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I. —GEÇEN 1 

İM oıturum yapılan bu birleşimde : 
1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine 

geçilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi : 
ta) Cumhuriyet Senatosu, 
ıb) Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı ve 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 

Tasarılar 
1. — Harp Akademileri Kanunu Tasarısı. (1/516) 

(Milli Savunma Komisyonuma) 
2. — 926 Sayılı Tür'k Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
bu Kanuna Bazı Fıkralar İle Ek Geçici Maddeler İla
ve ©dilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/517) (Milli Sa
vunma Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1975 -

Bütçe Yüı Kesinhesiabına ait Genel Uygunluk Bildi-
liminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi. (3/959) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1975 Bütçe Yılı Kesinhesalbına ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/960) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi. (3/961) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlı
ğı Tezkeresi. (3/962) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çdban'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi. (3/963) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

6. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in Ya
slama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin 

LANAK ÖZETİ 

18 Şubat 1980 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime saat 18,25'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanivekili Kütahya 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 

.Divala Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

.Başbakanlık Tezkeresi. (3/964) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul edilen Metni 
Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. 
Senatosunca Yapılan Değişikliklere İlişkin Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/153; 
C. Senatosu : 1/624) (S. Sayısı : 143'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1980) (GÜNDEME) 

2. —• 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 
537 nci maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Mad
desine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan Değişikliklere İlişkin M. Mec
lisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 2/677; 
C. Senatosu : 2/154) (S. Sayısı : 291'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 2 . 1980) (GÜNDEME) 

3. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve C. Senatosu İstanbul. Üyesi Soflmaz Belül 
ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı konudaki 
Kanun Teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1/275, 
2/561, 2/626) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1980) (GÜNDEME) 

4. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Türk 
Farmakopesi Hakkında Yasa Önerisi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığh'nın Tür'k Farmlakopesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu. (2/724, 2/301) (S. Sayısı ; 393) 
(Dağıtma tarihi : 15.2.1980) (GÜNDEME) 

No. : 32 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 2 . 1980 Pazartesi 
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5. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan 
Mayıs 1979 ayları Hesabına Ait Millet Meclisi' He
saplarım İnceleme Komisyonu Raporu. (5/49) (S. Sa
yısı :~395) (Dağıtma tarihi : 15.2.1980) (GÜNDEME) 

6. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1979 ayları Hesabınla Ait Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/50) 
(S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 15.2.1980) (GÜN
DEME) 

7. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1979 aylarına Ait Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Raporu. (5/51) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 15.2.1980) (GÜNDEME) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Orhan 
Vural'ın, Vatani Hizmet Tertibinden, Ragıp oğlu 
1928 Gönen doğumlu, Yılmaz Çolpan'ın eşi ve ço
cuklarına Aylık Bağlanmasına İlişkin Yasa Teklifi. 
ve Plan Komisyonu Raporu. (2/845) (S. Sayısı: 398) 
(Dağıtma tarihi : 15.2.1980) (GÜNDEME) 

9. — 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci Maddesinde De-

/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980- Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M, Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı :949) 
(D 

(1) 400 S. Sayılı Basmayazı 16.2.1980 tarihli 44 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (1/495) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1980) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Bolu Milletvekili Halûk KaraıbörkJfü'nıün, 

Bolu Valisine ilişkin Başbakandan yazık soru öner
gesi. (7/724) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlü'nun, 
13.11.1979 - 12.2.1980 tarihleri arasında işten çıka-
rüan işçiler ile görev yerleri değiştirilen memurlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/725) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
İline yapılan ekmeklik buğday tahsisinin kesildiği 
iddiasına ilişkin Gıda -• Tarım ve Hayvancılık Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/726) 

4. — Antalya Milletvekili Ömer Büyrukçu'nun, 
Antalya - Aksu Öğretmen Okuluna ait uygulama ara-
zisiroin fcamulaştırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/727) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1980 Malt Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programımıza göre Başbakanlık Bütçesinin görüş

melerine başlıyoruz, 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini almış 

bulunuyor. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 

adına söz alan sayın üyelerin adlarım sırasıyla oku
yorum : 

BİRİNCİ OTURUM 

A ç t a ) Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekîii: AK Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztoıun (Adama), Halil Karaaiiı (Borsa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adırta Sayın Ha
sam Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na Sayın Sadi Somuneuoğlu, Adalet Partisi Grubu 
•adına Sayın Kemal Şensoy, Milli Selâmet Partisi Gru
bu adına Sayın Recai Kutan. 

Şahıslar : 
Lehinde; Saym Mehmet Çatalbaş, Sayın İsmail 

Hakkı Köylüoğlu, Sayın irfan Binaiy. 
Aleyhinde; Sayın Muammer Aksoy, Sayın Altan 

Tuna, 
Üzerinde; Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Nuri Çe

lik Yazıcıoğlu. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Sayın Hasan Yıldırımada. Buyurun Sayın Yıldırım. 
Saıyın Yıldırım, süre 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA HASAN YILDIRIM 
(Kars) — Sayın Başkam, değerli milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepini
zi saygıyla selamlıyorum. iBaşbakantlık Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşle
rimizi ifade etmek, eleştirilerimizi belirtmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, roket gibi 
fiyatların göğe doğru tırmandığı; işçi, memur, emek
çi, esnaf ve köylünün geçim derdi için inim inim in
lediği; fukaralığın, yokluğun, kuyruk ve zamların 
halikı açlıkla başbaşa bıraktığı; toplumun siyasal, 
ekonomik ve sosyal patlama noktasına geldiği bir or
tamda, Demirel Hükümetinin Başbakanlık Bütçesini 
görüştüğümüzü ıstırapla ifade etmek istiyorum. 

Sayın miUatvekilleri, Adalet Partisi 14 Ekim 1979 
'kısmi Senato seçimlerinden sonra Hükümeti kura
rak, kurduğu Hükümet 22 Kasım 1979 günü Yüce 
Meclisten güvenoyu aldı. Demirel, Hükümeti kurma 
noktasına, Türkiye'de sıkıntıları, sefaleti, yılların bi
rikintisi olan geri kalmışlığın istismarını, dökülen 
kanların ticaretini ve vicdan tellallığını yaparak ka
vuştu. Kavuştu da ne yaptı; sırasıyla bunlara değin
mek: istiyorum. 

Değerli millet vekilleri, Demirerin 100 günü dol
du. Bu süre içerisinde anarşi, terör ve şiddet olayları 
azalmadı, aksine artış gösterdi. Ölü sayısı 3 ay içe
risinde 700 ralkamı civarında. Biz kendileri gibi ölü 
envanteri tutmuyoruz. Ölüm olayları olduğu gün zil 
takıp göbek de sallamıyoruz. «Millet bize anarşiyi 
ezmek: için oy verdi» diyenlerin 3 aylık döneminde 
anarşi ve terör doruğa tırmanmış, vatandaş sokak
larda rahatça gezemiyor, işyerine gidemiyor, okullar 
ve işyerleri kapalı vaziyette. Anaların gözyaşları bi

raz daha artmış durumda. Bütün ülke yürek sızısı ve 
acısı içimde kıvranmakta, kanlı faşist çeteler1! Başken
tin göibeğinde devlet dairelerini işıgal etmekte, memur
lar dövülmekte, bayanlara hayasızca saldırılar yapıl
makta, karakollar basılmakta; polisler, kutsal ve ana
yasal hakkını savunan a/vukatlat ıgörevleri başında şe
hit edilmekte, terör ve şiddet eylemleri toplumu te
melinden sarsmakta. îşte değerli arkadaşlarım, Sayın 
Demirerin 3 aylık hesap defterinde, vatandaşın kan, 
anaların dinmeyen göz yaşları yazılı bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet, tutumu ve 
uygulamasıyla ülkeyi süratle iç savaşa ve kardeş kav
gasına götürüyor. İstanbul'da Tekel, İzmir'de TARİŞ, 
Antalyada ANTBİRLİK işçileri üzerinde bu oyunlar 
ve provalar yapılmaktadır. İzmir'de işçi ve halk as
kerle karşı karşıya getiriliyor. Demirel Hükümetinin 
Cumhuriyet tarihinde yaptığı ve uyguladığı en korkunç 
zatm politikasıyla toplumda sosyal adalet dengesini 
yıkmış, işçiler üzerindeki baskı ve saldırılarla da, za
ten sallanan toplum düzeninin tamamen bozulaıbilece-
ği kuşkumuzu burada ifade etmek istiyorum. 

Devleti amansız sağcı militanlara işgal ettirmek 
isteyen Demirel azınlık Hükümetine, Devletin baba
larının çiftliği olmadığını ve zamanı gelince halkımı
zın sert biçimde, demokratik kurallar çerçevesinde 
cevap vereceğinden hiç kiımısenin kuşkusu olmasın. 

Değerli milletvekilleri, Demirel Hükümetinin bu 
tehlikeli ve kanlı yolu seçmesi, hiçbir ülkede çıkar 
yol olmamıştır. Hiçbir ülkede kan ve gözyaşına da
yalı siyasi iktidarlar uzun ömürlü olamamışlardır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Demirel, Hükümete 
geldiği ilk günlerde kabadayılar gibi radyo ve tele
vizyonda, bir Başbakana yakışmayacak biçimde 
«Anarşiye meydan okuyorum» diye nara atıyordu. 
Nara attığı gün anarşi birkaç can götürmüş, polisler 
ve şefleri şehit edilmişti. 

11.2.1980 günü Adalet Partisi Temsilciler Mecli
sinde Demirel aynen : Ülkeyi Afganistan, Hindicini 
ve Küba'ya çevirmek isteyenlerin burunlarını sürt
mezsek namerdiz;» diyordu. Demirel bu sözleriyle 
neyi kastetmek istiyor? Eğer anarşitlerin burunlarını 
yumruğu ile kırmak istiyorsa, kendisine diyeceğimiz, 
hodri meydan, buyursun, ancak Türkiye'yi daha faz
la Batı kapitalistlerinin kucağına atmak, anayasal hak 
ve özgürlükleri kısıtlamayı amaçlıyorsa, Demirel bil
melidir ki, Cumhuriyet Halk Partisi balyoz gibi kar
şısına dikilecek; tezgâhlamak istediği bu oyunu ile 
Türkiye Cumhuriyetini adaletsiz, zulüm devleti ha
line getirmeye asla ve asla fırsat vermeyecektir. (CHP 
Rinalarımdan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Muhterem milletvekilleri, Demire! yine «Devleti 
komünizmden demokrasi kurtarır» diyor. Kendisini 
kutluyorum, nihayet Demirel'i bu konuda bir nokta
ya getirebildik. Evet, demokrasi her derde devadır; 
ya faşizme ne buyuruyor Sayın Demirel? 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Karşısındayız. 
Biz faşizmi lanetliyoruz, siz de komünizmi lanetliyebi-
leoelk misiniz? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Tebrik ede
rim,. 

Geliniz bu kürsüye, millet huzurunda hep birlik
te, Cumhuriyet Halk Partisi gibi, faşizmin, de, komü
nizmin de karşısına birlikte cephe halinde çıkalım. 
(CHP ve AP sıralarından alkışlar) 

VELİ YILDIZ (tçel) — Demirel yumruğu yedi
ği için onu diyemiyor. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Şimdi seçimi kay- -
bettin Sayın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Eskiden beri 
bizim fikrimiz budur. 

Değerli millet vekilleri, işçinin emeği, ekmeği, alın-
teri ile oynayanları, çoluk çucuklarını sakağa atanla
rı bu millet hiçbir zaman, evet hiçbir zaman affetme
yecektir. 

Değerli milletvekilleri, on günden beri İzmir'de 
harp var, haîrp; İzmir muhasara altında. Devlet va
tandaşı ile harp etmez. İran'da bile olmadı bu oyun
lar. İzmir'i kan gölü haline getiren, sandalyeleri boş 
Sayın Demirel ve bu Hükümettir. Halkı asker ve po
lisle karşı karşıya getirip 3 polisimizi şehit ettiren, 
yüzlerce halkın yaralanmasının sorumlusu gerçekten 
Demirel'in azınlık Hükümetidir. 

Sayın Genel Başkanımız daha dün bü kürsüde 
uyarısını yaptı, Toplum, demokrasi ve Parlamento
nun büyük bir tehlike karşısında, tehlike ile karşı 
karşıya olduğunu ifade etti. Keşke bundan 2 ay önce 
bir araya gelelim diyordu, Sayın Genel Başkanımız 
2 gün önce bu yolda uyarışım yine yaptılar, ama Hü
kümet kulağına pamuk tıkamış, samimi olan uyarı
yı dinlemek istemiyor, tek yanlı hareketinde devam
da ısrarlı görünüyor. Demokrasi için iyi işaretlerin 
olmadığı hususunda, bu kürsüye gelen akü başında, 
parti farkı olmaksızın bütün miHetvekilleriımiz teker 
teker düşüncelerini ifade ediyorlar. Mademki tehlike 
bu noktaya gelmiştir, birleşmek zorunluğu Vardır. 

Bu uyarıyı Sayın Genel Başkanımız yaptığı gibi, 
Cumhuriyet Halik Partisi Gruıbu adına bu uyarıyı bu
rada ben yapıyorum. Yarın bir sorumluluk gelirse, 
öyle sanıyorum ki, bu uyarılar 'karşısında sorumluluk, 
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Cumhuriyet Halk Partisine artık gelmemiş olacak
tır, 

Değerli milletvekilleri, anarşi ve terör, Sayın De
mirel'in anlayışı ile özgürlükleri kısıtlamakla, baskı 
yasalarım çıkartmakla, acımasız ve radikal önlem
lerle ülkeyi topyekûn hapishanaye çevirmekle önle
nemez. Aksine, büyük halk topluluğunda tepki ve 
muhalefet yaratır, sosyal patlamalara zemin hazırla
nır. Bizim, Sayın DemireTe bir türlü anlatamadığımız 
nokta budur. Anarşinin temelinde ekonomik buna
lım ve fikir sınırlaması vardır. Demirel, bunları an
lamazlıktan gelerek, masum vatandaşları zincire vu
rup, militanliarı, zorbaları, eşkiyaları sokağa salıve
rirse; «Terör» denilen gizli canavarın kaynağı olan 
sağın örgütienmesini ve korunmasını âdeta üslenir
se; solun boynuna kement, sağın başına taç yerleşti
rirse; Moşe Dayan gibi, sağ gözüne bant yapıştırıp, 
olaylara sadece sol gözüyle bakarsa, kendisini des
tekleyen faşist kuruluşların güdümüne girerse, ülkeyi 
ne terör, ne de anarşi canavarından kurtarmasına 
olanak yoktur diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir dakikanız var 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Baş ta , 
10.05'te başladım. 

BAŞKAN — 10.04'de başladınız. 
Buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, toplumu temelinden sarsan Demirel Hü
kümetinin ekonomik kararlarına da değinmek istiyo
rum. 

25 Ocak 1980 tarihi, toplum hayatımızda zihinler
den kolayca silinmeyecektir. Bu tarih, toplum haya
tımızın bir dönüm noktası olmuştur. 25 Ocak 1980 
ekonomik kararlarını siyaset adamları olarak incele
mek zorundayız. İncelemeliyiz ki, devlet mzmetinde 
özellikle politikada görev almış kimselerin geçmişte 
yapılan hatalardan ders almalarını sağlamış olalım* 

Türk siyasal hayatında 20 yıldan beri değişik ko
şullarda görünen Sayın Demirel, geçmişin hataların
dan ve yanlışlığından ders almışa benzemiyor. Ders 
almış olsaydı, Türk toplumunu 25 Ocak 1980 tarihi
ne getirmemiş olurdu. 

Demirel Hükümeti, uyguladığı çarpık, kaıpitalist 
ekonomik sistemle, serbest piyasa anlayışı ile Türk 
ekonomisini içinden çıkmaz hale getirmiştir. Sonu
cu, toplumu bunalıma sürükleyen 25 Ocak 1980 bü
yük devalüasyonu olmuştur, IMF'nin ve Başbakan
lık Müsteşarlığına getirilen tekelci sermayenin gözde 
adamlarını önemli yerlere yerleştiren MESS Başka-
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m Turgut Özal'ın emri ve zoruyla alınan bu .kararlan 
savunan Demirel'in büyük sıkıntılar çektiğini televiz
yonda kalbul etmeyen yurttaş yoktur. 

