceleyerek bir yüksek komite kurduk. 
Kendi iktidarlarımız zamanında bu komiteyi her ay 
bir *kere topladık. 14 aydan beri bu komite bir kere 
toplanmıştır. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin bir 
tek meselesine bu Hükümet eğilmemiştir. Üstelik dış 
ülkelerde çalışan memurların kadrosunu tensikat ya
pıyorum diye 1/3 indirmiş, dış ülkelerde yapılacak 
olan hizmetleri, ki, esasen hiç göremeyen bu kad
royu ortadan kaldırmış, böbürlene böbürlene de 6 
milyon iktisat ettim demektedir. 400 milyar liralık 
bir bütçede 6 milyon lira iktisat ettim diye 2 milyon 
memleket evladı dışarıda perişan edilmektedir. 

Kısa bir süre önce yapmış olduğum seyahatte iş
çilerimizin inim inim inlediklerini bir kere daha gör
düm. Huzurlarınızda bunları dile getirmeyi bir va
zife sayıyorum. Yine işçilerimiz 2147 sayılı Kanu
nun bir aldatmaca olduğunu biliyorlar. Dışarıdaki 
emeklilik haklarının Türkiye'de sayılması manasıyla 
hiç bir alakası olmayan, en basit bir sigorta şirketi
nin daha büyük menfaat getirebileceği bu aldatmaca, 
işçilerimizi ayrıca üzmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin 1978 yı
lında bütün hakiki yatırımları, durdurup, kalkınma 
projeleri diye orta yere koyduğu ucubeleri hepiniz 
tebessüm ederek hatırlıyorsunuz. 

Bu Hükümet TRT'nin ve solcu basının desteğiyle 
birtakım hayalci ve çocuğumsu teşebbüsleri büyük 
projeler diye takdim etmenin şimdi acısını çekecek 
noktaya gelmiştir. Köy - Kent projesi ne oldu? Han
gi köye yol yapılıyor? Hangi köye elektrik gidiyor? 
Kimin Köy - Kent projesinden haberi var? Bunları 
televizyonlarda şişire şişire kimi aldattığınızı zanne
diyorsunuz? Köylü yine çamur içinde, yine susuz, 
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yine karanlıkta. Elbette bunun muhasebesini yapa
cak. 

KUP Projesi : Ne oldu KUP projesi? Gittiniz 
Hakkâri'de fotoğraf çektirdiniz. Köye ulaşım proje-
siymiş... Geçen sefer söyledim: Hakkâri size göre 
sürgün bölgesi, bütün Milli Selametçileri oraya sür
dünüz. Günü gününe rapor alıyoruz. O greyderleri 
Diyarbakır'dan fotoğraf çekmek için getirmişsiniz, 
fotoğrafın arkasından da geri götürmüşsünüz. Grey
der kim, köye yol yapmak kim? Siz sadece gazetede 
manşet, siz sadece TRT'de o haber bülteninde mil
leti nasıl oyalayacaksınız, bunları düşünüyorsunuz. 

«KİP» adını taktığınız, taş toplama projenize ge
lince; siz bize ağır sanayide projeniz yok diyordunuz. 
Bizim böyle KÎP'imiz, KUP'umuz yoktur, olamaz. 
Bu müstesna projeleri ancak sizin gibi büyük dahiler 
orta yere koyabilir. Köylerde taş toplama projesiyle 
kime iş buldunuz? Köyde domates toplama proje
siyle hangi köylüyü aldattınız? (AP, MHP ve MSP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gençlik kampları diye TRT'de yaptığınız bütün 
bu neşriyatın hepsi yarın önünüze bir fatura olarak 
dönüp gelecek; millet, pahalılık altında, işsizlik altın
da inim inim inlerken siz KİP'nen, KUP'nan kimi 
aldatacağınızı zannediyorsunuz? 

Şu Köy - Kent için Planda, Sayın Başbakanın 
burada kalkıp yaptığı konuşma, ne kadar üzerinde 
durulacak, ibret alınacak bir konuşmadır. «Efendim, 
biz bunu deniyoruz, tutarsa devam edeceğiz, tutmaz
sa bırakırız...» Bu nasıl hükümet idaresi, bu nasıl 
devlet anlayışı? Bu memleket sizin tecrübe tahtanız 
mı? Gidin öğrenin, ondan sonra buraya gelin. (AP, 
MHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunlar, bilinmeden, öğrenilmeden yapılacak işler 
değil; lafla peynir gemisi yürümez. 

•Bak sizin projelerinizi sayıyorum : Köy - Kent, 
KUP, KİP, Domates Toplama Projesi, bir de MİP 
projeniz var, neymiş bu, Militanlara İş Bulma Pro
jesi... (Gülmeler) 

Bunun yanında, Halk Sektörü... Yeniden hiçbir 
şey kuramayacağınızı anladığınız için, 4 sene sonra 
geldiniz, acaba mevcutlara, Halk Sektörü adı altın
da birtakım militan kuruluşlara nasıl devrederiz... 

Şimdi, işte bu kadarcık tecrübe sahibi oldunuz. 
Yani, yeni bir şey kuramayacaksınız. Vaktiyle çünkü, 
Hayat Holding adı altında orta yere koymuş olduğu
nuz hayallerin yürümediğini gördünüz. Şimdi mevcut-* 
lan nasıl devredebilirsiniz; bu yola saptınız, 
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Muhterem milletvekilleri, bakınız, bu Cumhuriyet 
Halk Partisi bir balon gibi şişirildi; geldi, devrini ta
mamladı, iflas etti, tükendi, gidiyor. 

Emin olasınız ki, şu 14 aydan sonra geriye paha
lılık, işsizlik, karanlık, KİP, KUP kalacak; işte siz 
bundan ibaret kalacaksınız. Bu, hakikaten milletimiz 
için acı bir tecrübe olmuştur. Tek tesellimiz, bunlar
dan alınan derslerle inşallah bu aziz millet, bir daha 
bu yanlış zihniyetlerin arkasına düşmek hatasını işle
meyecektir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, rakamlarla hu
lasa edecek olursak, 1978 yılının menfi sonuçlarını 
şöyle toplayabiliriz : 

Kaynaklarda beklenen hedeflere ulaşılamamış, 
gayrisafi milli hâsıla artışı Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa en düşük seviyeye düşmüş, kalkınma hızı sıfıra 
indirilmiş, asıl kalkınmayı beklediğimiz sınai mamul 
üretimi artışlarında, plan ve programın ilk defa yarısı 
nispetine düşülmüş; diğer yandan kamu ve özel ke
simde bütün yatırımlar durmuş, yatırım temayülleri 
önlenmiş, üretim açısından olumsuz bir yıl geçiril
miş, sanayi sektöründeki üretimler, beklenenin yarısı 
nispetinde ancak artış gösterebilmiştir. Kamu tasarruf
ları sağlanamamış, KİT'lerde bütün büyük zamlara 
rağmen açıklar büyümüştür. Yatırımlar gerçekleştiri
lememiştir ve yatırımların durduğu bir yıl olmuştur. 
Büyük hamlelerin tersine döndüğü, fabrikaları işlet
meye açmak değil, bunların sökülmesine karar alın
dığı bir yıl olmuştur. Millete korkunç bir pahalılık 
getirilmiş, eşi görülmemiş c/ 60 nispetinde enflasyon 
rekoru kırılmış; ülke anarşi içerisinde kana boyan
mış, dışa bağlı bir ekonominin acı tatbikatı köylüyü, 
işçiyi, memuru, esnafı, dar gelirliyi bütün bir yıl bo
yunca ezik ezik ezmiştir. 

İşte, bütün bu tatbikatı yapmış olan bu Hükümet, 
şimdi Yüce Meclisin önüne 1979 yılı bütçesiyle çıktı 
geldi. Bu Hükümet, 1979 yılı bütçesinde 395 milyar 
liralık bir ödenekle önümüze geliyor ve diyor ki; bu
nun 385 milyarı genel bütçe, 77'si katma bütçedir; 
67 milyar Hazine yardımı olacak, 395 milyar liralık 
bir konsolide bütçeyle 1979 ihtiyaçlarını karşılayaca
ğız. Bu 395 milyar liranın 188,5 milyarı, programda 
cari masraf olarak öngörülmüştü, buna 185 milyar 
ayırıyoruz diyor; yatırımlara 93,5 milyar ayıracağız 
bütçeden diyor; sermaye teşkili ve transferlere de 117 
milyar ayıracağız diyor. 

Bu bütçenin içerisinde, başka bir münasebetle ko
nuşmamın başında da arz ettiğim gibi, birçok bütçe
ler % 100 nispetinde arttığı halde, Sanayi Bakanlığı
nın, Devlet Planlamanın ve ne hikmetse Selçuk Üni-

I versitesinin ödenekleri sadece azaltılmıştır ve çok ca-
I libi dikkat olarak, Milli Savunma Bakanlığının büt

çesinde, başka bakanlıklarda % 100 artış öngörül-
I düğü halde, sadece % 15 kadarlık bir artışla iktifa 

edilmiştir. Bunun, ne derece çıkmaz içinde olundu-
I duğu, bununla bu hizmetlerin görülemeyeceği, dola-
I yısıyla bu bakımdan bu bütçeyi esasen samimi telak-
I ki etmemek gerektiği apaçık gözükmektedir. 
I Muhterem m illet vekiller i, şayet bu bütçeyi, ge-
I çen yılın enflasyonu, bu yılki enflasyonla beraber 

dikkate alacak olursak, demin bir münasebetle söy
lediğim gibi, <c/c 60 enflasyona, göre, bu bütçenin 520 

I milyar olması gerekir. Yine, bu bütçenin, Türkiye' 
nin her yıl % 15 - 20 nispetinde sabit fiyatlarla bir 

I bütçe büyümesine ihtiyacı olduğu dikkate alınacak 
olursa, en asgariden bu 395 milyar liralık bütçenin 
600 rmilyar lira olması lazım gelirdi. Bundan aşağı 
ne yaptıysanız gayri samimisiniz, Türkiye'yi çökerti-

I yorsunuz, geri götürüyorsunuz. 
j Bu sebeplerden dolayıdır ki, cari masraflar sizi 

zorlayacaktır. 600 milyar olması lazım gelen bir büt
çeyi 395'te tutamayacaksınız. Yıl sonunda büyük 

I açıklarla orta yere çıkmaya mecbur kalacaksınız, bir. 
Daha acıklısı, siz yatırımları yapamayacaksınız. Bü
tün elinize geçen parayı memur maaşlarına verecek
siniz. Tümüyle israf olan bir yılı orta yere koymak
tan ibaret (kaybolmuş bir yılı getireceksiniz. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Hani memura 
bir şey vermiyorduk? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Size 3 
tane rakam veriyorum. Bakınız inşaat demiri 1977' 
de 10,5 liraydı, 1978'de sayeyi Hükümetinizde 16 li
ra 25 kuruşa çıktı; % 55 fiyatı arttı. 

Çimento 40 liraydı, sayeyi Hükümetinizde 60 li
raya çıktı; 'O/c 50 fiyatı arttı. 

Kereste 6 500 liraydı, 10 bin liraya çıktı. Yer ka
rosu 45 liraydı, 100 liraya çıktı; % 122 arttı. 

Bir metrekare inşaat, arsa payı dahil 2 400 Ma 3 
I bin lira iken sayeyi Hükümetinizde bu 6 bin lira ile 

7 bin liraya çıktı. Onun için sizin bu getirmiş oldu
ğunuz rakamlarda «yatırımları geçen seneye nazaran 
c/c 40 artırıyorum»' demenizin hiçbir manası yoktur. 
Çünkü siz yatırımlarda >% 100'den daha fazla bu se
ne masraf harcamaya mecbursunuz. Netice itibariy-

j le şayet o yatırımlara ayırdığınız parayı hakikaten 
yatırımlar için kullansanız dahi, yine de yapacağınız 
fiziki gerçekleşme 1977 senesinde bizim yaptığımı
zın yarısını aşamayacaktır. Kaldı ki, sizin yatırım de-

I diğiniz nedir? Uludağ'da yaptığınız dinlenme kamp-
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lan. Siz savurganlığı kaldırmaya geldiniz ya, her de
diğinizin tezadını yapmaya memursunuz ya, Uludağ' 
da programa koyduğunuz dinlenme kampıları da si
zin hesabınızda yatırım diye gözüküyor. Yine yatı
rımlar adı altında alınan ne kadar araba varsa, ne 
kadar fuzuli masraflarınız varsa bunîann hepsi de 
gene yatırım diye gözüküyor. Bütün bu kabukları so
yarsanız (içinde sadece birkaç tane taş yığını, birkaç 
tane tuğla Ikalır, Sizin yatırım dediğiniz işte budur. 

Muhterem milletvekilleri, asıl hayati yatırımıiarın. 
hepsi durmuştur. Bu Hükümetle bunları konuşmak 
bile mürnkün değil. TÜMOSAN ne oldu; Takım Tez
gahlan ne oldu; Elektronik Sanayi ne oldu; Uçak 
Sanayii ne oldu? Bunların hiçbirisinin şu programda 
kaç kuruşluk yatırımla, nereden nereye götürüleceği
ne ait tek kelimelik bir malumat yok. Öyle bir prog
ram getirilip Meclise takdim edilmiştir ki, bütün Ka
mu tktıisadi Teşebbüslerinin yatırımı haıkkında bir 
tek kelime konmuş. Bu Hükümetin bununla ne ya
pacağını kim nereden bilecek? Aslında tek iktisatları 
budur. Hiçbir şey yapmayacakları için mürekkebi 
de harcamamak yolunu tercih etmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bu bütçenin gelir kısmı
na gelince; bu bütçe 320 mOIyar liralık vergi alaca
ğını öngörüyor. 1978'de bütçe 240 milyar, «bir sene
de 320 milyara vergiyi çıkartacağım»! diyor. Bütün 
50 milyon insanın kulakları çınlasın. Bu devletin ida
resinde bugüne kadar hiçbir senede bu nispette ver
gi artırıldığı görülmemiştir. 240 milyardan 320 mil
yara vergi çıkacak. Aslında nedir önümüzdeki hadi
se derseniz, ben size inandığım cevabı vereyim; bir 
büyük adaleti ilahiye var: Bu millet yanlış bir zih
niyetin, batılın peşine düştü, şimdi cezasmı çekiyor. 
Vergiyi vere vere inim inim inliyor. (AP, MSP ve 
MHP sıralarından alkışlar). Aslında gerçek bu. Ger
çek bu, cezasını çekiyor. Sizin temsil ettiğiniz zihni
yetin arkasına düşmenin cezası olarak bu dahi azdır. 
Çünkü bu milletin içerisinde gene Milli Selamet diye 
bir rahmet vesilesi var. (Gülüşmeler, MSP sıraların
dan alkışlar). 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, bakınız bu 320 
milyar lirayı alacağım ve hiçbir şey yapmayacağım 
diyen şu Hükümet 320 milyar lirayı nereden alacak; 
vergi gelirleri. Bunun 32 milyarı vergi dışı, 8,7 mil
yar lirası özel gelir, 25 milyar lirası iç istikraz, 10 
milyar lirası da katma bütçe. Bunları dışarıya çıkar
tacak olursak, bütçenin % 80 kısmının vergilerden, 
faklir fukaradan alınan vergilerden olduğunu görüyo
ruz, 

Geçen yıl 133 milyar lira olan bu vergi, bu sene 
190 milyar lira olarak hesaba katılmıştır. Siz, o fa
kir köylünün bu sene ne çekeceğini düşününüz. 1978' 
de köylü, işçi, esnaf eski yıllardan kıyıda köşede ne, 
hangi ihtiyadı varsa onları tüketti. Bu sene bu ağır 
yükü yükleyemezsimz. Yükleyemezsiniz, çünkü bunu 
taşıması mümkün değildir. 

Şimdi bakınız, bunun manası, bu Hükümet bu 
sene işçiyi, köylüyü, memuru, esnafı ağır vergilerin 
altında, geçen senekine nazaran % 50 nisbetinde da
ha fazla ezmeye niyet etmiştir. Önümüzdeki rakam
ların manası budur. Bizim söylediğimiz gerçekler ne
rede, bu tersine gidiş nerede? Hani Türkiye yavaş 
yavaş, dünyanın en zengin maden memleketi olduğu 
için, devlet gelirlerini milli servetlere kaydıracak idi? 
Ne gezer. 

Bakınız, 1977 yılında Etibank'ın zararı 1,7 mil
yardı, «bunları zarardan 'kurtaracağız» diye geldiler, 
Etibank'ın zararı 2 milyara çıktı. 

Türkiye Petrollerinin zararı 2 milyardı, «zarar
dan kurtaracağız» dediler, zararı 3 milyara çıktı. 

TKÎ'nin finansman ihtiyacı 1977'de 10 milyardı, 
1978'de 15 milyara çıktı. 

Yine Etibank'ın finansman ihtiyacı 3,2 milyar iken, 
1978'de 4,3 milyara çıktı. 

Hükümet programında, Planda getirilen her türlü 
belgenin içerisinde, «İktisadi Devlet Teşekküllerini 
kaynak meydana getirecek kuruluşlar haline döndü
receğiz» diye diye diye yaptığınız savurganlık ve mü
rekkep israfı nerede, fiiliyatta önümüze getirdiğiniz 
felaket nerede? Niye rakamlar hep size ters düşüyor? 
Niçin bu rakamlarla hiçbir zaman aranızı düzelteme
diniz? Rakama gittiğimiz zaman bir büyük felaket, 
ne sizin TRT'nize, ne sizin solcu basınınıza, ne sizin 
literatürünüze uymuyor rakamlar. 

Vergi yükü 1977'de «Vergi/gayri safi milli hâsıla» 
19,4 iken, bu Hükümet bunu 1978'de 20,1'e çıkartmış 
idi. Şimdi «Bunu 1979'da % 25'e çıkartacağım» di
yor. Bir yılda % 20'den % 25'e vergi yükünü çıkart
mak ve buna ıağmen hiçbir şey üretmemek, bu mil
let için ne büyük talihsizliktir. Bir kere daha ifade 
ediyorum ki, bu vergilerin hepsi işçiyi, köylüyü, me
muru ezecek vergilerdir. Çünkü bizde, altını çizerek 
ifade ediyorum, bizim Maliyemizin vasıtalı vergi de
diği, fakir fukara için vasıtasız vergidir, onu doğru
dan doğruya Devlete ödüyor; vasıtalı vergi dediği va
sıtasızdır, vasıtasız vergi dediği fakir fukaranın vası
talı olarak, birtakım satıcıların üzerinden Devlete öde
miş olduğu vergidir, 

50 — 
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Bu sebepten dolayıdır ki, bu bütçelerin anahusu-
siyeti, vergilerin büyük ölçüde artırılması, buna mu
kabil fiziki olarak yatırımların durdurulması mana
sını taşımaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet 1979 yılın
da katma bütçeden 93,5 milyar, KİT'lerden 93 mil
yar, döner sermayeden 2,3, katma bütçeden 10 mil
yarlık yatırım yapacağını ifade ediyor; 359 milyar 
liralık yatırım yapacağım diyor. Geçen yıl 245 mil
yar liralık yatırım öngörülmüş idi. Bu yatırım ile ne 
yaptıkları ortadadır. % 60 fiyat farkı dikkate alınacak 
olursa, yeni yılın da yatırımsız bir yıl olacağı gözü
kür. 1976'da gayri safi milli hâsılanın 1979'da 6,7, 
yurt içi hâsılanın 6,9 nispetinde artacağının Planda 
hedef olduğunu, halbuki geçen sene 6,1 hedef alın
dığı halde ancak % 3 meydana geldi, kalkınma hızı 
sıfıra düştü. Bu yıl da, maalesef, bu getirilen bütçe
deki rakamlarla aynı derecede talihsiz bir yıldır. Sa
nayileşme bakımından getirilen rakamlar kifayetsiz
dir. Türkiye'nin hızla gayri safi yurt içi hâsılasının sa
nayi bölümünün artırılması lazım gelirken, bu husus
ta geçen yıl ilk defa Cumhuriyet tarihinde yerinde 
saymıştır bu memleket; bu sene de aynı tehlike ile 
karşı karşıyayız. 

Üretim olarak getirilmiş olan rakamlar yetersiz
dir. Enerjinin, 24 kilovat saate çıkcağını ifade et
mektesiniz. Bunun, bugünkü şartlar altında, çıksanız 
da, yetmeyeceği çok açıktır. Bu yetmediği için de bu
na bağlı, çimento, gübre, diğer demir çelik ve saire 
üretimlerde de aynı şekilde darboğazlarla karşılaşıla
caktır. 

Ödemeler dengesine gelince; bu Hükümet, bu yıl 
2 750 000 000 dolarlık ihracat yapacağını, buna mu
kabil 5 milyar dolarlık ithalat yapacağını öngörmek
tedir. Türkiye'ye 5 milyar dolarlık ithalat yetmez. Siz 
5 milyar dolarlık program yaparsanız fuel oil olma
yacak, gübre olmayacağ, ilaç olmayacak, film olma
yacak, 1978'de çekilen yokluklardan daha büyüğü 
1979'da milleti kasıp kavuracak demektir. 50 milyon
luk kalkınan bir Türkiye'yi 5 milyarın içine sığdıra-
mazsınız. Biz 1977'de 5 750 000 000 içine sığdırırken 
büyük güçlüker çektik. 2 sene sonra bu dapdaracık 
kalıpların içine Türkiye'yi sokmak mümkün değil
dir. 

Tabii işçi dövizleri olarak tahmin edilmiş olan 1,1 
milyar doları da bulamayacağınız açıktır. Bu yılkı 
gibi en aşağı 400 milyon dolar buradan açığınız ola
cak. 800 milyon dolar program kredisi ve 1,4 milyar 
dolarlık kredilerin de fiilen kullanılması yine hayali 
gözükmektedir. 

İstihdama gelince; bu yıl yeniden 300 bin insana 
işyeri hazırlamak lazım gelecektir. İşsizlik ordusu ar
tacaktır. Şimdi IMF'nin baskısı üzerindedir, bu Mart 
ayından sonra hepimiz korkuyoruz tekrar IMF'nin 
emriyle para kıymetini düşürmeye kalkacaksınız, böy
lece bu millet yeniden büyük pahalılıkların içine yu-
varlanacaktır. Siz sadece millete bunaltı ve karanlık 
getirmiş olmaktasınız. 

Kısaca bu bütçeyle ne gelmektedir arz edeyim: 
1978'de nasıl her şey % 100 pahalılandıysa buna mu
kabil taban fiyatlarını sadece % 10 artıfdıysanız, yine 
aynı şekilde köylüyü bu yıl da bunaltacaksınız. Köy
lüye 1979'da ne getiriyorsunuz? işte en son vermiş ol
duğunuz tütün fiyatıyla bu ortadadır. 3 sene önce siz 
tütünün en aşağı 75 lira olmasını söylüyordunuz, şim
di 69 lira fiyat verdiniz. Bu fiyatlarınız sizin bu yılki 
taban fiyatlarınız için bir göstergedir. 

GALİP ÇETlN (Uşak) — 18 lira tütünün kilo
su ben aldım, ben. 

NECMETTİN ER BAKAN (Devamla) — Her şe
yi % 100 pahalılaştırdığınız halde, şimdi bu sene yi
ne taban fiyatlarından takriben % 10 civarında yapa
cağınız bir artma, artık yedekleri tükenmiş olan köy
lüyü sadece bir patlama noktasına getirecektir. Para
nın kıymetini düşürdünüz, ağır faizler altında köylüyü 
eziyorsunuz. Köylü, köy pazarında ne satın alsa, öde
diği paranın l/3'ü faizdir, 1/3'ü vergidir. Tüccarın 
bankaya ödediği para, köyün pazarında köylüye ödet
tiriliyor. Tüccardan almak istediğiniz vergi, vergiyi 
gelirden aldığınız için köyün pazarında köylüye ödet
tiriliyor. İlkbahar gübresini hazırlamış değilsiniz; 
memleketin ilkbahar gübresi ihtiyacının yarisı bile te
min edilmiş değildir. Türkiye, elinizde bir vahim kıtlı
ğa itilmektedir. 

Bunun yanında, şimdi KİT'lere yeniden zam 
yapacaksınız akaryakıttan başlayıp köylünün aldığı 
kaputbezine, gazına kadar getireceğiniz bu zamlar 
köylüye tahammül edilmez bir devre açacaktır. 

Bu sebepten dolayıdır ki, getirmiş olduğunuz ver
gi kanunu da, bütün bu darlığınızın tuzu biberi duru
mundadır. Zira, bu vergi kanunu ile köylünü 2 tavu
ğundan ve 1 merkebinden vergi almayı gözetir hale 
geçiyorsunuz. 

Her şey pahalılaştığı için, yatırımların fiziki ölçü
leri daralmış, makine ve yedek parça alacak döviziniz 
zaten yok, onun için köylerin yollarını yapamayacak
sınız, elektriklerini getiremeyeceksiniz. Zaten söyle
dim, sizin zihniyetiniz dolayısıyla derslere girmeyip 
boykot yapan çocuklar, şimdi YSE'de mühendis ola-
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rak köprü yapmaya kalktı mı, onlar bilgisiz yetiştiği 
için, her sene yaptıkları köprüyü su götürüyor, her 
sene yaptıkları yol bir kere patlıyor.. 

ETEM EKEN (Çorum) — Daha o köprüler işlet
meye açılmadı, sizin zamanınızdakiler yıkıldı. 

NECMETTİN ERBAıKAN (Devamla) — Bu 
paraları harcasanız bile köye hizmet götürmeniz 
mümkün değildir. Doktorsuz, yolsuz, susuz, sulama-
sız köyü, eski CHP iktidarlarında olduğu gibi tekrar 
karanlık günler içine itmektesiniz. 

«Gönüllü demokratik kooperatifleştirme» adı al
tında köylüye baskıyı yaptıracaksınız, kolhoz deneme
leri ve yöneticisiz kooperatif oyunları ile köylüyü 
partizan militanların baskısı altında inleteceksiniz. 

Memura ne getiriyorsunuz bu bütçe ile? Asgari 
geçim indirimi kanununu hâlâ çıkartmadınız. Bunun 
yanında, artık geçersiz hale dönüşmüş olan 13 ve 14 
ncü derecelerin kaldırılması hususunda getirdiğimiz 
teklifimizi bile dün bir kere daha reddettiniz. Her şe
yi yüzlde yüz pahalılandırdığmız halde, katsayıyı 14 
diye bu Meclise getirdiniz. Bu Hükümetin bir sicili
dir bu, bunu 16'ya çıkarsanız bile neyi ifade eder? 

MUSTAFA ŞENTÜR'K (Malatya) — Hocam siz 
kaç yapardınız? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sadece 
geçen seneki parayı memura aynen vermek için katsa
yının 22'ye çıkması gerekir. Bu da yetmez. Bugün 
yapmış olduğunuz bütün yan ödemelere ilaveten asga-
guri geçim indirimini çıkartıp, zavallı memuru hiç de
ğilse 1 000 lira buradan istifade ettirmeniz, görünür
de; bu da yetmez. Ayrıca 1 000 lira ev kirası ödeme
niz lazım gelir. Eğer bu husustaki hesapları görmek 
isteyen var ise, bir doküman yanımdadır, bir hesap yu
karıdan aşağı hepsini göstermeye hazırım. Bunlar ya-
pıldığt takdirde memura geçen sene 14 katsayıda ve
rilmiş olan net paranın kıymeti ne ise onu vermiş olu
yorsunuz; hiçbir yeni refah getirmiyor. Gerçi bu me
mur, içinde size oy verenleri dolayısıyla, milli geliri 
artırmadığınız için, milli gelirden pay almak hakkını 
kaybetmiştir. Onun için refah artışı bekleyemez. An
cak, eski aldığını vermek en asgari insanlık görevidir. 
Bunun da asgari şartı katsayının 22 olması, 1 000 lira 
ev kirası ve asgari geçim indiriminin de buna ilave edil
mesidir. 

Bu arz ettiklerimi tekrar ediyorum; Geçen sene 14 
katsayı ile memur eline net ne alıyorsa, bu saydıkla
rımla da ancak onu almış olacaktlardır. Onun için 
bu en asgariden bir insanlık Vazifesidir. 

MEYAK bâlâ sürüncemededir, korkunç memur 
kıyımı bütün memurları canından bezdirmiştir, getiri

len ağır faizler ve vergiler, dolaylı yoldan memuru 
inim inim inletmektedir. 

İşçiyi bugüne kadar CHP istismar etmiştir. Dış 
ülkelerdeki 2 milyon işçimizin hiçbir meselesi ile meş
gul olunmamıştır. Asgari geçim indirimi kanununu 
işçilerimiz 4 yıldan beri bekliyor, işsizlik hızla art
maktadır. Toplusözleşmelerde işçilerin hakları ve
rilmemektedir. DESİYAB atıl durumdadır. İYAK 
kendi haline bırakılmıştır. Ağır faizler ve yeni ver
giler işçiyi daha çok ezmektedir ve bu yeni vergi ka
nununuz da dolayısıyla yine işçiyi ezmeye matuf ola
caktır. 

İşçi emeklilerinin ıbütün bu şartlarda durumu pe
rişandır. Bu gün 50 milyon memleket evladı içerisin
de en büyük ıstırabı çeken, 30 sene alnının teri ile 
belalından kazanç için uğraşmış, didinmiş bu memle
ketin evlatları bugün açlığa terk edilmiş, sefalete terk 
edilmiştir. 

Onun için, işçi emeklilerinin ücretlerini süratle ar
tırmak, memur emeklilerinin taban ve tavanlarına ait 
katsayıları süratle artırmak en ascgari insanlık vazi
fesidir. 

Esnafa gelince; öylesine vergi, öylesine fatura 
mükellefiyeti getirdiniz, öylesine faiz ve para kıyme
ti düşürülerek pahalılık getirdiniz ki, bugün hiçbir 
esnaf bu hafta satmış olduğu bir malın; yerine ge
lecek hafta yenisini alıp koyamamaktadır. 

Ayrıca büyük enflasyon, vergi, hakikaten esnafı 
da çınından bezdirmiştir. Emeklilerin katsayıların
da 14'den 16'ya çıkış hiçbir şey getirmez. 1970 önce
si emeklilerin hakları hâlâ verilmemiştir. Ağır faiz
ler, vergiler ve KİT zamları sonunda dolaylı yoldan 
emeklileri ezmektedir. Bu Hükümet yeni vergi ka
nunuyla işçi ve memurların emekli ikramiyelerine ve 
kıdem tazminatlarına bile ağır vergi nispetleri koy
maktan çekinmemiştir. Memur ve işçi emeklileri 
maaşlarının taban ve tavanları bir an evvel yüksel-

i tümeli, Milli Selamet Partisi olarak Yüce Meclise 
i takdim etmiş olduğumuz eşel mobil sistemi bir an 
; evvel yürürlüğe konmalıdır. Bugün en aşağı Cumhu

riyet Halk Partisinin getirdiği gibi, Hükümetin ge
tirdiği gibi 2 850 lira değil, 3 000 lira değil, 2 çocuk-

, lu bir ailede en aşağı 5 500 lira vergiden hariç tutul-
• malıdır ve refah katsayıları esasına bir an evvel ge-
• çilmelidir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hü-
zurlannızda önümüze getirilmiş olan bütçenin ra
kamlarının kısa bir tahlilini yapmaya Çalıştım. 1978'' 
de ne olduğu anlaşılmış olan bu Hükümetin zihni-
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yetini, bu bütçenin rakamlarıyla bir araya topladı
ğımız zaman ortalığa nasıl bir karanlık tablo çıkı
yor, bunu kısaca belirtmeye çalıştım. 

Şimdi bütün bunlardan çıkan neticeyi bir kere 
daha topladıktan sonra konuşmamı toparlayıp, biti-
tirmeye gayret edeceğim. 

1979 yılı için getirilmiş olan bu bütçe, fiyat ar
tışlarını aynı hızla devam ettirecek bir bütçedir. Enf
lasyon nispeti hakkında yapılmış olan tahminler 
çok iyimserdir. Bu Hükümetin zihniyetiyle, bu Hü
kümetin politikalarıyla 1979'da da fiyatların % 60 
artması mukadderdir. 

Tatbikatta bu bütçede aslında gelirler çok iyim
ser şekilde tahmin edilmiştir. Bu bütçenin tatbika
tında toplusözleşmeler, KİT zararları ve bütçede 
samimi olarak gösterilmemiş olan rakamlar büyük 
bir açık verecektir. Bunlar karşılıksız paralarla kar
şılanacak, enflasyon artacak, yatırımlar durdurula
cak ve sadece israftan ibaret bir sene meydana ge
lecektir. 

Programda ele alınmış olan hedefler, 1978 tat
bikatı gözönüne alınırsa, ne yatırımda, ne ithalat ve 
ihracatta gerçekleşmeyecek hedeflerdir. Bu bütçe ya
tırımdan çok memur maaşlarına dönüşeceği için tü
ketimi kamçılayacak, yatırım ve tasarruf hedefleri 
tahminlerin altında kalacaktır. KİT'lerin işletme 
açıkları bu yıl şimdiden öngörüldüğü gibi daha da 
büyüyecek ve ekonomiye menfi tesirleri elinizde da
ha da çok artacaktır. 

Kamu kesiminin finansmanı için düşünülen im
kânlar, tahminler gerçekleşmeyecektir. Tatbikatta 
meydana çıkacak olan açığı Merkez Bankasından 
karşılıksız alınacak borçlarla karşılamaya gayret ede
ceksiniz. Bu da tekrar millete pahalılık ve yük geti
recektir. 

1979 yılında yapacağınız toplusözleşmelerin 
haklı olarak getirecekleri yükleri öngörmemişsiniz. 
îşçinin hakkını ne kadar kıssanız gene de mutlaka 
açık vereceksiniz ve dolaylı yoldan büyük rakam 
verdiğiniz halde, getireceğiniz pahalılık yüzünden 
işçiyi, köylüyü, memuru ezeceksiniz. 

Meclise getirmiş olduğunuz vergi kanunlarını ka-
nunlaştırabilseniz daıhi, - ki inşallah bunları çıkartıp 
milleti daha fazla ezemeyeceksiniz - yine de bütçe
nin finansmanı için açığınız ortadadır. Döviz dar
boğazını gerçek bir ihracat seferberliği yapmadan, 
IMF kapılarında dolaşarak, dış ülkelerin kapılarında 
bir bir dolaşarak önlemeniz mümkün % değildir. Sizin 
zihniyetiniz Türkiye'de dış ticaret dengesinin daha da 
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I bozulmasına, ülkenin yokluk ve darlığa itilmesine 
I sebep olacaktır. 
I Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; şim-
I di 14 aylık bu Hükümetin durumunu, bu bütçesiyle 
I beraber, kısaca huzurlarınızda bir muhasebesini ya-
I parak aydınlığa kavuşturmak istiyorum. 

I Adalet Partisinden 11 kişinin ayrılmasıyla kuru
lan bu CHP ağırlıklı Hükümet, 14 ayda, görüldüğü 
gibi, ülkeyi bir yandan anarşi, bir yandan ekono
mik kriz, pahalılık, işsizlik, yokluk, darlık, buhran 

I ve karanlığa sürüklemiştir. 14 aylık icraat esnasın-
I da 20 nci asrın son 25 yılında «yeniden Büyük Tür-
| kiye'yi kurmaya azmeden büyük milletimizin büyük 
I tarihi hamleleri başlatılmışken, bunlar bu Hüküme-
I tin eliyle geri çevrilmiş; dışa bağımlılığa, sömürüye, 

montaja, gazoza itilmiş; bir yandan kardeş kavgaları 
I orta yere çıkmış, diğer yandan da milletçe kazanıl

mış haklar, başta Kıbrıs olmak üzere, milletin elm-
I den alınıp geri verilmeye yüz tutulmuştur. 

Bu Hükümet ne vaat ettiyse hepsinin tersini ger
çekleştirmiştir, iflas etmiştir. 13 ay sonra şayet bu 

I Hükümet, hayalle iş göremeyeceğini anlamış, Türki-
I ye'nin meselelerinin bilgi, tecrübe, takip ve organi-
j zasyona dayandığını anlamışsa, bu dahi ülke hesa-
I sabına bir kârdır. 14 ay şu gerçeği ispat ediyor: Laf

la peynir gemisi yürümez. TRT ile, bir kısım basın-
I la ne felâketleri önlemek, ne beceriksizlikleri, bilgi-
I sizlikleri saklamak mümkündür; kısacası gerçek or-
I tadadır. 
I 14 ay sonra hâlâ kendileri hesap verecekken, eski 
I iktidarlara kabahat bulmakla vakit geçiren, mevzuu 
I kendi muhasebelerinin yapılacağı noktadan eski 
I iktidarların muhasebesine kaydırmayı marifet sa

yan, kötü gidişi muhalefete yüklemek için her şeye, 
her çareye başvuran bu Hükümetin, aslında hiçbir 

I şey yapamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu iktidar 
I memleketin şartlarını bilerek 'işbaşına gelmiştir, bile-
I rek gelmesi lazımgelir. Her şeyi düzelteceğim dedi-
I ği halde, her şeyi perişan etmiş, vahim bir hale sok-
I muştur. 

Bu Hükümetin felsefesi nedir? Bu Hükümetin dü-
I şüncelerini incelediğimiz zaman görüyoruz ki; raa-
I teryalisttir, sömürücüdür, faizcidir, kapitalisttir, bü-
I yük sermaye ve yabancı sermayeden yanadır, Batı' 

cıdır ve taklitçidir, solcudur ve sosyalisttir. (CHP 
I sıralarından «Hoppala» sesleri) 
I Bir yönüyle solcu ve sosyalist, diğer yönüyle ka-
I pitalist olan böyle bir sistem veya sistemsizlik, bu 
I Hükümeti tarif eden hakiki gerçekliğin ta kendisidir. 
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Ortada aslında her şey var, yalnız maalesef asıl ol
ması icap eden şey yok; o da manevi yatçılıktır. 

Materyalist, başarısız ve beceriksiz bir örnek or
ta yere konmuştur. Ülke için temenni ederiz bu Hü
kümet bir an evvel geri çekilsin, kendisini tamir et
sin. Bütün zihniyetini yukarıdan aşağıya gözden ge
çirsin. Memlekete nasıl faydalı olacağını tespit et
sin, yeniden işe başlasın, ileride bu ülkeye daha fazla 
hizmet yapmak için kendini hazırlasın. Bu haliyle 
faydalı olamayacağı apaçık bir şekilde görülmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, bu iktidar hayati mem
leket meselelerini çözmek için yorulmak, didinmek, 
terlemek yerine; hayal kurmak, edebiyat yapmak ve 
ucuz sloganlarla memleketi oyalamak yolunu tercih 
etmiştir. Ancak bütün bunların hepsi bitmiş, şimdi 
iktidar tükenmiş ve ne zaman gideceğini beklemek
tedir. 

Bu Hükümeti yıkmakla, bu iktidara bu Hükümete 
aslında en büyük hizmet ve yardım yapılmış ola
caktır. Çünkü kendi eliyle gitmesini beceremeyecek, 
her geçen gün daha büyük bir felaketin içerisine yu-
varlanacaktır. Onlara bu iyiliği bu Yüce Meclis, in
şallah artık esirgemeyecektir. (MSP ve AP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Üç Külhüvallahi 

bir Elham okuyunca bütün işler tamam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sözü

mü kapatıyorum. 
Yüce Mecliste 1979 bütçesi hakkında Milli Se

lamet Partisi olarak, görüşlerimizi arz etmeye ait ta
rihi görevimizi yaptık. Bunun baihtiyarlığı içindeyim. 
Sözlerimi kapatırken aziz milletimize tarihin huzu
runda şöyle sesleniyorum : 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; iş
te yukarıdan beri sıraladığımız sebeplerden dolayı
dır ki; Kıbrıs'ta kazanılmış hakların muhafazası için, 
sömürü değil refah için, anarşi değil huzur için, uy
du değil lider ülke Türkiye için, tekrar montaj ve ga
zoza dönmek değil manen ve maddeten kalkınmış 
yeniden Büyük Türkiye için, 20 nci asrın son çeyrek 
devresinin başında aziz milletimizin başlattığı ham
lelerin bırakılan noktadan tekrar ele alınarak başlatıl
ması için Milli Selamet Partisi olarak vazifemiz sade
ce bu Hükümete kırmızı oy vermekle bitmez. Artık 
hiçbir şey yapmayacağı belli olan bu Hükümeti bir 
an evvel işbaşından uzaklaştırmak ve yeniden milli 
görüşü şahlandırmak vazifemizdir. 

Cenabı Hak'tan aziz milletimize bir an evvel kur
tuluş nasip buyurmasını, 1979 yılının milletimiz için 
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bir saadet ve selamet yılı olmasını niyaz ediyor, Mil
li Selamet Partisi Grubu olarak Yüce Meclise, hepi
nize selam ve saygılarımı sunuyorum. (CHP sırala
rından «Amin» sesleri; MSP, AP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Agâh Oktay Güner. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, görüşme süreniz 4 saattir. 

MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜ 
NER (Konya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Mil 
liyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına 
Muhterem Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 1979 
yılı bütçesinin bütünü hakkında Muhterem Heyeti
nize Grubumuzun görüşlerini sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, dünya ve Ortadoğu bölgesi 
çok hızlı değişmeler içerisindedir. Hepinizin bildiği 
gibi Birinci Cihan Harbi pamuk, İkinci Cihan Harbi 
petrole dayalı olarak çıkmıştır. Üçüncü Cihan Harbi 
öncesinde bulunulduğunu iddia eden yazarlar ve 
düşünürler vardır. Bu görüşün sahipleri dünya üze
rinde dengelerin hızla değiştiğini, Sovyetler Birliği, 
Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve AET ülkelerinin 
bu dengede dev paylarını aldıklarını ifade etmekte
dirler. 

Dünya çok küçülmüştür. Hiçbir olaya «bizim dı
şımızda» diyemeyiz, hiçbir olayı ve değişikliği bigâ
ne bir biçimde karşılayamayız. Millet olarak ayakta 
kalmamız hürriyetimize, istiklalimize sahip olmamız 
ciddi, tutarlı, yapıcı, saygılı politikalarla ülkemize 
iktidar ve muhalefet olarak sahip olmamıza bağlıdır. 
Bu ölçü ve inançla 1979 mali yılının ülkemize refah, 
huzur, güven ve sevgi getirmesini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçeler hükümetlerin temel 
düşüncesini rakamlarla ifade eden belgelerdir. Büt
çeler yalnızca kuru rakam yığınları değildir. Bu se
beple bütçelere yalnız rakamların değerlendirilmesi 
açısından değil; aynı zamanda bu rakamlara uygu
lama, ruh veren hükümetin genel politikası açısın
dan da bakmak icap eder. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce ifade ettiğim gi
bi, dünya üzerinde hiçbir ülke kendi başına yaşaya-
yamaz ve dünya üzerindeki ülkeler özellikle Türkiye 
gibi hür, demokratik düzen içerisinde, demokratik 
ülkelerle belirli dostluk bağlarına bağlı olarak yaşa
yan ülkeler, olayları dikkatle değerlendirmek ve bu 
olayları kendi ülkelerindeki tesirleriyle birlikte e!e 
almak zorundadırlar. 
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Bilindiği gibi İkinci Cihan Harbinden sonra uzun j 
süre dünya üzerinde hâkim olan ekonomik düzenin I 
temelinde, 1944 Bretton Woods Anlaşmasıyla tesis 
edilen uluslararası para sistemi vardır. Bu sisteme 
belli tenkitler yöneltmek, bu sistemi yetersiz görmek j 
ayrı şeydir, bu sistemin varlığı ayrı şeydir. Bu sis
temle Amerika Birleşik Devletlerinin Marshall Planı 
birlikte ele alınmış, Batı Avrupa ve Japonya ikinci I 
Cihan Harbinden sonra yeniden imar edilmiş, Ame- I 
rikan dolarının merkez olduğu bir iktisadi yapı ile I 
iktisadi politika ile dünya ticaret hacmi genişletil- I 
mistir. Dünya için sanayileşmeyi ve ekonomik geliş- I 
meyi bu anlayış yönetmiştir. Bu dönemde uluslar
arası döviz rezervlerinin arttığını, altının yerinin nis
pi olarak ve mutlak değer olarak dolar karşısında I 
koruyamadığını ve uluslararası rezervlerin dolarlarla I 
büyüdüğünü görüyoruz. Uluslararası piyasaya enjek- I 
te edilen dolar miktarındaki büyük artışlar, Ameri- I 
ka Birleşik Devletleri ekonomisinin büyük altın ka- I 
yıpları, 70'li yıllarda uluslararası para sistemini yık- I 
mış, petrol krizi de hadiselere inzimam edince sarfe- I 
dilen bütün gayretlere rağmen, yeni bir sistemi bu- I 
güne kadar ikame edebilmek mümkün olamamıştır. I 

Avrupa piyasasında bulunan ve büyük hacimlere I 
ulaşan dolarlar, kuvvetlenen mark ve yen gibi para- I 
lar karşısıyla yeni spekülatif kazançlara sebep ol- I 
muş ve bu spekülatörlere başta Almanya, Japonya, I 
İngiltere ve diğer ülkelerin sağladığı kazançların ak- I 
ması devresine geçilmiştir. Doların para piyasaların- I 
da değer kaybetmesinin yanı sıra, resmen devalüas- I 
yona da uğraması, milyarlarca doların mala tahvi- I 
line yol açmış, hammadde talebini artırmış ve Av- I 
rupa para piyasası kanalıyla geniş finansman imkân- I 
larını ortaya çıkarmıştır. I 

Bu arada ülkelerin bir kısmının paralarını dal- I 
galanmaya bıraktığını, Avrupa ve Japonya'nın eko- I 
nomik gücünün aşikâr bir biçimde ortaya çıktığını I 
görüyoruz. Olaylar, uluslararası bir düzenin, oturmuş I 
bir düzenin gereği olarak değil, ortaya çıkan meşe- I 
lelerin tabii gelişmesi şeklinde dünya piyasalarına ak- I 
setmiştir. 1970'lerin ilk yıllarında IMF'nin yöneti- I 
mindeki SDR tatbikatı para ve ekonomi meselelerine I 
çözüm getirecek belli başlı imkân olarak görülmek- I 
teydi. Bununla beraber, petrol krizi ve OPEC olayı, I 
uluslararası para ekonomi, siyasi, hatta askeri meşe- I 
lelerine yeni boyutlar kazandırmış ve yepyeni geliş- I 
meler yeni ağırlık noktalan ortaya çıkarmıştır. 1972- I 
73 yıllarında artan mal talebi, hammaddelerin ve zi- I 
rai ürünlerin fiyatlarını artırarak az gelişmiş ülkeler | 
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ithalat geİMerini yükseltmiştir. Ancak, endüstri mal
lan ithal eden ülkelerin ödemeler bilançosunda bün-
yevi düzeltmeler husule gelemediği için, bu ülkele
rin ithal ettikleri' malların fiyatı, petrol fiyatındaki 
artışa bağlı olarak yükselmiş ve bu ülkeler demir bir -
kıskacın arasına girmişlerdir. Bir yandan artan nü
fus, ekonominin gelişme talepleri, bir yandan eko
nomiyi istikrar içerisinde tutabilmek için tüketimi kı
sıcı, yatırımları daraltıcı gayretler... 

Türkiye'nin bu kritik dönemdeki durumuna dik
kat edersek, maalesef Türkiye'nin bu buhranlı dö
nemde siyasi iktidar ve siyasi karar otoritesi açısın
dan çok zayıf bir devreye girdiğini, 12 Mart sonra
sının halka dayanmayan hükümetlerinin kesin karar 
almak ve stratejik iktisadi kararlarla iktisadi bünye
yi yükseltmek yerine lüzumsuz ve hatta çok zararlı 
bekleyişlere geçtiğini görüyoruz. O günün Merikez 
Bankasının kasalarında 2,5 milyar dolar rezerv bulu
nuyor ve siyasi iktidar bu parayı, bir Japonya'nın 
iptidai maddelere, bir Rusya'nın Avrupa'nın fazla 
gıda maddelerine yatırdığı gibi, yaklaşmakta olan 
Üçüncü Planın sanayi yatırımlarına yatıracak yerde, 
Merkez Bankası kasalarında tutuyor ve enflasyonu 
körüklüyordu. 

Türkiye'de iktisadi kararların zayıf, güçsüz ve 
yeteneksiz siyasi 'iktidarlar elinde ülkeye ne kadar 
pahalıya mal olduğunu, bu dönemden itibaren acı 
bir biçimde, daha ileriye giden, 1 838 Türk - ingiliz 
anlaşmasına giden bir perspektif içerisinde tespit et
mek mümkündür. 

1978 yılının başında Türkiye'de yine siyasi ikti
dar değişmiştir. Parlamento ile idare edilen ülkeler
de, olması gerektiği şekilde Yüce Meclis şu veya bu 
faktörlerle değişen siyasi dengeyi kıymetlendirmiş ve 
bu bugünkü Hükümet meydana gelmiştir. 

Üzülerek ifade edelim ki, 1978 yılında kurulan 
Hükümet, dünya üzerindeki iktisadi gelişmeleri, Tür
kiye ekonomisinin temel meselelerini değerlendireme
miş, isabetli, oiddi, tutarlı kararlar alamamış ve dün
yadaki çok hızlı fiyat hareketleri karşısında, milli 
ekonominin dinamiklerini harekete geçirecek yerde, 
milli ekonomiyi felce uğratan, milli gelişmeyi durdu
ran stratejilerin içerisinde donmuş ve kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef bugün hepimizin 
üzülerek gördüğümüz gibi, bir zamanlar kapitalist 
emperyalizmin tehlikeli aracı görülen IMF'den ve 
birtakım bankalardan 125 milyon dolar kredi ertele
mesi sağlayabilmesi için ülkemiz tarım ürünlerini re
hin eder hale gelmiştir. Öylesine iktisadi politikalar 
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uygulanmaktadır ki, ekonominin, vergi ödeyen, eko
nomiyi sürükleyen prodüktif kesimi, özel sektör, hür 
teşebbüs her gün ekonomik hayattan silinirken, eko
nomiye maalesef son bir yılda açık ve seçik görüldü
ğü, sabahleyin Sayın Maliye Bakanının da ifade et
tikleri gibi, çok ağır yükler getiren Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin ekonomideki payı artırılmak isten
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yılın bütçe müzake
relerini hatırlarsanız, Sayın Bakan bütçe ile beraber 
çeşitli politikaları uygulamaya koyacaklarını, temel 
amaçlarının ekonomide kötüye gidişi durdurmak, 
ekonomiye çeki düzen vermek ve nihayet sağlıklı bir 
gelişme sürecini başlatmak ve sürdürmek olduğunu 
belirtmiş ve önceliği olan birinci hedefin enflasyon 
hızının yavaşlatılması olduğunu ifade etmişlerdi. 

Netice ne olmuştur: Biraz sonra 'konuyu teknik 
planda rakamlarıyla huzurunuzda ifade etmeyece
ğim; ama hemen şunu söyleyeyim; eline filesini alıp 
çarşıya, pazara giden her vatandaş enflasyon hızı 
hakkında bilgi sahibidir; ama enflasyon hızının ya-
vaşlati'lmasının, bu Hükümetin bu konuda elde etti
ği neticeyi yine çok değerli bir Cumhuriyet Halk 
Partili parlamenter basıma ifade eden beyanı ile şöy
le dile getirmiştir: «Bakanlar halkın arasında geze-
biliyorlarsa tebrik edilmelidir. Cumhuriyet Halk Par
tili parlamenterlerin gezecek yüzü kalmamıştır.» 

Bu değerli arkadaşımızın saygıya layık bir vicdan 
muhasebesi ve sorumluluk duygusu ile ifade ettiği 
bir tek cümle, maalesef büyük bir gerçeği dile getir
mektedir. 

Sayın Maliye Bakanı, yine 1978 yılında şöyle di
yorlardı : «ivedi sorunlardan birisi1 de hiç kuşkusuz, 
döviz darboğazının giderilmesidir.» Netice: Döviz 
darboğazı şiddetlenerek devam etmektedir. Dövizin 
bağlı olduğu her maddenin kıtlığı değil, artık Tür
kiye'de yokluğu bahse konudur. 

Sayın Bakan, üretim ve yatırım alanındaki geri
lemeler yanında tümüyle bir karamsarlık ortamı oluş
muştur. Hükümetimiz süratle kuracağı bir güven or
tamında, yatırım ve üretim faaliyetlerinin sürekli bir 
kararlılık içinde gelişmesine büyük özen gösterecek
tir»! demişlerdir; ama bir yıl sonra elde ettikleri ne
tice nedir? Cevabını istatistiklerden, araştırma mü
esseselerinden, dış âlemin yayınlarından veya bizzat 
müteşebbislerden alabilirsiniz. Bu Hükümetin bu ko
nuda hak ettiği cevabı yine çok sayın bir Halk Par
tili parlamenter şöyle veriyor: «Elde ettiğimiz neti
ce bir kocaman sıfırdır.» 

Bir yıl önce Hükümet vaat etmiş; «kamu gelirle
ri artırılacak, vergi yasalarında değişiklik yapmak 
üzere başlatılmış bulunan çalışmalar en kısa süre 
içinde sonuçlandırılacaktır.» 

Bir yıl geçti bu ifadenin üzerinden. Sayın Başba
kana göre; «Hükümet, Meclis çoğunluğunun deste
ğiyle sapasağlam ayakta durmaktadır.». Niçin çıkar
madınız bu konudaki kanunları, tasarıya ma, hükü
mete mi, bürokrasiye mi, neye itimadınız yok? Ta
sarıyı çoğunluğun kanunlaştıramamasını azınlık mu
halefetiyle izah etmenizi anlamak mümkün değildir. 

Yine Sayın Bakan, «İşçi dövizleri sorununu yeni 
bir yaklaşımla ele almış bulunuyoruz»! demişlerdi. 
Yeni yaklaşımın ne olduğu bir yıl içinde ortaya, çık
mamıştır ve işçi döviz girdileri artmamış, azalmış
tır. 

«Bu Hükümete döviz göndermeyin», propaganda
sını siz yapmıştınız, bu propagandayı hâlâ sürdüren
ler sizin aşırı içteki destekçilerinizdir. Ektiklerinizi 
bugün biçiyorsunuz, ama zararını hep beraber, bütün 
ülke çekiyor. 

Yine Sayın Maliye Bakanı bir genel strateji ola
rak ifade etmişlerdi. «Devletten devlete ikili, üçlü 
ilişkilerle orta ve uzun dönemli kaynakları değerlen
dirmeye kararlıyız» demişlerdi. Netice, bir büyük 
banka grubuna Türk tarım ürünlerini rehin etmek 
oldu. 

Sayın Bakan; «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
1977 yılı zararı 28 500 000 000 liradır. 1978'de ise 
hazırlanan programa göre önlem alınmadığı takdir
de zararın 35 milyar lirayı bulacağı anlaşılmaktadır» 
diyor. 

Sayın Bakan keşke hiçbir önlem almaştaydınız ve 
1978 bütçesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri 80 mil-. 
yar zarara varmasaydı. 

Sayın milletvekilleri, biraz sonra Sayın Maliye 
Bakanının Cumhuriyet Senatosunda, bizim de ortağı 
bulunduğumuz koalisyon hükümetinin iktisadi poli
tikası hakkında açılmış genel görüşmelerdeki değerli 
sözlerini okuyacağım ve zaman aralığı içerisinde Par
lamentoda özellikle muhalefette bulunanların bunun 
altını çizmelerini, başta kendimiz için ifade ediyorum, 
söz söylerken çok ölçülü ve çok dikkatli olmalarının 
şart olduğunu bu beyanlar bir kere daha gösterecek
tir. 

Hatırlayacaksınız, bu Hükümet kurulduğu zaman 
hükümet programı hakkında parti grubumuzun gö
rüşlerini ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş ve ay
nen şöyle söylemiştik: «Sayın Ecevit artık Başba
kan olmuştur. Bu sonuca ulaşabilmek için, neye mal 
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olursa olsun, bütün engelleri yıkmıştır. Bu yıkım, Sa
yın Ecevit'in devleti tutan bütün vidaların yivlerini 

- kırarak yalama yapması sonucuyla sağlanmıştır. Şim
di hükümetsiniz, muhalefe: döneminizde çok kolay 
çözüleceğini zannettiğiniz işlerin ne derece güç oldu
ğunu görecek ve bu devleti tutan vidalan yıpratma
ların zararını öncelikle siz çekeceksiniz.» demiştim. 

Vidaların yivlerini yıprattınız, iktidar oldunuz. 
Şimdi devlet gemisi her yerinden gıcır gıcır gıcırdıyor 
ve bir tek konuyu 14 aylık iktidar döneminde çöze
memiş sorumlular olarak yine Sayın Bakan sabahle
yin 1975'lere, 1976'lara, 1977lere gidiyor. 

Türk Parasını '% 70 düşürmüş bir Maliye Baka
nına yakışan, bu kürsüde yiğitçe; «Ben bu para de
ğerini şu hedeflere varabilmek için düşürdüm ve şu 
sonucu aldım» diyebilmek olmalıydı. Maalesef bu 
yapılmıyor ve Sayın Bakan hâlâ muhalefet sözcüsü 
psikolojisi içerisinde devamlı bir biçimde vaatler, 
umutlar, hayallerle 1978 yılını kayıp haline getiren 
hükümetin en büyük sorumluluğunu taşıyan Bakan 
olarak, bîze inandırıcı, ümit verici bir tek söz söy
leyemiyor. 

Değerli arkadaşlarım, can güvenliği olmayan, büt
çesi 50 milyara yakın açıkla kapanan, işsizliğin '% 
25'i aştığı, kuyrukların, zamların hayatı çekilmez ha
le getirdiği acı bir yılı hep beraber yaşadık. 

Yola çıkarken düşünmeden yapılan vaatler, öl
çüsüz beyanlar, aklı bir kenara itip, heyecan ve hır
sa dayalı siyasî tulumlar yalnız sahiplerini gün gün 
eritmekle kalmadı, devleti, devlete olan saygısız, hü
kümeti de onulmaz yaralar almaya götürdü. 

Bu Hükümetin, bu hükümet tecrübesinin siyasi 
hayatımızda hiç de küçümsenmeyecek bir tecrübe 
değeri vardır. Kuruluş biçimiyle nelerin neler uğruna 
feda edilebileceği örneğini veren bu Hükümet, siya
si fayda, siyasi başarı uğruna çoğu kere yalanın, ya-
nacılığın, reklamcılığın, müesseseleri yıpratmanın an
cak ve ancak kısa ömürlü başarı sağlayabileceğini 
göstermiştir. 

Hele bu başarı iktidar olunduktan sonra yerini 
gurura terk ederse, sahibinin sebebi felaketi olabilir. 
Maalesef insan ruhu büyük emeller peşinde muay
yen yüksekliklere eriştikten sonra baş dönmesine tu
tulursa, artık eski yerine yavaş yavaş inemez, ancak 
yuvarlanır. Sayın Ecevit, Başbakan olurken getirdiği 
ünü ayrılırken götüremeyecektir. 

Hükümetin kuruluşuyla birlikte hükümet adına 
okunan program, yapılan beyanlar, bir yılı aşan ic
raat, Hükümetin dış politika, asayiş ve mali konu
larda dünya ve yurt gerçeklerine karşı tavır alışı, 

getirdiği tedbirler maalesef hiç de doyurucu, hiç de 
tutucu olmamıştır. 

Hükümet kurulur kurulmaz çok hızlı bir dış po
litika gayreti içerisine girilmiştir. Bu dış politika gay
retinin anastratejisi, hükümeti kuran Sayın Ecevit'in 
kendisinde var saydığı, var olmasını temenni ettiği
miz birtakım değerlerle ilgiliydi. 

Sayın Ecevit inanıyordu ki, bu esnek dış politi
kayla Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs konusunda yardı
mını sağlayabilir, NATO'ya diz çöktürebilir, Ameri
ka'ya jfefci dedirtebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihinde hiç
bir başbakanın bu ölçüde uluslararası yaralar aldığı 
görülmemiştir. Sayın Ecevit Rusya'ya gitmişlerdir, 
Sovyetler Birliği'nden dönüşünde «Kıbrıs koni'sun-
da Sovyetler Birliği bizi destekliyor»' diye demeç ver
mişlerdir, iki gün sonra TASS Ajansı, Sovyetler Bir
liği'nin Kıbrıs konusundaki dış politikasında bir de
ğişiklik olmadığını beyan etmiştir. 

Sayın Başbakan, «Türkiye üzerindeki Sovyet teh
didi azalmıştır, Türkiye üzerinde başka tehlikeler 
var» demişlerdir ve sonra kendileri Amerika'ya git
mişler, Washington'da NATO Zirve Toplantısında 
bulunmuşlardır. Orada Türkiye'ye uygulanan ambar
gonun kaldırılması istendiğinde, muhatapları kendi
sine, Türkiye üzerindeki tehlikenin hangi sebeplerle 
azaldığını ve Türkiye'nin yeni dünyadaki dengesinin 
ne olabileceğini sormuşlardır. 

Çünkü, bu zirvede en yetkili ağızlar, son olay
larda Sovyetler Birliği'nin niyetleri konusunda yeni 
endişelere ulaştıklarını ve Sovyet politikasındaki eği
limlerinin kendilerinde yarattığı endişeleri belirtm'iş-
ler, Sovyetlerin savunma gereklerinin çok üstünde si
lahlı kuvvetlerini devamlı güçlendi «nesinden «ndişe 
duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Sovyet tehdidinin Afrika'da, dolaylı veya. dolaysız 
artışı da bir diğer ciddi olay olarak Washington Zir
vesinde ele alınmış ve Angola'da, Etiyopya'da, Zai
re'de görülen durumlar Sovyet Birliği'nde insan hak
larına saygı konusunda hiçbir ilerlemenin kaydedile-
memiş oluşu da diğer bir endişe konusu olarak ele 
alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyetler Birliği ile Var
şova Paktının diğer ülkeleri, Batı ülkeleriyle bazı 
alanlarda ve özellikle ekonomik alanda ilgi ve işbir
liğine önem verirken, Varşova Paktı üyelerinin de
vamlı silahlanma masraflarım artırmaları ve askeri 
konularda yeni yığınaklara girmeleri Batı dünyasını 
büyük endişelere götürmüştür. 
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Sovyetler Birliği ile bazı müttefiklerinin, gelişmek
te olan ülkelerde bölgesel istikrarsızlıkları istismar et
melerini endişeyle karşıladıklarını ifade etmişlerdir. 

Bütün bu müzakereler cereyan ederken, müttefik 
yöneticiler kendi ülkelerinin ekonomik durumlarına 
dikkatle eğilmek gerektiğini ve milli savunma mas
raflarına uzun vadeli planlar içerisinde gerekli tah
sisleri ayırmanın şart olduğunu beyan etmişlerdir. 

Ancak üzülerek ifade edelim ki, bütün bu geliş
melerin konuşulduğu toplantıda sıranın Türkiye'ye 
gelmesi sebebiyle Başkanlık eden Sayın Başbakan, 
bu tehlikelere gözünü yumabilmiş ve Türkiye üze
rinde Sovyet tehdidinin kalmadığını ifade edebilmiş
tir. 

Diğer taraftan, NATO Başkumandanı, NATO' 
nun kendi bünyesindeki zafiyetleri dünya kamuoyu
na açıklamış ve bu konuda neşrettiği bir raporla, 
«Varşova Paktının ilk saldırısına karşı koymak üze
re, Kara Kuvvetlerimizin yeteneğini artırmak, tank 
sayısını çoğaltmak, füze sayısını artırmak, askeri eği
time önem vermek ve yeni masraflara girmek gere
kir.» demiş, görüşleri kabul edemeyince de, inanç 
sahibi her haysiyetli adam gibi, istifa edip çekilip 
gitmiştir. 

Bu arada ne olmuştur dış politikada? Amerika 
ile yapılan, Amerika'ya gidilmeden önce Amerika'nın 
gölge etmemesi, başka ihsan istenmeyeceği beyan 
edilmiş, Yunanistan ile aramızdaki bütün problem
lerimizi çözebileceğimiz söylenmiş ve sonra Ameri
ka'ya gidilmiş ve Amerika'dan ambargonun kaldırıl
ması konusunda bazı başarılar sağlanabilmiştir. 

Muhalefet yıllarında, bütün hükümetleri, tek ba
şına Adalet Partisi Hükümetini ve sonra Koalisyon 
Hükümetini, milliyetçi olup, milliyetçiliğe ihanetle 
itham eden Sayım Muhalefet lideri, bugünün Başba
kanı, ambargo karşılığında, ambargonun kalkması 
karşılığında Orta Anadolu bölgesinde, «hızlı savun
ma sistemi»! denilen çok geniş bir arazi parçasını, 
dün kendi ihanetine esas aldığı stratejiyi, bir on katı 
ağırlaştırarak kabul edebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu Hükümetin Sayın 
Dışişleri Bakanı, dış politika konusunda - bizi mazur 
görsünler, ben bir vesile ile de ifade ettim, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunun disiplinine hayran olu
yorum; çünkü, bunu bir başka partinin dışişleri ba
kanı yapsaydı, Halk Partisi dünyayı yıkardı - diyor 
ki, Hindistan dönüşü; «Hindistan Kıbrıs konusun
da bizi destekliyor» ve Hindistan'dan bir demeç ge
liyor; «Biz, Kıbrıs konusunda Türkiye'yi desteklemi-
yomı.» 
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Belgrat Konferansında diyorlar; «Türkiye destek
lenecektir», yine Sayın Hariciye Bakanı. Maalesef, 
Belgrat'ta toplanan tarafsızlar, bunu reddediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu dış politikada 
olanlar, bütün dış politika olayları, maalesef, Türki
ye'ye çok pahalıya mal olmuştur. Sayın EceVit mu
halefete müteşekkir olmalıdır. Çünkü, kendisi muha
lefetteyken, Avrupa Konseyi Parlamentosunda, kendi 
partisine mensup parlamenterler Türkiye'yi her sefe
rinde şikâyet ederlerken, iftiharla söylüyoruz, biz, 
Karasek raporunda, Avrupa Parlamentosundaki mu
halefet milletvekilleri, Adalet Partili arkadaşlarımla 
birlikte, (hem de Pan'dan gruptayız) muhafazakârla
rın bütün oyunu, Türkiye lehine kuliandırabildik. 
Ama, sosyalist grupta bulunan Halk Partili arkadaş
larımızın da bizzat yaşadıkları gibi, sosyalist grubun 
üyelerinin yarısı Yunanistan'a, yansı Türkiye'ye rey 
verdi. Bu defa, muhafazakâr grupla birlikte yediği
miz yemekte, Türkiye'nin iktisadi durumunu anlat
tık ve İngiliz parlamenterlerinden Mister Veg, Genel 
Kurulda söz alarak, Türkiye'nin bu buhranlı dönemde 
yalnız bırakılmaması gerektiğini ve Türkiye'ye yar
dım edilmesinin şart olduğunu söyledi. İşte sizin mu
halefet anlayışınız, işte bizim muhalefet anlayışımız. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikada bu çizgiyi ta
kip eden, sabah sosyalist bloka yönetip, akşam kapi
talist âleme açılan dış politika, maalesef dış dünya
da endişeyle takip ediliyor. Biraz sonra yabancı dokü
manları sizlere arz edeceğim. Bizim temennimiz, bu 
Hükümetin dış politikadaki bu yanlışlarını tez elden 
anlaması, hiç olmazsa Türkiye'yi, Türk Devletini dış 
âlemde yıpratmamasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet kurulduğu za
man bu kürsüye gelen 'Sayın Başbakan, «însan sevgi
sine, insan sesine açık olacağız» demişler, ama kulak
larını ve vicdanlarını 14 aylık iktidar dönemlerinde 
karakollarda, cezaevlerinde işkence gören yurttaşların 
feryatlarına tıkamışlardır. «Bir tek vatandaşın ölümü 
ile hükümetler yıkılmalıdır.» diyen muhalefet lideri, 
Başbakan olunca, unuttuğu pek çok prensip gibi, bu
nu da maalesef unutmuştur. 

Polis, doktrin uğruna bölünmenin en keskin çiz
gilerine ulaşmıştır. Anayasanın ve Devletin emrin
de olması gereken bu güvenlik kuruluşu, açık ve se
çik Marksist teorinin hizmetinde olduğunu söyleye
bilmekte ve Anayasa teminatında olan vatandaş ve 
Devlet güvenliği bu Anayasaya düşman bir kısım 
polisin korumasına tefk edilebilmektedir. Polisin dok-
triner derneği olamaz. Yalnız polisin değil, hiç bir 
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devlet memurunun Anayasa düzeni dışında bir düze- I 
ni savunan derneği olamaz. 

Aziz arkadaşlarım, eğer bir siyasi parti, bir siya
si grup öğretmenlerin Leninist veya Mao'cu model 
kavgası yapmasına yardımcı olur, onu korur ve teş
vik ederse, o zaman o siyasi partinin veya iktidarın 
meşruluğundan bahsedilemez. Kendimizi aldatma
ydım. Marksist doktrinden korkmayacak, Marksiz-
min bütün 'kof ve yeteneksiz yönlerini bilecek kadar 
incelemiş bir kadroya mensubuz. Biz Devlet kavra
mı üzerinde duruyoruz. Devlet Anayasada şahsiyeti
ni ve hüviyetini bulur Anayasada şahsiyetini ve hüVi- I 
yetini bulan Devleti, o Anayasayı yıkarak, o Anaya- I 
sa düzeni içerisinde yaşatmak hiç kimsenin hakiki de- I 
ğildir, hiç kimseye (hattâ Başbakan olsa bile) bu yet
kiyi vermez. I 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de maalesef I 
memurların bir bölümü açık ve seçik Marksist kuru
luşların bünyesi içinde toplanmışlardır. Bu kuruluş- I 
l'arın idaresini ellerine geçiren yöneticiler, mesleki da- I 
yanışma içerisinde mensuplarının Anayasa düzeni içe- I 
ri'S'inde hak ve menfaatlerini korumanın çok ötesinde I 
ve üstünde işlerle uğraşmaktadırlar. Bunların niyet- I 
teri belli iken ve kendileri yayın organlarında düşün
celerini hiç bir kimseden çekinmeden «Bu Başbakan I 
gider, bu Hükümet gider bizim derneğimiz kalır» di- I 
yerek açık açık yazarken, Hükümetin, Başbakanın I 
özel ilgisiyle maalesef bu Hükümet üzerinde bir der- I 
nekler cuntası kurulmuştur. Maalesef Devlet haya- I 
tımıza bu 14 aylık dönemde dernekler yön ve şekil 
vermeye başlamışlardır. Milli eğitim hayatımız TÖB - I 
DER'e teslim edilmiştir. İçişleri Bakanlığı POL -
DER'in kontrolü altındadır. Çalışma hayatı DİSK'in 
talimatıyla düzenlenmektedir. Hükümet programı ve 
bu çevreden telkinler, bu çevrenin eline geçmiş, Dev- I 
letin kilit noktasındaki uygulamalar maalesef ülkeye, I 
Cumhuriyet Halk Partisine, hepimize çok pahalıya I 
mal olmaktadır. I 

Sayın Başbakan şüphesiz bizim bu iddiamızı yine I 
reddedecekledir. Kendileri öylesine rahatsız olmuş
lardır ki «bizim hiç kimseye diyet borcumuz yok» I 
diyebilmişlerdir. Ancak, Devletin kilit noktalarını tes- I 
Hm ettiği bu Marksist militanlar, bu borcu faiziyle I 
kendisinden çoktan almanın yolunu tutmuşlardır. I 
Hükümet 13 ayın sonunda maalesef tam bir başarı- j 
sizlik içine yuvarlanmıştır. «Enkaz devraldık» edebi- I 
yatıyla yola çıkanlar, kendilerinden sonra yalnızca j 
ertkazın kalması için mümkün olan her şeyi yapmak- I 
tadırki'< | 
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Aziz arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak Parlamento çalışmalarında, Devlet hayatında 
açık ve seçik huzurunuzda özetleyeceğim stratejiyi 
takip ettik. Koalisyon ortakları arasında Büyük Mil
let Meclisine (Başkan seçilemeyince, ortaklarımızla 
ayrı ayrı görüştük. Bu konunun koalisyonu teşkil eden 
üç parti arasında çözülmesinin mümkün olmadığını 
görünce Sayın Adalet Partili yöneticiler, Sayın Halk 
Partili yöneticilerle bir masa başına oturdular. Konu 
orada da çözülemedi. Bunun üzerine Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak, Yüce Meclisin Başkamız kalma
sının milli iradeye olan saygıyı zedeleyeceğini ve bi
zim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belli şartlara 
haiz kişjilere oy vermeye hazır olduğumuzu beyan et
tik, Meclis çalışmaya başladı. 

Sayın Genel Başkanımız... ı(AP sıralarından «Şart
lar nedir?» sesleri.) Biliyorsunuz, kamuoyu da duydu. 
Tekrar edeyim çok merak ediliyorsa, Sayın Genel 
Başkanımız yazmış olduğu mektupta, Marksist olma
yan, Türk Devleti için yıkıcı düşünce taşımayan, mil
liyetçi, milli kültüre salhip adayları oylarımızla des
tekleyeceğimizi beyan buyurmuşlardı. Yine Sayın 
Genel Başkanımız, 2,5 ay bir tek demeç vermediler; 
«Yeni kurulmuş bir Hükümettir, iddialı bir Hükü
mettir, faaliyetini bekleyelim.» dediler. Parti teşkila
tımıza yayınlanan genelgede, bu Hükümetin Cumhu
riyet Hükümeti olduğu ve bütün Türk vatandaşlarının 
kanunlara, Hükümete saygılı olması gerektiği ifade 
edildi, 

Değerli arkadaşlarım, biz bu çizgide bugün Türki
ye'de enkazı, yıkımı, birtakım karalamaları bir tara
fa bırakıp, Parlamentonun bütün kanatlarının sami
miyetle, ciddiyetle, akılla bir araya gelmesinin şart 
olduğunu, bu darboğazların umut hayalleriyle değil, 
ciddiyetle, Devlet adamlığı 'sorumluluğuyla aşılabile
ceğini savunuyoruz. Ve diyoruz ki, «Anayasanın sağ
ladığı Devlet elindeki güçleri Hükümet kullanmalı
dır» ve ancak Parlamento bütün kanatlarıyla birte-
şirse ülkeye huzur gelebilir, asayişsizlik sona erebi-
lir. Anayasanın sağladığı devlet elindeki güçlerden bi
ri olan örfi idare ilanını istedi diye Partimizin Ge
nel İdare Kurulu hakkında savcılıkça takibat açıldı 
ve sonra Hükümet Maraş olaylarından sonra örfi 
idare ilan etti. Bugün Türk adliyesinin, askeri yar
gının inceleme konusu olan Maraş olayını Türk hu
kukçularının gün ışığına, hakkaniyet ve adaletle çı
karmasını temenni ediyoruz. Bu bir milli yaradır. 