Kim gelse bunu böyle yapardı, günahı iki yıllık 
Sayın Ecevit Hükümetine yükleyen Sayın Demirerin, 
büyük yanılgıya düştüğünü belirtmek istiyoruz. Bu
nun günahı, kokuşmuş kapitalist eikonomik düzende 
ve o düzeni bugüne kadar ısrarla salvunan, uygula
yanların derece derece - Demire! dahil - omuzlarında 
yükselmektedir. 

Sayın Ecevit Hükümeti para ayarlamasını yaptı
ğı zaman hiç de boyler konuşmuyordu, Bakın, Sayın 
Demirel muhalefet döneminde sorumsuzca neler söy
lüyordu; «Bunların yaptığı zatm değil soygundur. Türk 
Parası hançerlenmiştir. Bu çılgınlıktır, cinnettir, sa
distliktir. 5 liraya iahnan benzini 22 liraya satmak 
ihtikârdır» (AP sıralarından «Doğru söylüyor» se
si» 

Şimdi yapılan ve Cumhuriyet tarihinde görülme
miş bu büyük zam furyası karşısında, halkı daha faz
la yoksulluğa, açlığa, sefalete bırakan bu acımasız 
ve insafa dayalı olmayan zam kazıkları karşısında, 
Sayın Demire!'in deyimiyle, - demin, «Doğru söylü
yor» diyordu bir arkadaşım- «Sizi gidi sadistler, çıl
gınlar» desem, ne yarar sağlamış olurum acaba? 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Senin imzan da 
vardı 1 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Benim im
zam varsa, siz de kaldırın. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — O hale getirdi
niz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, Sayın DemireTin iğneden ipliğe getirdiği 
öldürücü zamlarla halk yere serilmiş, kalkacak taka
ti ve alacak nefesi kalmamıştır. Şeker 40 lira (bula-
ibiiırsen), benzin 35 lira, fakirin ekmeğinin gramajı 
küçültülerek 10-15 lira, katığı soğan 40 lira, 50 lira, 
yumurtanın tanesi 10 lira, mazot karaborsada, kâ
ğıda (getirilen korkunç zamla Demirerin istediği ol
du, halk cehalete terkedildi. Demıirel Hükümetinin 
sayesinde gece milyoner yatanlar milyarder oldular. 

Değerli arkadaşlarım, «ıBiz halk için varız» di
yen Demirerin ve Adalet Partisi Hükümetinin hal
kımız için ekonomik faturası işte budur. «Yokluk
tur» Demirerin tabiriyle, «Kuyruktur» Sayın De
mirerin tabiriyle, «Zamdır» Sayın Demirerin tabi
riyle, «Sefalettir» Sayın Demirerin tabiriyle, 

Değerli milletvekilleri, 30 yıllık para göstergeleri 
incelendiği takdirde, Türkiye'de, emeğin nasıl Batı 
kapitalizmine sömürtüldüğü ve nasıl satıldığı yapılan 
devalüasyonlarla anlaşılacaktır. Bu dönemin 25 yıldan 
fazla zamanının Demirel ve devamında iftihar duy
duğu Demokrat Parti dönemlerine ait olduğunu vur
gulamak isterim. Türkiye'yi, sakat ekonomik politi
kaları yüzünden, 1950'den bugüne kadar Batı kapita
listlerinin kapılarında dilenci haline getirenlerden bu 
millet günü geldiğinde hesap soracaktır; er veya geç 
hesap soracaktır. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Hasan, Ecevit de dolaştı. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — 25 yılın se
vabı da günahı da size aittir. 

Değerli milletvekilleri, Demirel, ülke ekonomisi
nin içinde bulunduğu bunalımı 22 aylık Sayın Ece
vit Hükümetine âdeti gereği yüklemek istiyor. Sayın 
Demirel her konuda olduğu gibi, bu konuda da halk 
arasında koskocaman bir sıfır almak suretiyle sınıf
ta kalmıştır. Bunalımın kaynağını başka yerde değil, 
bizzat kendi sakat, çarpık ekonomik ve siyasal anla
yışında aramalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bunalımın 

kaynağı şudur : Türk Toplumu 1950'lerden bu yana 
ürettiğinden daha fazla tüketime zorlanmıştır. Dar, 
sınırlı dışsatıma karşın, dışalıma özen gösterilmiştir. 
Borçlar ve işçi dövizleri, dışa bağımlı sanayi yoluy
la tekrar dışa gitmiştir. 1950'lerden bu yana öyle bir 
dışa bağımlılık ki, Türkiye, işte o nedenle ve sayeniz
de bu noktaya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımız iki de 
bir yukarıda uyarıyorlar; «1 dakikanız kaldı» diyor
lar, Elbetteki söz sırama uyacağım; ama, Sayın De
mirel «(Bundan başka yapılacak bir şey yoktu» diyor
du. Eğer gerçekten zamanım olsaydı, bunun reçetesi
ni enine boyuna, teker teker başlıklarına dokunmak 
suretiyle yüksek huzurlarınızda ifade etmek isterdim. 
(AP sıralarından «Neymiş o reçeten?» sesleri) 

Reçete şudur, reçeteyi vereyim^ reçete şudur... 
BAŞKAN — Rica ediyorum değerli arkadaşlarım. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Reçete kısa

ca şu: Her yıl Türkiye'ye 90-100 ton altının girdiği 
ileri sürülmektedir. Bu, 2 milyar dolar dışalım demek
tir. Sayın Demirel kabadayılık edip,' şunun bunun 
burnunu yere sürtmekten vazgeçip de bu konu üze
rinde durabiliyor mu? Reçetenin birisi bu. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 
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2. Sermaye sınıfı ve kapitalistler için yılda 2 [ 
milyar dolar dışalım yapan Tahıtakale Merkez Ban- I 
kasının eylemine, anarşitlere meydan okuyorum di- I 
ye nara atan Sayın Demire!, emrimde olduğu tekelci I 
sermaye sınıfına meydan okuyarak son verme gücü- I 
nü kendinde bulabiliyor mu? 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen Sayın Yıldırım. I 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Etkin güm
rük kontroluyla kaçakçılığı denetim altına alabiliyor- I 
mu? (AP sıralarından gürültüler) Adil bir vergi sis- I 
temi getirip, vergilenebilen kâr hacmini genişletebil! - I 
yor mu? Para arzını kontrol altına alabiliyor mu? Nü- I 
fus planlamasını yapabiliyor muyuz? Bugün Türki- I 
ye'de nüfus artışı İngiltere'nin 25, Almanya'nın 8, ttal- I 
ya ve Fransa'nın 4, ispanya'nın 2 kattı olursa ve işsiz I 
sayısı da 10 milyon civarında bulunursa; yapılan he- I 
saplara göre 1990 yılında 70 milyona çıkacak olan 
nüfusu bu anlayışla beslememize olanak olmayaca- I 
ğını belirtmeyi de, önlem yönünden yararlı görüyo
rum. I 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bağlayınız, lütfen. 
Tavsiyelerinizi zaman nız içerisine alınız. (AP sıra- I 
larından «Müsaads edin Başkan» sesleri, gülüşme
ler) 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, kentsel ve kırsal dağılım dengesini sağ
layabiliyor muyuz? Üretimi artırıp, tüketimi kısalta- I 
biliyor muyuz, kısabiliyor muyuz? I 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Biliyordunuz da niye yapmadınız? I 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — 22 aylık hü
kümet döneminde fırsat vermediniz. 21 ay hükümet
te siz kaldınız, siz yapsaydınız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, rica ederim. (AP 
sıralarından gürültüler) 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sanayii pet
rol yerine doğal kaynaklara çevirebilirsek, dış des
teğe gerek kalmadan Türk ekonomisini çıkmazdan I 
kurtarabiliriz. I 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonuna geli
yorum. Sayın Başkan izin verirse bağlamak istiyorum. I 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum. Lütfen. 1 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Tamam Sa

yın Başkan, bağlıyorum. I 
Değerli milletvekilleri, bu durum karşısında dış I 

politikayı kapitalist emperyalist ülkelerin; ekonomi- j 
de devleti devreden çıkarıp, ekonomiyi tekelci ser- I 
mayemin, vurgun ve soyguncuların emrine terk ede- I 
rek, sosyo-ekonomik yapının değişmesin© yol açan; | 
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üzüntü ile ifade ediyorum Adalet Partili arkadaşlarım, 
iç politikada Adalet Partisini ve devleti MHP'nin ta
mamen güdümüne, emrine sokan... (AP sıralarından 
gülüşmeler) 

Gülmeyin, ağlayacak durum var. 
...Sdkan Sayın Demirerin siyasal yaşamında de

mokrasiye ve halka en büyük hizmeti, sanıyorum, 
emaneti sahiplerine bırakmak olacaktır. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Siz kimin gü-
dümündesiniz? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bu tarihi iş
levi.... 

81'de gelecek, 81'de gelecek, merak etmeyin. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, cevap vermeyi bı

rakın, lütfen tamamlayın. (MHP ve OHP sıralarından 
gürültüler) 

Evet, buyurun lütfen. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Kars'lı bir 

hemşehrim vardı, Karslı milletvekili arkadaşlarım 
kendisini çok iyi bilirler. Merhum Kars'lı hemşehrim 
tellal Hasan gibi, «Duyduk duymadık demeyin» 

Kim söylüyor bunu? Sayın Demirci Başbakan 
olarak televizyonda, hem Türk, hem de dünya kamu
oyuna hitap ediyor : 

«Ey ahali, duyduk duymadık demeyin» (CHP sı
ralarından «Tellal o tellal» sesleri, gülüşmeler) 

«Duyduk duymadık demeyin» diye televizyonda 
konuşmaya bir Başbakan olarak hakkı olmadığım 
(çünkü Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı) Saym 
Demirel'e hatırlatıyor, şahsım ve Gruıbum adına he
pimizi saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

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

di Somuncuoğlu. 
Buyurun Sayın Somuncuoğlu. 
IMHP GURUBU ADINA SAlDt SOMUNCU

OĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletıve'kiî-f 
leni; Başjbalkajnlık Bütçesi hakkındaki görüşlerimiz© 
geçmeden önce, Ylüice Heyetinizi Millıyetçii Hareket 
Partisi Gurubu adına saygıyla selamlarım. 

Türk Milleti olarak, tarihimizin en zor ve çetin 
devirlerinden birini yaşıyoruz. Böyle bir devirde so-
grumlıüluik almış olan bütün kişiler, bütün kurum, ku
rulup ve vaitarjıdaşlaırın, .normal zamanlarla kıyas-; 
lanmıayacaık gjörevleri olacağı muhakkaktır. 

Türkiye'nin güç şartlar altına girmesinin om-
îhakikaik ki, Minyemizden gelen sebepleri vardır, duş-
tan gelen sebepleri vardın 
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Dıştan gelen sebepleri sayarken elbette en başta, 
[kaplımızı omıuızlayan, evlatlarımızı z|ehiri>eyerek, si: 

ttahlahdıriarak devletlimizi yılk|maya sevk eden beynel-
ımdlel korhünizımden söz etmek zorundayız. 

(Buigün hajberleşjme, ulaşım teknik ve vasıtaların
da meydana gelen baş döndürüldü gelişmeler dün!-; 
yamızım hudutlarını kıüiçlülttmliiş; insanlar arasındaki 
devletler ve milletiter arasındaki münasebetler alabil
diğine yoğunlaşmıştır. 

ıBÖylesine genliş ve derin tema's ortamına giril
mesi, tarihlin büyük gerdeği olan milletlerarası reka-
Ibeti de aynı ölçüde artırmıştır. 

(Böyle olunca, bugünkü çağda yaşayan devletlerini 
yeni yetişen nesilleri menlfi tesirlerden korumak gibi 
aisli bir görevi daha ön, plana çıktı. Aynen can ve 
tmal emniyetini sağlama gibi temel tok görev daha 
ortaya cılktı, 

özellikle, kalkınmakta olan devletlerdin yemi yeti
şen nesillerini korumak ve kollamak için, milli felse-ı 
fesinin, kendi kütür ve medeniyet tarihinin iyi şekil
de bilinmesi ve ortaya konulması lazımıdır. 

IBugünlkü dünyada klüMir emperyalizmi ve ide^ 
loloji savaşı ön plana geçtiğine göre, dışarıdan gele
cek bu saldırılana karşı milleti ve özellikle yeni ye-; 
İtişen nesilleri devletin reisimi feslefesiyle aydınlatmak, 
unlanın ğönlülleriini ve ruhlarını bu felsefenin ışığıyla 
ylkamak şaıittır. 

Türk Devletinin felsefesi, Anayasasında ismi ve 
töarflfîyle açıkça ifade edilmiştir. Bu hayat görüşünün 
adı Türk milliyetçiliğidir. Türkmilliyetçiliğinin iki 
kaynağı vatıdır; Türlk tarihi ve İslamiyet, 

ISayın miilleltivekilleri, komünizmin saldırısına uğr 
rayan ve genç çocukların beyinleri tahrip ödıilen. Tür-ı 
kiye^de bugüne kadar miffiyetçiik ideolojisini dev-' 
ilet eliyle yayaraik, top yekûn eğMm ve aydınlatma 
faaiıyetierinin esası yaparak ortaya çakılmadı. Dev
let sadece polis tedbirleriyle, ideolojik saldırıyı, pro
paganda saldırısına Önlemeyi denedi. Hatta devletin 
Ibazı kuruluşlarında toplumu aydınlatıcı yayınlar ya
pan üniteler, Ecevit Hükümeti zamanında ya iş ya
pamaz hale getirildi yahut da lağvedildi. 

ıBir misal oknak üzere, devletin Haberalma Teşri 
kilatı içindeki Psikolojik Savunma Dairesini gostere-
Ibiliriim. Bu daire pek çök Batı ülkelerinde emsali OIM 
duğu gibi, komünist propagandaya karşı, zararlı 
diğer bölücü ve yukncı propagandaya karşı devletin 
resmi görüşü içinde yayın yapıyotridu. Gerçi çok ye-
ıterSlizdü, ama yalpâaoalk iş bunu yeterli hale getirmek 
ifcen, Ecevit bu daireyi feshettirdi. 

IKüMif Bakanlığının yayınlarında ise, milli değer-
leriimiizie ve Türk kültür ve medeniyetine bağlı eser
leri kâğılt hamuru yaptırdı; (Milli Eğitim Bakanlı
ğında olduğu gibi) bunun yerine, komünist ideoloji 
saldırısını şu veya bu yönden destekleyen yayınlar 
yaptırıldı. Propagandaya silahla mukabele edilemez; 
mutlaka fikirle, propagandayla karşı konulması la-; 
zımdır. 

iYeri gelmişken hemen kaydetmek isterim ki, De
mire! Hükümeti, Eoevit'in lağvettiği Psikolojik Sa* 
vuntaa Dairesini yeniden kurmalı ve en mükemmel 
şekilde, ihtiyaca cevap verecek çapta yayın yapma
sını sağlamalıdır, 

Devletin kendisini savunmaması, devletin, yetişen 
nesillere yabancı ve emperyalist kaynaklardan yöne
len ideoloji saldırılarına seyirci kalması halinde, 
Türk vatanının bütünlüğünü de, devletin ve dörmok-
rajsinün varlığını da, milletin milli değerlerine bağla
narak meydana getirdiği birliğini de korumak müm-. 
ıkün olamaz, tşte, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
ıbizim, komünist emperyalizme karşı Türkiye'yi mü
dafaa edenlerde gördüğümüz büyük nloksan budur. 

Bugünkü Hükümet, topyekûn olarak eğitim, ay
dınlatma ve propaganda faaliyetlerine büyük önem 
vermeli, okullar ve yetişen nesiller Türk milliyet
çiliğimin ve ilmin ışığı altında tutularak, başta insan
lığın ve Türklüğün başındaki en büyük bela komü
nizm olmak üzere her çeşit yabancı kaynaklı zararlı 
ideolojiye karşı Türk Milleti ve devleti korunmalı
dır. 

En güçlü silah fikir olduğuna göre, bu silahı kul-
lammadan polisin ve bekçinin elindeki silahları ço-
ğaltmiatun bir netice vermeyeceği artık görülmelidir. 
IBu fMrlerimlize karşı hiç kimse ortaya çıkıp da, 
canım işte Anayasada Türk milli'yetçüği var, işte Mil
li Eğitini Temel Kanununda Türk milliyetçiliğinden 
bahsetmişiz gibi inandırıcı olmayan cevaplar verme
melidir. Çünkü buralara söylenenlerin yazıldığı doğ
rudur, Ama iş orada, yani kağıt üzerinde kalmış, 
tatbikat bu esasa uygun hale getirilmemiştir. Milli
yetçiliği basit anlamıyla ele alarak her toplum kendi 
menfaatini gözetir, bütün sistemler bu esası aşama-' 
mıştır demek de yeterli değildir. Çünkü milliyetçi
lik, sadece milli menfaatleri, ekonomik menlfaatları 
öne almak değildir. Milliyetçilik, milleti meydana ge
tiren değerlerin korunması, geliştirilmesi ve ülkede, 
ıdünyada ölüp bitenleri bu temel esaslardan hareket 
ederek, ilmi metdt yaparak izıah etmek ve çözmek 
demekti^ Hele hele, milleti meydana getiren bütünı 
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değerler tahrip edilerek, milli ve manevi harçlar eri-ı 
til'erek sadece ekonomik menfaatları öne almak mil
liyetçilik hıiç olamaz. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye öyle bir 
nokraya geılırrili'şıtlr ki, bu söylediklerimle de işin için
den çıkılamaz. Komünist ve köleci sapıklığa kendini 
'kaıpltiıiirnıiş, ve buigün bir çok kurum ve kuruluşları, 
çeşitli bölgeleri işgal etmiş bulunan ihanete, devletin 
gjüivenlik kuvvetleriyle müdahale etmesi şarttır. Ken
disimi yansız ilan eden, ama bütün devlet dairelerini, 
fabrikaları, kooperatifleri ve eline geçirdiği beledi -
yeteri biöfüicü, anarşist ve komünistlerle doldurafoil-
diğti kaklar; dolduran eski iktidarın bu mirasının te-
mizleinlrndsii kloınıusıunda henüz ciddi bir illerlemenin 
olduğunu söylemek mülmkün değildir. 

IBiz, memur, işçi ve diğer kaimu görevlilerinin, 
ikrarların her değişmesinde tasfiyeye uğramasını, 
(devlet içinde ve millet içinde zararlı görürüz. Ama 
buradaki mesele başkadır, devlet kendi düşmanını 
ibösler hale gelmiştir. Öyle olursa, onlar da çıkar, 
'bugün olduğu gibi fabrikaları, makineleri tahrip 
eder, törelim kozunu oynuyoruz diyerek ihanetlerin 
her çeşidimi işler. Hükümet bir yandan ekonomiyi 
•dinilıtme tedbirleri alırken, öbür yandan mevcut fab-
rikalaır işıgal edilir, üretim düşürülürse, alınan ted
birlerin hiçlbir netice vermeyeceği aşikârdır. Zaten 
devletle mücadele eden sapıkları idare eden emper
yalist merkezler, «Türk ekonomisi tam bir çıkmaza 
girdi» diye sevinirken, elbette ekonomiyi güçlendiri
ci her çalışmayı engelleyeceklerdir. Nitekim, baza 
gazetelerde yer alan haberlere göre, Türkiye Komü
nist Partisi bütün millitanlara eylem birliği ve diremiş 
çağrtöı yapmış, TARİŞ, ANTBİRLİK, Tekel fabri-
'kalarındalki işgal, tahrip ve devlet güçleriyle silahlı 
çarpjgma, bu' emrin gereği imJiş.. Bunu bu kürsülere 
gelip de müdafaa edenlerin gafletin tarihe ve yük
sek vicdanlarınıza havale ediyorum. 

İşte devlet düşmanı, komünist emperyalizmin 
yerli kölelerin temizlliğinden söz ediyoruz, yoksa 
hangi siyasi görüşte olursa olsun, gönlünde Türk 
Devletinden, Türk Milletinden ve milli menfaatları-
mızdian başka bir yabancıya özlem beslemeyen her 
vatandaş bizim öz vatandaşımızdır, şefkatle ve ada
letle muamele görmelidir. Hükümetin ve bütün ilgi
lilerin devletle mübadele ihanetine sürüklenmiş, iş-
ıgailöi, talhriıpoi ve bölücülere karşı tereddütlü, çekin-ı 
ıgen, ualaışmaeı ve pasif davranışlar içinde bulunması 
asla kabul edilemez. Esasen, komünist olmuş, bölücü 
Ölmüş kişi ve örgütlerle uzlaşma demek, memleketli 
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böylelerine tesliim demektir. Türk Milleti bujgünıkü» 
hülkŞImetlben de, bumdan Sonraki kprulaicaik bükümet-
lerden de bu devlete ve bu vatana düşman unsur-i 
larla kararlı, cesur, azimli, şuurlu ve kesin neticeli 
mücadele istemekte ve beklemektedir. 

Değerli milletlvekilleri, bugünkü Hükümetten ve 
Özellikle Sayın Demlirel'den milletimiz geçen döne
me ait yolculukların, işkencelerin, devlet ve beledi
yeler bütçesinden anarşist beslemenin hesabının so
rulmasını beklemektedir. 

lElsasen, 14 Ekime bunlar vaat edüerek gelindi., 
Yağ yolsuzluğu, baldızlara kurdurulan Üretim Â.,Ş.. 
ışirfĉ Üeriiınliın arkasındaki gerçek, Rahşan Hanımın 
Umut Gazetesine verildiği söylenen 5Q milyonluk; 
reklam sfuiĤ tıümiali, TIR'larla yapılan her çeşit ka-' 
çakçılık ve diğer yolsuzluklar hakkında süratle ko
misyonlar kurulmalı, gerçekler gün ışığına çıkarıl
malıdır. 

Ralh^an Hanım 50| mlilyon lirayı aldı mı almadı 
mı? 50 milyon değilse kaç mlilyon lira aldı. Bunlar 
aÇılklanmalı. Eğer bir yolsuzluk varsa, adı karışanlar 
Ihalkkınida gereği yapılmalı ki, bundan sonra hiç 
Ikİmse «başbakanın eşidir, şunıun bunun yakı
nıdır» diye suiistimal yapamaisın, millet soyul
maktan kurtarılsın. Yağ konusunda gazete man
şetlerine jnttükal eden skandal olayı niçin örtibas edil
di. işin gerçeği nedir, açıklanmalı, millet hakikati 
bilmelidir, 

iNURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen 
açıkla, bildüklerini sen söyle, açıkla!-

(BAŞKIAN — Rica ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

SADİ SOMÜNCUOĞLU (Devamla) — Özellik
le biz Hülküjmetlten istiyoruz^ 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çankırı) — Söy
le, söyle duyalım canım, ne biliyorsan söyle. Na
mus ve şerefle oynama.! 

ıSADİ SOiMUNCUOĞLU (Devamla) — Belgeler, 
belgeler, belgeler.... 

iBAlŞKiAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin, 

iSAİDt SPMUINCUOCTLU (Devamla) — Belgeler 
Hükümetin elindedir. 

NURİ ÇEIİK YAZICIOĞLU (Çankırı) Bildik
lerini açıkça söyle. Söylemezsen şerefsizsin.; 

IBAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi-
yorutm^ 

SlADİ SOMUNOJOĞtJU (Devamla) — Ömrü
nüz; boyunca onun bunun şerefi ve haysiyetiyle oy
nayacaksınız.., 
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ıNURıİ OBLİtK YAZICLOĞLU (Çankırı) — Ayıp
tır canım, ayıp!. 

(BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Y&zıcıoğlu, 
iSAJDt SOİMlUNCUOĞLU (Devamla) — Ömrü

müz; boyunca yalan ve iftirayı siyasetin sermayesi 
lyalpaioalklsıinız, ömrünüz; boyunca başkalarına çamur 
atmayı siyaisett sanıaoaksımız, burada hükümetten... 

INÖRit ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı)'"— Bu 
tkürjsülye çıkıp, ddkunulmazılığım var diye ona buna 
^aşamazısınız, söylöyömezisiiniiz,. 

BlAlŞKIAN — Rlica ediyorum efendim. Görüşjme-
lerimıiz, malum; büitiçe görüşmeleri, rica ediyorum. 

SAİDİ S O M Ü N O U O Ğ L J U (Devamla) — Burada 
MükMlmsItlten bir suiisitiımal hakkındaki söıylenitilerin 
açıklıca kiavUşjtMrulmasıınııı isltenmesinde feryat ede-
toeklsliinlilz. Buna hakikiniz yükltur. 

Özelikte, işkîeinıoeler kiomulsunıda genişliğine ve de-
ıriinfiğjinte tahkikat açılmalıdır. Geçen dönemde dev
letin resimsi hastane raporlarıyla salbit olan ve kıitapi-ı 
iar dblujsu belgeleri yayınlanan işkenceler hakkında 
İkimde suskun kalamaz. Sakat kalan, intihar eden, 
şuurunu bozan pek; çok memleket çocuğu eski ikti
darın Pbl •> Der'li militanları elinde akıl almaz iş-
Kenoelei! gökıdlü̂  Bunların alhı yerde kalmamalı, dev
let baba binlerce masumun hukukunu korumalı; 
İAİrıiayasiaıyı, insan haklarını hiçe sayan eşkiyayı hak
kettiği cezalara çariptırtmalıdır. 

İşkenceciler, Mecliste araştırma açılmasını engel
leyenler, şimdi benzeri şikâyetleri ta televizyon .ek
ranlarına götürerek hükümeti tehdit ediyorlar. Ken
disi işkenceci olanların böylesine -şikâyetlere hakları 
yoktur. Kendileri devletin karakollarını, emniyet mü
dürlüklerini işkencebane haline getirenler, yeni işken
ce metodları geliştirip bununla övünürken, şimdi kal
kıp işkenceden şikâyet 'ederlerse, sadece kendilerini 
teşhir etmiş olurlar. 

Değerli milletvekilleri, söz buraya gelmişken, va
tan bölücüsü ihanetin, komünist emperyalizmin ül
kedeki cinayetlerinin üzerinde durmak, bugünkü Hü
kümetin çalışmaları hakkındaki düşüncelerimizi ifade 
etmek feterim. 

iBiliridiği gibi, bundan önceki iktidar solun ve bö
lücülüğün her çeşidiyle akıl almaz ilişkiler içindey
di. İktidarın başını yuhalayan anarşistleri bile kına-
yamaz, onlara böyle hareket etmelerini sağcıların tel
kin ettiğini söylerdi. Böylesine karanlık ve tehlikeli 
ilişkiler ülkeyi bir anda kan deryasının içine atmış, 
akan kardeş kanına seyirci kalınmış, tecavüz edilen 
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devletin manevi şahsiyeti, milletin bayrağı ve İstik
lâl Marşı müdafaa edilmemişti. 

Sayın Demirel böyle bir Türkiye'yi devraldı, 3 aya 
yakın bir zaman geçti. \Bu zaman- içinde cinayetler 
durmadığı gibi, üzücü bir tırmanış da gösterdi. Bil
hassa Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerine, parti 
binalarına ve milliyetçi, ülkücü şahıs ve kuruluşlara 
yapılan saldırılar yoğunlaşmıştır. Aynı şekilde, dev
letin polisine, jandarmasına, karakoluna ve fabrika
larına karşı yapılan saldırılar ve silahlı katliamda bir 
artış göze çarpmaktadır. 

Devlete saldıranlarla, karakolu basanlarla, İstik
lâl Marşımıza ve Türk Ordusuna saldıranlarla, Mil
liyetçi Hareket Partisi mensuplarını katledenler aynı 
kişilerdir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bir yandan 
Türk İstiklal Marşının söyletitmemesıi, bunun yerine 
komünist enternasyonal marşının söylenmesi, arkasın
dan da «MHP kapatılsın, Türkeş tutuklansın» diye 
slogan atılması, Milliyetçi Hareket Partisinin düş
manlarıyla Türk Devletinin düşmanlarının aynı oldu
ğunu gösteren pek çok delilden sâdece biridir. Em
peryalistler, bölücüler, köleci rejimin efendileri, Türk 
Devleti gibi, Türk Bayrağı, Türk polisi ve Türk as
keri gibi Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarını da 
kendilerine hedef seçmişlerdir. 

ıBüyük ıstıraplara sebep olmasına rağmen, böy
lesine hedef seçilmekten şikâyetçi değiliz. Elbette 
Türklüğün ve İslamiyet'in düşmanları, bağımsız son 
Türk Devletini yıkmak isteyenler bizim hasımlarımız -
dır; ama bu gerçeği komünist ve bölücü emperyaliz
me düşman olan herkes iyi kavramalı ve görevini 
yerine getirirken bu gerçeği hatırdan çıkarmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bazı devlet kurum ve ku
ruluşları, fabrikalar, okullar, bazı şehirler komünist 
eşkiyanın işgalinden hâlâ kurtarılmamıştı dedim. Ci
nayetler, devlete karşı düzenlenen saldırılar arttı, azal
madı dedim; ama bu büyük tehlikeyle mücadelede baş
ka bir gelişme daha oldu. lEcevit döneminde çok sözü 
edilen kaynağa inme, örgütlü suç gibi konularda cid
di ve sevindirici ilerlemeler kaydedildi. 

lAnkara sıkıyönetimi hariç, diğer sıkıyönetim böl
gelerinde ve bazı büyük şehirlerimizde, arka arkaya 
komünist ve bölücü cinayet hücreleri yakalanıyor. 
Ecevit döneminin 'örgütlü katilleri, örgütlü hainleri 
Demirel döneminde yakayı ele veriyorlar. Bunların, 
ayrık otu temizlenir gibi, silahlarıyla, ihanet planla
rıyla birbir yakalanmaları, anarşiyle kısa vadede ya
pılan mücadelede elbette büyük anlam ifade etmek-

— 190 — 
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tedir. Bu başarılı çalışmalar sürdürüldüğü takdirde, 
inanıyoruz ki, anarşide göze çarpar bir duraklama ola
cak, devlet neticede bunların hakkından gelecektir. 

Temennimiz, güvenlik kulvveltieriimıizin, bütün yet
kililerin ve Başbakanın bu konu ürerinde daha da 
hassasiyetle durarak, devlet ve demokrasi düşmanı 
hücrelerin kökü kazınıncaya kaldar, kaynak kurutu-
luncaya kaldar devam etmeleridir. Bu münasebetle, 
ihanete sürüklenmiş bu canilerin yakalanma'sında can
siperane gaiyret gösteren güvenlik kuvvetleri mensup
larına ye bütün yetkililere huzurunuzda teşekkürü bir 
iborç bilirim. 

Değerli milletvekilleri, hücreler halinde teşkilâtla
nan ye pek çok fraksiyondan meydana gelen komünist 
ve bölücü çeteler temizlenirken, bunların yanında ba
zı meslek kuruluşlarını ele geçiren aynı yolun yolcu
larının devlet kuruluşlarına sızJdığt gerçeği gözlerden 
uzak tutulamaz. 

I0AŞK1AN — 1 dakikanız var Sayın Somuncuoğ-
lu. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Milli Eği
timde TOB - DER, Emniyet Genel Müdürlüğünde 
POL - DER, • çeşitli işyerlerinde DİSK, dairelerde 
TÜM - DER, TÜS - DER ve benzeri kuruluşların 
militanları hakkında da gerekli kanuni işlemler yapıl
malıdır. Devletin bunlarla uğraşmaktan daha önemli 
bir görevi düşünülemez. Devlet hazinesinden besle
nen, devletin otoritesine ortak edilen bu militanların 
bir bölümü silahlı hücre elemanı olarak yakayı ele 
vermektedir. Okulları, karakolları işlemez hale geti
ren, körpe kafaları zehirleyen bu kişiler böylesine 
önemli yerlerde tutulamazlar. 