Yalnız, olayların burada görüşülmesi sırasında Sa
yın Başbakanın konuyu pek çok defalar yaptığı gibi, 
yine hissi ölçülerle ele aldığını üzülerek gördük. 
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Değerli arkadaşlarım, 'hepinizin çok değerli dik
katlerini 'Sayın eski içişleri Bakanının Hürriyet Gaze
tesinde çıkan bu konudaki demecine çekmek istiyo
rum: Sayın eski Bakan bu demecinde, Maraş'a gider 
gitmez Başbakanı aradığını ve Hükümetin örfi idare
yi teemmül buyurmasını istediğini beyan etmiştir. Ga
zetede bu beyan çıkmıştır, tekzip edilmemiştir, sorum
lu bir 'Bakana yakışan da budur. 

Sorumlu Bakanın bu talebinin üzerinden üç gün 
geçtikten sonra örfi idare ilan edilmiş olması, Maraş 
olaylarını iç politikada ikullanmak isteyen Sayın Baş
bakanın öncelikle bu konudaki kendi siyasi sorumlu
luğunu çok iyi idrak etmesi gerektiğini hatırlatır zan
nederim. 

Değerli arkadaşlarım, çok acı günler yaşıyoruz. Bu 
acı günler acı kayıplarla sonuçlanıyor. İnsan sevgisi 
olan ve insan olan bir kişinin yüreğinin yarımaması 
mümkün değildir. Bu olaylar karşısında bizim Hü
kümetten beklediğimiz, soğukkanlı, ciddi, akli ve bir
leştirici tedbirlerle muhalefetin vatanperverliğini de 
kendi yanına alarak olayları çözmesidir. Olaylar kü
çük görülecek çirişten değildir. 6 Ocak 1978 tarihin
den 1 Şubat 1979 tarihine kadar geçen 13 ay içeri
sinde ülkem'izde genel asayişi bozan 6 158 olay mey
dana gelmiştir, ölü sayısı 1 233''tür, yaralı sayısı 
7 023'tür. 1 907 bombalı saldın olmuştur. 2 006 
kişi silahlı saldırıya uğramıştır. Güvenlik kuvvetleri 
264 saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Soygun sayısı 
504 t̂ür. 369 güvenlik mensubu yaralanmıştır. Bu dö
nemde öğrenci çatışmaları 1 277'ye ulaşmıştır. Soy
gun sayısı 504'tür. 323 araç tahrip edilmiştir. 

Bütün bu acı, yürek yaralayıcı, can ve mal kaybı, 
insanımızı, zamanımızı terörizmin zalim pençesi altı
na alırken, Başbakan olayları daima kendi mantığı 
içtiride ele almıştır. Anarşiyi kökten temizlemek ge
rekirken, maalesef anarşiye karşı alınabilecek en teh
likeli tavır, anarşiyi siyasi hasımları aleyhine kullan
mak yolu Sayın Başbakan tarafından tercih edilmiş
tir. Üzülerek ifade edelim; bu, teröristlerin cesaretinü 
artıran, onlara umut veren bir tutum olmuştur. Hü
kümet ve Başbakan bugüne kadar anarşinin karşısın
da öncelikle koyduğu teşhisle, yaptığı tespitle yanlış 
içerisindedir noksanlık içerisindedir. Eğer kasıtlı de
ğillerse, en azından gaflet içerisindedirler. 

Sayın Başbakanın bu konuda en büyük yardımcısı 
olan TRT, kör bir iftira ve propaganda aracı halline 
gelmiştir. Ancak Sayın Başbakan, büyük bir sinirlilik 
içerisinde, bir muhalefet sözcüsünü şurada oturup 
ıtalkip edemeyecek kadar büyük yorgunluk içindedir
ler. Ne diyelim?.. 
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Kendilerinin 6 . 7 . 1954 tarihli Halkçı Gazete
sindeki satırlarıyla Sayın Başbakana, Sayın Ecevit ta
rafından çare göstermek istiyorum. Şöyle yazıyor
lar: «Sinirleri zayıf kimselerin siyasetten daha az si
nir bozucu bir meslek seçmeleri, yahut siyasetten vaz-
geçemiyorlarsa, bari her gün bir müsekkin ilaç alma
ları tavsiye edilemez mi?» 

Yine Sayın Ecevit, 24 . 7 . 1957 tarihli Ulus Ga
zetesinde şöyle diyorlar: «Dünya sinirleri sağlam ol
mayanlar için çiftçilikten çobanlığa kadar birçok şe
refli iş imkânı ile doludur; fakat Devlet idareciliği 
bu işlerden biri değildir». Evet, Sayın Ecevit haklı
dırlar ve yine 13 . 8 . 1975 tarihli Ulus Gazetesinde 
ise; «Eğer vatandaş bir devlet adamı için acaba bu 
sabah yatağından nasıl kalktı diye düşünmeye başla
mışsa, o devlet adamının dinlenmeye çökilme vakti 
gelmiş, hiç değilse buna yetecek kadar sıhhi sebep bi-
rikmi'j demektir.» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın olayları 
değerlendirmesi, kamuoyuna yaptıkları beyanlar Mec
lis kürsüsüne gelen en teknik konuları, plan konusunu 
bile siyasi polemik yapması, kendilerinin aşırı dere
cede yorgun ve sinirli oldukları hakkında kesin de-
liüdk, 

Hiç şüphesiz bu konuda yapacakları iş kendilerine 
aittir; ama biz bir muhalefet sözcüsü olarak, Malat
ya'nın yiğit çocuğu merhum Hamit Fendoğlu'nu şe
hit eden bomba olayından, kademe kademe anarşinin, 
devlet yıkıcılığının, vatan bölücülüğünün bugün gel
miş olduğu çok tehlikeli çizgiye kadar Sayın Ecevit'i 
soğukkanlı, dengeli, tutarlı bir devlet adamının sesi, 
tavrı ve şahsiyetinde göremediğimizi üzülerek ifade 
etmek istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan hırçın, kırıcı, uzlaşmaz bir tavır 
içerisindedirler. Maalesef kendüerini kindarlığa kap
tırmışlardır. Kindarlık deniz suyu içmeye benzer. 
Deniz suyu içen insan, içtikçe susuzluğunu gidermek 
için daha çok deniz suyu içer ve yanar. Sayın Başba
kanın bu kinle, özellikle muhalefete ve bilhassa M ü-
liyetçi Hareket Partisine ve onun gençlik kesimine 
her gün bir yeni iftira gömleği dikme gayreti içinde 
olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 13 ayda 80 bin devlet me
murunu işinden, yuvasından, eşinden bu kin ayırmış
tır. Ne kazanıldı, bu 80 bin adam Cumhuriyet Halk 
Partisine rahmet mi okuyorlar zannediyorsunuz? Bu 
80 bin adamın içerisinde 10 kere tayin edilenler var. 

Değerli arkadaşlarım, 70 sente muhtaçlık hikâyesi 
ile dünyaya iflasını ilan ettiğiniz Hazine, Sayın Ma
liye Bakanı lütfen cevap versin, ne kadar dışarıdan 
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içeriye yaptığı sürgüne dışarıda yaptığı sürgüne har
cırah ödemiştir? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? 

Dışişleri Bakanlığı mensuplarını, Ticaret Bakan
lığı mensuplarını, müşavirleri, çalışma, eğitim müşa
virlerini hallaç pamuğu gibi atıyorsunuz. Paris'ten üç 
dil bilen OECD'deki adamı, toplantıda Agâh Oktay 
Güner'in elini sıktı diye aldınız, Cidde'ye tayin etti
niz. Hadim'de, biz yürürken bize selam veren 17 öğ
retmen savcılığa davet edildi, ifade verdiler, niye 
MHP'lilere selam verdiniz diye. 

Arkadaşlarım, hiç şüphesiz ki, kabinede bulunan 
sayın bakanlar, hiç şüphesiz bu sıralarda oturan Halk 
Partililer, eminim ki bu politikadan vicdan azabı du
yarlar; ama siz bir kere suyun yönünü dalkavukların 
arzusuna göre açarsanız, bu su sel olur, sizi de bütün 
iyi niyetlerinize rağmen alır götürür. 

Değerli arkadaşlarım, 20 nci asrın son çeyreğinde, 
bu Hükümet ve bu Hükümetin baş sorumlusu Sayın 
Ecevit, üzülerek ifade edelim, Sayın Başbakan Ece-
vit'i, günün muhalefet lideri Ecevit, Milliyet Gazete
sinde şöyle tespit ediyor : «Tarih yalnız kendi bildik
lerinin doğruluğuna ve topluma yararlı olduğuna ina
nan, bu inancından şüphe etmeye veya edilmesine razı 
olmayacak kadar katı düşünceli kimselerin ellerine 
güç ve fırsat geçince nasıl bir baskı rejimi kurdukla
rını ve topluma yararlı olduğuna inandıkları düşün
celer uğruna toplumları nasıl felakete sürüklediklerini 
gösteren örneklerle doludur.» 

Evet, bu söz muhalefet lideri Ecevit'in, Başbakan 
Ecevit'i mahkûmiyet ilamıdır. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef bütün büyük yan
lışlıkların ekonomide, dış politikada, iç politikada, 
asayişsizlikte uğradığınız - hükümet olarak, parti ola
rak - başarısızlıkların temelinde bu gurur yatıyor. Mu
halefet adına burada söylediğimiz hiçbir sözü, yap
tığımız hiçbir tenkidi dinlemeye ve değerlendirmeye 
hükümet layık görmemiştir. 

Bu kürsüye çıktım, Sayın Maliye Bakanı burada . 
oturuyordu, IMF ile ilgili anlaşmayı getirmişti. De
dim ki, «Sayın Bakan, bu aldığınız tedbirler Türkiye 
ekonomisini felakete götürür, iktisadi Devlet Teşek
külleri en az 50 milyar zarar verir. % 35 faizi yük
selterek, üretim kredilerini kısarak ve bilhassa işçi 
dövizlerini % 50 zamlı dışarıya satarak ekonomiye 
nefes ddîramazsmız.» 

Çok temenni ederdim, o gün de ifade ettiğim gibi, 
zaman bizim yanlışımızı göstersin, Sayın Maliye Ba- J 
kafomı doğrulâ^m^ Bu olmamıştır; Sayın Bakan yan- ! 
lişTartrft ğo*re"cek, mübarek gururunu bîr kenara bı- | 

rakacak yerde; yine 1977 hikâyesi, yine 1976 hikâ
yesi okumaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönemde Hükümetin 
en büyük desteği TRT'dir. TRT öylesine bir köle 
haline gelmiştir ki, muhalefeti ekranlardan ve bül
tenlerden silmiştir. Meclis gösterilirken, ben bunu 
büyüterek söylemiyorum, espri sadedinde arz edi
yorum, MHP sırasına geldi mi hep film biter. Bu 
çok iyi oluyor, Sayın Ecevit'in bize devamlı hücum
ları da çok iyi oluyor, kendisine müteşekkiriz. Ana
dolu'daki toplantılarda ifade ettiğim gibi «MHP'nin 
işlerini Ecevit reklam şirketine havale ettik, o bi
zimle yeterince meşgul oluyor» diyorum. (MHP sı
ralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, TRT ne yapıyor? TRT çok 
mahir. Çok değerli Halk Partili arkadaşlarımın bir 
kısmının şikâyetçi olduğu Devlet Güvenlik ve Ha-
beralma Örgütünden, biz «teşkilatından» diyoruz, 
daha hızlı. «Filan yerde falan ülkücü yakalanmış ve 
bu bombayı attığı tespit olunmuştur, tnkâr kabul et
mez deliller ele geçmiştir» diyor. Kim diyor bunu? 
TRT diyor. 

Şimdi soruyorum, aranızda hukukçular var. Hu
kuk namusu içerisinde bu sorunun cevabını herke
sin vicdanında vermesini bekliyorum. Aziz arkadaş
larım, ilk tahkikat gizlidir, tik tahkikata hiçbir mü
dahale olmaz; ama siz TRT'de adamın suçluluğunu 
ilan ederseniz, Sayın Başbakan çıkar «Filan suçlu ya
kalandı» der, Sayın Bakan çıkar «suçlu yakalan
dı» derse; 80 bin kişinin hallaç pamuğu gibi atıl
dığı, memur güvenliğinin kalmadığı bir ülkede polis 
de adamı falakaya yatırır, işkence yapar ve cezalan
dırır. 

Bu vesileyle bizim için TRT'nin artık sizin içi
nizdeki, Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonunda bir
likte mesai vermekle haz duyduğum değerli arka
daşlarımın da isyancısı olduğu bir çizgide TRT'nin 
dalkavukluğunun sizi felakete götürdüğünü söyleye
yim. O arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi; 6 ok
lu yıldız, 6 oklu kuyruklu yıldızlar TRT'de dan
sözlerle beraber ekranlara gelmiştir. Hiç kimse Cum
huriyet Halk Partisini bir dansözün arkasındaki 6 
okla reklam etmek cesaretini kendinde bulmamalı
dır. Halk Partisi bu kadar düşmedi, düşerse, söz ve
riyorum, ben elinden tutarım. Bu benim haysiyetime 
dokunur. 

Değerli arkadaşlarım, TRT'yi güden ideolojinin 
karşısında olanlar Türkiye'de mahkûmdur. TRT sa
yın bakanları yalnız çıkarıyor. Balçaklarınızın yerinde 
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olsam tek başıma ekrana çıkmam. Muhalefetten bir 
eski bakan veya sözcü çıkar, beraber karşılıklı ko
nuşursa, fikirlerinizi çürütecek kadar bakanlarınıza 
güveniniz yok mu arkadaşlar? Türkiye'de devlet adam
lığı bu kadar mı ucuzladı? Sonra ne acıdır TRT'nin 
Dördüncü Plan konusunda bir açık oturum düzenle-
yememiş olması. TRT bakıyor, görüyor ve bir kilit 
noktaya getirdiğiniz eski bir milletvekilinizin gayre
tiyle 19.00'a 1 kala siyasi demeç gitse, o hemen ha
zırlıyor, gayet güzel usturuplu ve muhalefetin önü
ne geçiyorsunuz. Önüne geçiyorsunuz ne oluyor? 
Yalanlarla nereye kadar gidilir. Reklamlarla ne ne
tice elde edilir arkadaşlar? Dünya üzerinde bu me-
todlar denenmiştir. Türkiye'de de bu metodların bir 
yana bırakılmasını ve «Olma bir keser gibi, hep ba
na hep bana; ol bir testere gibi bir sana, bir bana» 
diyerek hem devletin imkânlarını, hem hukuki im
kânları muhalefete, sizin gibi düşünmeyen insanla
ra da tanıyarak, adaletle, faziletle, devlete sahip ol
manızı temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi elimde çok entere
san bir belge var. Bu, dün akşam cereyan eden ve 
TRT'nin Türkiye'de olayları ne derece saptırdığını 
gösteren bir belge. Polis Adliye Özel Bülteni : 

«istanbul'da bir grup DEV - GENÇ'li Ulaş Bar-
dakçı'yı anma gösterisi yaptı. İstanbul - Bakırköy'de 
bu akşam DEV - GENÇ üyesi oldukları ileri sürü
len bir grup, ölüm yıldönümü nedeniyle Ulaş Bar-
dakçı'yı anma gösterisi yapmıştır. Kısa süreli gös
teri sırasında grup ilgi uyandırmak amacıyla ses gü
cü yüksek, kurusıkı diye adlandırılan bir madde pat
latmıştır. 

Bakırköy Emniyet Amirliğinden alınan bilgiye 
göre, İstasyon Caddesi ile Hatboyu Caddesinin ke
siştiği köşede bulunan dükkânların çatıları üzerinde 
bu akşam şiddetli bir patlama duyulmuştur. Patla
ma üzerinde olay yerine gelen polis ekiplerince yapı
lan inceleme sonucu, dükkânların beton çatılarının 
açık zeminleri üzerinde patlayan maddenin kurusıkı 
olduğu anlaşılmıştır. Bu arada çatıların üzerinde pat
layıcı madde izlenimi veren şunlar yakalanmıştır : 
Olay yerinde üç boyda 1,5 metre olan Türkiye Halk
larına Özgürlük yazılı DEV - GENÇ, DEV - SOL 
imzalı bir afiş bulunduğunu belirten yetkililer, patlayı
cının DEV - GENÇ'li bir grup tarafından yerleştiril
diğini ileri sürmüşlerdir. Başka semtlerde de gösteri 
olmuştur.» diyor. 

Şimdi bu, İstanbul'daki TRT'den Ankara'daki 
TRT'ye geliyor. Sonra yine 17 sayılı bültende, İs
tanbul'da aynı amaçla çeşitli sol grupların yollarda 

lastik yakma biçiminde bazı faaliyetler yaptığı, so
kaklara slogan yazdıkları bildiriliyor. Ardından, yi
ne 15 Şubat tarihli, «TRT muhabirinin edindiği bil
giye göre, saat 20.30 sıralarında Londra Asfaltı Merter 
Sitesi yakınlarında yol gidiş-geliş yönlerinde trafik 
kapatıldı, sıkıyönetimi protesto eden, 1972 yılların
da güvenlik kuvvetleriyle giriştiği çatışmada ölen 
sol görüşlü bir kişinin öldürülmesini kınayan yazı
lar yazılmaya çalışılıyor» diyor. Bu tip haberler 
TRT'de toplanıyor; çok enteresan, TRT bunu haber 
haline getiriyor ve diyor ki, «TRT muhabirinin edin
diği bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında önce Maçka 
Valideçeşme Durağı önünde yola benzin döken bir 
grup (AP sıralarından «Kimmiş o?» sesleri) burada 
ateş yaktı. Daha sonra başka gruplar da Barbaros 
Bulvarında caddeye yanar lastik attılar. Ayrıca, yere 
benzin ve barut dökerek yaktılar. Gösteriler, Bar
baros Bulvarını trafiğini uzun süre engelledi.» 

Değerli arkadaşlarım, işte biz buna karşıyız. TRT, 
bir Anayasa kurumu olarak habercilik görevini ya
pacaksa, namuslu bir biçimde, bu işi yapanın sol 
grup olduğunu söyler. 

Şimdi, TRT dün akşam ne veriyor? «Bandırma 
ve Mardin'de yapılan aramalarda 8 tabanca, 1 av tü
feği, 2 otomatik tüfek ve bazı malzemeler ele geçti. 
Balıkesir'de yayınlanan bir derginin Bandırma bü
rosunda dün gece yarısından sonra, güvenlik kuv
vetlerince arama yapıldı. TRT Bandırma muhabiri 
olayla ilgili görülen sağ görüşlü 15 kişinin tutuk
landığını bildirdi.» Canım, Türkiye'de hapishaneler 
yalnız sağcılar için yapılmadı ki, Türkiye'de hapis
hanelerde yalnız sağcılar yok ki. 

Değerli arkadaşlarım, çok söyledik, bir kere da
ha söylüyoruz; TRT bu gidişiyle millet bütünlü
ğünü, kültür bütünlüğünü, insana saygıyı, devlete 
saygıyı, habere saygıyı yiyor. Ne elde edecektir TRT 
bununla? TRT'nin bununla ne elde edeceğini bun
dan önce, bu tip şartlandırılan kurumların dünya 
üzerinde neler elde ettiğini incelersek, görürüz. Biz 
çok söyledik, bir kere daha söylüyoruz. Demokrasi
ye inanıyoruz, Anayasa düzenini savunuyoruz. Ana
yasamızın giriş bölümünde açık ve seçik ifadesini 
bulan «Türk Milliyetçiliği» davasının savunucuları
yız. Bu savunuculuk yalnız bizim inhisarımızda de
ğil, Anayasaya inanan, Anayasa düzenine bağlı olan 
herkes, Türk milliyetçiliğine bağlı olmaya ve bu gö
rüşü savunmaya mecburdur. 

Değerli arkadaşlarım, milliyetçi, hürriyetçi de
mokratik kalkınma stratejisini benimsiyoruz. Parti
mizin Meclisteki kadrolarının açık ve seçik eserle-
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rinde bu görüşler var, yazılı. Biz, kökü dışarıda, kö
keni dışarıda hiçbir ideolojinin mensubu değiliz. Biz, 
emperyalizmin her iki türlüsüne de karşıyız. Mark
sist emperyalizme de karşıyız, kapitalist emperyaliz
me de karşıyız. Biz, faşizme de karşıyız. Nereden ve 
kimden gelirse gelsin, hangi fikir adına yapıldığını 
iddia ederse etsin, biz silahlı eylemlere, bombalı ey^ 
lemlere karşı olduk, karşıyız ve karşı olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bizim kurtulamadığımız bir 
iftira var. İftiralar, davasına inanmış adamlar için, 
topuklarındaki çamuru aşmayan parçalardır. Bu if
tiralardan birisi de, Milliyetçi Hareket Partisinin ve 
partililerinin faşist oldukları iftirasıdır. Bize faşist 
iftirasını savunanlara Sayın Ecevit'in 22.5.1957 tarih
li Ulus Gazetesinde yer alan şu satırlarıyla cevap ve
riyoruz: «Çağımızda komünist diktatörler bütün mu
haliflerine faşist damgasını vururlar.» (MHP sırala
rından alkışlar.) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) —Galiba ko
münist gibi oluyor, anladığımız kadarıyla. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Anlama 
ve inanma hürriyetinize saygı duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 13 aylık hükümet döne
minizin açıkça ortaya koyduğu birtakım gerçekler 
var. Meseleleri heyecanla değil, akılla ve soğukkan
lılıkla alırsak, Cumhuriyet Halk Partisinin bugün gel
miş olduğu aşamada birtakım sancılar içerisinde bu
lunduğunu tespit ederiz. Bu sancılara biz, sizin dı
şınızda bir partinin mensubu olarak nihayet saygı 
duyarız. Benim şimdi huzurunuzda ifade edeceğim 
tespitlerimizin yanlış, noksan, hatalı tarafları varsa, 
sayın Cumhuriyet Halk Partisinin değerli sözcüsü bu
rada yapacağı konuşmada bize cevap lütfederler, biz 
de gerçeği öğreniriz. 

Bu Meclise geldiğimiz günden beri komisyonlar
da, kulislerde bu kürsüde yapılan konuşmalarda ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin yayınlarını incelemenin 
sonucunda bizim yapabildiğimiz tespit şudur: Cum
huriyet Halk Partisi, Milli Mücadelenin barut ko
kuları ve dumanlan arasında kurulmuş Türkiye'nin 
en eski partisidir. Bu eski ve büyük gövdenin bugün 
üç başı vardır: Bu başlardan birincisi Atatürk ve İnö
nü'nün çizgisinde, devletçi, milliyetçi, piyasa eko-
nomosine inanan Cumhuriyet Halk Partisi görüşü
dür. ikincisi, Sosyalist Enternasyonele inanan Cum
huriyet Halk Partililerdir, bunlar Marksizme kesin
likle karşıdırlar, bu arkadaşlarımız Sosyalist Enter-
nasyonelin ideolojik çizgisi doğrultusunda Marksist 
değildirler. Üçüncü grup ise, Marksist olduğunu 
açık ve seçik ifade eden arkadaşlarımızdır. Fikir 
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hürriyetine inanan, fikre saygı duyan bir kişi ola
rak, ben hükümetin sancısını, hükümetin zikzaklı, 
tezatlı kararlarını, Başbakanın halini bu üç başın, üç 
grubun birbiriyle kavgasında buluyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tabanında, saygı duy
duğumuz, inancımız, imanımız, herşeyimiz ortak olan 
değerli vatandaşlarımız bu üçlü gidişten büyük endi
şe duyarak bize sormaktadırlar, zannediyorum sayın 
Cumhuriyet Halk Partililere de bunu soruyorlar. De
ğerli arkadaşlarım, bu üç grup arasındaki kavgada sa
yın Başbakan nerededir? Sayın Başbakanın nerede 
olduğu kendi uygulamasıyla, kendi tutumuyla ka
muoyu önünde bellidir. Ancak biz, bir Türk vatan
daşı ve parlamenteri olarak, Cumhuriyet Halk Par
tisinin bu şahsiyet bunalımını tez elden durdurması
nı açık ve seçik, görüşlerine bir açıklık kazandırma
sını temenni ediyoruz. Bunu yapmazsanız, hiçbir ku
racağınız hükümet başarısızlıktan kurtulamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bir Bakan çıkıyor buraya, 
biz diyor, tüccarın karşısındayız. Şimdi, tüccarın, 
ticaret sınıfının spekülasyon yapmasının karşısında 
olmak ayrı, tüccarın karşısında olmak ayrı. Sonra tu
tuyorsunuz, ticaret sektörü ile ilgili çok sınırlandı
rıcı prensipler getiriyorsunuz, kaideler getiriyorsu
nuz; ardından bir kaide getiriyorsunuz, yabancı ser
mayeye, Türk tüccarına ve müteşebbisine açmadığı
nız sahaların hepsini ardına kadar açıyorsunuz. Bu 
bir tezat değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, tarihi Cumhuriyet Halk 
Partisinin dış politikada yeri Batı demokrasisidir. Ne 
yazık ki hükümetin sizin elinizle yürütülen dış po
litikası, duvarın öte yönüne geçme tehditlerine kadar 
varabilmiştir. Dünyadaki bütün sosyal demokrat ik
tidarlar yatırım hacmini genişletir, iş hacmini artı
rırken, sizin gününüzde kamu kesimi yatırımları cfc 

17, özel sektör yatırımları % 6,2, (1977 yılına göre) 
gerilemiştir. Size göre 1977 yılında çıkarcıların ik
tidarı vardır, sermayenin işbirlikçisi iktidarı vardır, 
emeğin düşmanı olan iktidar vardır; açın zabıtları, 
bütün bu sözler var. Peki. siz iktidar oluyorsunuz, 
siz sosyal demokrat iktidarım diyorsunuz; e nasıl 
oluyor da siz emeği işsiz bırakan bir hükümet poli
tikasını uygulayabiliyorsunuz değerli arkadaşlarım? 
İkincisi, yalnız mesele yatırımların düşmesiyle kal
mıyor. 

Aziz arkadaşlar, bugün Türk vatandaşının maa
lesef Türk polisine itimadı kalmamıştır ve bugün or
ta çağ dönemini geride bırakan işkenceler var. Bir
kaç Halk Partili arkadaşıma rica ettim, tekrar rica 
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ediyorum; Sayın Başbakana 540 işkence olayını in
tikal ettirdik, bir tekini tetkike değer görmediler. 
Halk Partililer, buna sahip olun, aranızdan bir grup 
kurun, karakolları gezin, hapishaneleri gezin. Öm
rünün baharında, şu anda huzurunuzda söylemeye 
hicap duyduğum biçimde, cereyan verilen, ırzına ta
sallut edilen... Gazeteler yazıyor, bir eğitim enstitü
sü öğrencisi; «beni» diyor, «Otobüste giderken falan 
polis indirdi, bana karakolda yaptığı olaylardan son
ra masum olduğumu söyledi, sabahleyin bıraktı, be
nim artık yaşamamın manası kalmadı.» Tarla faresi 
zehiri içerek ölüyor. Ben beklerdim ki, insancıl Baş
bakan bunu gazetelerde görür görmez derhal Adli
ye Bakanına emir versin, müfettişleri göndersin, İç
işleri Bakanına emir versin. Halk Partililer, buna sa
hip olsun. 

«Bizim gibi düşünmeyenlere işkence, bizim gi
bi düşünenlere mevki. Bizim gibi düşünmeyenleri ata
cağız, bizim gibi düşünenleri getireceğiz...» Değerli 
arkadaşlarım, siz bunun için iktidar olmadınız ki, 
siz bunun için iktidara gelmediniz ki. Sosyal de
mokrasinin özü, insana saygıdır. Eğer Cumhuriyet 
Halk Partisi gerçekten Sosyalist Enternasyonale üye 
olduğu iddiasında ise, bu işkence olaylarının üzerine 
gider. 

Aziz arkadaşlarım, bir kere söyledim, tekrar söy
lüyorum; dünyanın hiç bir yerinde... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Şikâyet ettiğiniz 
şeyleri bir zaman alkışlıyordunuz. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Yeni mi 
öğrendin bunları? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Hiç yo
rulmayın beyefendi. Benim sesim gürdür, mikrofon 
da yetiyor. Kürsüye teşrif eder konuşursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın herhangi bir ye
rinde bir insana yapılan haksızlığı kendinize yapıl
mış gibi hissetmiyorsanız, o haksızlığa talip olursu
nuz. Gazeteler yazıyor: «Bir sayın milletvekili, dev
letin güvenlik kuvvetlerinin hayatına kastettiğinden 
endişe duyuyor» Bu ne demektir? Gayet tabii, ga
yet tabii insanları, kanun sınırlarının dışına çıkar, o 
fiilleri yapmalarına göz yumarsanız, o insanlar bir 
gün sizi de yerler. Merhum İnönü'nin 1 ciltlik hatıra
tında Metin Toker şunu naklediyor: İsmet Paşa Çerkez 
Etem'e diyor ki: «Etem bey nasıl oluyor da siz 
bu kuvveyi seyyareyi, bu kadar sergerde, başıbozuk 
veya gönüllü iyi adamı bir araya getiriyorsunuz?» 
«Paşam buyur bir gezelim» diyor. Geziyorlar, İsmet 
Paşa'nin nizamlı kuvvetleri fevkalade güzel giyin-

j miş, her şeyi var, atı var, mermisi var, urbası var, 
paltosu var, postalı var, Diyor ki İsmet Bey, «Bun
ları köyünden alıyor getiriyoruz, bazıları üç gün 
sonra kaçıyor. Bir de sizinkileri görelim.» Gidiyor
lar, hiçbiri birbirine benzemeyen, kılık kıyafet peri
şan insan kalabalığı. Çerkez Etem diyor ki; «İsmet 

I Bey, biz bunlara bizimle birlikte suç işletiriz, ölün
ceye kadar bizi terk edemezler.» İsmet Paşa, biliyor
sunuz Çerkez Etem'in emrindeki kuvvei seyyareyi da-
ğıtjı. Neden? Çünkü devlet meşruiyet içerisinde dev
lettir, kanun içerisinde devlettir ve İsmet Paşa ni
zamlı ordu kurdu. Eğer bugün bizim hoşumuza git
meyen birtakım adamları, hükümet olduğumuz dö
nem içerisinde emrimizdeki devlet güvenlik kuvvetleri 
aracılığıyla zulme, işkenceye maruz bırakırsak, o kuv-

I vetler bir gün kendisini böyle kullanan adamları da 
I yerler, bunun örneklerini yaşıyorsunuz; aranızdan 

bir sayın senatörün kızına karakolda işkence edildi. 

I Aziz arkadaşlarım, Sosyalist Enternasyonalin, sos
yal domekrasinin özü insana saygıdır. 

Şimdi biz diyoruz ki, yine, sosyal demokratsa-
nız, sosyal demokrat bütün hükümetlerin ortak po
litikası halkın mutluluğudur. Halkın mutluluğunu dü
şünmeyen bir sosyal demokrasiden bahsedilemez. 

I Peki siz nasıl sosyal demokrat bir parti ve onun hü
kümetisiniz? Hayatı;% 70 pahalılaştınyorsunuz, fiyat-

I lan P/c 70. ne olacağı belli de değil, 70'te mi kala-
I cak? Yine o gün Sayın Maliye Bakanına, «Eğer fi-
I yatlar % 50'de kalırsa sizi ben tebrik edeceğim» de-
j mistim. Para değerini de % 80 düşürüyorsunuz. Halkı 

açlığa mahkûm ediyorsunuz ve sayın bakanlarınızın 
bir kısmı geçim sıkıntısından şikâyet eden demeç
ler veriyorlar. 

Arkadaşlar, bunlar çirkin politikadır. Bir bakana 
yakışan, geçim sıkıntısından şikayet etmek değil, ken-

I dişinin 5/20'si kadar bir gelirle geçinen vatandaşları-
I nın Türkiye'de milyonlarca olduğunu bilerek utan

mak ve çalışmaktır. (MHP sıralarından «Bravo» ses-
I leri, alkışlar.) 
I Şimdi, ne yaptınız iktidar olunca? Sayın Maliye 
I Bakanı, istikrar tedbirleri dedi, önlemleri dedi. Ama 
I aziz arkadaşlarım, benim aklım bu politikayı almı

yor. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Almaz 

I almaz. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Beyefen-

I di, şunun için almıyor: 
I İstikrar tedbirinin özü, piyasadaki nakit hacmi-
I ni daraltmaktır; tamam. Bunun için ne yaptınız? 
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Merkez Bankası reeskont hadlerini yükselttiniz; it
halatta damga resmini yükselttiniz, kabul. Ardından 
bir Tam Gün Çalışma Yasası getirdiniz, tavanı 17 
milyar lira olacak ölçüde piyasaya para sürdünüz. 
Birkaç ayda 4,5 milyar gidebilir. 

Madenleri devletleştirdiniz; madenlerin kaçıp git
tiği yoktu. Madenleri devletleştirmek ayrıdır, onun 
faydası veya zararı ayrı bir zeminde münakaşa edi
lir. Ama, bir istikrar politikası düzeni içerisinde pi
yasaya böylesine büyük paralar sürmenin bizzat Ma
liye Bakanını mağlubiyete mahkûm etmek olduğunu 
ben düşünüyorum. Bu neden ileri geliyor? Demin 
söylediğim o üç baştan ileriye geliyor; biri bura
ya gidiyor, biri buraya gidiyor, biri buraya gidi
yor. 

Değerli arkadaşlarım, emisyon hacmi, tahammül 
edilmez hale geldi. Bu enflasyonla Türkiye'de demok
rasinin kazasız, belasız gitmesi yürekten temennimiz
dir; ama görüyorum ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarihinde ilk defa, Bütçe Komisyonu ayrı bir büt
çe anlayışı içinde, Maliye Bakanlığı ayrı bir büt-„ 
çe anlayışı içinde ve Meclis, bir seri emrivakiler kar
şısında. 

Bütçeyi getiriyorsunuz, «katsayı artışı yapmaya
cağız» diyorsunuz. «İşçilerle toplumsal anlaşma yap
tık, onların da ücretlerini belli çizgide tuttuk» di
yorsunuz, «kiraları dondurmak için tedbir getirece
ğiz» diyorsunuz, sonra bu kürsüde bakanlarınız ge
liyor, üç tane birbiri peşi sıra geçtiğimiz üç günde 
kabul edilen, kamu kesimine zam getiren üç kanun
la bir seri piyasaya para sürüyorsunuz. Yekûnunu 
Maliye Bakanının bildiğini zannetmiyorum. 

Memurlar sıkıntı içindedir, memurlar açtır, me
murlara sahip değilsiniz; bu ayrı. Ama değerli ar
kadaşlarım, lütfen meseleyi kendi namuslu zemini 
içinde ele alalım. Bir istikrar politikası ile bu tedbir
leri siz nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? Ve ey Sayın 
Maliye Bakanı; siz nasıl oluyor da, benim güttüğüm, 
benim savunduğum politikaya, bu yanlıştır, siz beni 
eritiyorsunuz, beni tüketiyorsunuz demiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlık koltuğunun bu ka
dar büyük olduğunu, kısa bir sürede bakanlık yap
mış adam olarak ben anlamadım; ama sayın bakan
ların tavrı, bizim bu ölçüde belki yanlış kıymet hü
kümlerine sahip olduğumuzu gösteriyor. 

Batı demokrasilerinde, bir maliye bakanı, para
nın. değerini bir yılda % 80 düşürür ve hiçbir he
define varamazsa, o maliye bakanı istifa eder arka
daşlar. (AP ştralarmdan «Bravo» sesleri.) O maliye 

bakanına yakışan, yanlış karar aldım, yanlış tedbir al
dım demektir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Maliye Ba
kanı yalnız gitmez, hükümetle birlikte gider. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi 
bakınız, bakınız arkadaşlar. 

Biz Hükümetteyiz, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, Cumhuriyet Hükümeti, o günkü Hükümet 
hakkında ekonomik konularda bir Genel Görüşme 
yapılmasını istiyorlar, oybirliği ile karaf veriyorlar; 
o günkü Koalisyon Hükümeti adına birinci defa bu 
görüşmelere bendeniz cevap veriyorum, sonra Sayın 
Bilgehan cevap veriyorlar. O gün Sayın Müezzinoğ-
lu ne diyor? Bunu, Cumhuriyet Senatosunun 8.11.1977 
tarihli zabıtlarından okuyorum. Bölüm bölüm tabii: 

«Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve 
en düşündürücü dönemlerinden birini yaşamaktadır.» 

Ee, değerli arkadaşlarım, 1977'de Cumhuriyet ta
rihinin en karanlık gününü yaşıyor, 1978'de en ka
ranlık gününü yaşıyor, 1979'da en karanlık gününü 
yaşıyor; siz hiç mi buna aydınlık getirmeyeceksiniz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ak Günler kita
bıyla geldi o, Ak Günler kitabıyla. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi, 
bakınız ne diyorlar; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Müezzinoğlu bakınız ne diyor: 

«Yoklar, bu derin bunalımın en somut ve en çar
pıcı göstergelerinden biridir, tnsan sağlığı için zo
runlu bazı ilaçlarla başlayan yoklar listesinde şimdi 
tuz, yağ, şeker, tüp gaz gibi halkın günlük ihtiyaç 
maddeleri de yer almıştır. Demir, çimento gibi temel 
mallar, zamlardan sonra da yokluklarını yer yer sür
dürmektedir. Hâlâ karaborsa konusu olan bu malla
rın yanında traktör, yedek parça, lastik, akümülatör 
gibi önemli mallarda da sıkıntı son evresine varmış
tır. Bu gidişle önümüzdeki aylarda daha çok sayıda 
malın karaborsaya düşeceği şimdiden söylenebilir. 
Hiç kuşkusuz, yoklar listesinde en önemli yoklar, dö
viz ve enerjidir. Bir bakıma bir çok öteki yok, aslın-

•da bundan ileriye gelmektedir.» 

Ee, peki ne yaptınız? Bugün çıktınız yine aynı şe
yi söylediniz. 

Ve sonra diyor ki: «Uluslararası saygınlığımızı 
büyük ölçüde zedeleyen bu ciddiyetten uzak tutum 
ve uygulamalar nedeniyle tüm umudunu dış borçlara 
bağlamış olan Cephe Hükümeti ne denli ağır koşul
lara razı olursa olsun, borç bulma olanaklarını bü
yük ölçüde yitirmiş gözükmektedir.» Şimdi ben bu 
uydurma kelimelerin yerine Türkçe: kelimeler kulla-
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nıp size karşı söylüyorum: Ne değişiyor? Bunun için 
Hükümet olmadınız ki. 

Değerli arkadaşlarım, bakın daha neler var bu
rada; «İhracatımız böyle kaygı verici bir biçimde 
gerilerken, işçi dövizlerinde de duraklama gözükmek
tedir. Dış ticaret ve ödemeler dengesi alanındaki bu 
olumsuz gidişe paralel olarak Türk parasının dış pi
yasalardaki değeri hızla düşmektedir.» Almanya'da 
100 lira verdim, 3 lira 75 kuruş verdiler Sayın Ba
kan. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi yine Sayın Bakan, 
o günkü muhalefet sözcüsü devam ediyorlar. 

«Döviz yokluğu, yatırımların yanı sıra, kurulu 
tesislerin de faaliyetini büyük ölçüde etkilemeye baş
lamıştır. Bugüne değin stoklarla idare eden bir çok 
tesisin şimdi üretimlerini kısmak, ya da durdurmak 
noktasına geldiği ve bu arada traktör, kamyon, güb
re, yağ ve televizyon üreten bazı firmaların faaliyet
lerini parça parça durdurdukları gözlenmektedir.» 

Yatırımlar üzerinde duruyorlar, fiyat ayarlamala
rına şiddetle çatıyorlar: «Neden fiyat ayarlaması adı 
altında zam uygulamalarıyla kamunun ürettiği mal 
olan akaryakıta, demire, çimentoya, elektriğe, kâğıda, 
PTT hizmetlerine, kahveye, zam yaptınız?» diyorlar. 
Evet niye yaptınız? «Şimdi bu doğurgan zamlar tam 
bir başıboşluk içinde öteki zamları izlemekte, böylece 
sel gibi artan fiyatlar sonunda hayat pahalılığı halkın 
canına tak dedirtecek noktalara yükselmiş bulunmak
tadır.» Çok üzülerek gördüm, politikada acıları kul
lanmak benim karakterimin dışındadır. İlk defa Dev
let İstatistik Enstitüsü bu sene işsizlik ve yokluk se
bebiyle intihar eden insanların sayısını verdi. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca Sayın Müezzinoğlu 
şiddetli biçimde devalüasyonu tenkit, ediyorlar o gün
kü konuşmalarında ve tedbirler paketini tenkit edi
yorlar. Sonra da diyorlar ki, «İşçi dövizlerini bu Hü
kümet getiremez ve borçlanmanın en kötü şekilde 
ve en elverişsiz şartlar altında yapılmış olması dola
yısıyla ödemeler dengemiz büyük bir yük altında-
dır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, aklıma bir hikâye 
geldi. Adamın birisi sinemaya gitmiş. «Sigara içebi
lir miyim?» diye memura sormuş. Memur demiş ki, 
«İçemezsin.» «Ama kardeşim şu adam içiyor» demiş. 
«O sormadı ki» demiş. Sayın Hükümetin mantığı bu. 
Bu durumları düzeltmek için Hükümet oldunuz. O 
zaman hangi neticeye geliyoruz demek ki: 

1. Olayları abarttınız, 
2. Olayların karşısında güçsüz kaldınız. 

Değerli arkadaşlarım, bir vergiyle aylardır bu 
Meclis oyalandı. Verginin özü şu : % 6 ila 9 vergide 
düşme sağlıyor; ama % 70 pahalılık getiriyor. Şimdi 
soruyorum, Meclisin idrakini zorlayan, bugüne kadar 
geçemediğiniz - ama yarın bir parti disiplin kararı 
alır geçersiniz, o sizlerin takdiridir - bu vergiyle siz 
nasıl oluyor da emeğin aleyhine bir vergi düzenini 
koynaştırıyorsunuz? Nasıl oluyor da emeğin vergi 
yükümlülüğünü artırıyorsunuz? Böylesine sol demok
rat iktidar olmak mümkün müdür? 

Değerli arkadaşlarım, muhalefetin en tabii görevi 
iktidarların düşmesini temenni etmektir. Ancak bu
gün geldiğiniz çizgide Hükümetin düşmesini temenni 
etmek, «Hükümet düşsün» demek, emin olun bu 
Hükümete dua etmektir. Çünkü Hükümet öyle bir 
hale gelmiştir ki, bu Hükümetin işkencelerle, TRT 
ile, büyük patronlara 1 milyar liralık ucuz kâğıt ve
rip, Anadolu basınının kâğıdına zam yaparak, TRT' 
nin saatlerce süren reklam gayretlerine rağmen siz 
iktidarda kaldıkça eriyorsunuz ve millet sizin gerçe
ğinizi her gün bir parça daha anlıyor ve muhalefet 
lideri Ecevit'i Başbakan Ecevit yiyip bitiriyor. 

Biz hiç konuşmasak, muhalefetin bütün kanatlan 
sussa değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın konuş
maları, sayın bakanların konuşmaları yeter. Bu önce
likle Sayın Başbakanın yakın çevresinden geliyor. 
Sayın Başbakanı bu konuda tekrar hassas olmaya 
davet ediyorum. Gazetelerde iddialar çıkıyor. «Sayın 
Başbakanın eşinin çıkardığı gazeteye devlet kuruluş
ları 50 milyon lira reklam verdi» diyor. Başbakan, bu
nu yalanlamak lüzumunu duymuyor. Yine gazeteler
de haber çıkıyor; «Finlandiya gezisinde Başbakanlık 
memurları Sayın Başbakanın eşinin çıkardığı gazete
ye abone kaydettiler.» 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanın evine teklifsiz 
giren bir gencin 50 bin lira maaşla ÇUKOBİRLİK'e 
Basın Müşaviri tayin edildiği ve Ticaret Bakanlığın
da çalıştığını gazeteler yazıyor, bunlar tekzip edilmi
yor. Bir Başbakanın özel hayatında bu konularda 
toleransı olamaz, olmamalıdır. Hele Batılı ülkelerle 
çok sıkı işbirliği içinde olduğunu iddia eden, Sosyalist 
Enternasyonele giren bir Başbakanın bu tip olayları 
dünya kamuoyuna intikal ederse - ki, mutlaka ede
cektir - o zaman Sosyalist Enternasyonelde çok müş-
kttl durumda kalırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet yıllarınızı hatır
lıyorum. Yeğen dosyasıyla muhalefet hayatınızı bay-
raklaştırdınız. Bir yeğen dosyası, yeğen edebiyatı, 

, mobilya davası; ama etme bulma dünyası, kardeşleri 
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milyarlık TIR kaçakçılığı yapabilenlere Hazineyi tes
lim ettiniz. (AP, MSP ve MHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Açınız gazeteleri, eski Gümrük Bakanı diyor ki: 
«600 000 lira rüşvet veren TIR gümrük kapılarından 
geçebiliyor.» Evet, nerede Sayın Başbakan, nerede 
Gümrük Bakanı? Neden, «Ey Gün Sazak, sen bu id
diayı neye dayanarak yaptın, ey savcı harekete geç, 
hangi TIR kapıdan geçmiş» diyebiliyor? Acaba Gün 
Sazak'ın«iddia ettiği rüşvet iddiası az mı? 600 000 
liradan daha mı çok para alarak geçiyorlar? Bunun 
için mi tekzip etmiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Komisyonundaki birtakım tespitlerimizi değerli 
arkadaşlarımız Halk Partisi Grubuna anlatmışlardır. 
Müsaadenizle sayfanın o tarafına dokunmayacağım. 

Bir Komisyon Başkanının, gümrük kapısından 
kaçak sigara giren bir TIR'a el konulmaması için 
baskı yaptığını gazeteler yazıyor ve maalesef, bu ha
ber üzerine ne o Komisyon Başkanı «Yalan» diyor, 
ne Gümrük Bakanı «Yalan» diyor, ne Başbakan 
«Yalan» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir bakan, pazarlamanın 
tarifini ortaokul kitaplarında öğrenen çocukları gül
dürecek biçimde, «Pazar bulduk, ama satacak mal 
yok» diyor. Pazarlamanın tarifi : Eldeki stok mala 
göre piyasa araştırma sanatı. 

Kooperatifleri işgal faaliyeti uğruna, ölmüş koo
peratif yöneticileri görevlerinden azlediliyor ve bu 
kişiler Bakanlar Kurulunda görevlerine devam edi
yorlar. 

Hükümetin tayin ettiği genel müdürler, müsteşar
lar kaçarcasına görevden ayrılıyor. Zannederim Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun değerli üyeleri bu konu
da Hükümete sormuşlardır: «Niye, bu arkadaşları biz 
getirdik de bu genel müdürler, bu bakanlar gidiyor.» 

Arkadaşlarım, İsparta Gülbirlik Tarım Kredi 
Kooperatifleri suiistimallerin şaheser örnekleriyle 
dolu. Meclis kürsüsüne geliyor, soru önergesi oluyor, 
gazetelere intikal ediyor, cevap vermiyorsunuz. 

Bir komşu ülke ile uzun vadeli ticaret anlaşması 
imzalıyorsunuz. Güzel, olabilir, takdir meselesidir. 
Sonra tutuyorsunuz, bu mallan bir diğer ülkenin ban
kalar konsorsiyumuna rehin ediyorsunuz; birinci ül
ke diyor ki, ben de size petrol vermem, dövizle pet
rol satarım. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız daha neler olu
yor. 

Paris'te Eyfel Kulesi kiralanıyor. Düzinelerle sa
natkâr, memur, «70 cent kalmadı,» dediğiniz Hazi-

| neden verilen dövizlerle Paris'e gidiyor, Eyfel Kule-
sinde günlerce eğleniyor, oynuyor, zıplıyor. 

I Köy - Kent projesi kaça mal oldu? Birinci sınıf 
I hamur kâğıda basılmış çok lüks bir kitap. Öyle bir 

kitabın bugünkü Türkiye'de maliyetinin 200 liradan 
I aşağı olması mümkün değil; ama kitabın bünyesinde 

bölücülük yapılabiliyor. 
İmtihan günü gençler, kız öğrenciler sokaklara 

atılabiliyor. Aylarca yüksekokullar, eğitim enstitü
leri becerikli bakanların gayretleriyle kapatılabiliyor 

j ve daha nice işler bu Hükümetin bünyesinde ve göl-
I gesinde^gelişebiliyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sizin za
manınızda da vardır o durum. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Aziz ar-
I kadaşlarım, eğer her hangi bir yanlış olmuşsa, o yan-
I lışt tekrar etmek size fazilet kazandırmaz ki. 

Anamuhalefet Partisi Lideri bir sefirle tokalaşı
yor. Sayın Dışişleri Bakanı geliyor, zavallı Başbaka
nı öyle müşkül durumda bırakıyor ki, biz daha Sayın 
Ecevit'i o kadar terletemedik bu kürsüde. Ama o Sa-

I yın Bakan görevinden istifa etmiyor. Başbakan bu
nu evirdi, çevirdi, ne yapsın? Hani ne yapsın; araba 
bir kere çamura saplanmış. Nerede ise ingiltere'ye 
harp ilan edilecek; ama Sayın Bakan yerinde otura-

I biliyor. 
Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin devamlılığı, 

I hükümetlerin gücü kanuna bağlı olmaları, hukuka 
bağlı olmaları, faziletten ve belli prensiplerinden, ay-
rılmamalarıyla mümkündür. Çok uzun süre Hükü
mette kalmak, birtakım meşru olmayan menfaatlerin 
bazı kimselere sağlanması uğruna hükümetleri devam 

< ettirmek, hiç kimseye bir şey kazandırmaz. 
Ayrıca, etrafımızda olan olaylar, en büyük zulüm 

I idarelerinin bile halkın iradesiyle yıkıldığını gösteri
yor. Biz, hepimize çevremizdeki olayların ders olma
sını temenni ediyoruz. Bir büyük adamın dediği gibi: 
«Akıllı adam başkalarının, aptal adam da kendi tec
rübelerinin faydasına çalışırmış» Temennimiz, hepi-

I mizin akıllı adam olmaanız ve çevremizdeki olayları 
I iyi görmemizdir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin çeşitli kademedeki 
görevlileri teker teker vurulurken, bombalı saldırıla
ra uğrarken, TRT habere dahi değer görmüyor. Bir
kaç gün önce Nizip eski ilçe başkanı vuruldu, TRT 
bültenlerinde yer almadı. 

Değerli arkadaşlarım, hangi görüşte olursa olsun, 
| hangi düşüncede olursa olsun, her Türk vatandaşının 

hayatı TRT'nin saatlerini verdiği maçlardan ve mo-
J da defilelerinden bizim için daha kıymetlidir. 
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Değerli arkadaşlarım, sahte tavırlara ve yalan be
yanlara rağmen, Anayasa ve kanunlara aykırı bir şe* 
kilde 1 500 öğretmen, 80 bin öğrenci tasfiye edildi; 
30 bin öğrenci, can güvenliği temin edilemediği için 
okula gidemedi ve 10 bin öğrenciye de haksız yerlere 
çeşitli sürgün cezaları verildi ve bunların bir kısmı 
gittikleri yerlerde öldürüldü. Örfi idareyi ise, bugü
ne kadarki örfi idarelerde rastlanmamış bir idare bi
çimine kavuşturma gayreti içine girdiniz. Yine gaze
teler yazdı, bir kısım Cumhuriyet Halk Partili parla
menterlerin gayretleriyle, örfi idare adli müşavirle
rinin ve mahkeme başkanlarının tayin edildiğini söy
ledi. Biz beklerdik ki, Başbakan buraya çıksın, «Ha
yır, yalandır» desin. 

Bir «Eşgüdüm Başkanlığı» icat ettiniz, örfi idare
yi, gücünden, yapıcılığından, memlekete faydalı olma 
yönünde cesaretle karar vermesinden mahrum etti
niz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de cezaev
leri turistik otel oldu, istediğin kadar yat, istediğin 
zaman kaç. Maalesef bu, devletin ciddiyetini yıkan 
çok önemli bir konudur. Bir kısım bakanlar, cezaev
lerindeki anarşistleri ziyaret etmişler ve onların oda
larına televizyon konması emrini vermişlerdir. Bir kı
sım anarşistlerin odasına televizyon koyan bu sayın 
bakanların, bu anarşistler gibi düşünmeyen Türk va
tandaşlarının kökü kökeni, şahsiyeti Türk tarihine 
bağlı olmak olan insanların işkence görmelerine, zu
lüm görmelerine karşı çıkmalarını temenni ediyo
ruz. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 yılı, görüldüğü gibi iç 
politikada genel çizgileriyle mali tedbirlerde ve dış 
politikada bir arayışla geçmiştir. Hükümetin elinde 
dış kredi bekleme süresi ise çok uzun olmuştur. Dış 
kredi bekleyişleri, ülke içinde iktisadi ve sosyal bir 
çok önemli gelişmenin unutulmasına, ikinci plana atıl
masına sebep teşkil etmiştir. Türkiye 1978 yılını bütün 
kuruluşlarıyla dış kredi peşinde koşmakla geçirmiş
tir. Bütün iç ve dış politika gelişmeleri, dış krediye 
göre yönlendirilmiştir. Bu kürsüde daha önce de ifa
de ettiğimiz üzere, çok yanlış ve çok lüzumsuz, hiç 
bir tedbir alınmadan yapılan devalüasyonla, % 38 
değildir, çünkü dış harcamalar vergisi % 19 artırıl
dığı için, % 50 artırıldığı için 38 arfı 19 ilk anda 
c/o 57'ye fırlamıştır devalüasyon ve ekonomi dışarıya 
güvenç vermeyen, içeride ne olacağım endişesinden 
başka hiç bir ağırlık taşımayan bir yapıya getiril
miştir. 

Şimdi, neler dedi Hükümet? Hükümet dedi ki: 
«Yurt dışındaki işçilerin gerek daha işçi tasarrufu 

göndermek ve gerekse birikmiş tasarruflarını işçi şir
ketlerinde değerlendirmek suretiyle destek sağlayaca
ğız.» Buna bir de bilezik formülü ekledi Hükümet. 
Bu bilezik formülüne göre, Hükümet ucuz işgücü ile 
Batının teknolojisini cezbedecek, Arap ülkelerinin 
petrol dövizleri de Türkiye'deki yatırımlara yöneltile
cekti. 

Aziz arkadaşlarım böylece, döviz darboğazının 
aşılacağı yolundaki umut gerçekleşmemiştir, 12 aylık 
(şu anda 14'e dönüyor) Hükümet döneminizde tek bir 
örnek bile dile getirilememiştir. 

1978 yılı başında, ÎMF ile ilişki kurulmadan, is
kandinav ülkeleri ve Federal Almanya'dan önemli 
miktarda taze para temin edilerek durumun düzelti
lebileceği inancı ile çeşitli teşebbüsler yapılmış ve bir 
netice elde edilememiştir, iskandinav ülkeleri ve Fe
deral Almanya'dan beklenen ilgi görülemeyince, bu 
defa sosyalist bloka dahil ülkelerle ikili ilişkilere 
ağırlık verilmiştir. Kısa sürede bu ülkelerle girişilen 
münasebetlerin bizi, o ülkelerin daha fazla mal alıcısı 
durumuna götürmek olduğu görülmüş ve bu gerçek 
karşısında bu yol da terk edilmiştir. 

Türkiye'ye yakın olduğu bilinen bâzı islam ülke
lerinin mali desteklerinin beklenen ölçülere varama
yacağı görülmüştür. 

İşte bütün bunlardan sonra yeşil ışık temini amacı 
ile İMF'i memnun edecek uygulamalara girilmiştir. 
iMF'ye verilen iyiniyet mektubunun Türkiye'nin kre
di itibarını eski haline getirmeye yeterli olacağı inan
cı ile, dünya para piyasalarının, ülkemizin bütün borç
larını erteleyip taze parayı hemen vereceğine dair iyim
ser bekleyişler dönemine girilmiştir. Bize göre, bu 
noktada iki büyük hata yapılmıştır. Sayın Bakan, sa
bahki konuşmalarında bunu bir başarı olarak ifade 
ettiler, bu görüşü paylaşamıyorum. 

Bu hatalardan birisi; yıllardır işlemeyen «Türki
ye'ye Yardım Konsorsiyumu^ nu tekrar canlandır
mak ve bütün borçlu ülkelerin bu teşkilat içinde bir 
birlik halinde karşımıza çıkmalarına bizzat bu Hükü
met imkân hazırlamıştır. 

ikinci hata ile de; dağınık alacaklı bankaların bir
leşmelerine ve Türkiye'nin karşısına birlik halinde 
çıkmalarına meydan verilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu arada ekonomide de dün
yada yeni bir yer araması denemesine girilmiştir ve 
Hükümet, bağlantısız ülkelere Üçüncü Dünya Ülkele
rine, kredi darboğazımızı aşabilmek için yaklaşmış
tır, ancak buna ne Üçüncü Dünya Ülkeleri ilgi gös
termiştir, ne de bu fikri H'ikümete telkin edenler ısrar 
etmişlerdir, 
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Aziz arkadaşlarım, bunun ^zerine Sosyalist En- ' 
ternasyonale gidilmiştir. «Komşun seni tok severe I 
atasözümüz bir kere daha doğrulanmış, Sosyalist 
Enternasyonalin kapısından eli boş dönülmüştür. 
Gerçekçi olmayan, iyimser bekleyişlere dayalı tutar
sız çabalar sonuç vermemiştir. Bu defa konuya poli
tik yaklaşımlarla çözüm aranmıştır, kredi verme ile 
doğrudan hiçbir ilişkisi olmayan hükümetlere, ulus
lararası kuruluşlara taze para talebiyle başvurulmuş
tur, Büyük ülkelerin hükümetlerinin doğrudan para 
veremediği, NATO, OECD, AET gibi kuruluşlardan 
para gelemeyeceği, sadece tavsiye ve iyiniyet mesaj
ları gelebileceği bu tecrübenin sonunda her halde öğ
renilmiştir. I 

Bu arada bir de Kuzey komşumuzun imkânları 
zorlanmıştır. Bu büyük komşumuz ancak proje kre
dileri bazında kredi münasebetlerine girebileceğini, ı 
başka bir şey sağlayamayacağını beyan etmiştir. Bu
nun üzerine tekrar iskandinav ülkelerine dönülmüş
tür. 

Aziz arkadaşlarım, İskandinav ülkelerinden de 
iyiniyet ve ne olduğu belirsiz «acil yardım fonu tek
lifi» dışında Bir sonuç sağlanamamıştır. Burada bir 
diğer hatalı unutkanlığı Sayın Bakana hatırlatmak is
tiyorum. 

Bilindiği gibi, 1963 - 1977 yılları arasında İskan
dinav ülkelerinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu I 
çerçevesinde bize verdikleri toplam kredi sadece 8,5 
milyon dolardır. Bu tecrübe göz önüne alınarak, bu 
gerçeğin unutulması Hükümetimizi ve Türkiye'yi 
lüzumsuz bir yara almaya itmiştir ve 1978'in son gün
lerinde ülkemize tekrar gelen IMF heyetinden ümit I 
kesilince, Merkez Bankasının yeni yönetimi İMF ger
çeğini bir yana itip, Amerika Birleşik Devletleri ban
kalarından 600 milyon dolar taze para bulmak ümi
diyle Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir ve bir 
sonuç almadan dönmüştür. 

Bizim, 12 ay içinde, Hükümetin denemeleri ile il
gili yapabildiğimiz özet bu kadardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu neden böyle olmuştur? 
Bunun sebebini Hükümet kendi hatasında aramalıdır. 
Sayın Bakanlar, devleti partileştirme gayreti içerisine ' 
girmişlerdir. Tarım Kredi Kooperatifleri, Anadolu I 
Ajansı, Merkez Bankası, Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
Türk Standartları Enstitüsü bir fütuhat aşkı ile fethe
dilmiş ve buralarda militanlar dediklerinizi yaparlar, 
ama size yapacaklarını söylemezler. Bu noksan kad
rolar, bu yetersiz kadrolar sizi Dördüncü Beş Yıllık ' 
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Planda perişan ettiler, bu bütçede de perişan ediyor
lar. 

Temennimiz, özellikle Hükümetin artık bazı ger
çekleri anlamış olmasıdır. Politik münasebetlerle kre
di münasebetleri karıştırılmamalıdır. Dünyada hiç 
kimseden, «Bizim stratejik yerimiz ağır, milli savun
ma masraflarımız yüksek;» diyerek para alamayız. 
Kaldı ki, çok büyük bir yanlış yapılmış, demin ifade 
ettiğim ağırlaşan Ortadoğu şartlarında, ağırlaşan dün
ya şartla'rında Milli Savunma Bakanlığı bütçesine, 
bizi bu konuda çok güçsüz kılacak bir biçimde yak
laşılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 yılı ödeneği ile 1979 
yılı önerisi diyor Maliye Bakanlığının raporu; % 
14,9 artış getiriyor. Halbuki geçmiş yıllar bütçele
rini alırsak; Milli Savunma Bakanlığının 1975 bütçe
si 1974'e göre % 55,2 fazladır; 1976 bütçesi % 60,7 
fazladır; 1977 bütçesi % 26,8 fazladır; 1978 bütçesi 
% 24,4 fazladır. 

Dostlarımızın tavrı bize bu iken, çevremizdeki 
ülkelerde yeni birleşmeler, yeni siyasi gelişmeler, 
Ortadoğunun haritasında hiç beklenilmeyen değiş
meler cluikemT MıilH Savunmaya karşı alınmış olan 
bu taıvrı, hem ittifak içinde 'bulunduğumuz ülkelere 
karşı taleplerimiz, hem ülkemizin geleceği ve hem 
de Mili Savunma masraflarımız açışımdan son de
rece sakıncalı bulduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Batı ülkelerinde kredi almak 
istediğimiz kuruluşlar, kredliyi verecek kuruluşlar 
finansman kuruluşlarıdır. Finansman, kuruluşları
nın bir ülkeye kredi verebilmeleri için temel şart, o 
ülkenin kredi itibarına sahip olmasıdır. 

Üçüncü temel esas ise, kredii itibarının borç 
miktarıyla münasebeti vardır; ancak, bir ülke borç
lu olmasına rağmen kredii itibarını koruyabilir. Bu
nun için borç yükünü gittikçe azaltacak ve ekono
misini kurtaracak bir iktisadi planı, programı or
taya koyması, bunu başarılı bir şekilde uygulaya
bileceğini tatbikatla ispat etmesi gerekir. Türki
ye'nin başkalarını memnun etmek, IMF'den yeşil 
ışık almak içlin bazı ciddi iktisadi kararları almak 
ve uygulamak mecburiyeti yoktur. Türkiye, ekono
misini darboğazdan çıkarmak içlin ne yapması ge
rekiyorsa, akılcı ve gerçekçi olarak bunları yap
mak zorundadır. Bu konudaki görüşlerimizi za
manımız müsaade ederse bugün Yüce Meclise arz 
edeceğiz. 

Türkiye bu tedbirleri alır, kendisini aldatma
yan, halkı aldatmayan kendi oy tabanını aldatma
yan bu çok ciddi dengeli tedbirleri sağa sola yal-
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palamadan ciddiyetle uygularsa, dış finansman ku
ruluşlarıyla normal münasebetler başlar, IMF ken
diliğinden yeşil ışık yakar. 

Petrol konusundaki politikanızı bir vesileyle .bu
rada anlattım. Siz adamların tankerlerine Türki
ye'ye benzin vermedi diye el koyacaksınız, sonra 
o tankerlerin ait olduğu şirketlerin hissesinin çoğun
luğuna saıhip olduğu bankalardan gidip kredi isteye
ceksiniz; bulnlar olmaz arkadaşlar. Öncelikle Hükü
metlin IMF'in yeşil ışık yakmasını, IMF'nin «Tür
kiye'nin kredi itibarı vardır, kredi alabilir» yolunda 
rapor vermesini, IMF de, AET de hür demokratik 
âlemde hata olarak aramaması, başta Sayın Baş
bakan olmak üzere Hükümet üyelerinin ekonomide
ki kararsız, güvenilmez tavrımda ve Hükümetinizin 
dengesiz uygulamalarında araması gerekir. 

Aziz arkadaşlarım, kendimizi aldatmayalım; de
mokrasi demek piyasa ekonomisi demektir. Piyasa 
ekonomisi olmazsa, o ülkede ya Marfcsizim, ya fa
şizm olur. 

Şimdi, piyasa efconornliısdini yok etmeyi hedef ©din
miş bazı tedbirleri var bu Hükümetin. Bu Hükü
met, esnafı, sanatkârı, tüccarı, sanayiciyi, tarım
da aile işletmeciliğimi silmeye yönelik bazı politika
lar getiriyor. Bu politikaları Hükümet getirdiği 
müddetçe, piyasa ekonomisini temellinden sarstığı 
sürece, hür âlemden, demokratik âlemden itibar 
göremez arkadaşlar. 

Şimdi bakınız, huzurunuza, Le Monde L'anmee 
Ecoınomique Et Sooical; Le Monde'un 1978 yılı 
sosyal ve iktisadi yıllığını getirdim. Aziz arkadaş
larım, bu yıllığın 65 nci sayfasında, nasıl diğer 
dünya ülkeleri inceleniyorsa, Avrupa ülkeleri ince
lemiyorsa, Türkiye de incelenyor. 65 nci sayfanın 
3 ncü paragrafında aynen şöyle deniyor: 

«Günümüz Türkiye'sinde Le Monde biliyorsu
nuz Fransa'nın dünya çapında etkili olan gazetele
rinden birisi. Bu gazetenin iktisat ve sosyal yıllığı 
«...ekonominin zafiyeti bizzat yöneticilerden kaynak
lanıyor. Eeevit Hükümeti bütün vaatlerine rağmen, 
yılbaşından beri iktidardadır ve yetersizliğini ortaya 
koymuştur. Bizzat kendisi, bizzat bu Hükümet enf
lasyonun karşısında başarısızlığını tescil etmiştir, 
enflasyonu durdurarnamıştır. Hayat pahalılığı 1978'in 
ilk 10 ayımda % 61 gilbi rekor seviyeye ulaşmıştır. 
Çok yetersiz, güçsüz iktisadi istikrar tedbirleri eko
nomik hayatta tesirsiz kalmıştır. 11 ayda para hac
mi % 46 artmıştır.» 

Bu incelemeyi ve bu uluslararası bir belgenin 
beyanlarını daha fazla uzatmayacağım. Ancak bu 
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dokümanın 58 ve 59 ncu sayfalarında yer alan 21 
Avrupa ülkesi ve 7 sosyalist ülkemin, 1978 yılı ikti
sadi ve sosyal hayatıyla ilgili rakamları ele alındığı 
zaman, ortaya çök acı rakamlar çıkıyor. 

Bu tablodaki bilgilerin Avrupa İktisadi işbirliği 
Teşkilatı ve Dünya Bankasından alındığı bildiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılında 21 Avrupa 
ülkesi içerisinde, maalesef fiıyat yükselişi ekim so
nu itibariyle % 67,2 olan Türkiye'dir. Almanya'da 
2,1'dir fiyat yükselişi, Avusturya'da 3,1'dir, Da
nimarka'da 3,9'dur, İspanya'da 7'4 tür. 

En yüksek olan İzlanda'dır, 51,7'dir. 
Türkiye ise maalesef 67,2 ile bu konuda şampi

yonluğu elinde tutmaktadır. Türkiye'nin 1978 yılı 
içerisinde fert başına gayri safi mili hâsılası, bu 21 
ülke içerisinde 610 dolar sağlayan Arnavutluk'tan 
sonra 1090'dır ve maaesef 20 nci sıraya düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım., işsizlik ise bu tabloya 
göre % 13'tür. Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla 
rakam % 10,9'dur. 

Demek ki dünya küçüktür. TRT'yi şartlandırır
sınız, basını şartlandırırsınız, size ümit bağlayan
lar olabilir. Demokratiık hayat içerisinde bazı in
sanların karizmaları bulunalbiJlir, bu karizmalardan 
faydalanabilirsiniz; ama dünya çapındaki kuruluş
ları, dünya çapındaki yaygın organlarını bu şartlan
dırma halkası içine alamazsınız ve bu gerçekler acı 
bir biçimde karşınıza çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılı, dengesizlikle
rin gitikçe büyüdüğü, siyasi ve iktisadi buhranın 
ağırlık kazandığı bir dönemdir, iktisadi buhran özel
likle Hükümetin çelişkili kararlarından, tutum ve 
davranışlarından ağırlık kazanmıştır. Hükümetin 
iktisat politikası bize göre bir dengesizliği, bir baş
ka dengesizlik yaratarak ve şiddetlendirerek giderme
ye çalışmak biçiminde özetlenebilir. 

Bu Hükümet döneminde finansman politikasının 
sorumlusu olan kuruluşlar, elleröndekıi araçları bize 
göre bilinçsiz bir şekilde ve yine bize göre Anaya
sa dışındaiki hedeflerine ulaşabilmek için çok biçimli 
bir biçimde kullanmışlar ve ülkemizi tam bir çıkmaza 
sokmuşlardır. Türkiye'de finansman politikasının 
sorumlusu 3 büyük kuruluş var: Birisi Devlet Plen-
latma Teşkilatı, birisi Maliye Bakanlığı, birisi Mer
kez Bankası. 

Merkez Bankasını işgal ettiniz, Türkiye'nin hay
siyetini dünya kamuoyunda yaraladınız. Planlama 
Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisinin Merkezi Araş
tırma Bürosunun yöneticilerine verildi. Şimdi bu ku-
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ruluşlar akılla, ilimle, ciddiyete ekonomiyi kurtara
cak tedbirler yerine, «nasıl işgal edebiliriz» strateji -
siyle*her gün yeni kurbanlar hâsıl ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, hepinizin bildiği gjiibi, 1973 
yılından bu yana Türkiye'de bütçe - program uygu
lamasına gerilmiştir. Bütçe - program uygulaması 
planlı kalkınmanın bütün modern maliye sistemlerin
de"'ve modem ülkelerde vazgeçmediği araçlardan 
birisidir < Maalesef üzülerek lif aide edelim, 1978 
bütçe tatbikatında başlangıç ödeneklerine oranla, 
yıl içinde ödeneklerin % 5Q'ye varan oranlarda 
artırılmış olması, bu iş için otomatik ödenek me
kanizması kullanılması, program - bütçe tatbika
tının artık Türkiye'de bir süs haline geldiğini göste
riyor. 

Ayrıca, Meclisin kabul etmiş olduğu bütçenin, 
bütçe içerisindeki birtakım imkânlar kullanılarak, 
birtakım fonlar kullanılarak % 50 oranında artırıl
mış olması, Yüce Meclisin liradesii dışında, bütçe
nin istenildiği gibi şekil alabileceği endişesini de zan
nediyorum huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım* program - bütçelerde hizmet
lerin ekonomik analizlerinin yapılması ve bu analiz 
sonuçlarına göre ödenek ayrılması gerekir. Bunun 
yerine getirilmesinde, hizmetin ekonomik analizinde 
MaMye Bakanlığı ve Devlet Planlaıma Teşkilatının 
ortak çalışması icap eder. Ancak, uygulamada 
Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye ve hizmet götü
ren kuruluş üçlüsünün ortak çalışması sağlanamamak
tadır. Hizmetlerin ekonomik analizinde Devlet Plan
lama Teşkilatının bilgi ve tecrübe birikiminin faydalı 
hale getirildiğini söyleyebilmek çok güçtür. Sadece 
tavanların tespitiyle yetinilrnesi mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, iktisadi karar organları ara
sındaki koordinasyonsuzluk, dağınıklık, bakanlık
lar ve Planlama arasındaki sürtüşmeler, temel ter
cihlerde özellikle Sanayi Bakanlığı ile Hükümeti pek 
çok konuda karşıliıklı olma durumuna getirmiştir. 
Son rehin olayıyla diğer bakanlıkların da bu tavra 
girdiğimi ve bakanlıkların, Hükümeti bütünüyle dı
şarıda mesul eden, Hükümeti bütünüyle dışarıda 
bağlayan bir konuda değişik mütalaalarla kamuoyu
na çıkabildiklerini görüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bunalımın bu tututarsız ve 
dağınık politikalarla memleketi iflasa götürememiş 
olmasının sebebi, «enkaz devraldık» yolundaki rek
lamcı gayretlere rağmen, 1977 yılından 1978 yılına 
aktarılan iktisadi kaynakların müspet tesirinin he
nüz tükenmemiş olmasında aranmalıdır. 

Türkiye 1978 yılına iç piyasanın ihtİyaçtarıni 
sağladıktan sonra ihracı mümkün 1 milyon ton buğ
day, 350 bin ton pamuk, 95 bin ton tütün stoku 
ile girmiştir. Yalnızca hu 3 ürünün ihraç değeri 
yaklaşık 842 milyon dolardır. 

1978 başında Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet 
olduğu zaman enkaz devralmadı. Sıkıntıları olan, 
gelişme sancısı içinde olan, büyümek isteyen bir 
ekonomiyi devraldı. Ama siz enkaz diye diye, müflis 
tüccarın dostlarının kendisinden selamı kesmesi gibi, 
bütün uluslararası mali kuruluşlarla aranızdaki köp
rüleri attınız. 

Değerli arşadaşlarım, 1978 başında Türkiye'nin 
durumu ne idi? 

Ambarlarda 7 milyon ton tahıl, 1 milyon ton 
şeker vardı. 156 dünya ülkesi içinde gıda madde
si ithal etmeyen 7 ülkeden biri Türkiye idi. 9 bin 
yerde 1 trilyonluk yatırım yürümekteydi. Sizin 
gibi yalnız İstanbul'da kapattığı fabrikalarla 100 bin 
kişiyi ekmekten mahrum etmiş bir ekonomi yoktu. 