Değerli milletvekilleri, gerek anarşiyle mücadelede, 
gerekse halkın her konuda eğitilmesi, aydınlatılması 
konusunda TRT önemli bir araçtır. Geçen dönemler, 
devlet ve demokrasi düşmanlığının hangi ölçüde, bu 
anayasa kuruluşuna sızanlar tarafından yapıldığı her
kesin malumudur. Şimdi, bu dönemde kadro yönün
den, bir - iki istisna dışında gelişme olmamakla bera
ber, bazı güven verici adımların da atıldığını görmek
teyiz. Mesela; TRT'nin dilinden 220 civarında uy
durma kelimenin çıkarılmış olması doğrusu çok mem
nuniyet vericidir. Şimdi vatandaş, devletin radyo ve 
televizyonunu takip ederken kendini daha rahat ve 
samimi bir ortamda görmektedir; takır tukur eden, 
Türkün zevk sisteminden nasibini almamış, uydurma 
ve zorlama kelimelerin yorucu, sinirleri rahatsız eden, 
kafalardan bir türlü kalıbına oturmayan, ne manaya 
geldiği anlaşılamayan kelimelerden kurtulmuştur. 
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I Bu kararı alanlara, başta Genel ıMüdür olmak üze-
I re teşekkür etmek isteriz. 
I Açık oturumlarda, Ecevit döneminde olduğu gibi 
I sadece solun türlerini temsil edenler, yani tek tara-
I fin değil, başka görüşlerin de tem'sil edilmesine dikkat 
I edildiğini görmekteyiz. Ancak, hemen söylemeliyiz 
I ki, bu dikkat de yeterli değildir. «Günün Olayı» prog-
I ramının anlayışına uygun, daha açık ifadesiyle, sade-
I ce iki siyasi partinin görüşüne dayanmaktan kaçınıl-
I malı, TürkiyeMe fikirleri gündemde duran meşru her 
I görüş açık oturumlarda temsil ettirilmelidir. Temsil 
I edilmeyen bir görüşün aleyhindeki konuşmalar, men-
I suplarına yöneltilen suçlamalar, toplumda gerginliğe 
I yol açtığı gibi, TRT'nin de tesirini kaybetmesine ve 
I zararlı hale gelmesine sebep olmaktadır. 

Yine hemen ifade edelim ki, TRT'nin diğer prog-
I ramlarında eğitim, kültür, sanat, eğlence programla-
I rında eski zihniyet hükmünü hıâlâ sürdürmektedir. 

Yabancı ve yerli kaynaklı programlar aynı şekilde 
I devam etmektedir. Genel ahlaka, genel güvenliğe ve 

Türk Milletince mukaddes bilinen değerlere aykırı 
j hiçbir program TRT'de yer almamalıdır. Türk mil-
I letince mukaddes bilinen değerlere aykırı hiçbir ya-
I yın TRT'den yapılmamalıdır. 

Yeni TRT yönetimi hakkında tenkitçi bir üslubu 
benimsemek, belki zaman ve diğer imkânlar açısın-

I dan haksızlık sayılabilir. Yani önceden hazırlanan 
I programların .mecburiyetler karşısında devam etmesi 
I ve diğer bazı faktörlerin tesiriyle yeni yönetimin ken-
I di anlayışını hâkim kılması için biraz daha beklemeye 
I zaruret olduğu ileri sürülebilir. 

'BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Somuncuoğlu. 
SADt SÖMUNOUOĞLU (Devamla) — Bunu 

anlayışla karşılarız; ancak TRT'nin, Türk Milletinin 
menfaatlerine ve Türk kültür değerlerine uygun ya-

I yın yapması, ıfazla beklemeye tahammülü olmayan bir 
konudur. 

Personel, maalesef çoğunluğu ile aşırı solun tür
lerinden oluşuyor. Geçen cumartesi Meclisten naklen 
yapılan yayında bile belli grupların dışındaki millet
vekilleri ve gruplar bir türlü ekrana aksetmedi. Te
levizyon seyredenler M'HP ve öteki bazı grup ve mil
letvekillerinin gösterilmeyişine ibretle şahit oldular. 

I Televizyon böyle şeylere tenezzül etmemeli ve alet 
kılınmamalidır. 

Değerli milletvekilleri, Demirel Hükümeti, sade
ce devleti tehdit eden boyutlara ulaşmış bir anarşi tes-

I lîm almadı; aynı zamanda, tahrip edilmiş, aynı şekilde 
I tahrip edilmiş, üretim gücünü kaybetmiş, militanlarla 

m 
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doldurulmuş bir ekonomi devraldı. Bu ekonomiyi dü
ze çıkarmak için önemli kararlar alındı. Ancak bu 
kararların başarılı olması için, her şeyden önce İstik -
rarh ıbir ortama doğru süratle yürüdüğümüz, devletin 
varlığını her şeyde, her yerde artan nispette hissettir* 
diğirii herkes görmelidir. Ayrıca, ekonomik tedbirle
rin ağırlığı altında dayanılmaz ölçülerde ezilecek Olan 
ıdar gelirliler, sabit gelirliler ve köylülerimizin duru
mu hakkında da sosyal tedbirlere ihtiyaç vardır. 

(Piyasa başıboş bırakılmamalı, suni fiyat artışları 
ve haksız kazanç kapıları kapatılmalıdır. Başbakanın 
açıklamalarına rağmen, gübre konusu tekrar gözden 
geçirilmeli ve fiyatının ucuzlatılması için çareler bu
lunmalıdır, 

Değerli milletvekilleri, ekonomiyi düzeltmek için, 
enflasyonu yavaşlatmak için, yokluk içinde kıvranan 
vatandaşa iş bulmak için, üretimi artırmak için, anar
şinin önünün alınması başta gelen şarttır. Ekonomi, 
öteki alanlar gibi, ekonomi dışı bir baskının tesiri ile 
işlemez hale sokulmuştur. Ekonomi, silahlı komünist 
(Zorbaların baskısı altındadır. Devlet var olmadan is
tikrar kurulamaz, istikrarın olmadığı yerde hiçbir ni
zam ve kural hükmünü sürdüremez. Onun için diyo
ruz ki, Türkiye'nin bir numaralı meselesi, devlete sal
dırıya geçen beynelmilel komünizm ve bölücülük teh
likesinin kökünün kaztnmasıdır. 

Bu duygular ve düşünceler içinde Yüce Meclisi 
saygı ile selamlıyor, Başbakanlık Bütçesinin milleti
mize ve Devletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz 
ediyorum. 

Saygılarımla. (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 
İBAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Somuneuoğ-

lu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kemal Şensoy, 

buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar). 
(AP GRUBU ADINA KEMAL ŞENSOY (Ordu) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 Mali Yılı 
IBütçe Tasarısının Başbakanlık Bütiçefsi hakkında, Ada
let Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz et
mek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. Hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Milletvekilleri, Adalet Partisi, kan denizine 
dönmüş ülkemizde kanun ve nizam hâkimiyetini yenl
iden kurmak, hızı % 100'e yaklaşan enflasyon canava
rının dişlerini sökmek, döviz darboğazını aşmak, 
!% 80*i çalışamaz faalde duran fabrikaları çalışır hale 
getirerek üretimi artırmak; özetle, mefluç hale gel
miş olan ekonomimizi ayağa kaldırmak için iktidar 
olmuştur. 
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ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Hayır, kötürüm 
ettiniz. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bütün bu me
seleler gayri siyasidir. Sayın Başbakan Süleyman De-
rriirerin her vesile ile ifade buyurdukları gibi, bu Hü
kümet de bir fevkalade hal hükümetidir. 

Değerli arkadaşlarım, 24 Ocak 1980 tarihinde alı
nan iktisadi tedbirler, alınması mutlaka lazım olan, 
lazım gelen tedbirlerdi. Türk parasının kıymeti, gün
ler, hatta aylar önce haber verilerek, birtakım soy
guncu ve karaborsacıya imkân hazırlanarak; değil, dev
let ve hükümet olmanın tam bir ciddiyeti içinde ayar
lanmıştır. 

Getirilen iktisadi istikrar tedbirleri ile de, ülkemi
zin, kuyruklar ve yokluklar ülkesi olmaktan çıkartıla
rak, gübresini, ilacını, yağını, mazotunu, kömürünü, 
benzinini, elektiriğini bulabilen insanların yaşadığı bir 
ülke haline getirilmesi hedef alınmıştır. 

ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Hiç bulunmadığı 
için ama; hepsi bitti. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Demek hiçbir 
şey bırakmadınız. 

Bu hedefe çarçabuk ulaşmak m!üm!kün değildir de-
ğerili arkadaşlarım. Rayından çıkartılmış, batağa sap
lanmış ekonomimiz, elbette son operasyonlardan son
ra bir nekahet dönemine girecekti. Sabırla, metanetle 
bekleyin. 

ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Bekliyoruz. 
ıKEMAL ŞENSOY (Devamla) — Önümüzdeki ay

larda alınan tedbirlerin vehimli neticelerini hep birlik
te göreceğiz. 

ALÂETTİfN ŞAHİN (Sinop) — İnşallah. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Ortalığı simsi
yah gösterme gayretleri kimseye bir şey bahsetmeye
cektir. 

ıl4 Ekim seçimlerinde aziz miilletimiz bir karar ver
miştir; Cumhuriyet Halk Partisine «Sen git»; AP'ye 
de «Sen gel» demiştir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Hoş 
geldiniz.. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Ecevit se
çimden sonra; «Hükümeti AP kurmalıdır» derken, 
milli iradeye saygılı olduğu görüntüsünü, kerhen de 
olsa, vermeye çalışmıştır. 

Salyın mületvekıiileri, 1968'terden beri anarşik olay
ların teşhis ve tahlilleri yapılmaktadır. Oysa ki, bugün 
milletçe içinde bulunduğumuz bunalımın temelinde, 
anarşist olaylar kadar, bu olaylara Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından konan, belki de kasten konan yanlış 
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teşhis yatmaktadır Cihanı âlem artık bilmektedir ki, 
ve bilmelidir ki, Türkiye'deki anarşi, beynelmilel ko
münizmin Türkiye'deki bir tatbikat harekâtından iba
rettir. Sıcak harp yerine soğuk harbi tercih eden, iç
ten çökertme, içten işgal yoluyla hedefine ulaşmak 
isteyen komünizm, Cumhuriyet Halk Partisinin şefkat
li kolları arasında atını oynatma imkânını bulmuştur. 
İşte, hükümeti kurduğumuz 1979 yılı sonlarında bu 
sebepten aziz vatanımızda gidilemeyen, gidilmesi ya
saklanan yerler vardı, onların lisanı ile «Kurtarılmış 
bölgeler» vardı, bugün artık bu soytarılığa son veril
miştir. 

ıDeğerli milletvekilleri, Anayasamızın 1111 nci 
maddesine göre, Milli Güvenlik Kurulu, milli güven
likle ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonu
nun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar 
Kuruluna tavsiye eder. Güvenlik Kurulu, 21 Kasım 
1979'da «Ülkemizde anarşinin çok büyük boyutlara 
ulaştığını, toplum huzurunun olağanüstü şekilde bo
zulduğunun bir gerçek olduğunu, Cumhuriyet tarihin
de görülmemiş olayların vukubulduğunu, tarihim'izin 
en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığımızı, anar
şinin, terörün, bölücülüğün, yıkıcılığın tesirsiz hale 
get'ifilmeesinin şart olduğunu» kamuoyuna açıkla
mıştır. 

Bütün bunları yok farzederek Sayın Ecevit çıkıyor, 
bir ıbasın toplantısında; «Yeni ekonomik politika uy
gulanmaya başlandığından beri ağır bir baskı ve iş
kence dönemi başlamıştır ve Türkiye'yi tezelden faşiz
me sürükleyebilmek için zamların, zulmün, yasa dı
şı baskıların, işkencelerin de zulme eklene'diğini» söy
leyebiliyor ve güvenlik kuvvetlerinin bir bölümünü 
Gestapoya benzetebiliyor. Getirilen ekonomik tedbir
lerin, Güney Amerika modeli olduğunu söyleyebili
yor. Hatta, «Sosyalist Enternasyonal liderleri de, 
Türkiye'de Güney Amerika modeli bir gelişmeden en
dişelidirler» mealinde açıklamalar yapabiliyor. 
'Bu tutuma hayret etmemek mümkün değil. 

Daha sonra, bu son sözler Avusturya Başbakanı 
ve Sosyalist Enternasyonal Başkanvekili Krensky ta
rafından yalanlanıyor da, Sayın Beevitln kılı bile kı
pırdamıyor. 

tSayın milletvekilleri, Sayın Ecevit bu basın top
lantısında değerli bir gazetecinin, «Sözleriniz Güney 
Amerika modeli ekonomilerle geliştirilen iğnelemeler 
ve Türkiye'de son günlerde görülen olaylarla birleşti
rilince bir bilginiz mi var; bilmiyorum ülkeye dikta 
rejimi mi geliyor?» şeklindeki sorusuna aynen şu ce
vabı veriyor: »«izlenen ekonomik politika, dikta çer

çevesine oturtulmaksızın uygulanması zor bir politi
kadır. O nedenle, Hükümetin dikta rejimi oturtma ça
bası içinde bulunduğu kaygısını taşıyorum, bunun be
lirtilerini aşama aşam'a göfüyotrum» demektedir. 

ıBu beyanı ile de sabittir ki, Sayın Ecevit, kendi zi
hin yapısındaki çarpıklıkların, akıl almaz beşeri zaaf
ların sonucu, tıpkı bir uyargezer gibi söylediklerini 
kontrol imkânını kaybetmişe benziyor; Türkiye'nin 
kaderine fal açıyor. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Ecevit politika ha
yatını devam ettirmek istiyorsa Demirel korkusundan 
vazgeçmelidir. Bu korku onu yiyip bitirecektir. Sayın 
Demir el'in engin zekâsından, tecrübesinden, 'soğukkan-
lılığıridan, devlet adamlığı vasfından, şefkatinden isti
fâde etmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi esasen düztabandır. Onun 
içindir ki, çarpık yürümeye, muvezenes'iz kalmaya 
mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisinin bu kaldar 
çemberini İsmet Paşa bile yırtamamıştır. Paşa, Ece
vit yönetiminin - maazallah - Türkiye'yi korkunç uçu
ruma sürükleyeceğini âdeta isyankâr bir tavırla orta
ya atmış, belki de rahmetli, siyasi hayatının en doğru 
sözünü söylemiştir. 

NURİ ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — De-
mirel'e gel Demirel'e. Yeni Başbakana gel artık ca
nım. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Faşizmi getir
mek isteyenin evvela kendisinin faşist olması lazım
dır. Evet soruyorum, kimdir faşist? Devlet düşmanla
rı ile, komünist zorbalar ile, yıkıcılıkla, bölücülükle 
amansız bir mücadeleye girişerek bu memlekette ka
nun ve nizam hâkimiyetini kurmak, hür, demokratik 
parlamenter nizamın savunuculuğunu yapmak, şayet 
ülkeyi faşizme sürüklemek ise, bu tavrın karşısında 
olanlara da vatan haini dememizi yadırgayacak aca
ba bir AlPahın kulu çıkabilir mi? Anarşi ile, komü
nizm ile mücadele Cumhuriyet Hükümetlerinin baş 
görevidir. «SoVyet askerine selam dur, Türk askerine 
arkadan vur» diye, Türkiye'ye savaş İlan edenlerin be
yinlerini ezmek bir vatan borcudur. (AP sıralarından 
alkışlar). 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kim 
yazdıysa kahrolsun. 

(KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Hiçbir Türk 
evlâdı bu borçtan kendisini 'beri kılamaz. Rengini harp 
meydanından, şeklini semadan alan şanlı bayrağımı
zı yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Güvenlik tedbirlerini baskı ve işkence olarak nite
lendirenler, uzun menzilli silahlarını TARİŞte Dev-

— 193 -^ 



M. MeciM B : 46 18 . 2 ; 1980 O : 1 

letin güvenlik kuvvetlerinin göğsüne uzatanları masum 
kabul edenler, esnafı kepenk kapatmaya zorlayanlar 
şunu iyice zihinlerine yerleştirsinler ki, hiçbir kimse 
devletten güçlü olamaz. 

ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Siz ektiniz bu 
tohumlan; kontak kapatmak, kepenk kapatmak.. Ek
tiğinizi biçiyorsunuz. 

KEMAL Ş E N S O Y (Devamla) — Sayın milletve
killeri, ekonomi bilgi ister, ekonomi ilim ister, kültür 
'ister. Enflasyon (hızını % 100'e yaklaştıranlar, kalkın
ma hızını sıfıra indirenler, kamu iktisadi teşebbüsleri
nin 350 milyar liralık zararının kimden alınarak na
sıl karşılanacağını bilemeyenler, bütçelerini sağlam 
kaynaklara dayandıramayanlar, madenleri devletleşti-
renler, gübreye, .şekere, çaya zam yapılmasaydı hal
kımızın üç ay sonra gübreyi de, şekeri de bugünkü fi
yatın beş misline dahi bulamayacaklarını nereden bi
lebilirler? 

ISayın Ecevit, iktidar döneminde çalmadık kapı bı
rakmadı; ama ne oldu? Sayın Maliye Bakanının be
yanlarından da anlaşılacağı veçhile, normal döviz ge
lirimiz dışında bile aramalı ve benzeri ithalat firma
sının finansmanı amacıyla 1980 yılında kullanüaibile-
cek dış kaynaklı kredilerin toplamı 1 395 000 000 do
ları bulmuştur. İMF'den 327 milyon dolar, Dünya 
Bankasından ise 200 milyon dolar kredi temini konu
sunda görüş birliğine 'varılmıştır. Bu suretle, Adalet 
Partisi Hükümetinin temin jettiğ'i bu tür krediler ye
kûnu 2,5 milyar dolara yükselecektir. Bu imkânların 
hiçbirisinin karşılığında kimseye en küçük bir siyasi 
taviz vermiş değiliz aziz arkadaşlarım. Alınan iktisa
di tedbirler, sözlerimin başlangıcında da ifade ettiğim 
gibi, ekonomimizin kaçınılmaz 'gerekleridir. 

Sayın milletvekilleri; Adalet Partisi hep buhranlı 
dönemlerin partisi olmuştur Bu dönemleri, aklı, man
tığı, engin vatanperverlik duygularını kinin, hasetin, 
inişlerin önünde tutarak aştık, geliyoruz. Adalet Parti
si Hükümetinde düşme veya düşürülme korkusu ola
maz. Neden korkalım? Aziz milletimize hizmeti iba
det kabul eden Adalet Partisinin kurduğu hükümetin 
temelinde hile, desise, haram yoktur. Bu Hükümet 
milli bir zaruretten doğmuştur; emrini milletimiz ver
miştir. Bizi ıbir vehmin içine sokmak veya bir vehme 
kapılmışız gitti igöstermek, boşuna bir gayret olur. Bu 
Vatana, bu millete, milletten aldığımız güç ve imanla 
yaptığımız hizmetler meydandadır. Türkiye'nin fikir 
ve ruh mimarı büyük insan rahmetli Menderes ve 
onun büyük emaneti Sayın Genel Başkanımız Süley
man DernireFin gösterdiği yol, hür ufu'klara doğru 

giden ve hizmet meşalesiyle yanan nurlu bir yoldur. 
Bu yoldan ayrılmamanın tam inancı içerisinde bulu
nuyoruz. ıBu yolda Tanrı bize daima yardımcı olmuş
tur. 

Aziz arkadaşlarım, Başbakanlık Bütçesinin Mecli
simize, milletimize hayırlı ve uğurlu olması temenni
siyle Yüce Meclise derin saygılarımı sunuyorum. 
(AP sıralarından alkışlar). 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 
Milli Selamet Partisi- Grubu adına Sayın Recai 

Kutan buyurun efendim. (MıSP sıralarından alkışlar). 

MSP GRUBU ADINA MEHMET RECAÎ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1980 Mali Yılı Başbakanlık Bütçesi üzerin
de Milli Selâmet Partisi Grubu adına görüşlerimizi, 
tenlkit ve temennilerimizi arz etmek üzere huzurları
nızdayım. Konuşmamın başında Muhterem Heyeti
nizi hürmetle selamlıyorum. 

Şu anda bütçesini müzakere etmekte olduğumuz 
Başbakanlık; bakanlıklar arasında işbirliğini sağla
mak, Hükümetin genel politikasının tatbikatını mu
rakabe etmek ve kanunlarla belirtilen çeşitli hizmet
leri yerine getirmekten sorumlu önemli bir makam
dır. Böylesine önemli bir tatbikat ve murakabe mev
kiinin bütçesi müzakere edilirken, Türkiye'nin mese
lelerine genel bir bakış yapmak âdeta bir gelenek ha
line gelmiştir; biz de bu geleneğe uyacak ve Türkiye' 
nin meselelerine genel bir açıdan bakış yapacağız. 

Takriben üç ay önce Güvenoyu alan Adalet Par
tisi Hükümeti, ülkemizin çok hayati ve önemli mese
lelerinin içinde bulunduğu bir dönemde işbaşına gel
miştir. Bu zor, bu hayati meselelerin cesaretle, bil
giyle, iyiniyötle, dikkatle ve sabırla ele alınması icap 
eder. 

Nelerdir ülkemizin şu anda içinde bulunduğu üzü
cü ve endişe verici kritik şartlar? Meselenin anlaşıla
bilmesi için, o kadar uzun boylu, enine boyuna etüt 
yapmaya ve incelemeye de ihtiyaç yoktur; herhangi 
bir günlük gazeteyi açınız, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu yürekler acısı durumu kolaylıkla anlarsınız. 
Bir yanda anarşi, terör, öldürme, yaralama, soygun, 
gasp, işgal; diğer yanda pahalılık, yokluk, enflasyon, 
duran üretim ve artan işsizlik. Bütün bu gördükleri
miz ciddi bir rahatsızlığın, buhran ve hastalığın teza
hürleridir. Çok süratli bir şekilde, her türlü hissi, 
fevri ve partizan düşüncelerden sıyrılarak ve iyi ni
yetle bu hastalığı teşhis etmeli ve tedavi yollarına 
başvurmalıyız. Bu sözlerimi, altını çizerek tekrar edi
yorum; her türlü hissi, fevri ve partizan düşünceler-
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den sıyrılarak ve hadiselere yanlış zihniyetlerin göz
lüğü ile bakmayarak söylüyorum. 

Geçtiğimiz 4 - 5 yıllık döneme bakınız, göreceksi
niz ki, Adalet Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de, 
meselelerimizi hep bu hissi Ve partizan görüşlerle ele 
almışlardır. Ne diyordu 1977 yılında Cumhuriyet 
Halk Partisi? «Bu Hükümet anarşiyi önleyemez; çün
kü anarşinin müsebbibidir. Anarşiyi bu Hükümet çı
karıyor, memlekette cereyan eden olayların mesulü
dür. Bu iktidar katil iktidardır. Biz iktidara gelirsek, 
anarşi de, ekonomik sıkıntılar da, annelerin gözyaş
ları da bitecektir.» 

Derken, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara, Ada
let Partisi muhalefete geçti. Peki ya Adalet Partisi 
ne diyordu 1978 yılında : 

«Cumhuriyet Halk Partisi gider, dertler biter. Or
tanın solu ile başlayıp sosyalist enternasyonalde ka
rar kılan Cumhuriyet Halk Partisi; körpe dimağları 
kargaşaya boğup, gençliği kargaşaya, anarşiye sürük
leyen Cumhuriyet Halk Partisi, nerede kanun dışı bir 
olay olsa, bu olayların faillerini değil, devletin meşru 
güçlerini suçlayan, kınayan yine Cumhuriyet Halk 
Partisi; Türkiye'de mezhep kışkırtıcılığını, mezhep 
kavgasını da başlatan Cumhuriyet Halk Partisidir. 
Bu yapılanlar zam değdi soygundur. Millet hançer-
fenmiştir.» tşte böyle diyordu, Adalet Partisi Cumhu
riyet Halk Partisi hakkında. 

Derken roller yine değişti, Adalet Partisi iktidar, 
Cumhuriyet Halk Partisi tekrar muhalefet oldu. Yu
karıdaki sözler, suçlamalar bir kırık plak gibi yeni
den çalınmaya başladı. Her ne kadar karşılıklı ola
rak yapılan suçlama ve İthamlarda doğru olan kısım
lar da vardı, ama hu kavga, tabiri caizse bu horoz do
ğuşu ülkemizin hangi meselesini halletti? Türkiye'yi 
(bir uçtan diğer uca kana buladınız iddiasında bulu
nanlar; devalüasyon ve korkunç zamlar yaptınız. Bu 
soygundur, bu zulümdür, bu, bir gecede 3 - 5 zenginin 
kasasına yeni milyarlar eklemektir diyenler, rolü de
ğişip iktidar olunca, muhalefetteyken yaptıkları suç
lamaların hepsine muhatap olacak icraatta bulundu
lar. Yani Sayın Ecevit 1977'de yaptığı konuşmalarla 
1978 ve 1979 yıllarındaki Başbakan Ecevit'i; Sayın 
Demirel ise 1978 ve 1979 yıllarında yaptığı konuş
malarla bugünkü Başbakan Dernirel'i suçlamıştır. 

Millet olarak, şu geçtiğimiz 5 - 6 sene zarfında 
üzülerek gördük ki, biz geçen hükümetten bir enkaz 
devraldık. Hayır, biz asıl geçen hükümetten bir iflas 
devraldık; karşılıklı suçlamaları hiçbir meselemizi 
halledemedi; olsa olsa 3 - 5 hırslı ve hınçlı politika
cının içini ferahlattı. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu çok büyük sıkıntılar 3 - 5 yıllık yanlış tatbi
katın sonucu değildir. Meseleye böyle bir yaklaşım 
yapmak, bizleri daha baştan çok yanlış noktalara gö
türür. 

Türkiye'de anarşi, terör yeni başlamadı. Beyni yı
kanmış, kalbinden Allah korkusu, şefkat ve merhamet 
duygusu kazınmış insan tipi, tek düşüncesi menfaatiı 
ni kollamak olan, sevgiden, saygıdan, müsamaha ve 
diğerkâmlık duygularından, milli ve manevi değerler-i 
den mahrum, tahakkümcü, merhametsiz, kaba ve hoy
rat bir kısım okumuşlar güruhu birdenbire ortaya 
çıkmadı. Bu insanlar birileri tarafından başka ülke-: 
lerden, başka gezegenlerden de getirilmediler. Peki 
nereden ve hangi bataklıktan türedi bu sivrisinekler? 
40 - 50 yıldan beri, inançsız, zevksiz, ilimsiz, gayesiz 
ve idealsiz nesiller yetiştiren materyalist eğitim sistem 
minden. Kim kurdu 'bu gayri m'illi eğitim teşkilatı
nı? Cumhuriyet Halk Partisi. Peki kimdir Cumhuri
yet Halk Partisinin eğitim politikasını yıllarca aynen 
uygulayan? Kimdir mektep kitaplarında bir tek satırı 
bile değiştirmeyen? Adalet Partisi değil mi? 

Şu anda içi sızlamadan vatanına, milletine, bu 
milletin askerine, polisine kasteden, kurşun sıkan 16 
- 17 yaşlarında veya 20 - 25 yaşlarında, beyni yıkan
mış, kalbinden inanç sökülmüş anarşistler, gafiller 
hangi mekteplerde bu hale getirildiler? Bu yaşta olup» 
da çiftçilik, sanatkârlık ve esnaflık yapan gençlerden 
anarşist olan var mı? Yok. Peki bu komünistleri 
yetiştiren mektepler hangi iktidarların sörumluluğun-
daydı? Adalet Partisinin ve Cumhuriyet Halk Parti
sinin. 

Ekonomik kısıntılar, yokluk, kıtlık, pahalılık, enf
lasyon, dış ödemeler dengesindeki milyarlarca dolar
lık açık, 3,5 - 4 milyon işsiz de 3 - 4 senenin mese
lesi değildir. 40 - 50 seneden bu yana meseleler biri-

'1 

ke birike bu hale geldi. Kimlerdi bu 40 - 50 senelik 
devrede iktidar olanlar? Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Adalet Partisi. 

Görülüyor ki, birbirinize hiçbir söz söylemeye hak
kınız yok. Söz hakkı, olsa olsa sadece, ezilen, dayanıl
maz sıkıntılara düşürülen şu çilekeş milletindir. 

Muhterem milletvekilleri; onun için-biz MSP ola
rak diyoruz ki, bu millet, bu memleket hepimizin
dir, geliniz el ele verelim, iyiniyetle meselelerimizi 
halletmeye çalışalım. Kimin ne sermayesi, ne kabili
yeti varsa, ortaya koysun. 45 milyonun; aynı inan
cın, aynı tarihin, aynı vatanın evlatları arasında iç 
barışı sağlayalım. Bölücülüğün, anarşi ve terörün, ka^ 
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ıba kuvvet gösterilerinin, tahakkümcülüğün, kurşun, 
'borriba ve dinamitin kardeşler arasında elbette yeri 
yoktur. Şu aziz, şu çileli milleti devletinden soğutma
yalım. Milleti inançlarına,, örf ve âdetlerine saygılı 
olalım. «Bu insanlar bir araya gelip ibadet yaptı
lar, kitap okudular, inandıkları gibi yaşamak istedi
ler» deyip, onları karakol karakol süründüren, inanç 
ve Vicdan hürriyetine saygısız, tahakkümcü, zalim zih
niyetlerim karşısına hep birlikte çıkalım. 

Ekonomimizi, israifcı ve tüketici tutumlardan kur
tarıp, tasarrufa, sanayileşmeye, bol, ucuz ve güvenilir 
üretime, iyi bir dağıtım ve pazarlama, sistemine, aza
mi nispette istihdam imkânına kavuşturalım. Bölge
ler ve zümreler arasındaki dengesizlikleri giderelim. 
(Köylüsü, emeklisi, memuru, işçisi ve esnafıyla bütün 
dar gelirli vatandaşlarımızı bu pahalılığın, fukaracığın 
ağır yükünden ve zulmünden kurtaralım! Faiz, adalet
siz Vergi ve kredi dağıtım sistemi ve benzeri yanlış 
tatbikatlarla zengini daha zengin, fakiri daha fakir 
yapan yollardan, sistemlerden vazgeçelim. 

Netice olarak, Batının, Batıya da, sadece huzur
suzluk, bedbahtlık, gözyaşı ve kan getirmiş olan ba
tıl sistemlerin tamamını, adı şu veya bu olsun bütün 
taklitçi görüşleri terkedellm. Bizi Anadolu toprakları 
üzerinde bin yıl üstün, güçlü, huzurlu, mesut ve müref
feh yapan kendi görüşümüze, kendi zihniyetimize, 
kendi sistemimize, kendi yolumuza dönelim. Bu yol, 
temelinde hale olan yoldur. Bu yol, kuvveti değil, 
hak'kı üstün gören yoldur. Bu yol, sevgi, kardeşlik, 
'birlik, beraberlik ve müsamaha yoludur. Bu yol, dün
ya ve ahiret saadetini temin eden tek yoldur, sağlam 
yoldur, sıratı müstakimdir^ 

Geliniz bu sevgi, kardeşlik, saadet ve selamet yo
lunda hep birlikte toplanalım. Bu yola dönmedikçe, 
sıkıntılardan, buhran, bunalım ve krizlerden kurtul
mak mümkün değildir. 

Uzun yıllar süren bir tatbikattan sonra, başımıza 
gelen bu bela ve musibetler eğer bize hâlâ ders ol
madıysa, acaba ne tip belalar aklımızı başımıza ge
tirecektir? 