Depolarda 650 bin ton petrol, benzin, gazyağı 
vardı. 1,5 ton stok gübre bulunuyordu. 1977 son

baharımda köylümüz tohumluk buğday ve gübre sı
kıntısı çekmedi. Ama 1978'de köylünün çektiği to
humluk buğday sıkıntısını, ilaç sıkıntısını, gübre 
sıkıntısını öncelikle sayın Halk Partili parlamenter
lerin bilmesi gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 başında bir önceki yı
la göre \°/c 1Q daha fazla çelik - demir üretmiş, % 12 
daha fazla elektrik üretimi sağlanabilmişti. Bütün güç
lüklere rağmen 5,5 milyon dolar ithalat yapılabil
mişti. İç piyasada 100 bin traktör, 100 bin otomobil 
satılıyordu. Depolarda 2 milyar dolar değerinde mal 
bulunuyordu ve 127 ton rehinsiz altın vardı. Banka
lardaki mevduat 250 milyar Türk lirası civarındaydı. 
Siz bu ekonomiyi devraldınız ve bugünkü bunalım 
çizgisine getirdiniz. Size yakışan, bu kürsüye gelip 
«Enkaz devraldık» demek değil; «Bunları devraldık, 
ama bunları yeterli görmüyoruz, Türkiye'yi daha ile
riye götürmek istiyoruz.» demekti. Devlet adamlığı 
ve devlet sorumluluğu bunu gerektirirdi. Siz bunu yap
madınız, ondan sonra da «Muhalefet neden bize kar
şı cephe alıyor?» dediniz. Ne yapacaktı muhalefet? 
Sabahtan akşama enkaz devraldık diyen bir iktidara, 
«Doğru, enkaz devraldınız; Allah razı olsun mu?» di
yecekti? 

Aziz arkadaşlarım, bir ülkede gayri safi milli hâ
sıladaki kişi başına düşen gelirlerdeki sürekli ve dü
zenli artış ekonomik büyümenin ve kalkınmanın önem-
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li bir göstergesidir. Şimdi Türkiye'ye bakalım, 1950 -
1977 yılları arasında 27 yıllık dönemde gayri safi 
milli hâsıla 1968 yılı alıcı fiyatlarıyla (Sizin hazırla
dığınız planda olduğu gibi o yılın fiyatlarıyla değil) 
yıllık ortalama 1% 6,1 artıyor, 27 yıllık dönemde, 
50'den 77'ye. 1963 - 1977 arasındaki 15 yıllık plan
lı dönemde yıllık ortalama <% 6,8 oranında artış gös
teriyor. Böylece ekonomi büyüyor ve kalkınma açık 
ve kesin. Buna karşılık 1978 yılında gayri safi milli 
hâsıladaki artış hızı % 2,7'ye inmiştir. Kesin rakam
lar çıksın, bundan da daha düşük olacaktır, görece
ğiz. Böylece 27 yıllık dönemde olduğu kadar 15 yıl
lık planlı kalkınma döneminde de en düşük büyüme 
hızıyla karşılaşılmıştır. Nüfus artış hızını düşersek, 
gerçek büyüme sıfırdır. 1978 programının belgele
diği Koalisyon Hükümetine ait % 5 kalkınma hızı
nı, 78 programını sizin Hükümetiniz çıkardı, % 5 de
diniz kalkınma hızına, 1979'da4'e indirdiniz. Bunu kü
çük gören Sayın Başbakan şimdi sıfır kalkınma hızı
na herhalde bizim teşekkür etmemizi beklemiyorlar
d ı . 

Aziz arkadaşlarım, ayrıca şu hususu belirtmekte 
fayda görüyorum: 1978'de. gayri safi milli hâsıladaki 
brüt % 2,7 artış da hizmet gelirlerindeki artıştan doğ
muştur. 1950 - 1977 döneminde Türkiye'deki kişi başı
na düşen gelir yılda ortalama j % 3,5, 15 yıllık planlı 
dönemde % 4,33 oranında artış göstermiştir. 1978 yı
lının gayri safi milli hâsıladaki net artışı, nüfus ar
tışı hızı düşüldükten sonra binde 2 civarındadır. 1977 
yılının sabit fiyatlarla 4 861 Türk lirası olan kişi ba
şına gelirinin binde 2'si 9 lira 78 kuruş tutmaktadır. 
Halktan yana Hükümetin halka sağladığı büyük re
fah payı, 9 lira 78 kuruştur, tebrik ederim. 

Aziz arkadaşlarım, bu gelir artışı sağlanırken, bü
tün iddialı istikrar tedbirlerine, enflasyonla mücade
le iddialarına rağmen, fiyatlar ne olmuştur? Türkiye 
ekonomisinde arz ve talep dengesizliği yeni bir prob
lem değildir. Ekonomimizin gelişmekte olan ekono
milerin genel karekter çizgisini teşkil eden birçok mal 
ve hizmette üretimin tüketime cevap veremeyişinin 
sıkıntısı içerisinde olduğunu her zaman söyledik ve 
söylüyoruz. Ama, 1978 yılında üretim noksanlığı Hü
kümetin aldığı ve "uyguladığı tedbirlerle az gelişmiş
liğimizden ileriye gelen bu darlığı azaltmamış, aksine 
ağırlaştırmıştır. İthalatı sınırlandıran, bununla övü
nen, sanayii hammaddesiz bırakan, faiz hadlerini 
% 35, •% 40'a çıkaran Hükümet döneminde daralan 
üretim sebebiyle fiyat artışları çok hızlı ve sürekli bir 
tırmanışa geçmiştir. 

Toptan eşya fiyatları 1977 yılında % 24,9, 1978'de 
ise 1% 55 oranında artmıştır. Tüketici fiyatları 1977'de 
% 30,6 1978'de % 70 oranında artış göstermiştir. 

Bu artış, sosyal yapıyı tahrip eden, ahlaki değer
leri yıkan, aileleri çökerten, fazileti yok eden enflas
yonun dört nala gittiği ve cemiyetimizi çok tehlikeli 
bir noktaya getirdiğidir. Hiç şüphesiz, fiyat hareket
lerinde kamu sektörüne düşen görevler vardır. Kamu 
kesimi birtakım hukuki düzenleme tedbirleri alabilir. 
Ama esas, piyasa ekonomisini çalıştırabilmektir. 

Aziz arkadaşlarım, bazı malların fiyatlarını' kont
rol ediyorsunuz nihai kademede. Bununla hiçbir ne
ticeye varamadığınızı gördünüz. Demir dağıtımında, 
çimento dağıtımındaki sıkıntılar meydanda. Eğri otu
ralım ama doğru konuşalım; bu neden ileriye geli
yor? Bir ekonomi maliyetlerde piyasa ekonomisini 
uygular, fiyatlarda piyasa ekonomisini uygulamazsa, 
o ekonominin fiyatları durdurması mümkün değildir. 
Eğer Polanya gibi 365 bin malın fiyatını kontrol ede-
bilecekseniz (Polanya bunu yapıyor 365 bin malın 
fiyatını kontrol ediyor) o zaman fiyat hareketlerini 
kontrol edersiniz, 365 bin malın fiyatını kontrol ede
cek ekonomik modeli, bu Anayasa imkân veriyorsa 
getirirsiniz, kabul ettirirsiniz, bu yola girersiniz. Ama 
siz maliyet enflasyonunu görmeyecek, ithalattaki ar
tışı, Türk parasının değer kaybedişini, ithalatın paha
lıya mal oluşunu, işçi ücretindeki yüksekliği, kiraların 
artışını görmeyecek, nihai fiyatla uğraşacaksınız. Bu 
politikanın başarıya ulaşması mümkün değildir ve ne 
olur bir kere de bizim şurada doğru söylediğimize 
inanın ve çok değerli tedbirlerinizi, tekliflerimizi bir 
kere eleştirin arkadaşlar. Aksi halde, emin olun bu 
ekonomiyi hiç kimsenin kurtarması mümkün olmaz. 
Bu ekonomideki kayış, yalnız Hükümeti yemekle kal
maz, rejim de çok tehlikeli noktalara girer. 

Değerli arkadaşlarım, biz hükümetteyken bir tek
lif getirdik. Bu bizim savunduğumuz, geliştirdiğimiz 
ve zaman içinde geliştirmemiz şart olan - çünkü top
lumlar gelişen müesseselerdir, geliştirmezseniz toplu
mun gerisinde kalırsınız - milliyetçi kalkınma mode
linde bir milli stok müessesesi getirdik. Bunu arzu 
buyurduğunuz zaman, geniş bir birleşimde arz ede
rim. Bunun özü, Osmanlı Türk toplumunda ve Sel
çuklu toplumunda uygulanmış, bizim Türk - İngiliz 
Gümrük Anlaşmasından sonra terk ettiğimiz, Ameri
ka'nın aldığı harikulade bir modeldir. Kamu, özel 
sektörün kullandığı bütün iptidai maddelerin (O ül
keden üretimi yapılmasa, dışarıdan bir ay gelmese 
dahi) 3 aylık stokunu elinde tutuyor. Şimdi soruyo
rum: Türkiye Devletinin elinde 3 aylık demir stoku 
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olsa, 3 aylık çimento stoku olsa, 3 aylık gübre sto
ku olsa, Türkiye'de karaborsa olur mu, Türkiye'de 
fiyat yükselişi olur mu, olmaz; ama Hükümetin ka
mu kesimine devamlı görev vermek, devamlı yetki 
vermek, devamlı ekonomide kamu kesiminin payı
nı artırma yolunda gayretlerine rağmen, hiçbir kamu 
iktisadi teşebbüsünün işletme sermayesini artırmaması, 
kamu iktisadi teşebbüslerini, aşırı faizlerle piyasadan 
para alıp, işletmecilik yapmaya zorlaması, bu politi
kayı da kendiliğinden mağlup hale getiriyor aziz ar
kadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, fiyat hareketleri konusunda, 
sayın Hükümetin en iddialı tedbiri TANSA'dır. 
TANSA, belediyelere piyasayı düzenlemek konusun
da mağazalar kurma yetkisini veren bir projedir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Hükümet belediyeler 
konusunda hiç iyi imtihan vermemiştir. Faziletle ya-
dedilmesi mümkün, eşit, adil tahsisler yapması, Halk 
Partili olmayan belediyelerin de elinden tutması, Hü
kümetinizi güçlü kılardı ve biz de bu kürsüye gelip 
teşekkür ederdik. Cumhuriyet Halk Partili belediyeye 
10, Milliyetçi Hareket Partili belediyeye sıfır, Adalet 
Partili belediyeye sıfır. Bu iyi bir politika değildir ar
kadaşlar. Bunlar Türkiye'de denendi, bunlar insanla
rı çok kötü neticelere götürdü. Bu yolda tekrar ısrar 
etmenin ve TANSA Projesi ile, şehirleri temizlemek
ten aciz, elektrik yakmaktan aciz, işsizlik kurumu va
zifesini İktisadi Devlet Teşekkülleriyle birlikte yük
lenmeye başlamış belediyelere bir de ekonomik-görev 
vermek, zannediyorum bu kaynağı israfa götürmek 
olur. 

Hükümetin bu projeyi yeni baştan düşünmesini 
ve birtakım adamlara iş sağlayacak, lüzumsuz mal
ların stoku ile sermayeyi kaybettirecek israfı önleme
sini temenni ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 yılında fiyat hareketleri
ni Hükümet maalesef kendi eliyle ağırlaştırmıştır; 
Devletin üretimi pahalılandırdığı, Devlete ait bütün 
kuruluşların zamda biribiriyle yarıştığı bir yıl olarak 
geçmiştir, iktisadi istikrardan, enflasyonla ciddi bir 
biçimde mücadeleden bahsederken, sizin kamu iktisa
di teşebbüsleriyle ilgili politikanızı açıklığa kavuştur
manız şarttır. Bu kuruluşları mal ve hizmet üreten 
kuruluşlar mı görüyorsunuz, sosyal hizmet gören ku
ruluşlar mı görüyorsunuz? Eğer bu kuruluşlar sosyal 
hizmet görüyorlarsa, bunların açıklarına (Ki bu yıl 
80 milyarı aşmıştır) zarar demezsiniz, sosyal hizmet 
dersiniz. Bu kuruluşları siz ekonomik fonksiyonla 
göreve sokuyorsunuz ve öyle tehlikeli bir duruma 

Türkiye gidiyor ki, Devlet her şeyi yapmaya kalkıyor. 
Şu anda Devlet bütün kaynaklarını, Devletle ilgisi 
olmaması gereken, modern devletin uğraşmaması ge
reken işlere sarfediyor. Devlet Türkiye'de konserve 
yapıyor, tavuk besliyor, gömlek dikiyor, bakkal dük
kânı açıyor. Devlet bu değil. Devletin elinde, hele bi
zim Devletimizin elinde, Sayın Maliye Bakanı çok 
iyi bilecekler, piyasayı düzenleyecek fevkalade güçlü 
tedbirler vardır. Siz bu güçlü tedbirlerle, modern dev
leti esas fonksiyonuna kavuşturun ve bırakın devletin 
tavuk, hindi beslemesini; ayakkabı, gömlek yapma
sını, bu fabrikaları elinizden çıkarın ve Türkiye'de 
devletin, ekonominin temel sürükleyici sektöründe, 
enerjide, makine sanayiinde, darboğazları aşan petrol 
sanayiinde fonksiyon yüklenmesini getirin. Bununla 
katma değer çoğalır,bununla sermaye değerlenir. Bu
gün olduğu gibi, eğer siz devletin kaynaklarını dağı
tırsanız, ulaştığınız sonuç şu olur. 

Dördüncü Plan dokümanında açıklandığına göre; 
Türkiye'de devlet, (Küçük işletmeler ve kooperatifler 
hariç) 4 572 adet işletmeyle ticaret alanında faaliyet 
göstermekte, 4 572 işletme genel olarak zarar etmek
tedir. 

Aziz' arkadaşlarım, ticarete bu kadar giren, her 
işletmesinde ağır ve lüzumsuz külfetler yüklenen dev
lete siz şimdi belediyeler eliyle TANSA'yı getiriyor
sunuz. Bütün temennimiz, devletin işletmecilik konu
sundaki tecrübelerini değerlendirerek kaynak israfın
dan dönmenizdir. 

Değerli arkadaşlarım, 1979 yılı genel ekonomik 
dengesi - affınıza sığınarak arz ediyorum, ben akılla 
izah edemedim, Sayın Maliye Bakanının, Sayın Baş
bakanın Planlama Müsteşarından bilgi alarak izah 
etmesini rica ediyorum - öylesine bir dengeye dayan
dırılıyor ki, bu dengeyi hesapla, kitapla izah etmek 
mümkün değil. , 

Bakınız, 1979 yılında kalkınma hızının % 6,7 ora
nında gerçekleşeceği ve dış kaynaklardan daha büyük 
ölçüde faydalanılacağı, marjinal tasarruf oranının 
% 53,8'e varacağı varsayılıyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, marjinal tasarruf; benim 
bilebildiğim kadarıyla, ekonomistlerin ifade ettikleri
ne göre şu: Kazanacağınız 100 liranın 53 lira 80 ku
ruşunu harcamayıp tasarruf edeceksiniz, yani Türki
ye'de % 70 enflasyonu devralan 1979 ekonomisinde 
Türk vatandaşları kazanacakları 100 liranın 53 lira 
80 kuruşunu harcamayacaklar, tasarruf edecekler. 
1979 programını bu dengeye kuracaksınız, bu den
geye dayanan bütçe yapacaksınız. 
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$îmdi sayın milletvekilleri, bu mümkün değildir. 
Bakınız 1977 yılında marjinal tasarruf oranı eksi 9,4 
olmuştur; yani 100 lira kazanmıştır, 109 lira 40 ku
ruş harcamıştır Türk vatandaşı. 1978 yılında eksi 14,1 
olmuştur, yani 100 lira kazanmıştır, 114 lira 10 ku
ruş harcamıştır. 

Şimdi Sayın Müezzinoğlu hangi ilham ile bu mar
jinal tasarruf oranının % 53,8 olacağını izah etmek 
durumundadır? Bizi ikna ederlerse kendilerine müte-
şjeklkir kalırız. Ve zannediyorum, bu dünya çapında 
da bir başarı olur, çok ciddi söylüyorum, yalnız Tür
kiye için değil, dünya çapında bir başarı olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet döneminde pa
ra akışları, özellikle kamu cari harcamalarının ve ka
mu savurganlığının finansmanı, siyasi amaçlı ekono
mik kararların uygulanmasıyla para hareketleri her 
türlü bunalımın, mali güçlüğün ve enflasyonun kay
nağını meydana getirmiştir.. Türkiye'de para otorite
leri, para akışlarını, büyüyen ve normal kabul edile
bilecek bir enflasyonun yarattığı ihtiyacın çok üstün
de bir düzeyde tatmaktadır ve aslında Türkiye, bü
tün planlı dönem iddialarına rağmen, - bu konudaki 
görüşlerimizi planlama bütçesinde genişçe arz ekme 
imkânım bulabileceğim1! zannediyorum. - devamlı bir 
biçimde enflasyonla fakir ve yoksul halkın sömürül
mesi pahasına, kaynak sağlama ile gerçekleştirmek is
temiştir. 

Maalesef bu Hükümet döneminde enflasyon, fakir 
kitlelerin aleyhine gelişmiş, para akışları dimmik ve 
verimli teşebbüs sektöründen masraflı ve verimsiz 
kamu iktisadi sektörünün finansmanına kaydırılmış
tır. Böylece, sürekli olarak piyasada kalan aşırı para 
arzı yaratılmak suretiyle enflasyon beslenmiş ve pi
yasadaki aşırı para, fiyat yükselişlerinin kaynağı ol
muştur. 

Bizim inancımıza göre, Türkiye'de yılda ortalama 
% 7 oranında bir büyüme hızını gerçekleştirebilmek 
için para ekonomisinde yılda ortalama % 3 oranında 
bir genişlemeyi hedef alan ve yılda % 10 ölçüsünde 
enflasyon kabul eden para politikasında yıllık para 
emisyonunun % 20'den fazla aşmaması gerekirken, 
bu oran Sayın Ecevit Hükümeti zamanında 1978 yı
lında % 50 oranında bir artış göstermiştir. 9 aylık 
sonuçlar itibariyle 1977'de 188 milyar lira olan para 
arzı, 1978'de 247 milyar liraya çıkmıştır. 

Sayın Balkan sabahleyin devamlı bir biçimde 1976, 
1977 rakamı veriyor, kendilerinin yapması gereken 
1978 rakamı verme görevini de biz yükleniyoruz. 
1978'de 247 milyar piyasaya para sürülmüştür. Tür-
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kiye'de enflasyon Merkez Bankasının çıkardığı para 
miktarına bağlı olarak artmaktadır; bu bir kesin ger
çektir. 

c/c 20'yi aşan para emisyonunun Türkiye'de mut
laka çift rakamlı bir enflasyon yaratacağını Hükümet 
unutmamalıdır hiçbir iktidar unutmamalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 yılında iktisadi bunalımı 
ağırlaştıran, iktisadi hayatı çekilmez hale getiren 
önemli dengesizliklerden biri, kamu gelir ve giderleri 
arasındaki dengesizliğin yansıdığı 1978 mali yılı dev
let bütçesidir. 

Devlet bütçesi 265 359 000 000 lira civarında 
bağlanmışken, son objektif tahminler harcama tava
nının 338 ile 350 milyar liraya çıkacağını ve bu artı
şın cari harcamalardan kaynaklandığını ortaya koy
maktadır. 

Vergi ve vergi dışı gelirlerdeki artış ise sadece fi
yat artışlarının gelirler üzerine yansıması ve iç borç
lanma yoluyla 281 milyar liraya yükselebileceğini, 
böylece 1978 mali yılı bütçesinin 57 milyar lira dola
yında açıkla kapanacağını göstermektedir. 

Şimdi, kamu yetkililerinin bazıları, Maliye Bakan
lığının bazı dokümanları, açığı 16, bir kısmı 29 mil
yar ifade etmektedir; ama bu rakamlar, maalesef 57 
milyar açıkla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. 

Bu derece yüksek bir bütçe açığının, Türkiye'de 
alışılmış basit usuller içerisinde Merkez Bankasının 
kaynakları ile emisyona hız verilerek, karşılıksız para 
basılarak kapanacağı, bu durumun ise önümüzdeki 
dönemde fiyatlar genel seviyesini ve enflasyonunu da
ha da hızlandıracağı endişesi içerisindeyiz. 

Hükümet bu endişeyi duymalıdır, Maliye Bakanı 
bu endişeyi duymalıdır ve bu konuda tedbirler alma
lıdır. Aksi halde arkadaşlarım, ekonomi temennilerle 
yürümez, «fiyatların düşeceği olasılığı vardır» demek
le fiyatlar düşmez; olanaklar, olasılıklar gider ve fi
yatlar başını alır yükselir ve hayatı tahammül edilmez 
hale getirir. 

Hükümetin uyguladığı strateji, bir yandan bütçe
lerde samimiyet prensibinden uzaklaşmanın belgesidir, 
bir yandan da bütçelerin uygulama döneminde Par
lamentonun kontrolü dışında kaldığının ifadesidir. 

1978 mali yılı bütçesi gerçekte gayri safi milli 
hâsılada % 15 gibi küçümsenmeyecek bir artışın sağ
landığı dönemin gelirlerine dayanmştır. Buna rağ
men kamu kesimi harcamalarındaki israf, bütçenin 
büyük açık vermesine sebep olmuştur. 

Bu sonuç, izlenecek bütçe politikasına yön ver
mesi gerekirken, gayri safi milli hâsılada bir artışın sağ-
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lanamadığını, sıfır artışın sağlandığını biraz önce ] 
gördük. 1978 yılının gelirlerine dayalı olarak hazırlanan 
1979 bütçesinin 396 milyarın teorik dengesi - Meclise 
gelen şeklini arz ediyorum, komisyona gelen şdklini 
arz ediyorum, şimdi çok aştı bunu - 1979 yılında Mer
kez Bankası emisyon 'kaynaklarının daha da zorlan
masını, fiyat artışlarının hızlanmasını kaçınılmaz bir 
sonuç olarak karşımıza çıkaracaktır. * j 

Aziz arkadaşlarım, bu bütçe 410 milyarı bulursa 
nereden bu gelir sağlaıîacalk? Yine Merkez Ban ka
sının matbaaları çalışacak, yine piyasaya karşılıksız 
para sürülecek ve enflasyon korkarım bizi, hâlâ Hü
kümet tarafından tekzip edilmeyen, hâlâ Maliye Ba
kanı tarafından karşı çıkılmayan c/c 30, r/c 50 gibi 
yeni bir devalüasyona götürecektir. I 

Değerli arkadaşlarım, bizim tespitimiz, Sayın Hü
kümetin enflasyonu önleyici bir politikaya yanaşma
dığı, Enflasyonu önleyici bir politika izlemeyi düşün
mediğidir. 

Ayrıca, 1979 yılı mali bütçesinin 1978 yılı bütçe
sine oranla 130 milyar Türk Lirası bir artış gösterdiği 
iddiası da maalesef gerçekler karşısında temelsizdir ve 
hayalidir. I 

Çünikü 1979 yılının 396 mıilyar liralık bütçesi 1978' 
in fiyatlarıyla yeniden değerlendirildiğinde 264 milyar I 
Türk Lirasına iner. Bu ise, 1978'e göre, 1979 bütçe-
sinin 2 milyar lira daha az, 2 milyar lira daha küçük 
bir bütçe olduğunu gösterir. I 

Bütçe, ekonominin yapısını ve gelişme doğrultu
larının tümüyle yansıtabilecek özellikler içinde hazır
lanmamıştır. Bu kısıtlamanın, bu kısıtlı hazırlanışın 
sebebi, politik tercihin, politik baskının, iktisadi ter
cihlere ve iktisadi gerçeklere ağır basmasıdır. 

Zaten, hükümet etme sanatının 20 nci asrın son I 
çeyreğinde güçlüğü, «Devleti mi tercih etmek, politi- I 
kayı mı tercih etmök» noktasında siyasi kadroların ve I 
siyasi liderlerin şahsiyetlerinin ifadesini bulmasına I 
bağlıdır. I 

Dünya üzerinde, demokratik ülkelerde peik çok I 
liderler, pek çok başbakanlar ve bakanlar, belli pren- I 
sipleri kamuoyuna sunarlar, bu belli prensipleri ka- I 
muoyuna getirirler ve belli bir dönemin sonunda bu I 
prensipler tutmazsa, oıîlar politikayı bırakırlar. I 

Temennimiz, Türkiye'de politik kadroların, artık I 
işin bu ciddiyetine varması, emisyonun % 50 oranın- I 
da arttığı bir ülkede % 58,3 oranında marjinal tasaruf I 
sağlayacağız, diyerek birtakım hayali dengelerle eko- I 
nomiyi 1979'da, peşin peşin, bu bütçeyle enflasyona I 
terk etmemeleridir. I 
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Aziz arkadaşlarım; bütçenin hazırlanışı sırasında 
ülkenin kaynakları ciddi bir biçimde gözönüne alına
rak, bu kayna'kalara uyan harcama talepleri tespit 
edilmemiştir. Bu durum, kaynakların elverdiği ölçüler 
içerisinde kalınmak amacı ve tedbiri içerisinde, öde
nekleri gerçek ihtiyaçların çok altında tutmayı mı gö
türmüştür? Üzülerek ifade edelim ki, bu yıl da siyasi 
tercihler, yine geçen yıl olduğu gibi ağır basacak, yıl 
içinde ödenekler program ve plan disiplini dışına 
taşan bir genişleme ile artırılacaktır. Bu genişlmelere 
rağmen, mali yıl sonunda fiili harcamalar, alınan 
ödeneklerin bazı fasıllarda kalabilecektir. Bu durum, 
bütçenin gerçekleri yadsıtacak biı biçimde hazırlan
mamış olduğunu göstermektedir. Hükümet, 'kaynak
ların sınırlı oluşu ve siyasi terc:h sebebiyle, gerçek 
ihtiyaçlara uygun ödenek koyma yerine, belli ödenek 
ayırmakla yetinmektedir. Ancak bu ödeneklere ket,1 

diliğinden artma im'kânı ve fırsatı tanınmaktadır. Ni
tekim, bütçenin uygulama sonuçlarında sık sık görü
len artışlar, büyük ölçüde otomatik ödenek mekaniz
masından ileri gelmektedir. 

Fon uygulaması, bütçe hazırlanışında karşılaşılan 
sıkışık durumların geçici çözümleri olmaktadır. Çok 
kere Planlama Teşkilatı tarafından vizeleri verilen ya
tırımlara karşılık, yeteri kadar ödenek ayırma imkânı 
bulunmamakta, bu gibi durumlarda hızlandırma fon
ları uygulamaya konulmaikta ve böylece bütçe büyük
lükleri bir yıl içinde devamlı genişletilmektedir. Bu 
yol, maalesef 1979 yılı bütçesinde de aynen uygulan
mıştır. 

1978 yılı bütçesi, 266 milyar lira ödenekle bağlan
mıştı. Mevcut gelir imkânlarının azami zorlanmasıyla 
sağlanabilen bütçe dengesi, yıl içinde değişmiş ve har
cama talepleri, 350 milyara ulaşan büyüklüklere var
mıştır. 

Böyle bir gelişme 1978 yılı Bütçesinde, yıl içinde 
% 50'yi aşan bir ek ödenek talebinin bulunduğunu 
göstermektedir. Aynı rakamı 1979 bütçesine uygular
sak, demek 'ki Yüce Meclisin 400 milyar lira civarın
da bir rakama bağladığı bu bütçe, önümüzdeki yıl kıs
met olursa, görüşürsek, en az 500 milyar tavanı aş
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin başlangıçta sağlıklı 
ölçülerde hazırlanmış olduğunu kabul edersek, böyle 
bir büyüklükte bir sapmanın olmasını izah etmek 
mümkün değildir. 1979 yılı bütçesi, aynı usuller için
de hazırlanmış olduğundan, aynı durumla ikarşı'laşıl-
masını kabul etmek gerökir. 1979 yılı bütçesi, cari 
harcamalar konusunda son derece sıkıntı içindedir. 
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1978 yılı içinde alınan uygulama kararlarıyla genişle
yen cari harcamalar, bütçe uygulamasının vereceği 
büyük açığın kaynağını meydana getirmektedir. Bu 
imkânların 1979 yılına yansıyan büyüklükleri bütçe
nin en sıkıntılı yönüdür. Bu gelişme 1979 yılı bütçe
sini büyük ölçüde etkilemiştir. 1979 yılı bütçesi bu 
yapısıyla adeta ve maalesef yalnızca cari harcama ka
rakteri taşıyan bir bütçedir. Ne yatırım endişesi var
dır, ne ekonomiyi büyütme endişesi vardır, ne denge 
endişesi vardır, ne stabilizasyon endişesi vardır. 

Bü^çe ödenekleri içinde aziz arkadaşlarım, cari 
harcamaların toplam ödenekler içindeki payı ilk de
fa bu bütçeyle % 50'nin üzerine çıkmaktadır. Öte 
yandan, transfer harcamaları arasına gizlenen cari 
karakterli harcamalar da dikkate alınırsa, bütçenin 
büyük bölümünün tüketime yönelik odduğu anlaşıla
caktı.', 

Kaldı ki, bu bütçe Yüce Meclise geldiği zaman Sa
yın Hükümet ve Sayın Bakan katsayı artışını öngör
memiştir. Komisyon katsayı artışı yapmıştır, Yüce 
Meclis kamu kesimi görevlilerine kadro ilerlemesi ve 
yeni mali imkânlar sağlamıştır. 1978 yılı içerisinde fiyat 
artışları önceki yıllarla karşılaştırılamayacak büyük
lüklere bundan ulaştı. 

Planın tüketim harcamalarına ait tespitlerine göre 
zaruri tüketici •mallarına yönelen tüketici eğilimi hız
landı. Bu durumda katsayı artışıyla maaş ve ücret-. 
lere Yüce Meclis zam yaparsa, bu temayülün ödenek -
1 estirilmesi halinde bütçenin tüketimci niteliği daha 
belli bir hüviyet alacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 1979 yılı bütçesi yatırımlar ko
nusunda da, cari harcamaları bu ölçüde geniş tuttuğu 
için, yeteri kadar ödenek ayıramamıştır. 1978 yılı 
konsolide bütçe yatırım uygulaması yıllık programda 
öngörülen ve bütçede ödenek'leştirilen büyüklüklerin 
çok gerisinde kalmıştır. Bu geri kalmanın giderilebil
mesi ihtiyacı, açık bir gerçek olarak gözler önünde-

1979 yılı bütçesiyle getirilmek istenen yatırım 
programı gerçekte yeni bir yatırım imkânı getirildiği 
biçiminde yorumlanmaya elverişli değildir. Bütçenin 
yatırım ödeneklerinde görülen genişleme, aslında geç
miş dönemlerde gözlenen geri kalmaların, süresinde 
gerçekleştirilemeyen yatırımların aşırı fiyat artışları 
sebebiyle beliren ihtiyaçlarını giderecek ölçülerdedir. 

Sürekli bir ekonomik büyüme ve kalkınma yatırım
lara, yatırımlar ise tasarruf hacmine bağlıdır. 
Ekonomiyi enflasyona sürüklemeyen bir büyüme, 
toplumun yatırım hacmi kadar gerçek tasarrufta bu
lunmasını şart kılar. Büyük dediğimiz, mucize dedi-
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ğimiz gerçek kalkınma hamleleri; Alman kalkınmasi* 
Japon kalkınması, Fransız kalkınması, İtalyan kalkın
ması değişik bir modelle gerçekleştirilen Marksist ül
kelerdeki kalkınmaların özü, yatırımın dikkatli bir bi
çimde tasarrufa dayandırılmasına dayanır. 

Yukarıdan beri izaih ettiğim gerçeklerin ışığında, 
bu Hükümetin bu bütçesinde yatırımlarla ilgili getiril
miş olan rakamlar maalesef tasarrufa dayanmamak
ta, Merkez Bankası kaynaklarının zorlanması, açık 
emisyonla enflasyonu artırıcı nitelikte olmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 yılında ekonomimiz yatı
rım - tasarruf dengesi prensibini gerçekleştiremedi. 
Hükümetin güven vermeyen karanlık iktisat politika
sı, siyasi anarşi, enflasyon, toplumun heves ve arzu
sunu kırdı. Türkiye'ye musallat olan anarşi, demin 
de ifade ettiğim gibi yalnız insanımızı değil, iktisadi 
imkânımızı da alıyor. İnsanların güven duygusunu 
yitirdiği bir ortamda yeni yatırımlara girmesini bek
lemek hayalcilik olur. Buna karşılık ne oldu? Top
lumda harcama eğilimi arttı. Paranın devamlı bir bi
çimde değer kaybetmesi, paraya olan güvenin yok ol
ması, tasarrufları, bankalar sistemi dışında, çok yük
sek faiz oranlarıyla piyasaya çıkmaya zorladı ve maa
lesef vatandaş elindeki likit kaynağını gayrı menkule, 
arsaya, kıymetli madenlere yatırdı. 'Böylece iktisadi bü
yümenin normal şartlar içinde gelişmesi yerine iktisadi 
büyümeyi hızlandıracak kaynakların iktisadi büyüme 
devresinden çıkması ve ölü yatırımlara tahsis edilme
si olayını ağır bir biçimde yaşadık. 

İktisadi büyümenin normal finansman kaynakla
rı dışında Merkez Bankası kaynaklarının zorlanması 
sonucuyla devam etmesi ülkeyi çok nahif, çok endişe
li bir iktisadi yapıya getirdi. 

Şimdi Hükümet bu bütçeyle - önümüzdeki bir yü
lük mali programı demektir - Meclise iç tasarrufları 
özendirici, dış tasarruf kaynaklarından faydalanmayı 
sağlayıcı hiçbir tedbir getirememiştir. 

Aziz arkadaşlarım, yatırımlarla ilgili 1978 rakam
ları çok düşündürücüdür. Yatırımlar, önemli geri kal
malar içerisindedir. Yatırımların gelecekteki seyrine 
ait bazı rakamları huzurunuzda ifade etmek istiyo
rum ; 

Devlet Yatırım Bankası 1978'in 10 aylık döne
minde 1 150 000 00O Türk liralık kredi sözleşmesi 
yapmıştır. Bu miktar 1977 yılının aynı dönemindeki 
kredi sözleşmelerinden 6 800 000 000, % 81,8 daha 
düşüktür. (Kaynak : İş Bankası Bülteni, Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Merkez Bankasına ait raporlar.). 

Aziz arkadaşlarım, yine 1978 yılında teşvik bel
gesi verilen yatırımların toplamı Ocak - Ekim dönemi 
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itibariyle 1977 yılına kıyasla 124 500 000 000 yani 
% 48 azalmıştır. 1977'nin aynı dönemindeyse bahse 
konu yatırımlar 1976'dakine göre % 402,6 artış kay
detmiştir. (îş Bankası Ekonomik Bülteni Sayfa 3.). 

Değerli arkadaşlarım, bu yatırım artışını beğen
mediniz; Sayın Hükümet ve Sayın Müezzinoğlu genel 
görüşmelerde bu yatırımları yeterli görmüyor; bu 
yatırımları yeterli görmemeye hak kazanabilmeniz 
için, sizin 1978'de 1977'yi delip geçmeniz icap ederdi. 
Ama maalesef, demin de ifde ettiğim gibi % 81,8, 
yalnız Devlet Yatırım Bankasının yapmış olduğu ya
tırım anlaşmalarında düşüklük var. 

Aziz arkadaşlarım, ekonomiye katkıları yönünden 
kritik ofcuı 199 adet, 545 100 000 000 lira toplam ma
liyetli projeler Devlet Planlama Teşkilatının bir ra
porunda yer alıyor. Şimdi bu rapordan iki paragrafı 
okuyorum, rapor Meclis Kütüphanesinde de vardır : 
Bütçeleri mali yıla göre olan kamu kuruluşları için 
Eylül sonu itibariyle 43 yatırım projesine 1978 yılın
da 11 milyar harcama yapılması öngörülmüştür. Bu 
projeler için Eylül 1978 sonuna kadar 4 400 000 000 
liralık harcama yapılmış ve dönem gerçekleşmesi 
maalesef <% 37,2 olmuştur. 

Öte yandan, bütçeleri takvim yılına göre olan ka
mu kuruluşları için Eylül 1978 sonu itibariyle 155 
yatırım projesine 1978 yılında 42 300 OOO 000 liralık 
harcama yapılması öngörülmüştür. Eylül 1978 sonu
na kadar bu meblağın 26,8 milyar lirası harcanarak, 
dönem gerçekleşmesi % 63,1 olmuştur. 

Buna göre, özel sektör yatırımları yanı sıra kamu 
yatırımlarında da önemli geri kalmalar olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Daha'' önemlisi, söz konusu geri kalma
lar sebebiyle fiyat artışlarının .proje maliyetlerine ini
kası ve projelerin bitme maliyetinin ayrılmış kaynak
larla yerine getirilmesinin mümkün olmayacağıdır. 
1978 Eylül sonu itibariyle toplam maliyete göre 199 
proje için harcanan ICO 700 000 000 lirayla % 18,5 
olan gerçekleşme oranının daha da aşağıya ineceği 
tabiidir. 

Sayın milletvekilleri, projelerin toplam maliyeti 
1978 yılı fiyatlarından önce t^ppit edilmiştir. Yıl içi 
fiyat artışlarının toplam maliyetleri ne kadar artırdığı 
da belli değildir. Gerçek rakam önümüzdeki program 
dönemlerinde ortaya çıkacak, 1978 yılı yönetiminin 

tahripkâr tesirlerini gelecek hükümetler göğüslemek 
zorunda kalacaklardır. 1978 yılında temeli atılan eko
nomik enkazın faturasını maalesef bütün Türk vatan
daşları hep beraber ödeyecektir. 

Sözünü ettiğimiz Devlet Planlama Teşkilatı rapo 
ru ilgi çekici başka bir hususa da yer veriyor. Pro 
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jelere ait toplam finansman ihtiyacının ancak % 50,1'i 
sağlanabilmiştir. Bu oran - özellikle dikkatlerinize arz 
ediyorum - iç parada % 45,1, dış parada % 57,5 ola
rak dağılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılı için gerekli finans
man projelerinin toplam finansmanında ihtiyaç duyu
lan miktarın % 13,6'sı ancak sağlanabiliyor; fakat 
1978 yılında sağlanan toplam para ancak % 8,8'den 
ibaret kalıyor. 1979 yılı için ve sonrası için henüz 
sağlanamayan para % 204,1 'dir. Bu miktarın fiyat ar
tışları sebebiyle daha da büyük meblağlara ulaşaca
ğını tabii karşılamak gerekir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, yapılan değerlendirme
lerin sonucunda «önemli projelerin finansmanında 

; büyük sıkıntı olduğu, projelerin nitelikleri işletmeye 
geçmeleriyle sağlanacak katkı ve gecikmelerin yarat
tığı darboğazlar ile maliyet artışları göz önünde tutu
larak gereksinen finansmanın sağlanması için etkin 
önlemler alınması gerekir» diyor. 

Şimdi Hükümete soruyorum, bu konuda ne ted
bir aldınız, ne yaptınız? Kamu projelerini enkaz ha
line getirerek nereye varmak istiyorsunuz? Bu konuda 
her türlü kelime yığınının ötesinde, rakamlara dayalı, 

| inandırıcı, kendi emrinizdeki Planlama Teşkilatınızın 
; hazırlamış olduğu bu raporun hiç olmazsa gerçek ol-
| madiğim dile getiren ciddi beyanları beklemek hakkı-
! mızdır. 

Sayın milletvekilleri, yatırımlar konusunda acil 
bir mesele olan ve bütün ekonomik hayatı ilgilendir
diği için, TEK'in enerji yatırımlarına da kısaca göz 
atmakta büyük faydalar vardır. 

Bir zamanlar «Bu kadar enerjiye ne lüzum var» 
diyenlerin Türkiye üzerine çekmek istedikleri karan
lık örtüyü hep beraber görelim. Bu Hükümetin bugün 
en yüksek mukavele ücretleriyle kendisine yakınları, 
militanları yerleştirdiği Devlet Planlama Teşkilatına 
göre, iç ve dış finansman güçlüklerinin ve enerji ya
tırımlarının aksadığını kabul etmek, maalesef zaruri 
olmaktadır. Çünkü diyor ki Planlama Teşkilatının 
raporu; «Yedek parça ve malzeme sağlanamamakta, 
büyük onarım, revizyon, normal tamir ve bakım faa
liyetleri aksamaktadır. Yeterli yakıt, fuel - oil bulu
namamaktadır. Asgari 1 ila 1,5 aylık stok bulunması 
gerekirken, fuel - oil santralları günlük yakıt temin 
ederek çalıştırılmaktadır. Verimli bir işletmecilik ya
pılamamaktadır. TKt, TPAO, MTA, DSt ve TEK 
arasında (hepsi bunların kamu kuruluşu biliyorsunuz) 
gerekli koordinasyon, işbirliği ve zamanlama yapı
lamaması enerji yatırımlarını aksatmaktadır p Devam 
ediyor rapor : «Yatırımlarla ilgili ağır parçaların ta 
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sınmasında, ulaştırmacı kuruluşlarda tedbîr alına
maması sebebiyle problemler doğmakta, yatırımlar 
aksamaktadır. Yerli imal edilen malzemenin yokluğu, 
azlığı ve zamanında tam olarak üretici kuruluşlara 
verilememesi yatırımları aksatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, dikkat» edilirse, dikkat bu-
yurulursa, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sa
yılan problemlerin önemli bir bölümü kamu kuruluş
larının çalışmasından, daha doğrusu çalışmamasından 
kaynaklanmaktadır ve gelecek yıllarda ülke üstüne 
serilecek karanlığın sebebi olmaktadır. Hükümet, ka
mu kuruluşlarına dayanan bir iktisadi stratejiye, bir 
kalkınma stratejisine önem verirken nasıl olur da ka
mu kuruluşlarını böylesine dağınık, perişan, yetersiz, 
en hayati projeleri frenleyen bir yapıda tutabilir? 

1978 programına göre, Eylül sonu itibariyle Yeni 
Çatalağzı Termik Santralındaki % 1, nükleer elek
trik santralında % 4,5, Orhaneli Termik Santralındaki 
% 0,9 fiziki gerçekleşmelerin sebdbini sormuyoruz; 
sadece, bu geri kalmaların sebebini Hükümetin bilip 
bilmediğini öğrenmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin yatırımlar ko
nusunda günahlar hanesine yazılacak en ağır hatası 
ve mesuliyeti dış ticaretimizin yapısında ortaya çık
maktadır. Buhranı sanayi tesislerinin çalışma kapa
sitesini daraltarak aşabileceğini zannetme yanlışlığı 
Hükümeti çok yanlış bir yola götürmüş ve gördüğü
nüz gibi, kamu kesimine ait kuruluşlar dahi parça-
sızlıktan, araçsızlıktan, yakıtsızlıktan görevlerini ya
pamaz hale gelmişlerdir. --

Şimdi 1978 ihracatında, 1977 ihracatına göre bir 
artış meydana gelmiştir. Doğrudur; ama doğru olan 
bir diğer husus da vardır, bu artış, bizim hükümet 
olduğumuz dönemde, 1978 yılında gerçekleşecek 750 
milyon dolar tarım ürünü satış bağlantısının sonucu
dur. Bu bağlantıyı biz yaptık, Hükümet takip etti. 

Aziz arkadaşlarım, sanayi ürün ihracatındaysa 
maalesef % 28 civarında gerileme vardır ve toplam 
ihracat içinde pay .% 30'un altına inmiştir. 

Şimdi bakınız, hükümet yatırım maddeleri ithala
tında % 40, tüketim maddeleri ithalatında (/c 40 
civarında azaltma yapıyor; makine teçhizatını % 
35'in üzerinde, inşaat malzemeleri ithalatını % 45'in 
üzerinde sınırlandırıyor, geriletiyor. Şimdi bu anor
mal ve ülke ekonomisini altüst etmeye yetecek ya
pıyla, dış ticaret açığını azalttık diyebiliyor. 

Değerli kardeşlerim, devlet yatırımları duruyor, 
enerji yatırımları duruyor, özel sektör duruyor ve siz 
ithalatın bünyesinde ekonominin çalışabilmesi için 
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zaruri olan maddeleri getirmiyorsunuz, sonra «Biz 
dış ticaret açığını azalttık», diyorsunuz. Bu en azın
dan insanların kendisini aldatması demektir. Hükü
met etme sanatı yönünden insanların kendini aldat-
malarıysa yalnız kendilerine değil; bütün ülkeye za
rar veren bir noksanlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 bütçe görüşmeleri sıra
sında takip edecekleri para ve maliye politikalarıyla, 
ekonomiye çekidüzen vermeyi ve ekonominin canlılı
ğını hedef almayı hükümet vaat etmişti. Bu hüküme
tin para ve maliye politikalarının esası, Dördüncü 
Beş Yıllık Planda ve 1978 yılı programında ifadesini 
buluyor. 

Planın para politikası 724 ncü maddesinde, maliye 
politikası 753 ncü maddesinde ve programda para 
politikası 733 ncü madde de ifade ediliyor. 

Şimdi bu politikaları okuduğumuz zaman, 1978 
yılı program döneminde para ve kredi politikasının 
öngörülen üretim ve yatırım düzeyinin gereklerini 
giderek fiyat istikrarını sağlama amacını gözeterek 
karşılanması; konjonktür gelişmelerini dikkate ala
rak diğer ekonomik ve sosyal politikalarla uyumlu 
olarak yürütülmesi esas olacaktır. 

Bu prensibi şimdi özellikle iktidar kanadı kendi 
vicdanında cevaplandırmalıdır. Fiyat istikrarı sağlan
mış mıdır, konjonktür gelişmeleri dikkate alınmış mı
dır? Ekonomik ve sosyal politikalarla, uyumlu bir 
para politikası tespit edilmiş midir? Maliye politika
sıysa, Dördüncü Plan döneminde uygulanacak maliye 
politikasının amacı, uzun dönemde, planın öngördüğü 
kaynak artışlarını sağlamak, ekonomik etkinlikleri 
planın önceliklerine göre yönlendirerek gelir dağılımı
nı iyileştirmek; kısa dönemdeyse ekonominin genel 
dengesini korumaktır. 

Değerli arkadaşlarım, üzülerek ifade edelim, bir 
yıllık uygulama genel dengenin tepeıtaklak edilmesi 
olmuştur. 

Para politikasına gelince : Diyor ki plan «Parasal 
arz ve talep dengemizin korunması amacıyla, para 
arzı büyüklüğünü ree^mal ve hizmet artışı, ekonomik 
paralaşma gerekleriyle yapısal nedenlerden, ya da 
doğrudan doğruya maliyet artışlarından kaynaklanan 
fiyat artışlarıyla uyumlu bir düzeyde tutmak esas 
olacaktır.» 

Şimdi soruyorum Sayın Maliye Bakanına; hangi 
tedbirinizle arz ve talep dengesini korudunuz? Han
gi tedbirinizle talebi karşılayacak arz sağlayabildi
niz? Hangi tedbirinizle reel para artışına imkân ve
rebildiniz? 
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Değerli arkadaşlarım, hükümet ne kadar enkaz 
devraldık iddiasındaysa, bu hükümetin plancıları, 
planın 753 ve programın 763 ncü maddelerinde hü
kümetin enkaz değil, dengeli bir ekonomi devraldı
ğını ve bu dengeyi koruyacak nitelikte bir maliye po
litikası taikip etmesini gerekli görmüşler ve hükümet 
de bunu kabul etmiştir. Dokümanlar hükümetin bu 
konuda gerçekleri dile getirmediğini söylüyor. 

Sayın milletvekilleri, ekonominin genel dengesini 
korumayı ve kısa vadede fiyat 'istikrarını sağlamayı, 
plan ve programda maliye ve para politikasının esa
sı ve amacı olarak alan bu Hükümet, aldığı para ve 
maliye politikası tedbirleriyle tam tersini yapmaya 
yönelmiş; ekonominin genel dengesini bozmuş ve 
çok kullandıikları, sayın hükümet üyeler,ne dikkat 
ediyorum, hep «Cumhuriyet tarihinde görülmemiş» 
diye başlıyorlar, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş 
yükseklikte, % 70 bir enflasyonun mimarı olmuş
lardır. 

Bu hükümet neler yaptı? 
1. Mevduat faiz oranlarını artırdı, 
2. Kredi faizlerindeki artış, 
3. Faiz farkı iadesi fonu tatbikatı, 
4. Faiz farkı ödenmesi, 
5. Mevduat kanuni karşılıklarının artırılması, 
6. Bankaların disponibilite oranlarının yükseltil

mesi, 
7. DÇM üzerindeki tasarruflar, 
8. DÇM menşeli kredi Ve özel dış kredilerde !kur 

garantisinin kaldırılması, 
9. Kur farklarının yatırımcılardan alınması ve 

bunun makable şâmil olması gibi, hukuki açıdan 
mesnetsiz uygulamalarıyla, 

Kredili ithalat yapanların transfer karşılıklarının 
istek üzerine geri verilmesi, 

Nihayet, mutabakat liraitlerindeki değişiklikler gi
bi, para politikası araçlarındaki sistematik, yıkıcı dü
zenlemelerle üretim durmasına, fabrikalara kilit vu
rulmasına, orta sınıfın, dar ve sabit ge'lirlilerin ezil
mesine, ihracatın daralmasına, karaborsa ve kaçak
çılığın artmasına ve nihayet ekonominin genel mal 
ve hizmet arzıyla para hacmi, talep dengesinin tami
ri çok güç bir şekilde bozulmasına yol açtı. Halbu
ki, olumlu bir ekonomik ortam yaratmak için, hükü
metin ekonomik ve mali para politikasındaki çeliş
kilerin giderilmesi, zaman kaybetmeden uyum sağ
lanması esastı. 

Bunun yanında, alınması gerekli birtakım acil ted
birler vardı. Bunun için, kurumlaşmayı ve sermaye 
piyasasının gelişmesini önleyen Kurumlar Vergisi ele 

alınmalıydı. Vergileri bütünüyle yamayarak, içinden 
çıkılmaz hale getirecek tedbirler paketiyle Meclise 
gelecek yerde, biraz daha sabredilip, yapıcı ve verim
li bir vergi olan Katma Değer Vergisi getirilmeliy
di. 

Kamu harcamalarında % 40'a varan israfın ve 
KİT açıkları için yılda 80 milyar bütçeden aktarma
nın ve bununla emisyonu artırmanın önüne geçilme
li, son verilmeliydi. 

Ekonomik darboğaza girilmiş olmasının, yüksek 
enflasyonun ve sağlıksız finansman kaynağı kullan
manın başlıca sebebinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
olduğu gerçeği kabul edilmeli, kalkınma ve sanayi
leşmenin dinamik gücü olan özel sektörün faaliyetle
rine set çekilmeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri mil
li seviyede alınacak düzenleyici tedbirler<le piyasa 
ekonomi şartlarında dinamiğe kavuşturulmalıydı. 

Merkezi devlet teşkilatını zayıflatmamak kayıt ve 
şartıyla mahalli idarelerin peniden düzenlenmesi dü
şünülmeliydi. Ancak bunlara, vatandaşın gelir kay
nağını kurutur bir biçimde ve vatandaşı ezer bir bi
çimde Belediyeler Vergi Kanunu tasarısı götürmek, 
hiçbir netice sağlamamış ve sağlamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik alanda yaratılan 
kaos, sosyal ve kültürel alandaki ideolojik menşeli 
sakat uygulamalarla tamamlanmaktadır. Hükümetin 
bir yıldır yaptığı enkaz edebiyatı bugün meyvalarını 
vermekte ve hükümet enkaz yaratma yolunda ciddi, 
tutarlı ve başarılı adımlarla (bilhassa bu bütçeyle 
maalesef) ilerlemektedir. 

Kalkınmanın sadece kolay ölçülebilir ekonomik 
faktörlerden ibaret olmadığı, sosyal, kültürel unsur
larla ancak bir bütünlük kazanacağı açık bir gerçek
tir. Kalkınmanın, sosyal ve kültürel gelişmenin, hat
ta haysiyetli ve dengeli, duvarları atlamayan bir dış 
politikanın ancak siyasi istikrar ile mümkün olduğu 
da bir diğer gerçektir. 

Millet vasfını taşıyan bir toplumun ekonomik ve 
siyasi istikrar ile, sosyal dayanışma ve kaynaşma 
içinde bulunması, güvenlik kuvvetlerinin, devlet me
murlarının politikanın dışında tutulması gereklidir. 
Bu gerçeğe inanmayanların,. bu gerçeğin aksine tu
tum ve davranış içinde olanların politik hayattaki 
başarıları kısa süreli olur, belki kendilerine geçici 
zaferler temin eder; ama uzun dönemde gerçekler, 
bu kısa süreli başarıları yok eder ve geçer. 

Tarihte kitlelerin ekmeğini, kitlelerin özlemini ve 
kitlelerin fikir ihtiyacını aldatmacalarla kandırıp ik
tidar olanların, o iktidar mevkiinde, o kitlelere ne 
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büyük zarar verdiklerini ve o insanların gözünde 
nasıl yıkıldıklarını görüyoruz. İnsanları felakete gö
çtüren, kendi kendilerini yalnızca kendi fikirlerinin 
doğru olduğu yolunda şartlandırmaları ve bu şartlan
dırmanın maalesef, «sen devamlı doğru yoldasın» 
diyen bir çevre ile perçinlenmesidir. Bugün biz hükü
met için bu büyük tehlikeyi görüyoruz. Hükümet 
hiç olmazsa bu bütçe vesilesiyle bu kürsüde dile ge
tirilen gerçekleri, yurt ve dünya basınında yer alan 
çeşitli araştırma kurumlarının yaptığı tespitleri gör
meli ve buna göre, Doğu gibi üretip Batı gibi tüke
ten bugünkü toplumumuzu, Batı gibi üretip, gerek
tiğinde Batı gibi tüketen bir toplum haline getirmeyi 
planlamak ve milletin desteğini kazanmalıdır. 

Neden KİT'lere böylesine geniş imkânlar tanıdı
nız ve KİT'ler böylesine başarısızlığa geldi? Neden 
bürokraside 85 bin kadro ihdas ettiniz, bürokrasi ve
rimli neticeler getirmedi? 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile Dördüncü Beş 
Yıllık Planda sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili 
çok tehlikeli gördüğümüz bir gelişmeyi ifade etmek 
istiyorum : Hükümet ancak kooperatiflere üye olan
ların, tarım kesiminde yaşayıp kooperatiflere üye 
olanlarım bir kısmının kooperatifleşme yoluyla sos
yal güvenliğe kavuşturulacağını bir ilke olarak be
nimsemiştir. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Bizim 
Anayasamız, bizim hukuk düzenimiz hürriyetçi koo
peratif sistemine dayanır. Sosyal güvenlik uygulama
sı ise Anayasamızın açık hükümleriyle, özel değil, 
genel niteliktedir. Eğer sosyal güvenlik imkânların
dan faydalanmayı yalnızca belli kooperatiflere üye 
olma şartına bağlarsanız. 

1. Anayasanın kooperatifçilik anlayışını çiğne
miş olursunuz, 

2. Anayasanın sosyal güvenlik politikasını çiğ
nemiş olursunuz! 

Muhalefette iken, «Ey işçiler, bu hükümetten is
tediğiniz kadar isteyin, bu hükümetin yıkılması için 
mümkün olanı yapın» diyenler, şimdi, ne olduğu bir 
türlü açıklanamayan ve planın bazı yerlerine serpiş
tirilmiş, programın bazı yerlerine serpiştirilmiş halk 
girişimciliği, ile . temelde çalışanların sendikal halkla
rını değilse bile, grev haklarının elleninden almay* 
amaçlayan tedbirler getiriyorlar. Şimdi, bu koope
ratifçilik zihniyeti, "5u halk girişimciliği zihniyeti ve 
sosyal güvenlik tedbirleri zihniyeti, demin söylemiş 
olduğum üç başlı anlayışın bir başına aittir, diğer 
başları bağlamaktadır. Ama aziz arkadaşlarım, Tür
kiye'nin hayali modeller uğruna, Anayasayla bağdaş-

| tırılması mümkün olmayan ekonomik ve siyasi ter-
I cihiler uğruna kaybedecek ne zamanı vardır, ne kay

nağı vardır. Bugün bu kürsüde köykent projesiyle il-
I gili, bu projenin mali, siyasi ve sosyal neticeleriyle 

ilgili bir değerlendirmeyi dinleyemedik. Ama siz koo
peratifçilik adına bazı 'kooperatifleri, köykent adına 

I bazı siyasi gayretleri dile getirir ve bununlla ekono
mide bir sonuca varabileceğinizi zannederseniz, yal-

I nız ve yalnızca kendinizi aldatmış olursunuz. 
Aziz arkadaşlarım, bu hükümetin sayın Başbaka-

I m muhalefette iken, «Ey yurt dışındaki işçiler, MC 
Hükümeti gidinceye kadar dövizlerinizi göndermeyi-

I nîz, size bu hükümet oy hakkı vermez; biz oy hak-
I ki vereceğiz» demiştir. Basında yer alan bu beyan-
I lar bugüne ıkadar gerçekleşmemiştir ve hükümet yurt 
I dışındaki işçilerle ilgili oy verme konusunda tam bir 
I suskunluk içerisindedir. Biz Milliyetçi Hareket Par-
I tîsi olarak, yurt dışında şerefle ve gayretle hizmet 
I gören çok değerli doktorlarımızın, mühendisler imi-
I zin, iktisatçılarımızın, iş adamlarımızın ve işçilerimi-
I zin bir kısmının, çifte tabiiyet müessesesi tanınmadı-
I ğı için çok ağır vergi ödeme şartlan içinde bulundu-
I ğunu huzurunuzda ifade etmek istiyoruz. Yüce Mec-
I İlsin bütün kanatları, Danışma Kurulu bu konuya 
I öncelik vererek, çifte tabiiyet konusunu tez elden 
I halletmeli ve Türk vatandaşları yadellerde büyük 
I gayretle çalışırken, ağır vergi yüküyle kaynak kay-
I betmemelidirler. 
I ikinci önemli husus, Parlamentonun bütün ka-
I natlarının yurt dışındaki işçilerimizin oy hakları üze-
I rine eğilmesi, Hükümetin bu konuda gerekli hükü-
I metlerarası görüşmeleri yaparak, döviz istediğimiz, 
I yardım istediğimiz, belediyelere bağış istediğimiz, 
I daima istediğimiz; ama hiç bir şey veremediğimiz, 
\ yarım milyona yakın çocuğunu yadelleırde yabancı 
I kültür değerlerine, yabancı dinlere, yabancı sosyal 
i| çevrelere terk ettiğimiz bu fedakâr vatandaşlarımıza 
şl hiç olmazsa bir oy hakkını Yüce Parlamentonun çok 
\ görmemesidir. Bu konuda Parlamentonun bütün ka
il natlarının tam bir uyum içerisine girmesini ve yurt 
si dışındaki iişçilerim'izin meselelerine eğilmesini temen-
1 ni ediyoruz. 

:| Aziz arkadaşlarım, maalesef Hükümetin gençlik 
il konusundaki tavrı son derece yönlendirici, hatta tek 
1 yönlü diyebilecek kadar partizandır. Bir zamanlar 
I «üniversiteye polis giremez», diyen Cumhuriyet Halk 
I Partisi hükümet olmuş, şimdi sınıflara bile güvenlik 
I kuvvetini sokmuştur. Temennimiz, bütün bu alınan 
I tedbirlerle Türk üniversitesinin okunan yuvalar .ha-. 
;| üne gelmesidir. 
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Aziz arkadaşlarım, yurt dışındaki işçilerimizin bir 
yılda kömür ocaklarında ciğerlerinin parçalanıp aç 
kalmaları, kuru ekmek - zeytimle gürlerini gün ed;p 
döviz göndermderiyle Türkiye'ye en fazla 1 milyar 
dolar geliyor. 1 milyar doların Türk parası olarak 
ifadesi 25 milyar Türk Lirasıdır. Bu yılın bütçesiyle 
üniversiteye 25 milyar 'lira verdi bu Meclis. Yurt dı
şındaki insanınız eriyecek, yok olacak, tüberküloz 
olacak, ülser olacak, kanser olacak, işçilerin çoğu 
maalesef hastadır. Çoğu maalesef hastadır. İyi bes
lenmemek, kötü çalışma şartları, rızkından kısıp aşı
rı tasarruf etme gayretleriyle çoğu hastadır ve onla
rın gönderdiği bu büyük fedakârlığı siz üniversiteye 
tahsis edeceksiniz, 25 milyar Türk Lirası ve sonra 
üniversitenin kapışımla kilit vuracaksınız. İşte Türki
ye'de Meclisin, Türkiye'de Hükümetin çözmesi ge
reken konu budur. Ama üzülerek görüyoruz ki, Hü
kümet bu konuya eğilmek yerine, milyonlarca lira 
harcayarak bir toplumsal gençlik projesi getiriyor 
ve bu toplumsal gençlik projesine Cumhuriyet Halk 
Partisinin değil, solun bütün fpansiyonlarının kır ge
rilla stratejisi eğitimi yapacağı imkânı sağlıyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu gayretler yürümez. Türki
ye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin zannettiği gibi 
sahipsiz bir devlet değildir ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları Anayasa düzeni içerisindeki haklarına 
bazı politikacıların zannettiğinden çok daha büyük 
bir hassasiyetle bağlıdırlar. Biz demokrasiye inanan 
bütün vatandaşılarımızla, demokrasiye inanan bütün 
güçlerle, demokrasiye inanan bütün parlamenterlerle 
•% ICO faşizm istikametinde gördüğümüz yeni Üni
versite Kanununun, gençliği şartlandıran projelerin 
karşısında olacağız ve bunu demokrasiye hizmet şuu
ru ile zafere eriştireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, «1979 yılı Bütçesi 1978 yı
lı harcamalarına göre % 22 oranında bir büyüme 
getiriyor» demiştik. «Bu büyümenin, gerçek rakam
larla ele alındığı zaman, 1978 yılı fiyatlarına göre as
lında 2 milyar iküçük bir bütçe» olduğunu söylemiş
tik. 

Şimdi bakınız, 1979 Programı diyor ki: Türkiye' 
de enflasyon % 20 olacaktır. Temenni ed&rim. Şimdi 
enflasyon ;% 20 olursa,"siz harcama bütçesini •% 22 
oranında artırırsanız, sizin 1979 bütçeniz sizin hazır
ladığınız program ve bütçenin rakamlarıyla gerçek
te % 1,7 oranında büyüyor demektir. Bu bir ger
çek. 

Hükümet 1978 yılı bütçe tatbikatında maalesef 
harcama disiplini sağlayamamıştır ve bunun sonu-

16 . 2 , 1979 O : 2 

i cu, bütçe dengelenmesi ihtiyacı ile gelir tahminlerin-
I de abartmalara yer verilmiştir. Diğer taraftan, sağ-
I lam bir finansman kaynağı olup olamayacağı konu-
I sunda iç borçlanma konusunda bir politika da be-
I nimsenmemiştir. 
I Değerli arkadaşlarım, 1979 yılı bütçesi, Komis-
I yona sürülen şekliyle; genel bütçe ödenekleri 385 834 
j 000 000 liradır. Katma bütçe ödenekleri ise 77 735 

000 000 liradır. Toplam ödenekler 463 569 000 0C0' 
I dur. Katma bütçe yardımı 67 698 000 000 toplam 
I ödeneklerden çıkarıldığı zaman, konsolide bütçe öde

nekleri 395 871 000 000 Türk Lirası tutmaktadır. 
I 1979 yılı bütçesi ödeneklerinin ekonomiye getir-
I mekte olduğu imkânların isabetle yorumlanabilmesi 
I için, 1978 yılı bütçe uygulaması sonuçlarının değer

lendirilmesinde büyük faydalar vardır. 
I Değerli arkadaşlarım, maalesef 1978 yılı bütçe 

uygulamasında harcamaların büyük bir bölümü tü
ketime yönelmiştir. 1978 yılı konsolide bütçe uygu
laması, tüketim karakterli bir bütçe uygulaması oila-

j rak belirmektedir. Yatırımlar geri katlinken, cari har-
i camialar ve transfer harcamaları artmıştır. Transfer 

harcamaları içerisinde yer alan ödeneklerin büyük 
j bir bölümünün, cari karakterli harcama türleri dik-
I kate alınırsa, 1978 yıllı bütçe tatbikatının tüketici özel-
| ligi daha beli bir biçimde ortaya çıkar. 

1978 yılı cari harcamalarının 165 milyar civarın
da gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 1978 yılı ca
ri harcama gerçekleşmelerine göre, 1979 yılı bütçe 

j cari harcama ödenekleri •% 12,1 civarında artış ön
görmektedir. 

1979 yılı için öngörülen % 20 enflasyon oranı 
dikkate alındığında, cari harcamaların 185 milyar 

! düzeyinde tutulmasının imkânsızlığı ortaya çıkmakta-
j dır. 

tşte biz, bu sebeplerle 1979 yılı bütçesini, tüke
tim karakterli bir bütçe görüyor ve fevkalade tehli
keli bulduğumuzu beyan ediyoruz. Çünkü, 1978 yılı 
içinde cari harcamaların payı % 51 seviyesindedir. 
Cari harcamaların yaklaşık % 75'i ise personel gi
derleridir. Geri kalan cari harcamalar için % 15,5 

i oranında bir artış öngörülmüştür. % 20 düzeyinde 
I bir enflasyon oranı öngörülen 1979 ekonomisinde, 
I personel dışı carilerin % 15,5 artış ile karşılanması, 
I kiraz önce ifade ettiğimiz rakamların gelişmesinde 
I imkânadır. 1978 yılında % 51 oranında olan cari 
1 harcama payının 1979 yılında % 46,7'de tutulması 
I da aynı derecede imkânsızdır. Bu sebeple, 1979 yılı 
I cari harcamalarının bütçe ödenekleri içinde tutulma-
I sı mümkün olamayacaktır. Kademe artışına bağlı 
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olarak cari harcamaların dağılımdaki payının çok da
ha yükselmesi tabii bir netice olarak beklenmelidir. 

1978 yılı konsolide bütçe yatırımları 53 milyar li
ra civarında gerçekleşecektir. Devlet Planlama Teş
kilatı dokümanlarına göre, 1978 yılı ödenekleriyle 
karşı'! aştırıldığında konsolide bütçe yatırımlarında 
•c/c 16 düzeylinde bir geri kalma vardır. 

1979 yılı konsolide bütçe yatırım ödeneklerinin 
93 600 000 000 lira olduğunu görüyoruz. Buna göre 
konsolide bütçe yatırım ödeneği, geçen yıla göre % 
48,9 oranında artış göstermektedir. Ancak, 1978 yı
lında konsolide bütçe yatırımları program hedefle
rinin gerisinde kaldığından, 1977 yılı yatırım öde
neklerinin gerçekleşme tahminlerine göre artışı daha 
yüksek bir seviyede % 77,4 oranında olmaktadır. 
1978 yılında konsolide bütçe yatırım harcamaları, 
cari fiyatlarla ancak % 05 oranında artış göstermiş
tir. Özelikle dikkatlerinize arz ediyorum; 1978 yılı 
uygulamasında gözlenen bu durum sabit fiyatlara dö
nüştürüldüğünde, 1978 yılı gerçekleşmelerinin 1977 
yılının çok altında kaldığı görülecektir. Geçmiş dö
nem tatbikatını değerlendirerek biz, 1979 yılında 
böylesine yüksek bir düzeyde yatırım gerçekleşme
sini mümkün göremiyoruz. Böylece, yatırımlar jçm 
ayrılmış imkânlar cari ve transfer Ödemelerine akta
rılarak 1979 yılı bütçesinin cari nitelikli yapısının 
destekleneceğinden endişe duyuyoruz. 

Sayın millet vekilleri, 1979 yılı bütçesinde vergi 
gelir tahminlerini gerçekçi bulmuyoruz. 1977 yılın
da 168 236 000 000 Türk Lirası, 1978 yılında 226 500 
000 000 Türk Lirası olan vergi gelirinin 1979 yılın
da bütçede öngörüldüğü gibi 320 100 000 000 lira
ya çıkmasını beklemek bize aşırı hayalcilik olarak 
geliyor. Neden, ekonomiyi durgunluk içinde fiyat 
yükselişine mahkûm edeceksiniz, yatırımları geri gö
türeceksiniz, iş hayatına tereddüdü ve korkuyu geti
receksiniz, Kamu iktisadi Teşebbüslerini verimli ku
ruluşlar halline getirmeden ekonomide ticari hayata 
dahi sokacaksınız? Ondan sonra siz kapanan işyerin
den, iflas eden tüccardan, dükkânında ırgat olma du
rumuna geçen esnaftan 320 100 000 000 vergi geliri 
bekleyeceksiniz. Bu aynen, biraz önce huzurunuzda 
ifade ettiğim marjinal tasarruf oranındaki hayalci
likle eştir, eşgüdümlüdür, eş değerlidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin iddialaşma rağ
men, biz bütçenin ekonomik dengeyi sağlayıcı, yatı
rımları artırıcı, denk bir bütçe olacağına inanamıyo
ruz. Geçen yılın bütçesi 50 milyar lira civarında açık 
vermiştir. Bu bütçe ise Hükümetin genel tutumu se

bebiyle en az 80 milyar açık verecektir. Eğer Hükü
met olarak ömürleri vefa eder, demokrasinin cilvesi 
olarak iktidarda kalırlarsa göreceğiz, bu bütçe 1C0 
milyardan aşağı açık veremez bu yapısıyla. 

Aziz arkadaşlarım, bu açığın büyük sebebi, Hü
kümetin ekonomiyi sınırsız bir biçimde devletleştir
me gayretlerinden kaynaklanıyor. Hükümet Kamu 
iktisadi Teşebbüslerini çok kötü bir biçimde yöneti
yor. Hükümet döneminde KÎT'ler aşırı bir biçimde 
kaynak tüketen israfçı kuruluşlar halinde hızla enf
lasyon körükçülüğü yapıyorlar. 

1978 yılında başlıca üretim konularında KİT üre
tim birimlerindeiki kapasite kullanımının düşüklüğü 
ciddi bir tehlike halini almıştır. Özellikle iktidar ka
nadı sayın balkanlardan, sayın başbakanlardan kapa
site kullanımındaki düşüklüğün sebeplerini sormalı
dır. Biz muhalefet olarak soruyoruz, maalesef pek 
çok sorumuzda olduğu gibi cevap alamıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 yılında 40 binin üzerinde 
personel tayini yapılmıştır. Sayın Bakan «efendim 
•c/c 3'le sınırlandırdık» dedi. Evet, 24 bin yeni tayin 
imkânı demektir, mevcut personelin iC/c 3'ü oranında 
tayin yapacaklar, 24 bin yeni kadro alacaklar. Ka
mu kesiminde bürokratlara 80 bin civarında ilave, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerine 40 bin ilave, bir işçi
ler, memurlar, bürokratlar ordusuyla ekonomiye gi
ren ve ekonomiyi iflas ettiren Hükümet karşısında
yız. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılında KİT'lerin iş
letme zararının 32 milyara, görev zararını 42 milya
ra ve toplam net zararı 74 milyara çıktığını görüyo
ruz. Bu toplam zarar, 1977'de 30 milyardı. 1976'da 
12 milyardı, 1975'te 6 milyardı, 1978'de 74 milyar ol
du. Bir rapora göre bu rakam 84 milyardır, bir ra
pora göre 74 milyardır. 1979 yılında ise bu rakam 
110 900 000 000 olarak öngörülüyor. 

Rakamların ortaya koyduğu acı gerçek, Parla
mentoyu, Hükümeti, iktidarı,, muhalefeti, üniversite
yi, Türkiye'yi seven,,.Türkiye'nin meseleleriyle yü
reği yanan herkesi düşündürmesi icap eden acı ger
çek, artık Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hazineye 
olan yükünün tahammül edilmez bir çığ haline gel
diği ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bütçenin üçte 
birini yutarak ancak yaşayabildiğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda ne yapmıştır Hü
kümet? Maalesef bazı bakanlıklar, bazı genel müdür
lükler, planlamanın bazı birimleri kamuoyunu alda
tacak birtakım doküman - düzenlemeleri yapmıştır. 
Şöyle ki, şimdiye kadar KİT zararları «Kaynak Öde-
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me farkı» diye gösterilen rakamların içinde takip edi
lirdi. Halbuki şimdi, yatırımlar rakamı içinde KİT 
zararları yer alıyor. 

Aziz arkadaşlarım, niye 'kendiniz;! aldatıyorsunuz? 
Neden bu yollara başvuruyorsunuz? Bu yollar iyi 
yollar değildir, bu yollarla hiç bir neticeye gidile
mez. , 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca bu yatırımlar bölü
müne şimdi, teknik personel ve işçi ücretleriyle, gö
rev zararları, yatırım rakamı içine kaydırılıyor. Hü-
h'ümeti, kendisine bu tip yalan yanlış bilgi veren, 
Devletin resmi dokümanlarını çarpıtan bürokratları 
kanun sınırları içinde hizaya gelmeye davet ©diyo
rum. Bugün Hükümeti aldatan yarın Devleti aldatır 
Vvi topyekûn milleti aldatır. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümetin dağınık, tutarsız, 
dengesiz, karanlık iktisadi tedbirleri, ülkeyi enflasyo
nun bütün yıkıcı, tahrip edici gelişmelerine terkdtmiş-
tir. Maalesef bu politikanın kurbanı sabit ve 'dar ge
lirli vatandaşlarımız olmuştur. 1978 yılı 'köylünün 
psıişan olduğu yıldır. Hububatta 1977'ye nazaran 
c/c 13 civarında fiyat artışı verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece % 70 fiyat yükselişi 
olan, enflasyon yaşanan ülkede buğday çiftçisi peri
şan edilmiştir. 

Tütün, çekirdeksiz ikuru üzüm, pamuk, fındık, et 
üreticisi köylü için 1978 yılı yıkım yılı olmuştur. Ta
ban fiyatları konusu çok dile getirildi. Biz çeşitli ve
silelerle bunu Meclis kürsüsünde dile getirmeye te
şebbüs ettik; ama araştırma önergelerimiz kabul 
buyur utmadığı için dile getiremedik. 

'Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak Hükümetteyken de, muhalefetteyken de, 
Türkiye'de hiçbir iktidarın gözünü yumamayacağı bir 
iktisadi yapı ve dağ gibi problemler olduğunu belirti
yoruz. Bu problemleri hiç bir Hükümet aşamaz. Şim
di Toplumsal Anlaşma iddianıza rağmen, kamu kesi
mindeki işçilere verdiğiniz zamla, organize olmamış, 
siyasi baskı haline gelememiş köylüye verdiğiniz zam
mı karşılaştırınız, köylüyü ezmişsinizdir. Neden? Çün
kü köylü henüz organize değildir, köylünün grev gibi 
elinde güçlü bir silahı yoktur, köylünün basını, kamu
oyunu şartlandırma imkânı yoktur. Halbuki Hükü
mete yakışan, taban fiyatında, işçi ücretinde, memur 
ücretinde, dış ticarette, ithalatta, ihracatlta, bu kürsü
ye gelip, televizyona çıkıp ülke ekonomisinin gerçek
lerini söylemek ve o gerçeklerin ışığında tedbirler 
almaktı. Bu yapılmamış'tır; enflasyonun yükü dar ge
lirli memura,' emekliye, köylüye ve sendikasız işçiye 
yüklenilmiştir. 
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Bakınız arkadaşlarım, tütünü ele alalım: 1977 yı
lında dış piyasada tütünün değeri 3 dolar, dolar 16,50 
lira. Ege tütünü için 50 lira fiyat vermişiz. 1978 yı
lında tütünün dış piyasa değeri 4 dolar, doların de
ğeri 25 lira, başfiyat 57 lira. Kim daha çok para 
vermiş? 

Çekirdeksiz kuru üzümü ele alalım: Aziz arka
daşlarım, çekirdeksiz kuru üzümde dünya piyasala
rında tonu 600 dolar, dolar 16,50 lira, 12 lira taban 
fiyatı vermişiz. Dünya piyasalarında çekirdeksiz kuru 
üzümün fiyatı 1 100 dolar, dolar 25 lira, siz 17,5 
lira fiyat vermişsiniz. Kim fazla para vermiş? 

Kütlü pamuk: Çukurova'da, 10,25 lira vermiş siz
den önceki Hükümet, dolar 16,50 lira. Siz Bge And 
Birlik 13,75, Çukobirlik 13,25 vermişsiniz. Dünya 
piyasalarında tonu 160 dolara çıkmış, biz 110 dolar 
olduğu zaman 10,75 vermişiz, siz 160 olduğu zaman 
13,75 vermişsiniz. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — 15,50. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) 13,25, Çu

kurova 13,25; 13,75'tir. O ekar farkıdır, buyurdu
ğunuz rakam ekar farkıdır. 

Şimdi fındığı ele alalım: Taban fiyat 17,30 lira 
vermişiz, dünya piyasalarında tonu 180 dolar. Siz 
21,50 lira vermişsiniz, tonu *210 dolar, dolar 25 lira. 

ERTOZ VAHİT SUÎÇMEZ (Trabzon) — Rakam
ları doğru söyleyin, 23,50 fındık. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Aziz 
arîkadaşlarım, doğru mu? Neresi doğru? 180 dolarda 
köylüye 17,30 TL. veren Hükümet mi fazla veriyor, 
210 dolarda 21,50 lira Veren Hükümet mi daha faz-
h veriyo: 

Ekar farkları var. Ben köylüye ödenen rakamı 
verme durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi o kalite farkına o ra
kamı verseniz dahi maalesef % 70 enflasyonun oldu
ğu bu dönemde sizin dünya fiyatlarına göre verdiği
niz taban fiyatları köylü kesimi için 1977'nin altın
dır. Ben bu gerçeği tespit ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunları verirken bir de pi
yasaya bakmakta, köylünün aldığı ve sattığı malların 
fiyatını görmekte büyük fayda vardır. 1978'de marga
rin 16 liradır, 1979'da 24 liradır, yoklar sırasına gir
miştir. Et 60 liradan 120 liraya çıkmıştır. Pirinç 20 
liradan 40 liraya çıkmıştır, linyit kömürünün tonu 
rssmi 250 liradan 675 liraya çıkmıştır, karaborsa 
1 800 liradan satılmaktadır. Basmanın metresi 11 li
raydı, 19 liraya çıktı. Renkli patiska 9 liraydı, 29 
lira oldu. Kaputbezi 10,50 liraydı, 25 lira oldu. 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Benim ço
cukluğumda 9 liraydı kaputbezi. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — 9 li
raydı 25 lira oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu rakamların ortaya 
'koyduğu gerçek sosyal siyaset tedbirlerine, sosyal si
yaset politikalarına 1978 yılında bu Hükümetin asla 
önem ve ağırlık vermediği gerçeğidir. Ve maalesef, 
'biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1979 'bütçesini 
Hükümetin uygulamakta olduğu verimsiz ve tutarsız 
iktisadi tavrının sön bir halkası görüyoruz, bu büt
çe yurt gerçeklerine gözlerini yummuş bir zihniyetin 
eseridir, bu bütçe gerçekçi değildir, bu 'bütçe samimi 
değildir, bu bütçe enflasyonu körükleyici, pahalılığı 
artırıcı, iş hayatını darlığa sokucu özelliktedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 10,50 liradan 
satılan kaputbezüni 25 liraya yükselterek «Milletin 
ölüleri kefensiz gömdürenler»! diye tarif ettiği siyasi 
hüviyetini bir kere daba millet önünde bu Hükümet 
eliyle maalesef tescil etmiştir. Yeni Cumhuriyet Halik 
Partisinin halkçı ve hakça düzen masalının sona erişi 
maalesef ülkemize çok pahalıya mal olmuştur. Bu 
pahalıya m'al oluşu bu bütçenin açığını 'Başbakan Ece-
vit'in tükettiği, bitirdiği muhalefet lideri Ecevit dahi 
ödeyemez, kapatamaz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanının ko
nuşma ları'nda özellikle Senatodaki takdim konuşma
larında yıllık ekonomik raporda Eylül 1978 ayı sonu 
'itibarıyla döviz rezervlerimizin 1 mı'lyar 86 milyon 
dolar olduğu ifade edilmektedir. Şimdi, 1976 - 1977 
yılı rezervlerine bakarsak 1 milyar 52 milyon dolar
dır 1976 yılı rezervi, 1977 yılı rezervi 646 milyon 
dolardı/. 

Şimdi, 1978 yılında Türkiye'de en hayati mad
deler 'bulunamıyor, röntgen filmi yok, kalp ilacı yok, 
'hatta hatta aisprin yok:. Şimdi, neden Sayın Maliye 
Bakanı veya Hükümet hangi siyasi politikayla ve esp
riyle döviz rezervlerini 1 milyar 86 milyon dolarda 
tutarak en hayaiti ihtiyaç maddelerinin ithalatını ger-
çdkleştirrriiyor? Ya bu rakam yanlıştır veya Hükü
metin politilcası yanlıştır, 'biz doğruyu öğrenmek du
rumundayız. 

Sayın milletvekilleri, mali konularda, iç istikraz 
konusunda Bütçenin çok tehlikeli bir gelişme getir
diğini, iç istikraz konusunda sağlıklı bir politika ye
rine, Merkez Bankasında bloke edilmesi gereken 
% 25 oranındaki banka ro«vduat karşılıklarının 
% 10'a indirildiğini, bûria göre bankaların, Merkez 
Bankasında küçük Mr faizle ve kullanılamayacak bi-
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çimde bloke etmeleri gereken mevduat karşılıklarını 
devlet tahvillerine yatırarak P/c 11 faiz almak gibi 
kârlı bir imkâna kavuşturulduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hani yolun başında istikrar 
tedbirleri gelecekti, hani bu Hükümet, enflasyonu ön
leyebilmek için piyasadaki emisyon hacmini belli bir 
ölçüde indirecekti? Şimdi Sayın Maliye Bakanına so
ruyorum; bu tedbirle, bu tutumla nasıl olur da siz 
bankaların ı% 25 oranında Merkez Bankasına yatır
ması gereken mevduat karşılıklarını % 10'a indirir, 
geriye kalanı piyasaya sürer ve piyasaya bu imkânı 
sağlayarak para - kredi kontrol aracı olma niteliğin
deki bu çok önemli tedbirden vazgeçersiniz? 

Sayın milletvekilleri, Hükümet iktisadi konularda 
vatandaşımıza bir ferahlık, bir rahatlık, bir huzur ge
tirmemiştir. Muhalefet yıllarında «Halktan yana dü
zen» diyenler, «Halkçı düzen» diyenler, «Hakça dü
zen» diyenler, maalesef halkın kuru fasulyeye hasret 
kaldığı bir düzeni geliştirme yoluna girmişlerdir. 

Hürriyet Gazetesinin 6 . 1 . 1979 tarihli nüsha
sında çıkan ufak bir haberi, bu Hükümetin kültür po
litikası ve fikir hürriyeti açısından dikkatlerinize sun
makta fayda görüyorum. Haber aynen şöyle : 

Ankara - Hürriyet : «Başbakan Bülent Ecevit; 
yurt dışından Türkiye'ye çeşitli kişiler adına gönde
rilen aşırı sol ve aşırı sağ kitapların Milli Eğitim Ba
kanlığının düzenlenmesinde kurulacak komisyonlarda 
incelenmesini, zararlı olup olmadıkları hakkında ra
por düzenlenmesini istedi. Bülent Ecevit, Milli Eği
tim Bakanlığına gönderdiği «çok ivedi» kaydını taşı
yan yazısında; yurda posta yolu ile sokulmak istenen 
kitapların Milli Eğitim Bakanlığının düzenlenmesinde 
kurulacak bir komisyonun ayrıntılı rapor düzenleme
sini bildirdi.» 

Değerli arkadaşlarım, fikir anarşisini aşmış bü
tün demokratik ülkelerde her cins kitap okunur. Ki
taptan korkmayalım ve fikir hürriyetinden korkma-
yalım. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Aferin, bü
yük aşama var. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Türkiye' 
yi, insanların istediklerini okuduğu ama, insanların 
istediklerini ancak kanun sınırları içerisinde yapabile
ceği bir ülkenin ciddiyetine kavuşturalım. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Eski ortakları
nıza söyleyin, bu pozisyon yüzünden Türkiye'de çok 
insanlar tutuklandı. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, hiç şüphesiz, huzurunuzda hoşunuza 
gidecek sözler söylemedim. Ne böyle bir mesuliye-
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tim var, ne de gayem. Ama doğruları söylediğime 
inanıyorum. Büyük bir sabır ve nezaketle beni dinle
mek zahmetine katlandığınız için hepinize müteşek
kirim. Ancak, üzülerek ifade edeyim ki, 1979 yılına, 
içerisinde bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasındaki 
çok büyük değişmeler - konuşmamın başlangıcında 
bahsettim - ekonomimizin yapısından ileri gelen ve 
bugüne kadar düzenlenememiş, tedbiri alınamamış 
yanlışlıklar, hâlâ 1961 Anayasasına rağmen ekono
mik model kavgası yapmış olmamız. Bu, maalesef 
hemen her hükümet döneminde olmuştur. Hükümet
ler, bakarsınız bazı bakanlar karma ekonomiye, ba
zıları ileri derecede devletçi bir ekonomiye, bir diğeri 
aşırı bir piyasa ekonomisine, hür teşebbüs ekonomi
sine önem veren demeç verir ve bu konuda tedbirler 
alınır. 

Sizin Hükümet döneminizde ise, bu iş tepetaklak 
olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, biz dedik ki - IMF ile anlaş
ma imzalanması konuşmamızda - bu anlaşmayı im
zalamak zorundasınız, bu bir siyasi polemik vasıta
sı değildir, ama Sayın Müezzinoğlu, sizden çok rica 
ediyoruz, esprimizi mazur görünüz; size biz Müezzin
oğlu değil, aldığınız tedbirlere Türkiye ekonomisine 
cenaze namazı kıldırmaya hazırlanan «Selaoğlu» di
yoruz. O günkü sözüm hatırınızdadır; ezan bir do
ğuşun ve dirilişin ifadesidir; sela, bir bitişin ifadesi
dir. Bu ekonomik tedbirlerle Sayın Bakan, Selaoğlu 
olmaya ahdetmiş görünüyor. 

O gün aynen şöyle söyledim : «Yabancılardan bi
ze hayır gelmez. Türkiye, bir büyük potansiyeli ve 
bir büyük imparatorluğun bakiyesini şanıyla, şere
fiyle ve uluslararası düşmanlarıyla omuzlamış bir ül
kedir. Bu anlaşmayı imzalayın ama, bu dış macera
cılığa bir son verin, milli kaynaklara dönün» dedim. 
O günkü konuşmamı takip buyuran sayın milletve
killeri hatırlayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, 13 ay geçmiştir, Hükümet 
bütün kapı çalmalarının sonunda kendisini bazı ko
nularda destekleyen, bazı konularda karşı çıkan bir 
derneğin yöneticileriyle birlikte aynı anda d.emeç ver
miştir; «Dışarıdan kredi alma ümidimiz yoktur, ken
dimize dönüyoruz» Biz bunu size 10 ay önce söyle
dik; 10 ay önce, kurtuluşun kendimize dönmek ol
duğunu, ancak öncelikle milli bütünlük ve beraber
likle milletin gücüne inanarak hiçbir olayı ve hiçbir 
hadiseyi kendi asli şahsiyetinden saptırmadan, politi
kadaki hasımlarınızı namuslu ve vicdanlı tenkit öl
çüsünün dışında onları karalayarak, yok ederek; on

ların politika sahasında hayatına âdeta kastederek, 
kötüleyerek hiçbir neticeye varamazsınız. 

Bu sebeple bugünün Türkiye'si özellikle sevgiyi 
unutmuş, saygıyı unutmuş, insanların birbirini bay
ramlarda dahi tebrik etmekten koptuğu, mezarlıkla
rın ayrıldığı, kahvelerin ayrıldığı, düğünün derneğin 
ayrıldığı; acıda, sevinçte; kıvançta bir olması gereken 
Türkiye'nin - üzülerek ifade edeyim - 13 ncü asır 
Anadolusunun günlerine döndüğü acısını yaşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz 13 ncü asırda da böyle 
olduk; dilim dilim bölündük. Milletimiz aynı dinin, 
aynı milletin çocukları olmasına rağmen birbirlerinin 
hayatına kasteder hale geldiler. O asrı birleştirenler 
kimlerdir? Biz 13 ncü asrın buhranını neyle aştıysak, 
inanınız 20 nci asrın son çeyreğinde 21 nci asra, Türk 
mucizesini 13 ncü asırdaki kendi hâkimiyet asırları-
mızdaki büyüklük sırlarını duyarak, yaşayarak dev
let ve millet hayatımıza hâkim kılarak aşabiliriz. 

Bizim toprağımız sevgi toprağıdır. Bir Hacı Bek
taşi Veli'yi, bir Hazreti Mevlana'yı, bir Yunus Emre' 
yi duymak, anlamak ve idrak etmek zorundayız. Eği
timimizi insanların birbirine taş attığı yuvalar olmak
tan çıkarıp; sevelim, sevilelim diyen aşkla, muhabbet
le birbirine sarılan yuvalar haline getirmeliyiz. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — tnsaf, 
insaf efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bana 
elini açan arkadaşıma soruyorum : Hangi gün dostça 
elini uzatmıştır da eli havada kalmıştır. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — 1977'nin 
mirası bunlar beyefendi. Cepheciliğin mirası bunlar. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sosyal 
olayları değerlendirirken, sosyal olaylara kıymet bi
çerken kendimizi peşin hükümlülükten, tarafgirlikten 
kurtarmazsak o zaman hiçbir yapıcı sonuca varama
yız. 

Aziz arkadaşlarım, bir toplum en küçük noktada
ki görevlisinden, zirvedeki vatandaşına kadar birleş
tirici duygular, birleştirici felsefeler, bütünleştirici bir 
ruhla bir araya gelmezse o toplumun kalkınması 
mümkün değildir. Biz kendi toprağımızda bu büyük 
kıymet hükümlerine kilit vurarak bu eserleri tanıma
yarak tedaviyi başka yerlerde, başka yollarda arama
yalım. 

Marksist âlem bir büyük buhran içindedir, komü
nist âlem bir büyük buhran içindedir, kapitalist âlem 
bir büyük buhran içindedir; çok rica ediyorum aziz 
arkadaşlarım, Meclis Kütüphanesinde var, dünyadaki 
intihar olaylarına ait istatistiği inceleyiniz, fert başına 
geliri 9 000 dolar olan ülkelerde intihar, eroin, cinsi 
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sapıklıklar o toplumları yıkıma götürüyor. Altyapısı
nı tamamlayan sosyalist ülkeler refah toplumu olma
ya yönelirken birinci sıkıntısı onların gençliği oluyor. 

Mevlana, «kendi haline bıraktığın tarlada diken 
bitti diye niye dövünüyorsun, gül mü bitecekti» diye 
bize soruyor. Biz bu büyük hikmetli söze eğilmekte 
ve kültür tarlamıza ne ektiğimizi ne biçmek istediği
mizi, insanımızı nasıl kurtaracağımızı düşünmeye 
mecburuz, 

İnsanımızı kurtarma stratejisini bu bütçe vesile
siyle huzurunuza getirmişken, 1977'ydi 1976'ydı, ha
yır arkadaşlar, 2000 yılı var, 2100 yılı var. Bu sıra
larda bizlerden önce çok insanlar oturdu, bugün on
lar oturmuyor, yarın bizler de oturmayacağız. Ama 
bu sıralar, bu memleket ebediyen yaşayacak. Bunun 
yaşayabilmesi bizim bir imparatorluk bakiyesi oldu
ğumuz; bu toprakta ırkçılığın, bu toprakta bölücülü
ğün, bu toprakta mezhepçiliğin yapılamayacağı ger
çeğini anlamamıza bağlıdır. (MHP ve AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

İşte bu anlayışla, bu idrakle Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak; ağacın kökü, kökeni hasta, meyvala-
rıyla uğraşmayın, ağacın yapraklarını boyamayın. Ce
zaları ağırlaştıralım, asayişle ilgili tedbirleri getirelim, 
hay hay. Ama bunlar bir netice değildir. Bizim hapis
hane düzenimiz, namuslu, faziletli, tesadüfen düşmüş 
insanı cemiyetten ebediyen kaybettiren bir düzendir. 
Bizim polis teşkilatımız çok iyi, çok vasıflı, çok de
ğerli insanların bulunmasına rağmen, günün ihtiyaç
larına uygun eğitim politikalarıyla alınmadığı, günün 
çok gerisinde kaldığı için; ezen, yıpratan bir zihniyete 
sahiptir. 

Aziz kardeşlerim, biz öyleyse ne yapacağız? Öyley
se biz Kültür Bakanlığımızı bu konuda büyük bir 
hamleye, büyük bir yapıcılığa davet edeceğiz. Bu 
yılın bütçesiyle bu Hükümet bizim kendi kültür de
ğerlerimizi, yalnızca kapısında Fatiha olmaktan bir 
Hacı Bektaş-i Veli'yi, bir Hazreti Mevlana'yı kurta
rıp, «Eline, diline, beline sahip ol, sev ve sevil» diyen 
felsefeyi hâkim kılacak yayın faaliyetini geliştirme
lidir. TRT kendi kültür kıymetlerimize eğilmeli, va
tan çocuklarını birbirine düşman yapacak devamlı 
isyankâr, karamsar, düzen düşmanı; başarısızlığını 
kendi tembelliğinde, kendi sorumsuzluğunda araya
cak yerde, başkalarının refahını, başkalarının başa
rısını kıskanacak, toplumla uyumsuz tipleri teşvik 
edecek yerde, sorumluluk duygusunu aşılayan, insan
ları araştırmaya sevkeden, kendi kökenimizdeki, ken
di ruhumuzdaki büyüklükleri dile getiren programlara 
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yöneltilmelidir. Bu programlara /TRT'yi götürmek 
öncelikle Cumhuriyet Halk Partisinin, Hükümetin so
rumluluğudur. 

Değerli arkadaşlarım, eğer siz bu sevgi iklimini 
Türkiye'ye getirirseniz, eğer siz bu güven iklimini 
Türkiye'ye getirirseniz; piyasa düzelir, ekonomi dü
zelir, işler düzelir. Tehditle hiçbir noktaya varamaz
sınız. İçinizde hayatını çok iyi tanıdığım arkadaşla
rım var. Hepiniz işkencenin; zulmün, sürülmenin, ezil
menin, inanan adamı ancak bilediğini iyi bilirsiniz. 
Milliyetçi Hareket Partisine dikilen iftira gömlekleri 
ne yaptı? Gençlere yapılan işkence ne yaptı? Sürgün
ler ne yaptı? Dünden daha imanlı, daha bileyli bir 
kavga veriyoruz. Bu kavga Anayasa düzeninin hâ
kim olması, hukukun hâkimiyeti kavgasıdır. 

Aziz arkadaşlarım, hiçbir şey beklemiyoruz. Yal
nız bir insan olarak, bir Türk olarak ve bir Müslü
man olarak omuzlarımızdaki mesuliyetle bu kürsüde 
ettiğimiz yeminle, size meseleleri dile getiriyoruz. Me
selelere sahip olmak, bunlara çözüm çareleri getir
mek sizin işinizdir, bizim işimizdir. Siz bu yola git
mez, yine küflü raporlardan, yine iftiralardan, yine ken
dinizi aldatan yollardan kendinize istikamet çizerseniz, 
ne diyelim. Bundan sonrası size aittir. Ama Türkiye, 
şuna inanınız ki, mutlak ve mutlaka sevginin, saygı
nın, ve her şeyin üzerinde insanın aziz olduğu bir dü
zene bir gün kesinlikle geçecektir. (AP ve MHP sı
ralarından alkışlar) 

Bu kesinliği tırnakları sökülen, cereyan verilen 
gençlerin, ipe gönderilmek istenen gençlerin, mahke
menin huzurunda yalan söylemeyen karakter sağlam
lığında buluyor ve bu karakter sağlamlığını huzu
runuzda saygıyla selamlıyorum. 

Politika uğruna inançların terk edildiği, koltuk 
uğruna oya ihanet edildiği Türkiye'de (MHP, AP ve 
MSP sıralarından alkışlar) gençlerin inançları doğrul
tusunda kavga vermeleri büyüklerden çok ileri olduk
larının delilidir. 

Aziz arkadaşlarım, bu gençleri sevelim. Bu genç
ler hangi kutupta olursa olsun, hangi düşüncede olur
sa olsun bizim öz yavrularımızdır. Sahip olamadığı
mız çocuklarımızdır. Biz onlara çok yönlü düşünmeyi, 
araştırmayı, tslamdan korkmamayı, Marks'tan ürk-
memeyi veren geniş bir toleransla bütün fikir sistem
lerini verebilseydik, onlar hür düşünen insanlar olurdu. 

ZEKİ EROGLU (İstanbul) — Demagoji yapma, 
demagoji yapma. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bana siz 
taş atın, ben size gül uzatmaya devam edeceğim aziz 
dostum. 
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Aziz arkadaşlarım, bütün bu tespitlerin ışığında 
Türkiye'de karamsar olmaya, meseleleri simsiyah 
görmeye sebep yoktur. Çünkü Türkiye büyük oluş
lardan, büyük dirilişlerden ve büyük maceralardan 
bugüne gelmiş bir ülkedir. Türk insanına doğruyu 
söylerseniz, Türk insanının ruhunu öldürmekten vaz
geçip, ona samimiyetle eğilirseniz, veremeyeceği hiç
bir şey yoktur. Şu hasta Hükümet, şu sakat Hükü
met, şu kendi içinde her gün... (Çok hayranlıkla teb
rik ediyorum; bizim görevimiz buraya gelip, dinle
yip tenkit etmek oluyor), Halk Partililerin 3 görevi 
var; gelip dinlemek, ll 'leri desteklemek, Hükümeti 
omuzlamak. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, bu Hükümet bile bu yapı
sıyla şu kürsüye gelsin, «evet biz 1 yılda şu konular
da şu yanlışları yaptık, bu yanlışlardan döneceğiz, 
şu doğrulara döneceğiz, şu doğruları getireceğiz» de
sin. 

TRT'yi gönüllü kölelikten şahsiyetine kavuştursun. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Şaban 

Karataş'ı getireceğiz. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Okulları 

şartlandıran yöneticilerden kanunların hâkim kılın
dığı müesseseler haline getirsin. Muhalefet olarak 
bütün gücümüzle yanınızda olduğumuzu göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ister kabul edin, ister kabul 
etmeyin. Bir milletvekili olarak, bir partinin sözcüsü 
olarak huzurunuzda Türk kamuoyuna ve Parlamen
toya kurtarıcı birtakım teklifleri ifade etmeyi görev 
borcu biliyorum. Bu görev borcu, her zaman söyle
diğim gibi muhalefeti, iktidarın alnına yalnızca kara 
süren bir varlık olarak anlamayışımızdan ileriye ge
liyor. Bu bizim muhalefet olarak sorumluluk anlayı
şımızın icabıdır. 

to&ğerli arkadaşlarım, ödemeler dengesiyle ilgili 
değerlendirmelerde, ekonomi politikasındaki uygula
madaki hatalara dayalı yük bertaraf edilmesi halinde 
ortaya çıkabilecek alternatif değerlerin de dikkate 
alınması ve değerlendirmelerde gerçekçi yaklaşımlara 
girilmesi kaydı ile; 

1. Türkiye'de demir çelikte, gübrede, alümin
yumda, bakırda, ve petrokimyada kullanılmayan ka
pasitelerin devreye sokulması, (bizim yaptığımız araş
tırmalara göre ki, bu araştırmayı bazı üniversite men
suplarıyla, bazı araştırma enstitüleriyle tartıştık) 900 
milyon dolarlık bir ithal ikamesi sağlayabilir. Onun 
için demin ısrarla «Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki 
kapasite kullanımı meselesi üzerine lütfen eğiliniz» 
dedim. 

Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum; demir -
çelikde, gübrede, alüminyum, bakırda ve petrokim
yada kullanılmayan kapasiteleri devreye sokabilirse-
niz, 900 milyon dolarlık bir ithal ikamesi sağlayabilir
siniz. 

İkincisi; değişik Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
kapasitelerinin tam olarak değerlendirilmesi, ithal ika
mesi ve ihracat geliri olarak 500 milyon dolar dola
yında bir katkı sağlayabilir. 

3. Gerçekçi bir döviz kuru uygulaması halinde, 
takdirlerinize arz ediyorum. Benim Sayın Genel Baş
kanım Almanya'ya gidiyor, işçiye döviz gönderin di
yor. Acaba Sayın Başbakan bir gün düşündü mü, mu
halefet liderlerini yanına alıp Avrupa'ya gidip Türk 
işçilerinden döviz istemeyi. Düşünmüyorsunuz, bunu 
düşününüz. 

Değişik KİT kapasitelerinin tam olarak değerlen
dirilmesi ithal ikamesi ve ihracat geliri olarak 500 
milyon dolar dolayında katkı sağlayabilir. 

Aziz arkadaşlarım, bu konuda Türkiye maliye
si, anaparası ve faizleri dövizle ödenecek devlet 
borçlanma tahvili çıkarmalıdır. İşçiye bu tahvili sa-
tabiliirsıinıiz ve Türk işçisi faizimi, anaparasını, vadesi 
geldiği zaman dövizle alabileceği bu tahvillerle, si
zi, 125 milyon dolara ülkenin tarım ürünlerini 3 yıl 
süreyle rehin etmekten kurtarır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim yaptığımız araştırma
lara göre, en ihtiyatlı bir tahminle, gerçekçi döviz uy
gulanması ve bu tedbirlerin alınmasıyla bankalarda 
döviz hesabının açılıp, ödemenin, faiz ödemesinin bu 
ikinci yoludur yine dövizle yapılması şartıyla 500 
mil/on dolarlık bir artış sağlanabilir. 

4. Özellikle son 2 yıldır, Türkiye'nin transfer 
zorlukları, iîthalatın dolaylı yollardan finansmanı ve 
kredili ithalat ile ithalat fiyatına eklenen anormal 
risk primleri sebebiyle Türkiye'nin dış alımlarında 
% 23 dolaylarında fazla fiyat ödediği iddia edil
mektedir. Hepinizin bildiği gilbi bu, uygulamada pra
tik bir yol bulmuştur. Paranın yarısı buradan verili
yor, öbür yarısı Almanya'da. Türk parası burada ya
tırılıyor, mesela 500 liranın yanlığı alınıyor Alman
ya'ya gidiyor, öbür 500'le birleştiriliyor, hemen ora
da mark ödeniyor. Bu piyasa işliyor bugün Türkiye' 
de. Balıh gazetelerde de maalesef, «Türkler, kamu 
uzmanlarının dışında mali tedbir bulmakta dahidir
ler» diyor. 

Şimdi, bu bize % 23, dolayında fazlaya mal olu
yor. Biz ne yapalım: Bu yukarıdaki tedbirleri alır
sak, Türkiye'nin döviz kasası işlerlik kazanır, kredi 
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itibarı normal hale gelir, peşin alım için dünya paza
rına çıkılması halinde aziz arkadaşlarım, bugünkü 
alımların % 23'den ucuz fiyatla gerçekleştirilmesi 
mümkün olur. Bunun anlamı, petrol, kimya ürünleri, 
makine ve hammaddeleri itibariyle yapılan toplam 
dışalımları, aynı ithalatı peşin fiyatla yaparsak bir 
milyar dolar daha ucuza yapabilme imkânıdır. Bütün 
bu imkânların eklenmesi Türkiye ekonomisinin bir 
başka gizli potansiyelini ortaya çıkarır. Demir çe
lik 350 bin dolar, gübre 250 bin dolar, alüminyum 
bakır 200 bin dolar, petrokimya 100 bin dolar, it
hal ikamesi 900, KİT'lerin verimli çalışması 500, 
peşin dışalım nedeniyle, aynı miktar ithalatta daha 
öz ödeme yapılması sebebiyle yaklaşık 2 milyar 900 
milyon dolar Türkiye'nin gelir sağlaması mümkün
dür. İlk anda bizim bu tedbirlerimize, tavsiyelerimize 
«hayalci bir yaklaşım» diyenler, beni bağışlasınlar, 
bunların hepsi gerçekçi tedbirlerdir; bunların hepsi 
tutarlı tedbirlerdir. Bizim temennimiz, iktidar kana
dının, Hükümetin, Türkiye'nin potansiyelini birta
kım arayışlarla, birtakım lüzumsuz endişelerle kay
nak kaybından kurtarmasıdır. Türk milletinin devam
lılığı, Türk Devletinin dünya devletleri içerisinde en 
güçlü ve itibarlı olması, Türk yurdunun çağın bütün 
imkânlarından azami faydalanmış, yaşanmak için 
özlenen mamur bir ülke haline gelmesi esastır. Türk 
İslam sentezi içerisinde Türk milletinin hasletleri
ne, Türk Devletinin hususiyetlerine yurdumuzun 
şart ve imkânlarına uyan sıhhatli ve süratli gelişme
yi sağlayan yeni bir kalkınma modelinin, Anayasa 
düzeni içerisinde üniversitesiyle, muhalefetiyle, ikti
darıyla, bütünüyle Türk milletinin düşünen kafalarıy-
la gerçekleştirilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Bugün 
üzerinde tartışılan Marksist, kapitalist kalkınma mo
delleri veya bunların uygulanmakta olan yozlaştırıl
mış şekilleriyle Türkiye'nin arzulanan hedefe, sıhhat
li bir gelişme içerisinde ulaşamayacağı kesinlikle an
laşılmalıdır. Uygulanan hatalı politikalar sonunda 
bugün yaşamakta olduğumuz anarşik ortamın, bölü
cü ve yıkıcı faaliyetlerin, yurdun kalkınmasında en 
büyük maniayı teşkil ettiği ortadadır. İktisadi haya
tın sıhhatli ve süratli gelişmesine imkan verecek, mıil-
letimizin şanına uygun bir huzur ortamının bir an 
önce temini lazımdır. Türkiye hür parlamenter de
mokratik sistemi muhafaza ederek kalkınacaktır. 
Türkiye'nin, milli bünyesine uygun yeni bir kalkın
ma modeli ve politikasıyla devlet bir yandan siyasi, 
hukuki ve iktisadi açılardan güçlü kılınırken, diğer 
yandan da fert ve devlet karşısında ferdi devlete ez
dirmeyen, hür ve müreffeh yapan, sosyal tabakalar 

arasında denge ve ahengi temin eden bir siyaset ta
kip edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, devletin bugüne kadarki, 
iktisadi faaliyetlerine yeni bir anlayış ve zihniyetle 
eğilmesi ve devletin Türk ekonomisi içindeki yerinin 
yeniden düzenlenmesi gerekir. Devletin bilhassa 
altyapı ve iktisadi gelişmeyi hızlandıracak ara malı 
ve yatırım malı üretimini, yerli teknoloji içinde ger
çekleştirebilecek yeni bir strateji geliştirmesi gerek
tir. 

Ülke kalkınmasında milletin teşebbüs ve finans
man gücünden azami istifadeyi sağlayıcı tedbirler 
öncelikle ele alınmalıdır. Devlet, mal ve hizmet üreti
minde tekelleşmeyi önleyici, selektif, hukuki ve ik
tisadi düzenlemeleri süratle almalıdır. Kalkınma 
hamlesi içinde sektörler ve yörelerarası dengeleri sağ
layacak bir iktisadi politika takip edilmelidir. 

Bu sağlık ve hızlı kalkınmayı gerçekleştirmek için 
Türk ekonomisindeki dış ödemeler dengesi ve ener
ji darboğazlarının süratle giderilmesine yönelik ted
birler alınmalıdır. Döviz darboğazının aşılmasında 
ihracatın hızla geliştirilmesini sağlamak için devlet 
ve özel teşebbüsün işbirliğini gerçekleştirecek, hem 
döviz tasarrufunu sağlamak hem de döviz gelirlerini 
artırmak üzere kısa ve uzun vadeli bir program ha
zırlanmalıdır. 

Enerji darboğazının aşılmasında başlıca, milli 
kaynaklardan azami istifade ve üretimi artırmak, 
enerji kullanımında milli bir tasarruf politikasını ge
liştirmek elzemdir. 

Türkiye'de tabii nüfus artışını, iktisadi refah se
viyesiyle uyumlu bir şekilde gelişeceği dikkate alına
rak, tabii nüfus artışına suni yollarla müdahale edil
memelidir. Ülkemizde istihdam imkânlarının artırıl
ması yolunda gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. 

Sanayi ve teknoloji seçiminde yalnızca istisdama 
dönük değil, katma değeri yüksek, verimliliği yük
sek teknolojilerin transferi yanında, yerli teknoloji 
üretiminin geliştirilmesi, milli teknoloji birikimine 
geçilmesi esas olmalıdır. 

Vergileri, sadece Hazineye gelir sağlayıcı bir 
araç olarak gören, dar maliyeci zihniyetin yerine 
üretimi artırıcı, kamu harcamalarını sağlıklı kaynak
lara dayandırıcı, adaletli, gelir dağılımını sağlayıcı 
bir mali politika uygulanmalıdır. 

Türkiye'nin bugün ihtiyaçlarına cevap vermeyen 
vergi sistemini, sathi değişikliklerle değil, köklü ve 
yeni bir anlayışla ele alıp, uygulamak gerekmekte-
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dir. Vergi kaynaklarının yeniden tespitiyle vergi zi
yamı önleyici, otokontrol sistemi tatbik edilmelidir. 
Vergi gücüne sahip, fakat kanuni boşluklardan fay
dalanarak vergi ödemeyen zümrelerin, bu yeni vergi 
sistemi içerisinde vergilendirilmesi gerçekleştirilme
lidir. Yeni vergi sistemi, fertlerin daha çok çalışma
sını, teşebbüs arzusunu teşvik edici nitelikte olmalı
dır. Devletin zenginliği, milletin zenginliği ölçüsünde 
artacaktır. 

Türkiye, istenen iktisadi kalkınmasını yapabilmek 
için en zengin tabii ve beşeri kaynaklara sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, bu inanç ve ölçülerle Hü
kümetin 1979 Mali Yılı Bütçe döneminde, geçen yıl 
işlemiş olduğu hataların mümkün olduğu ölçüde far
kına vararak, bunlardan dönmesini temenni ediyo
ruz. 

BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçesinin görüş
melerine kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın Sü
leyman Demirci'de, buyurunuz Sayın Demirel. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 
(İsparta) — Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1979 Mali Yılı Bütçesi, ülkemizde olup bitenle
rin bir muhasebesini yapmak ve bir tartışmaya ta
bi tutmak fırsatını vermiştir. Düşüncelerimizi arz 
edeceğiz. 

Bütçe; devlet idaresinin muhassalasıdır. Kanun, 
nizam 'hâkimiyetinin eksiksiz sağlanması, devletin 
vatandaşlarına adaletle muamele etmesi, devletin 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlarda bir tek 
kuruşunun dahi israf edilmeden, parti milatanlanna 
iş sağlamak için kadro ihdasını, para değerinin dü
şürülmesini, döviz politikasındaki yanlışlıkları, ik
tisat politikasının Anayasa doğrultusundan çıkarak 
ne olduğu belli olmayan istikametlere götürülmesi
ni çok tehlikeli gelişmeler olarak görüyoruz. 

Faziletin, devlet hayatında ahlakın, kanuna say
gının hâkim olmasını diliyor, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına Yüce Meclise saygılarımı sunu
yorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de toplanmak 

üzere, Dördüncü Birleşimin İkinci Oturumunu ka
patıyorum. 

Kapanıma saiatfi : 19.50 

hakka, (hukuka riayet etmesi; o ülkede adaletin sür
atle tevzi edilmesi, devletin rasyonel bir şekilde işle
mesi ve nihayet devletin fonksiyonlarını yerine ge
tirip getirmediğinin gözden geçirilmesi, devlet idare
sinin konularını teşkil eder. 

Devletin fonksiyonları İçerisinde; milli eğitim 
hizmetleri, milli savunma hizmetleri, sağlık hizmet
leri ve o devletin dış ilişkilerini tanzim eden dış poli
tikası ve nihayet kalkınma hizmetlerinin nasıl gö
rüldüğü gene devlet idaresinin muhassalası içinde dü
şünülmesi gereken hususlardır. 

Bütün bunlardan sonra ülkenin önüne koyduğu 
hedefe yaklaşıp yaklaşmadığı, bu hedefin önünde ne 
gibi engellerin bulunduğu susuşları da bu muhasebe
nin içinde yer alır. 

» C ' O •<•-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açı3ma Saati : 21.00 

BAŞKAN : BaştanveM MemdüJı Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : İsmail] HaMu Öztorun (Adana), Haki Karatailtı (Bunsa) 

BAŞKAN — Millet 'Meclisinin 54 ncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 
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Bir ülkede kanun ve nizam hâkimiyetinin sağlan
ması zedelenmişse, başka bir deyişle bir ülkede ka
nun ve nizam hâkimiyeti sağlanamıyorsa, sağlanma
mışla temel haklardan ve hürriyetlerden söz konusu 
etmek abestir. Bir ülkede enflasyon kontrol altına 
ahnamamışsa kalkınmadan, sosyal faaliyetlerden, 
sosyal adaletten refahtan bahsetmek abestir. 

Bunları söyledikten sonra, bugün Türkiye'nin 
önünde, Türk Devletinin önünde, Türk Milletinin 
önünde duran iki büyük meselenin ortaya konuldu
ğunu ifade etmek istiyorum. 

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu iki 
büyük mesele kanun ve nizam hâkimiyetini sağlaya
bilmek, can ve mal güvenliğini sağlayabilmek ve he
men hemen hürriyetçi demokratik rejime damgası
nı vuran iktisadi rejimin fevkalade önemli bir arı
zası olan enflasyonu kontrol altına alıp alamamak
tır. konu. 

Türkiye bugün iki büyük mesele ile karşı karşı
yadır. Bunlardan birisi anarşi, bölücülük, yıkıcılık, 
terörizm adı altında zikredilen kanun ve nizam hâ
kimiyetinin eksiksiz sağlanamayışı keyfiyetidir, bi
risi de enflasyondur. 

Türkiye'nin meselesi iki tane değildir; ama bütün 
meselelerini takip eettiğiniz zaman bu menşede he
men hemen her şeyin kökünü bulabilirsiniz. 

1979 bütçesini tartışırken genel ortam budur, ge
nel şartlar da budur. 1979 bütçesi bu ortamda tan
zim edilmiştir, bu ortamda hazırlanmıştır. Henüz bu 
iki büyük meselenin nereye kadar gideceği hakkında 
kimsede kesin bir kanaat yoktur. Onun içindir ki, 
1979 senesinin bütçesini tartışırken, Türkiye'nin si
yasi ortamında tereddütler vardır, Türkiye'nin si
yasi ortamında endişeler vardır, Türkiye'nin siyasi 
ortamında güvensizlik vardır, Türkiye'nin siyasi or
tamında yarına olan ümitlerde birtakım gölgeler 
vardır. 

Böyle bir ortamda tartışmayı sağlıklı bir biçim
de yürütmek kolay değildir. 

Bu bütçede her bütçe o sene içerisinde ülkenin 
hangi meselelerine çare bulur, hangi meselelerine 
çare arar, genellikle bu, araştırılır; yine onu yapaca
ğız gayet tabii, yapabildiğimiz ölçü içerisinde. 

Ama 1979 yılı, Türk siyasetine ne getiriyor, Tür
kiye'nin büyük meseleleri hangi boyutlara ulaşacak
tır, bu istikrar, kaygan ortam nereye varacaktır; bu 
suallerin cevaplarını bulmak mümkün değil, hiç ol
mazsa şu anda mümkün değil. 

Hal böyle olunca da, ileriye matuf, çok ileriye 
matuf tahminlerde bulunmak fevkalade güçtür. Ev-
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vela, 1979 yılı başında Türkiye'nin durumu nedir, 
buna bir gözatmak lazım. 

Bütçe, hele böyle 400 milyarlık bir bütçe ve hele 
Türkiyenin gayri safıi hâsılası içinden çıkarılması he
men hemen müşkil olan, imkânsız olan bir rakam, 
Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiği bir dönem
de, yeniden enflasyon demek olan bir rakamın üze
rinden hareketle, bazı şeyleri söyleyeceğim. 

Hemen sözlerimin başında ifade edeyim ki, Tür
kiye 'nıin 1979 yılında sahip olacağı milli hâsılanın 
içerisinden enflasyonsuz 400 milyar dolar çıkarmak 
mümkün değildir. (AP sıralarından alkışlar) 

Bu bütçe, başlangıçta, getirdiği rakamla birlikte 
mücadele etmesi lazım gelen ıbir büyük meseleyi tah
rik ederek geliyor; ateşim üstüne benzin sıkarak ge
liyor. Aslında bu bütçeyi hazırlayıp buraya getiren 
Hükümet, 1978 yılına da bizi. indirmeye mecbur 
ediyor. Çünkü, Hükümet adına konuşan sözcüler, 
1978 yılının değerlendirmesi yapılırken, Hükümetin 
devraldığı mirasın gözden uzak tutulmaması gere
kir, diyorlar ve devam ediyorlar, diyorlar ki; «1978 
yılı başında yüksek bir enflasyon devraldık. Büyük 
boyutlara ulaşmış işsizlik devraldık. Bunların üstün
de de ağır bir yük devraldık. Ama, 1978'i değerlen
dirirken bunları unutmayın.» 

Emin olsunlar ki, bunu unutmayız. (AP sıraların
dan alkışlar). Yalnız, bunları söyledikten sonra, bu
nu söyleyen kişiye sorarlar, derler ki: «1978 yılı ba
şında devraldığınız bu yüksek enflasyonu ne yaptı
nız? 1978 yılı başında devraldığınız bu yüksek işsiz
liği ne yaptınız? 1978 yılının başında devraldığınız
dan şikâyet ettiğiniz diğer hususları ne yaptınız?» 

Eğer cevabı; «1978 yılının başında devraldığımız 
enflasyonu durdurduk» ise başarı alametidir. Eğer 
cevabı; «1978 yılının başında aldığımız enflasyonu 
katladık» ise, dünyanın neresine gitseniz başarısız
lık alametidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Eğer, 1978 yılının başında devraldık, dediği
niz işsizliği azaltttıysanız, başarı alametidir. Eğer 
1978 senesinin başında devraldığınız işsizliği artırdıy-
sanız, ağzınızla kuş tutsanız, başarısızlık alametidir. 

Şimdi aslında bütçe takdimini yapan Hükümet 
üyesi, Sayın Maliye Bakanı, gerek Cumhuriyet Sena
tosunda, gerekse Bütçe Plan 'Komisyonunda, gerek
se bugün sabahleyin burada, Hükümetinin başarısız
lığını ikrar 'etmiştir. 

Halbuki, buralara Hükümetler başarılı ise gelme
ye devam ederler. Şimdi bakalım, 1978 senesinin ba
şında şikâyet ettiğiniz şeyler 1979 senesinin başında 
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ne olmuş? iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Eğer bun
lar çok daha kötü olduysa, aradan da 14 ay geçtiği
ne göre size sorarlar. Yani bunları yapmakla mü
kelleftir hükümetler. Hükümetlerin görevi aldıkları
nı daha kötü yapmak değildir. Hükümetlerin görevi 
aldıklarını daha iyi yapmaktır. Hiç olmazsa aldık
larını aldıkları seviyede muhafaza edebilseler o bile 
bir şeydir. Ama aldığı her şeyi aldığından çok daha 
kötü hale getiren hükümetler bu kürsülere hangi cü
retle cesaretle gelebildiler şaşarım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Tabii buralara gelinir de, buradan gitmesi o ka
dar kolay değildir. Söylerler, söylenmesi lazım ge
len ne varsa bunları bu kürsülerde dile getirirler, 
ben de görevimi yapacağım. Artık grubum adına, 
grubumun düşüncelerini huzurunuzda ifade edece
ğim. 

Evvela 1978 başında almaktan yakınıp durduğu
nuz şartları kimse size devretmedi. Siz kendiniz ta 
lip oldunuz. Ve bunları kötü buldunuz, bunları bir 
hükümetin gitmesi için kâfi derecede kötü buldu
nuz, ama siz geldiniz kendi ölçünüzle kendinizi öl
çün bakalım. 1978'in başındaki şartlar bir hüküme
tin gitmesi için kâfi derecede kötü idi ise, 1979'un 
başındaki şartlar bu hükümetin 10 defa gitmesi için 
kâfidir. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi diyeceksiniz ki, efendim biz bunları dev
raldık. Devraldınız ama bunlar büyüdü, aradan da 
14 ay geçti. .Aradan bir ay, iki ay falan geçmedi. Di
yeceksiniz ki, Türkiye'de enflasyon, Türkiye'de anar
şi, Türkiye'de işsizlik ve Türkiye'nin bugün milleti 
ıstırap içine sokan ve çeşitli endişeler, tereddütler 
içine sokan şartlar bizim sorumluluğumuzdan dolayı 
değildir. Siz hükümetsiniz, hükümetlerin bütün bu 
olup bitenlerden sorumsuzluk ifade etmeleri, kendi
lerini ciddiye almamaları, kendilerini hükümet say-
mamaiarıyla kabildir. Eğer siz kendinizi ciddiye al
mıyorsanız, kendinizi hükümet saymıyorsanız sizi hiç 
kimse ciddiye almayacaktır ve hükümet saymaya
caktır. Gelin ister yapın ister yapmayın, ben dediğim 
zaman aksini yapmanız âdet olmuştur, aslında ne is
terseniz onu yapın, biz düşüncelerimizi bildiğimiz gi
bi ifade edelim, gelin bu yükün altında, ezildiğiniz 
yükü kaldırabilecekseniz omuzlayın, kaldırama-
yacaksanız yol yakın değil, yol bir hayli uzak olmuş
tur, ama şu noktada dahi kurtuluş imkânınız var
dır. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri «Anarşiyi bir günde dur
dururuz» diyen ben miyim? Sizsiniz. Demedik deyin, 
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Zabıtlar şahit, bu binanın duvarları şahit, dünya âlem 
şahit, millet şahit, Allah şahit. ( AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Ekonomik meseleleri 3 ayda hallederiz diyen ben 
miyim? Sizsiniz. Sizsiniz, hâlâ kendinizi, kendi vaat-
lariniizle ve kendi Vaadlerinizle ölçmüyorsunuz. Ken
dinizi, kendi vaatlerinizle, kendi 'vadelerinizle ölçün 
ve kendinize bir kader biçin. 

«Dış meseleleri kısa zamanda çözeniz» diyen siz 
değil misiniz? E, şimdi de millet adına diyoruz ki: 
«Hani anarşi duracaktı, hani ekonomik meseleleri 
halledecektiniz, hani ülkenin dış meselelerini halle
decektiniz?» 

«Efendim; bir günde anarşi mi durur, bir günde 
ekonomik meseleler mi hallolur, bir günde dış me
seleler mi hallolur» diyecek noktada değilsiniz. 14 
ay geçmiş ve kendi vadeleriniz kat kat aşılmış. Bu
raya gelmişsiniz; bakalım, nedir bilançonuz: Bir fa
tura getiriyorsunuz buraya, bütçeden evvel bir fatu
ra getiriyorsunuz. Bu faturayı tartışmadan, bütçeyi 
tartışmakta mana yok. Zimmetiniz var; zimmetiniz
de birtakım rakamlar var, zimmetinizde acılar var, 
ıstıraplar var, zimmetinizde çile var. Bu zimmeti bir 
boyutlandıralım. 

16 Şubat tarihi itibariyle hükümeti ele geçirdiği
nizden bu yana geçen 14 aya yakın süre içerisinde, 
Türkiye'de 6 312 olay olmuş, 1 267 vatandaşımız ha
yatını kaybetmiş. «1 267 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş» demek; siz, sizin «Bir günde durdura
cağız» dediğiniz anarşinin nereye geldiğini göster
mektedir. Ve siz başka memleketlerde bir kişi haya
tını kaybederse, o memlekette hükümetler istifa 
eder» diyerek gelmişsiniz, «Acelemiz var, bir gün 
evvel gidin ki, vatandaşlar ölmesin» diyerek gelmiş
siniz. 

tş'te zimmetinizde 1 267 vatandaşımızın hayatı 
var. 7 116 yaralı zimmelinizdedir. Ve Türkiye'de 
525 soygun olmuş, cinayetler olmuş, sabotajlar ol
muş, yangınlar olmuş. Yokluk, işsizlik ve kuyruk 
ülkeyi bir uçtan bir uca sarmış. Birinci sigarasının 
dahi kuyruğu olmuş Türkiye'de. 

Enflasyon nispeti % 70'e ulaşmış, içeride ve dı
şarıda itibarsızlık olmuş. Partizanlığı zulüm haline 
getirmişsiniz ve Anayasanın birçok maddesinin de 
açıkça ihlali içine girmişsiniz Hükümet olarak. 

Kısaca zimmetinizde olan şeylerin özü '• budur. 
Acaba bu, bir Hükümetin «Bu işi yapamıyorum» 
demesine yetmiyor mu? Bundan da/ha kötüsü nasıl 
olacak? 1978 senesinin başında beğenmediğiniz şart-
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larla enflasyon hızı % 24. «Enflasyon, yüksek enf
lasyon devraldık» diyorsunuz. Ne yapmışsınız? Da
ha yükselmişsiniz. Marifet mi 'bu, marifet mi? (AP 
sıralarından alkışlar) 

Bunu meziyet mi sayıyorsunuz, bunu başarınızın 
işareti mi sayıyorsunuz? 

Şimdi buraya gelinip; efendim, o rakam öyle de
ğil, bu rakam böyleydi, tartışmasını yapsanız acaba 
1979 senesinin başındaki enflasyonu, 1978 senesi
nin başındaki enflasyona indirebilir misiniz? (AP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, işsizlik, büyük nispette iş
sizlik devralmışlar. Ne yapmışlar? Yalnız İstanbul 
mıntıkasında 500'den fazla işyeri kapanmış ve 100 
bine yakın vatandaşımız işi bırakmıştır. Şimdi soru
yorum; «1978 yılının başında devraldığımız mirası 
unutmamak lazımdır» diyenlere. 1978 senesinin ba
şında aldığınız mirası eğer 1979 senesinin başına ge-
tirebilseydiniz öpüp öpüp başınıza koymanız la
zımdı. 

Enflasyon % 24'ten % 70'e çıkmış. Efendim, 
ne yapalım, kendisi çıktı diyebilir misiniz? Efendim, 
siz bıraktınız gittiniz de.. E canım, bu saatli bomba 
mı yani biz bıraktık gittik de, bir sene sonra buraya 
geldi bumda patladı? Biz de 1975 senesinde 1974'ün 
enflasyonunu % 29 olarak devraldık; ama 1975'te 
<% 10a indirdik, 1976 da % 15 civarında muhafaza 
eittik. 

Eğer, hükümetler bir ülkenin idaresinde seyirci 
değil de, hükümetse, can kaybından ve enflasyondan 
sorumlu olacaklardır. Yok, «Ne yapalım, böyle olu
yor».. Ne yapalım böyle oluyor dediğiniz zaman, siz 
kendi kendinizi hükümet saymıyorsunuz demektir. 
Kim onu durduracak? Kim onunla meşgul olacak, 
kim onun tedbirlerini aldıracak? Hükümet alacak. 
«Efendim, tedbir aldık da netice alamadık» O za
man, doğru tedbiri bulamamışsınız, kabiliyetiniz yet
memiş. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1979 senesinin başında 
hadise şudur: Türkiye'de nasıl hükümet olduğu ma
lum, millet tarafından verilmemiş bir iktidarı, mille
tin çoğunluğunun desteklemediği bir iktidarı kulla
nan bir heyet var. Bu heyetin milli güvenlik politika
sı iflas etmiştir. «Hayır, değildir» diyebilecek bir tek 
Allah'ın kulu çıkmaz. Bu heyetin mali ve ekonomik 
politikası iflas etmiştir. Eğer, bir memlekette 1 267 
vatandaşın hayatını kaybetmiş olması, o memleket
te o hükümetin güvenlik politikasının iflas yettiğimi 
göstermiyorsa, neyi gösteriyor? Kimin yakasına ya-
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pışılacakıir? Kendiniz muhalefetteyken, her gün, biz 
hükümetken bizim yakamıza yapıştınız. İktidarda so
rumlu biz olacağız, muhalefette sorumlu biz olaca
ğız, sizin yaptığınızdan yapamıadığınızıdan acaba ne 
zaman siz sorumlu olacaksınız? (AP sıralarından al
kışlar) 

Beyler, bu mantıkla hiçbir yere varamazsınız. Si
ze sorarlar, arkadaş sen Türkiye'de enflasyonu azalt
mak için almadın mı Türkiye'nin işlerini üstüne? 
Onun için aldım. Ne yaptın? «Artırdım». Ee, yapa
mamışsın. Sen Türkiye'de» bir kişi ölürse o memle
kette hükümet düşer, bunca vatan çocuğu hayatını 
kaybediyor, biz bunu durduracağız» diye almadın 
mı bu işi üstüne? Aldın. Ne yaptın? Artırdın, yapa
mamışsın. 

Neyi konuşuyoruz, neyi? Evvela bu zimmet asıl
dır, buna bir bakmak lazım. Şimdi, bir memlekette 
kalkınma hızı sıfıra inmiş, enflasyon % 70 ise, evet 
kalkınma hızı sıfırdır. Çıkarın neticeleri. Kalkınma 
hızının sıfır olduğu 1960'dan bu yana ilk yıl Türki
ye'de 1978 dir. Şimdi ben biliyorum ne diyecekler: 
Efendim kalkınma hızı sıfır değil, üçtür, dilimizde 
tüy bitti söyleye söyleye üç diye.» Çıkarın kesin ra
kamları, kalkınma hızı sıfır çıkacak. Kaldı ki esasen 
bir memlekette nüfus '% 3 artıyor. Sizin rakamları
nızla kalkınma hızı 3'se, 3'den 3'ü çıkarırsanız yine 
sıfır eder o. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi diyecekler ki «'Demirel bu sıfırı aklına koy
muş, illaki sıfır çıkaracak». Hayır efendim, bir mem
lekette kalkınma hızı nüfusa denkse, o memleket 
fukaralaşmıaktadır ve o memlekette kalkınma hızı 
nüfusun altına düştüğü sürece, vatandaşın sofrasın
dan yeni gelen çocuklar birer dilim ekmeği alırlar, 
birşey alırlar, bir tane zeytini alır, bir şeyi alır. Bu
nun adı fukaralaşmaktır. 

Türkiye ilk defa 1978 yılında fukaralaşmıştır. Ak
simi söyleyebilecek kimse çıkmaz, rakamlar böyle 
diyor. Çünkü. Bu beyan siyasi beyan değildir. Bu 
beyan ekonomik beyandır. Dünyanın hangi memle
ketine gitseniz bu tabloyu uzatsıanız, size «Hükümet 
olarak sizin işiniz bitmiş» derler. (AP sıralarından 
gülüşmeler) Nereye gitseniz, hangi uzmana gitseniz 
bu tablo sizin işinizin biiıik olduğunu gösterir. 

Daha ne olacak yani, daha ne olacak? Yani bun
dan kötü ne olacak daha yani? 

Değerli milletvekilleri, eğer 1979 senesinin 1978 
senesinin başından iyi olduğunu iddia ediyorsanız; 
o zaman 1979 senesinin başındaki enflasyon nispe
ti % 70'in, 1978 senesinin başındaki enflasyon nis
peti % 24'ten daha küçük olması lazım. 70'mi bü-
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yük, 24'mü büyük? Hangisi büyük? (Gülüşmeler) 
E, neyi söylüyorsunuz buraya gelip, neyi? 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri bu 
rakamlar böyle işliyor. Sayın Maliye Bakanı bütçe 
müzakereleri vesilesiyle yapmış olduğu çeşitli konuş
malarda «Enflasyonun 1979 yılında da durdurula-
mayacağını, devam edeceğini» söylüyor. Türkiye ye 
enflasyonun durdurulamayaoağını söyleyen hükümet 
lazım değil. Durdurulabileceğini söyleyen hükümet 
lazım. Söyleyen ve yapan hükümet lazım. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümetin Sayın içişleri Bakanı «Kanun çıkar
sanız ne olacak?» diyor. Yani anlamadık? Yani «Ka
nun çıkarmakla anarşi durmaz» diyor. 

Bakınız kanunları tatbikle mükellef olan ve hu
kuk devletinin içerisinde kanun, mizam hakimiyeti 
sağlamanın yegane yolunun; meşru zeminlerde ka
larak, meşru yollardan giderek, meşru güçleri kulla
narak, kanun, nizam hâkimiyeti sağlamak olduğu
na herkesten evvel inanması lazım gelen sorumlu ki
şi, kanunlara inanmıyor. 

Kanun çıkarmakla anarşi durmaz. Neyle durur? 
Durdur. Durdur, «Durduramıyorum». Kanun çı
kar «Kanun çıkarmakla anarşi önlenmez». Türkiye' 
nin iki büyük derdi. 

Beyefendiler kan denizi meydana gelmiştir ve 
hükümet kan denizinin içinde oturmaktadır. Beye
fendiler bu enflasyon bir canavardır. Bu canavar 
her gün ıstıraba sebep olmaktadır, iki canavar. Anar
şi ve enflasyon.. Bu iki canavar karşısında Türkiye' 
de hükümetsiz diyen siyasi heyet veya topluluk «Biz 
bunları durduramayız» diyor. Nasıl diyor durdura
nlayız diye? «Bu sene de 'bunlar devam eder» diyor. 
Bu sene de devam eder demek, durdurmayız demek
tir. E, size ne lüzum var o zaman? 

Hükümetin görevi, bunları durdurmaktır. Siz 
hem, «Bunları durduracağız» dıiye gelmediniz mi? 
Yani, hükümetin görevinin bunları durdurmak oldu
ğunu alan ederek gelmediniz mi? Geldinıiz; ama, şim
di eğer bunların tümünü unuttunuz da, kendinizi 
düşme korkusuna kaptırdıysanız, kendinizi kol
tuk sevdasına kaptırdıysanız iflah etmez. Onun 
çaresini daha kimse bulmadı. O çeşit sevdalara ken
dilerini kaptırmış olanların sonu ne olduysa, sizinki 
de o olur. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin parlamento
su meydana gelmiş bir kan denizlini ciddiye almaya 
mecburdur. Bir ülkenin parlamentosu, enflasyon ca
navarını ciddiye almaya mecburdur. Bunları ciddiye 
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almadığımız takdirde, bu rejim gerçekten kusuru af
fetmez ve ciddiye almayanları tasfiye eder, ciddiye 
alanları bulur, getirir, koyar. Benim bu söyledikleri
mi biraz sonra tafsil edeceğim. 

Diyoruz ki, Türkiye bir büyük sıkıntının içine 
girmiştir; bu sıkıntının içerisinde can ve mal güven
liği diye bir şey kalmamıştır. Can ve mal güvendiği
ni düzeltmek için hiçbir çareye de başvurulmamış
tır. Başvurulan çareler yansız, etkin tedbirler filan 
diye aldatmacadan ibaret olmuştur. Diyoruz ki, bu 
enflasyon canavarı memleketi ıstıraba gark etmiş
tir. Diyoruz ki, dış meselelerin hiçbiri çözüme bağ
lanmamıştır. Diyoruz ki, partizanlık zulüm derece
sine götürülmüştür. 

Biraz sonra bu dediklerimizin belgelerini, delil
lerini vereceğiz. 

Değerli milletvekilleri, 1978 senesinin başındaki 
Türkiye ile 1979 senesinin başındaki Türkiye'yi mu-
kayse etmeye hükümet bizi zorluyor; hükümet zor-
lamasa da, bu mukayesenin yapılmasında zaruret 
vardır. Çünkü, memleket nereye gelmiş? Ancak bu 
mukayese sonunda bunu bulabiliriz. Ondan sonra 
da, bu bütçenin karakteri hakkın'da bazı şeyleri söy
leyeceğiz. 

1978 başında bugünkü hükümetin devraldığı Tür
kiye, karnı tok, sırtı pek bir ülkeydi. Hiçbir malın 
yokluğu söz konusu değildi. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Aldat bizi, 
aldat. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben çok 
benzin kuyruğu bekledim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1978 
senesinin başında Türkiye'nin benzin depolarında, 
petrol depolarında bir aylık benzini vardı, 650 bin 
ton da ham petrolü vardı. Devletin arşivleri eliniz
dedir. 650 bin ton ham petrolü vardı. 

1978 senesinin başında Türkiye OECD ülkeleri 
arasında en yüksek kalkınma hızını sağlamış, 1975 
yılında buğday ve şeker ithal etme durumunda olan 
Türkiye'min ambarları 6 milyon ton tahıl ve 1 mil
yon ton şeker ile dolu idi. 

Değerli milletvekilleri, sölediğim rakamlar, 
aksini ispat eden olursa geri alırım ve kendimi iti
barsız sayarım, milletin huzurunda itibarsız sayarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Tekrarlı
yorum; 1978 senesinin başında Türkiye üç plan dö
nemi sonunda, 15 senenin vasatisi olarak % 7 kal
kınma hızını sağlamıştı, OECD memleketleri arasın
da Japonya'dan sonra ikinciydi, ve dünya memleket
leri aracında ise, petrol memleketleri dahil dördün-
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cüydü. Evet eferidim, 1978'de sıfıra inen işte bu kal
kınma hızıdır. 1978'e kadar kendiliğinden olduysa 
1978rde de kendiliğinden olurdu. Demek ki 1978'e 
kadar bunu % 7 olarak getiren hükümetler var, va
satide; 197'8'de de bunu sıfıra düşüren bir hükümet 
de var. 

1978 başlında Türkiye 156 dünya ülkesi arasında 
dışarıdan gıda maddesi ithal etmeyen 7 ülkeden bi
ri idi. 1975 başında Türkiye dışarıdan buğday ithal 
ötmek mecburiyetiyle karşı karşıya idi. 1978 başın
da Türkiye 9 bin yerde yatırım yapmakta »idi ve ta-
kaze konusu olan trilyon o zaman çıkmıştı meyda
na, sonradan herkes tarafından kabullenilen ama, ilk 
ortaya atıldığı zaman takaze konusu olmuştu trilyon. 
Çünkü, 9 bin yerdeki yatırımların yekunu 1 trilyon 
tutmakta idi. Türkiye'nin 9 bin yerinde çalışıyor ve 
yekunu bir trilyon tutan projeleri iora ediyordu. 
1978 başında Türkiye ekonomisıine yeni bir istikamet 
vermiş, yatırım malları endüstrisini, motordan elekt-
romekanik teçhizata kadar aktarma organlarına ka
dar, elektronik cihazlara kadar, savaş sanayiine ka
dar giden bir büyük endüstriyi başlatmıştı. 1978 se
nesi başında Türkiye bir uçtan bir uca ekiliydi. Ne 
gübre sıkıntısı vardı 1977'nin sonbaharında, ne to
hum sıkıntısı vardı ve 1978 senesi başında Türkiye 
100 bin traktörü alabilen bir Türkiye idi. 1978 yılın
da bu 24 bine düşmüştür. 

1978 senesi başında Türkiye, senede 70 bin 
traktör üretimine doğru giden bir Türkiye idi; 40 
bin planlanmıştı 70 binıe gidiyordu. Bu sene Türki
ye de üretilen traktör sayısı 12 bindir. 

1978 senesi başında Türkiye'nin fabrikalarının 
hepsi çalışıyordu. Evet, o fabrikaların ambarlarında-
kıi hammadde ile % 45-50 kapasitede de olsa 14 ay 
daha çalışabilme imkânı o sayede olmuştur. 

1978 senesi başında Türkiye, bir önceki yıla na
zaran % 10 daha fazla demir - çelik, % 12 daha faz
la elektrik üretmişti. Bu sene, Türkiye Cumhuriye
tinin uzun zamandır ekonomik gelişmesinde ilk de
fa görüldüğü şekilde, Türkiye sadece % 5 civarın
da geçen seneye nazaran elektrik artışı sağlamış
tır. 1975, 1976, 1977 yıllarında, üç yılın vasatisinde 
Türkiye'nin elektrik 'üretimindeki artış her sene 
'% 16'dır vasati. Vasati % 16'dan elektrik üretimini 
% 5'e düşürmüşsünüz. Eğer bunlara iyidir diyorsa
nız, o zaman sizi de o ölçülerle ölçenler bulunur. 
Yani sizi iyidir deyince herkes iyidir diyecek d eğil
iri. 

1978 başında Türkiye, Kerkük'ten Akdeniz'e pet
rol akıtmayı başarmıştı. 1978 senesi başındaki Tür- | 
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kiye, Fırat nehrinin sularını 20 milyon dönüm Gü
neydoğu Anadolu ovalarına çevirecek olan büyük Ur-
fa tüneline kazma vurulmuş ve o tünelin su alacağı 
Karakaya barajının inşaatına geçilmişti. 

1978 senesi başında Türkiye'de demir, alümin
yum, bakır kükürt madenlerinden sonra, krom, volf
ram, çinko, boraks ve manyezit madenlerini de fab
rikalarda işler hale getiren tesisler kurulmuştu. Volf
ram tesıisi işletmeye açılmıştı. Çinko kurşun tesisi 
işletmeye açılmıştı, Kırka boraks tesisleri, Bandırma 
boraks tesisleri 'işletmesine geçilmişti. Palu'da krom 
manyezit fabrikası açılmıştı ve böylece Türkiye ta
bii servetlerini değerlendirmede, taştan topraktan 
arındırıp onlara değer katmada bir adım atmıştı. 

1978 başında Türkiye'de bütün güçlüklere rağ
men 1978'de 5,5 milyar dolarlık ithalat yapılabilmiş
ti. Şimdi övünüyorlar, 'ithalatı 1,5 milyar dolar azalt
tık diye. Azalttığınız nedir? Türkiye'nin ekonomisi
ni eğer 5,5 milyar dolardan daha az ithalatla götür : 

mek mümkün olsa öyle olurdu: Azalttık falan yap
madınız, sadece 1 milyar 200 milyon dolar civarında 
daha az ithalat yaptınız, onun yerini kaça'kçılıiar ta
mamladı. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Olan odur. Eğer öyle olmasa kıtlık, bugünkü kıt
lığın birkaç misli daha fazla olur. 1979'da bakalım 
Türkiye ne yapacak? Çünkü Türkiye'nin dış ülkeler
de çalışan 1 milyon vatandaşı var, bu 1 milyon va
tandaşının kazancı var, bu 1 milyon vatandaşının ta
sarrufu var. Hükümetin tamamlayamadığı noksan 
o kaynaktan tamamlanmıştır. 

1978 Türkiye'sinin depolarında 2 milyar dolar
lık satılabilir tarım ürünü vardı ve 1978 senesinin 
başında 127 ton Türkiye'nin rehinsiz altını vardı. 
1978 senesi içinde görüyoruz ki, Türkiye henüz tar
laya saçmadığı tohumu, bitmemiş ekini rehin etmiş. 
Wells Fargo hikâyesi, 1977 senesi sonunda Tür
kiye altınını rehin etmemişti ki, tarım ürünlerini re-
rin etsin. 

1978 senesi başında Türkiye'nin bankalarında 250 
milyar lira mevduat vardı. Bu mevduat bu seneki 
% 70 enflasyonla çarpılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, enflasyon mevduat heve
sini öldürür, tasarruf hevesini öldürür, bir felaket
tir ve daha çok tüketime, daha çok tüketime iter: 
çünkü 100 lira koyuyorsun senenin sonunda 30 lira
ya iniyor. Niye koysun 100 lirayı adam? Mala hü
cumu doğurur. 

1978 başında Türkiye 260 milyarlık bir bütçeyi 
yapabilmişti. Sonradan bu bütçenin 1978 senesi içe-
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risinde, savurganlık mücadelesi sayesinde 400 milyar 
civarına çıktığını görüyoruz. Nasıl mücadele ise o? 
400 milyar civarında 1978 senesini, 260 milyar bağ
lanan bütçeyi 400 milyara nasıl çıkardınız? Ve bu 
Meclislerden yetki almadan, ek ödenek almadan, şu
nu yapmadan, bunu yapmadan.. Yani.. Değerli mil
letvekilleri, bir mecliain en önemli işi, o milletin pa
ralarının nereye harcanacağıma nezaretçi olmaktır. 
1979 Bütçesi içerisinde de aynı şeyler var. Ve bura
ya getirilmiş bulunan 400 milyar civarındaki Bütçeyi 
ş.-şirecek yan yollar var, fonlar var, 5 katına kadar 
artırmalar var. 

Velhasıl, 1978 senesi başında Türkiye, zorlukları 
yanında büyük imkânları da olan bir ülkeydi. 1978 
senesi başında Türkiyenin kendi Hükümeti tarafın
dan iflas etmiş olmasını söylemeye ne sebep vardı? 
Türkiye'nin ekonomisinin «Enkaz» olarak vasıflan
dırıl masına ne sebep Vardı? 

Türk ekonomisi üreten bir ekonomiydi; yatırım 
yapan, büyüyen, üreten bir ekonomiydi. Aa, Türk 
ekonomisinin dış ödemeler dengesi meselesi vardı. 
Türk ekonomisinin dış ödemeler dengesi meselesi, 
1976'da da vardı 1977'de de vardı, 1975'te de var
dı; Cumhuriyet kurulduğundan.beri (harp yılları ha
riç, Cumhuriyetin ilk yılları hariç) hep vardı. Han
gi memleketin, kalkınan memleketin dış ödemeler 
dengesi meselesi yok ki? 

Bir memleket karar verir, kendi yağımla kendim 
kavrulacağım.. A, Türkiye şartlan içim beyincilerin 
yaptığı hesaba göre kendi şartlarınla kendin kavru-
lursan 2 000 sene sonra kalkınırsın. Halbuki, her 
türlü imkânı seferber edersen, makul şartlar içerisin
de bu imkânları bir araya getirirsen 2 000 yılının 
başında kalkınırsın. Türkiye bu tercihi yapmıştır, 
2 000 yılının başında Batı Almanya'nın bugünkü 
seviyesine, 1992'de İtalya'nın bugünkü seviyesine 
ulaşabilmeyi, Türkiyenin hesapları gösteriyor. Bu
nun gerektirdiği dış ödemeler dengesi meselesi var. 
Nedir ki Türkiyenin dış ödemeler meselesi? 5 yıllık 
planda 15 milyar dolar para bulacak. 'Bugün dünya 
piyasalarında 400 milyar dolar para var. Ve bu 400 
milyar dolar paradan herhalde Türkiye, senede 1,5 
ilâ 2,5 milyar dolar para ödünç alabilir. Ve muay
yen bir süre sonra ekonominin kendi kendisini sü
rükleyeceği noktaya ulaşabilir, diyalilite denilen 
noktaya ulaşabilir, işte oraya ulaşmak, Türkiyenin 
kaderi meselesiidir. Oraya ulaşmadığı sürece, oraya 
ulaşmayı başaracak gerçekçi, akılcı davranışlarının, 
planların, programların, politikaların içerisinde ol-
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j madiği sürece Türkiye, bu çırpınmadan kurtulamaz. 
Türkiyeyi enkaz ilan ettiniz, iflas etmiş ilan ettiniz 

I diye Türkiye sıkıntıdan kurtuldu mu? 
I 1977 senesinin sonuna kadar Türkiye nasıl ida

re ediyordu? Yani, Türkiye'ye borç verenler, Türki
yenin borcu olmadığını mı sanıyorlardı? Ve 1978 se
nesinin başında birdenbire Türkiye bu borçlarını sak
lamıştı da onlar öğrenmişti; artık Türkiye borcunu 
ödeyemez durumıa gelmiş*!; öyle mi idi vaziyet? Ha
yır. İngiltere imparatorluğunun da dış tediye mese
lesi var, İtalya gibi ekonomisi çok parlaik olan bir 
ülkenin de dış tediye meselesi var. Dış tediye mese
lesi olmayan ülke, hemen hemen yok gibi. 'Birleşik 
Amerika Devletlerinin de dış tediye meselesi var 
zaman zaman; yani dış tediye meselesinden ziyade 
ithalat, ihracat farklılığı var ve doların değer kay
betmesinde çok büyük amil. 