Netice olarak, biz MSP olarak sevgi, kardeşlik, 
müsamaha ve iyiniyet duygularıyla ellerimizi uzatıyo
ruz; geliniz, kısır çekişmeleri, sen - ben kavgasını bir 
yana bırakalım, birlik ve beraberlik içerisiride saadet 
ve selametin yollarını açalım diyoruz. 

-Muhterem milletvekilleri; işte bu iyiniyetlerle A'P 
Hükümetine şu tavsiye ve ikazları yapmayı da bir kar
deşlik vazife^ salıyoruz : 
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1, Siz Hükümetsiniz, hükümetler şikâyet mevki
leri değil, terlenecek, meselelere çözümler bulunacak 
yerlerdir. Kendinizi muhalefet havasından kurtarınız. 
Aziz milletimizin âdeta bir kırık plak gibi dinleye 
dinleye bıktığı «sen bozdüydün, hayır ben bozmadıy-
dım» kavgasını, karşılıklı suçlamaları bir yana bıra
karak, bir ucundan meselelerimizi halletmeye çahşınız. 

2, Avrupa'dan içimize birer hastalık olarak gir
miş olan batıl zihniyetleri süratle terkediriiz. Bunla
rın hepsi çıkmaz sokaklardır. Bu çıkmaz yollarda ne 
kadar çalışıp ça'balasak, uğraşıp didinsek, varacağımız 
sonuç çıkmazdır. 

Sayın Başbakan üç gün önceki konuşmalarında, 
«Biz ne sosyalistiz, ne de kapitalistiz; biz akılcıyız, 
memleket gerçeklerine bakar, aklımızla en doğrusunu 
buluruz» dediler^ 

Biz de diyoruz ki, bu düşünce, bu felsefe dahi 
Avrupa'dan içimize aktarılmış bir görüştür^ Elbette 
ki, aklın önemini kimse inkâr edemez; ama yalnız ba
şına akıl, her şeyi halleder mi? Akıl bir alettir, bir 
vasıtadır, bu alet ne niyetle, ne maksatla kullanıla
caktır? Bir büyük alimiriki de akıldır; bu akıl ne yap
malı da, nasıl çalışmalı da şu insanoğlunu felaketlere 
gitmekten, ateşe dökmekten alikoymalı, korumalı isti
kametinde çalışmaktadır. Bir akşamcının, bir ayyaşın 
da, aklı vardır; onun aklı da «ne yapsam etsem de şu 
mahalle bakkalını ikna edip, bir ş'işe rakı daha ala
bilsem» istikametinde çalışmaktadır. O halde, o aklın 
istinat edeceği temel ne olacak? İşte temele koyulan 
şey zihniyettir. Avrupalının temel koyduğu zihniyet, 
temel hareket noktası, kendisine de, dünyaya da hu
zursuzluk, bedbahtlık, kan ve gözyaşı getirmiştir. Bu 
temel hareket noktaları komünistte, kapitalistte Ve mil
li görüşte ayrı ayrıdır. Hiç şüpheniz olmasın, komünis
tin de, kapitalistin de aklı vardır; ama bu akılların 
istinat ettiği temel zihniyetler farklıdır ve çürüktür. 
Onun için diyoruz ki, bizim ölçülerimize göre batıl 
olan bu düşünce şeklini de terkediniz, doğruya dö
nünüz, hakka dönünüz. 

3, Hükümet olduktan sonra «istikrar tedbirleri» 
adı altında bir çok ekonomik adımlar attınız. Sayın 
Başbakan televizyon ekranında ve bu kürsüde müte
addit defalar «biz ekonomi ilminin gereğini yaptık. 
Bu bir teknik meselesidir, siyasi karar değildir. Bu 
yaptığımızın dışında da bir başka yol yoktur. Eğer 
başka iddiası olan bir Allanın kulu varsa, çıksın söy
lesin» buyurdular. Bu lüzumundan fazla iddiajı be
yanlara da biz milli görüşçülerin katılmaları mümkün 
değildir. Bu nasıl ekonomi ilmi ki, aldığınız kararlarla 
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ilgili olarak ekonomi sahasında mütehassıs olan pek 
çok kişi birbirinden farklı görüşler ifade etmektedir
ler. O halde, iddianız ilmi bir gerçek değildir. 

Şimdi, 20 dakikalık süre zarfında, böylesine tek
nik bir meselenin detayına, teknik münakaşasına gire
cek değilim. Ancak, sizinle bizim aramızda böylesi
ne önemli bir meseleye bakış açısından büyük bir 
fark vardır ve aramızdaki temel fark da, bakış açı-
mızdaki temel fark da şudur : 

Biz Milli Selametçiler inanırız ki, kalkınma plan
ları ve faaliyetleri, ekonomik tedbirler ve düzenle
meler insanoğlu için yapılır. Bütün bu çalışmalarda 
hedef insandır, eşrefi mahlukat olan, yaradılmışla-
rın en şereflisi olan insanoğlunun huzurudur, refa
hıdır, saadeti ve selametidir. Kalkınma, sadece gayri 
safi milli hâsıla, nüfus başına milli gelir gibi değer
lerle ölçülemez; bu kalkınma o cemiyetin insanlarına 
ne getirmiştir, bu insanlardan neler götürmüştür?.. 
İnsanlarımızın önemli bir kısmı esasen geçim sıkıntısı 
içerisinde inlerken, bayramda yavrularına bir çorap, 
bir ayakkabı alamamanın ıstırabını çekerken, yeni
den devalüasyon, yeniden korkunç zamlar getirmiş
sin, çiftçisi, emeklisi, memuru, işçisi, esnafıyla bütün 
dargelirlilerin nefesini, soluğunu kesmişsin, yakın bir 
gelecek için de bu insanlar için sadece boş vaatlerde 
bulunmuşsun... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Gayri 
safi milli hâsıla, nüfus başına milli gelir iki katına 
çıkmış, bunun o insanlara ne faydası var? Hem milli 
gelir nasıl artacak? Ezilen ve inim inim inleyen va
tandaşlarına şefkat ve merhamet elini uzatmayan bir 
cemiyete Cenabı Hak rahmet eder mi? Ekonomi, ölü
ler için değil, diriler içindir, diriler için tatbik edil
mektedir. O halde, ilk hareket noktamız, millet fert
lerinin büyük çoğunluğunu âdeta ölmüş bir duruma 
düşürmemektir. 

Yani kısacası diyoruz ki, bütün bu çalışmaların 
gayesi ve hedefi, insanoğlunun huzuru, refahı, saa
deti ve selameti olmalıdır. Bizatihi milli gelir, eko
nomik büyümenin kendisi bir hedef ve gaye değildir. 
Bütün bunlar sadece bir vasıtadır. Bugün Batı cemi
yetlerinin hastalıklarının başında işte bu tutum, bu 
düşünce ve zihniyet gelmektedir. Orada da insanoğ
lu unutulmuş, hedef ve gaye olmaktan çıkmış; tek
nolojik gelişme, ekonomik büyüme vasıta değil, gaye 
haline gelmiştir. Gönlümüzde, bu Hükümetin de gaye 
ile vasıtayı birbirine karıştırdığına dair ciddi endişe
lerimiz vardır. 
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Hükümet adına yapılan bir açıklamada «Biz yeni 
dolar kurunu 56 lira olarak da tespit edebilirdik, bu 
tedbir başlangıçta arzu edilen bütün neticeleri sağ
lardı, ama üç - dört ay sonra yeni bir devalüasyon 
ihtiyacı doğabilirdi. Onun için biz daha şimdiden do
ların değerini 70 lira olarak tespit ettik» izahındaki 
mantık bu şüphelerimizi teyit etmektedir ve Hükümet 
tarafından alınan bu tedbirlerden sadece bir avuç 
insanın memnun olması ve herhangi bir mahzur da 
görmeden bu memnuniyetlerini, hem de büyük bir 
sevinç içerisinde izhar etmeleri, geriye kalanların ise, 
«yetti artık» diyecek noktaya düşürülmüş olmaları, ge
ne bu hissiyatımızı teyit etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Başbakan her ve
sile ile fevkalade halden bahsetmekte. «Biz fevkalade 
hal Hükümetiyiz» demökte ve bütün kuruluşlardan da 
>bu anlayış içerisinde kendilerine destek ve yardımcı 
olmalarını istemektedirler. Elbette böyle bir talepte 
bulunmak fevkalade şartlar muvacehesinde Sayın Baş
bakanın en tabii hakkıdır; ama şu hususları Sayın 
Başbakan ve Hükümetten talep etmek de bizim en 
tabii ha'k'kımızdır : 

Parti mülahazalarını, partizan tutumları bir yana 
bırakmalısınız. Üzülerek ifade ediyorum ki, hâlâ 
bugün bile bakanlık koridorları ve odaları Adalet Par-. 
tisi taşra teşkilatından gelen partililerle tıklım tıklım 
doludur. Hepsinin elinde çarşaf çarşaf liste, başların-: 
da da bir Adalet Partili milletvekili; şunları atacak
sın, şunları tayin edeceksin... Atılacak olanlar kimler? 
Deylet kadrosunda bulunup, ekmeğini yediği o Dev
lete kasteden anarşist ve teröristler mi? Beyni yıkan
mış, Moskova'ya veya Pe'kin'e kapılanmış komünist-. 
ler mi? Evet, bu listelerin içerisinde tek tük bu tip
lerden de var. Ya diğerleri kimler? «Ben Adalet Par
tisinin değil, devletin hizmetindeyim» diyen birçok 
devlet memurları da var. Hele yaşayışıyla, tatbikatıyla 
milli görüşe yakın bir memur mu, yandı gitti... 

BAŞKAN — Sayın Kutan, bağlayınız efendim. 
MEHMET RECAt KUTAN (Devamla) — Bakan

lıkların koridorlarını AP'li parti militanlarının işgalin
den kurtarmalı, bakanları asıi vazifelerinde çalışabi
lecek imkânlara kavuşturmalısınız. Partizan âdeta gay
ri resmi bir neşir organı gibi hareket eden bir İstan-. 
bul gazetesinde de hikâye edildiği veçhile, beraberinde 
getirdiği partililere poz yapmak için, bakanlara, «Bak, 
bu iste'klerimi derhal yerine getirmezsen karışmam 
ha!» diye posta koyan milletvekillerinize de, bakan-. 
ların partinize değil, devlete ait olduğu gerçeğini an
latmalısınız. Bakan olarak seçtiğiniz arkadaşlarınızın 
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tür kısmı, devlet tecrübesi olmayan, henüz devlet ne
dir yeterince öğrenememiş çok genç kimselerdir. Genç 
yaşta bu mevkileri hazmedebilmek değme babayiği-
tin harcı da değildir, tşte bu tip arkadaşlarınızdan bir 
kısmı, - iyilerini, olgunlarını ve kâmil olanlarını ten
zih ediyorum - kendilerini şöyle bir yanlış psikolojiye 
kaptırmışlardır : Ben öyle, hareket etmeliyim ki, AP 
teşkilatı benim için, «aşkolsun adama, çok genç ama 
vurduğu yerden ses getiriyor» desin. Bu anlayışta olan 
Ibazı bakanlarınız, usul, nizam dinlemeden, genel mü
dürlerin tıpkı bir partili gibi hareket etmelerini iste
mekte, parti militanlarının taleplerini, haklı haksız de
meden mutlaka yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 
Cumhuriyet Halk Partisi döneminde haksızlığa uğra
mış olan memurların maruz kaldıkları bu haksızlık
lar derhal giderilecektir denmesine rağmen, bu du
rumdaki pek çok değerli devlet memuruna, bazı in
di ve partizan mülahazalarla ve Adalet Partisine ya
kın görülmedikleri için yardım edilmemiş, böylece 
Cumhuriyet Halk Partisinin zulmüne iştirak olun
muştur. 

Aynı partizan tutum TRT'ye de hâkim kılınmış
tır; Halk Partisi döneminde âdeta solun borazanı ha
line getirilen TRT, şimdi de Adalet Partisi için aynı 
tutuma girmiştir. Yeni Genel Müdürün tayininden 
sonra, TRT yayınlarını iyiniyetle, müsamaha ve sa
bırla takip ettik; düzelebilirle ihtimalini ümitle bek
ledik, bu ümidimiz boşa çıkmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Kutan, 5 dakika geçti efen
dim, lütfen bağlayın. 

MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — Hemen 
topluyorum efendim. 

Şöylesine tipik bir misal arz edeyim : 12 Şubat 
tarihinde Muhterem Genel Başkanımızın her ay mu-
tad olarak yaptığı toplantılardan birini, üçüncü basın 
toplantısını yapıyorduk. TRT bu basın toplantısının 
hemen andından alelacele Sayın Demirel'e gidip ayak
üstü âdeta cevap mahiyetinde bir beyanat aldı. Er-
bakan'ın basın toplantısını 2 dakika 10 saniye, Demi-
rel'in ayaküstü beyanatını da 3 dakika 20 saniye 
verdi, 

Her vesileyle, «Efendim, elbetteki protokol gereği, 
Sayın Başbakanın beyanlarını ilk sırada vermeliyiz» 
demelerine rağmen, ne hikmetse bu sefer Sayın De-
mirerin beyanatı Sayın ErtmkanMan sonraya koyuldu. 
işte TRT böylesine ince ayar bir Adalet Partisi pro
paganda organı haline getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu yollar, bu partizan 
tutumlar uzun vadede hiçbir kimseye fayda ve hayır 

I getirmemiştir. Adalet Partisi Hükümeti de bu sakat 
yolları en kısa zamanda terketmelidir; yoksa Cumhu
riyet Halk Partisinin başına gelenler onun da başına 
gelecektir. 

'Milli Selamet Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
arz etmiş bulunuyorum. Cena'bı Haktan, şu aziz, şu 
çileli millete saadetler ve selametler diliyor, muhterem 
heyetinizi hürmetlerimle selamlıyorum. (MSP sırala
rından alkışlar) 

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

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına, lehinde, Sayın Mehmet Çatalbaş 

buyurun. 
Sayın Çatalbaş, süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık bütçesi 
üzerinde görüşlerimi arz etmeden evvel Yüce Heyeti
nizi saygılarımla selâmlıyorum. 

Grupları adına konuşan değerli arkadaşlarımdan 
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Hakan Yıl
dırım, «Kendileri gibi ölü envanteri tutmuyorlar; 
ölümler oluyor, zil çalıp göbek aitmııyonuiz» diye bir 
ifadede bulundular. 

Ölümlerden hiçbir zaiman - kesinlikle neşe veya 
ıkıvanç duyulamayacağını hepimiz bil'iyoruız; hepimizin 
vicdanında derin yaralar açan bir hadise olduğuna da' 
Ikaniyiz. 

Bu kürsüde ilk defa Sayın Yıldırım, «Faşizme de 
karşıyız, komünizme de karşıyız» dediler. Tebrik edi
yorum; işte bütün mesele burada idi. Sayın liderleri 
de, diğer konuşmacıları da bu kürsüde bunu söylemiş 
olsaydılar, bugüne kadar Türkiye'nin içine geldiği şu 
(kanlı günler zannediyorum önlenmiş olurdu. 

Antbirlik'te Çuıkobirlikte Fisikobirlk'te TARİŞ'te 
olan olaylara değindiler. 117 bin kişi Türkiye'deki 
kuruluşlardan sürüldü, karda, (kışta, kıyamdüte. Fakat 
o memleket çocuklarının hepsi kanunlara saygılı, dev
letine saygılı ve emredilenlere saygılı olarak kalple
rinde en ağır hicran yarasını duyarak, bağırlarına taş 
basarak, devletine saygılı olarak gittiler. Bugünküler 
ne yaptılar, onu niçin söylemediler? Bugünküler dev
lete karşılar; silah çekiyorlar, zerre kadar kanunlara 
isaygısı yok. tşte aradaki fark burada. 