§imdi, Türkiye'de 'kurtarıcılık lazımdı. Türkiye
yi kurtarmak için ne lazımdı? Türkiyenin batmış ol
masının ilan edilmiş olması lazımdı ve Türkiyenin 
bir kurtarıcıya ihtiyacının gerekçeleri lazımdı; siya
si iktidarı ele geçirmenin yolu olarak bu seçildi. Bu-

I yurun, hadi çıkın bakalım, müflis ilan ettiğiniz mem-
I ketinize kredi sağlayacaksınız.. Kredi kişiye veril-
| mez, kredi devlete verilir. Ondan sonra çaldığınız 

kapılar yüzünüze kapanır. Siz değil misiniz kendi ül
kenizi enkaz ilan eden? Efendim gerçekçiymiş. Ger
çekçi falan değil, bühtan ettiniz bühtan. İftira et
tiniz Türkiye'ye. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 

I alkışlar) Ve nihayet 1978 'senesinin başında Türkiye. 
I hiçbir şeyi olmayan çırılçıplak bir Türkiye mi? Tür-
I kiye 1978 senesine kadar aldığı paraları nereye koy

muş? Türkiye plan yapmamış mı, program yapma
mış mı? Türkiye dışarıdan ne aldıysa borç olarak, 
ülkenin sinesine koymuş, elektrik santrali olmuş, yol 
olmuş, tüten baca olmuş, köye giden elektrik ol-

I muş, ekmek olmuş, iş olmuş, aş olmuş. Az mı bu-
I luyorsunuz bunu? Az bulanlara sesleniyorum, daha 

çoğunu yapın, % 7 kalkınma hızını az buluyorsa
nız 8 yapın, 9 yapm; ama, sıfır yapmayın. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiyenin bir 
uoundan bir ucuna her mevsiim ulaşılabilen yo'l-

I lan vardır. Türkiye'nin 65 vilayeti enterkonnekte 
elektrik şebekesine dahildir. Türkiye Büyük bir 

i endüstrileşme hamlesini başarıyla yürütüyor-
I du. 1950'Ierin 400 bin ton çimento istihsal 
I edilen Türkiye'si, 20 milyon ton çimento istihsal 
j eder hale gelmiş. Yeniden meydana getirmeye ça

lıştığı fabrikalarla çimento istihsalini- 35 milyon to-
J na çıkarmayı göze almıştı. Türkiye köylerde yaşa-
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yan nüfusunun yarısını 10 sene zarfında ışığa ka- I 
vuşturmuştu. 12 bin köye ışık götürebilmiştti ve di- I 
ğer yarısını da önümüzdeki 5 sene zarfında I 
ışığa kavuşturmaya çalışıyordu. 12 hin köy I 
Türkiye'nin köylerinin yarısı 'değildir; ama, köyde I 
oturan nüfusun yarısı bu 12 ibin köyde oturur. Ve j 
nihayet Türkiye ekonomisinin bünyesini değiştir- I 
misti. Türkiye ekonomisinde <% 40 civarında olan I 
tarımın hissesi '% 28 civarına düşmüş ve % 15'ler I 
vicarında olan endüstrinin hissesi ise % 25 civarına 
doğru yükselmişti. Bünyeyi değiştirmekteydi. Ve ni
hayet Türkiye 1950'de 100 binden fazla 3 şehri bu
lunan Türkiye'nin 1978'de 100 binden fazla nüfusu 
olaın 30 şehri olmuştu. 19 üniversiteyi, 1950'lerde 
2 üniversitesi bulunan Türkiye 19 üniversiteyi, 100'e 
yakın yüksekokul ve fakülteyi kurmaya, işletmeye 
çalışıyordu. (AP sıralarımdan alkışlar) Ve bunlara 
ilaveten Türkiye 65 yaşını doldurmuş 1 milyon va
tandaşına maaş bağlamayı göze alabilmiş, 600 binli
ne de fiilen bağlamıştı, tşte 1978 başında devraldığı
nız Türkiye buydu. 

Şimdi size sorarlar; ne yaptınız bu Türkiye'ye? 
Üstüne ne koydunuz, içinden ne aldınız, ne yaptı
nız? 

Değerli milletvekilleri, bir de 1978 senesinde ne 
oldu, buna bakalım. 1978 başında bıraktığımız Tür
kiye bu. 1978 yılında Türk parası adeta tahrip edil
miştir. 1978 Martından başlayarak Türk parasının j 
değeriyle 10 defaya yakın oynadınız. Türk parası- I 
nın değenine olan itimadı sarstınız. Mart 1978'de 
yaptığımız devalüasyon daha önceden duyulmuştu. I 
15 gün önceden duyulmuştu. Bu devalüasyonu do
ları yerinde tutacak şekilde de yapmadınız. Elinizde 
para yoktu, elinize para almadan yaptınız ve Türk 
parasının değerlimi eskitmekten ve Türkiye'deki fiyat 
mekanizmasını allak bullak -etmekten başka bir şeye 
yaramadı. Bunun adıma doğru iktisadi politika der
ler mü? 

Neticede nereye geldik? Türk parası her gün bir 
parçası kesile kesile bir sene zarfında 10ı lira 30 lira
ya düştü. 1978 Martında dolar, Alman Markı, İsviç
re Frankı, yani develüasyon öncesinde, bunların de- I 
ğerleriyle 1979 Ocağındaki değerlerini bir mukayese 
edelim, para ne hale gelmiş? 

1978 başında, yani enkazı devraldığınız za
man - sizin tabirinizle - 1 doların resmi kuru 19,25 li
ra idi, gayri resmi değeri de 22 lira idi. 1979 başın
da, yani 14 aylık sizin elinizde Türk parası, doların 
resmi kuru 25 lira, gayri resmi kuru da 42 liradır. 
19,25 liradan 25 liraya, 22 liradan 42 liraya. Daha | 
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nerede duracağı da belli değil ha... Şaşmayın, 50 lira, 
60 lira falan önümüzdeki günlerde olursa. Buna ba
şarı demek mümkün mü? 

Yani, eriyip gidiyor paralar, eriyip gidiyor... Su 
gibi. Buna doğru politika demek mümkün mü? Far
kına varmadan paranın değerinde yaptığınız aşınma, 
farkına varmadan neleri aşındırıyor biliyor musunuz? 
Bunları düşünmeyeceksiniz, onları düşünmeyeceksi
niz, onları düşünmeyeceksiniz. Acaba bu memlekette 
Hükümet neye lazım? Yani Hükümet bu memlekette 
ne güne lazım, soruyorum? Diyorsanız ki, Hükümet 
bize lazım; o mesele ayrı. (AP sıralarından alkış
lar) 

1978 başında 1 Deutsche Markın resmi kuru 8,60 
lira, gayri resmi değeri 11 lira idi; 1979 başında 1 De
utsche Markın resmi kuru 13,60 lira, gayri resmi de
ğeri de 23 liradır. 11 liradan 23 liraya, mark böyle 
olmuş. 

1 İsviçre Frankının resmi kuru 7,85 lira, 1978 ba* 
şında, gayri resmi değeri 12 lira iken, 1979 başında 
1 İsviçre Frankının resmi kuru 16,60 lira; 7,85 lira
dan 16,60 liraya, gayri resmi kuru ise, 12 liradan 25 
liraya çıkmıştır. 

Parayı eskitmişsiniz. Hayır, -• eskitmedik, kendili
ğinden eskidi diyemezsiniz. Sizin yüzünüzden de eski
di diyemezsiniz. Bizim elimizdeyken bizim elimizde 
niye eskimedi de sizin elinize geçince eskidi? (AP sırala
rından alkışlar) 

1978 yılının başında 1 gram altın 139 lira iken, 
1979 başında, yani şu günlerde 1 gram altın 345 lira
dır. Altın 139 liradan 200 lira ilavesiyle 345 liraya 
çıkmış. Yani şimdi bu ekonomi başarılı mı? 

Burada Hükümet olarak neyi savunuyorsunuz? 
Bunların iyi olduğunu savunamazsınız. Kötü olduğu
nu savunuyorsanız, kötüyü savunmak Hükümetlerin 
işi değil. 

Geçen sene 1 000 lira ile vatandaşın ne alabildiğiy-
le bu sene aynı 1 0ÛQ lira ile ne alabildiği kıyasla
nırsa, paranın değerinin ne hale geldiği görülür. 

Bakalım, yine 1978 başı ile 1979 başını mukayese 
edelim. 1978 başında 16 lira olan margarin hem var, 
yok değil değil 1979 başında 24 liradır, o da yoktur. 
Anadolunun küçücük kasabalarında bile 2 paket sa-
nayağı almak için vatandaş kuyruğa giriyor, kuyru
ğa. Kuyruk, büyük şehirlerin işi olmaktan çıktı, kü
çük kasabalara intikal etti, yaydınız kuyruğu. 

1978 senesinin başında 60 lira olan 1979 başında 
120 liradır. Burada durması da mümkün değildir. Ge
çen sene 180 kuruş olan küspe; pamuk küspesi bu 
sene 6,5 liradır, o da yoktur. Geçen sene, 120 kuruş 
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olan kepek, bu sene 5 liradır» o da yoktur. 1978 ba
şında 9 lira olan şeker 1979 başında 16 liradır, 1978 
başında tonu 250 lira olan linyit kömürünün resmi 
fiyatı 1979 başında 675 liradır, gayri resmi fiyatı da 
1 800 liradır. 1978 başında 11 lira olan basma 1979 
başında 19 liradır. 1978 başında, 10,5 lira olan kaput
bezi 1979 başında 25 liradır. 

«Efendim, biz büyük işlerle meşgulüz, bunlarla 
meşgul değiliz» diyorsanız vatandaşı alakadar eden 
şeyler bunlar. Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini, ne 
giydiğini, ne yaktığını düşünmeyen hükümetlerin 
ayakta durması mümkün değildir. 

Velhasıl, 1978 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
görmediği fevkalade kötü bir yıl olmuştur, harp yılla
rı dahil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlanmayan 
bir yıl olmuştur. 1978 senesi başından 1978 sonuna 
kadar elektrikten başlayarak telefona kadar devletin 
ürettiği mal ve hizmetlere birkaç defa zamlar olmuş
tur sanıyorum yeni zam kutuları peşpeşe bekliyor, 
«Paket» diyorlar onlara, onlar geliyor, çünkü bu büt
çenin içinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin nereden 
finanse edileceğine baktığınız zaman o görülüyor. Ya
ni buraya gelir olarak yazılmamış ama yeni gelir-

. 1er sağlanmazsa bu bütçenin yarısından fazlası açık 
verir. Onlar görülüyor, onlar yeni zamlar demektir. 
Böylece, zammın şifa olduğunu ilan edenler, «Hükü
metken zam şifa, muhalefetken zam gaddarca halkı 
ezme» diyenlerin foyası bir defa daha meydana çıka
caktır. 

1978 senesinde önemli üretim dallarında geçen se
nelere nispetle umulan artmalar olmamış bu yüzden 
gerek tüketim için, gerek ithalat için mal yokluğu 
meydana gelmiştir, üretim düşüklüğü enflasyonu kam
çılamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ekonominin şaşmaz kaide
leri vardır, bunları ne taş toplama projesiyle, ne kar
dan köylülere elektrik üretivereceğiz demekle, ne köy
lüye iş projesiyle, ne KUP projesiyle halledemezsiniz. 
Üretim olmayan bir memleketin, üretimi kendisine 
yetmeyen bir memleketin enflasyonu. yenmesi müm
kün değildir. 

Ekonominin temelinde üretim yatar, üretime yö
nelmemiş gayretler, süse yönelmiş gayretler kaynak 
israfından başka bir şey değildir, kaynağı tanımadığı
nız, onu israf ettiğiniz, onu en iyi yere kullanmadığı
nız takdirde de, yani ekonomiyi büyütmediğiniz tak
dirde de ekonominin kaidelerine çarpar başınızı par
çalarsınız; hadise budur. 1977 yılının ilk 12 ayında 4,4 
milyon ton taşkömürü üreten Türkiye 1978'in 12 ayın-
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I da 4,2 milyon ton taşkömürü üretmiştir. 1977 yılının 
I ilk 12 ayında 1 milyon 070 bin ton hampetrol üreten 
I Türkiye, 1978 yıfının aynı dönemde, 12 ayında % 7,9 
I noksanıyla 991 bin ton hampetrol üretmiştir. 
j Üretim gidiyor aşağı doğru. Üretim gittiği sürece 
\ ne enflasyonu önleyebilirsiniz, ne işsizliği önleyebilir-
I siniz. 

1977 yılının ilk 12 ayında SEKA tarafından 
339 300 ton kâğıt üretilmiştir. 1978'in aynı dönemin
de, ilk 12 ayında % 12,7 noksanı ile 295 800 ton 

I kâğıt üretilmiştir. Ee, bu üretim kendiliğinden oluyor 
I idi ise, o zaman size hacet yok. Bu üretimden sorum-
I lusunuz; eksiğinden, fazlasından. Ee, fazlası ile övü-
I nüyorsunuz, hakkınızdır, ama eksiğini başkasının üs-
I tüne atamazsınız. 

1977 yılının ilk 12 ayında 58 245 adet otomobil 
üretilmişken, 1978 yılının aynı döneminde % 8 ek
siği ile 53 bin adet otomobil üretilmiştir. Bu da da
ha çok, otomobili dövizle satmak, onun yerine par
ça getirmek ve Türk lirası üzerinde büyük bir kuma
ra müsaade etmek suretiyle olmuştur. 

1977 yılının 12 ayında 40, bine yakın traktör üre
tilmişken, 1978 yılının aynı döneminde 12 bin adet 

I traktör üretilmiştir. 
1977 yılının ilk 12 ayında 33 bin adet kamyon ve 

kamyonet üretilmişken, 1978 yılının ilk 12 ayında 
% 48 noksam ile 17 400 adet kamyon ve kamyonet 

I üretilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, bu otomativ endüstrisine 

I nazarı dikkatinizi çekerim. Kalkınan memleketlerin, 
kalkınmakta olan memleketlerin fevkalade önemli bir 
sanayi şubesidir, bunu lüks saymak kadar yanlış bir 
şey yoktur, fevkalade geniş istihdam imkânları açar 

I ve esasen, «Efendim otomobil yaparsak benzin alırız, 
I lükse gider» gibi falan lafların hiçbir manası yok

tur. Akaryakıt için bir memleketin verdiği paranın 
1 ancak % 3'ü sadece özel otomobillerin - Türkiye 
I için söylüyorum - ihtiyacına gider. 

1978 yılı başında, bir önceki yıla göre % 12 da
ha fazla elektrik üretilmişken, 1978 yılında ancak 

I % 5 fazla elektrik üretilmiştir. Biraz sonra elektrik 
I meselesini tartıştığım zaman bazı hususları dile ge-
I tireceğim. 

1978 yılı başında, bir önceki yıla nazaran % 14 da-
I ha fazla çimento üretilmişken, 1979 yılında, yani 

1978 yılı içerisinde ancak ı% 10,9 fazla üretilmiştir. 
I 1978 yılı başında, bir önceki yıla nazaran % 10 
1 daha fazla demir çelik üretilmişken, 1979 yıh ba-
I şında ancak % 3 daha fazla demir çelik üretüebil-
I mistir. 
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1978 yılının eşiğindeki Türkiye ile 1979 yılının 
eşiğindeki Türkiye'nin üretim rakamlarıdır bunlar. 
Hemen hemen % 95'inde geri. Öyle olmazsa zaten 
kalkınma hızı sıfıra gitmez. Kalkınma hızı çok şey 
gösterir. 

1977 yılında Türkiye t 753 000 000 dolar ihra
cat yapmış ve 5 796 000 000 dolar ithalat yapmış
tır. 1978 yılında ise, 5 milyar dolar ithalat, 
2 550 000 000 dolar ihracat programlamıştır. Neti
cede Aralık sonu itibarıyla 4 599 000 000 dolar itha
lat yapmış, 2 268 000 000 dolar ihracat yapabilmiş
tir. 

Görüldüğü üzere ithalat, programa göre % 8 ge
ri, 1977 yılına nazaran % 20 geridir. Bir memleke
tin ithalatını bir seneden bir seneye % 20 düşürdünüz 
mü ekonomisini boğazladınız. Yaptığınız iş budur, 
ne ile övünüyorsunuz? İthalatı düşürmekle... Ne ki 
Türkiye'nin ithalatı? 5 milyar, 5.5 milyar, 4 milyar, 
4,5 milyar ithalat, 45 milyon Türkiye. Ne ki? Ve iş
te bu övündüğünüz rakam var ya, Hükümetin övün
düğü rakam, yani ithalatı kıstık; ithalatı kıstık de
mek ekonomiyi boğazladık demek, bunun övünülecek 
yeri yok ki. Hammadde yatırım malları ithal edile
memiş, fabrikalar kapanmış; birçok fabrika yarı ka
pasitenin altında çalışmış, yatırımlar yapılamamış, 
işsizlik artmış, enflasyon artmıştır. Başarı mı bu? 
Öyle değildir deyin. 

ihracatta, Programa göre Aralık sonu itibarıyla 
% 10,5 civarında bir gerilik mecuttur programa gö
re. 1977'ye nazaran ise % 30 civarında bir artış mev
cuttur. 1976 ile mukayese edildiği takdirde 1978'in 
12 ayında yapılan ihracat, 1976'dan sadece :% 16 ci
varında fazladır. İhracatta 1977 yılında siyasi se
bepler ve dünya konjonktürü dolayısıyla programda 
umulan ihracat yapılamamıştır. 1978 yılında neyi ih
raç ettiniz? İhraç edilen buğdaydır, pamuktur, tü
tündür; geniş çapta 1977 yılının ürünleridir. Depo
da kalmış, Türkiye üzerindeki çeşitli ambargolardan 
dolayı satılamamış veya dünya konjonktüründen do
layı satılamamış mallardır. 

Şimdi aslına bakarsanız burada bir hesabı doğ
ru yapmak lazım. Tamamen teknik olarak söylüyo
rum, söyleyeceğim şeyin siyasi bir maksadı yok
tur. Türkiye'nin artan bu ihracatıyla 1978 senesin
de Türkiye 2 200 000 000 dolarla ne alabiliyordu; 
1977 senesindeki l'750 000 000 dolarla ne alabili
yordu? Çünkü enflasyon başka ülkelerde de var. 
Dolar bazında bunu yaptığınız takdirde aldatıcı olur. 
Neyi sattınız, kaç paraya sattınız, kime sattınız; kar-
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şılığında aldığınız malları kaç paraya aldınız; bun
ları söylemeden aldatıcı olur. Küçümsemeye çalış
mıyorum, enkaz dediğinizin içinden 2 200 '300 000 
dolar ihracat çıkmış; onun enkaz olmadığını gös
terir o. Ne biçim enkaz o? 2 200 000 000 dolar 
ihracat çıkarabilen, programından ı% 10 geride kala
bilen bir ihracatı çıkarabilen bir ekonomiye enkaz 
demeye diliniz nasıl vardı? Zaman bizi doğrulamış
tır, sizi yanıltmıştır. 

Şimdi aslında doların değer kaybettiğini hep bi
liyoruz. Dolar bazı üzerinden yapılan hesapların şa
şırtıcı olduğunu ifade etmek istiyorum. İsviçre Frank'ı 
bazı üzerinden bir hesap yaptığımız zaman bakın ne 
görünüyor. 1975 yılında Türkiye'nin ihracatı 
1 401 000 000 dolar, bunun o günkü ortalama İs
viçre Frank'ı rayicinden bedeli 3 600 000 000 İsviçre 
Frank'ı. 1976'da 1 960 000 000 dolar, bunun bedeli 
4 958 000 000 İsviçre Frank'ı. 1977'de 1 753 000 000 
dolar ihracat yapabilmişiz, bunun İsviçre Frank'ı 
bakımından değeri 4 259 000 000 1978'de 2 288 000 000 
ihracat yapabilmişiz, bunun İsviçre Frank'ı bazında
ki değeri 1977'deki 1 753 000 OOO'dan az; 4 232 000 000 
Yani geçen sene 1977'de yapılan ihracatın İsviçre 
Frank'ı bazından değeri - dolar bazından değil -
4 259 000 00O; bu senekinin 4 232 000 000. Binaen
aleyh, kamuoyuna bilgi verirken yani dolar yıpran-
mışsa, yıpranmış dolarla artmış fiyatlar varsa bir 
değer ithal etmiş olmuyorsunuz. Bunun karşılığında 
ne mal ithal edebiliyorsunuz? Yapılan ihracatın İs
viçre Frank'ı bazından hesabı bu sene yapılan ih
racatla geçen sene yapılan ihracatın satın alma gü
cü bakımından aynı. 

Şimdi diyecekler ki, efendim Demirel bir he
sap tarzı buldu, övünüp durduğumuz bir şeyi kü
çültmeye çalışıyor. Hayır efendim; ne küçültüyo
rum, ne büyültüyorum; ben diyorum ki, İsviçre 
Frank'ı bazına vurduğunuz zaman rakam budur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi 1978 senesi başın
dan şikayet eden Sayın Maliye Bakanı buraya gel
meli, benim 1978 senesi başında ekonominin göster
geleri olarak verdiğim değerlerin yanlış olduğunu 
söyleyebilmeli. 1979 başında, gayet açık söylüyo
rum, 1979 başında verdiğim değerlerin yanlış oldu
ğunu buraya gelip söyleyebilmeli. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Söylececeğim, söyle
yeceğim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunları 
söyleyemediği takdirde, hakikaten bu kürsüye çı-
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karken diz bağlarının nasıl çözülmediğine şaşarım. 
(AP sıralarından alkışlar.) 

Buradan çıkaracağım netice şudur : 1978 yılı 
boşa gitmiştir. Kendi başına boşa gitse bir şey de
ğil. Gelecek yıllara sari boşa gitme tesiri var. Ge
lecek yıllardan da bir çok şey almış götürmüştür. 
Gelecek yıllarda yeni darboğazlar meydana getirmiş
tir. Biraz sonra yatırımları izah ettiğim zaman, ne 
demek istediğimi anlatmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, bir miktar da 1979 büt
çesi olarak önümüze gelen bu pakete bakalım, ne 
biçim şeydir bu. Evvela şunu ifade edeyim ki, ül
kenin derdi enflasyondur, bu bütçe enflasyonu kö
rükler. 

Nedenlerini söyleyelim : 1978 fiyatlarıyla 1979 
yılında yapılacak yatırım, 140 milyar lira olarak 
belirlendiği halde, 1978'de 1979 programında yatı
rım miktarı 1978 fiyatlarıyla 160 milyar lira olarak 
belirleniyor. 

Bu bütçede 3 tane enflasyonist unsur var: 
Bunlardan birisi bizatihi gelir - gider dengesi ba

kımından bütçenin açığı, 2 ncisi, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri meselesi (onun ayrıca üzerinde dura
cağım), 3 ncü ise fon mekanizmasıdır. 

Fon mekanizmasıyla bu bütçeyi istediğiniz ra
kamlara yükseltmek mümkün. Yani buradan alel
usul geçiyor bu bütçe. Bu haliyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bütçe üzerindeki kontrolünü kaybet
miştir. Yani elinizden giden bir şeydir, onu söylüyo
rum. 

Evet, 1979 programında 1978 fiyatlarıyla 160 
milyar olarak bilerlenen kamu kesimi sabit serma
ye yatırım hacmi, 1979 fiyatlarıyla 198 milyar ola
rak tespit edilmiştir. 1979 yılı içinde yaklaşık % 
22,5'luk bir fiyat artışı öngörülüyor. Bu fiyat ar
tışı ı% 22,5 değil de % 50 olursa ki, % 50'den aşa
ğı olmasını gerektiren hiçbir sebep yok orta yerde, 
çünkü enflasyona karşı hiçbir tedbir yok. Zaten Hü
kümetin enflasyonu tehlike saydığı hiç görülmedi da
ha. Zaten Hükümetin enflasyona karşı bir tedbir ge
tirdiği, tedbir telaffuz ettiği hiç görülmedi. 

Ekonomiyi kurtarma planları hazırlanıyormuş... 
Evvela batır sonra kurtar. Hadi kurtarın da görelim 
bakalım. 

Bu zamana kadar neyi kurtardınız ki bunu kur
taracaksınız? 

1979 yılı konsolide bütçesi KİT dengesi, yapı iti
bariyle enflasyoncudur. 1979 yılında fiyat artışları 
1978 düzeyinde gerçekleşirse bütün bu rakamlar % 
30 daha aşağıya iner, % 35 daha aşağıya iner. Plana 
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göre 1978 fiyatlarıyla 1979 yılında kamu kesimi denge
sinde 20,5 milyar lira ek finansman gereği var. 1979 
programında cari fiyatlarla 17 milyar liralık ek fi
nansman görülmekte. 

Gerek 1979 konsolide bütçesinde, gerek 1979 den
gesinde bu miktarların çok üzerinde açık finansman 
olacaktır. Bu durum, bütçenin 1979 yılında da enf
lasyonun kaynaklarından biri olmakta devam ede
ceğini, uygulamada öngörülen büyüklüklere erişme
nin mümkün olamayacağını, yatırım programlarının 
gerçekleşemeyeceğini, % 6,7 olarak gösterilen kal
kınma hızının, büyüme hızının hayalden ibaret ol
duğunu ortaya koyar. % 0 kalkınma hızından % 
6,7'ye geçilecek... Acaba bu hangi sihirle olacak? Ne 
ile olacak?. 

1979 yılı Konsolide Bütçesi Kanun Tasarısı, Mec
lislere 395 milyar lira olarak gelmiş; ilaveler yapıl
mış, çıkarmalar yapılmış; 26 milyar ilave yapılmış, 
tümünden % 5 tarh edilmiş hiç düşünmeden tarh edi
len şey edilebilir mi, yeter ki kâğıt üzerinde bir 
denge olsun şu Meclisten bir geçelim ve böylece 406 
milyar lira civarında bağlanmıştır. 

Bütçenin tümü içinde cari hizmet ödeneklerine 
baktığımız zaman bunun bir cari hizmetler bütçe
si olduğu görülür. Cari hizmette ödeneklerin payı 
% 44,8, yatırım ödenekleri % 25,6, transfer öde
nekleri ise >% 29'dur. 1977 bütçesinde cari giderler 
% 40 iken, 1979 bütçesinde % 45'e çıkmaktadır. 1977 
bütçesinde yatırımlar % 28,9 iken, 1979 bütçesinde 
% 25,6'ya inmektedir. Transferler 1977 bütçesinde 
% 30 iken, 1979 bütçesinde % 29'a inmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bunun üstüne parmak ba-. 
sıyorum. Türkiye gibi her sene 400 bin vatandaşına ye
niden iş bulmak mecburiyetinde olan bir memlekette 
bir bütçe yatırımları daraltıyor, cari masrafları büyü
tüyorsa felakete gidiyorsunuz demektir. Asgariden, 
iyiye gidiyorsunuz demek değildir; kötüye gidiyorsu
nuz demektir. «Hayır öyle değildir, iyiye gidiyoruz» 
diyebilecek birisi varsa, bunun hangi standardın iyi
si olduğunu biz de öğrenmek istiyoruz. 

1979 yılı bütçesine bakarsanız, 1978 yılı bütçe
sine göre !% 52 oranında büyüklük görünüyor. İş
te bu bir enflasyon bütçesidir. Yani bir seneden bir 
seneye gelirler % 52 nasıl artar? Esasen 1978 büt
çesinin de 400 milyar lira civarına geldiğini söyle
dim. 1978 bütçesi fiilen 400 milyar lira civarına gel
mişse, 1979 bütçesini 400 milyar civarında yapıp ora
da tutmak mümkün değildir. Bu nedenle 1978 yı
lındaki 400 milyarı bulan bütçe büyüklüğüne karşı-
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lık 1979 yılının 406 milyar liralık bütçesini büyük 
sayamıyoruz. Bunlar nispi büyüklüklerdir. Bunların 
satın alma değeri yoktur. Enflasyon parası. 

1978 yılında enflasyon nispeti <c/c 70 civarında ol
duğuna göre, bu artış dikkate alındığında, 1979 büt
çesinin 1978 bütçesinden de aşağı olduğu açıkça söy
lenebilir. 

Fon mekanizmaları var. Bu fon mekanizmalarında 
çok büyük ilavelerin buraya geleceğini söyledim, >% 
5 kesinti yapmak suretiyle, hemen hemen önüne ge
len her kalemden kesinti yapıldığı için, senesi için
de bu 'P/c 5'i aşacak taleplerin ortaya çıkacağını söy
lemek istiyorum. Karma Komisyonda memur maaş
larının katsayısı 14'ten 16'ya çıkarılırken, bunun kar
şılığının konmadığını biliyoruz. Bunun karşılığı tak
riben 15 milyar lira civarında olacaktır. Bu rakamla
ra 15 milyar lira civarında da bir ilave yapmak ge
rekecektir. Efendim, zaman zaman, «tasarruflarla bu
nun karşılanacağı» gibi yuvarlak sözler edilir. Ne 
tasarruflarıyla? 1978 senesi içerisinde 100 bin kadro 
ilave edilmiştir Devlet hizmetlilerine. «Savurganlığı 
önleyeceğiz» diye her gün nutuk verenler, acaba Dev
letin hizmetleri arttı da mı ondan dolayı 100 bin kişi 
daha ilave ettiler? İktisadi Devlet Teşekkülleri mec
muu 100 bin kadro ilave edilmiştir resmen. Binae
naleyh, 1979 yılında da yeniden 100 bin kadro ila
ve edilmeyeceğini kim temin eder? «Tasarruf» me
selesi laftan ibarettir, onu söylemek istiyorum. Bele
diyelere (3 + 1) milyar, 4 milyar liralık bir ödenek 
konmuştur, 3 milyar liralık ödenek 500 bin nüfusu 
aşan şehirlere otobüs almak içindir. Bunu Maliye 
Bakanı 5 misline kadar artırma durumundadır ve 
3 kere 5, 15 milyar eder; 1 milyar lira da belediye
lere yardım için konmuştur; bunun 3 milyar lira de
ğil 15 milyar lira olacağını şimdiden herkes söyle
yebilir. Eğer 15 milyar liraya ihtiyaç yoksa, «Mali
ye Bakanı bunu 5 misline artırabilir» kaydını koyma
ya lüzum yoktu. İhtiyaç varsa, 15 milyar lira koy
mak lazımdı. Ama 15 ona koy, 15 buna koy, 15 ona 
koy, bu Meclisin önüne gelecek bir denge ortada kal
maz. İşte burada bunun adı dengeleme meeslesidir, 
dengeliyor, netice itibariyle şişirecektir. Bunların da 
siyasi maksatlar için, partizanlık için kullanılacağı da 
aşikârdır. 

Değerli milletvekilleri, bir hükümet herkese karşı 
adil olmak mecburiyetindedir. «Efendim bu beledi
ye reisi Adalet Partisinden seçilmiş gelmiş, sokma içe
riye; bu belediye reisi Milliyetçi Hareket Partisinden 
seçilmiş gelmiş, sokma içeriye; bu belediye reisi Mil
li Selamet Partisinden seçilmiş gelmiş sokma içeri-
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ye...» Devletin hacet kapılarını bu şekilde kapadığı
nız takdirde, sizin o kimselerden «bizim Hükümeti
miz» demelerini istemek hakkınız kayboluyor. Kapı
larını sadece kendi taraftarlarınıza açıksa ve ondan 
başka herkese kapalı ise bunun adına «keyif devleti» 
derler ve bu takdirde kapıları suratına kapattığın va
tandaştan saygı beklemek hakkını kaybedersin. (AP 
sıralarından alkışlar.) Kimin parasını kime veriyorsun 
veya kime vermiyorsun? Yani, size rey vermemiş bu
lunan beldeleri cezalandırmaya kalkmak, size rey 
vermemiş bulunan beldelerin halkını hizmetsiz bı
rakmak, bu hangi vicdana sığar hangi insafa sığar? 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — İstanbul'a yap
tığınız gibi. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İstanbul'a 
bizim Hükümetimiz zamanında milyarları aşan para 
vermişizdir, milyarlar. Hiç, herkes oturduğu yerde 

| rahat otursun... Ve İstanbul Belediyesinin yapması 
i lazım gelen pek çok hizmeti biz yapıp çıkarmışız-
I dır Devlet olarak. 

Değerli milletvekilleri, bugün belediyeler fevka
lâde amansız bir partizan tazyikin altındadır. İşte bu-

; rada tazyiki artırmak için yeni kaynaklar konmuş-
I tur milletin vergi paralarından. Milletin tümünden 

alacaksınız, sadece size rey verene vereceksiniz; bu
na vicdan dayanmaz, dayanamayacaktır da. 

ETEM EKEN (Çorum) — Demirel'lerin kredile
ri kesilecek, buna da vicdanlar dayanmayacak. (AP 
sıralarından gürültüler, «sus, konuşma» sesleri ve AP 
arka sıralarından ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Eken rica 
ediyorum. 

[ Efendim rica ediyorum, ben müdahale ettim. 
ZEKt ÇELİKER (Siirt) — Sus konuşma, otur ye

rine. 
; BAŞKAN — Sayın Çeliker, zatıâliniz İdare Ami-
! risiniz ve olayları yatıştırmaya mecbursunuz, rica edi-
| yorum. 

Sayın arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturun, sa
yın arkadaşlarım lütfen yerlerinize oturun. 

Sayın Eken siz de efendim lütfen yerinize otu
run. 

Buyurunuz efendim, buyurunuz Sayın Demirel. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1979 yı

lı Kamu İktisadi Teşebüslerinin finansman programı
na baktığımız zaman yatırımları hızlandırma fonun
dan 12 milyar 900 milyon liralık bir kaynak aktarı
lacağı öngörülüyor, bütçeye baktığımız zaman bu 5 
milyar lira olarak görünüyor. Tabiiki bunun bir iza
hını bilen varsa, yapılmasını istiyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, bu bütçedeki fon meka- j 
nizmasına baktığımız zaman 11 tarie fon mekaniz
ması var. Yani bunların hepsi bütçe kesesinin delik
leridir. Bütçe kesesine giren paralar bu deliklerden 
dökülüp gidecektir. Binaenaleyh, senenin sonunda ha 
bütçe yapmışsınız ha yapmamışsınız gibi bir yere 
gelecektir ki, bu keyfi idareye de böyle keyfi bütçe 
yakışır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

1979 bütçesinin gelirlerine bakıyoruz. Bu gelir
lerin gerçekçi olması mümkün değildir. Bu sebeple 
de bunları özetlersek, gelirleri ile giderleri arasında
ki dengede gelirler düşük, giderleri yüksek. Yani, 
giderleri artacak, gelirleri eksilecek, aradaki fark bü
yüyecek bir bütçe getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin 1978 yılındaki işletme açıklan 34,5 milyar 
olarak görünüyor. 1978 yılındaki zamlara rağmen 
açık bu kadar büyük olmuştur. Bir kalemde ilk plan
da 40-50 milyar liralık bir açık burada söz konu
sudur. Bunlar dengeye dahil değildir. 

Bu demektir ki, 1979 yılında 50-60 milyar lira 
tahsil edecek şekilde yeni birtakım yükler vatanda
şın üzerine gelecektir ve Merkez Bankası kaynakla
rı zorlanacaktır. 

Bu bütçe hizmet bütçesi de değildir. Hizmetlere 
bakalım: 1978 yılında programlanan yatırım mik
tarı 101 milyar lira, 1979 yılındaki 198 milyar lira. 
Her ne kadar kâğıt üzerinde 1979 yılı kamu yatı
rımları % 95 gibi bir artış gösteriyor ama, 1978 
fiyatlarıyla mesele muameleye tabi tutulduğu za
man ve 1979 yılında meydana gelecek fiyat artışları 
nazarı dikkate alındığı zaman, bu % 95 gibi yüksek I 
görünen yatırımın 1978 seviyesinden de aşağıda ol- I 
duğu aşikârdır. 

Yatırımların hemen hemen her bölümünde aynı 
şeyleri teker teker söylemek mümkündür. Hulasa
ten şunları açıkça söyleyebiliriz: Bu bütçe bir hiz- I 
met bütçesi değildir, bir yatırım bütçesi değildir, 
Türk vatandaşlarına refah getiren bir bütçe değil- I 
dir. Bir fakirlik bütçesidir, açık finansmana daya- I 
nan bir bütçedir, kamu iktisadi teşebbüslerinin ma
mullerine yeni zamlar getiren bütçedir.. Rakam bü- I 
yüklükleri plan ve programla uygunluk içinde de
ğildir. Bu bütçe, bütçe tekniği bakımından, bütçe 
siyaseti bakımından kusurlarla malûl ve ülkeye ve
receği hiçbir şeyi olmayan bir bütçedir. I 

Değerli milletvekilleri, 1979 senesinin bir den
gesine daha bakmak lazım. Bu denge, dış tediye den- I 
gesidir. 1979 senesinde 2 milyar 700 milyon dolar | 
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civarında bir ihracat yapılacağı tahmin ediliyor, 1 
milyar 100 milyon dolar civarında işçi dövizi tah
min ediliyor, 1978 senesi içerisinde işçi dövizleri, 
devalüsyona rağmen, 1977 senesinin aynı, hizasında 
olabilmiştir, develüasyona rağmen. O da 982, 983 
milyon dolardır. Nasıl 1979 senesinde bu 1 milyar 
100 milyon dolara çıkacaktır, bu mümkün değildir. 
İhracatın bu seviyeye erişmesi mümkün değildir. 
Turizm gelirlerinin tahmin edildiği seviyeye erişme
si mümkün değildir. Bütün bu mümkün değiUerden 
çıkan netice, 1979 senesinde ödemeler dengesindeki 
açığın daha da büyüyeceği ve Türkiye'nin maruz kal
dığı mal kıtlığı, hammadde yokluğu ve yatırımların
daki gerilemenin devam edeceği şeklindedir. 

1978 senesinin başındaki Türkiye, 1979 senesi
nin başındaki Türkiye, 1979'da neler olacağı üze
rindeki düşüncelerimizi kısaca arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bu bütçe hangi ellerde tatbik edilecektir, bir de 
buna bakalım. 

Bu bütçeyi partizan bir Hükümet tatbik edecek
tir, edebilirse. Ömrünün yeteceğini sanmıyorum, ama 
getiren partizan bir Hükümettir, öyle diyelim daha 
iyi. Nasıl partizandır bu Hükümet? Amansız bir şe
kilde partizandır. 

Bu Hükümetin görevde bulunduğu 14 ay zarfın
da 30 müsteşar, 1 guvernör, zaten bir tane guvernör 
var Türkiye'de, Merkez Bankası Guvernörü, 52 müs
teşar yardımcısı, 364 müşavir, 222 genel müdür ve 
daire başkanı, 254 genel müdür yardımcısı ve daire 
başkanı yardımcısı, 67 validen 66'sı, 387 kaymakam, 
486 mülki idare amiri ve 19 büyük elçiden büyük 
kısmı ya pasif yerlere alınmış veya yerleri değiş
tirilmiştir. 

Böylece, yıllarını devlete vermiş, Türkiye, Cum
huriyeti Devletinin yüksek memurları, bir kasırgaya 
maruz kalmışlar ve devletin altı üstüne gelmiştir. Za
ten zor işleyen devlet mekanizması, iyice işlemez hale 
gelmiştir. 

Partizanlık, devlet hayatının her bölümüne aman-
sızca işlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığında 67 milli 
eğitim müdürünün 66'sı, 575 milli eğitim müdür yar
dımcısı, 300 halk eğitimi başkanı ve merkez mü
dürü, yüksekokul eğitim enstitü müdürlerinin hep
si, 69 eğitim enstitüsü müdürünün hepsi, ilköğretim 
müdürlerinden 300'ü, orta dereceli okul müdürleri
nin çok büyük bir kısmı ve çeşitli derecedeki okul
larda 15 bin öğretmen bu kasırgaya muhatap ol
muştur. 
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Burada kalmamıştır iş, evvela şöyle diyelim; Mil
li Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatıyla, sonra ilk
öğretim müdürüyle, okul müdürleriyle, eğitim ensti
tüsü müdürleriyle işini bitiren Hükümet, partizanlığı 
öğrencilere intikal ettirmiştir. 

Bugün Türkiye'nin her tarafından şikâyet geliyor; 
okullar, ortaokullar, liseler okunamaz haldedir diye, 
Yapmayın bunu, yaptırmayın bunu. Masum, mini 
mini çocuklardan soyadı şu, soyadı bu, filancanın oğlu 
diye birtakım şeylerle daha o yaşta o çocukları husu
mete maruz bırakmayın. Hayretmez, iyi değildir, fev
kalade kötü neticeler alırsınz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaokulda, ilk
okulda okuyan, okutan öğretmene dünyanın mezali
mini yaptınız; ama okuyan öğrenciyi rahat bırakın. 
Bunun üzerinde fevakalade hassasiyetle duruyoruz. 

Gün olmuyor ki, yüzlerce kişi kapımızı çalmasın. 
Sizin kapınızı çakmazlar, çünkü sizin kapılar ardına 
kadar kapalı ve gayet açıklıkla söylüyorum, vicdan
lara sığmayan hadiseler Türkiye'de cereyan ediyor. 

Milli Eğitim Bakanlığında yapılmış bulunan bu 
onbinleri aşan zulüm denebilecek partizanlıktan 1 - 2 
örnek vermek istiyorum. Genellikle örnek vermekten 
çekinirim; ama hani bunların kuru kuru rakamlar ol
madığını, bunun içerisinde didinen, çırpınan canların 
bulunduğunu ifade etmek için bunu yapacağım. 

istanbul Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arabacı-
oğlu Ankara Cebeci Ortaokul Öğretmenliğine tayin 
edilmiştir, istanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcılı
ğından Ramazan Ağuş Karagümrük Ortaokul Mü
dürlüğüne, Osman Karabıyık istanbul Milli Eğitim 
Müdür Yardımcılığından Beykoz Ortaokul Öğretmen
liğine, Hasan Hüseyin Aksu Kula ilköğretim Müdür
lüğünden, Kula İlçesi Gökçeören Nahiyesi Ortaokul 
Öğretmenliğine, Saruhan Sezer Kırkağaç Lisesi Mate
matik Öğretmenliğinden Tunceli Lisesi Öğretmenli
ğine, Hacı Dalkıran Andırın Halk Eğitim Müdürlü
ğünden Andırın Gökgedik Köyü İlkokul Öğretmen
liğine, Ömer S/ahin Amasya Eğitim Enstitüsü Müdür
lüğünden Konya Beyşehir Ortaokul Öğretmenliğine, 
Nevzat Küçükpetek Denizli Çardak Lisesi Müdürlü
ğünden Beylikahır Ortaokul Öğretmenliğine, Ahmet 
Kaya İsparta Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden İn
cesu Ortaokul Öğretmenliğine, Mazlum Ümit Bursa 
Eğitim Enstitüsü öğretmenliğinden Artvin Hopa Ke
malpaşa Kasabası Ortaokulu Öğretmenliğine, Ali 
Şenkumaş Bursa Eğitim Enstitüsü Öğretmenliğinden 
Ordu Görele Ortaokulu Öğretmenliğine, Mazlum 
Hasçelik Sungurlu Lisesi Müdürlüğünden Alaca İl-

j çesi Sarı Süleyman Köyü Ortaokulu Öğretmenliğine, 
Hayri Yavuz Gercüş Temel Eğitim Bölge Okulu Mü
dürlüğünden Savur İlkokulu Öğretmenliğine, Oğuz 
Yardımcı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünden Ba
lıkesir Ortaokul Müdürlüğüne, Ahmet Yıldız Konya 
Anadolu Lisesi Müdürlüğünden Ermenek Ortaokul 
Müdürlüğüne, Hikmet Poker Konya Selçuk Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğünden Erbaa Ortaokul Müdürlü
ğüne, Mustafa Yıldız Konya Gazi Lisesi Müdür Yar
dımcılığından Kolukısa Kasabası Ortaokul Öğetmen-
liğine, İbrahim Altuner Selçuk Eğitim Enstitüsü Öğ
retmenliğinden Kars Arpaçay Ortaokul Öğretmenli
ğine, Ahmet Erdoğan Ortaöğretim Genel Müdürlü
ğünden Mektupla Öğretim Öğretmenliğine, Cahit Öz-
doğan Özel Öğretim Kuruluşları Genel Müdür Yar
dımcılığından Cebeci Ortaokul öğretmenliğine tayin 
edilmişlerdir. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Türkiye'nin içinde. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gayet ta
bii Türkiye'nin içinde, bir de Türkiye'nin dışında mı 
olacaktı? 

Bunlar Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin memurları husumete maruz kalmışlardır, 
husumete. İhtiyaçlarını orada hizmet varsa, herhalde 
kışın ortasında değil, ihtiyaçlarına orada hizmet ol
duğundan dolayı değil ki. Tunceli'ye yapılan tayin
ler, Tunceli'nin ihtiyacının altı mislidir. Daha bura
da bitmiyor, söyleyeceğim şeyler var. 

Kültür Bakanlığının tayinlerine bakıyoruz : Dr. 
Müjgan Cumhur; Milli Kütüphane Genel Müdürlü
ğünden, Bakanlık müşavirliğine. Necati Güngör; 
Bakanlık Basın Müşavirliğinden, Bingöl Kültür Mü
dürlüğüne memur. Tabii Türkiye'nin her tarafı bizim, 
ama ihtiyaçtan dolayı gönderilmiyor ki oraya o. Hiç 
kimse bunun ihtiyaçtan dolayı gönderildiğini söyleye
mez. 

Nurettin Yardımcı; Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdür yardımcılığından, İstanbul Türbeler Mü
dürlüğüne. Nejat Sefercioğlu; Milli Kütüphane Genel 
Müdür Yardımcılığından, Cebeci Kütüphanesi yar
dımcılığına. Mustafa Can; İzmir Atatürk İl Kütüpha
ne Müdürlüğünden, Tunceli Kütüphanesi Müdürlüğü
ne. Hasan Sarıkaya; Bakanlık Müşavirliğinden, Ye
nimahalle Kütüphane uzmanlığına. Ahmet Yüzen-
dağ; Tanıtma ve Yayınlar Daire Başkanlığından, 
Ağrı Kültür Müdürlüğüne. Osman Saraç; Bakanlık 
müşavirliğinden, Süleymariiye Kütüphanesi memur
luğuna. Merkez Tezkilatırida çalışan 120 memur da 
muhtelif illere tayin edilmişlerdir. 210 civarında me-
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mur ve müstahdem de, imtihan belgelerinin noksan
lığı öne sürülerek işlerine son verilmiştir. 

Köy ve köylüye hizmet götüren YSE Teşkilatın
daki fırtınaya bir bakalım YSE Genel Müdürü, Ge
nel Müdür Yardımcılarının, Daire Başkanlarının he
men tümü, görevlerinden alınmış, pasif yerlere veril
miş. 18 bölge müdürü ile 67 il müdürünün tamamı 
değiştirilmiş. Yalnız bunların değiştirildiği mesele 
değil; yerlerine kimler getirilmiş; ehil kişiler mi, na-
ehil kişiler mi, parti komiserleri mi?.. Buna gayet 
iyi bakmak lazım. 

Ama ben evvela, devlete hizmet eden insanların 
başına ne gelmiş, onu söylüyorum; bir değil, iki de
ğil, 67*si birden; 67 vali - hep 67 üzerinden gidiyor -
67 milli eğitim müdür, 67 YSE müdürü. Zaten Tür
kiye'nin 67 vilayeti var. 

7 447 işçinin iş akdi feshedilmiş. Ne sendika ta
nıyorlar, ne toplu sözleşme tanıyorlar; 7 447 işçinin 
iş akti feshedilmiş; bu işçilerin 25 yıl ile 3 yıl arasın
da değişen hizmetleri var. 

Şimdi huzurunuzda, Samsun'da cereyan eden bir 
olayı anlatacağım. Samsun'da Adil Aydın, Şaban Yü
ce, İzzet Şahin, Şerafettin Şalhiner, Cafer İskender, 
İskender Çepni Yılmaz, Adil Çakmak, Mustafa Er-
duran, Yaşar Şenkal, Ahmet Aslan, Taner Durmuş, 
Adil Çakır, Eyüp Öz, Murat Korkmaz ve Halim Ço
lak isimli 15 işçi, Türkiye'nin çeşitli yerlerine 11 nci 
ayın 3 ünde dağıtılmışlardır. Bunlar kimdir, nerelere 
gönderilmiştir, neden bu kimselere oralarda ihtiyaç 
vardır?.. 

Nihat Korkmaz; Samsun'dan Siirt'e tayin ediliyor. 
Tarihi; 3 . 1 1 . 1978, Atölye usta yardımcısı, Sanat 
Enstitüsü mezunu. Gerekçe : Gereksinme nedeniyle 
adı geçenin Siirt'e YSE Müdürlüğü emrine tayini 
gereksinme nedeniyle. 

İskender Çepni Yılmaz, Samsun'dan Bitlis'e tayin 
ediliyor, ilkokul mezunu ve şoför. Sanki Bitlis'te şo
förlük yapacak vatandaşlarımız yok. E Bitlis'teki va
tandaşlara da iş lazım. Hayır Samsun'daki şoför Bit
lis'e tayin ediliyor. (AP sıralarından «İstifa etsin» 
sesleri) Etmiş zaten, etsin diye göndermişler, onlar da 
etmiş. 

Eyüp Öz, kompresör operatörü, ilkokul mezunu, 
Samsun'dan Diyarbakır'a tayin ediliyor. Demek ki 
Türkiye kalkınmasında Samsun'daki şoförün Siirt'te 
ihtiyacı var. Bunu kimse savunamaz. Samsun'daki 
şoföre Siirt'te ihtiyaç var. Samsun'daki kopmresör 
işçisine Diyarbakır'da ihtiyaç var, bırakın ekmekle 
oynamayı, bunun adına ekmekle oynamak derler. 
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(AP sıralarından «Bravo;»' sesleri, alkışlar) 
Şaban Yüce, ilkokul mezunu, şoför Muş'a tayin 

edilmiş Samsun'dan. 
Taner Durmuş, seyyar tamir usıta yardımcısı, ilk

okul mezunu Samsun'dan Siirt'e tayin edilmiş. 
İzzet Şahin, ortaokul mezunu, şoför, Samsun'dan 

Tunceli'ye tayin edilmiş. Yani Tunceli'nin kalkınma
sında Samsun'dan bir şoföre ihtiyaç olmuş. Bunu 
kime anlatırsın. 

Yaşar Şenkal, ilkokul mezunu, şoför, Samsun'dan 
Tunceli'ye tayin edilmiş. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)' — İşçi katili. 
ALİ ELVERDİ (Bursa) — Tunceli'nin kalkınma

sına çok önem veriyorlar. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Halim 

Çolak, ilkokul mezunu, operatör, Samsun'dan Ağrı' 
ya tayin edilmiş. 

Adil Çakır, ilkokul mezunu, traktör sürücüsü, 
Samsun'dan Ağrı'ya tayin edilmiş. 

Cafer İskender, ilkokul mezunu, şoför, Samsun' 
dan Mardin'e tayin edilmiş. 

Adil Çakmak, ilkokul mezunu, şoför, Samsun'dan 
Kars'a tayin edilmiş. 

Adil Çakır, ilkokul mezunu, kompresör operatörü, 
Samsun'dan Tunceli'ye tayin edilmiş. Ne zaman? 
3 . 11 . 1978 dikkat buyurun. Kış gelmiş bastırmış, 
ne yolluk iş var, ne şu var, ne bu var. Sonra o bölge
lerimizde işsizlik had safhaya gelmiş. Oranın çocuk
larını istihdam edin şoför olarak. 

Ahmet Aslan, ilkokul mezunu, şoför, Samsun'dan 
Mardin'e tayin edilmiş. 

Şerafettin Şalhiner, ilkokul mezunu, şoför, Sam
sun'dan Kars'a tayin edilmiş. 

Mustafa Erduran, ilkokul mezunu, şoför, Samsun' 
dan Muş'a tayin edilmiş. Bunlar 7 bin küsur tane, 
ben size 15 tanesinin ismini verdim. 

Bunları niye verdim? Söyledi gitti. Değil, bakın 
tetkik edin, hakikaten biz de bilelim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Millet Meclisi de bilsin, kamuoyu da 
bilsin, bu şoförlerin Kars'ta, Muş'ta, Bitlis'te, Tunceli' 
de gerçekten yurt kalkınmasına katılmaları 3.11.1978 
tarihinden sonra ne olacaktır? Bunları herkes bilsin, 
eğer hakikaten yurt kalkınmasına bunların bir fay
dası olacaksa hep beraber, herkes bunlara gidin der. 
Yok bunları devletin işinden çıkarmak, ekmeğini 
elinden almak ve gidemez deyip işlerine son vermek 
için bunu yapıyorsanız bu, bir hükümete yakışmaz. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri.) Bu yakışmaz bu. 
Ve günahtır, ayıptır. Bu çeşit şeylere tenezzül etmekle 
elinize bir şeyler geçmez. (AP sıralarından alkışlar) 
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Şimdi 10 tane daha isim vereceğim, YSE facia

sından, YSE yangınından. Efendim, bu suretle kendi 
adamlarını 'bulacaklar, şoförden - nivociye kadar, 
böyle köye hizmet götürdük deyip, particiliği, parti
ciliği köy hizmetlerine giden adamlarla köye götüre
cekler. Bunlar akıl değildir, 'bunlarla bir yere varıl
maz. Şoför İsmail Güldağ; 24 yıl hizmeti var Konya 
YSE 7 nci Bölge Müdürlüğünden Siirt İl YSE Mü
dürlüğüne tayin edilmiş. 

Bekir Çalışkan; nivocu, nivo operatörü, 10 yıllık 
hizmeti var, Konya'dan Bitlis'e tayin edilmiş, Tülay 
Salepcigil, daktilo 5 yıllık hizmeti var, Tokat'tan 
Muş'a tayin edilmiş. Muzaffer Kahraman 24 yıl 
hizmeti var, atölye ustası İzmir'den Ağrı'ya tayin edil
miş. 

Hayrettin Evin; 16 yıl hizmeti var, şoför İzmir' 
den Kars'a tayin edilmiş. Haydar Doğan; 23 yıl hiz
meti var, yol yapım formeni Konya'dan Bitlis'e ta
yin edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 
beri böyle iş görülmemiştir. İbrahim Türkmen; 20 
yıl hizmeti var, bekçi İsparta'dan Tunceli'ye tayin 
edilmiş. Erman Asal; 14 yıl hizmeti var, teknik res
sam Tokat'tan Kars'a tayin "edilmiş. Ganimet Koç, 
11 yıl hizmeti var, Konya'dan Kars'a tayin edilmiş. 
Edip Güven; ayniyat saymanı Tunceli'ye tayin edil
miş. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ağır ceza. İnsancıl 
Başbakan. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla). — Biliyoruz 
ki, Denizil'de hademe var, Denizli'deki hademe Ağ
rı'ya tayin edilmiş. Göksün Bakliyat Kooperatifinin 
odacısı Urfa'nın Siverek Bakliyat Kooperatifi oda
cılığına tayin edilmiş. Göksun'daki yem sanayiinin 
veznedarı Doğubeyazıt'a tayin edilmiş. Velhasıl bu 
liste böyle uzayıp gidiyor. 

Değeril milletvekilleri, 67 ilin emniyet müdürü, 
537 ilçenin emniyet komiseri, binlerce polis memuru 
bu •• hükümet döneminde yerlerinden, yurtlarından 
edilmiştir. Bunun sonucu olarak «Hükümet gider 
POL - DER kalır» diyenler yerlerinde kalmıştır. 
POL - DER'li emniyet müdürleri valileri dinlememiş 
ve aylarca görevlerinden alınmamıştır, aylarca. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Kimlerdir onlar? 
Onları da söyle. 

BAŞKAN — Efendim, çok müdahale ediyorsu
nuz Sayın Dağdaş. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, 
«Kimdir onlar?» diye sormaları mümkün değil, çün
kü burada var isimleri. 

Şimdi orman faciasına bir bakalım : Şimdi, Or
man Bakanlığındaki, bir yıl içerisinde üç yer değiş
tiren memurlardan birkaç isim vereceğim. Yani hiç
bir şeye acımıyorsanız devletim harcırahına acıyın ca
nım. Çatalca Orman Bölge Şefi İrfan Arslan; Muş 
Orman İşletmesine tayin edilmiş, olmamış, Sivas 
Bölge Şefliğine tayin edilmiş, olmamış Amasya İn
celeme Kuruluna tayin edilmiş. Çatalca'dan Muş'a, 
Sıvas»a, Amasya'ya 'bir sene içinde bir gezi yapmış. 

Gürzalp Yılmaz, Sarıoğlan Orman Bölge Şefi, 
Kars Orman İşletmesine tayin edilmiş, olmamış 
Borçka Orman İşletmesine, oradan da Erbaa Orman 
İşletmesine tayin edilmiş. 

Hasan Enişte, Feke Orman İşletmesi Müdürlüğün
den Arhavi İşletmesi Müdür muavinliğine tayin 
edilmiş, Borçka İşletmesine gitmiş oradan, oradan 
Bitlis İşletmesine gitmiş, sonra da Bağ - Kur'a geç
miş, dördüncü görev yeri bir sene içinde. Barmama-
mış oralarda artık. 

Mustafa Aydemir, Kastamonu Başmüdür Muavini 
İsparta Başmüdür mühendisliğine, oradan da Erzu
rum Başmüdür mühendisliğine gitmiş. Başmüdürlü
ğünden mühendisliğe, Başmüdürlüğe değil. 

Ali Meteriş, Gülnar Aydıncık Bölge Şefi imiş, 
Beyşehir Tahdit Komisyonuna gitmiş oradan, olma
mış Ankara Tahdit Komisyonuna gelmiş. 

Emin Karpuz, eski görev yeri Silifke İşletmesi 
Orman Bölge Şefi imiş, Çarşamba İşletmesi Orman 
Bölge Şefliğine gi'Fmiş, oradan da Adapazarı Tahdit 
Komisyonuna gelmiş. 

Cemal Akın, Düzce İşletmesi Müdürü imiş, Diyar
bakır Başmüdürlüğüne gitmiş, oradan Muğla Başmü
dürlüğüne gitmiş, oradan da Zonguldak Başmüdür
lüğüne gelmiş. Düzce'den Diyarbakır'a, Diyarbakır' 
dan Muğla'ya, Muğla'dan Zonguldak'a bir sene zar
fında. 

Bir devlet, bir hükümet kendi memurunu kendisi
ne hasım ilan etmez. Hadise budur. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Her zaman 
doğru, doğru. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin 
bunların doğru olmadığını söyleyin. 

Osman Erenoğlu, Bilecik İşletmesi Muratdere Or
man Bölge Şefi imiş, Zonguldak Başmüdür Mühen
disliğine tayin edilmiş, oradan Karadeniz Ereğlisi 
Orman Bölge Şefliğine tayin edilmiş. 

Ali Çomoğlu, Akçakoca İşletmesi Müdürü imiş, 
oradan Kastamonu İnşaat Kısım Müdürlüğüne tayin 
edilmiş, oradan Kahramanmaraş İnşaat Kısım Mü
dürlüğüne tayin edilmiş. 
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Mesut Günata, Ankara'da imiş, buradan Diyar
bakır'a tayin edilmiş, oradan Malatya'ya tayin edil
miş, oradan da Bitlis'e tayin edilmiş. 14 ay, yani an
laşılıyor niye kalkınma hızının sıfır olduğu. Hep bun
larla uğraşmışlar, kalkınma ile falan uğraşan olma
mış. (AP sıralarından alkışlar) 

Celâl Erdoğan, eski görev yeri Antalya imiş, ora
dan Kahramanmaraş'a tayin edilmiş, oradan da Ela
zığ'a tayin edilmiş, istifa etmiş. 

İsmet Başarı, eski görev yeri... Değerli milletvekil
leri, devlet memurları maişetlerini devletten kazan
mak için devlete hizmet ederler. Devlet memurlarına 
bu kadar eza ceza günahtır. 

İsmet Başarı, eski görev yeri Çanakkale imiş, 
oradan Diyarbakır'a gitmiş, oradan da Konya'ya ta
yin edilmiş. 

Şimdi değerli milletvekilleri, bir miktar da koope
ratifler üzerinde bu Hükümetin yaptığı işlerden bah
sedeceğim. Kooperatifler faciadır, evvela peşinen 
söyleyeyim. Kooperatifler tüzelkişiliği haizdir, ortak
larının belirli ekonomik menfaatlarını özellikle mes
lek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı, yardımlı, 
yardım dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp, ko
rumak amacıyla gerçek ve kamu tüzelkişileriyle özel 
idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dermekler 
tarafından kurulan, değişir ortaklı, değişir sermayeli 
teşekküllerdir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 nci mad
desinde yer alan yukardaki tariften de anlaşılacağı 
gibi kooperatifler özel hukuka tabidir ve Ticaret 
Bakanlığının keyfi ile kooperatif yönetilmez. 

Meşhur Ak Günler bildirgesi kaç kişinin hafıza
sında, bilmiyorum; ama millet önüne konmuş bir 
dokümandır. Zaman zaman oraya müracaat etmek 
bizim hakkımızdır. 

Bu Ak Günler bildirgesinde (bildirge tabiri de ki
tabın kendisinindir) şöyle deniyor : «Devlet asla koo
peratiflerin yönetimine karışmayacaktır ve katılmaya
caktır. Hiçbir kooperatif yöneticisi devletçe atanma
yacaktır.» 

Bakalım ne olmuş? Bu hükümet göreve başlar 
başlamaz, kazma vurduğu yerlerden birisi de tarım 
satış kooperatifleridir. 

Tarım satış kooperatiflerinin geni müdür, genel 
müdür yardımcısı gibi yöneticileri değiştirilmiş. Buna 
ilaveten seçimle gelmiş bulunan yönetim kurulları 
değiştirilmiş, hepsinin değil ama. Yönetim kurulları 
şayet seçimle gelmiş yönetim kurulları Halk Parti-
liyse onlara dokunulmamış. Halk Partili değilse on

lar değiştirilmiş. Gerekçe olarak da zamanında se* 
çimlerini yapmadıkları iddia edilmiş. E, ikisi de 
yapmamış, o da yapmamış, o da yapmamış? Birisi 
duruyor, birisi değiştirilmiş. Kaç ay geçmiş aradan? 
13 ay geçmiş. Geçen 13 ay zarfında bu yönetim ku
rullarının seçimleri yenilenmemiş. 

Bu hükümet yasa ihlali içerisindedir. Bunun he
sabını nerede verir bilmem; ama bunun hesabını ve
recektir... Bunun hesabını verecektir. (AP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi bu kadar eza, ceza olur mu canım? Olur 
mu böyle şey? Şimdi ne olmuş? Tamam bu koopera
tiflerin seçimle gelmiş üyelerini feshetmişsiniz; ama 
yerlerine yönetim kurulu tayin etmişsiniz Hani ta
ahhüdünüz vardı, devlet tayin yapmayacak diye? 
Hani demokratik olacaktı bu işler? Hani seçim ola
caktı? 

Ne olmuş? Marmara Zeytin Birliğine yapılan ta
yinler şöyle : Erhan Sevimli, Bakanlık murakıbı ta
yin edilmiş, Halk Partisinin Bursa İl Başkanıymış. 

Sami Işık, yönettim kurulu başkanı tayin edilmiş, 
Halk Partisinin Orhangazi İlçe Başkanıymış. 

Erdoğan Savaş, yönetim kurulu üyesi tayin edil-
rniş, Halk Partisinden İznik Belediye Başkanı seçil-
mişmiş. 

Mehmet Ekim, Yönetim Kurulu üyesi tayin edil
miş, Halk Partisinin Mudanya İlçe Başkanıymış. 
(AP sıralarından «Ooo» sesleri) 

Yani bunun adına ne diyeceksiniz? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Şambaba tat

lısı... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi 

geliyoruz TARİŞ Üzüm Birliğine... Olmaz böyle şey 
beyler. Müstemlekelerde dahi böyle şey olmaz. Çık 
milletin huzuruna «Kooperatiflere atama yapmaya
cağım hükümet olursam» de, o hükümeit seçimle gel
miş bütün yönetim kurullarını feshet, yerine kendi 
teşkilatının adamlarını koy ve 13 ay, 14 ay geçsin se
çim yapma. E, olmaz bu canım. (AP sıralarından 
«Yapsa kaybederler» sesleri) 

TARİŞ Üzüm Birliği yönetim kurulu üyeliklerine 
Özer Yalçındağ getirilmiş, Halk Partisinin Alaşehir 
eski ilçe başkanı. 

Ümit Dirik getirilmiş, TARİŞ Pamuk Birliğine, 
Halk Partisinin Aydın eski İl Başkanı. 

Hürrem Şahinci getirilmiş Pamuk Birliğine, Ay-
dın'da, Halk Partisinin Koçarlı İlçe Başkanı. 

Sermet Gültepe getirilmiş Pamuk Birliğinin mu
rakıplığına, Halk Partisinin Ödemiş İlçesi yönetim 
kurulu üyesi. 
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Mustafa Pala getirilmiş murakıplığa, Köy - Koop l 
Manisa teşkilatındanmış. I 

Ali Zeybek getirilmiş Üzüm Birliğe Bakanlık mu- I 
rakibi olarak. Halk Partisinin Kemalpaşa eski yöne- I 
tim kurulu üyesiymiş. I 

Çukobirliğe geliyoruz : Şimdi, Türkiye'de 9 tane 
büyük birlik var. Bu birliklerin tümünde - birkaç ta- I 
nesi müstesna, Halk Partili olanlar - aynı muamele I 
caridir. Ben sadece, «Söyledi, geçti» demesinler diye 
isim veriyorum. Gelirsiniz, buraya dersiniz ki, «Ha- I 
yır, Marmara Zeytin Birliğindeki durum böyle de
ğildir.» Yanlış biliyorsak, tashih ederiz; ama onu I 
söyleyemezseniz, sizi çok kötü duruma düşürürüz. 
Bu, gayet açıktır. Yani, burada istediğinizi yaparsa
nız, kimse bir şey demez; yok böyle şey istediğinizi I 
yapamazsınız. Hukuk devleti, kanun devleti, adalet 
nasafet, bunlar nerede? 

Halil Keçeli, Çukobirlik murakıbıymış, 1977 se
çimlerinde Halk Partisinin milletvekili adayı imiş. I 
Abdullah Güney, Yönetim Kurulu Başkanıymış, Halk I 
Partisinin İl Genel Meclisi üyesiymiş, Çukobirlik'te. I 
Abdurrahman Akata, Denetim Kurulu üyesiymiş, 
Merkez ilçe eski yönetim kurulu üyesiymiş. Mehmet I 
Aygün, Yönetim Kurulu üyesiymiş, Halk Partisinin 
il genel meclisi üyesiymiş. Halil Dallı, Yumurtalık I 
Kooperatifi üyesiymiş, Yumurtalık Eski ilçe Başka
nıymış. Mustafa Yüksel, Balbaş Kooperatifi Yöne- I 
tim Kurulu üyesiymiş, 1977 seçimlerinde milletveki
li adayı imiş Halk Partisinden. Niyazi Kütük, yine I 
Salbaş Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiymiş, il ge- I 
nel meclisi üyesiymiş Halk Partisinden. Nurettin Işık, 
İmamoğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiymiş, I 
Halk Partisinden Belediye Meclisi üyesiymiş. Nebi 
Uzuner, Gazioğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu üye
siymiş, Belediye Meclisi üyesiymiş. Süleyman Gedik, 
Osmaniye Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiymiş, 
yine Belediye Meclisi üyesiymiş. Remzi Kurt, Mi- I 
mandal Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiymiş, Halk I 
Partisinin Karataş eski ilçe Başkanıymış. Halil Ka
ya, Adana Merkez Kooperatifi Denetim Kurulu üye
siymiş, Çınarlı Tarım Kredi Kooperatifi müdürüy
ken, işinden çıkarılmış. Önder Karataş, Karataş Koo
peratifi Yönetim Kurulu üyesiymiş, Karataş ilçe Baş
kanıymış. «Bütün bu kooperatifleri feshetmişler, yer
lerine kendi adamlarını getirmişler» dediğimiz za
man isimlerini veriyoruz... Efendim, seçim yaparsı
nız, bu kimseler seçimle gelir, bunlara kimsenin bir 
diyeceği olmaz; ama, «Bizim elimize devlet gücü geç
ti, siz buradan gidin bakalım; bizim adamlar gelin, I 
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şuralara siz oturun» Bu, doğru bir şey değil. (CHP 
sıralarından anlaşılamayan bir müdahale) Biraz yük
sek sesle söyle de duyayım. Bu ayıbı örtmek müm
kün değildir, ayıptır, ayıp ayıptır, ayıp. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sükûnetle 
izleyiniz. (AP sıralarından gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Devlet gidiyor, 
devlet. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Halk Par
tisinin 14 tane İl Genel Meclisi üyesi, Halk Partisi
nin milletvekili adayı, Çukobirlik'te, yüksek maaşlar
la çalıştırılmaktaymış. Bunların isimlerini sayacağım. 
Ahmet Duman, Hasan Çiçek, Sırrı Serikoğlu, Sekip 
Şahin, Yasin Serik, Mehmet Osman, Çoban Kurtçu, 
A'ltay Gürek, İnayet Tekinay, Süleyman Dağıstanlı, 
Sıtkı Yaran, Ercan Çetin, Yusuf Akıncı, İbrahim 
Şimşek. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Teselli 
mükâfatı kazanmışlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Merkezi 
Gaziantep'te olan Güneydoğu Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğine de bir göz atalım. Genel Müdür ta
yin edilmiş bu birliğe, Ökkeş Kıroğlu. Bu zatın bir 
günlük devlet hizmeti yok; ama, Halk Partisi Genç
lik Kolu Başkanıymış; buraya genel' müdür tayin 
edilmiş. 

Gaziantep Merkez İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ha
san Kılıç özel kalem müdürlüğüne getirilmiş, İl ida
re Kurulu Üyesi Mustafa Kavrakdal bakliyat ürün 
müdürlüğüne getirilmiş, Merkez ilçe Üyesi Şefik Öz-
men Alım Kontrol Amirliğine getirilmiş, İl İdare 
Kurulu Üyesi Yaşar Akyüz İşletmeler Müdürlüğüne 
getirilmiş, Gaziantep Milletvekili bir zatın akrabası 
Yılmaz Kurt, Üzüm Konsantre Fabrikası Müdürlü
ğüne getirilmiş. (AP sıralarından «Bravo, bravo» ses
leri) Böylece orası da yağmaya tabi tutulmuş. Aynı 
durum Fiskobirlik'te, aynı durum Taskobirlik'te, ay
nı durum Gülbirlik'te vardır; gerektiği zaman bunla
rın hepsini teker teker sayacağız. 

Değerli milletvekilleri, kooperatifler, memurlar, 
Devletin işçileri üzerinde yapılan bu tazyikler açık 
Anayasa ihlalidir. Anayasanın hangi maddelerini ih
laldir, Anayasa karıştırıldığı zaman bunların hepsini 
gayet kolayca görmek mümkündür: Anayasanın 10, 
Anayasanın 12, Anayasanın 35, 42, 178, 119 ve 177 
nci maddelerini bu Hükümet bu tasarruflarıyla ihlal 
etmiştir. İhlal edersek ne olur? Çünkü sadece Anaya
sanın ihlal ettikleri maddeleri bundan ibaret değil ki. 
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Daha biraz sonra sayacağım; Anayasanın başka han
gi maddelerini, hiç yoruma tabi olmaksızın ihlal et
mişlerdir, onları sayacağım. 

Hizmet dağılımındaki partizanlığın şaheserleri bu 
Hükümet zamanında veriliyor. Yine ifade ediyorum, 
bu, bu Hükümetin yanına kalmaz; bırakmayız da za
ten. 

Şimdi, bir de bu Hükümetin Hükümet görevini 
ele geçirdikten sonra yapmış olduğu baskınlardan 
bahsedeceğim : 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu ba
sarak ele geçirmişlerdir, baskındır. Nasıl ele geçirdik
lerini gelip buraya söylesinler; başka hiç bir şey değil, 
baskındır. 

Anadolu Ajansını basarak ele geçirmişlerdir. Ha
yır diyebilen çıksın orta yere; hiç böyle bir şey olma
mıştır dünyanın hiç bir yerinde ve Anadolu Ajansı
nın işgali fevkalâde tipik bir olaydır. 

Türk Standartları Enstitüsünü basarak ele geçir
mişlerdir. 

Merkez Bankasını... Merkez Bankası, Devletin iti
bar müessesesi; ya dediğimi yaparsın, ya dediğimi 
yapacak adamları bulur gelirim. Yani, işte kâğıt, iş
te mürekkep; istediğim kadar parayı ya basarsın, ya 
basacak adamları bulur gelirim... E, basarsak enflas
yon olur, enflasyon iyi bir şey değildir derse; sen ya
ramazsın, sen git başkası gelsin. El, direniyorsa ve 
yönetim kurulu direniyorsa; hadi bir fevkalade he
yet topla ve yönetim kurulunu dağıt evvela; ondan 
sonra da, bütün ömrünü Devlete hizmet etmekle ge
çirmiş Merkez Bankası Genel Müdürünü azledersi
niz. Dünyanın hiç bir yerinde böylesine merhamet
siz, böylesine hakka hukuka uymayan bir muamele 
böylesine bir yüksek memurun başından geçmemiş
tir. 

Şimdi, bu Hükümet bir baskına daha hazırlanı
yor. Aslında baskını bir denedi, püskürtüldü, bakalım 
bu defa ne olacak Martta? Martın başında baskın 
tertipleniyor. Baskın Çukurova Elektrik Anonim Şir
ketini ele geçirme hareketidir. Zaten kıyıda köşede 
kalmış hamur teknelerinden birisi de bu. Çukurova 
Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 650 personelle idare 
ediliyor. Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 
Devlete 207 milyon lira vergi veriyor. Çukurova 
Elektrik Anonim Ortaklığı elektriği 2 kuruş daha aşa
ğı satıyor, Devletin şebekesinden. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Devletin kaynakla
rını kullanarak. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çukuro
va Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Devletin vezne

sinden para almadan, Devletin bütçesinden para al
madan yatırım yapabiliyor. Çukurova Elektrik Türk 
Anonim Ortaklığı eğer TEK standartlarıyla idare 
edilse 2 200 kişiyle idare edilmesi lazım. 600 kişiyle 
idare ediliyor. Burayı ele geçirirlerse 600 kişiyi çıka
racaklardır, 2 200 kişi kendi taraftarlarını koyacak
lardır. Birinci hücumu yapmışlardır. Bakınız gazete
lerde böyle bir ilan çıkıyor, 15 Ocak 1979 tarihli ga
zetelerde: «Ortaklara duyuru Çukurova Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden ortaklara duyuru : Tica
ret Bakanlığı, Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulunu 
27 Ocak 1979 günü Adana'da Adana Belediye salo
nunda olağanüstü bir toplantıya davet etmiştir. Tica
ret Bakanlığı bu toplantı için Anasözleşme ve Ticaret 
Kanununun öngördüğü toplantı koşullarını dikkate 
almayarak, hisse senetlerinin şirkete verilmesi, adi 
vekâletname hazırlanarak diğer bir ortağı vekil tayin 
etme ve ortakların genel kurula katılmalarına imkân 
vermek üzere toplantı gününe kadar giriş kartı veril
mesi gibi koşulları değiştirmiş, hisse senetlerinin bir 
bankaya tevdi edilmesi, vekâletnamelerin noter tara
fından düzenlenmesi ve giriş kartlarının bir hafta ön
ceden Ticaret Bakanlığı komiserinden alınması şartla
rını getirmiştir. Son müracaat tarihi 22 Ocak 1979 
Pazartesi günü saat 17.00'dir. Bakanlık ilanı aşağıya 
çıkarılmıştır. Ortaklarımızın toplantıya katılmaları 
menfaatleri gereğidir. Yönetim Kurulu.» 

Çukurova Elektrik Türk Anonim Şirketinin or
taklarına ilanı bu. Diyor ki: Hükümet bizi boğazlı
yor, duyduk duymadık demeyin, kanun nizam falan 
tanımıyor ve bu zamana kadar fevkalade toplantı, 
Martta toplantı yapılacak, bizi fevkalade toplantıya 
çağırıyor ve toplantıya giriş şartlarını kanuna, huku
ka uygun olmayan bir biçimde tanzim ediyor, komi
serden alacaksınız diyor. Feryat ediyor feryat ve ne
ticede Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 
mahkemeye gidiyor. Mahkeme bu Ticaret Bakanlı
ğının müdahalesini reddediyor. Tehiri icra veriyor. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Yandı o hâkim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tabii 
yanmıştır ama, yanıncaya kadar da vicdanen görevi
ni yapmıştır. 