Milli Selamet Partisinin sayın sözcüsüne de birtkaç 
cümle ile değinmek istiyorum. Kendileri, kadimden 
'beri Sayın Genel Başkanları, son zamanlarda da bir
çok milletvekilleri, «Şartsız destekliyoruz» diye Adalet 
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Partisi Hükümetini, b'ir mecburiyet değfl bir mahkû- ı 
miyetle Türkiye'nin karanlıklara gömüldüğü şu dö
nemde bu kürsüden tabloyu iki gün evvel Yüce M'ec- I 
lise arz etmiştim. Hem destekleyeceğiz diyecekler, hem 
ide gelip burada bu talihsiz, bu hazin konuşmayı ya
pacaklar. Peki, Cumhuriyet Halk Partisini beğenmi
yorsunuz, Adallet Partisini de beğenmiyorsunuz, milllet 
de sizi seçmiyor Ve sevmiyor; demokrasiyi paydos mu 
edeceğiz? Bunun evvela muhasebesini yapmak lazım. 
Eğer bu devlet, bu millet, seçmen sizi beğenseydi, sov-~ I 
»şeydi 49'lardan 24'lere düşmezdiniz. Bir dahaki devre I 
6'ya düşeceksiniz. I 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Siz 
kaç kişisiniz? I 

MEHMET ÇATALABAŞ (Devamla) — Size 14 
Ekim iyi bir cevap vermiştir. Türkiye'deki reylerin 
milletvekili seçimlerinde % 53'ünü, Senatoda % 47' 
isini aldık. 14 Ekimden ders alın, ders! 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Gelecek se
çimlere!... 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Görecek
siniz, geleoek seçimilerde; Cumhuriyet Halik Partisinin 
alacağı mebus sayısı 90'dır, 100 olduğu zaman id
diaya girerim. I 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Zey
tinyağı 300 lira oldu. I 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, siz bugün herhalde 
bu niyetle gelmişisiniz, rica ediyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Ku
tan dediler ki, «Öyle bakan var ki vurduğu yerden 
ses getiriyor». O ba'kanı bulun da hep beraber gözle
rinden öpelim. Adallet Partisi Grubuna seslen'iyorum, 
var mı öyle bir bakan? Vurduğu yerden ses getiren 
bir balkan? 

Biz hiçbir zaman ekmeği, işi, rızkı, geçimi siyasi 
bir ekole bağlamadık. Cumhuriyet Halik Partisi bunu 
yaptığı için işte eştiği kuyuya düştü. Var mı tarif et
tiği şekliyle devlet memurluğunu yaparak gerçeik an
lamda çalışan? Bir tane vattan evladının işinden alın
dığı şeklinde bir misal gösterime, Yüce Meclisin hu
zurunda söz veriyorum, milletvekilliğinden istifa ede
ceğim. Bir tane göstersinler. Bir tane örnek vermeden 
'buradan indiler. Bu kadar bühtan olmaz. Kendisine 
yakıştıramadım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte 
olduğumuz Başbakanlık bütçeli, Bakanlar Kurulunun 
başkanı olarak Başbakan, bakanlıklar arasında
ki işbirliğini sağlamak ve .hükümetin genel si- | 
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yasi çalışmalarına yön vermek, dışta Ve içte 
bütün bu çalışmaların başkanı olarak büyük bir 
gayret içinde ve Türkiye'nin İçinde bulundu
ğu karanlık tablonun yanında İhlas ile bu dvayı 
omuzlamış, gönlüne sindirmiş, büyük Türkiye kalkın
masının yüksek hedeflere gidebilmesi için yola girmiş
tir, inşallah muvaffak olacağız. 

Başbakanlığımıza bağlı olarak 129 sayılı Kanunla 
kurulan Milli Güvenlik Sekreterliği, 644 sayılı Kâ -
nun'la kurulan MİT Müsteşarlığı, 160 sayılı Kanunla 
kurulan Devlet Planlama (Dairesi (Başkanlığı, 6821 sa
yılı Kanunla kurulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel 
Sekreterliği gibi kuruluşların yanında ödenekleri Baş
bakanlık bütçesinde yer alan kuruluşlar; 287 sayılı 
Kanunla kurulan Türkiye Bilimsel Teknik Araştır
ma Kurumu, 356 sayıllı Kanunla kurulan Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, 7160 sayılı Kanunla ku
rulan Türkiye Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü Baş
kanlığına bağlı müstakil bütçe kuruluşları da Danış
tay Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet fota'ti'stik Ens
titüsü Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Va
kıflar Genel Müdürlüğüdür. 

'Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurumların 1980 
imali yılı bütçesi en çok tasarruflara riayet edilerek 
kaydıyla, toplam olarak 4 2İ16 684 000 Türk lirası 
olarak bağlannuştır. Ayrıca Başbakanlık ve Çevre 
Müsteşarlığı hizmetlerinin yürütülmesi için 366 295 000 
Türk lirası ödenek ayrılmış bulunmaktadır. 

Çalışmalar arasında Atom Enerjisi Nükleer Eği
tim Merkezinin verimli faaliyetleri, hayvancılıkta 
radyo izotop uygulamalarının önemli ölçüde inkişaf 
ettiği görülmektedir. 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağü Nükleer Enerji 
Enstitüsü reaktörüne işletme lisansı verilmiştir. Tür
kiye Atom Enerjisi programı, milkro plan hedeflerine 
uyularak yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli miu'dtvdkilleri; Başbakanlık 
bütçesini görüştüğümüz şu günlerde memleketimizin 
içinde bulunduğu derin ıstırapları yok edebilmek için, 
Yüce Meclis çatısı altında bulunan büyük milletin 
temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. Bu bütçe 
münasebetiyle bunları birkaç cümle içinde özetlemek 
istiyorum. 

Önce asgari müştereklerde birleşerek, Anayasada 
yapılması gerekli değişikliklerin gruplarca teşekkül 
edilecek bir komisyon huzurunda çalışılmak kaydıyla 
Yüce Meclise getirilmesi. Bu meselede memleketin 
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bugün içinde bulunduğu ıstırapların kölkü ve temeli 
yatmaktadır. 

Gerçekten Anayasanın «Kuvvetlerin ayrımı» pren
sibine dayalı teşrii organ, icra organı ve kazai organın 
üzerinde Demîdkles'in kılıcı gibi yer allan ve Yüksek 
Mahkemeler diye nitelendirdiğimiz mahkemelerin va
zife ve yetkilerinin gerçek anllamda tespit edilmesi za
ruretti vardır. 

Dün görüştüğümüz vesileyle biz sadece Anayasada, 
Anayasa Mahkemelinin Fransa'daki tatbikata uygun 
olarak bizde de vazife ve yetkilerinin tespitini öner
miş bulunuyoruz. Bunda zaruret olduğuna kani y im. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Çatalbaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bu görüş

ler içinde Başbakanlık bütçesinin Başbakanlığımıza, ona 
bağlı kuruluşlarımıza, memleket ve milleiLm'ize hayır
lı, uğurlu olmasını diler, saygıllanmı sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Hükümet adına buyurun Sayın Devlet Balkanı 

Koksal Toptan. Süreniz 30 dakikadır Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye-
ri; Başbakanlık bütçesi münesebetiyle bu kürsüden 
memleketimizin çeşitli meselelerini ortaya koyan ar
kadaşlara teşekkür etmekle söze başlamak istiyorum. 

Konuşmaların ağırlığı Türkiye'nin, biz hükümet 
dlduktan sonra her vesileyle dile getirmeye çalıştığı
mız iki başlı ejderha üzerinde toplanmıştır. Bunlar
dan birincisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntı, diğeri de yine Türkiye'nin karşı karşıya bulun-
iduğu büyük tehlike anarşi olmuştur. Türkiye Cum
huriyetin ilan edildiği 1923 yılından beri kendine has 
'suijeneris bir kalkınma modelini kendisine rehber edin
miştir. Bu kailkınma modelinde bir yandan devletin 
'ekonomiye müdahalesi ve katkısı öngörülürken, öbür 
taraftan hür teşebbüse, özel teşebbüse de ekonominin 
birçok dalına girme imkânı verilmiştir. Türkiye Cum
huriyeti kurulduğu yıldan bu yana bu sistem içeri
sinde kalkınmanın yollarını aramış, batıdaki birtakım 
kapitalist ülkelere ve doğudaki birtakım 'sosyalist ül
kelere benzemeyen bazı özellikleri bünyesinde topla
mıştır. Son aldığımız ekonomik tedbirlerin «Kapitalist 
'ekonomik tedbirler olduğumu» söylemek, ya ekono'miiyi 
bilm'emelk veya bizim aldığımız ve yürürlüğe koydu
ğumuz ekonomik tedbirlerin mahiyetini anlamamak 
demektir. Sayın Yıldırım arkadaşım «Bugünikü hükü
metin almış olduğu bu tedbirlerle birtakım dış ekono
mik güçlere ve IMF'ye bağlılığını kanıtladığını» ifa

de ettiler. 1979 maili yılı bütçesi münasebetiyle Ada
let Partisi Grubu adına Başbakanlık bütçesinde bu 
kürsüde konuşurken aynen şöyle demiştim: «Bu si
yasi heyet geçen bir yıl içinde Türk ekonomisini ba
tırmak için elinden geleni esirgememiştir. Türkiye ve 
dünyadaki büyük sermaye çevrelerine göre IMF ile 
yular sürecek bir anlaşma için çalmadık kapı bırak
mayan, bu Hükümettir. Gene bu Hükümet, dünya ka
pitalizminin kaleleri olarak takdim ettiğiniz büyük 
dünya bankalarının oluşturdukları bir konsorsiyum ile 
anlaşmak için Amerika'da özeli yatlarda gizli toplan
tılar yapmıştır. Bu toplantılarda neler konuşulmuş, 
Türkiye'den neler verilceğiriin vaadi yapılmıştır.» 

Sayın Başkan, Yüce Meclisim değerli üyeleri, bu 
konuşmanın yapıldığı günden bugüne tam bir yıl geç
miştir ve bu konudaki sorulara şu ana kadar cevap 
verilmiş değildir. IMF ile bu Hükümet hiçbir ainlaşlma 
yapmamıştır. IMF ile yapılan anlaşma bir ihanet bel
gesi ise, bu ihanet belgesinin altında Adalet Partisinin 
imzası yoktur. IMF ile yapılan bir anlaşmayla Tür
kiye'de para operasyonu yapılmış ise, onun altında da 
Adalet Partisi Hükümetinin imzası yoktur. «Kasım 
19791da, Mart 1980'de Türk parasının değeri gözden 
geçirilecektir» sözünü Veren bugünikü Hükümet değil
dir. (AP sıra'liarından «BiraiVo» sesleri.) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, yabancı sermaye 
konusunda yabancı kaynak bulma konusunda hiçbir 
zaman bir fobi içerisinde olmadık, olmayacağız; ama, 
'hiçbir zaman, hiçbir devinde yabancı sermayenin 
bizi desteklemesini de bir gurur vesilesi saymamışıızdır 
ve hiçbir gün Türk Milletinin önüne çıkıp «iç ve dış 
sermaye çevreleri bile bizi istiyor» diye çalım atma-
imışızdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Hareket kaynağımız sermaye çevreleri değil, iç ve dış 
sermaye çevreleri değil, Türk Milletine hizmet nokta
sıdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu 
tedbirler alınmayacaktı da ne olacaktı? Bu tedbirler 
alınmasa idi, bu ekonomik tedbirler uygulamaya ko
nulmasa idi Türk ekonomisi ve Türkiye Devleti geri 
dönülmesi mümkün olmayan bazı noktalara gelebi
lirdi. Bu ekonomik tedbirler alındıktan sonra, makul 
bir süre içerisinde Türkiye'de iki yıldan beri görü
len çift fiyat uygulaması sona erecektir. Devletin 
22 liraya sattığı demirden kilo başında 20 - 25 İka 
kazanan adamların ceplerine indirdiği paraları dev
let hazinesine akıtmak, devletin elde etmesini sağla
mak el betteki hükümetlerin görevi olmalıdır. 
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Ereğli Demir - Çelik Fabrikasında 35 liraya sa- | 
tılan sacı Ereğli'de birtakım terziye, doktora peşkeş I 
çekenlerin, kilo başına kazandıkları 60 - 65 lirayı I 
Devlet elbette kendi Hazinesine aktarmak mecburi- I 
yetinde idi. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler I 
zihniyeti - Sayın Yıldrrım'ın ifade ettiği gibi - bi- 1 
zirn aldığımız ekonomik tedbirlerde geçerli değildir; 
ama geçen Hükümet zamanında o bırakınız yapsın- I 
lar, bırakınız geçsinler formülü saç karaborsacısı için, I 
mazot karaborsacısı için, demir karaborsacısı için, I 
gümrükçüler için, kaçakçılar için alabildiğine geçerli I 
bir formüldü. 
~ 'Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hü- I 

kümetin aldığı ekonomik tedbirler içerisinde, KİT'e I 
yapılan zamlar başta gelmektedir. 1980 yılı içerisin- I 
de 351 milyar liraya varması beklenen KİT zamla- I 
rınm başka bir kaynakla, Hazine kaynağıyla karşı- I 
lanması mümkün değildi. 

Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde Kamu İkti- I 
sadi Teşebbüslerinin büyük rolü vardır. Bunlar güç
lü ise, ekonomi de güçlü olabilir. «Kamu İktisadi Te- I 
şebbüslerini kendi tasarruflarıyla kaynak yaratır du- I 
ruma getirebilmenin iki yolu vardır : Bunlardan bi- I 
rincisi, mal ve hizmetlerin fiyatlarını eğer gerekli ise, 
gerçekçi biçimde ayarlamak, bu bir siyasal cesaret I 
işidir.» Bu sözlerin sahibi Sayın Ecevit'tir. I 

Sayın Ecevit 1976 Mali Yılı Bütçesi için bu kür
süden konuşurken, 1974'te KİT ürünlerine yapılan 
zamları işte bu sözlerle savunmuştu. 1974 yılında I 
KİT ürünlerine zam yaptığınız zaman, bunu bir ce- j 
saret işi olarak kabul edeceksiniz; ama 19'80 senesin
de aynı işi bir başka hükümet yaptığı zaman, buna I 
çok daha ağır şekilde hücum edeceksiniz; vatana iha
net, Türk halkına ihanet olarak nitelendireceksiniz. I 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun sayın sözcüsü konuş
masının bir yerinde aynen şunları ifade ediyor : I 
«1950'lerden bu yana öyle bir dışa bağımlılık ki, Tür
kiye işte o nedenle ve sayenizde bu noktaya gelmiş
tir Sayın Demirel.» Hangi noktaya gelmişiz? 1950 se
nesinde 214 bin ton olan demir - çelik üretimi Tür
kiye'de, 1979 senesinde 3 847 000 tona ulaşmıştır. 
1950'de 396 bin ton çimento üretimi, 1979 senesinde 
13 813 000 tona ulaşmıştır. 1950 senesinde 790 bin 
kilovat/saat olan elektrik üretimi, 1979 sonunda 22,5 
milyar kilovat/saate varmıştır ve nihayet 1950'de 16 
bin ton gübre üretimi, 1979 senesinde 3 milyon 300 
bin tona ulaşmıştır. İşte Sayın Yıldırım'ın dediği gibi 
bunların altında Sayın Demirerin, rahmetli Sayın 
Menderes'in imzası vardır. j 
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Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
CHP'nin sayın sözcüsü ve MSP'nin sayın sözcüsü bu 
Hükümet işbaşına geldikten sonra yapılan kadrolaş
ma hareketinden yakındılar. Hafızalarınızı biraz ge
riye götürürseniz, bir vesile ile bu kürsüde de ifade 
ettiğim gibi, CHP'nin 8 nci Olağanüstü Kurultayını 
hatırlayınız. Sayın Ecevit 8 nci Olağanüstü Kurultay
da parti içindeki birtakım hizip liderlerini kastede
rek; «Siz bakanlıkları, genel müdürlükleri parti hi
ziplerinin kavga alanı haline getirdiniz» diye suçla
mıştı. Sayın Ecevit'in bile yakındığı ve genel müdür
lükleri, bakanlıkları parti içi hiziplerin kavga alanı 
haline getiren birtakım adamlardan devlet kadroları
nı ayıkladı isek, buna kadro kıyımı demeye kimsenin 
hakkı yoktur. 