Neticede ne oluyor? İtiraz ediyor. Burada oldu o, 
burada da bunu yapamazsınız diye mahkeme karar 
verdi. Bir saat sonra aksine karar aldılar yine. Orada
ki hâkim... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Oğlu 50 bin liraya 
Çukurova'ya girdi o hâkimin. (Gürültüler) 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İyi ol
muyor. Şu haksız, şu haksız; ne yaparsanız yapın o 
haksız. Böyle şey dünyanın hiç bir yerinde görülme
miştir. Yani Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortak
lığı bir yukarıya diyor ki: Bizi baskına tabi tutuyor
lar, duyduk duymadık demeyin. Altına da sizin ila
nınızı koyuyor. Bu size şeref getirmez, kimseye şeref 
getirmez. Ve netice itibariyle hâkim reddediyor, 1,5 
ay zaptedilmekten kurtuluyor. 1 Mart günü sanıyo
rum yeniden genel kurul yapılacaktır, bakalım o za
man ne olacak? Burayı da ele geçirirlerse, işte 2 200 
kişiyi buraya da yerleştirme imkânı bulurlar. Koope
ratiflere yerleştirdikleri yetmemiş anlaşılan. Devlete 
yerleştirdikleri yetmemiş, belediyelere yerleştirdikleri 
yetmemiş. Bir hamur teknesi daha aranıyor. Bu zih
niyetle bir yere varılmaz. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda Basın üzerine 
konmuş bulunan, konmaya çalışılan baskıdan da kı
saca bahsedeceğim. 

Gerçekten, Basın İlan Kurumu üzerine, ilanlar 
üzerine, kâğıt üzerine, mürekkep üzerine konmuş bu
lunan baskılar, bir nevi gizli sansürü meydana geti
recektir. Bir defa küçük tirajlı Anadolu basınını tü
müyle silecektir. Küçük tirajlı Anadolu basınının bir 
fonksiyonu vardır ve aslında Basın, Anayasanın temi
natı altındadır. Bunu gayet çirkin buluyoruz; Basın 
üzerinde oynanmaya kalkan bu oyunları fevkalade 
çirkin buluyoruz. Huzurunuzda bunu ifade etmek 
istiyorum, 

. Partizanlık, vicdanları sızlatır hale gelmiştir. Bu
nu fevkalade ayıp, fevkalade günah buluyoruz. 

TRT üzerinde bu Hükümet ne yapıyor? Bir de 
ona bakalım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 121 nci mad
desi, TRT'nin ve Anadolu Ajansının tarafsızlığını 
amirdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26 ncı 
maddesi; yine Basın - Yayın organlarının kamuoyu
nu doğru bir şekilde oluşturmasına hizmet etmesini 
amirdir. Bugün TRT'nin tarafsızlığını kimse iddia 
edemez. O kadar iddia edemez ki, Millet Meclisinin 
Sayın Başkanı dahi, isyan etmek mecburiyetinde kal
mıştır. (AP sıralarından alkışlar) 

O kadar iddia edemez ki, 1 Kasım günü Meclis
ler açıldığı zaman, Meclislerin açılması, olayı, üçün
cü haber olarak verilmiş ve Cumhuriyet Senatosun
da, Millet Meclisinde üyeler isyan etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

O kadar TRT'nin tarafsızlığından bahsolunamaz 
ki, Hükümet, Başkanı, «TRT ve Basm yanımda oldu

ğu sürece Hükümetimi devam ettirebilirim» diyebiî-
diği yazılmış, çizilmiştir Hükümet Başkanının. 

Şimdi, TRT'nin programları var, bu programlara 
baktığımız takdirde, bunların hepsi tek taraflı kamu
oyu oluşturmasına sâ'y ediyor. Aslında TRT, haber 
programı yapamaz. Program yapacaksa o zaman kar
şı fikirleri de orada bulundurmaya mecburdur. Tek 
yönlü, tek kişinin fikrini ortaya atamaz. TRT, KUP 
programı yaptığı zaman kimin fikrini yayıyor Türki
ye'ye? TRT, enerji programı yaptığı zaman kimin 
fikrini yayar Türkiye'ye? TRT, demiryolu programı 
yaptığı zaman kimin fikrini yayıyor Türkiye'ye? 
TRT, petrol programı yaptığı zaman kimin fik
rini yayıyor? TRT, tuz, programı yaptığı zaman 
kimin fikrini yayıyor? TRT, GÜR programı yap
tığı zaman kimin fikrini yayıyor Türkiye'ye? Ki
min? Bu programların sahibi Kim? Sahibi Kim? 
Bu fikirlerin sahibi kim? Bunlar, Türkiye'de tar
tışılan konulardır. Türkiye, hür demokratik bir 
ülkedir. Hür demokratik ülkede bir fikrin karşıtı var
dır. Ortaya koyduğu fikir kimin fikri? TRT, parti de
ğil ki. TRT, Halk Partisinin fikirlerini yayıyorsa bu
na hakkı yok; Anayasayı ihlal ediyor. Kendi fikirle
rini yayıyorsa, TRT parti değil, kendi fikri olmaz. Bu 
kadar tartışmalı konularda, senelerden beri Meclis
lerde, senelerden beri meydanlarda tartışılan bu ko
nularda, acaba Türkiye'de birtakım husumetleri, bir
takım düşmanlıkları yayma, milleti rejimden soğut-
ğutma TRT'nin nereden görevi oluyor? Ve buna ne 
hakkı var? TRT bu programlarla inkarcılık yapmış
tır. «Görüyorsunuz bu rejimle olmuyor, bir başka re
jim lazım.» Böylece TRT milli güvenlik politikasına 
da aykırı hareket etmiştir. TRT'nin bir milli güven
lik politikası vardır. TRT bu yayınları yapar; ama, 
devletin milli güvenliğini, kamu düzenini, genel ah
lakı bozacak şekilde hareket edemez. TRT bunların 
hepsine aykırı hareket etmiştir. 

TRT yılbaşı programında fonunu altı okla süsle-
yebiliyor. Bir yedinci ok var; ama, yedinci ok yan-
mıyor. O yalancı şahit. (AP sıralarından alkışlar) Ya
ni altı oktan başka TRT'nin fonunu süsleyecek başka 
bir şey yok mu? Buna nasıl razı olduğunuza da şa
şıyorum doğrusu. Nefret çekiyorsunuz, açık söylüyo
rum. Devlete ait olan, millete ait olan, milletin 
tümüne ait olan, ücretini milletin tümünün ödedi
ği bir müesseseyi haktan, hukuktan, adaletten, 
nasipsiz bir şekilde, Anayasa çiğnenerek amalini
ze hizmet ettirmek suretiyle nefret çekiyorsunuz üs
tünüze. 
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AHMET SAYİN (Burdur) — Uşaklık örneği ve
riyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve niha
yet TRT tarımsal kooperatifçiliğin meziyetlerini prog
ram yapıyor, 9 Temmuz 1978 günü açık programa 
konuşmacılar getiriyor. Bir CHP mensubu bakan, 
bir CHP'li senatör, bir CHP milletvekili ve bir CHP 
yandaşı kuruluşun - Köy - Koop'un - başkanı. Bun
ları getiriyor ekrana. Milyonlar var Halk Partisine 
oy vermeyen, milyonlar. Verenden çok daha fazla 
vermeyen var. Bunların hislerine saygı göstermeye 
mecbursunuz. 

Hükümetin vergi tasarılarını Meclislere getirdiği 
günlerde toplam 7 saat süren konuşmalar yaptı TRT. 
Yaptırdı, yaptı. Bu konuşmaların tümü vergilerin ne 
kadar iyi şey olduğunu millete anlatmak içindi. Yani 
millet de iyi anladı vergilerin ne kadar iyi şey oldu
ğunu. Bir otomobil direksiyonunun başına bir şahıs 
oturtuluyor, şoför. «Vergilerden çok memnunum. 
Aman Hükümetimiz bizi ne iyi düşünüyor» diyor. 
Tahkik ediliyor ki, şoför adına konuşan bu şahıs ha
yatında araba dahi kullanmasını bilmeyen bir milli 
piyango satıcısıdır. Oturtmuşlar ve ondan bu beyana
tı almışlar. Biz Hükümetken bir kaç günlük benzin 
sıkıntısı oldu mu, kuyruklar hemen televizyonda. 
Spor programlarının içine, Tele - Pazar programları
nın içerisine bakanlar çıkarılmış ve Hükümet methi
yesi yaptırılmıştır. Spor programlarının içerisine, biz 
Hükümetken, Tele - File diye programlar yapılmış; 
Tele - Pazarın içerisinde, Tele - File diye, günün Hü
kümeti kötülenmiştir. 

«Şimdi bunları neden yapmıyorlar?» diye sormu
yorum; çünkü, bunlara hacet kalmadı; vatandaş bun
ları günlük hayatında yaşıyor. Neyin kuyruğu yok 
ki, Türkiye'de? Evvel Allah, Hükümet, kendi ikti
darlarının, kendi hükümetlerinin yokluk demek ol
duğunu, kuyruk demek olduğunu, çile demek olduğu
nu belgelemiştir. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Hükümetin 
kendi kuyruk; 35 kişi... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Onun 
için, televizyonun ayrıca şahadetine lüzum kalmamış
tır belki; ama, yaptıkları buydu. 

TRT'nin, Anayasayı nasıl ihlal ettiğini, misalle
riyle, pek çok misaliyle vermek mümkündür. «Kanu
ni mercilerine müracaat edin; hakinizi arayın» gibi 
sözlere tokuz. Biz, neyi, nereye gideceğimizi falan 
biliriz. Gayet açıklıkla söylüyorum, bu haksızlıkların, 
millete yapılan bu saygısızlıkların da kimsenin yanı-
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I na kalmayacağını herkes bilmelidir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir de, TRT'nin, muhalefete ve iktidara ne yap
tığına bir bakalım. 9 aylık radyolara baktık; 1999 da
kika, Hükümet Başkanına; 4 746 dakika topyekûn ikti
dara, bakanlara daha doğrusu; şöyle, 1 999 dakika 

I Hükümet Başkanına, 4 746 dakika topyekûn iktidara; 
7 179 dakika haber programlarında zaman ayrılmış
tır; yandaş kuruluşlara ise 1 129 dakika ayrılmıştır. 
Bunlar, kaç tane üyesi malum olmayan derneklerdir, 
şunlardır, bunlardır; ama o teli çalarlar, oradan ha
va verirler. 

j 5,5 milyon oya sahip Adalet Partisine - 1 129 da
kika yandaş kuruluşlara ayrıldığı halde ve 7 179 da
kika kendilerine ayrıldığı halde - 660 dakika ayrıl-

I mıştır. 
Televizyondaki durum ise daha dikkat çekicidir. 

1 Mayıs 1978 günü ile 1 Şubat 1979 tarihleri arasın
da 9 aylık dönemde : Hükümet Başkanı televizyon
da 1 570 dakika görünmekle hemen hemen spikerleri 
takip ediyor (AP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar, 
«Bravo» leşleri) bakanlar 3 299 dakika; ceman ye
kûn, Hükümet... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Ceman ye-
I kûn ne demek? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yekûn, 
yani toplamı falan... Onları artık anlayın canım... 

CAVİTTİN YENAL (Edirne) — Gereksinmeye 
yakın bir şey. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Anlama
dığınız şey olursa, sorun söyleyeyim. (Gülüşmeler) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Ceman ye
kûn ne demek? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ceman 
yekûn, toplamı 5 267 dakikalık... 

I Bunlardan rahatsız olmayın... Bunlarda adalet-yok; 
yani, yarın size bunları tatbik ettikleri zaman... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Siz yapmazsı
nız bunları. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Düşmez 
I kalkmaz bir Allah'tır. Size bunları tatbik ettikleri za

man, çok büyük sıkıntıya girersiniz. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Parti ola-

I rak kıyasla. 
I KEMAL TABAK (Adıyaman) — Geçmişte yap-
I madiğiniz şey mi? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Anamu-
halefet Partisine 421 dakika, Hükümete 5 267 daki-

I ka, yandaş kuruluşlara 969 dakika. Bu şekilde, aslın-
I da demokrasiye aykırı harekette bulunuyor TRT. 
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Bu cüreti Hükümetten alır, cesareti de oradan alır. 
Başına koyduğunuz yöneticiler, «Bizi buraya getiren 
kuvvet böyle istiyor» diyor. «Bizi buraya getiren 
kuvvet böyle istiyor...» Yani «Hak, hukuk, kanun, ni
zam tanımayız; zulme hizmet ederiz...» Zulme hiz
met edenin de, yanına kalmaz; bu, budur. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

TRT II korsan biçimde çalışıyor; TRT Il'nin, 
bülteni yoktur; mikrofonu kapan, ne isterse üflüyor 
ve televizyonun kendilerinden başkasında bülteni 
yoktur. Açıklıkla söylüyorum, Türkiye'de kanunla
rın, Anayasanın tatbikini denetlemekle mükellef mü
essesesi olarak görevlerimiz güçleştirilmektedir ve 
muhalefet görevimiz güçleştirilmektedir. Kamuoyunu, 
TRT'yi kullanarak tek yönlü şartlandırmaya kalka
bilirsiniz; gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Bu 
şarlandırmanm karşısında bizim görev yapmamızı ne 
kadar zorlaştırsanız, önleyemezsiniz. Biz iki haneli 
köye gideriz, bir ağacın dibindeki vatandaşa gideriz, 
hem sizin zulmünüzü anlatırız, hem TRT'nin nelere 
ait olduğunu anlatırız. Mesele, bu memleketteki aklı 
selimdedir, bu memleketteki sağduyudadır, bu mem
leketteki vicdanlardadır; bunları yok farz eden, ya
nılır; bizden söylemesi. Pekâlâ, siz bunları yapmaya 
devam edin, biz de elimiz kolumuz bağlı oturalım; 
yok böyle bir şey... Meşru yollardan giderek, meşru 
zeminlerden giderek, sizin yaptığınız bütün bu hak
sızlıklar karşısında mücadele etmek, bizim boynumu
zun borcudur. (AP sıralarından alkışlar) 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kaç dosya kaldı 
daha? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Merak 
ettiniz, dördüncü dosyadayım daha, sekiz tane daha 
var. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Çok da
ğıttınız bu gece Sayın Demirel. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Keşke her za
man burada konuşsanız da, dışarıda öyle şey yapma-
sanız. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Dört sa
at konuşma hakkı tanımışsınız, dört saat konuşaca
ğız, uzun lafın kısası bu. Yani, burası sizin malınız 
değil ya; buradan konuşacağız. Nereden konuşacağı
mızın iznini siz vermeye kalktıysanız, ona demokra
si falan demezler. Gelin, herkes kendi yolunda gitsin; 
biz gidelim kendi yolumuzda, siz gidin kendi yolu
nuzda. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sizin yolunuz 
yol değil ama. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Türkiye'de partizanlık bu; Devletin 
radyo ve tevizyonu bu, her ikisinde de Anayasa ih
lali var; bir çok maddelerin ihlali var, açık seçik ih
lali var. Can ve mal emniyetini korumak, Devletin 
birinci vazifesidir. 

Bir ülkede bakkallığı, kasaplığı herkes yapar; 
bakkallığı, kasaplığı herkes yapar derken, yani en 
geri zekâlı insan bile bunun altından, bakkallık ve 
kasaplık küçümseniyor diye bir mana çıkarmaz. Bun
dan çıkacak mana şudur : Vatandaşın yapabileceği 
işlerdir onlar, vatandaş yapar. Vatandaşın yapama
yacağı iş nedir? Sadece Devletin yapacağı iş, Devlet
ten başkasının yapamayacağı iş, can ve mal güvenli
ğini sağlamaktır. Bir hükümet düşününüz ki, can ve 
mal güvenliğini sağlamayı bir kenara atmış, bakkal
lık ve kasaplık yapmaya koyulmuştur; bunu anlamak 
mümkün değildir. Yani bakkallık ve kasaplık yapma
nıza karşı mıyız? Karşıyız. Türk vatandaşının yapa
bileceği işleri, bırakınız Türk vatandaşı yapsın; siz
den iyi yapar, netice de oraya varacaktır. Yarın mil
yonlarca lira zarar çıkar, zarar. Bu zararı Devlete 
ödetirsiniz, derin derin düşünmeye başlarlar, bu za
rarları kim ödeyecek.» diye. Şimdi söyleyelim, ama 
gelin, can ve mal güvenliğini sağlayın; çünkü, Devle
tin var oluş sebebidir bu. 

6 312 olay olmuş; 1 267 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş. Bunu dediğimiz zaman biz, «Efendim, 
bundan memnun mu oluyorsunuz?» Bunu düşünebil
mek bile iptidaidir; biz diyoruz ki, tedbir alın da, 
vatandaşlarımız ölmesin. Ne diyeceğiz? Dilimizi mi 
yutacağız? Söylüyoruz, günahtır diyoruz, bu kadar 
insan ölmüş, deniz meydana gelmiş ve 7 116 vatan
daşımız yaralanmış, 271 yerde güvenlik kuvvetlerine 
saldırı olmuş, 525 yerde soygun olmuş. 

Diyoruz ki, durdurun bunu. Neden diyoruz? Ev
vela, görevinizdir; ikincisi, «Biz bunu bir günde dur
dururuz» diye geldiniz; «Hani durduracaktınız? diye 
sormak bizim hakkımız ve görevimiz; her Türk va
tandaşının hakkı ve görevi. Bunu sormayıp da, neyi 
soracağız? 

Değerli mi Met vekiller i, aslında, Cumhuriyet tari-
hinde görülmemiş olaylar Var bunun içerisinde.- Ne 
gibi? 80 yılda ikinci defa gazeteci öldürülüyor Tür
kiye'de; sokağın ortasında gazeteci kurşunlanarak öl
dürülüyor. Demek, 80 yıl içinde ikinci -defa bir olay 
meydana geliyor; bu, sizin devriniz için iyi bir şey 
değil ki. Ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şe
kilde, 150 bin nüfuslu bir şehrin belediye reisine bom-
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ba gönderiliyor ve paketi açan merhum Hamit Fen-
doğlu, 1 yaşında, 5 yaşında iki torunu, 25 yaşında 
gencecik bir gelini ile beraber berhava oluyor. Hani 
Hamit Fendoğlu'nu öldürenler?.. Hani Türkiye'de 
yapılan cinayetlerin hepsinin sanıkları biliniyordu? 
Hani Ham üt Fendoğlu'nu öldürenler?... Yok. 

1971 - 1973 döneminde bir eşkiya bir eve girmiş, 
evin 12 - 13 yaşındaki kızını rehin almış, millet se
ferber olmuş, Devlet seferber olmuş ve «bir eşkiyanm 
dinden bir kız çocuğunu alamıyor musunuz?» demiş 
herkes ve Ordunun, Ordu kumandanından birçok za
bitlerine, subaylarına, astsubaylarına kadar mensupla
rı gelmiş ve o kız çocuğunu o eşkiy'anın elinden al
mışlar. Cihangir Erdeniz, alan yarbayın adı, emekli 
yarbay; alnından vuruluyor, şehit ediliyor. Devletin 
radyolarında, «av tüfeği, av malzemesi satan Emekli 
Yarbay Cihangir Erdeniz» diye geçiyor ve Malatya 
Belediye Reisi, bağımsız Belediye Reisi Hamit Fen-
doğlu'nun cenaze merasiminde 35 bakandı Bakanlar 
Kurulundan bir kişi yok. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hangi yüzle gide-
cefldlül-

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir kişi 
yök... Yani, bu kadar çok meşguldük demek mümkün 
değiJ< 

$ADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Hükümet
ten ses yok. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve mer
hum Yarbay Cihangir Erdeniz'in cenaze meraSimin-
de, îstaribul Valisi yok ve bundan iki üç gün evvel, 
eski polis şeflerinden merhum ligiz Aykutlu kurşun
lanarak öldürülüyor; cenaze merasiminde İstanbul 
Valisi bile yok. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul Üniversitesi vah
şeti işlenmiş, 7 kişi ölmüş; Ümraniye vahşeti işlen
miş, 5 kişi ölmüş; bunları yapanlar yok; bir seneye 
yakın zaman geçmiş üzerinden. 

Meclis Reisinin evi kurşunlanıyor, yapan belli de
ğil; Adalet Partisi kurşunlanıyor, bombalanıyor, ya
pan belli değil; Anayasa Mahkemesi iki defa bomba
lanıyor, Danıştay bombalanıyor, bombalanmadık yer 
hemen hemen kalmamış gibi.. Bu ne cürettir, ne cesa
rettir? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ticaret Bakanlığı... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, sı

kıyönetime rağmen Ticaret Bakanlığının içinde bom
ba patlıyor. Savcılar öldürülüyor, hâkimler öldürülü
yor, duraklarda bekleyen ahalinin üstüne kurşun yağ
dırılıyor, camiden çıkan vatandaş kurşunlanıyor, va
purlar kaçırılıyor, şehirde halk birbirini kırıyor ve 

hudutlarımız işçerisinde, Hakkâri Vilayetinde yaban
cı uyruklu taraflar, geliyorlar, savaş yapıyorlar 20 -
25 gün; köylerimizi işigal ediyorlar; kimsenin haberi 
yök, bir şey dediği de yok. Yani, her dövüşmek iste
yen Türkiye'ye gelip, Türkiye'nin bir sakin köşesin
de dövüşsün diye bir kaide yok orta yerde. Bu ne bi
çim iştir? Ve nihayet, Kars'tan başlayıp, Kars'ta, Er
zincan'da, Sıvasta, Elazığ'da, Malatya'da, Gazian
tep'te, Kahramanmaraşlta, Urfa'da, Adana'da pek çok 
vatandaşımız hayatını kaybediyor; aylar geçiyor, ted-
biı' yok< 

Şimdi şunu ifade ediyorum1: Bu olayların bir kıs
mım Hükümet daha önceden biliyordu; bilmemesi 
mümkün değildir. Hangi olayları biliyordu? Ümra
niye vahşetini biliyordu, İstanbul Üniversitesi olayı
nı biliyordu, burada Balgat'ta yapılacak olayları bil
diklerini 12 Ağustos tarihli gazeteler beyanat olarak 
yazmışlardır, buna tedbir almamışlardır; Sivas'ta ce
reyan edecek olay biliniyordu; bir Ramazan Bayra
mının arefesinde, birinci gününde, Sivas'ta Ali'baiba 
mahallesiyle Cumhuriyet mahallesinin dövüşmesine 
âdeta seyirci kalınmıştır. Bunun bilindiği, Sivas Ağır 
Ceza Mahkemesi Reisi tarafından da ifade olunmuş
tur, idareciler tarafından da ifade olunmuştur; amia 
oraya gidip silah aranmamıştır. 

Yine huzurunuzda ifade ediyorum; Kahraman
maraş'ta cereyan eden olaylar, daha doğrusu olayla
sın cereyan etmesi ihtimali, daha öncelden »Hükümete 
^bildirilmiştir. Bu Hükümet tedbir almamıştır. Yörük-
selim mahallesi ve Namık Kemal mahallesinde si
lah depolandığı bildirilmiştir; aranmamıştır ve 6 gün 
süren bir savaşa Kahramanmaraşta, müsaade edil-
mlştiir. İşte, bu kürsüden, Hükümet aleyhinde, 4 Ma
yıs 1978 tarihinde Gensoru konuşulmuştur. Çünkü, 
18 Nisan 1978 tarihinde Maraş'ta olaylar vardır; bu 
kürsüde beyan edilmiştir ki, tedbir 'alınmadığı tak
dirde, fevkalade önemli işler olur. Bunun karşısında 
Hükümet Başkanı televizyondan, Devletin televizyo
nundan ve radyosundan, yangının üstüne benzin dök
müştür. Şehrin Valisi, daha sonra eski İçişleri Baka
nı, sıkıyönetim tedbirini tavsiye ettikleri halde 22'si 
günü, alınması gereken sıkıyönetim - hadi bilemedi
niz 23 ncü günü alın - 26 günü 'sabahına kadar alın
mamış; olan olmuştur zaten. Günah olmuştur 108 
vatandaşın ölümüne. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bu bilineni.. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bilineni, 

evet... Bilineni şu kadar yaralı ve bu kadar mal tah
ribine ve açılan yaranın ne kadar kanayan bir yara 
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olduğu da kimsenin meçhulü değildir. Bunun, «'soy
kırım» olarak vasıtflandırılmasımı çok büyük bir ta
lihsizlik sayıyoruz ve «soykırım» olarak bunu vasıf
landırmak, Türkiye birliğini dinamitlemekten başka 
'bir şey değildir. (AP ve MHP «ıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, her şey bu kadar ayan beyanken, sıkıyöne
tim varken, bütün arşivler, dosyalar Devleltin din
deyken, «Efendim, bu hâdiseler Hükümeti düşürmek 
için yapılmış...» Bu kadar, Hükümetten, yani Hükü
metten düşme korkusunun kâbus haline getirildiği 
görülmemiştir. Yanıi, Kahramanmaraş'ta bu hâdise 
olunca Hükümet burada düşer, Kahramanmaraş'ta 
nasıl düşecekti Hükümet yani? 

Deliliniz var mı? Varsa, gelin, koyun ve deliliniz 
varsa, «Hükümeti düşürmek için bu hâdiseler yapıl
mıştır, yaptırılmıştır» diyorsaniz, yapanın, yaptıranın 
yakasına yapışıp; ne duruyorsunuz, yakasına yapışın. 
Eğer, bunu böyle yapmayıp, ulu orta laf ederseniz, 
o zaman inanılmaz hale gelirsiniz, inandırıcılığınızı kay
bedersiniz, ciddiyetinizi kaybedersiniz; sözünüzü kim-
s t dinlemez. 

Kahramanmaraş... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Bir daha 
iktidar?, gelemezsiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir şey 
mü i dediniz? 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Bir şey de
memizi mi istiyorsunuz? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — O fırsatı 
vermeyeceği/; size. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gecenin 
yarısında karşıliklı konuşmaktan korkmam; ama bı
rakın da şunu tamamlayayım; bir şey söyleyecek hali
niz yok canım, bu kadar sıkıntının içersinde... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Bitirin, biz sonra 
konuşacağız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin 
söyleyin, gelin söyleyin, neyiniz varsa gelin söyleyin; 
burası açık. (CHP sıralarından gürültüler.) 

Şimdi değerli milletvekilleri, Türkiye'de meydana 
gelen bu kan denizinden dolayı vebal, bu Hükümetin 
omuzundadır. Neden mi? Neden olduğunu söyleye
lim : 

Bu Hükümet, «İlk işimiz anarşiyi önlemektir...» 
6 Ocak 1978; ondan evveli var, «Bir günde durduru
ruz»; ondan evveli var, «Bir kişi ölse bir memleket
te, Hükümet düşer... Anaların göz yaşlarını durdura
cağız...»; daha çok var. Meteoroloji haberi gibi, hava 

raporu gibi, hergün cinayet raporları veriliyor, pek 
çok şeyler var. 

Ondan sonra da geliyor sözler: «Şiddet eylemleri
ni etkin ve yansız önlemlerle ortadan kaldıracağız»; 
2 Mayıs 1978 günü, beyanları bu. 2 Mayıs 1978'den, 
15 Şubat 1979'a kadar 1 004 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. 

«Toplumda huzur ve güvenlik sağlanmıştır; artık 
anarşiden söz edilemez»; Hükümet Başkanının beya
nıdır. Bu söz, 17 Haziran günü sarf edilmiştir. 17 
Haziran gününden bugüne kadar geçen 8 ay zarfın
da, 904 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

«Alınan tedbirler olumlu sonuçlar veriyor.»; bu 
beyan 1 Ağustos 1978 günü yapılmıştır; beyanın 
üzerinden 5,5 ay geçmiştir; o tarihten bu yana 745 va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

E, bu kafa, tedbir bulur mu? (AP sıralarından 
gülüşmeler) Tehlikeyi görmüyor ki... Peki; bitmedi 
mesele... Anarşimin cam çekiştiği ilan edilmiştir; 
tarih, 27 Eylül 1978 günüdür. O tarihten bu ya
na 5 ay geçmiştir ve 511 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. 14 Aralık günü, «Anarşinin somuna gel
diğimize inanıyorum» dermiştir Sayın Hükümet Baş
kanı; o günden bu yana 278 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. 

Şimdi, bakınız, bir Hükümet Başkanı söylüyor, 
arkasından cinayetler devam ediyor; söylüyor; ha
yatını kaybedenlerin yekûnu artmaya devam ediyor 
ve 14 Aralik'a geliyor, diyor kıi, «Anarşinin sonuna 
geldi ğıkniize inanıyorum»; 26 Aralık günü de sıkıyö-
netliim geliyor. 

Sıkıyönetimsiz, Türkiye'de, bu işlerin önlene
bileceğimi, yasa çıkarmadan bu işlerin önlenebilece
ğini de kendileri söylüyorlar. Sıkıyönetim noktası
na gelinceye kadar, 1000'e yakın vatandaşımızın 
ölmesi mli gerökmeliydi. 

ÇETİN BOZKURT (Erzurum) — Sen niye çı
karmadın? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hükü
met sizsiniz. «Sen niye yapmadın, sen niye etme
din?» in bir manası yok. Şimdli sizsiniz hükümet; 
biz size hesap soruyoruz; siz bir hesap verin. 

EMİN ATLINBAŞ (Gaziantep) — Siz de tah
rik etmeyin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sizin 
hükümette olduğunuz zamanın hesabını da ben ve
recek değilim ya. (AP sıraılarından alkışlar) Ben 
diyorum ki, 1 200 küsur kişi ölmüş; mi ye tedbir al
madınız? «Ne tedbirli alsaydık?» diyeceksiniz, de
ğil mi? 
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Şimdi geldiniz sıkıyönetim tedbirleriyle; niye gel- l 
diniz sıkıyönetim tedbiriyle? Niye daha evvel gel
mediniz de, 1 000 küsur kişi öldükten sonra gel
diniz? Eğer, sıkıyönetim tedbirine ihtiyaç yok idiy
se, hiç gelmeseydiniz; var idiyse, niye daha evvel 
gelmediniz de, bu kadar küşinin ölümüne sebep 
oldunuz? 

Kaldı ki, sıkıyönetimin de, sıkıyönetimlik yerini 
bırakmadınız; bir eşgüdüm çıkandınız; ondan sonra, 
«sıkıyönetim mi ilan edilmiş, eşgüdüm mü ilan edil
miş?» şaşırttınız görev yapacak olanları ve canla 
başla görev yapması milletin yüzde yüz bildiği kim
seler, canla başla görevlerimi yapacaklardır ama, 
sıkıyönetimin caydırıcılık tesirini kaldırdınız orta 
yerden. Zira, Adana'da dün daha 4 kişi kurşunlan
mıştır, Ankara'da soygunlar cereyan ediyor, İstan
bul'da soygunlar ve öldürmeler cereyan ediyor ve bu 
dönem içerisinde 100'ü aşkın vatandaşımız yine ha
yatını kaybetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 8 nci mad
desinde diyor ki, «Bu Anayasa herkesi bağlar.» 
Parantez açıp, «Bu Anayasa, Saiyın Hükümet Baş
kanını bağlamaz» dememiş, Sayın Halk Partisini 
bağlamaz» da dememiş; yani siz de dahilsiniz bu 
herkese; çünkü, bunun üstün yasa olması buradan 
geliyor; ama bu Anayasanın sizi bağlamadığı anla
şılıyor. Niye?..; 

Bu Anayasanın 136 ncı maddesi var; bu 136 ncı 
maddesinde diyor ki, «Devletin, ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve ı 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahke
meleri kurulur.» «kurulabilir» demiyor; «Halk Par- | 
tisi isterse kurulur» demiyor; «Hükümet isterse ku
rulur, istemezse kurulmaz» demiyor; «kurulur» di
yor. Nerede bu mahkeme? Mahkeme nerede? [«Ku
rulur...» 

Anayasa ihlali içindesiniz. Bunu daha evvel de 
söyledim, bu kürsüden yine söylüyorum: Sizin, bu 
Anayasa maddesini tatbik etmemek hakkınız yok; 
çünkü, bunu tatbik etmemek hakkınız varsa, on
dan bir evvelini de, ondan iki sonrasını da tatbik 
etmemek hakkınız doğar. Anayasa siz misliniz, 
yoksa bu kitap mı? Karmakarışık olur... Onun için, 
gelin, yerinizi alın. Üstün yasa bu. Sizi kimse, 
yasa falan diye tanımaz. Suç içerisindesiniz; Ana
yasa Mali içerisindesiniz; açık Anayasa ihlali içeri
sindesiniz. Bunları size bir gün sorarlar; gayet açık J 
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söylüyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli miüetve)killeri, Türkiye'de can ve mal 
güvenliğini sağlamak için, yasa lazım mı, değil mi? 
Lazımsa, getirin yasaları. Böyle, «ayakbastı para
sı alacağız» dıiye, 12 maddelik kanunu 84 saat zor
layacağınıza, getirin yasaları. Yani, aslında, «Tür
kiye'nin önemli meselesi ne, ondan önemli mesele
si ne, en önemli meselesi ne?» bunu ayırt edemiyor 
musunuz? 

Türkiye'nin en önemli meselesi can ve mal gü
venliğidir. Can ve mal güvenliği için yeni yasa ya 
lazımdır, ya değildir. «DeğMır» diyordunuz, «la
zımdır» a geldiniz. Geitirdiniz yasaları, her hafta 
Adalet Komisyonuna, içişleri Bakanlığının bir yük
sek memuru geldi; «Bu hafta değil de, gelecek haf
ta konuşulsun» dedi, «gelecek hafta konuşulsun» 
dedi; daha sonra da geriye aldınız; daha sonra da 
getirdiniz. Getirin, bu yasaları çıkaralım her şey
den evvel. 

Değerli milletvekilleri, eğer bu yasalar lazım 
idiyse, bunun lüzumu, 1 250 kişi öldükten sonra an
laşılmamalı ydi; günah değil mi? İşte, bundan do
layı da vebal altındasınız. Lazım değil idiyse, hiç 
getirmeyin. Kaldı ki, bunları Anayasa amir hü
küm olarak koymuş; bu yasalar çıkarılmış. Ana
yasa Mahkemesi tarafından bozulmuş ve yeniden 
getirilmiş. 

Değerli millet vekilleri, yangınlar olmuştur; YIBA 
Çarşısı yanmıştır, içerisinde 45 vatandaşımız yan
mıştır; Bursa Garajı yanmıştır, 600 milyon liralık za
rar olmuştur; Edirne Eğitim Enstitüsü yanmıştır (150 
milyon liraya yeni yapıp bitirdiğimiz, Devletin fev
kalade eserlerinden biriıydi) yanmış gitmiştir; Sivas 
Hükümet Konağı yanmıştır; İstanbul İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi yanmıştır; Hacettepe Üniversitesi
nin Matematik Bölümleri yanmıştır; bunların hiçbi
risinin failleri beli değildir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sinop Ce
zaevi yanmıştır. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve ni
hayet birkaç gün evvel Sinop Cezaevi yanmıştır. 

Cezaevlerinden firar, ahvali âdiyeden hale gelimiş-
ttir. Sağmacıiar Cezaevi, «yolgeçen hanına» dönmüş; 
oraya götürülüp konan kimseler, canları istediği za
man çıkıp gitmekte; Gaziantep Hapishanesini 3 tane 
şerir basmış; 2 gardiyan, 1 jandarmayı şehit etmiş, 
oradan 4 tane siyasi tutukluyu almış götürmüş; yok 
orta yerde.. Böyle şey olur mu? Böyle şey olmaz. 
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Yani, gerçekten, bütün bunların olduğu yerde, «biz 
hükümetiz» dliıye dolaşmanıza şaşarız. 

ORHAN BÎRGÎT (İstaınlbul) — Onlar îvsiçrö'ye 
gitmişler. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Şellefyan'-
la berıaıber gitmiş. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) Bunları hiç 
ıkjiimise giörmıemezliıkten geHlemıez, ıbuınları hfiç kimis© 
küçük sayamaz, bunları hiç kimse önemsemezlik ya
pamaz. 

Değerli milletvekillereli, bu Hükümet köylüyü ez
miştir. Nasıl ezmiştik? Bu Hükümetlin bir taban fiyat 
politikası var; bu taban fiyat politikası iflas etmiştir. ' 
Şimdi bakalım, 1978 senesinin içerisinde 2 lira 90 
kuruşla, 3 lira 40 kuruş arasında buğdaya taıban fiyat 
rvdndifar,, fiyat vierldliler ıdlajha doğrusu 'buğdaya da 
genellikle. E, bugün piyasalarda buğday 5 lira... 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Keiplek 5 lira. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — «Ay
çiçeğine 850 kuruş ıtfalbain fiyat veırldiilk» diiye, ye!ii!ıs-
göğü altüst ettiler; bugün piyasalarda ayçiçeği 12.1-
ra; «Pamuğa 13 lira 75 kuruş verdik; çok paraı» ver- ( 

dük dediler; pliiyaislaiİaırtda paımu'k 16 İra; «Çekirdek
siz kuru üzülme 17,5 lira talban fiyat verdiık,» de
diler; piyasalarda çekirdeksiz kuru üzülm 30-32 lira; 
«Yaş kozaya 125 lira talban fiyat varfdrk» dieldjT'ar; 
(bir 'kjloğrıam; yaış kloıza aflmaımüişıtır ıtalbam fiyat esası 
üzerinden, çüın|k|ü kozanın fiyatı 175 lira, olmıuşitıur. 
Şimdi ne olmuştur? Hükümet, bu taban fiyat politi
kasıyla köylüyü korumuş değil, köylüyü soydurmuş-
ıtur. Neden, dliyelim; şimdi bakınız, bugün buğday 
5 liradan satılıyor piyasalarda. E, köylü, elindeki 
buğdayı 3-3,5 liradan »altmıştır; 1,5 lira 2 lira aşağı
dan DeMBeıte saıtımmştır 3 milyon (kilo; geçen seneye 
nazaran 600 bin kilo noksan; 3 mıilyon kilo civarın
da da, 3 milyon ton Devlete satmıştır, 3 milyon ton 
civarında da çarşıda pazarda, satmıştır, bu fiyatlar 
cidarımdan. Fiyat çıiklmıış 5 liraya, aıraıdia 1,5 lira 2 lira 
fark var; 6 milyon ton hububat ta köylü 9 ile 12 
milyar lira soyulmuştur. 

Böyle taban fiyat politikası olur mu? Yani, siz 
bir fiyat koyuyorsunuz; vatandaş size inanıyor; «bu 
fiyat civarında!» diyor, «teessüs eder», satıyor; sat
tıktan 4-5 ay sonra bu kadar fark ediyor. Burada bir 
şeyi daha söylemek istiyorum. Şehirlerde yenen ek
mek 260 kuruşluk buğdaydan yeniliyor ki % 40'ıdır 
şehirlerde oturan nüfus - % 61 'ı ise, dağda bayırda, 
şurada burada, buğday yetiştiren, zaiten Türkiye'de 
,c/c 20'si ancak vatandaşın kendisine yetecek kaıdar 

buğday yetiştirir; % 12'si satacak kadar buğday 
yetiştirir; ama üst tarafı çeşitli işlerle uğraşan vatan
daş, bağla bahçeyle, hayvancılıkla uğraşan vatandaş 
buğdayı alır, kendi fırınında, kenldi sacında:, kendi 
tianjdırımda ellemeğimi yapar; 5 liradan ekjrmık yiyor, 
ğöhiirlerde 260, kuruş, Şelhlirlerde 'dünyanın, kavgası! 
oluyor, «köylülere ekmek vermeyeceğiz fırınlardan» 
diye ve nerede ki, çift fiyat koydunuz; rüşvet ve 
suistimali önleyemezsiniz. Bir çuval un 260 İra, bele
diye unu; blir çuval un dışarda 500 İra; 240 lira fark 
var; acaba o unun ne kadarından ekmek yapılıyor, 
nte kadarından yapılmuyor? 'Bunları talkip etmek 
mümkün değildir. 

Kimsenin üzerine bir şüphe de atmıyorum ben, 
sadece, iktisadın genel kaidesini söylüyorum. «Ne ya
palım?» diyorsanız, ne yaparsanız yapın. Benim de
mek istediğim şey, burada çok büyük dedikodular 
vardır, çok büyük laflar vardır ve büyük sıkıntılar 
vardır. Bir taraftan, vatandaşın bir kısmına ekmekte 
bile farklı muamele yapılıyor. Herkese 260 kuruştan 
ekmek yedirin, yedirebiliyorsanız; ama nerede ki, kar
neye gittiniz, nerede ki, belgeye gittiniz, nerede ki çift 
fiyata gittiniz; hiç şaşmayın, o sizi bir yerde perişan 
edecektir. Yani, bu sadece bize ait bir kaide değil
dir, dünyaca doğruluğu ispatlanmış bir kaidedir. 

Ayçiçeği üzerinde birkaç kelime söylemek istiyo
rum. Ayçiçeği bugün 12 liradan satılmaktadır. Kiloda 
sizin verdiğiniz fiyat 3,5 lira aşılmıştır ve takriben 
300 bin ton civarında ayçiçeği satmıştır Türk köylüsü, 
pek azı köylünün elinde kalmıştır. 3,5 lira farkı 300 
bin ton ile çarptığınız zaman, ayçiçeği yetiştiren köy
lü 1 milyar lira civarında soyulmuştur. Neresi bunun 
taban fiyat? Halbuki, taban fiyat politikasının esası, 
Devletin tüccar olması değildir; Devletin, çiftçiyi soy-
durmamasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, dünyaca tanınmış bir 
kaide var; bu «Enflasyon» denen canavar, devleti pe
rişan ettiği gibi, köylüyü evvela perişan eder, dar ge
lirliyi, işçiyi, memuru perişan eder. Bir taraftan enf
lasyonu körükleyeceksiniz, bir taraftan böylesine yan 
lış fiyat politikaları takip edeceksiniz; mesele oraya 
varır. Yine söylüyoruz, ayçiçeği 6,5 lirayken 8,5 lira 
fiyat verdiniz; bu fiyatı ayçiçeğinin hasat mevsimin
den 4 - 5 ay önce verdiniz, «Görüyor musunuz, na
sıl ekimi artıracağız, filan» diye sizin verdiğiniz fiyat, 
enflasyon politikanız yüzünden güdük kaldı. Sırtın
da hiçbir teşvik unsuru taşımaz ve ne oldu? O fiyat 
verdiğiniz tarihten, Eylül ayına kadar, Türkiye'de 
100 bin ton yağ yendi. Yağa hemen akabinde 5 lira, 
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kiloda zam yaptınız, 500 milyon liranın yağ imalat
çılarının eline geçmesine sebep oldunuz. 

Değerli milletvekilleri, burada kuru üzümden de 
bahsedeceğim. Kuru üzümü Türkiye bu sene 70 bin 
ton yetiştirmiştir. 70 bin ton kuru üzümün 28 bin to
nunu TARtŞ almıştır, geri kalan kısmını tüccar almış
tır. O zaman feryat ettik, figan ettik, üzümün tonu 
600 dolar iken, dolar 16,5 lira iken, üzüme fiyat 12,5 
lira verilmiştir ve dünya piyasalarına göre üzüm 8 li
ra civarında bir değere tekabül ediyordu, 12,5 lira ki
loda değer verilmiştir; 400 milyon lira zarar göze alın
mıştır. tşte, destekleme budur. 1978'de üzümün tonu 
1 100 dolara, daha sonra 1 600 dolara kadar çıkmış 
ve üzüm 1 100 dolarken, dolar da 25 lira iken, üzü
me verilmesi lazım gelen fiyat 27,5 lira olmalıydı, 
22,5 lira verdiniz; dolayısıyla 5 lira noksan verdiniz. 
Daha sonra üzüme bir ilave fiyat verilmiştir ama, bu 
fiyat kimin cebine gitmiştir? Çünkü, 28 bin tonunu 
sadece TARİŞ almış, 42 bin tonunu başkaları almış
tır. Hadi TARtŞ fark verebilir; ama TARİŞ'e ver
meyip de dışarıya verilen 42 bin ton üzümün müs
tahsilinin farkını nereden verecekler? , 

Odur ki hükümetçilik, odur ki taban fiyat politi
kası, önünüzü göresiniz. Bu fiyatlar nereye gider, ne 
olur? Köylüyü soydurmamak için, çiftçiyi soydurma
mak için, çiftçiyi mağdur duruma düşürmemek için 
ne yapmak lazım? Yoksa, DeVlet, üzüm tüccarı değil; 
Devletin, üzüm ticaretinin içine girmesinin sebebi, 
dünya konjonktürü hakkında basiretli davranmak 
suretiyle birtakım riskleri göze almak ve köylüyü so
yulmaktan kurtarmaktır. 

Köylünün ürettiği birçok malın bedeli ödenmemiş
tir, ve netice itibariyle söyleyeceğim şudur ki, (Köy
lünün aldığı şeylere bakalım), bir traktör bugün bir 
servet haline gelmiştir; bir traktörün arka lastiği 
40 000 liraya çıkmıştır; akümülatör bulmak mümkün 
değildir Türkiye'de ve bir traktör sahibi olmak mese
le haline gelmiştir, yedek parça afet haline gelmiştir; 
köylü fakirleşmiştir. İlk defa olarak 1978 Türkiye'sin-" 
de köylü fakirleşmiştir. 

Arkadaşlar, köylü hazırdan yiyor şimdi, ne var
sa elinde avucunda onu yiyor ve şayet önümüzdeki 
günler yine enflasyonun böyle hızla devam ettiği, mal 
kıtlığının olduğu günler olursa, köylünün hali perişan
dır. Burada çok söyleyeceğim şey var, ama bununla 
yetineceğim. Köylü ne satıp, ne alıyordu, buna ba
kın. Geçen sene sattığı ile aldığı, bu sene sattığı ile al
dığı arasında tam iki misli fark olmuştur. 

Bir tütün faciasından bahsetmek istiyorum. Bu se
ne yine köylü yandı, tütün üreten köylü. 1978 yılın-
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da, yani 1977 tütünü için Ege'de 130 milyon kilo tü
tün vardı, bu sene 160 milyon kilo var: 57 lira baş-
fiyat verildi, 8 liraya kadar tütün satıldı, suçürüğü 
çıkarıldı hiç para verilmedi. Öyle, beyan bir şey ifa
de etmez: «8 liraya kadar tütün...» «Hayır» diyenin 
karşısına belge koyarız ve 1978'in 57 lirası, 1977'nin 
32 lirası idi. 1978'in 57 lirasıyla 5 ton tütün satan va
tandaş bir traktör alabiliyorsa, 1977'nin 50 lirasıyla 
3 ton tütün satan vatandaş bir traktör alabiliyordu. 
Velhasıl, köylü perişan edildi ve \% 40 civarında da
ha ucuz, bir sene evveline nazaran daha ucuz para 
eline geçti. Neydi durum? Dolar 19 lira 25 kuruştu, 
15 gün sonra .25 liraya çıkarıldı. Tütün a grat iyi cins
leri 3,5 dolardı o zaman, 3,80'e kadar çıkmıştır a grat 
ve o fiyatlar üzerinden köylüye hiç olmazsa 80 lira 
verilmesi lazımdı; 57 lira verildi. 

Halk Partisinin değerli milletvekilleri, senatörleri, 
1977'de biz hükümetken, Ege bölgesini köşe bucak 
dolaştılar; tütüne 80 liradan aşağı fiyat verilmesinin 
soygun olduğunu söylediler. Kendileri hükümet oldu
lar, 57 lira verildi; hiç kimse yok orta yerde. Bunla
rın hesabını sizinle yapacağız, meydan meydan, Allah 
onu nasip edecek, yapacağız; her meydana bir hesap 
bırakacağız; gidin o hesabı görün. 

Ondan sonra, şimdi geldik 1979'a; 70 lira başfi-
yat, 58 lira ortalama fiyat, birçok suçürüğü, birçok 
ıskarta... Gidin bakın bakalım Ege köylüsü nasıl ağ
lıyor, nasıl ağlıyor? Gidin bakın... 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Bir paket 
sigaraya değişecekler. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet... 
Bir paket sigara, birinci sigarası 10 liraya kadar 

satılıyor; bir paket yeniharman sigarası 40 lira ile 
50 lira arasında satılıyor; bir kilo tütünden 50 pa
ket sigara çıkıyor. «40 lira» dediğiniz zaman, 2 OıOO 
lira ediyor bir kilo tütün; «50 lira» dediğiniz zaman, 
2 500 lira ediyor; «10 lira» dediğiniz zaman, 500i li
ra ediyor. Bu tütünü 60 liraya alıyorsunuz. Hak re
va mı? Sonra, bu tütün, bunun fiyatı enflasyona se
bep olmaz, piyasaları indirmez, piyasaları çıkarmaz, 
bu ihraç malıdır ve fakir fukaranın yetiştirdiği bir 
şeydir. Tütün ile, bakınız köylü bunu nasıl ölçer? 
1 kilo tütünle, genellikle 1 kilo tahinhelvası aynı fi
yatta gitmiştir bu zamana kadar. 1 kilo tahinhelvast 
130 lira, 1 kilo tütün 58 - 60 lira; günah değil mi bu
na? Günah... Saman 4 lira; 14 ay uğraşacak köylü 
1 kilo tütün için... Nasıl koruyorsunuz köylüyü? Ge
lin söyleyin burada, tütün politikasıyla köylüyü nasıl 
koruduğunuzu bir söyleyin de, görelim. 
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Bu senenin 68 lirası, geçen senenin kaç lirası? 
% 70 enflasyon olmuş; bu tütün köylüsü, çar^da 
pazardan alışveriş etmiyor mu? 

Değerli milletvekilleri, pamuk daha yeniden çık
mamış, pamuğa bir zam olmamış; pamuk bu fiyatla 
"' 30 artmış. Ne oluyor neticede? 1 kilo pamuklar 
üretici alıyor 12 lira, 13 lira; iplik alıyor takriben 
50 lira, 100 lira. Bu kadar adaletsizlikler olmaz, bu 
kadar insafsızlık olmaz. 

Uzun lafın kısası, Türkiye'nin neresinde ne ye-
tiştirdiyse köylü, ezilmiştir. Hayvan yemleri felaket 
şekilde pahalılanmıştır ve 1 kilo saman 4 lira, küs
pe - hayvan yemi yok - 6,5 - 7 lira; kepek, buğday 
kadar pahalı; hayvan yetiştiren köylü perişan, tütün 
yetiştiren perişan, pamuk yetiştiren perişan, buğday 
yetiştiren perişan; acaba yüzü gülen köylü kim? 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet, memur ve iş
çiyi ezmiştir; % 70'e yakın enflasyon karşısında me
mur ve işçiye verdiğiniz nedir? 

Gerçekten, kiraların 6 bin lira seviyesine kadar 
çıktığı; yani vasati bir ev Ankara, Eskişehir, hatta 
Bursa gibi, Türkiye'nin büyük şehirlerinde, kiraların 
böyle 2 oda bir hollü bir yerin 6 bin liraya kadar 
çıktığı bir yerde, Devletin yüksek memuru 12 bin li
ra ile 15 bin lira arasında para alır; devletin küçük 
memuru eziktir. Bunu katsayıyı 2 artırarak, yani 
% 14 artırarak karşılamak falan mümkün değildir. 
Devletin memuru perişan vaziyete düşürülmüştür 1 
sene zarfında. 

Bu Hükümetin elinde İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin durumuna bakmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden 600 milyar varlık, 4 50Ö ünite, 240 müessese, 
678 bin vatandaş çalışıyor; ne veriyor? 

Bir hesaba göre 48 milyar zarar, bir hesaba göre 
76 milyar zarar; görev zararı ile işletme zararı, ikisi 
toplandığı zaman 76 milyar ediyor. «Toplanması la-
zim mı, değil mi?» diye tartışmalara tabi tutuluyor; 
cetvellere falan bakıldığı zaman, toplanması lazım çı
kıyor. Sayın Maliye Bakanı «48 milyar» diyor; 48 
milyar diyelim yani biz de. 

600 milyar liralık bir varlık var; Türkiye Cumhu
riyeti, yememiş, içmemiş, bütün tasarruflarını buraya 
yatırmış. 600 milyar liralık varlıktan aldığı nedir? 48 
milyar zarar. 

Görüyorsunuz ki, bu Hükümetin elinde İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ne hale gelmiştir. Bununla da 
kalmıyoruz; İktisadi Devlet Teşekküllerinin kapasite
lerine bakıyoruz; 1978'de İktisadi Devlet Teşekkülle-
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rinin pek çoğunun kapasitesi % 20 ile % 80 arasın
da kullanılabilmiş; yani, kapasite atıl duruyor. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda yapı
lan müzakerelerde görüyoruz ki, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin büyük bir kısmı, muhtaç oldukları yerli 
ve yabancı hammaddeyi bulamamışlar. 

Yine görüyoruz, finansman bulamamışlar; yine gö
rüyoruz ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri, kendilerinin 
ellerinde bulunan kredileri kullanamamışlar. Tipik 
olan şey; finansman neden bulamamışlar konusunda 
bir hususu belirtmek istiyorum. 

1979 program dokümanının 106 ncı sayfasında 
şöyle diyor: İşletmeci Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
Devlet Yatırım Bankası kaynaklarından 18 milyarlık 
bir fon sağlanması öngörülmüş olmasına karşın, ger
çekleşme ancak 9 milyar düzeyinde olabilecektir. Bu 
durumun başlıca nedeni, Devlet Yatırım Bankası tah
vil satışlarında, tahvil alımları öngörülmüş olan bazı 
kamu kuruluşlarının program disiplinine uymayan 
davranışları sonucu görülen önemli geri kalmalar 
olmuş. Bunun yanısıra, Devlet Yatırım Bankası kay
naklarından yararlanması öngörülmüş olan kuruluş
lar da, kredi kullanımında çeşitli nedenlerle başarılı 
olamamışlardır. Devlet Yatırım Bankası 18 milyar 
vermesi lazımken, ancak 9 milyar verebilmiş.» Ne
den 9 milyar verebilmiş? Hükümetin resmi belgesi; 
disiplin sağlayamamışlar, yani, «İdare edemedik» di
yorlar. 

Gene biliyoruz ki, Sosyal Sigortalar Kurumu 10 
milyar lira para vermesi lazımken, Devlet Yatırım 
Bankasına, bu parayı vermemiş, ancak mahsuplar v.s. 
yoluyla 4 - 4,5 milyar civarında vermiş, üst tarafını 
faiz yüksekliği sebebiyle başka yerlere vermiş ve Dev
letin yatırımları yapılamamıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım gerçekleş
mesi de nakdi bakımdan '%• 70, fiziki bakımdan da 
% 40 civarındadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin neden bu duruma 
düştüğü hakkında yine bir Hükümet üyesinin o ko
misyonda beyanı var: «Ölçüsüz toplu sözleşme zamla
rıyla kaynaklar tükenmiştir» deniyor. 

«Ölçüsüz toplu sözleşme zamlarıyla kaynaklar tü
kenmiştir.» Buradan ne netice çıkarmak lazım? Onu 
sizin takdirinize bırakıyorum. Hiçbir netice çıkmaz 
buradan aslında ya; yani belleğinizin bir köşesinde 
tutun bakalım, nereye varır? 

Değerli milletvekilleri, bu İktisadi Devlet Teşek
külleri meselesi Türkiye'de fevkalade büyük önem 
taşır; Türkiye'deki enflasyonun sebeplerinden biridir. 
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Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacağı 
yerde, Türkiye'nin kalkınmasında kaynak tüketen bir 
yerdir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin daha iyiye gi
deceği yerde, daha kötüye gittiğini görüyoruz, bu 
Hükümetin elinde. Üretimleri yarı yarıyadır; yatırım
larına yapamamıştır; kredileri kullanamamıştır; fi
nansman sağlayamamıştır. 6C0 milyarlık millet var
lığı, devletçilerin kulaklarında küpe olması lazımdır 
bunun; devletçi siyasetin şampiyonlarının kulaklarına 
küpe olması lazımdır. 

İtalya'da Komünist Partisi lideri Berlinger, «Bi
zim doktrinimize göre üretim tesislerini devletleştir
mek gerekir» diyor; «Yalnız, mevcut bulunan tesisler 
rasyonel işler hale gelinceye kadar hiçbir tesise do
kunmayacağız» diyor. 

Değerli milletvekilleri, bu Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin açıklarını kapatma, bu açıkları açık finans
manı yoluyla kapatma, Merkez Bankası yoluyla ka
patma, yahut israfını tüketicinin sırtına yükleme, bu 
kadar had bir safhaya bu zamana kadar gelmemiş
tir. 

«Kamu İktisadi Teşebbüsleri meselesi, Türk eko
nomisinin fevkalade önemli meselelerinden biridir.» 

Anladık, fevkalade önemli meselesidir; diğer önem
li meseleleri gibi, bu Hükümetin elinde içinden çıkıl
maz hale gelmiştir, onu söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tam gün politikasının, Tam 
Gün Kanununun Devlete ne yükleyeceği, bunun kar
şılığında ne alınacağı, son günlerin tartışması içerisin
dedir. Tam Gün Kanununun, Devletin ödeme düzeni
ni altüst ettiği, bir gerçektir. 

Huzurunuzda, Devlet Personel Rejiminin içine 
düşüldüğü alaboradan kısaca bahsetmek istiyorum. 
Devlet Personel Rejiminin temel kaidesi, herkes Dev
let için taşıdığı değere göre para alacak, eşit görev 
yapan eşit parayı alacak. Bugün Devlet Personeli, 
baktığınız zaman 24 yerden para alıyor, 24 yere ka
dar çıkıyor, yani 24 ayrı norm altında, devlet personeli 
para alıyor. İş riski, tedarikindeki güçlük, yakacak 
zammı, aile zammı, kıdem tazminatı, er tazminatı, 
tayın bedeli tazminatı, makam tazminatı, özel iş taz
minatı... Sayıyorsunuz, 24 yerden para alıyor. 

Değerli milletvekilleri, bir devlet, personelini hu
zur içinde tutamıyorsa ve personelini büyük iktisadi 
sıkıntıların içine sokuyorsa, ki enflayon dönemleri 
odur, o devletin randımanla işlemesi mümkün değil
dir. Hele, «Buna şu zam verildi, bana verilmedi; bu
na şu ilave yapıldı, buna yapılmadı...» bunun arka
sını bulmak mümkün değildir. 
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Şimdi, huzurunuza kanunlar geliyor, geçiriyorsu-
ruz memnuniyetle ve arkası takip edecektir onları; 
ta ki, birine verdiğinizi herkese verinceye kadar. Hiç 
başka çıkar yolu yok. Yani, Devletin şu hizmetini 
gören, devletin memuru da; bu hizmetini gören, de
ğil mi? Vermediğiniz takdirde, gayri memnundur; 
kendisine haksızlık yapıldığı kanaatindedir. Herhalde, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yeni baştan oturup, 
bu personel rejimine bir yeni şekil vermek mecburi
yetindedir. Burada, Türkiye Parlamentosuna fevka
lade önemli bir görev düştüğünü ifade etmek istiyo
rum. Memurunu sıkıntıya sokan, memurunu ıstırap 
hisleri içine sokan, memurunu birbiriyle, «Devletten 
ben daha çok alacaktım, sen daha az alacaktın» şek
linde bir yarışa sokan bir devletin rasyonel çalışma
sı mümkün değildir. 

Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de sağlık hizmetleri... 
Hedefi nedir sağlık hizmetlerinin? Her Türk vatan
daşına sağlık hizmeti sağlamak, hekim sağlamak, ilaç 
sağlamak; «Paran var mı, yok mu?» diye sormadan 
sağlamak. Her Türk vatandaşı sağlık hizmetine ka
vuşmalı; ama acaba bunun yolu Tamgün Kanunun
dan mı geçer? Yani, Tamgün Kanunuyla sağlık hiz
meti sağlanacak vatandaşın sayısı artacak mı, aynı 
mı kalacak, azalacak mı? Acaba, bu kadar, 5 milyar, 
20 milyar gibi fedakârlığa katlandığınız takdirde, sağ
lık hizmetlerinden faydalananların sayısı kaç tane ar
tacak? Yoksa azalacak mı? Yoksa, bu kadar parayı 
başka şekilde kullansa idiniz, daha mı kolaylıkla artıra
bilirdiniz? Bu tartışmalar yapılmadan bu kanun çık
mış ve bu kanun, Silahlı Kuvvetlerimiz için de büyük 
hoşnutsuzluğa sebep; çünkü, Genel Kurmay Başkanı
nın 16 bin lira aldığı yerde, tabip tuğgeneral 30 bin 
lira almaktadır. Genel Kurmay Başkanını 16 ncı sıra
ya düşüren, tediyede 16 ncı sıraya düşüren bir sistem
le bir yere varamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, Devletin içinden gelen ar
kadaşlarımız bilirler; Devletin önemli hizmetlerini 
gören kişiler, kendisiyle beraber çalışan, ondan daha 
dûn kademelerde çalışanlardan daha az para alırsa, 
o sistem işlemez. 

Bakınız ne oluyor? Bu bir bütündür, ama orasına 
dokuna, burasına dokuna, burasına dokuna bu bü
tünün bütünlük hali kalmamış, bir curcunaya dön
müştür. Türkiye sağlık hizmetleri bakımından, hasta
nelerde görüyoruz, 8 eczacı olan bir hastanemizde 
41 eczacı; 6 dişçi kadrosu; 4 dişçi koltuğu var, 24 
dişçi; bu minval üzere eczacı ve dişçi tayinleri yapıl
mıştır. E, «Ne yapalım, eczacıya, dişçiye de yer la-
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zım.» Bunu anlarız, yani hakikaten Türkiye'de ecza
cının, dişçinin de hayatını kazanması lazım; ama yol 
bu değil. 

AKİN SİMAV (İzmir) — Sizin açtığınız özel okul
lar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani 4 
koltuk, 24 dişçi... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yeni bir rejim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tayin ya

pılmış diyoruz; dişçi yetişmiş demiyoruz. Açıktan 
maaş verin daha iyi, bundan iyi; açıktan maaş verin. 
Eğer sosyal bir hadiseyse, bundan iyi. 

Onun içindir ki, bu... 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Özel okullar 

işte. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — -Abesle 

iştigalin bir manası yok. Orta yerde bir problem var; 
söylediğiniz, problemin çaresi değil ve problemi de 
ortadan kaldırmaz. Eğer 4 tane dişçi koltuğunun ol
duğu yere 24 tane dişçi tayini, diş hekimi tayini doğ
ruysa, devam edin yapmaya. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Çareyi söyle çareyi. Ça
re tükenmez. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Türkiye... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Arpalık yeri, 
arpalık. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Türkiye' 
nin sağlık hizmetleri de Devletin hizmetleridir, ve as
lında bu Tamgün Yasasının bu şekilde tatbiki, Dev
letin tüm ödeme sistemini altüst edecektir ve hepsini 
o hizaya getirmeye mecbur kalacaksınız; bütün dev
let memurlarını o hizaya getirmeye mecbur kalacaksı
nız yakında ve milyarlara mal olacaktır; kendisi de
ğil, tesirleri. Sağlanacak faydanın da ne olduğu da 
şüphelidir. İlaç yok, aspirin yok, röntgen filmi yok, 
en hayati ijaçlar yok. Türkiye, harp yıllarında dahi 
bu kadar kötü bir ilaç sıkıntısına maruz kalmadı. 
Sağlık hizmeti görecek Devlet; nasıl görecek sağlık 
hizmetini? 

BAŞKAN — Efendim, 18 dakikanız var. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin 3 tane daha büyük meselesi 
var; bunlardan birisi milli savunmasıdır, birisi dış po
litikasıdır, birisi de yatırımlarıdır. 

E, bu Meclisin görevi, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin işlerini görüşmektir. Türkiye Cumhuriyeti Dev

letinin milli savunmasına bu bütçeden yapılan tahsis
ler, bu zamana kadar, Cumhuriyet tarihinde yapılan 
tahsislerin en düşüğüdür. 15 . 3 . 1979 yılında toplam 
bütçenin % 15,3'ü orduya, Silahlı Kuvvetlere tahsis 
edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savunmasının bir 
planı vardır; bu plan «RE - MO Planı» diye isimlendi
rilmiştir. RE-MO, Modernizasyon planı. Bu planın, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin savunma gücünü en 
yakın tehdit seviyesinde tutabilmek için 10(2,5 milyar 
liralık yeniden silah alması lazım. 102,5 milyar lira, 
takriben 4 milyar dolar eder ve bunu 5 sene içinde 
alması lazım. 

Bilmek istiyoruz, acaba bu RE - MO Planının va
ziyeti nedir? Yani, bunun kanunları çıkarılmıştır, sa
tın alınacak şeyler tespit edilmiştir, pek çoğunun mu
kaveleleri yapılmıştır, bir kısmının peşinatları öden
miştir. Acaba, - Türkiye Cumhuriyetinin Parlamen
tosu, Türkiye Cumhuriyetinin Silahlı Kuvvetlerinin 
kâfi derecede silaha sahip olması suretiyle savunma
sının müemmen olduğunu bilmek durumundadır - bil
mek istiyoruz, ne vaziyettedir bu plan, ne ölçüde tat
bik edilmektedir, ne ölçüde tatbik edilebilecektir? 

Silahlı Kuvvetlerin içerisinde ödeme hiyerarşisi 
bozulmuştur; bunun düzeltilmesi lazımdır. Silahlı Kuv
vetlerimizin en önemli meselelerinden birisi kışla ve 
lojmandır. Sınırlarımızı bekleyen, memleketin çeşitli 
bölgelerinde vatan hizmeti yapan subaylar, astsubay
lar, erler mutlaka, barınacak, normal şartlar içinde 
barınacak yerlere sahip olmalıdır. Başlatmış bulundu
ğumuz büyük lojman hamlesi yarıda kalmamalıdır.. 
4 milyar lira civarında bir para verilmesi için, komis
yonda vaki teşebbüslerin geri çevrilmiş olmasından 
üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlar 
fevkalade yararlı yatırımlardır. «Silahlı Kuvvetleri
mizden bir şeyi esirgemeyiz.» Esirgemezsek, göste
relim, yeri zamanı gelmiştir. Onun içindir ki, Yüce 
Meclisin huzurunda Silahlı Kuvvetlerimizin bu önemli 
meselesine parmak basıyorum ve yardımcı olmanızı 
diliyorum. 

Keza, Silahlı Kuvvetlerin 1050ı ve 249G sayılı ka
nunların dışında iş görmesini sağlayan 1609 sayılı 
Kanunda aksaklıklar vardır; bunların düzeltilmesi 
lazımdır. 

Silahlı Kuvvetlerin tersanelerinde ve diğer fabri
kalarında yapılmakta olan çeşitli harp silah vasıta
larının dışarıdan gelecek aksamının getirilemediğini, 
Savunma Komisyonu gezmiş, tespit etmiştir. Bunlara. 
bir çare bulunması lazımdır ve nihayet harp sanayii, 
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savaş sanayii için kurulmasına giriştiğimiz 14 fabrika
dan sadece 7 - 8'i Makine Kimyanın elinde çalışa-
gelmektedir; bunların tevsii lazımdır, diğer fabrikala
rın da biran Önce kurulmasında zaruret, görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin büyük hedef
leri var, büyük programları var. Bu büyük hedefler 
ve büyük programlar üstünde durmaya vaktim yok; 
ama kısaca diyeceğim ki, Türkiye, bir büyük Türkiye 
neye sahip olması lazımsa, onları kendisi yapmak 
mecburiyetindedir. Türkiye'nin 100 milyar kilovat • 
saat elektriği olması lazım. Ne zaman? 1990'larda. 
100 milyar kilovat - saat elektriği üretecek bir prog
ram yürürlüktedir. 

Yine huzurunuzda şunu söyliyeyim Türküye, 1978 
senesinde, elindeki santrallerini tam güçle kullanma
mıştır. Su santrallerini fazla kullanmış, hatta bazı 
yerlerde türbinleri tahrip edecek, şekilde su seviyele
rini aşağı indirmiş; bunun yanında, 'kömür santralle
rine kâfi miktarda kömür bulup verememiş ve ona 
ilaveten, Ambarlı Santralinden 600 milyon daha fazla 
elektrik alabilecekken, almamış 1,5 milyar kilowat 
saat kesintiye gitmiş. Halbuki, Türkiye'nin elinde 
bulunan santrallerle 1,5 milyardan fazla elektrik üret
mek mümkündü; hiç kesintiye gitmeden bu elektriği 
üretmek mümkündü. 

1977 yılında meydana gelen olaylar arıza İdi, sa
botajdı, başka şeylerdi; bu arızalar giderildikten son
ra Ambarlı Santrali 4,5 milyar kilöwat saat elektrik 
üretmiştir eskiden; bu sene 3,5 milyar kiiowat saat 
elektrik üretmiştir; 1 milyar kilowat saat noksan 
üretmiştir. Zaten Türkiye'nin kesinti suretiyle tasar
ruf ettiği elektrik 1,5 milyar kilowat saattir. Evvela 
elindeki santralleri tam güçle çalıştırmalıydı. 

11 tane kömür santraline başlamıştır. Şunu ifade 
edeyim; Elbistan - Afşin Projesi, Türkiye'nin enerji 
santrallerinin kalbidir. 4 tane 340 megavvat kapasi
tesinde bir güç tesis edilecektir. 570 milyon dolar, 
elektrik tesisleri için; 100 milyon dolar da kömür için 
para tedarik edilmiştir; ama bir seneye yakın zaman
dır montaj ilerîetilememiştir; montaj bir sene gecik
miştir. 1980 senesinin Ekiminde işletmeye girmesi 
lazım gelen birinci ünite, ancak 1981 senesinin Eki
minde girebilir. Daha bugünden bir sene rötar yap
mıştır; 8 milyar kilowat saat elektrik buradan alı
nacaktı l', 

Değerli milletvekileri, Türkiye'nin 10 milyar ki'lö-
wat saat elektriği olsa ilave, bir kilovvat saat elektri
ğin değeri, direkt 20 lira, endirekt değeri 100 liradır. 
Bırakalım münakaşaları, 10 milyar kilowat saat elek
triği üretmek için 200 milyon dolarlık petrol lazım. 
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200 milyon dolar petrole ödeyeceğiniz para, takri
ben 6 milyar lira ve 10 milyar kilovvat saat elektri
ği buradan çıkardığınız zaman, bunun değeri 200 mil
yar lira. Sudan mı çıkaracaktık, kömürden mi çıka
racaktık, mazottan mı çıkaracaktık; bulun getirin 
elektriği koyun. 

Türkiye'nin kalkınmasının anahtarıdır ve döviz ka
dar önemlidir. Burada şunu da ifade etmek istiyo
rum. Bugün 21 milyar kilovvat saat elektrikten 100 
milyar kilovvat saatlik programa giderken, Türkiye* 
nin mutlaka elektro - mekanik tesisleri endüstrisini 
kurması lazım; türbinini, jeneratörünü, transformatö
rünü, pompasını, tulumbasını, hepsini yapabilir hale 
gelmesi lazım. Bunların fabrikalarının yapılmasına 
başlanmıştır. Bu fabrikalar olduğu yerde duruyor. 

Keza, Türkiye'nin büyük projesi, Doğu Anadolu 
kalkınması, Güneydoğu Anadolu kalkınması bu prog
ramlarla yapılamaz. Bu bütçeler, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu kalkınmasını bir yere götüren 
bütçeleı değildir. 

Güneydoğu Anadolu kalkınmasının 250 milyarlık 
ıbüyük projesi, ona ilaveten endüstri projeleri, ona 
ilaveten altyapı projeleri; bunların hepsi bu bütçeyle 
askıdadır; bunlara bir himmet iletilmiş olmuyor. 

Türkiye'nin üçüncü büyük meselesini, demir - çe
lik endüstrisi sayarız. Demir - çelik endüstrisinde fev
kalade gerilerdeyiz hâlâ 3 milyon ton demir - çelik 
üretimi içimdeyiz. Ereğli tesislerinin bir an evvel tev-
siinin bitmesi, ikinci tevsiinin başlaması, üçüncü tev-
sie gidilmesi lazım; 7 milyon tona çıkacak. 

Sivas, olduğu yerde duruyor, el sürülmemiş vazi
yette duruyor; sene geçmiş, İskenderun tevsii, ikinci 
bir milyon, bir iki daha, bir iki daha, 6 milyona 
çıkarılacak; olduğu yerde duruyor. 

Elektriksiz Türkiye, demir - çeliksiz Türkiye... Bir 
yere varamayız. Bizim bıraktığımız yerde, bunların 
hepsi yürürlükteydi. Bunlar KUP falandan çok daha 
önemli şeyleridir ve bunların yapılması, Türkiye'nin 
hayatiyeti anlamına gelir. 

Bir diğer husus, motor projesi üzerinde duraca
ğım. Değerli milletvekilleri, Türkiye, motor projesi
ni, 6 fabrikalı motor projesini yapıp bitirmeye mec-
buî, 

80 bin kapasiteli Konya traktör fabrikasını 50 bin 
kapasiteye indirmek günahtır. Bunu yapmaya kalk
mak, projenin rantabilitesin!i bozmaktır. Senede 20 -
25 milyar lira civarında bir gelir sağlayacaktır. 

Bakınız, bütün Türk köylüsü çalışıyor; mal çıka
rıyor, taban fiyatları yoluyla aldığı para 50 milyar li-
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ra. Bir motor fabrikası 25 milyar lira para getire
cek Türkiye'ye.-- Onun içindir ki, bu büyük endüstri 
yatırımlarının - bunlar çok değerli yatırımlardır - bun
ların ilerletilimesi, götürülmesi lazımdır. 

Türkiye'nin altyapısı daralmıştır. Edirne - isken
derun, Edirne - Gürbulak sürat yollarının yapılması 
lazım. Bugün istanbul - Ankara arasında yapılmak
ta olan yol, sürat yolu değildir; bitse bile, sürat yolu 
anlamına gelmez; bu, çift şeride geçmedir. 'Bu, bir 
palyatif tedbirdir, geçici tedbirdir; gayet tabii, hiç 
yoktan iyidir; ama, Edirne - iskenderun araisına hiç
bir şey yapılmış değil ve nihayet tstanbul - Ankara 
arasını sürat demiryolu dört saate indirecektir; bu, 
yapılıp, bitm'elidiı. 

Nihayet, Türkiye, petrol meselesini halletmelidir. 
Bunlar, 10 tane büyük Türkiye kubbesinin üstüne 

oturacağı, 10 tane büyük proje ve 10 tane büyük prog
ramdır. Bunlar siyasi nitelikte projeler değildir, pres
tij projeleri değildir. Eninde sonunda Türkiye bun
ları yapmaya mecburdur. Türkiye, bunları yapma
dığı takdirde, bir yere varması mümkün değildir. 
Onun idindir ki, huzurunuzda, bu büyük projelerin 
- hepsini değil - bir kısmını dile getirmeyi görev say
dın', 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin dış politika ala
nındaki durumuna da birkaç kelimeyle değinmek is
ti yorum, 

Bu Hükümet, 'kendisinden evvelki Hükümeti - ki, 
o biziz - uyuşuklukla itham etti, durgunlukla itham 
etti. Bunun mefhumu muhalifi, hareketli olursanız 
meseleler hallolur. 

Hareketli oldular; ne haliodu? Kıbrıs olduğu yer
de duruyor; hatta Kı'brıs, bir sene evvelkine nazaran 
çok daha kötü yerde duruyor. Maraş'ın iskâna açıl
ması daha masaya oturulmadan taviz olarak veril-
m'iştir. Önemli toprak tavizlerinin verileceği, Birleşik 
Amerika Devletlerine 'bildirilmiştir. 'Biı'leşik Amerika 
'Devletleriyle Türkiye arasındaki münasebetlerin içe
risinden, Kıbrıs'ın çıkarılması noktasına varılmışken, 
Kıbrıs yeni baştan Türk - Amerikan münasebetlerinin 
içine sokulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Ege meselesi olduğu gibi 
duruyor, adaların tahkimatı duruyor, Batı Trakya du
ruyor 

Birkaç kelimeyle, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
temas etmek istiyorum. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu; Türkiye, önümüzdeki beş yıl içerisinde 15 milyar 
dolar para arıyor. Bu 15 milyar dolar parayı bulma
dığı takdirde, bu planını icra etmesi mümkün değil. 
Bu 15 milyar dolar parayı nereden bulacak? 

Bu Hükümet, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla 
olan münasebetleri düzelteceğini söyleyerek geldi. 
Her şey askıda duruyor, hiçbir şey düzelmiş değil. 
'Bunlardan önemlisi, şayet Yunanistan, Avrupa Eko
nomik Topluluğunun tam üyesi olursa, Türkiye'nin 
Batı kaynaklarından alabileceği çeşitli borçlar, yar
dımlar, tem'in edebileceği çeşitli finansman imkânla
rının geniş çapta kuruyacağını herkes bilmelidir. 
«Efendim, onlar vermezse, biz de başka yerden alı
rız.» Varsa, başka yerden alın; yalnız, «duvarın öbür 
tarafı» falan gibi • sözlerin edilmesinin anlamı yoktur. 
(AP sıralarından alkışlar.) «'Duvarın öbür tarafı» de
diğiniz yer neresi ise, hiç kimse aklına macera koy
masın; milletin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
rar vermediği öyle duvar aşmalarına falan hiç kimse 
cesaret edemez, o şeyleri yapamaz da. Açıklıkla ifade 
edelim, biz, Türkiye'nin menfaatlerini düşünürüz; 
Türkiye'nin menfaatlerini düşünmekten tabii bir şey 
olmaz. Yalnız, bugünkü dünyadaki bütün münasebet
ler bağırmaya, çağırmaya, hisse dayanmıyor karşı
lıklı menfaatlere dayanıyor. En yakın olduğunuz mem
leketler, en samimi olduğunuz memleketler, «kardeş» 
dediğinliz memleketlerle olan münasebetlerinizde dâ
hi, mutlaka akla dayanıyor, karşılıklı menfaate daya
nıyor; bunlar karşılıklı menfaatleri© çözülecektir. 

Özetle şunu söylemek istiyorum: (Hareketli olmuş
tur, Montrö Seferine çıkılmıştır; Montrö'den gelin-
miştl'r; Karamanlis'in iyi niyet sahibi olduğu iddia 
edilmiştir; Türkiye'nin köşeye sıkışmasını istemediği 
iddia edilmiştir. Aradan 14 ay geçmiştir; hiçbir mus
luk damlamıyor. Türkiye üzerine konmuş bir kâbus 
var; bu. kâbusu Yunanistan'ın dağıtıvereceğini bekle
mek yanlıştı, o zaman da yanlıştı, şimdi de yanlıştır. 

Nihayet, Birleşik Amerikayla münasebetlerimizde, 
ortak, savunma tesislerinin, yeni anlaşma yapılmadan 
ve bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinden ge
çi rilmeden işletmeye açılması yanlıştır, hukuki mes
netten mahrumdur, Türkiye menfaatlerinin aleyhine
dir. Aldılar, işletiyorlar, siz yine açıktasınız. «E, efen
dim, bunda bizim menfaatimiz var...» Var ama, riski 
de var; ilave riskleri karşılayacak imkânları buisay-
dık hiç olmazsa. Kiraya verelim memleketimizde 
bir yeri demiyoruz; ama kendi memleketimizde birta
kım tesisleri müşterek tesis olarak işletmeye devam 
ettiğimiz zaman, üstümüze husumet çektiğim'iz de bir 
gerçek. «E, dostluk dostluk» anladık ama, Türkiye 
bu kadar ağır yükü kaldıramaz ve savunmasına, söy
ledim, 102 milyarlık RE - MO Projesi lazım; bu yok 
orta yerde. 
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Türk dış politikasının hedefi, Türkiyelin ekono
mik kalkınması, Türkiye'min savunmasının imkânla
rını sağlamak ve Türkiye'nin bir dostluk müstevisi 
üzerinde haklarını sağlamaktı. 

Türk dış politikası, geçen 14 ay zarfında, bu mak
satların hiçbirisine hizmet etmemiştir. Özetlersem, 
biliyorum Başkan sabırsızlanıyor, zaman geldi, neyi 
özetleyeceğiz; söyledikerimizin özetli şudur: Türkiye 
büyük meselelerle karşı karşıyadır, zor meselelerle 
karşıyadır. Bunlar, altından kalkılamayacak mesele
ler değildir. Başkaları nasıl ayakta duruyor? Biz bu 
zamana kadar nasıl ayakta durduk? Esasen, bunların, 
altından kalkılamayacak meseleler olduğunu biz ilan 
'edersek, ıkemdi kendimizi saf dışı ederiz, saf dışı; yani, 
bu' meselelerin altından kalkacak güce sahip değiliz. 
E, ne olaca'k? Örtün ki ölelim... Buna razı olmayız. 
(AP sıralarımdan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

'Bugünkü Hükümet, bu meselelerin altında ezilmiş
tir, bu meselelerin altından kalkamayacağı kesinlikle 
görülmüştür; dört saate yakın zamandır bunu anlat
maya çalışıyoruz. Enflasyon diyoruz, bırak gitsin; 
anarşi diyorsunuz, bırak gitsin; «Canım, bunu bu se
ne önleyemeyiz, bakalım gelecek seneye Allah 'kerim,» 
gibi bir tavrın içerisindedir. Zaten, düşme korkusu 
içine girdiğinden, sadece kemdi sandalyesini korumak 
gibi bir hevesin içine de girmiştir; büyük meseleler 
askıdadır, Hükümet de seyircidir. Böyle Hükümet 
olmaz, dünyanın hiçbir yerinde böyle hükümet ol
maz; bunun sonu gelmiştir. 

Bu bütçe 'konuşmaları gayet tabii ki, birçok şey
leri yeniden ortaya koyacaktır; ama şunu ifade ede
lim ki, bu Hükümetten başka, kendisini, ayakta du
rabilir şeklinde gören yok; ama bir hükümetin, ken
di kendisine ileri ömür biçmesi bir şey halletmez. Gün 
ola harman ola; Cenabı Allah bu büyük milletin dai
ma yardımctsıdır. Bu kadar kötü idare, zulüm, hak
sızlık, çile, ıstırap, yokluk, kan... Bu kadar kötü ida
reyi hiç bu memleket görmedi, buna da dayanmaya
caktır. Cenabı Allah milletimizin yardımcısı olsun. 

Hepimize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta ve sürekli alkışlar, MHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Sayın Hayrettin Uysal'da; buyurunuz Sayın Uysal. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; büt
çe münasebetiyle, geçmiş, gelecek ve bugün ve bugü

nün durumu, her şey konuşuluyor; bu, bizim bir ge
leneğimiz. Elbette ki, doğru; konuşulacak, anlatıla
cak, eleştirilecek; birtakım meselelere, herkesin ken
di değerlendirme açısından doğru ya da yanlış, yak
laşılacak. 

Değerli arkadaşlarım, eskiden muhalefet partileri 
konuşurlarken birtakım eleştiriler yaparlarken, «ik
tidar partisi, muhalefet partileri, her biri ayrı ayrı 
kendi ölçüleri içerisinde saatler kullanıyorlar. Bu 
saatleri üst üste koyarsak, toplarsak, iktidara söz 
düşmüyor; muhalefet her türlü hakkı iktidardan çok 
daha fazla kullanıyor» deniliyor; şimdi, muhalefet 
partileriyle iktidar yer değiştiriyor, o zaman, dünün 
iktidar partisi bugünün muhalefet partisi, bu Meclis
te zaman zaman, konuşmalarının kısıtlı olduğundan, 
sürelerinin az olduğundan söz ediyor. Bugün 3 mu
halefet partisi 4'er saatten 12 saat burada konuşma 
yaptı; biz şimdi, kısa bir süre içerisinde, çok da vak
tinizi almadan, bu eleştirilere Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına cevap vermeye çalışacağız. 

Biraz önce buradan ayrılan Sayın Anamuhalefet 
Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel konuşması
nı bitirirken, üç sözcükle bazı hususları kendi açısın
dan değerlendirmeye çalıştı : «Anarşi, bırak gitsin; 
enflasyon, bırak gitsin; bu Hükümet düşme korkusu 
içine düşmüştür.» 

Bir kez, şunu açıkça belirtmek isteriz ki, bu Hü
kümetin, bu iktidarın, ne içinde düşme korkusu var
dır (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ne 
de bu iktidar, göreve başladığı günden bu yana, «anar
şi, bırak gitsin» demiştir; ne, «Enflasyon, bırak git
sin» demiştir. Ciddi bir hükümet anlayışıyla mesele
lerin üzerine eğilmiş, meselelerin üzerinde durmakta
dır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada Sayın Süley
man Demirel, o konudan o konuya, bu konudan şu 
konuya, çeşitli meselelere atlaya atlaya birtakım de
ğerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeler elbette ki, 
kendi konumları içerisinde, kendi tanımları içerisin
de ve kendi mantığı içerisinde, kendisine göre doğru 
olabilir. Ancak, bir şey söylemek isteriz ki, Türkiye' 
de elbette ki, her konu eleştirilir; birtakım meseleler 
eleştirilecektir; birtakım doğruları bulmak için, 
birtakım yanlış şeylerin üzerine basılacaktır, bir
takım yanlış şeyler dile getirilecektir. Bu ülke hepi
mizin ülkesidir. Türkiye Cumhuriyetinin, ülkesiyle, 
milletiyle gelişmesi ve Türkiye'nin çağdaş bir devlet 
olabilmesi için, her parti, elinden geleni, iyileştirme 
yolunda birtakım katkılarda bulunmay; elbette ki is-
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ter. Ancak, meselelere bakarken, o meseleleri hemen 
bugünün çizgisi içerisinde yakalamak ve bugünün çiz
gisi içerisinde o meseleleri değerlendirmek yanlıştır 
ve doğru değildir. 

Geçen yıl, 1978 yılının biraz öncesinde bu Hükü
met işbaşına gelmiş ve 1978 Bütçesini, geçmiş Hükü
metin hazH-ladığı bütçe olarak almış ve o bütçede bir
takım onarımlar ve iyileştirmeler yaparak kendisine 
mal etmiş ve uygulamaya koymuş; bu yılki bütçesi 
ise, bu Hükümetin tamamiyle kendi damgasını taşı
yan bir bütçedir. 

1978 öncesi Türkiye ekonomisine bakacak olur
sak; bugünkü güç ekonomik koşullar, kuşkusuz, bir
denbire ortaya çıkmış değildir; geçmiş dönemlerde 
uygulamaya konulmuş bir dizi kararlar ve politika
ların ürünüdür. O politika ve kararların olumlu ya 
da olumsuz sonuçları, ekonomiye gecikmeli olarak 
elbet yansır ve somut etkilerini daha sonraki dönem
lerde gösterir. Bugünkü ekonomi, dün alınan, daha 
önceki gün ve dönemlerde alınan yanlış kararların 
izlerini ve sonuçlarını taşımaktadır : Tepe noktasına 
ulaşmış bir enflasyon, döviz darboğazı, dışa bağımlı 
ve tüketime yönelik, çarpık, yüzeysel bir sanayileşme, 
aşırı tüketim eğilimi, dış saygınlığını yitiren bir Tür
kiye ve onun dayalı olduğu sınırsız dış borç politika
sı, sabit ve dar gelirli geniş halk yığınlarının ağırla
şan yaşam koşullarıdır; geçen yılların yanlış, dağınık, 
tutarsız ve savurgan ekonomik politikasının bugünkü 
kaçınılmaz sonuçlarıdır. 1971 yılından sonra dünya 
'konjonktüründe ve işçi dövizinde ortaya çıkan uy
gun koşullar, 1973 sonlarına doğru Türk ekonomisi
ni bir ölçüde rahatlatmıştı. Petrol fiyatlarına sürekli 
yapılan fiyat zamlarıyla, dünya ekonomisi, Türkiye' 
nin ekonomisini de bir büküm noktasına sürüklemiş
ti. Bu koşullar altında, ileriki dönemlerde Türkiye'yi 
ekonomik bunalımla karşı karşıya bırakmayacak ye
ni politikalar ve kararlar alması gerekirken, Adalet 
Partisinin MC iktidarları, bunun farkına bile vara
madılar; borç, petrol ithal etmekle ve piyasada arz 
ve talep dengesini korumaya çalışmakla ve bunu borç
lanarak sağlamakla işin içerisinden sıyrılacağım zannet
tiler. Daha önce, kıt kaynak olan yerli petrole rağ
men, modernizasyon adı altında demiryolu ulaştır
macılığı, dizel motorlarla çalışan lokomotiflere, hem 
de ithal edilerek bağlanmış; linyit kömürüyle çalışan 
çimento fabrikaları, fuel - oille çalışır hale getirilmiş
tir. 

Hidrolik barajların yapımı yerine, fuel - oil sant- \ 
raileri kurulmuş; fuel - oil santrallerinin geciktiği yer

de gaz türbinleri ithal edilmiş ve Türkiye, Adalet 
Partisinin iktidarında, petrol aracılığıyla dışa bağımlı 
hale getirilmiştir. 

Türkiye'nin ekonomisi o duruma getirilmiştir ki, 
yurt dışında; ama nerede olduğu kimimizce bilinme
yen, ama bazılarınca da bilinen bir otorite, bir Buda 
heykeli, düğmeye bastığı, vakit ekomiyi tümüyle dur
durabilecek olanaklara Adalet Partisince sahip kılın
mıştır. Enerji sektöründe bu böyle olmuştur; petrol
de bu böyle olmuştur; kâğıt üretiminde bu böyle ol
muştur; gübre sanayiinde bu böyle olmuştur. Ekono
minin soluk alabilmesi için Buda Heykelinin peşine 
düşmek, onun gönlünü almak, onu insafa çağırmak 
ya da onun insafına sığınmak zorunluğu ortaya çık
mıştır. Yurt dışından ekonomimizin ve siyasetimizin 
koşullandırılması ve yönetilmesi, bazen petrolde, ba
zen askeri yardımda ve bazen kredi musiluklannda 
kendini hissettirmiştir. Üretimimizin hammaddeleri 
dışa bağımlı hale getirilmekle kalmamış, ekonomik 
ve siyasal kararlarımız da dış otoritelerin isteklerine, 
telkinlerine ve bazen de buyruklarına bağlı hale ge
tirilmiştir. Bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin 'karşı 
karşıya, çözmek durumunda kaldığı en büyük sorun
lardan biri budur. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Anamuhalefet 
Partisi Lideri bu alışkanlığından kurtulamayarak, 
Kıbrıs'a çıkmanın ne getirip, ne götüreceğini sorma
ya; bir başka küçük partinin liderinin de, Amerika' 
ya danışıp danışmadığımızı ortaya atmaya kendileri
ni zorunlu gördüklerine Türik toplumu tanık olmuş
tur. 

Çağımızda bağımsızlık, tek boyutlu bir kavram 
değildir; ekonomide olduğu kadar, siyasette ve devlet 
yönetiminde de söz konusudur. Adalet Partisi ikti
darları, bağımsızlığa, bu üç boyutu kazandırma ce
saretini ve çağdaşlığını gösterememişlerdir. 

Anaçizgileriyie, 1973 - 1977 döneminde yatırım
ların gerçekleşme oranları gözden geçirildiği zaman, 
gerçekleşme oranlarının, turizmde •% 56,8 ile en dü
şük düzeyde olduğu; bu oranın, eğitimde 1% 59,7'yi 
aşmadığı ve enerji sektöründe '% 78,2 olarak kaldığı 
görülür. 

Yatırımların bu denli geri kaldığı bir ülke, bu-
günlkü ekonomik darboğazların gerideki nedenlerine 
bağlı olmaktan elbette ki, kolaylıkla kurtarılamaz. 

Enerji sektöründe yatırım % 100 gerçekleşse bi
le, enerji sıkıntısı söz konusu olacaktı. Çünkü, ener
ji sektörüne yeterince kaynak ayrılmamış ve Türki
ye kendisi elektrik üreteceği yerde, 'komşusu Bulga-

— 122 — 



M. M«tffifi B : 54 1 6 , 2 . 1 9 7 9 0 : 3 

ristan'dan elektrik ithal eder duruma düşürülmüştür. 
1977 yılında Bulgaristan'dan ithal ettiği elektrik ener
jisinin karşılığını Bulgaristan'a ödeyebilmiş midir? 
Hayır, ödeyememiştir. Eğer ödeyememişse, başlangıç
ta enerji sektöründe yapılan yatırım hatalarının so
nucunda ödeyemez duruma düşmüştür. 

Türkiye, ileriki yıllarda petrol bulamaz*, dizel lo
komotifleri çalışamaz, çimento fabrikaları çimento 
üretemez ve fuel - oil santralleri elektrik veremezse, 
bunlar, iktidarın petrol bulamamasından değil; Tür
kiye'nin, petrole, candarnarıyla bağımlı hale getiril
mesinden ötürüdür. 

80 milyar kilovat saatlik su potansiyeli olan bir 
ülkede petrol santralleri kurmaya çalışmak, Türkiye' 
nin çıkarlarını yeterince koruyamamak, bağımsız bir 
politika uygulamamak demektir; Adalet Partisinin 
günahı işte buradadır. 

Bununla birlikte, Adalet Partisi döneminde tüke
tim sürekli kamçılanmış, yurt içi tasarrufların artı
rılmasına yeterince özeri gösterilmemiştir. Böylece or
taya çıkan iç tasarruf yetersizliği, yatırımların gecik
mesine neden olmuş ve yatırımların gecikmesi de, 
iç tasarrufların yeniden yetersizliğini ortaya çıkar
mıştır. Adalet Partisi iktidarından devralınan ekono
minin içindeki darboğaz bu özelliklere sahiptir. 

Tüketimdeki ters oluşuma koşut olarak, toplam 
yurt içi tasarrufların gayri safi milli hâsılalar oranı 
sürekli düşme göstermiş, 1973'te % 19,4 olan bu 
oran, 1974'te % 18,7, 1975'te % 17,6 ve nihayet 1977' 
de de % 15,15'e kadar azalmıştır. Bu azalış, Adalet 
Partisi ve MC iktidarları dönemlerinde, bir yandan 
Merkez Bankası döviz rezervlerinin eritilmesi; öte 
yandan, gereksiz tüketim mallan ithalatının kırbaç
lanması ve büyük kentlerde, mutlu azınlığın, her ara
dığını a!k ya da karaborsadan bulabilmesi politikala
rının, yani savurganlığın, yani yurt çıkarlarına ters 
düşmenin doğal sonucudur. 

îç tasarrufun düşmesi ve tüketimin giderek gerek
siz boyutlara ulaşması yanı sıra, Merkez Bankasının 
para politikası da, enflasyonu artıracak boyutlara 
ulaşmıştı. 1972 sonunda 20 milyar lira olan emisyon 
hacminin, 1977 yılı sonunda 4 katı artarak 79 mil
yar liraya ulaştığı görülür. Emisyon hacmindeki bu 
sakat artış, gayri safi milli hâsılayı, enflasyon körü
ğü yoluyla şişirmiş ve reel gelirin yeterince gelişme
sine engel olmuştu. 1974 yılından sonra gerek Hazi
nenin, gerekse KİT'lerin Merkez Bankasına net borç
lanmaları, emisyon hacmini aşırı ölçüde yükselten 
baskılarını sürdürmüştü. Bunda KİT'lerin işletme 

açıklarının ve yatırım yükümlülüklerinin artması ya
nı sıra, programlarda öngörülen finansman kaynak-
larnın gerçekleşmemesinin de rolü vardır. Örneğin, 
1971 ile 1974 arasında KİT'lerin toplam, 4 yılda, 
3 482 milyon l:irav kârları varken, 1975 ile 1977 yıl
lan arasında, 3 yılda bu kârlar erimiş, KİT'ler 17 815 
milyon lira işletme zararı ile bilançolarını kapatmıştı. 
1974 yılında 829 milyon Türk Lirası kârlı durumda 
olan KİT'ler, 1977 yılında bunun 10 katı zarara dü
şürülmüşlerdir. Demire!, önce bunların hesabını ver
melidir. 

«Büyük Türkiye»! ve «Refah Göstergeleri» adı 
altında, Türk toplumu «Büyük Türkiye» sloganı ile 
uyutulurken, Süleyman Demirel dış kaynaklara avuç 
açan ve özel sektöre sırtını dayayan politikasını ra
hatça yürüteceğini zannetmiştir. Bugün onun bu po
litikasının suya düştüğü ve kendisinin iktidardan in
diği gerçeği karşısındaki hırçınlığını artık yadırganı
yoruz. Şimdi, «Büyük Türkiye»fyi komşularınızla 
karşılaştırarak, Türkiye'nin nasıl avutulmak istendi
ğini, geçmişte, ortaya çıkarmak istiyoruz. 

,1974 - 1976 dönemine ilişkin istatistiklere göre, 
10 bin kişiye düşen, örneğin kitle taşıt aracı Türki
ye'de 80 iken, Yunanistan'da 480'dir, Yugoslavya'da 
720'dir, Portekiz'de 970'dir, İtalya'da 2 570'dir. 

10 bin kişiye Türkiye'de 6 doktor düşerken, Yu
goslavya'da bu sayı 14'tür, Yunanistan'da 3 katıyla 
20'dir, ispanya'da 16'dır. 

Türkiye'de her 10 bin kişiye 250 telefon düşer
ken, Yunanistan'da 2 210'dur. 

Kişi başına gayri safi milli hâsıla Türkiye'de 
1 000 dolarken, Yugoslavya'da 1 510 dolar, Yuna
nistan'da 2 400 dolar, İspanya'da 2 890 dolardır. Bu 
rakamlar, zamanın Başbakanı Demirel'in Türlk top
lumuna ne ölçüde gerçekleri yansıttığını belirtir ve 
büyük Türkiye'nin hayallerle değil, gerçeklerde an
cak büyütebileceğini belirtir. 

Değerli arkadaşlarım, eski iktidar, 1976 yılının 
son günlerinde büyük bir acelecilik içerisinde, bir
takım, sözde sanayi atılım projelerini, yatırım prog
ramına ekledi. 

Burada hem Milli Selamet Partisi Genel Başkanı 
Sayın Erbakan, hem de Adalet Partisi Genel Başka
nı Sayın Demirel bu konular üzerinde özellikle dur
dular; Türkiye'de sanayileşmenin yapıldığını, ve ken
di zamanlarında büyük boyutlar kazanıldığını ifade 
ettiler. 

Şimdi bunlara biraz dokunalım. 1976 yılının son
larında, büyük bir acelecilik içerisinde birtakım söz
de sanayi atılım projelerini, yatırım programlarına 
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ekleme olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Gübre fab
rikaları, çimento fabrikaları, Makine ve Kimya En
düstrisi için birçok fabrikalar... Bu projeleri progra
ma eklerken, bir sanayi atılımı yaptıklarını söylü
yorlardı; ama asıl amaçları, o günkü iktidarım, bu 
sözde projelerle halikımızı kandırmak ve bu projeler 
için kuracakları kadroları, kendi siyasal amaçlarının 
ve partilerinin yurt düzeyindeki örgütlenmesi 'için 
kullanmaktı; »böylece, devlet kasasından ve balkın 
sırtımdan Kendi partilerimi, yaklaşan seçimler için ha-

- zırlamaktı. 
Bu sözde sanayi projelerine ilk önce Devlet Plan

lama Teşkilatı karşı çıktı; bu sözde projelerin iç ya 
da dış para gereksiniminin nasıl ve nereden sağlana
cağının, yer seçimlerinin yanlış seçildiğini, hammad
de sorunlarının hiç düşünülmediği, talep projeksiyon
larının yapılmadığını, projeler içim enerji ve altyapı 
sorunlarının var olup olmadığımın dikkate alınmadı
ğını, düşünülen sözde fabrikaların tekmiik ve ekono
mik etütlerinin yapılmadığını ve bu nedenle de fab
rika maliyet rakamlarının gerçeklerle hiç ilgisi olma
dığını Devlet Planlama Teşkilatı temsilcileri ortaya 
koydular. 

Ancak, o günkü siyasal iktidarın etüt, proje, kıt 
kaynak, tekniik, ekonomi, hammadde, enerji ve ben
zeri gibi bilimsel gerçekleri dinleyecek tutumları yok
tu. Çünkü, propaganda ve siyasal hırs, birinci plan
da idi. Bu tutumladır ki, yatırım programı şişirildi 
ve hemen yurt düzeyine dağılıp, o meşhur gülünç te
mellerini atmaya ve ülkenin sınırlı kaynaklarımı sa
vurmaya başladılar. 

Bu durumun en belirgin örneklerinden birini güb
re sektöründe görüyoruz. Burada, gübre konusuyla 
ilgili konuşmalar yapıldığı için, özellikle biz de güb
re sektörünü seçtik. Acele olarak programa aldıkla
rı 12 fabrika için ellerinde herhangi bir üretim pro
jesi! olmadan, bina temelleri atmaya ve büyük tören
ler yapmaya başladılar. Bu törenlerdeki araba kon
voylarının büyük bir bölümünü, o zamanki Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığındaki çeşitli mevkilerde bulu
nan yöneticileri taşıyan devlet arabaları dolduruyor-
du. 

Bu törenlerle temel attıkları binalar, sözde pro
jelerin fabrika birimleri değil, gerçekte lojman bi
nalarıydı. Fabrikasının ne olacağı bilinmeden, loj
manlarını yapmak istediler ve başladıkları bu bina
ları, yöre halkına, «fabrika» diye anlattılar. Sayıla
rı yüzlerle ifade edilecek daireleri içeren bu binala
rın hafriyatları, temel işleri ve bir kısım kaba in-
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saat bölümleri içim 1977 yılında 410 milyon lira har
candı; ayrıca, 112 200 000 liraca borca bırakıldı. 

Yarım milyar lira bu sektörde, bu sözde projele
re harcanırken, mevcut gübre fabrikaları parasızlık 
yüzünden hammadde ve malzemesizlikten işlemezken, 
-örneğin Samsun'daki gübre fabrikası 1977 yılı son 
döneminde hammadde yokluğundan durdu; ancak 
bu Hükümet döneminde göreve gelen yönetim, Ni
san 1978'de bu fabrikayı tekrar üretime geçirdi. 
Mevcut fabrikaları, işletmeyi bırakıp, gösteriş temel
lerine para harcamanın en canlı örneğidir Samsun 
Gübre Fabrikasının durumu. 

Bu aşamada programa alarak temel attıkları pro
jelerin 1977 yılı yatırım gerçekleşmesi durumuna bir 
bakalım: Azot Sanayii 1977 yılı çalışma raporumda 
belirtildiği gibi, bu sektörde temelini attıkları fabri
kaların gerçekleşme oranı % 0,8 - % 1,1 - % 0,4-
% 1,5-% 1,7-% 0 ,2-% 0,4. 

Gübre gibi, Türkiye için önemli yatırım projele
rinin böylesine iğreti bir tutum ve davranışla ele 
alınması üzülecek bir olayıdır. Bu durumda «büyük 
sanayi, ağır sanayi» gibi sözlerle yıllar geçmiş ve 
1978'de yeni Hükümet göreve gelmiştir. 

Manzara şudur: Hiçbir üretimle ilgüsi almayan 
birtakım bina ve toprak işlerine, sadece gübre sana
yiinde 410 milyon lira harcanmış, müteahhitlere sa
dece gübre sanayiinde 112 milyon lira borç yapıl
mış; bazı işler yarım durumda, bazıları ise ihale edil
miş, temel atılmış; fakait inşaata başlama yerine, ba
zı binalar büro diye kiralanmış; fabrika yapılacak 
diye tennal atılan arsaların sahiplik, istimlak ve ben
zeri sorunları çözümlenmiş; temel atabilmek için o 
yörede bazı kişilere birkaç yüzbinlira verilmiş ve 
o arsaların hukuki durumlarını açığa kavuşturmak, 
yoğun çaba gerektiriyor. Arsaların geriye kalan is
timlak bedelleri milyonlara ulaşıyor, milyonlar har
canarak lojman binaları yapılmak istenen fabrikala
rın projeleri ortada yok. Sözde fabrikalar içlin dü
şünülen hammadde, özellikle kömür durumu hiçbir 
şekilde açıklığa kavuşturulmamış, enerji sorunu dü
şünülmemiş. 

«Fabrika yapacağız» diye kurdukları sözde şan
tiyelere ve bürolara parti militanları doldurulmuş, 
devlet kasasından beslenmekte. Bu sözde fabrikalar 
için hiçbir finansman durumu düşünülmemiş, mü
teahhitler ve arsa sahibi vatandaşlar büyük aacakla-
rı olduğunu beyan ederek yeni Hükümete başvuru
yorlar, hatta bazı müteahhitler Devleti icraya ver
meye kalkışıyorlar. 
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Yeni yönetim, gübre üretimini arttırmak istiyor, 
ama eskıi dönemin borçları yüzünden hammadde sağ
lamakta zorluk çekiyor; ekteki sınırlı kaynaklar, eski 
borçları ödemek için kullanmak durumunda bırakı
lıyor. Bu sektörde, şiir/ketin, ödenmesi gereken borcu 
1 746 000 000 Türk lirasıdır; uzun vadeli borcu 
ise, 3 462 000 000 Türk lirasına ulaşmıştır. Bunlar
dan sadece gübre sanayiinde 12 578 000 dolar borç; 
1 456 000 DM borç, 2 128 000 Fransız Frangı borç, 
10 558 0CO dolar transfer bekliyor. 

îşte size işletmelerin, yatırımların, hammaddelerin, 
personel yapısının, finansmanın durumu ile devralı
nan Devletlin yalnızca en önemli gübre sektöründeki 
manzarası: Boşa harcanmış paralar, aldatılmış halk, 
perişan ediimliş müteahhit, yozlaştırılmış personel 
politikası, çürüm'eye terk edilmiş fabrikalar ve ne ol
duğu belirsiz arsalar üzerindeki anlamsız temel çu
kurları. 

Bu arada, 1978 yılında yurdumuzda 7,4 milyon 
ton gübre tüketiliyor. Bunun 2,5 milyon tonu yurt 
içi üretimle karşılanıyor; tüm bu kötü mirasa rağ
men, Azot Sanayii, 1978 yılında 67 bin ton daha 
fazla üretim yapıyor. 

Yurt dışından alınan 4,9 milyon ton gübreye de, 
356 milyon dolar ödemek zorunda kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Süleyman Demirci 
biraz «önce burada gübreden söz ederken, gübre 
açığının ve Türkiye'de gübre bulamamanın birtakım 
unsurlarını, kendi görüşlerine göre açıklamaya çalıştı. 

Şimdi ona da cevap verelim: 

Gübre sanayimizin teknoloji durumu ise bir baş
ka sorun. Hammadde yönünden Kütahya fabrikala
rı hariç, geri kalan fabrikalar tümü ile dışarıya ba
ğımlı durumda. Bu •bağımlılık, Süleyman Demire! 
Hükümetleri zamanında perçinlenmiştir. 

Dış ülkelerdeki hammadde sahipleri istedikleri 
anda bizim fabrikalarımıza hammadde vermiyorlar 
ve fabrikalarımızı durduruyorlar. Geçmişin tüm bu 
kötü politikalarına rağmen, şimdi bu Hükümet, bu 
Cumhuriyet Hükümeti, 1978 yılında kullanımını en 
yüksek düzeye ulaştırmıştır. Nitekim, 1977 yılında 
3,48 milyon ton olan azotlu gübre tüketimi, 1978 yı
lında 3,697 milyon tona çıkmıştır. Fosfatlı gübre 
tüfcetJimıi ise, 3 198 000 tondan 1978'de 3 735 000 
tona çıkmıştır. Bu mudur başarısız gübre politika
sı? Ayıptır bunları söylemek. Gerçekleri olduğu 
gibi, saptırmadan, çarpıtmadan ortaya koymak ge
rek. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan burada 
konuşurken, «uçan kuştan dahi borç isteyen bir 
Hükümet» sözünü kullandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından önceki hü
kümetleri, sanıyoruz ki, bu sözüyle mahkûm etmek* 
istedi. 30.9,1977 günü Türkiye'nin dış ülkelere top
lam borcu 4 031 000 000 dolardı; yani, bu Hü
kümet göreve gelmeden önceki tespittir bu. Bu borç, 
sağ iktidarlar ile MC iktidarının 1978 yılı başında 
Türkiye'yi dış dünyaya yaklaşık 100 milyar TL.'lık 
bir borç yükü altında bırakarak iktidardan düştük
lerini gösterir. 

Türkiye'yi bugün uçan kuştan borç isteyen bir 
ülke durumuna getirenler, Demire! ve Erbakan zih
niyetini taşıyan iktidarlardır. Bugün Türkiye'de 
her kişi, bu çarpık, bu sakat politika yüzünden dış 
ülkelere 2 500 TL.'sı olarak borçludurlar. 

Demirel'in zaten bu konuda bir sözü vardır: 
«Borç, yiğitin kamçısıdır» der. Demire!, bu sözü 
kullanırken, o kamçıyı, sanıyoruz belli kesimdeki, 
belli çevredeki kişiler için kullanmakta; çünkü bu 
borçları har vurup harman savurarak, Türkiye'yi 
bugün bir enkaz olarak devralan Cumhuriyet Hükü
metinin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek için 
uğraştığı bir ülkenin mirasçısı olduğunu da göster
mektedir bu sözler. 

Sağlıklı yönetilen bir ülke bu borç yüküyle bu
günkünün iki katı gelir sağlayabilir ve borca muh
taç olmaktan kurtulabilirdi. Eğer bu borçlar baha
rat, gümüş parlatma tozu, oyun kâğıdı, şapka, bas
ton, şemsiye, pasta ve benzeri gereksiz tüketim mal
ları ithalatında kullanılmamış; sanayileşmenin kay
nağı olan teknolojik tercihlerde kullanılmış olsay
dı. 1978 yılında damızlık at ithal edildiği halde, 
bunun 100 bin dolarlık bedelinin ödenmediği devlet 
arşivlerinde belge olarak bulunmaktadır. 

1978 yılı başında Cumhuriyet Hükümetinin dev
raldığı borçların arasında 2 dolarlık, hatta 10 dolar
lık ödenmemiş borçların dahi yer aldığı görülür. 
4 031 000 000 dolarlık toplam borcun 3 500 000 000 
doları 227 bankadan alınmıştır. Bu bankalar Tür
kiye'yi müflis ilan ederken, Cumıhuriyet Halk Par
tisi iktidarı, 1,2 milyar doların ertelenmesine ola
nak sağlamıştır. îşte, dış gezilerle Türkiye'nin hay
siyetini, Türkiye'nin onurunu kurtarmak için yapı
lan çabaların sonucu; Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı döneminde meyvesini vermiş ve 1,2 milyar 
doların ertelenmesi sağlanmıştır. 

Devralınan borç arasında 500 milyon doları, 
1977'de ithal edilen. petrolün bedelidir ve MC ikfci-
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barları taraf ınadn ödenmemiş olup, 1978 yılına raist- I 
lamıştır ve 1978 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ilk- I 
tidarı tarafından bu borç ödenmeye başlanmıştır, j 
1978'de iktidara geldiğimiz zaman Gabon'dan Ben-
galdeş'e,. Kızıl Çin'den Amerika'ya kadar 58 ülke
ye borçlu idik; Gabon'daki uçaln kuşa da borçlu 
lidlik, 

Borçlarımızın bazıları şunlardır: Panama 7 000 
dolar, Jamaika 10 500 dolar, Bengaldeş 108 000 
dolar, gabon 2 000 dolar. 

Sağlıklı bir yönetim, 'kendi ihracatının belli bir 
oranında ancak borçlanmayı göze alabilir; bu oran 
'% 10'u veya % 15'i geçmemelidir. Oysaki, Sü
leyman Demire!, 1965'te iktidara geldiği zaman 464 
milyon dolar, yani ihracatımızın % 37'slini dış bor
ca; 1966'da 490 milyon dolar, yani ihracatımızın 
% 30'unu dış borca; 1970'de ise 588 milyon dolar, 
yani ihriacatımızın % 34'ünü dış borca tahsis ede
rek, kalkınmanın gerektirdiği atılımı, kendi isabet
siz ve savruk politikasıyla frenlısmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Demirel'in konuşmasın
dan bazı örnekleri sizlere sunmak istiyorum. Demi
rel, «1977'den ne devraldığını söyleyenlere sorar
lar» diyor «1978 başından devraldığınız enflasyonu 
ne yaptınız? Durdurduysanız, başarı alametidir.» 

Değeri arkadaşlarım, 1978 yılının ilk ayların- I 
daki hızlı fiyat artışlarının nedeni de, Demirel'in j 
daha önce izlediği politikalarının sonucudur. Enflas
yonun birden durdurulduğu, elbette ki, dünyada gö
rülmemiştir; ama 1978 yılı Eylül'ünden itibaren ge
çen yılın aynı aylarıyla karşılaştırıldığında, enflasyo
nun hızı kesilmeye başlamıştır. Toptan eşya fiyat
larına bakarsak, aylar itibariyle durum şudur: 1977 
Eylül % 8,7, 1978 Eylül % 4,2. 

1977 Ekim % 4,7, 1978'in Ekim'i % 2,7. 
Kasım 1977 % 3, 1978'in Kasım'ı % 2,3. 
1977 Aralık % 3,5, 1978'in Aralık'ı % 2,9. 
Demire! «Kredi devlete verilir; kapılar suratını

zla çarpıldı» diyor. Geçen yıl devrettikeri bütün I 
zorluklara karşın, 600 milyon dolardan fazlası prog
ram kredlisi olmak üzere, 2 milyar dolara yakın 
kredi sağlanmıştır. Üstelik, Demirel döneminden 
devralınan milyarlarca dolarlık, ödeme noktasına 
gelmiş dış borçlar da ertelenmiştir. 1977'de Mer
kez Bankası çekleri geri çevrilen DÇM'lerle, gününü 
kurtarmatya çalışan Türkiye'sinden, bu olanakları 
sağlayan bir Türkiye durumuna gelmek, elbette ki, 
başarıdır. 

Süleyman Demirel rakamları hem çarpıtıyor, 
hem ıb rakamları gerçek yerine oturtmadan, şim- i 
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diye kadar alıştığı gibi, aklına ne gelirse onları 
söylüyor. 

Şimdi bir başka örnek: Demirel, «Kalkınma 
hızı sıfıra inmiştir» diyor. «Hesapları çıkarsınlar, 
sıfır olduğu görülecektir. Diyecekler ki yüzde 
3'tür.» 

Başta Sayın Demirel olmak üzere, diğer mu
halefet sözcüleri de, 1978 kakınmıa hızı için yeni 
'bir yöntem buldular. İstatistiğin resmi rakamlarına 
göre «% 3'tür» denildiği zaman, «nüfus artış hızı
nı çıkarın, sıfır kalır» diyorlar. 

Kendilerinin iktidarda olduğu dönemlerdeki kal-
kırama hızını verirken, nüfus artışını çıkararak yap
madıklarına göre bu akılarına gelmediğime göre, o 
zaıman şunu sormak gerekiyor kendilerine: Acaba 
kendi iktidarları dönemlerinde, Türkiye'nin nüfusu 
artmıyor muydu? Kaldı ki, 1977 yılında da kal
kınma hızı % 4 olmuştur. Eğer, nüfus % 3 artıyor
sa ve bunu çıkarırsanız geriye % 1 kalır; bu da fu-
karalaşmadır. Esasen, kalkınma hızının son yıl
lardaki düşme sürecini de Demirel başlatmıştır. Bir 
hesap adamı olan Demirel'in, kendi dönemlerinde 
başlatılan düşüşün, 1 yılda birden blire tümüyle 
tersine çevrilmesi mümkün değildir. Biz, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak, yıllardır yanlış politika
larıyla devrettikleri Türkiye sorunlarının, bu tür 
düşük kalkınma hızlarıyla çözümlenemeyeceğini ken
dilerine anlattık. Demirel, «koltuk sevdasına ken
dinizi kaptırdıysanız, onun da çaresini buluruz» de-
diler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada biraz dura
lım. Biz bir çaresizlik içerisinde' değiliz. Buraya 
her birleşimde Cumhuriyet Halik Partisi Grubu tam 
sayı ile geliyor; Gensorular veriliyor, engelleme için 
veriliyor. Engelleme için verilen Gensoruları biz 
engellemeyi düşünmedik, düşünmüyoruz. Kendi
mizi, iktidarımızı engelleme, Gensorularınızla de-
netletmekten kaçmıyoruz; ama sonunda bir oyla
ma yapıyoruz; yaptığımız hu oylamada, muhalefet 
partisi bir avuç kişi burada oy veriyor kendi Gen
sorularına; biz 226, 229 arasında her gün bu Hü
kümete güven veriyoruz, güven tazeliyoruz; fakat 
bir türlü, Süleyman Demirel ve muhalefetinin ak
lını başına getirtemiyoruz. (CHP) sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz bir çaresizlik içe
risinde değiliz. Çaresizlik içerisinde Sayın Süleyman 
Demirel ve muhalefet cephesidir. 

O balkımdan, Sayın Süleyman Demireri'r* neler
den medet umduğunu burada belirtmekte yarar var. 
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Sayın Süleyman Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi
nin sanıyorum, organlarından biri olan Hergün Ga
zetesinin yazarlarından biriyle bir mülakat yapmış: 
«Bu Hükümet m'rtlet iradesine değil, koltuk satışına 
dayanıyor» demiş; «Şimdi bu Hükümeti yıkmak söz 
kokusudur» demiş; «İlk iş odur» demiş; «Çünkü o 
başarılamazsa, alternatif söz konusu olmaz. As
lında, bu Hükümet o 'kadar kötüdür, o 'kadar 
memleketi sıkıntıya sokmuştur ki, bunun gitme-
sli kayda ve şarta da bağlı değildir» demiş; «Bunun 
kayıtsız şartsız gitmesi lazımdır» demiş; «Binaenaleyh, 
bunun kayıtsız şartsız gitmesi zaruret haline gelmiştir» 
demiş. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, eğer demokrasiye ina
nıyorsak:, eğer Anayasaya inanıyorsak, hesabımız var
sa, bu Yüce Meclise geliriz; bu Yüce Mecliste her şeyi 
konuşuruz; en sert eleştirileri burada yaparız; ama bir 
şeye dikkat etmek durumundayız, o da, demokrasinin 
temel ilkelerini çarpıtmamak, kaydırmamak, demok
rasimin temel ilkelerini yürürlükten kaldıracak birta
kım hareketlere hırsla, kimle gitmemek. Eğer demok
rasiye inanıyorsa muhalefet ve başta Sayın Süleyman 
Demirel, bu sözleri söylmemesi lazım; bu sözleri söy
lüyorsa, ona söyleyeceğimiz çok şeyler vardır; ama 
söylemek istetmiyoruz; çünkü hep beraber, demokrasiyi 
sağlıklı bir noktadan, sağlıklı doğrultuda, en çağdaş 
devlet olana dek Türkiye, beraberce 'kollamak ve bu 
rejimi yürütmek durumundayız ve bu görevle yüküm
lüyüz; buradaki varlığımız ona bağlıdır. O bakım
dan bu, 'sözleri yok sayıyoruz; ama bu sözler üzerinde 
durmak da görevimiz. 

Bakın, bu konuşmada burada da tekrarladı, bu 
konuşmada gazeteci, mülakatı yapan sayın gazeteci, 
«Anlıyorum; evet, Sayın Ecevit'in basına da intikal 
eden bir söz kullanmış, büyük basın ve bilhassa TRT 
arkamda oldukça ben Hükümetten düşmem» demiş; 
bunu sayın gazeteci, Demİrel'e söylüyor; Demirel, 
bunu duymamazlıktan geliyor, yanıtlamıyor; fakat 
sonra, bugün burada, bu kürsüde aynı sözü, gerçek
miş gibi tekrarlıyor. 

Ayıptır arkadaşlar, çok ayıptır; böyle bir söz bi
zim Genel Başkanımız tarafından, Sayın Başbakan ta
rafından asla söylenmemiştir. Çünkü, bdzim Genel 
Başkanımız, Sayın Başbakan, demokratik mekanizma
ya, otlun kurallarına yürekten bağlı bir insandır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

O bakımdan, hem bunu mülakatta, «Bu Hükümet 
nasıl gider? Bu Hükümet mutlak gitmelidir, bu Hükü
met düşürülmelidir, bu Hükümet yıkılmalıdır, hiçbir 

kayda şarta tabi olmadan gitmelidir» diyecek; sonra 
hatırlatacak sayın mülakatı yapan gazeteci kendisine, 
«Böyle bir basında bir haber çıktı, buna ne dersiniz?» 
diyecek; onu cevaplamayacak, «Doğru mudur yanlış 
mıdır?» diye sormayacak; burada, «doğrudur» diye 
o sözün üzerine basa basa bu kürsüden biraz önce 'bu
nu ifade edecek. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, siyaset literatürüne 
son zamanlarda muhalefet partilerince çok çirkin 
sözcükler sokulmaya başlandı, çok ayıp sözcükler so
kulmaya başlandı. Ayrıca, bir politikacıya ve devlet 
adamlığına yakışmayacak biçimde birtakım yargıla
malar, üsluplar ortaya konulmaya başlandı. Bu o 
kadar ileriye götürüldü ki, «Allah belasını versin» 
sözcüğü dah'i, Ikonuşmalarda kullanıldı, bildirilerde 
kullarîıldı. Sert birtakım sözcükler; bunlar, demıokraıtik 
hayatı, birbirimizle ilişkilerimizi ve münasebetlerimizi 
şiddete götürür; bu şiddet, demokrasimize yarar ge
tirmez, zarar getirir; bu şiddet, sorunlara bakış açı
mıza bu ülkeye-yarar getirmez, zarar getirir. O ba
kımdan, parti liderleri, devlet adamları, hükümet et
miş olan insanlar,, bakanlık etmiş olan insanlar, bu 
sözlerden kendilerim süratle kurtarmalıdır. 

«Ülke bu zavallı Hükümetten kurtulmadıkça kim
seye rahat yüzü yoktur.» Laf mı bu, söz mü bu, bir 
devlet adamının söyleyeceği söz mü bu? Eleştiri ya
parsın, «bu yanlıştır» dersin; ama bu sözleri kullandı
ğın zaman, sana, «devlet adamı demezler; sana, «lider» 
demezler; sana, «politikacı, sağlam politikacı» demez-
lr; başka şey derler, çok başka şey derler. 

VELİ YILDIZ (îçel) — Çoban. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O başka 
şeyi de biz söylemiyoruz, kendi mantığına ve kafası
na, düzelmesi için, kendisini böyle sözlerden kurtar
ması 'için, diliyoruz, arındırsın kendisini bu kötü söz
cüklerden ve kavramlardaıî, kurtarsın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — (İçel Milltevekili 
Veli Yıldız'a dönerek) Ayıp, çok çak ayıp söylediğin 
söz. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sana ne sen 
ne karışıyorsun? 

AHMET SAYIN (Budur) — Niye karışmayayım? 
Söylediği söze bak. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekit dağ) — Pis herif. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sensin pis. 
(Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın Tekirdağ 

Milletvekili Ömer Kahraman'ın üzerine yürümesi; 
Urfa Milletvekili M. Sabri Kılıç'ııî Burdur Millet
vekili Ahmet Sayın'ın üzerine yürümesi, gürültüler) 
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BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sayın, Sayın 
Kahraman, Sayın Kılıç, rica ediyorum, lütfen yerle
rinize oturunuz. 

Sayın arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Milliyetçi Harelket Partisi Sözcüsü, sıkıyönetim is

tedikleri için, Hükümetçe savcılığa teslim edildiklerini 
•burada belirtti. 

MHP yöneticileri, o tarihte sadece sıkıyönetim is
tememişler, 'idarenin, yetki ve sorumluluğu ile birlikte 
Ordu'ya teslim etmesini bir bildiri ile istemiş ve ka
muoyuna jlaıî etmişlerdi. 

İdarenin, Orduya, yekti ve sorumluluğu ile birlik
te teslimi, bizim Anayasamıza aykırıdır; Anayasayı 
değiştirme anlamına gelen bir suç unsurunu taşımak
tadır. Bu nedenle, MHP yöneticilerinin?, demokratik 
koşullar altında, yargı önünde hesap vermekten çe
kinmelerine olanak yoktur ve bu bir Hükümet me
selesi de değildir; bu, bir yargı sorunudur. Yani, bu 
bildiriyi yayınladıkları diye idarenin Ordu'ya teslim 
©dilmesini istedikleri diye, böyle bir tutum ve dav
ranışta bulunduklarından ötürü, Hükümet kendi hak
larında ceza biçmez. Bu konuyu, «Doğru mu, yanlış 
mı? Bu istem neye varıyor, Anayasada bunun yeri 
ı^dir, ne değildir?» bunu ölçmek, biçmek, yargılamak 
ve değerlendirmek adliyeni'n işidir, yargının işidir. O 
bakıdan, burada bunu düzeltmek isteriz. 

Yine, MHP Sözcüsü, «Anarşiyi 'siyasi hasımlarına 
karşı kullanma yolu, Başbakan Ecevit tarafından ter
cih edilmiştir» diyor. 

Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri, anarşi kay
nağında yer almaktan son derece tedirgin görünmek
tedirler. Biz bu tedirginliklerini anlıyoruz. Bu tedir
ginlik, Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsünün konuş
masında da belli olmuştur. Eğer, Milliyetçi Hareket 
Partisi gibi bir parti, Türk siyasal hayatında bu bo
yutlarla ve bu içerikle örneğin, mevcut olmasaydı, 
anarşi bu boyutlara ulaşmazdı ve anarşiyi önlemede bu 
kadar güçlüklerle karşılaşılmazdı. Milliyetçi Hareket 
Partisinin bugüt-'ünün, anarşinin kaynağında yer alıp 
almadığı birlikte görelim. 

Bakın, bu akşam burada Milliyetçi Hareket Partisi
nin sözcüsü konuşurken, ondan yanm saat sonra TRT' 
de bir haber yayımlandı; bu haberi hep beraber oku
yalım. Milliyetçi Hareket Partisinin Sözcüsü burada 
konuşuyor ve bu akşam 16.2.1979 saat 19.00'da ha
ber bülteninde şöyle bir haber yayımlanıyor: «İstan-
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bul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, 1976 yılında bir 
öğrencinin özgürlüğünü kısıtladıkları ve işkence yap
tıkları gerekçesiyle 2 kişiyi 3'er yıl ağır hapis ceza
sına çarptırmışitır. 3'er yıl ağır hapis cezasına çarptı
rılan Yeni Levent Lisesi öğrencilerinden sağ görüşlü 
İlhan Şener ve Mehmet Ali Mugi, aynı okulun öğren
cilerinden sol görüşlü Abbas Sarıkaya'yı 8 Mayıs 1976 
günü kaçırarak Milliyetçi Haröket Partisi Gültepe 
Gençlik Lokalinde işkence yaptıkları iddiasıyla yar
gılanıyorlardı.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Par
tisi Sözcüsü, burada bugün işkenceden söz etli ve bu
gün burada, anarşinin kendileriyle hiç, uzaktan yakın
dan ilgisi olmadığı noktasında birtakım görüşler orta
ya koydu. O, burada konuşurken, bir sol görüşlü öğ
renciye işkence yaptıkları ve o sol görüşlü öğrenciyi 
kaçırıp, yaraladıkları iddiasıyla, Milliyetçi. Hareket 
Partisi Gültepe Gençlik Lokalinde bütün bu zorla
maları yaptıkları iddiasıyla, mahkemeye verilen 2 kişi 
3'er yıl ağır hapüs cezasına çarptırılıyordu. Bu yanıt, 
sanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisinin Sözcüsü
nün ortaya koyduğu iddiaları kesin olarak yalanla
yacak çok çarpıcı bir cevap niteliği taşımaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü, «Demokrasi 
demek, piyasa ekonomisi demektir» sözünü kullandı; 
bu söz ile, çağdaş devletçilik anlayışının ve planlı eko
nomi disiplininin dışında bir dünya özlediğini de or
taya koydu. 

Karma ekonomi, piyasa mekanizmasında, özel 
sektörün dilediği gibi harelket etmesi anlamına gel
mez; Devletin, piyasayı denetlemememi anlamına ge
lemez. Bugün planlı ekonomiyi uygulayan bütün ül
keler, piyasa ekonomisine, büyük yoksul kitlelerin ve 
hızlı dengeli kalkınmanın gereklerini yerine getirebil
mek için, devlet müdahelesini ve devlet denetimini 
zorunlu görmektedirler ve devletin bizzat üretim ya
parak piyasaya girmesine olanak aramaktadırlar. De
mokrasi; piyasada sınırsız özgürlük anlamına gelemez. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, düşün özgür
lüğüne sınır tanımıyoruz. 

Burada Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsünün or
taya koyduğu bir görüşe de katılıyoruz. Miilliyetçi 
Hareket Partisi sözcüsü dedi ki, ««Kitap 'imha edile
mez»; katılıyoruz; «Kitaptaki fikirlerden korkulmaz»; 
katılıyoruz; «Her türlü kitap okunur»; katılıyoruz. 
Bu sözler, gerçek demokrasinin temel ilkelerini taşı
yan sözlerdir; ama bunlara inandıklarını söyleyenler, 
başka kitap okudu diye, kendi fikirlerine karşı birta
kım düşünceler taşıdı diye ölüm kusan doğma maki-
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nelerine «vur» emirleri de vermemelidirler; «davadan 
döneni...» fikrini geliştirerek, bir fikri yanlış gördüğü 
için kendi saflarından ayrılana, «Davadan döndü, onu 
vurun» emri de vermemelidirler ve demokrasiyi bü -
tün boyutlarıyla hazmetmelidirler ve kabul etmelidir
ler. 

Yalnızca bir görüş demokrasiye inancı belirleye
mez. Demokrasinin bütün kurallarına bağlı olmak, 
demokrasinin bütün unsurlarına saygılı olmak demok
rasiye bağlılığı gerektirir ve ifade eder. 

O bakımdan biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
düşün özgürlüğüne sınır tanımıyoruz; ama mal satma 
ve fiyat koyma özgürlüğünü de sınırsız kabul etmi
yoruz. Çünkü, onu sınırsız kabul ettiğimiz zaman, insanı 
insanın sömürme olayı bütün dehşet'iyle ortaya çı
kar; onu kabul ettiğimiz zaman, birtakım güçler, bir
takım egemen güçler, birtakım para babaları, birtakım 
insanlar, sırtını büyük kavlan ağaçlarına dayamış olan 
birtakım insanlar, yoksul insanları sömürürler, onların 
ceplerine ellerini atarlar. O bakımdan biz, mal satma 
ve f'"vat kovma özgürlüğünü sınırsız kabul etmiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Erba-
kan, konuşmasında milli görüşü anlatırken, şu sonu
cu çıkardığımız fikirleri ortaya koydu : Faizsiz, ver
gisiz, gümrüksüz bir devlet düzeni. 

Bu görüş devlet olsa, hiçbir başka kamu görevi 
ve yatırım yapılmasa, yalnız devlet, örneğin manevi 
politikaya yönelse, Sayın Erbakan'a hatırlatmak iste
riz ki, cami yapamaz, imam maaşı da ödeyemez; 
faizsiz, vergisiz ve gümrüksüz bir devlette cami de 
yapamaz, imam maaşı da ödeyemez. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Öyle demedi ama. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Saym Demire!, bu akşamki, daldan dala 
atlayarak yaptığı konuşmasının bir uzun bölümünde 
isimler vererek, Milli Eğitim Bakanlığında, Kültür 
Bakanlığında, YSE'de, emniyet teşkilatında, orman 
teşkilatında kıyımlar ve tasarruflardan uzun uzadıya 
bahsetti. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gerçekte şunu ifade 
etmek isterim : MC dönemlerinde ve eski devirlerde, 
hatırlıyorum, bu Mecliste 1969 yılında kıyımlara, Da
nıştay dosyalarına, Danıştay kararlarına, sürgünlere, 
karı kocayı ayırarak yapılan sürgünlere, görevden 
almalara, çocuklara sınıfta duvarda milli petrol tak
vimi üzerinde konuşma yaptı diye Bakanlık emrine 
alınmalara ait milli eğitimle ilgili bir genel görüşme 
açılmıştı; yalnız o Genel Görüşmenin rakamlarını ve
reyim, tutanakta yazılı; 1969, Milli Eğitimle ilgili. Ge-
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nel Görüşme tutanakları : 3 002 kişi o Genel Görüş
mede, resmen, burada Milli Eğitim Bakanının da ifa
de etme durumunda kaldığı, nakil olmuştur, kıyım 
olmuştur, 1969 yılında. O günden, 1978 Türkiye'sinin 
yeni Hükümetine gelinceye dek, 4 000 kişi yalnız Sağ
lık Bakanlığında, Cephe Hükümetleri zamanında; Bi
rinci ve İkinci Cephe Hükümetleri zamanında, Or
man Bakanlığında 1976 yılında 2 012 kişi ve diğer 
bakanlıklarda bunlardan az olmamak kaydıyla birta
kım sürgünler, kıyımlar, nakiller yapılmıştır. 

Sayın Süleyman Demirel hükümetlerinin rekoru
na bu Hükümet daha erişemedi. Bunu şunun için 
söylüyorum; bu Hükümetin yaptığı şu : Bu Hükümet, 
Sayın Süleyman Demirel hükümetleri zamanında hak
sız olarak, adaletsiz bir kıyımla, görevlerinden alınan, 
nakledilen, kıyıma uğratılan kamu görevlilerinden, 
Danıştay'dan yürütmeyi durdurma ve iptal kararı al
mış olanları yerine getirip, yaralan sarmakla meşgul
dür, bu bir; bu Hükümetin bugün yaptığı bu; yerine 
getirip yaraları sarmakla, yasa buyruğunu yerine ge
tirmekle meşguldür. 

İki : Yasa dışı, hiçbir sınavdan geçmeden, birta
kım siyasi amaçlar uğruna kullanılmak için, sade halk 
çocuklarını kırsal alanlardan kafalarını ve beyinlerini 
yıkamak suretiyle birtakım vurucu güçler mangası 
halinde, kan dökücü çeteler haline getirip kullanmak 
isteyen ve onların ceplerine devlet kesesinden maaş 
aktaran zihniyeti arındırmak ve tasfiye etmek için, 
bazı bakanlıklarda yasa dışı yerleştirilmiş olan bu mi
litanları temizlemekle meşguldür; bu Hükümetin yap
tığı budur. 

Bir başka şey daha : Elbette ki, bir hükümet, ken
di politikasının önüne, o politikayı halka, hükümet 
programında yazdığı politikayı Meclisin iradesiyle 
onaylanan, Meclis iradesiyle kabul edilen ve halkın 
yararına bu politikayı yürütmekle yükümlü bulunan 
hükümetin çalışmalarına engel olmak isteyen, onun 
yolunu kesmeye çalışan, onun sağlam anayasal politi
kasını çarpıtmak suretiyle bizzat politika yapan bir
takım görevlileri, elbette ki, görevden alacaktır. Çün
kü, bir hükümet, demokrasiyle idare edilen ülkelerde, 
elbette ki, kendi politikasında, kendisinin başarı ka
zanabilmesi ve halka hizmet edebilmesi için, kendi 
düşüncesine, devlet düşüncesine, parti düşüncesine de
ğil, devlet düşüncesine yatkın olan insanları, yetenek
li insanları kullanmak ve onlarla görev yapmak, on
ları bazı görevlere getirmek hakkıdır, hatta vazifesidir. 

O bakımdan, Sayın Süleyman Demirel'in bunları 
şikâyet etmeye hakkı yoktur. 
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Bir başka şey daha değerli arkadaşlarım : Sayın 
Süleyman Demirel, Cumhuriyet Halk Partisini hep, 
hem iktidarda hem muhalefette belli sözcüklerle, belli 
cümlelerle eleştirir, der ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
geldiği zaman zam yapar.» ama kendi mantığı içe
risinde, kendi zamlarını hep unutmuş görünür. Onla
rı da, Türk ekonomisini sağlıklı bir noktaya getirmek 
için itici güç olarak görür; öyle tanımlar, öyle yan
sıtmaya çalışır. Demirel, kendi Başbakanlığı dönemin
de akaryakıta 5 kez, şekere 3 kez zam yapmıştır. «Fa
kir fukaraya baskın yapıldı. Akaryakıta zam, iğne
den çakıl taşına kadar her şeye zam demektir. Hü
kümetin, vatandaşın içtiği bir bardak çayda gözü var
dır; şekere zam yapılacak ki, Cumhuriyet Halk Par
tisinin şanı belli olacak.» Böyle der Süleyman Demirel. 

Şimdi Süleyman Demirel'in zamlar dizisine bir 
bakalım. 

GALtP KAYA (Antalya) — Doğru. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Doğrusu eğ
risi nedir? 

10 Ekim 1965 seçimlerinde 239 milletvekiliyle 
seçimleri kazanan, Başbakan olan Demirel, iktidara 
geldi; 27 Aralık 1965'te ilk kez zam yaptı. Eşya fi
yatlarındaki artış % 13'tür. Yaklaşık, bir yıl sonra, 
Demirel, akaryakıta ilk zammını yaptı; normal ben
zini 105 kuruşa, gazyağını 72 kuruştan, 80 kuruşa, mo
torini 75 kuruştan 86 kuruşa yükseltti. Sonra, 1967 
yılında zamlar birbirini izledi; tekel zamlarıyla bir
likte şekere, tuza zam geldi. İlk şeker zammı, kilo 
başına 50 kuruş oldu. Aynı yıl 'içindeki fiyat artış
ları ortalaması ise, o zamana kadar görülmemiş bir 
orana yükseldi, ;% 25'e çıktı; 1967 yılında % 251 
buldu. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Yok canım. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bakarsın, 

yok olup olmadığını görürsün, incelersen. 

17 Şubat 1967'de bir basın toplantısı yaptı Süley
man Demirel, zamlara değinen gazetecilere karşı, 
Demirel şöyle dedi : «Biz programımızda zam yap
mayacağız demedik ki»' böyle dedi, «Biz, programı
mızda, zam yapmayacağız demedik ki» dedi. 10 gün 
sonra Sayın Demirel, bu kez yine benzinin litresine, 
motorine yeni zamlar getirdi. Şimdi, 15 Mart 1970'de 
Demirel Hükümeti ikinci kez güvenoyu almakta, 
yine hükümet olarak karşımıza çıkmakta. Yeni Baş
bakanlığın ilk ekonomik demecini veren Demirel'in. 
ileri sürdüğü görüş şu; «Ekonomimiz sıhhatle inki
şaf etmektedir.» Bu sıhhatli inkişafın sonunda, 10 
Ağusitos 1970'de ünlü % 66'lık devalüasyon hemen 

— 130 
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arkasından yapılmakta; hem ekonomimiz sıhhatle 
inkişaf etmekte, hem de 10 gün sonra arkasından 
°/c 66'lık bir devalüasyon ortaya çıkmakta. Hemen 
onun arkasından devalüasyonla birlikte şekere ikin
ci zammını yapan Demirel, bu arada akaryakıta 
4 ncü zammını gerçekleştirmektedir : Bu kez benzine 
litrede 143 kuruş, gazyağı, mazot ve motorine de 
litre de 134 kuruşluk zam getirmektedir. Bu yeni 
zamlar, iğneden çakıl taşına kadar Sayın Süleyman 
Dem irerin ifadesiyle, her şeyin fiyatını artırmıştır. 
Ancak, Demirel için o zamanlar bunun pek önemi 
yoktu; zammın, Demirel için o zamanlar çek önemi 
yoktur. Arka arkaya üç gün TRT'ye çıkarak, bu 
zamların neden yapıldığını ve ekonominin sıhhatli, 
inkişaf içerisinde olduğunu, nasıl olması gerektiğini 
arka arkaya ifade etmektedir, konuşmaktadır ve 
TRT'den de biz, muhalefet partisi olarak, Hükümet 
Başkanı olarak üç gün arka arkaya yaptığı bu ko
nuşmalara karşılık, cevap da istememişizdir. 

Şimdi, Hükümetin herhangi bir bakanı, ya da 
Sayın Başbakan veya Hükümete ait herhangi bir 
sözcü, TRT'de televizyonda konuştuğu zaman, ikin
ci gün, hemen Sayın Süleyman Demirel'den bir ya
nıt geliyor : «Cevap hakkı isteriz, cevap isterim.» 

GALİP KAYA (Antalya) — Belki olur diye. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 

hakkı değil. 
Her gün, her akşam verdiği beyanatlar, demeçler, 

basın toplantıları cayır cayır, çarşaf çarşaf veriliyor; 
ama, Hükümetin açıklamalarına karşı, «Hemen cevap 
isterim» demek mümkün değil. 

Şimdi, daha sonraları, 12 Mart 1971'den sonra 
istifa ederek Hükümetten çekilen Demirel, Birinci ve 
İkinci Cephe hükümetleri dönemlerinde yaptığı % 
100'ü aşan zamlarla, gazyağının 220 kuruştan 400 
kuruşa, odunun 130 liradan 470 liraya, çayın 35 li
radan 90 liraya, etin 24 liradan 80 liraya, ekmeğin 
125 kuruştan 250 kuruşa çıkmasını sağlamış ve... 

ÖZER YILMAZ (Bursa)' — Bir yanlışlık var. Öy
le bir zam olmadı; o kadar değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yanlışlık 
olup olmadığını incelersiniz, cevabım verirsiniz. 

...Ve o dönemde trilyonlardan söz edilmeye baş
lanmıştır. Bugün kendisini dikkatle dinledik. Artık, 
trilyonlardan söz etmiyor; bilmiyoruz, neden söz et
miyor? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Siz iktidardasınız, siz 
iktidara geldiniz; artık, trilyondan bahsedilmez. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, o halde, demek ki, zamlar, zama-
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m geldiği zaman yapılabilir, yapılmaması mümkün 
değü. Devlet idaresinde maliyeti, istihdam politika
sı, ekonominin durumu, KİT'lerin durumu, personel 
politikası, bunlar gerçekler. 

Siz yapacaksınız, iktidarınız zamanında, bunları 
sıhhatli gelişme olarak kaydedeceksiniz ve ondan 
sonra geleceksiniz, diyeceksiniz ki, «Cumhuriyet 
Halk Partisi zam yapıyor.»1 

Bakın, Demirel'in bir sözünü hatırlatayım; «Bu
gün Türkiye akaryakıtın en ucuza satıldığı bir mem
lekettir. Vatandaş otomobilinde sefa sürsün diye 
karşılığını biz Hazineden mi ödeyelim?» Süleyman 
Demire! diyor. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Hangi tarih o? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 1970'de. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, o halde, eğri otura
lım, ama doğru konuşalım, ama doğru konuşalım; 
gerçekleri, olduğu gibi saptayalım. 

Değerli arkadaşlarım, vergi konusuna değinmeden 
geçemeyeceğim. Muhalafetin, vergi yasasını engelle
mesi, milliyetçilikle, yurtseverlikle bağdaşır bir ha
reket değildir. Anlıyoruz.ki,.-biz, muhalefet, vergi ya
sasını engellemekle, iki amaca ulaşmak istiyor. 

Birincisi, bugünkü siyasal iktidar" ve kamu yö
nelimini mali kaynaklardan yoksun bırakmak; bü
yük kitlelerin sefaleti karşılığında da olsa, bu hükü
meti yatırım olanaklarından uzak tutmak; üretimin 
düşmesine, enflasyonun artmasına yol açmak. 

İkincisi: Vergi kaçakçılığına el atılmamasını sağla
mak. 

Bu ülkede bu iki amaç muhalefetin politikası ha
line gelmişse, o tür muhalefetin yurtseverlikten bah
setmeye hakkı olamaz. 

1976 Türkiye'sinde 55 000 liradan düşük gelir 
beyan eden mükelleflerin kişi başına ortalama ver
gi ödentisi 2 979 liradır. Bu rakam, 14 ncü derece
den aylık alan, devlet hizmetine yeni adımını atmış 
olan bir memurun ödediği vergi kadardır. 1976 Tür
kiye'sinde tüm beyannameli yükümlülerin, yani 972 
bin kişinin <% 85'i, değerli arkadaşlarım, <% 85'i, 14 
ncü dereceden aylık alan bir memurun vergisi kadar 
devlete vergi ödemiştir. 

Muhalefet,, vergi yasasını engellemekle, elbette 
ki, vergi kaçakçılığından yana olduğunu belirtmek is
temiyor sanıyoruz. 1976 Türkiye'sinde, 67 ilde yü
kümlülerin ödedikleri yıllık vergi, birey başına 15 800 
liradır. Bu değerler, sanayici, tüccar, büyük çiftçi, 
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avukat gibi gelir düzeyi hepimizce bilinen meslek grup
larının tümünü içine almakta ve ödenen vergileri 4 
ncü derecenin 1 nci kademesinden maaş alan bir me
murun yıllık vergi tutarını geçmemektedir. 

Adalet Partisi, kendi iktidarında bu durumdan 
memnun olduğu gibi, şimdi muhalefette bu duru
mun devamından yanadır. Çünkü, vergi yasasını en
gellemeyi, kendisine temel amaç saymıştır. Serbest 
meslekle uğraşan ve büyük bölümünü doktor ile avu
katların oluşturduğu grup ise, yılda ortalama 40 bin 
lira kazanç sağladıklarını beyan etmişlerdir. Bu ka
zanç karşılığında ödenen vergi ise, 10 500 Türk li
rasıdır. En az vergi ödeyen, en az kazanç sağlayan 
ve bu nedenle en yoksul hayat yaşayan meslek grup
larının bunlar olduğu anlaşılıyor! Bu meslek grupla
rının düşük gelir sağlaması ve bu nedenle az vergi 
ödemesi, Demirel İktidarının hoşgörüsü altında bu
güne kadar gelmiştir. 

Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclise 
sunduğumuz vergi yasa önerilerinin temel ilkeleri, iş
te bu gerçekleri dikkate alarak hazırlanmıştır: Kamu 
harcamalarının sağlıklı kaynaklara dayandırılması, 
vergi düzenini ekonomik gelişmeye paralel bir esnek-
likliğe ulaştırmak, vergi adaletsizliğini ortadan kaldır
mak ve hayat standardını vergi düzeni ile birleştir
mek, yerel yönetimleri vergi kanalı ile öz kaynakla
ra kavuşturmak. 

Adalet Partisi ve onun ortakları ki, muhalefette 
de aynı cepheciliği sürdürüyorlar, vergi yasa tasarı
sını engellemekle, bu dört temel ve çağdaş ilkeye 
karşı çıktıklarını ortaya koymaktadırlar. Bir hususu 
kendilerine hatırlatmak istiyorum: Tarih, kendilerini 
bizim burada suçladığımızdan daha ağır suçlayacak
tır. Bütün bu engellemelere karşın Cumhuriyet Halk 
Partisi, vergi yasa önerisini Millet Meclisinden ge
çirmeye ve yürürlük alanına koymaya kararlıdır. 
Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Cum
huriyet Halk Partisi, bir yandan, Devleti sağlam ma
li kaynaklara ulaştırmak; öte yandan da, adil olma
yan gelir dağılımını düzeltmek ve vergi adaletini sağ
lamak konusunda halka vaat ettiklerini gerçekleştir
menin yolu üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partisini 
bu yoldan caydırmaya cephecilerin gücü yetmeyecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan, konuşma
sında, «Bu Hükümet, normal ve demokratik bir 
hükümet değildir» diye bir beyanda bulundular, 
«Kendi eliyle gitmesini beceremeyecek bu iktidarı yık
mak lazımdır» dediler. 
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Biz Sayın Erbakan'dân böyle bir konuşma duy
mak istemezdik. Diğer muhalefet liderleriyle aynı 
şekilde ve zaman zaman ve başta Süleyman Demirel 
olmak üzere bu ithamların en ağırlarını söylüyorlar; 
ama Sayın Erbakan, hiç kuşkusuz, demokrasiyle var
dır; Sayın Erbakan, hiç kuşkusuz, demokratik ilkele
re saygıyla vardır; bir hükümetin hangi koşullarla 
hükümetten gitmesi gerekir, bunu bilmesi gerekir. 

Anayasanın kesin hükmüne göre, milli iradenin 
temsilcisi olan bu Yüce Mecliste bir güvenoyu mü
essesesi vardır. Bü güvenoyu müessesesiyle salt ço
ğunluğu alan hükümetler ayakta durur ve salt ço
ğunluğu alan hükümetler iktidar olur. 

O halde, Sayın Erbakan'ın, «Bu hükümet nor
mal ve demokratik bir hükümet değildir» sözünü 
yanlışlıkla söylenmiş bir söz olarak kabul etmek is
tiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Demirel, 
anarşik olaylarla ilgili konuşmasının bir bölümünde, 
yine kamu görevlileriyle ilgili, kıyımlara benzer bir 
dizi burada sıraladı. Ö dizi, kanlı olaylar sonucu, 
anarşik olaylar sonucu, Türkiye'de, hiçbir zaman tas
vip etmediğimiz, her insanın ölümünde yüreğimizi 
sızlatacak şekilde bizi duygulandıran ve üzerinde dü
şünmemizi gerektiren bu olayları istismar konusu yap
manın tipik bir örneğini burada verdi. 

Demirel, öldürme cinayetlerini de, siyasi cina
yetlerin üzerine ekleyerek, rakamları tıpkı ekonomi
de ve sosyal düzende de büyütme meraklısı oldu
ğu gibi, kabartma hastalığına bu konuda da tutul
muş görünüyor. 

Demirel ve yandaşları, bu küçük politika he
saplarından kendilerini artık kurtarmalıdırlar. Her 
ölümden, Hükümetin hanesine bir menfi çizgiyi çi
zecek hırstan kendisini arındırmalıdır. Bununla de
ğerlendirme yapmak küçük bir iştir; bununla değer
lendirme yapmak ayıptır. Oysa, sorun büyüktür, dev
let sorunudur; anarşi, devlet sorunudur. Öyle küçük 
hesaplarla, «Bugün rakam arttı, o halde bu Hükü
metin de suyu ısındı» politikalarıyla bu sorunun üze
rine gidilemez. 

Anarşi devlet sorunudur. Bu devlet sorununda 
her parti kendi görevini hatırlamalıdır (CHP sıra
larından alkışlar.) Kendi görevinin bilincine varmalı
dır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, «6 000» diyor Sayın 
Süleyman Demirel, ben de resmi rakamlar var; 
söylüyorum, arz edeceğim. 

I Anarşik olaylarda 912 yurttaşımız yaşamını yi
tirmiştir. Bu, sevinilecek bir olay değildir, üzülecek 
bir olaydır. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Aradakilere ne ol-
I muş? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O aradaki-
leri, başka bir şey söyleyeceğim, münasip bir yerde 

I onları bul diyeceğim; ama, diyemeyeceğim, onu söy
lemeyeceğim kanaatindeyim; tabii söylemeyeceğim 
aradakilerin ne olduğunu. 

912 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Ölüm olay
larından 299'unun failleri saptanmış ve bunların 648 

I sanığı yakalanarak, yargı önüne çıkarılmıştır; kimlik-
| leri saptanan 196 sanığın ise, yakalanmasına çalışıl-
[ maktadır. 196 sanık, daha yakalanmamıştır; fakat 648 

sanık yakalanarak, yargı önüne çıkarılmıştır. 

I Şiddet eylemleriyle ilgili olarak, 2 854 kişi tutuk-
j lanmıştır. Bunlardan 1 200'nün sağ eğilimli, 981'nin 
| sol eğilimli olduğu belirlenmiştir; 673'nün politik gö-
f rüşü bilinmemektedir. 

I 2 944 patlama olayı sonucunda 22 kişi ölmüş, 
i 473 kişi de yaralanmıştır. 
I 94 banka soygunu olmuştur; Sayın Süleyman De-
[ mirel, burada, 300 civarında belirledi; toplam 
I 21 723 739 lira gasp edilmiştir. 

| Polis bölgesinde meydana gelen, asayişe etkili 
t 4 985 olayın 5 517 sanığından 4 114'ü; jandarma 
I bölgesinde ise, 4 435 olayın 9 769 sanığından 7 911'i 
1 yakalanmıştır. 
J Polis 'bölgesinde 657 silah ve mermi kaçakçılığı 
i olayı ortaya çıkartılmıştır. Bu olaylarda 113 uzun 
I namMu silah, 5 595 tabanca ve 5 408 493 mermi 
i ele geçirilmiştir. Olayların 1 045 sanığından, 1 023'ü 
ı yakalanmıştır. Jandarma bölgesinde ise, 206 uzun 
[ namlulu sKlah, 4 982 tabanca, 58 548 tüfek mermi-
[ <si, 4 539 221 tabanca mermisi, 494 roket atar mer-
| misi, 496 roket atar sevk fişeği ele geçirilmiş olup, 
I bu olaylarla ilgili olarak 1 461 sanık yakalanmış-
I tır. 1 698 gümrük ve ve tekel kaçakçılığı olayının 
i 2 611 sanığından 2 548'i yakalanmıştır. 

I Değerli arkadaşlar ön, tablo bu. Bu tablonun be-
I riim ağzımdan ifadesi, olayları küçümseme anlamına 

gelmez. Olayların büyük olduğunu, Devleti ilgilendir
diğini, kökenÜne inmek gerektiğini, önemli önlemler 
arnıalk zorunluluğu açık ve seçik ortada; Hükümet 
bunu her zaman söylüyor. Mesele, âdi suçlularla, 
siyasi suçluları alt alta koyup, raffeairtlao büyütmek 

| suretiyle, ondan bir siyasi Sonuç çıkarmanın kötü ol» 
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duğunu belirtmek istedim; mesele burada. Elbette 
ki, tedbirler, etkin tedbirler, önlemler Hükümetçe alın
maktadır. Ciddiyetle meselenin üzerine eğa'lintmiş, bir
takım önlemler için hem yasal yoldan, hem de ida
re yönünden birtakım tedbirler alınmış ve alınmak
tadır 

Şimdi, bütün bunlara rağmen, «Hayrın değil, âde
ta şerrin sembolüdür» demek bu Hükümete, Devlet 
adamhğryla bağdaşır mı, yakışır mı» Hükümet d'ö-
tteminde 6 312 anarşik olay cereyan etmiş, 1 267 
"vatandaşımız hayatını kaybetmiştir» diyor; işte 
'Devletin resmi» rakamı, işte Sayı» Süleyman DemıîreT-
în ifadesi... Nasıl mühim değil? O kadar mühim ki, 
burada evvelki bütçe yılında 11 yıldır işletmeye açıl
mayan bir fabrika temeliyle ilgili olarak, 11 yıldır 
işletmeye açılmayan bir fabrika yapımıyla ilgili ola
rak yapılan bir yanlış beyanı, ufacık bir yanlışlığı, bu 
kürsüye çıkarak, 15 dakika o konuyu istismar eden, 
kendisinin hesap adamı olduğunu söyleyerek istismar 
eden Saym Süleyman Demirel%ı, Türkiye'de siyasi 
olaylardan 1 267 vatandaşın hayatını kaybetmediği
ni, yalnızca 912 yurttaşın hayatını kaybettiğini bilme
si gerekir. 

EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — 1 001 olma
mış. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tabii, siz: 
meseleleri zaten hep böyle ala ala, bu ülkeyi bu hale 
getirdiniz ya; böyle yalama yaptınız, yalama, vidası 
tutmuyor artık. Neyse önemli değil, bir gün anlar
sınız, 

Şimdi, bir başka mesele daha : Sayın Demirel 
burada dediler ki, «dört tane dişçi, yedi tane eczacı 
Çhastahanelere koyuyorsunuz, dolduruyorsunuz. İşte, 
Tamgün Yasasını çıkardınız», bîr şeyi unuttu, onu söy
lemedi : Tamgün Yasası, geçen yıl şurada Hükümet 
sırasına, şu kapıdan beş dakika daha geç kalmasaydı 
ö günkü Hükümetin Başbakan Yardımcısı Feyzioğlu, 
1976 - 1977 yılında çıkmış olacaktı. Sayın Başkan, 
«Komisyon yerini aldı» deldi, «Hükümet» dedi; Hü
kümet, Cumhuriyet Senatosunda bir görüşme ile il
giliymiş, beş dakika bekledi Başkan; o kapıyı açtı 
ÎBaşbalkan Yardımcısı, girerken diğer kanuna geçildi, 
çıkmadı. Sizin imzalarınız var, arkadaşlannızın imza
lan var; buradaki önergelerde sizlin imzalarınız var; 
üniversitenin Tamgün Yasasının içerisine konma-' 
sında sizin imzalarınız var, önergeleriniz var. 

EROL H. YEŞİLPINAR (izmir) — Bizüm mi ya
ni? Biz yeni geldik. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Var efen
dim, partilerinizin imzalan var. 
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GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Ziraat Banka
sı müfettişi anlamaz: Sayın Başkan; devam et. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
hayır yeni, bu sefer görüşmede önerge vermek sure
tiyle değişiklik yapmada imzalarmız var; yani, Or
duyla ilgili, askeri personelle ilgili, üniversite ile ilgili 
imzalarınız var. Şimdi, bütün buna rağmen, Tamgün 
Yasası Türkiye'de bazı eksiklikler taşıyabilir, içerebi
lir; düzelftilir, eksikleri tamamlanır, ama bu, Tamgün 
Yasasıyla Doğu illerimize doklfor ve hemşire artışı 
% 80 ile % 100 araşma çıkmıştır. Bir ve îkftnci MC 
ihökümetleni zamanında tayin edilen dişçi ve eczacı 
adedi, standartlarını tam iki mMidir. Saym Süleyman 
Demirci burada diyorlar ki, .«eczacı, dişçi...» 

Şimdi, bir meseleye değerli arkadaşlarım, açıklık 
getirmekte fayda var: Türkiye'nin eğitim politikasına 
girmek istemiyorum bu gece yarısından sonra; esasın
da bu politikanın temelinde çarpık eğitim politikası 
yatıyor. Sayın Süleyman Demirel Hükümetleri, eği
tim politikasına damgasını vurmuştur, onun damga
sını taşır bu eğitim. Onun politikasının damgasını 
taşıdığı Cinidir ki, bugün birtakım sıkıtttıferia karşı 
karşıyaytz. Özel okulları, ticaret oküilan haline ge
tirip, birtakım parababalan tarafından yoksul halk 
çocuklarının, bir «taraftan günlük memurluk yaparak, 
aylık alarak oraya girmek suretiyle, diğer okullara 
giremediği iÇin tuzaktı, öyle kurulmuştu, para tuza
ğıydı; birtakım egemen sınıfların kendi çocuklarını 
kolayca okutabilme yolları olarak görülmüştü vo 
Devlet Planlama Teşkilatı orada dururken, «Türki
ye'nin gereksinimi nedir, ne değildir?», hesaplanma
dan kurulmuştu. «Hastanelerdeki araçlar, gereçler, 

: var mıdır yok mudur; acaba bunları ne zaman ta
mamlayabiliriz, ne zaman örgütleyebiliriz?» bunların 
hesabı yapılmadan kurulmuştu ve Sayın (Süleyman 
Demirel'in bir sevgili biraderi de, bu okullann yapı
mında girişimcilik olarak şampiyonluğunu yapmıştı. 

Eğer Türkiye'de bol miktarda eczacı yetiştMlmiş-
se, bol miktarda dişçi yetiştirilmişse, Devletin görevi 
nedir, hükümetlerin görevi nedir? Onlara istihdam 
alanları açmaktır, bulmaktır;, onların da sofraları var
dır, onlar da çoluk çocuk sahibi olacaklardır, onlar 
da yaşamak durumundadırlar. Süleyman Demirel bir 
mantık söyledi burada: «Efendim onları oraya ver
meyin de, dışarıdan aylık verin, para verin.» 

Şimdi, bu mantıkla işin içinden çıkılmaz. Sonra, 
büyük mücadeleler sonunda bu okullar deVletleştiril-
di, Devletin malı oldu. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Demok ki, ihtiyaç 
varmış. 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İhtiyaç var
sa, neden Sayın Süleyjnan Demirel burada kınıyor, 
hastanelerde o işçilerin, eczacıların görevlendirilme
sini? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Serbest piyasada ça
lışsın diye. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Serbest pi
yasada? Peki. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, mesele o değil, me
sele o değil; mesele, Türkiye'de gerçekleri olduğu gibi 
söylemektir. Bu bir eleştiri konusu değildir, bu bir 
eleştiri konusu değildir. Eczacı özel okulda yetişmiş
tir, devlet okulu haline gelmiştir, yetişmiştir; dişçi, 
özel okulda yetişmiştir, devlet okulu haline gelmiş, 
yetişmiştir. Onlara araç bulacağız, onlara gereç bu
lacağız, onları isteyeni Devlette, istemeyeni de kendi 
arzusu bilir, ecnaze açarak kendisi özel sektörde ça
lışabilir; ama Devlete müracaait ettiği zaman, Dev
let olarak, eczacı ihtiyacını bu kaynaklardan Devlet 
karşılayacaktır. Bu, şimdiye kadar yürütülmüş eğitim 
politikasının sonucudur; bundan sonra, yanlış bir 
eğitim politikası yürütmeyelim; Türkiye'de nazariya
ta dayanan, teoriye dayanan eğitim politikasından 
Türkiye'yi kurtaralım; iş olgunluğu veren bir eğitim 
politikasını Türkiye'de geçerli kılalım ve Türkiye'de 
beyinleri, yetenekleri, kişilikleri sağlam değerlendire
lim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir konuya daha do
kunmak istiyorum. Sayın Süleyman Demirel bir ko
nuda haklı konuştu, dediler ki : «Bu Personel Yasası 
hakikaten yamalı bohçaya döndü.» 

Doğru; ama bu Personel Yasasının yamalı boh
çaya dönmesinin sorumluluğu da bizde değil. Hangi 
taşı kaldırsak, bir meseleyi bugün yakalıyor Sayın 
Süleyman Demirel, diyor ki : «Bu, böyle böyle.» 
Kaldırıyorsunuz taşı, altından kendisi çıkıyor. 

Şimdi, 1970 yılında 657 sayılı Yasaya ilişkin hem 
1287 sayılı Yasa yürürlüğe kondu, hem 657 sayılı 
Yasa yürürlüğe kondu. Sonra kendisi iktidarı zama
nında ödenek verdi memurlara, «Yakacak zammı»' 
diye ödenek verdi. Şimdi bizim, bu iktidarın verdik
lerini ben, haset duygusuyla nitelemek istemiyorum, 
altında haset duygusu vardır demek istemiyorum, ama 
bir gerçeği saptamak için söylüyorum; bu iktidar, 
Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin vermediği 
şekilde, kamu görevlilerine bazı haklar vermiştir; 5 
kalemdir bu haklar. Burada zorladınız, direndiniz, 
engelleme yaptınız; Yetki Yasasını çıkartmamak is
tediniz, çıkarttık; Meclisin iradesi, 226 oyla toplana

rak bu yasayı kanunlaştırdı. Bu yasayla, Türk me
muruna, 435 lira ile - yaklaşık - 900 lira, 1 000 lira 
arasında yeni haklar getirdi ve göstergelerini düzen
ledi; aile ödeneği tesis etti, çocuk zammını 50 liradan 
400 lira arasında büyük boyutlara ulaştırd. 1978'de 
geçen yıl sizin hazırladığınız, 12 katsayı olarak ha
zırladığınız, asla vermeyeceğiz dediniz, muhalefete 
düştüğünüz zaman 6, 7, 8, 9 hatta 10 katsayı birden 
istediğiniz (sayı hesap meselesi yine size göre), 2 kat
sayı, 'bu bütçe ile yine 2 katsayı, 657 sayılı Yasayla. 
her memura bir derece; göstergeler, gösterge düzen
lemeleri... Bütün bunlar Türk memuruna, kamu gö
revlisine bu Hükümetin verdiği, dar gelirli memura 
verdiği yeni haklardır. 

Elbette ki, Sayın Süleyman Demirel'in burada 
ifade ettiği hususu reddetmiyoruz; bu personel reji
mi, yeni baştan ele alınmalı, ülkenin koşullarına göre 
yeni baştan düzenlenmeli. Onu da zaten Maliye Ba
kanlığı kendisi açıklamıştır, Hükümet açıklamıştır; 
bununla ilgili çalışmaları yaptırmaktadır, yapmakta
dır. Bir gün gelecek, onu da yeni baştan ele alıp, Tür
kiye'nin koşullarına uygun işlerliği tam, işlevi tam 
bir personel yasasını bu Meclis, bütünüyle bu Hü
kümet çıkaracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi fazla almak iste
miyorum gecenin bu saatinde. Buruda konuyu; ce
vaplarımızı bitirmek istiyorum. 

1979 mali yılı Bütçesinin Türk milletine hayırlı 
olmasını diilyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak saygılar sunuyorum efendim. («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın Battal, Sayın Uysal'in konuşmaları sıra

sında Milli Selâmet Partisine, «Vergi almayalım, 
gümrük almayalım, faiz almayalım» dediğini ve gö
rüşümüzün dışında bir görüş ortaya koyduğunu söy
lüyorsunuz. 

Efendim, faiz konusunda sayın partinizin görüşü, 
kamuoyunun da malumu, Parlamentomuzun da ma
lumu. Ancak, vergi ve gümrük konusundaki beyan, 
bana göre de açıklamayı gerektirecek bir husustur. 

Size söz veriyorum, lütfen kısa efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Çok kısa efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Battal. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konuya girmeden önce, partilerimizin bütçe vesi

lesiyle yaptığı görüşlerin ve bütçemizin milletimize, 
memleketimize hayırlı uğurlu olmasnı temenni ediyo-
ruırh 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız, «Grup adına Genel 
Başkanımız yaptığı konuşmada, vergi almayalım, 
gümrük almayalım, faiz almayalım dedi Erbakan; ca
milere yardımı nereden verecek Devletimiz?» diye bir 
cümle sarf ettiler. 

Önce, bu cümledeki olumsuz taraftan önce, olum
lu yönünü söyleyeyim; Devletin, camilere yardım gibi 
ulvi bir maksadını Sayın Uysal burada dile getirmiş 
olmakla, bu cümlesi o manada olumludur; bundan 
dolayı, bu anlayışını teşekkür ve tebriklerimle karşı
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan, «Vergi alma
yalım)» demediler. Ya? «Vergiyi servetten alalım» de
diler. «Sizin aldığınız vergi veya getirdiğiniz vergi, 
•buzdolabının içinde buzluğuna sıkışıp vatandaşa satı
lacak, o buzdolabını yapan adam da vergiyle birlikte 
buzdolabını satacak, tüketiciye yüklenecek, vergi sis
temi bozuktur. Varlığı olandan, ödeme gücü olandan 
alalımı» diye söylediler, «Vergi almayalım» demedi
ler, 

Tavzihen ifade ediyorum. Bir yanlış anlama ol
muş ve o grup başkanvekilleri odasındaki ses yayın 
cihazının sanıyorum tıkanma anıdır. 

Diğeri de, gümrük konusunda aynen şöyle dedi
ler : «Gümrüğü o malın nakdi değeri üzerinde değil, 
kilosu üzerinden alalım» dediler; otomobili örnek ver
diler ve «Gümrük meselesini çözmediğimiz müddetçe 
de d işardaki işçilerin paraları, dövizleri gelmez» de
diler. 

Faiz mevzuunda kâr ortaklığı sistemini önemle 
öne sürdüler ve faizsiz ekonominin sıhhatli ekono
miye geçiş için önşart olduğunu ifade ettiler. 

Tavzih eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, 1979 Mali Yılı Bütçesinin 

görüşmelerini kaldığımız noktadan sürdürmek için 
17 . 2 . 1979 Cumartesi, yani bugün saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saatti : 0)2.57 
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Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan-Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 15.2 . 1979) 

X 2. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı : 
292; C. Senatosu S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 3. — 1979 Yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/210, C. Se
natosu : 1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Sena
tosu S. Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 4. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; C. Sena
tosu : 1/586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu 
S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 5. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
n u Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/212; C. Senato
su : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu 
S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 14.2. 1979) 

- X 6. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu-
-nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senato
su S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 14.. 2 . 1979) 

X 7. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/214; C. Sena
tosu: 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senato
su S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 8. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu: 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 581) (Dağıtma tarihi : 14. 2. 1979) 

X 9. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı 299; C. Senato
su S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 10. — 1979 Yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se
natosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Sena
tosu S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 11. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Sena
tosu S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 12. — 1979 Yıh Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu j 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı: 302; C. Senatosu S. Sa
yısı : 855) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1979) 



X 13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/220; C. Sena
tosu : 1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Sena
tosu S. Sayısı : 856) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 14. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi •: 1/221; 
C. Senatosu : 1/596) (M. Meclisi S. Sayısı : 304; C. 
Senatosu S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 15. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/222; C. Senato
su : 1/597) (M. Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senato
su S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 16. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/223; C. Senatosu : 1/598) (M. MecMsi S. Sayısı : 
306; C. Senatosu S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 2 . 1979) 

X 17. — 1979 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/224; C. Se
natosu : 1 Z/599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 18. — 1979 Yılı iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senaıtosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1979) 

X 19. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları TeHkereleri (M. Meclisi: 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; C. 
Senatosu S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 20. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Daıir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlısklatt tezkereleri (M, Meclisi : 1/227; C. Se

natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena
tosu S. Sayısı : 863) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 21. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/228; 
C. Senatosu : 1/603) (M. Meclisi S. Sayısı : 310; 
C. Senatosu S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 14.2.1979) 

X 22. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M. Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 23. — 1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/230; C. Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 2 . 1979) 

X 24. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M. Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 2 . 1979) 

X 25. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607)-
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
868) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 26. — 1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M, Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıt
ma tarihi : 14.2 .1979) 

X 27. — 1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar-; 
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec-( 
lisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M, MecM S. Sa
yısı : 316; C. Senatosu S. Sayısı : 870) (Dağıtma ta-: 
rihi : 14 .2 .1979) 



X 28. — 1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Daıir C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/235; C. Senatosu : 1/610) (M. Meclisi S, Sayısı : 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma ta rM : 
14 . 2 . 1979) 

X 29. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1:236; C. Senatosu : 1/611) (M. Mecli
si S. Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1979) 

X 30. — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Daıir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 
C, Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; 
C. Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) 

X 31. — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14.2 .1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem 
Toplantı 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 322 

1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Deği
şikliğe Dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma 

Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 844) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 11 .. 2 . 1979 
Sayı : 7034 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 30 . 1 . 1979 gün ve 1/208-67 sayılı yazınız: 

Cumhuriyet Senatosu Genel Korulunun 11 . 2 . 1979 tarihti 41 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla 
kabul olunan 1979 yuh Bütçe Kanunu Tasarısı ilişikte gönderikniştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ 160 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/208, C. S. 1/583 
Karar No. : 70 

Kabul a 95 
Ret : 56 
Çekinser : 9 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

14 . 2 . 1979 

MiMet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1979 günlü ve 41 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi* 
len 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının değişiklik yapılan kısımları, Maliye Bakanlığı Temsilcisinin 
de hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

Komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin; Genel Sekreterlik kısmında yer alan 1 adet 1 nci dereceden ve 2 adet 

2 nci dereceden Müşavir kadrolarının, Özel Kalem Müdürlüğünde yer alan 2 adet 1 nci dereceden Muşa-; 
vir kadrosunun, Dış ilişkiler ve Protokol Müdürlüğünde yer alan 1 nci dereceden 1 adet Müdür kadrosu-* 
nun kaldırılması hususu benimsenmemiştir. 
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Daire Müdürlüğü kısmında yer alan 5 nci dereceden 1 adet Sosyal İşler Amiri, 6 ncı dereceden 1 adet 
Muhasebeci, 10 ncu dereceden 1 adet Veznedar, 12 nci dereceden 3 adet Bekçi, 5 adet Hademe, 2 adet Çar 
maşırcı, 1 adet Ütücü kadrolarının kaldırılması hususu benimsenmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesinin Teknik İşler Müdürlüğü kadro cetvelindeki «Müdür ve Müdür Yardımcısı» 
unvanlarının karşısına «Yüksek Mühendis veya Mühendis» ibaresinin eklenmesi suretiyle yapılan değişiklik 
benimsenmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-04^3-255-940) harcama kaleminden 600 000 liranın düşülerek Cumhur
başkanlığı Bütçesinin (101-01-1-001-170) harcama kalemine eklenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin (R) cetveline 150 * Ek çalışma karşılıkları bölümünde yer alan fazla ça
lışma karşılığı olarak üç maaş tutarında ödenecek miktarın dört maaşa çıkarılmasını öneren değişiklik, Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesinin (111-05-1-001-3CO-350) kira giderleri kısmından 800 000 liranın düşülerek (111-05-
2-001-600-610) harcama kalemine eklenmesi ve bu işlemin sonucu olarak 2 adet taşıtın alınması için Başba
kanlık Bütçesinin (T) cetvelindeki yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin (101-02-1-005) faaliyet adı «Sağlık Hizmeti» iken ilgili ünitenin adı Sağ
lık Eğitimi Genel Müdürlüğü olduğu için faaliyetin adı da «Sosyal Hizmet ve Sağlık Eğitimi» şeklindeki 
değişiklik aynen benimsenmiştir. 

Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin (111-02-2-010-710) harcama kaleminin altına ko
nuya açıklık getirmek görüşü ile «710 harcama kaleminde» yer alan ödenek TC Ziraat Bankasında kurulu 
«Özel İskân Fonuna devredilire ibaresinin eklenmesi aynen benimsenmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-305-940ı) harcama kaleminden 40 000 000 liranın düşülerek Anado
lu Ajansının Toplu İş Sözleşmelerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin (111-01 -1-001 -390) harcama kalemine eklenmesi Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir^ 

İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin (111-01-3-316-940) harcama kaleminin altına konuya açıklık getirmek 
amacıyla «Bu ödenek İşletmeler Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe uygun olarak bir fon şeklinde Tür
kiye Halk Bankası aracılığı ile kullanılır.» ibaresinin eklenmesi suretiyle yapılan değişiklik aynen benimsen
miştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-04-3-255-940) harcama kaleminden 35 000 000 liranın düşülerek Keban 
Baraj Gölünde kullanılmak üzere yapımı düşünülen feribot için Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin (900-03-
3-251-940) harcama kalemine aynı miktar ödeneğin eklenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında 
cari ödeneklerden yatırım ödeneklerine aktarılan 800 000 liralık ödeneğin % 5 kesintiden doğan farkının büt
çe genel rakamını değiştirmesi nedeniyle tasarının 1 nci maddesinde yer alan (397 309 338 950) liralık tutarın 
(397 309 378 950) lira olarak değiştirilmesi zorunlu görülmüş ve madde bu değişiklikle, 

Tasarının 2 nci maddesi 1 nci maddedeki düzenlemeye göre (372 309 338 950) lira olan ödenek tutarı 
(372 309 378 950) lira olarak ve madde bu değişiklikle, 

Tasarının 11 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan' «Personel yasalarına» ibaresinden sonra «Diğer yasa
lar ve yönetmeliklere» ibaresinin eklenmesi suretiyle, kabul edilmiştir. 

Bütçe kanunu tasarısının 29 ncu maddesinin (F) fıkrası uyarınca tasarıya eklenen «1» cetvelinin (a) bendin
de yer alan 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 62 nci maddesi ile ilgili parasal sınırın 500 000 TL., 
64 ncü maddesiyle ilgili parasal sınırın 1 500 000 TL. ola-rak ve 83 ncü madde ile ilgili fıkra başlığı altında yer 
alan «(b) bendinin son fıkrası» şeklindeki ibarenin «(a.) bendinin son fıkrası» şeklinde yapılan değişiklikler ay
nen, 

Aynı maddeye bağlı (R) işaretli cetvelin (150-ek çalışma karşılıkları) harcama kaleminin (a) işaretli huzur 
ücreti bölümünde yer alan ifadenin sadeleştirilmesi amacıyla yapılan değişiklik, aynen, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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Aynı maddeye bağlı (R) cetvelinin (350-kiralar) harcama kaleminin 3 ncü bentden sonra 4 ncü bent olarak 
«Daimi temsilci yardımcıları» ile ilgili eklenen fıkra değişikliği aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 30 ncu maddesinin (C) fıkrasına «Devlet bütçe uzmanı ve Devlet bütçe uzman yardımcıları» 
ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

Ayrıca aynı maddenin (F) fıkrasına... ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan ibaresinden sonra «Ana
yasa Mahkemesi Başkanı» ibaresinin eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 30 ncu maddesinin (A) fıkrasındaki 80 liralık yevmiye miktarının 100 liraya çıkarılması, (D) fık
rasındaki 110 liralık yevmiye miktarının 140 liraya çıkarılması ve (H) fıkrasındaki 110 liralık yevmiyenin de 
140 liraya çıkarılması, (K) fıkrası olarak Aero Fotogrametrik işlerde çalışan teknik personele arazide çalıştık
ları günler için 140 lira tazminat verilmesi ile ilgili değişiklikler aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 34 ncü maddesine (D) fıkrası olarak eklenen kadro kısıtlaması ile ilgili fıkra değişikliği aynen 
benimsenmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesinin (A) fıkrasına eklenen yükseköğretim kurumları ile ilgili kadro düzenlemesi 
değişikliği aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan (Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi) deyimlerinden sonra (Cumhurbaşkanlığı Dairesi) deyiminin eklenmesi, 

Ayrıca aynı maddenin (J) fıkrasında yer alan «Sivil memurlar» in metinden çıkarılması suretiyle yapılan 
değişiklikler kabul edilmiştir. 

Tasarının 73 ncü maddesine kültür varlıklarımızın saptanması ve kültür ve sanatın yurt düzeyindeki etkin
liğinin sağlanması amacına yönelik tasarının 29 ncu maddesine bağlı (R) işaretli cetyelde yapılan değişiklik 
nedeniyle tasarı metnine getirilmesi zorunlu görülen düzenleme ile ilgili değişiklik aynen benimsenmiştir. 

Tasarımn 89 ncu maddesinde yer alan Sayıştay Başkamnın ita amirliği ile ilgili değişiklik hükmü benimsen
memiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

(Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Er toz Vahit Suiçmez 

Antalya 
Muhalifdim 

Kaya Çakmakçı 

Balıkesür 

Nejat Sarlıcalı 

C. B$v S< Üyesi 

Z ey yat Bay kara 

Esikjiışdhlfr 
Söz hakkım mahfuz 

İsmet Angı 

îzirnir 
Süleyman Genç 

Baştoanvekıiti 
Trabzon 

Hasan Güven 

Afyomkıaralhıi'sıar 
MıulhaMlfıiimı 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Muhalifim 

Müfit Bayraktar 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Manisa 
Erkin Topkaya 

(Kars 
Doğan Araslı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Anikarta 
M. Kemâl Erlkovan 
Jımjzıaıdıa bulunamadı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Dlyaribakır 
M. Yaşar Göçmen 

Isıtanfaul 
Metin Tüzün 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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Kastamonu 
Sabri Tığlı 

.Nevşehir-
Y. Kemâl Yüksekli 

30 ncu Maddenin (C) fıkrası ile 
ilgili karşı oy yazım eklidir 

Sivas 
Azimet Köylüoglu 

Zonguldak 
Avni Gür soy 

KırlkÜarıelıi 
Mehmet Dedeoğlu 

OUdu 
İdris Gürsoy 

Tekirdağ 
.Mualifim 

Nihan İlgün 

Konya 
Yücel Akıncı 

ıSamsıun 
Bahri Cömert 

Trabzon 
Mualifim 

/. Vecdi Aksakal 

Zonguldak 
Muhalifim 

Ahmet Demir Yüce 

1979 Bültçe iKanununiun 30 ncu Maddesinin (C) Fılkrası ile ilgili Karşı Oy Yazım 
Devlet iBütçe uzmanları, Balkanflıik müfettişlerinin <talbli olduğu giriş ve yeterlik sınavlarına tabi olmaksızın 

mesleğe aJkırfar. Esas itibariyle denetim hizmeti de yürütmemektedirler. Ayrıca Bütçe Genel Müdürlüğü 
içinde Bütçe uzmanlarının yaptığı hizmetli (denetim hizmeti) yapan Ibaşka denıetiim, görevlileri bulunduğu glibi, 
Bütçe ık̂ onıtroliörlerİ de bu ıkonuda denetim hizmeti yaparlar. 

Öte yaındam 6245 sayılı Harcırah Ranuınunıun 33 mcü ımaddesıiınde imlerin müfettişler giibl hiarciıraıh alına
cağı hükjme bağlanmjiştır. Bütçe uzmanlarının müfettişler gSbi hatfcııraJh alâlblrneleri ancalk 6245 sayılı Ka-
nunda yapılacaik değişiklikle mülkündür, Aıksıi faalde Anayasanın «'Bütçe Kanunıuma bütçe 
Ma ilgili hıüfldijmıler dışımda Bütçeye hüküm konulamaz» 'hükmü karşısında Anayasaya aykırı tair hüküm Bütçe 
Kanıunıurida yer almış olacaktır. 

14 , 2 . 1979 

Nevşalıte (MıMeüvelkîili 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Kanma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

Sınıf Derece Unvan Adet 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Gn. î. Hiz. 1 Müdür 1 

» 2 Müdür Yardımcısı 1 

Sınıf 

Gn. İ Hiz. 
» 

MİLLET MECLİSİ 
(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirici) 

Derece Unvan Adet 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Müdür (Yüksek Mühendis veya Mühendis) 1 
Müdür Yardımcısı (Yüksek Mühendis veya 
Mühendis) 1 

MiDet Meclisi (S. Sayısı : 322) 





CUMHURİYET SENATOSU TABLOSU 
TARANAMAMISTIR. 

CİLT NÜSHASINDA MEVCUTTU. 





C U M H U R B 
Ö D E N E K C 

Daire 
Kurum 

03 
00 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

K O D L A R 

I! 
S 0* M 

ıeı 

•a 

0 5 

01 

001 

A Ç I K L A M A 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

Üst yönetim ve koordinasyon 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
170 Ödenekler 

Harcama 
kalemi 

Rİ 

3 829 000 
1 059 000 

Bütçe Karma Komisyonunca Kalbul Edilen 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

4 189 000 

Ödenek Kesim 
tüm (Alt program) 

9 304 000 
9 304 000 

Böl 
(Prog 

90 2 

, CUMHURBAŞKANLIĞI 1979 MALİ YILI BÜTÇESİ (R) CETVEL 
AÇIKLAMA FORMÜLÜ 

HARCAMA KALEMİ KODU 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesinin normal mesai saatleri dışındaki 
özelliği dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı Dairesindeki 1 ila 
derecede bulunan personele; bir yıllık fazla çalışmalarına karşılık 
üç aylık maaş tutarından aşağı olmamak kaydıyla, 657 sayılı Dev 
murları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (F) fıkrasıyla t 
olan yetkiye istinaden Genel Sekreterin tespit edeceği esaslara gö 
tan ödeme yapılır. Ancak, görevlerinin icabı sürekli çalışma zo 
ğunda olan personelin ek çalışma ücretleri, Yönetmelik hükü 
göre ödenir. Bakanlıklardan ve kuruluşlardan, Başyaver ile 4 Ya 
hil, Cumhurbaşkanlığı Dairesinde sürekli olarak görevlendirilen p 
de, Cumhurbaşkanlığı Dairesi personeli gibi, mesai saatleri dışınd 
la çalışmalarına karşılık olarak Genel Sekreterce belirlenecek m 
esaslar üzerinden ek çalışma ücreti verilir ödeneği bu harcama k 
den karşılanır, 

Miilöt Meclisi 





BAŞB 
Ö D E N E 

Daire : 
Kurum : 

K O D L A R Bütçe Komisyonunun Kaibul Ettiği 

I I ŝ  Is ||'g Sİ A Ç I K L A M A 

111 BAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK 
VE HÜKÜMETİN GENEL SİYASETİNİ İZLE
MEK 

©5 ÇEVRE HİZMETLERİ 
1 

001 Çevre hizmetleri 
300 Hizmet alımları 
350 Kiralar 

111 BAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK 
VE HÜKÜMETİN GENEL SİYASETİNİ İZLE
MEK 

05 ÇEVRE HİZMETLERİ 
2 

001 Makine teçhizat ve taşıt alımları 
600 Mdkine teçhizat ve taşıt alımları 
610 Taşıt alımları 

Madde 
Harcama (Faaliyet * 

kalemi Proje) 

10 475 00» 
4 000 000 

3 400 000 
1 400 000 

35 789 000 

Ödenek Keştim Bö 
türü (Alt program) (Pro 

38 389 0001 
113 

35 789 000 

113 
38 389 000 

3 400 000 
3 400 000 

Mile* Meeiia 



Komisyonunun Kabul Ettiği 

jıtın Cinsi Difransiyel Kullanılacağı Yer 

B A Ş B A K A N L I K 

C. Senatosunu» Depgtirfişi 

Wagon tenezzüh 
ük tip) 
Wagon tenezzüh 
:ük tip) 

4X2 Çevre Müsteşarlığı 
hizmetlerinde 

4X2 Çevre Müsteşarlığı 
hizmetlerinde 

Sıra No. Adet Taşıtın Cinsi Difransiyel Kullanılacağı Yer 

11 

1 Station Wagon tenezzüh 
şasi (küçük tip) 

1 Station Wagon tenezzüh 
şasi (küçük tip) 

2 Kaptıkaçtı şehiriçi 
hizmetleri için 

4X2 

4X2 

4X2 

Çevre Müsteşarlığı 
hizmetlerinde 
Çevre Müsteşarlığı 
hizmetlerinde 
Başbakanlık 
hizmetlerinde 

Bütçe Karma Komisyon 

B E N İ M 



Daire : 13 MALÎYE BAKANLIĞI 
Kurum : 00 

K O D L A R 

Ö D E N E K 

Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği 

u 
930 

03 . 

04 

•S « £ ~ 
S 1 ^ I'S ' O . 

O: 

09 

fil i>2 A Ç I K L A M A 

255 

305 

MALt TRANSFERLER 
BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIM VE 
ÖDEMELER 

Belediyelerin borç ödemelerine yardım fonu 
90G TRANSFERLER 
940 Mali transferler 

(Bu ödeneği beş katma kadar arttırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 
DİĞER MALİ TRANSFERLERLE İLGİLİ ÖDE
MELER 

Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler 
karşılığı 

900 TRANSFERLER 
940 Mali transferler 

Madde 
Harcama (Faaliyet - Ödenek Kesim Bölüm 

kalemi Proje) türü (Alt program) (Program 

99 721 319 

S 153 600 000 
5 153 600 C00 

3 000 000 000 
3 000 000 000 

3 000 000 000 

9 380 961 000 
9 380 961 000 

500 000 000 
500 OOtf 000 
500 000 000 

MİM Meclisi 





MİLLİ EĞİ 

Daire : 
Kurum : 

Milli Eğitim Bakanlığı 
00 

K O D L A R 

3 0 T* ^ 

r * 
<0> oS 

:0 Cu 

101 

101 

$< 

02 

S T3 "3 . « 
es a A Ç I K L A M A 

02 

005 

005 

'GENEL YÖNETİM YE DESTEK HİZMETLERİ 
DESTEK HİZMETLERİ 

Sağlık Hizmetleri 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DESTEK HİZMETLERİ 

Sosyal Hizmet ve Sağlık Eğitimi 

Ö D E N E K 

Harcama 
kalemi 

Bütçe Karma Komisyonunca Kabul Edilen 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

294 992 000 

Ödenek Kesim B 
türü (Alt program) (Pr 

2 574 
1 693 104 000 

1 042 619 000 

Millet Mecli 





Daire : 26 TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
Kurum : 01' Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 

K O D L A R 

TURİZM VE TAN 
BASIN - YAYIN G 

Ö D E N E K C 

Bütçe Karma Komisyonunca Kabul Edilen 

111 

Scû 1 1< -Sİ 
'ö'Trt a) 

W O : 

oa 
001 

A Ç I K L A M A 

DEVLET ENFORMASYON HİZMETLERİ 
KAMUOYU OLUŞTURMA HİZMETLERİ 

Haber toplama ve yayma 
300 HİZMET ALIMLARI 
390 Diğer hizmet alımları 

Harcama 
kalemi 

126 640 000 
121 640 000 

Madde 
(Faaliyet -. 

Proje) 

137 988 000 

Ödenek Kesim 
türü (Alt program) 

211 193 000 
209 193 000 

Bölüm 
(Progr 

222 11 

< 

MM* Meclisi 





TOPRAK VE İSKAN İŞL 

Daire : 
Kurum : 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

S 

ti U 
İ2& 

İH 

111 

K O D L A R 

.SPH 

« w MO 

02 

02 

\-P t » . O: 
i* °3 O 

010 

010 

C9 

g S 
c3 Cj B u 

700 
710 

700 
710 

A Ç I K L A M A 

TOPRAK VE İSKÂN HİZMETLERİ 
Toprak ve İskân Hizmetleri 

Deprem kuşaklarındaki Köylerin yenilenmesi projesi 
Yapı tesiîs Ve (büyük (onarım giderleri 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
(Harcama kaleminde yer alan ödenek ve bu projeye 
ilişkin «Özel iskân Fonu» nda mevcut ve sağlanacak 
diğer ödenekler TC Ziraat Bankasında açılacak özel 
bir hesaba yatırılır. Bu ödenekler Köy. açılacak özel 
bir hesaba yatırılır.) 
TOPRAK VE İSKÂN HİZMETLERİ 
Toprak ve iskân Hizmetleri 

Deprem kuşaklarındaki köylerin yenilenmesi projesi 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
(710 harcama kaleminde yer alan ödenek, TC Ziraat 
Bankasında kurulu «Özel iskân Fonu»na devredilir.) 

Ö D E N E K 

i 

Harcama 
kalemi 

1 000 000 
1 000 000 

Bütçe Karma Komisyonunun Kafbul Ettiği 

Madde 
(Faaliyet ^ 

Proje) 

1 000 OOÖ 

Ödenek Kesim 
türü (Alt program) 

985 135 000 
775 000 000 

Bölüm 
(Program 

993 105 

993 105 
985 135 000 

775 000 000 
1 000 000 

1 000 000 
1 000 000 

•MÜldt Mecîfeî 





Daire : 
Kurum : 

K O D L A R 

İŞLETMELER 
Ö D E N E K 

Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

il 
111 

.gri 

01 

111 

01 

S - V, cj o 

03 

O S S " A H W W 

316 

A Ç I K L A M A 

316 

900 
940 

900 
940 

KAMUNUN EKONİMİK GİRİŞİM POLİTİKASI 
İLE İLGİLİ HİZMETLER 
KAMUNUN EKONOMİK GİRİŞİM HİZMET
LERİ 

Halk Girişimlerini Destekleme Projesi 
TRANSFERLER 
Mali transferler 
KAMUNUN EKONOMİK GİRİŞİM POLİTİ
KASI İLE İLGİLİ HİZMETLER 
KAMUNUN EKONOMİK GİRİŞİM HİZMET
LERİ 

Halk Girişimlerini Destekleme Projesi 
TRANSFERLER 
Mali transferler 
(Bu ödenek İşletmeler Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmeliğe uygun olarak bir fon şeklinde Türkiye 
Halk Bankası aracılığı ile kullanılır.) 

Harcama 
kalemi 

80 000 000 
80 000 000 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

80 000 000 

Ödenek 
türü 

80 000 000 

Kesim 
(Alt program) 

132 831 000 

(P 

13 

Millet Mecli 





YEREL YÖNE 

Daire 
Kurum 

K O D L A R 

Ö D E N E 

Bütçe Kanna Komisyonunca Kabili EdÜen 

«3 P .2 ^ I* Sfi âi ii â££ 13 A Ç I K L A M A 

900 

03 

251 
900 
940 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILMAYAN 
TRANSFERLER 
MALİ TRANSFERLER 

Belediyelere yapılacak yardım ve ödemeler 
TRANSFERLER 
Mali transferler 

Harcama 
kalemi 

400 000 000 
400 000 000 

Madde 
(Faaliyet- ödenek Kesim Bölü 

Proje) türü (Alt program) (Prog 

2 314 26 
2 313 285 000 

2 313 285 000 
403 000 000 

iMAöelj Meclisi 





BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELE 
(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

1979 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde yer alan ödeneklerden % 5 kesinti yapıldıktan sonra, (Milli 
Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan ödeneklerle diğer dairelerin yatırım 
ödenekleri ve katma bütçeli idarelerin yatırımlarına tekabül eden Hazine yar
dımları hariç (397 309 338 950) lira ödenek verilmiştir. 

% 5 kesinti aynı ilkelere göre katma bütçeli idareler ödenekleri için de uy
gulanır. 

GELİR BÜTÇESİ 

MADDE 2. — Genel bütçeni a ;;üi i, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (372 309 338 950) lira olarak tahmin edilmiştir. 

GEÇEN VE ESKİ YILLAR BORÇLARI : 

MADDE 11. — A) Bir önceki mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi 
emanet hesabına da alınamayan genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin geçen ve eski yıllara ait borçlan, yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertip
lerinde karşılığı bulunmak koşuluyla «geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» 
faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneklerin yetmemesi halinde, personel giderleri dışındaki 
borçlar için personel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktarma yapıl
mamak kaydıyla, aynı veya diğer programlardaki ödeneklerden bu faaliyete Ma
liye Bakanının izniyle aktarma yapılabilir. 

B) Personel yasalarına göre ödenmesi gereken mali ve sosyal haklarla ilgili 
karşılıksız borçların ödenmesi için ilgili daire veya idarenin bütçesinde «geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları» faaliyetini açmaya ve bu faaliyete, yeterince 
ödenek kaydetmeye veya aynı veya diğer program tertiplerindeki ödeneklerden 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi) 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Aynen. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Aynen. 

GEÇEN VE ESKİ YILLAR BORÇLARI 

MADDE 11. — Aynen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 30. — 1.3.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı oran ve gündelik tutarlarına ilişkin sınır
layıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı yasanın 34, 45, ve 
50 nci maddeleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken katsayı, 
oran ve tutarlar, (H) cetvelinde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınmak suretiyle 1979 mali yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ek olarak (H) cetvelinin uygulanmasında, aşağıdaki 
ilkelere göre işlem yapılır. 

A) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki en az 4 lira gündelik (80) lira 
olarak uygulanır. 

B) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı yasaya ilişik (1) 
ve (2) sayılı cetvellerdeki 950 lira aylık tutar yerine 6 nci derece kadrosu, (2) sa
yılı cetveldeki 2 000 liralık tutar yerine 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

C) Gerekli yasal değişiklik yapılıncaya kadar, Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre saptanan gündelikler; Bakanlık veya ba
ğımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Maliye Bakanlığı he
sap uzmanı ve uzman muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, iş güvenliği 
müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Diyanet İşleri Başkan
lığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sosyal Sigortalar Ku
rumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, bankalar yeminli murakıpları ve 
murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez örgütüne dahil kontrolörler ve stajyer 
kontrolörler, belediyelerdeki tüm müfettiş ve müfettiş muavinleri ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman muavinlerine 1979 mali yılında yet
kili makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik ve 
incelemelerde, görevin yapıldığı ve kurumun örgüt merkezinin bulunduğu yere 
bakılmaksızın birinci fıkra hükmüne göre ödenir. 

D) Belediye sınırları dışında görev yapan defterdarlık kontrol memurları 
için en az gündelik tutarı 110 lira olarak saptanmıştır. Bunların Maliye müfet
tişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel müdürlükler kontrolörleri ile birlikte 
memuriyet merkezleri dışında düzenlenecek çalışmalara katılmaları halinde gün
deliklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

E) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi kapsamına girenlerin yurt dışı 
gündeliklerinde uygulanacak katsayılar Bakanlar Kurulunca saptanır. 

F) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev gezilerinde Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmi çağrıya uyarak geziye katılan eşlerine, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekreterleri ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
terleri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üze
rinden yol gideri ödenir. 

(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi) 

YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 30. — 1.3.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı oran ve gündelik tutarlarına ilişkin sınır
layıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı yasanın 34, 45, ve 
50 nci maddeleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken katsayı, 
oran ve tutarlar, (H) cetvelinde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınmak suretiyle 1979 mali yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ek olarak (H) cetvelinin uygulanmasında, aşağıdaki 
ilkelere göre işlem yapılır. 

A) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki en az 4 lira gündelik (100) 
olarak uygulanır. 

B) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı yasaya ilişik (1) 
ve (2) sayılı cetvellerdeki 950 lira aylık tutar yerine 6 nci derece kadrosu, (2) sa
yılı cetveldeki 2 000 liralık tutar yerine 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

C) Gerekli yasal değişiklik yapılıncaya kadar, Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre saptanan gündelikler; Bakanlık veya ba
ğımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Maliye Bakanlığı he
sap uzmanı ve uzman muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, iş güvenliği 
müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Diyanet İşleri Başkan
lığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sosyal Sigortalar Ku
rumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, bankalar yeminli murakıpları ve 
murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez Örgütüne dahil kontrolörler ve stajyer 
kontrolörler, belediyelerdeki tüm müfettiş ve müfettiş muavinleri ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman muavinlerine 1979 mali yılında yet
kili makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik ve 
incelemelerde, görevin yapıldığı ve kurumun örgüt merkezinin bulunduğu yere 
bakılmaksızın birinci fıkra hükmüne göre ödenir. 

D) Belediye sınırları dışında görev yapan defterdarlık kontrol memurları 
için en az gündelik tutarı 140 lira olarak saptanmıştır. Bunların maliye müfet
tişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel müdürlükler kontrolörleri ile birlikte 
memuriyet merkezleri dışında düzenlenecek çalışmalara katılmaları halinde gün
deliklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

E) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi kapsamına girenlerin yurt dışı 
gündeliklerinde uygulanacak katsayılar Bakanlar Kurulunca saptanır. 

F) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev gezilerinde Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmi çağrıya uyarak geziye katılan eşlerine, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekreterleri ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
terleri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üze
rinden yol gideri ödenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği) 

Ancak dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi veril
miş bulunanların yurt dışında yaptıkları görev gezileri ile elçilerden yurt dışında 
bir yere veya merkezde görüşme amacı ile çağrılanlara kararname aranmaksı
zın birinci mevki üzerinden yol gideri verilir. 

G) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinde 26.9.1978 tarih ve 
2171 sayılı Yetki Kanunu uyarınca gerekli değişiklikler yapılıncaya değin; 

a) Seyyar görev tazminatının hesabında kadro derecesi (657 sayılı Kanu
nun değişik 45 nci maddesi gereğince kadro karşılık gösterilerek yapılan atama
larda ise kazanılmış hak aylık derecesi) esas alınır. 

b) 1979 mali yılında seyyar görev tazminatı aşağıda saptanan tutarlar üze
rinden ödenir. 

Kadro derecesi 1 - 4 olanlara 1 000 lira 
Kadro derecesi 5 - 9 olanlara 777 lira 
Kadro derecesi 1 0 - 1 5 olanlara 672 lira 

c) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tamsüre Çalışma Esaslarına dair Kanun 
kapsamına giren (49 ncu maddede sayılan Sağlık Personeli dahil) personele sey
yar görev tazminatı ödenmez. 

d) 49 ncu madde uyarınca hangi memuriyetler için ve hangi koşullarda 
seyyar görev tazminatı verileceği Maliye Bakanlığınca saptanır. Kurumlarca 
seyyar görev tazminatı verilecek personelin sayı ve unvanlarını içerecek şekilde 
düzenlenecek listelerin ödeme yapılmadan önce, Maliye Bakanlığına vize ettiril
mesi zorunludur. 

e) İşyeri veya iş kolu düzeyinde yapılacak toplu iş sözleşmelerine yukarıda 
saptanan esaslara aykırı olarak seyyar görev tazminatlarını artıracak veya her 
ne ad altında olursa olsun, ikinci bir ödemeye yol açabilecek hüküm getirile
mez. 

H) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için en az gündelik miktarı 
110 lira olarak saptanmıştır. 

Ayrıca bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi 
uygulanmaz. 

İ) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, ile Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerince düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine 
katılacak sanatkâr, memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, uzman memurlar ile 
diğer görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Klasik 
Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine ka
tılacak sanatçılar ile diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyesi 200 TL. ola
rak saptanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Klasik Türk Mü
ziği Korosu sanatçıları ile diğer görevliler için turnede bulundukları sürede 
ikamet giderlerinin karşılanması konusunda 1310 sayılı Kanuna ek 2 nci mad
de ile 1309 sayılı Kanunun 15 nci madde hükmü uygulanır. 

I (Cumhuriyet Senatosunun Değjştirişi) 

Ancak dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi veril-
I miş bulunanların yurt dışında yaptıkları görev gezileri ile elçilerden yurt dışında 
I bir yere veya merkezde görüşme amacı ile çağrılanlara kararname aranmaksı-
I zın birinci mevki üzerinden yol gideri verilir. 

G) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinde 26.9.1978 tarih ve 
J 2171 sayılı Yetki Kanunu uyarınca gerekli değişiklikler yapılıncaya değin; 

a) Seyyar görev tazminatının hesabında kadro derecesi (657 sayılı Kanu
nun değişik 45 nci maddesi gereğince kadro karşılık gösterilerek yapılan atama-

I larda ise kazanılmış hak aylık derecesi) esas alınır. 
b) 1979 mali yılında seyyar görev tazminatı aşağıda saptanan tutarlar üze-

I rinden ödenir. 
I Kadro derecesi 1 - 4 olanlara 1 000 lira 

Kadro derecesi 5 - 9 olanlara 777 lira 
Kadro derecesi 10 - 15 olanlara 672 lira 

c) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tamsüre Çalışma Esaslarına dair Kanun 
kapsamına giren (49 ncu maddede sayılan Sağlık Personeli dahil) personele sey
yar görev tazminatı ödenmez. 

d) 49 ncu madde uyarınca hangi memuriyetler için ve hangi koşullarda 
seyyar görev tazminatı verileceği Maliye Bakanlığınca saptanır. Kurumlarca 

I seyyar görev tazminatı verilecek personelin sayı ve unvanlarını içerecek şekilde 
I düzenlenecek listelerin ödeme yapılmadan önce, Maliye Bakanlığına vize ettiril-
j mesi zorunludur. 

e) İşyeri veya iş kolu düzeyinde yapılacak toplu iş sözleşmelerine yukarıda 
saptanan esaslara aykırı olarak seyyar görev tazminatlarını artıracak veya her 
ne ad altında olursa olsun, ikinci bir ödemeye yol açabilecek hüküm getirile-

I mez. 
H) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için en az gündelik miktarı 

140 lira olarak saptanmıştır. 
I Ayrıca bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi 

uygulanmaz. 
İ) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, ile Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerince düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine 
I katılacak sanatkâr, memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, uzman memurlar ile 

diğer görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Klasik 
Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine ka
tılacak sanatçılar ile diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyesi 200 TL. ola-

I rak saptanmıştır. 
Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Klasik Türk Mü-

j ziği Korosu sanatçıları ile diğer görevliler için turnede bulundukları sürede 
ikamet giderlerinin karşılanması konusunda 1310 sayılı Kanuna ek 2 nci mad
de ile 1309 sayılı Kanunun 15 nci madde hükmü uygulanır. 

K) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca Aero Fotogrametrik işler için gerekli olan teksif nirengi hizmetlerinde böl
geleri dışında geçici görevli olarak görevlendirilen yüksek mühendis, mühendis, 
teknisyen ve fen memurlarına fiilen arazide çalıştıkları günler için tazminat ola-

j rak 140 TL. yevmiye ödenir. (Bu fıkra hükmünden yararlanabileceklerin sayısı 
I 150 kişiyi geçemez.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

KADRO ÎHDAS VE İPTALİ : 

MADDE 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki durumlarda, değişiklik yoluyla 
kadro sağlanamadığı takdirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kadro 
ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bulunanlardan çalıştırılması ge
rekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadroları bulunmaması halinde 
askerlik görevinden döneceklertin, yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen birimlerde 
çalıştırılacak memurlar içlin; 

d) Beş yıllık kalkınma planı ve 1979 yılı programında kurulması ve geniş
letilmesi öngörülen hizmet birimlerinde çalıştırılacak memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan değişikliği ile 
ilgili hükümleri gereğince kadro sağlanması için; 

f) Genel güvenliğe ilişkin görevlerde çalıştırılacaklar için; 
Ancak, bu madde uyarınca tüm genel ve katma bütçeli daireler ile döner 

sermayeli kuruluşlar için yeniden ihdas olunacak Devlet memuru kadrolarının 
toplamı, 1 Mart 1979 tarihinde tüm genei ve katma bütçeli daireler ile döner 
sermayeli kuruluşlarda var olan Devlet memuru kadro sayısı toplamının % 3'ünü 
geçemez. Milli Eğitim Bakanlığımn «Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı» na 
giren kadroları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların iptali suretiyle kadro ihdasına 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca şahsa bağlı 
kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve değişikliklerinde 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile karamam elerdeki 
derecelerden kadro sağlanması için; 

b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile.bu karar
nameyi değiştiren kararnameler uyarınca kurumlara eski kadroların iptali sure
tiyle verilecek kadrolar için; 

j) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nedeniyle yapılacak kadro devri 
için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hizmetin görülmesi bakımından 
zorunlu bulunmayan kadrolar ilgili kurumun önerisi, Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca iptal edilebilir. 

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ KADROLARI : 

MADDE 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumla
rından l7e>5 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapıları personele, 
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz konusu yasanın geçic 5 nci mad
desine göre aylık ödenmesine devam olunur. 

(Cumhuriyet Senatosunun üeğiştirişi) 

KADRO İHDAS VE ÎPTALÎ : 

MADDE 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki durumlarda, değişiklik y 
kadro sağlanamadığı takdirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel D 
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerime Bakanlar Kurulunca 
ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bulunanlardan çalıştırılm 
rekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadroları bulunmaması h 
askerlik görevinden dönecekieriin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen biri 
çalıştırılacak memurlar için; 

d) Beş yıllık kalkınma planı ve 1979 yılı programında kurulması ve 
letilmesi öngörülen hizmet birimlerinde çalıştırılacak memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan değişik 
ilgili hükümleri gereğince kadro sağlanması için; 

f) Genel güvenliğe ilişkin görevlerde çalıştırılacaklar için; 
Ancak, bu madde uyarınca tüm genel ve katma bütçeli daireler ile 

sermayeli kuruluşlar için yeniden ihdas olunacak Devlet memuru kadro 
toplamı, 1 Mart 1979 tarihinde tüm genel ve katma bütçeli daireler ile 
sermayeli kuruluşlarda var olan Devlet memuru kadro sayısı toplamının % 
geçemez. Milli Eğitim Bakanlığımn «Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sını 
giren kadroları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların 'iptali suretiyle kadro ih 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzeri 
kanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca şahs 
kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve değişiMik 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile kararname 
derecelerden kadro sağlanması için; 

b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile bu 
nameyi değiştiren kararnameler uyarınca kurumlara eski kadroların iptal 
tiyle verilecek kadrolar için; 

j) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nedeniyle yapılacak kadro 
için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hizmetin görülmesi bakım 
zorunlu bulunmayan kadrolar ilgili kurumun önerisi, Devlet Personel 
ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca iptal edilebilir. 

D) İl Özel İdareleri ile belediyeler için 1979 mali yılında yeniden ihd 
nacak memur ve işçi kadrosu sayısı, bu kuruluşların 1 Mart 1979 tarihin 
olan memur ve işçi kadrosu toplamının yüzde ikisini geçemez. 

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ KADROLARI : 

MADDE 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim ku 
rindan 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan p m 
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz konusu yasanın geçici 5 nc 
desine göre aylık ödenmesine devam olunur, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

Yeni kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumlarında kuruluş ve 
kadro yasaları ile alınmış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. Ancak 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngörülen duruma uymayan kadro
lar kadro unvanı aynı olmak koşuluyla, ilgili yükseköğretim kurumunun isteği 
üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna uygun aynı unvanlı kadro
larla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yükseköğretim kurumlarının 
1973 mali yılı Bütçe Kanununa ekti (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile yeni 
çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kullanılmayan kad
rolar, ilgili (Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu kararına da
yanılarak) üniversite rektörlüğünün veya akademi başkanlığının istemi üzerine 
Maliye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 47. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
nci maddesine ve Devlet Memurlan Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine 
göre, Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına 
dayanılarak saat başına yapılacak ödeme 10 liradan az 30 liradan çok olamaz. 

özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Perso
neline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas 
alınır. Ancak, TRT'de çalışan personelin fazla çalışmaları için saat başına yapı 
lacak ödemelerin miktarı (20) liradan az (50) liradan çok olamaz. 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı Üfci'li öğretim yapan fa
kültelerde, ikinci öğretimde görev alan Dekanlara (650), dekan yardımcısı ve 
müdürlere (500), fakülte sekreterlerine (450) ve diğer sınıflarda bulunanlara (400), 
müstahdemlere (250) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar ve 
akademilerde gece öğreniminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
müdürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte sekreterlerine (500), fa
külte yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlar
dan yardımcı hizmetler sınıfmda bulunanlara (300) ve diğer sınıflarda bulunan
lara (400) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel 
ile. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine ayda (2 000) lira, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı, öğ
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri smıfı 
personeli ile merkez il veya bölge kuruluşlarında görevli genel idare, eğitim ve 
teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (1 600) lira, 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (500) lira, fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki fıkraya göre ödenecek fazla 
çalışma ücretleri, 

(Cumhuriyet Senatosunun Değişmişi) 

Yeni kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumlarında kuruluş ve 
kadro yasaları ile alınmış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. Ancak 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngörülen duruma uymayan kadro
lar kadro unvanı aynı olmak koşuluyla, ilgili yükseköğretim kurumunun isteği 
üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna uygun aynı unvanlı kadro
larla değiştirilebilir. 

Yükseköğretim kurumlarının kadro kanunlarının çıkıp çıkmadığına bakıl
maksızın, mevcut kadrolar, kadro unvam aym kalmak ve derece yükseltilmesi 
işleminde kullanılmak koşulu ile kurumun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 
bir üst dereceden kadrolar ile değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yükseköğretim kurumlarının 
1973 mali yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile yeni 
çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kullanılmayan kad
rolar, ilgili (Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu kararına da
yanılarak) üniversite rektörlüğünün veya akademi başkanlığının istemi üzerine 
Maliye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 47. — Aynen, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettıgı) 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin 
yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralarıma ve sakatlanma 
durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve gö 
revli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, kesilmez. 
E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Za

bıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu kararı aran
maksızın, belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti 
olarak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücretleri, görev esnasında veya 
görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması hal
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu genel müdürlüğe ait katma 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir programa bağlanması olanak
sız bulunan Orman Muhafaza Memurlarına ayda (î 500) TL. Telsiz Teknisye 
ni, Telsiz Operatörü, Telsiz Santralcisi, Dağ Telsiz Santralcisi, Telsiz ve Telefon 
Hat Bakıcılarına yalnız Haziran - Ekim ayları için ayda (1 000) lira fazla ça
lışma ücreti Ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma 
veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılamaması hallerinde bu fazla mesai 
ücreti kesilmez. 

G) 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü maddesine 
göre olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp ver
meleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin aynı 
Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

H) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye 
ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, olağan ça
lışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (Okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez 
hazırlayıcı, «ölçmeci» usta öğretici atölye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğret
meni, senarist, kameramen, bilgi işlemci ve programcısı, test öğretim yaprakları 
ve mektupların baskısında çalışan hizmetlilere) öğretim aylarında ayda 48 saati 
tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye 
hâsılatından, beher iş saati için en çok, «Endüstriyel eğitim yapan orta dereceli 
eğitim kurumlarında atölye ve endüstriyel ders görevi» için gece verilen ücret 
kadar ücret ödenir, 

İ) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu Örgütünde çalı
şan memurlardan, görevlerinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanma
sı ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağlık savaş memurlarına ve 
sağlık koruyucularına ayda (1 000) lira, sıtma laborantlarına ayda (750) lira fazla 
çalışma ücreti ödenir. Ancak bunlardan 2162 sayılı Kanun kapsamına girenlere 
bu ödeme yapılmaz. 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; bu maddenin 
(D) fıkrasıyla emniyet mensuplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın diğer 
unsürüf olanTTânaâlmâyâ_mOTsüp^ve Jandarmada görevli persönele~^de7nîuhtelif 
ücret ödemeleri meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir. 



(Bütçe Karına Komisyonunun Kabul Ettiği) 

1. İl Jandarma Alay komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma bir
liklerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (2 000) TL. 

2. Jandarma teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, 
birlik ve kurumlarında görevli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve si
vil memurları ile yukarıdaki bentteki birliklerde görevli sivil memurlara ayda 
(1 600) TL. 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), (c) bentlerindeki esaslara 
uyulur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILACAK «KÜLTÜR MERKEZLE
Rİ» NÎN YAPIM, BAKİM, ONARIM İŞLERt : 

MADDE 73. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 
10 . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16-ncı maddesinde öngörülen 

tarihi ve bedii değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame 
hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri» nin 
proje ve inşaatları aynı Kanunun tarihi anıtların korunmasına ve onarılmasına 
ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür Bakanlığınca yürütülür. 

MADDE 89. — Bu Kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini (Sayıştay 

Bütçesinin birinci derece ita amirliğini Sayıştay Başkanı yapar.) Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

(Cumhuriyet Senatosunun Değjştirişi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILACAK 
R!» NİN YAPIM, BAKIM, ONARIM İŞLERİ : 

KKULTÜR MERKEZLE 

MADDE 73. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 
10 . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen 

tarihi ve bedii değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame 
hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri» nin 
proje ve inşaatları aynı Kanunun tarihi anıtların korunmasına ve onarılmasına 
ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür Bakanlığınca yürütülür 

Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün yaygınlaştırılması ve et 
kinleştirilmesi maksadıyla Kültür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, yaz 
danışma ve inceleme kurullarının memur olmayan üyelerine ödenecek huzur 
ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanmasıyla ilgili danışman, düzeltici ve madde 
inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Kültür bakanlıklarınca hazırlanacak 
yönetmelikte belirlenir. 

Kültür Bakanlığı, Kültür ve sanatın her dalında ve ilgili bilim dallarında yurt 
düzeyinde etkinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde yay 
gınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı olmak üzere; yapıtlara 
sanatçılara, sanat topluluklarına, bilim adamlarına, ödül ve armağan verebilir 
Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi Maliye ve Kültür bakanlık
larınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle saptanır. 

MADDE 89. — Bu Kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Mille 

Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet 

Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 





BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİ 

t _ CETVELİ 

(2171 Sayılı Yetki Yasası Uyarınca Çıkarılmış Bulunan 17 Saydı KHK'mn Çeşitli 
Yasalardaki Limitlerini Gösterir Cetvel) 

Kanun 
No. : Kanunun Adı 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu. 

b) 2490 Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu. 

c) 4353 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usûlle
rine dair Kanun. 

d) 3904 Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa ek Kanun. 

e) 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü. 

f) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun. 

g) 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teşkilat vs Vazifeleri hakkındaki 
Kanun. 

h)' 6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve Va
zifeleri hakkındaki Kanun. 

i) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğünün Vazife ve Teşkilatı hakkındaki Kanun. 

Madde 

24 
62 
64 
83 

84 
2 

. 7 
7 
7 

19 
41 
46 

50 

27 

Fıkra 

(a) bendi 
(b) bendinin son fıkrası 

A) — İlçelerde 
— İllerde ve kuruluş merkezlerinde 
— Tümen ve eşitine kadar olan Askeri Kurum ve 

kuruluşlar için 
— Tümen ve daha üst birliklerle eşiti kurum ve 

kuruluşlar için 
J) 

A) 
N) 

1 
5 (Taşınmazlara yönelik ayn davalar hariç) 

28 
29 
30 
31! 
34 

8 

10 
32 

35 

6 

14 

(Taşınmazlara yönelik ayn davaları hariç) 
1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

1 
2 
C) 1 000 liralık limit 

1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 

1 000 liralık sınırlar 
10 000 liralık sınırlar 

Parasal S 
TL. 

30 000 
500 000 
500 000 

30 
180 

30 
1 500 
1 000 

5 000 
1 000 

500 
500 

10 
20 

30 

50 
100 
250 

5 000 

50 
10 

500 
500 
500 
500 

50 
100 
500 
100 
100 
100 
300 
300 
100 
300 
100 
100 
300 
100 





(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
a) Huzur ücreti : Vergi yasaları gereğince kurulacak komisyonların, 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Yasası gereğince kurulan kadastro komisyonlarının memur ve 
memur olmayan üyelerinin huzur hakları; satış, artırma ve eksiltme ko
misyonlarında bulunacak ve seçimle gelecek belediye üyelerinin huzur 
ücretleri; gayri muvazzaf komisyon üyelerinin yol giderleri; 644 saydı 
Kanunun 23 ncü maddesine dayanarak kurulacak sınav komisyonuna 
kuruluş dışından katılacak komisyon üyelerinin yol giderleri; huzur üc
retleri ve 1050 sayılı Yasanın 132 nci 1630 sayılı Yasanın 58 nci madde
sine göre ödenecek ücretler, Kültür Bakanlığınca, onayla kurulan yayın 
kurullarına, Bakanlık dışından katılacaklara, Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelik çerçevesinde ödenen huzur ücretleri, 265 sayılı Yasanın 15 nci 
maddesi gereğince toplanan Turizm Danışma Kurulu üyelerine yapıla
cak ödemeler, 
b) Fazla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yö
netmeliği» ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine göre 
ödenecek olan fazla çalışma ücretleri, 

c) 3 . 9 . 1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus yenile
me işleminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek 
ücretler; 
d) Konferans ücreti : Bütçe Yasasının ilgili maddesine göre ödenecek 
konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, organizasyon ve değerlendirme gi
derleri, 
e) Ek ders görevi ve sınav ücreti : Mevzuatına göre saptanan saat ba
şına ek ders ve sınav ücretleri, 

f) Danıştay Başkanlığı : Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili her 
türlü giderler, teşkilat içinden veya dışından temin olunanlara saat ba
bına (90) lirayı geçmemek üzere ders ücretleri ile makamın onayına isti
naden yüksek seviyedeki kurs ve seminerlerde (200) lirayı geçmemek 
üzere konferans ücretleri ve yollukları, 521 sayılı Danıştay Kanununun 
119 ncu maddesine ve bu maddeye müsteniden hazırlanarak yürürlüğe 
konulan Danıştay Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre ikinci 
dereceye yükselecek meslek mensupları tarafından hazırlanacak olan 
etüdü inceleyecek kurul üyelerine inceledikleri her etüt için (150) lira 
okuma ücreti, 
Bu kalemden karşılanır. 

R - CETVELİ 
(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi) 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
a) Huzur ücreti : Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik 
kararnameler gereğince kurulan komisyon ve kurulların memur olma 
üyelerinin huzur ücretleri ile kanuna göre üyelere ödenecek huzur hak 

b) Fazla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma 
netmeliği» ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine 
ödenecek olan fazla çalışma ücretleri, 

c) 3 . 9 . 1974 gün ve 7/8840 saydı Kararname gereğince nüfus ye 
me işleminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre öden 
ücretler; 
d) Konferans ücreti : Bütçe Yasasının ilgüı maddesine göre öden 
konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, organizasyon ve değerlendirm 
derleri, 
e) Ek ders görevi ve sınav ücreti : Mevzuatına göre saptanan saat 
şına ek ders ve sınav ücretleri, 

f) Danıştay Başkanlığı : Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili 
türlü giderler, teşkilat içinden veya dışından temin olunanlara saat 
şına (90) lirayı geçmemek üzere ders ücretleri ile makamın onayına 
naden yüksek seviyedeki kurs ve seminerlerde (200) lirayı geçme 
üzere konferans ücretleri ve yollukları, 521 saydı Danıştay Kanunu 
119 ncu maddesine ve bu maddeye müsteniden hazırlanarak yürür 
konulan Danıştay Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre ik 
dereceye yükselecek meslek mensupları tarafından hazırlanacak 

t 

etüdü inceleyecek kurul üyelerine inceledikleri her etüt için (150) 
okuma ücreti, 
Bu kalemden karşdanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



(Bütçe Karma Komisyonununun Kabul Ettiği) 

350 — KİRALAR : 
a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu 
ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kira
ları; 
Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz grup başkanı
nın ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobil
yasız; olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince 
ödenecek diğer giderler; 
Büyükelçi, elçi, daimi delege, askeri temsilci; askeri ataşe, yardımcı 
delege, başkonsolos için kiralanacak konut ve otellerin, ödenecek kira 
bedelleri, 
Büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları Devlet Hü
kümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde geçici tutulacak otel, 
garaj ve eşya kiraları; 
Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline eklenen onarım bedel
leri, tutulacak binalar için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye ver
gi, resimleri; 
Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, 
tazminat ve garanti bedeli gibi ödemeler, 
Sürekli görevle yurt dışında bulunan 657 sayıl ı Devlet Memurları Ka
nunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi 
personelin misyon şefi tarafından temsil yönü nitelikleri dikkate alı
narak önerilen, ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Maliye Bakan
lığınca onaylanan konutlarının (möble, elektrik, havagazı ve genel gi
derler dışındaki) kiralarının, memurun eline geçen net aylığının 1/3'ünü 
aşması halinde, bu 1/3 oranı ile bu oranı aşan kısmının 1/2'si memur 
tarafından ödenmek ve memurun aylığından ayrıca kesinti yapılma
mak koşuluyla geri kalan miktar (1 Mart 1979 tarihinden önce kira
lanmış konutlar için 1979 mali yılını geçmemek üzere kira akti süresi 
bitimine kadar 1978 yılı <R) cetvelindeki hükümler uygulanır.) 
b) Makine, alet ve taşıt kiraları :. Makine, alet ve taşıt kiraları ile 
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler ve anten direği kirası, 
c) Nükleer yakıt kirası; 
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara ilişkin te
mizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılmayan müşterek 
masraflar, 
Bu kalemden karşılanır. 

(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi) 

350 — KİRALAR : 
a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri Ue 237 saydı Taşıt Kanun 
ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kira 
ları; 
Amerikan Askeri Heyeti Başkam ile kara, bava, deniz grup başkan 
nın ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobi 
yasız olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğinc 
ödenecek diğer giderler; 
Büyükelçi, elçi, daimi delege, askeri temsilci; askeri ataşe, yardım 
delege, başkonsolos için kiralanacak konut ve otellerin, ödenecek kir 
bedelleri, 
5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü ben 
di uyarınca atanan daimi temsilci yardımcılarına hizmetlerinin gere 
tahsis edilen ikametgâh kiraları, 
Büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları Devlet Hü 
kümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde geçici tutulacak ote 
garaj ve eşya kiralan; 
Ev sahibi tarafından yaptmhp da kira bedeline eklenen onarım bede 
leri, tutulacak binalar için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye ve 
gi, resimleri; 
Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devi 
tazminat ve garanti bedeli gibi ödemeler, 
Sürekli görevle yurt dışında bulunan 657 saydı Devlet Memurları K 
nunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ta 
personelin misyon şefi tarafından temsil yönü nitelikleri dikkate al 
narak önerilen, ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Maliye Bakan 
lığınca onaylanan konutlarının (möble, elektrik, havagazı ve genel g 
derler dışındaki) kiralarının, memurun eline geçen net aylığının 1/3'ün 
aşması halinde, bu 1/3 oranı ile bu oranı aşan kısmının 1/2'si memu 
tarafından ödenmek ve memurun aylığından ayrıca kesinti yapılm 
mak koşuluyla geri kalan miktar (1 Mart 1979 tarihinden önce kir 
lanmış konutlar için 1979 mali ydmı geçmeftiek üzere kira akti süre 
bitimine kadar 1978 ydı (R) cetvelindeki hükümler uygulanır.) 
b) Makine, alet ve taşıt kiraları : Makine, alet ve taşıt kiraları i 
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler ve anten direği kirası, 
c) Nükleer yakıt kirası; 
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara ilişkin t 
mizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrdmayan müştere 
masraflar, 
Bu kalemden karşılanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 