Kadrolaşma anlayışımızda siyasi düşünce esas de
ğildir, esas olan ehliyettir, dürüstlüktür, memleketse-
verliktir ve hele içinde bulunmuş olduğumuz bu şart
larda, anarşist olmamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi müsaadenizle size iki 
tane belge okumak istiyorum. Bir kamu kuruluşuna 
işe alınacak bir adam için Emniyet Müdürlüğüne ya
zılmış olan bir yazıya gelen cevap şudur : «Ekli ev
rakta adı geçen ilçemiz (nokta nokta) fabrikasında 
çalıştırılacağından bahisle hakkında gerekli. tahkika
tın yapılması istenilen (falanca) nın ilçemizde işle
miş olduğu siyasi suçların listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Yasak afiş asmak, 
2. Ülkü Ocaklarına saldırı, 
3. 171 sayılı Kanuna muhalefet, halkı kanunsuz

luğa teşvik, 
4. Bir kişiyi darptan tevkif, 
5. Müstehcen film bulundurmak, 
6. Sağ - sol çatışması sonucunda tevkif, 
7. Bir şahsı darp, 
8. Meslek Yüksekokulunu boykota teşvik, 
9. 171 sayılı Kanuna muhalefet, 

10. Halkı kanunsuzluğa teşvik, görevli memura 
mukavemet, 

11. 171 sayılı Kanuna muhalefet, tevkif, 
12. Sağ görüşlü bir şahsa hakaret, 
13. Sağ görüşlü şahsı darptan tevkif, 
14. Sağ görüşlü şahısları darp, 
15. Sağ görüşlü şahıslara silahla ateş etmek. 
Bir kamu kuruluşu, hakkında bilgi istediği böyle 

bir adam için bu bilgi geldikten sonra ne yapacaktır? 
O adama, o fabrikanın kapısını gösterecektir, ama 
böyle yapılmamıştır ve bu adam 20 bin lira maaşla 
o fabrikaya işe alınmıştır, böyle adamları mı tuta-
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lım işbaşında istiyordunuz değerli üyeler? (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Mahkeme ilamı var 
mı? Sen onu söyle. Yoksa böyle Koksal Toptan lis
tesi burada geçmez. 

'BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Aydın. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Başka bir belge daha okuyorum. Yine bu 
şekilde işe girmek: isteyen bir şahıs hakkında Emni
yetin verdiği cevap şu : «Adı gecenin 31 Ocak 1973 
günü iki arkadaşı İle Rus Konsolosluğundan almış 
oldukları broşürleri istanbul Teknik Üniversitesinde 
öğrencilere dağıtmak ve komünizm propagandası 
yapmaktan yakalanıp hakkında tanzim edilen tahki
kat evrakıyla birlikte istanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığına sevk edildiği anlaşılmıştır.» 

'Bu adamların hâlâ bizim bu kadro, devlet kadroları 
içerisinde, devlet parasıyla beslenip, devlete her fır
satta isyan etmesini mi bekliyorsunuz değerli arkadaş
larım? (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Devlet böyle 
çöker zaten, insafsızca, vicdansızca, Allah korkusu 
olmadan. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De-

varnla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Devlet parasıyla Devlet düşmanlığını kimseye 
yaptırmayacağız. Bunu bizden Türkiye'de hiçbir si
yasi parti, hiçbir müessese isteyemez. Bu Devletin 
kuruluşunda k'üyük katkısı olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin bizden böyle bir şey talep edeceğini aklımı
zın ucundan esasında geçirmeyiz. 

Devlet kurduğunu her fırsatta, her zaman bağıra 
bağıra söyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin, Devle
ti yıkmak için uğraşanların yanında olabileceğini dü
şünmek, bizim için elbette mümkün değildir. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
geçen iki sene içerisinde, Türkiye'de artan anarşi kar
şısında Devletin imkânlar ölçüsünde anarşinin üzeri
ne gittiğini söylemek elbette mümkündür. Ama, ge
çen Hükümet zamanında Devletin «Örgütlü suç» de
diğimiz birtakım mihraklar üzerine gittiğini ve o mih
raklara indiğini ifade etmek mümkün değildir. Hü
kümet olduktan sonra örgütlü suç mihraklarına inil
meye süratle başlanmıştır. Aradan 2,5 ay geçmesine 
rağmen örgütlü suç mihraklarına inilmek suretiyle 
binden fazla militan, Devlet kuvvetleri tarafından ya
kalanmış ve adliyeye, ilgili mahkemelere sevkedilmiş-
lerdir. Aslında, Türkiye'de son günlerde tezgâhlan

mak istenen oyun, son günlerde gösterilen telaş, Dev
letin polisi ile, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
mensupları ile bu anarşi mihraklarının üzerine cesa
retle, korkmadan, yılmadan gitmeye başlamış olma
sından gelmektedir. 

Sayın Yıldırım, TARİŞ'te, ANT - BÎRLİK'te ve 
istanbul Sigara Fabrikasında işçiler üzerinde birtakım 
oyunlar oynanmak istediğinden şikâyetçi olmaktadır. 
Türkiye'de hiç kimse, Türkiye'de hiçbir güç işçiler 
üzerinde oyun oynamaya kalkmamalıdır, işçi üzerin
de bu Hükümetin oyun oynamaya hiçbir niyeti yok
tur ama, işçileri melun emellerine alet etmek isteyen, 
işçilerin nafakaları üzerinde kumar oynamak isteyen, 
işçilerin aile ocaklarını batırmak, yakmak için Türki
ye'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oyunlar oynamak 
isteyenlerin oyunlarını bu Hükümet mutlaka boza
caktır. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Yıldırım, Sayın Demircilin Temsilciler Mec
lisinde yapmış olduğu bir konuşmaya değindi. Sayın 
Demıirel o konuşmasında, -«Ülkeyi, Afganistan, Hindi 
Çin'i ve Küba'ya çevirmek isteyenlerin burunlarını 
sürtmezsek namerdiz» diyor. 

Devlet kurucusu Cumhuriyet Halk Partisinin söz
cüsünün bu laftan alınmasını anlayamadım. Orada, 
Afganistan'da bir bağımsız devlet başka bir devlet 
'tarafından işgal edilmiştir. Bundan Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımın ve sayın sözcünün alınmasını 
anlamak mümkün değildir. Sayın Demire!, «Aklımızı 
başımıza toplayalım» diyor. Türkiye de, kritik bir 
bölgede olan bir memleket olduğuna göre, biz bizi 
sevmezsek, biz bizi kucaklamazsak, biz Devletimize 
bütün müesseseler, bütün siyasi partiler olarak sahip 
çıkmazsak, Türkiye de böyle bir tehlike ile karşı kar
şıya gelir diyor Sayın Süleyman Demire!. Bu cüm
lelerin sayın Cumhuriyet Halk Partililer tarafından 
da aynı şekilde tekrarlanmasını ve Türkiye'yi Af
ganistan'a çevirmek isteyenlerin burunlarını biz de 
sürteriz, demesini bekliyor Türk Milleti Cumhuriyet 
Halik Partisinden. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tür
kiye'de anarşiye karşı siyasi partilerin bir işbirliği 
içerisinde hareket eltmesi vatan sathında herkes tara
fımdan arzu edilmektedir. Biz hükümetli kurduğumuz
dan bu yana, anarşiye karşı, Türkiye'de bütün siyasi1 

partilerden, bütün müesseselerden bize yardımcı ol
malarını istedik. Nasıl yardımcı olacaktı bîze Millet 
Meclisi platformunda siyasi partiler? Öncelikle biz 
şunu bekliyorduk : Geçen Hükümetin Yüce Meclise 
getirdiği ve anarşiyi önlemeyi hedef alan birtakım 
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kanunlarda işbirliği. Ama, öyle gördük ki, geçen Hü
kümet zamanında Meclise sevked'ilen kanun tasarıla
rına Cumihuriyet Halk Partisi, yani onu Meclislere 
şevketten parti de sahip çıkmaz hale geldi. 

Sayın Başkan, salondan çok ses geliyor. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, biraz sükûneti temin edelim 

lütfen. 
M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Biz din

liyoruz. 
SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Ken

di grupları dinlemiyor. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla)' — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
zapta geçsin, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak 
sükûnetle dinliyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bütün arkadaşlarım
dan... 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Meclis platformunda anarşiyi önlemek 
için bütün siyasi partilerle görüşmeye ve ortak bir 
zeminde buluşmaya her zaman hazır olduğumuzu 
ifade etm'işizdir ve bunu tekrar burada ifade etmeyi 
zaruri görüyorum. 

Yurt sathımda siyasi partilerden anarşiye karşı 
ortak bir tavır almak için çağrıda bulunduk. Bu çağ
rımıza şu ana kadar tam bir cevap almış değiliz. Sa
yın Ecevit'in, İstanbul'da zorla dükkânları kapatan 
insanları 16-17 yaşındaki çocuklar olarak nitelen
dirmesi, bana göre, yanlış bir değerlendirme olur, bi
zi anarşiyle mücadelede, bana göre, yanlış birtakım 
noktalara göçtürür. Anarşinin sebebinde işbirliği nok
tasında bütün siyasi partilerin ve bütün müessesele
rin, bütün devlet kuruluşlarının birleşmesi lazım gelir, 
ama, nasıl birleşeceğiz, bunu da anlamak bizim için 
biraz müşkül değerli arkadaşlarım. 

Sayın Yıldırım diyor ki, anarşinin temelinde eko
nomik bunalım ve fikir sınırlaması yatar. Türkiye' 
deki anarşiyi sadece buna bağlarsanız, anarşiyi önle
mek için hiçbir orta noktada, hiçibir ortak noktada 
birleşmeniz mümkün olamaz. Türkiye üzerinde oy
nanmak istenen ve dış kaynaklardan güç alan birta
kım oyunların farkına varamazsanız, fikir özgürlü
ğüyle bîr devlete yüzde yüz bağlı ve o devlete hayran 
insanların bu Türkiye'de olduğunu, anarşinin içerisin
de onların bulunduğunu bilemezseniz, devletin istih-
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barat teşkilatlarını «kontr - gerilla» devletin polisüni! 
«faşist polis» kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini' 
«faşist askerler, faşist paşalar» olarak nitelendiren in
sanları aranızda barındırırdanız Türkiye'de... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kim bu aramız-
dakiler Sayın Bakan? (CHP sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum... (Gürültüler) Rica 
ediyorum sayın arkadaşlar... 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Sayın Birglit, «siz» derken kastım, Cumhu
riyet Halk Partisinin hükmi şahsiyeti değil, 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kim?.. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Genel manada konuşuyorum ben bunları. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgİt rica ediyorum... Rica 
ediyorum... (Gürültüler)' (AP sıralarından «Bravo Ba
kan» sesleri, alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Bakan biti
rince soru soracağım. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum değerli arkadaşım. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Türkiye'de herkes .Türkiye'de her müesse
se... (AP sıralarından gürültüler ve sıra aralarında do
laşmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturunuz 

ve sayın Bakanı dinleme imkânı veriniz. Rica edi
yorum. 

Buyurun sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Türkiye'de her müessese ve herkes şunu 
çok iyi bilmelidir: Hükümet yıkmak başka bir şey, 
devlet yıkmak başka bir şeydir. Bizi hükümet olarak' 
yıkınız. Demokratik kurallar içerisinde Yüce Mec
lisin güvenine mazfhar olamadığımız zaman bu Hü
kümet yıkılır, yerine yine demokratik nizam içeri
sinde başka hükümet kurulur. Geçen Hükümet de
mokratik mekanizmanın işlemesi suretiyle gitmiştir, 
yerine yine o mekanizmanın işlemesi suretiyle biz 
Hükümet olmuşuzdur. Biz gideriz, yerimize, yine o 
mekanizma işlemek suretiylte başka bir hükümet ge
lir. Onun için bizi yıkmak için elinizden geleni yapı-



M. Meclisi B : 46 18 . 2 . 1980 O : 1 

nız; ama devleti yıkmak noktasına iş geldiği zaman, 
hassas davranmak mecburiyötindesimiz. Siz hassas 
davranmak mecburiyetindesiniz, biz hassas davran
mak mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki bütün Anayasal 
kuruluşlar hassas davranmak mecburiyetindedirler. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ne zaman öğrendin 
bunu? 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, işin bu noktasında 
sık sık tekrar ettiğimiz şu sözü müsaadenize sığına
rak tekrarlamak istiyorum!: Anarşi konusunda hiç 
kimseyi suçlamıyoruz; ama anarşiyi önlemek konu
sunda, anarşinin kökünü kazımak konusunda her
kesten, her müesseseden, her siyasi partiden yardım 
istiyoruz, yardım bekliyoruz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Nasıl suçlaya
mazsın, suçlu ortada. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Doğ
ru. İşte savcıları ödürenler orada. (MHP sıralarını 
göstererek) 

İHSAN KABADAYI (Konya)' — (CHP sıraları
na doğru) Ben sizin içinizden keyfimden çıkmadım, 
hu yüzden ayrıldım. (CHP ve MHP sıraları arasında 
karşılıklı sataşmalar) 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, ekonomik ve siyasi 
sıkıntıların sebebinin belki de bir tanesi bugün, Tür-
lkiye*dekli siyasi istikrarsızlıktır. Türkiye belki Parla
mentoda daha büyük desteğe dayanan hükümetlerin 
elinde- olsa, Türkiye'de bu olayların önünü almakta 
daha çok, daha radikal birtakım tedbirler almak 
mümkün olur. 

Sayın Yıldırım, Demirel azınlık Hükümetinden 
milletin, Türk halkının hesap soracağını söyledi. 
14 Ekim 1979'da Türk milleti Cumhuriyet Halk Par
tisinden bu hesabı sordu. Biz de Türk milletine her 
zaman hesap vermeye hazırız. Hesap vermek seçimle 
olur. Ne zaman isterseniz, hangi şartlarla isterseniz 
Türk milletinin önüne o sandığı koyalım ve Türk 
milleti bizden hesap sorsun. (AP sıralarından «Bra
vo»! sesleri, alkışlar) 

Bu düşüncelerle konuşmacı arkadaşlarıma tekrar 
teşekkürlerimi arz eder, Yüce Meclise ve sayın Baş
kana saygılar sunarım. (AP sıralarımdan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir dakikanızı rica edeceğim. Bir dakika Sayın 

Birgit. 
Evet buyurun. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Aracılığınızla 

(AP sıralarından gürültüler) 

ı BAŞKAN — Soru mu soracaksınız? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Evet 
BAŞKAN — Bir dakika. Ben belirteyim de son

ra zatıâilinizin sorusunu alacağım efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, Sayın 

Bakan... 
BAŞKAN — Sayın Birgit, önce soru soracak ar

kadaşlarımı ismen belirteceğim, ondan sonra da zatı-
âlinizin sorusunu alacağım efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Kurultayıyla ilgili bazı görüşler ortaya attı. Bunun 
dışında Cumhuriyet Halk Partisini anarşinin içinde 
göstermek gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin olmadığı 
bir konumda bir mantık sergiledi. 

Ayrıca, sayın Bakan Cumhuriyet Halk Partisinin 
I Hükümetten ayrıldıktan sonra izlediği politikanın ta

mamen dışında bir mantık sergiledi. 
Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 

söz hakkı doğmuştur; söz rica ediyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Tüzün, zaitıâliriiz de çok iyi 
bilirsiniz ki, görüşmeler genel nitelikte olan bütçe gö-

I rüşmeleridir ve buradaki görüşmelerde arkadaşımız 
Sayın Bakan biraz önceki görüşlerini belirtirken bir 

I arkadaşımızın müdahalesi üzerine de, sözünün Cum-
I huriyet Halk Partisine yönelik olmadığını, genel 

nitelikte bir eleştirme yaptığını belirttiler efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «Siz» diyor, kim 

I o siz? 
I BAŞKAN — Bu bakımdan ben anladım zatıâlini-
I zi, dinledim, lütfedin siz de öyle kabul edin. 

METİN TÜZÜN (İstanbul)' — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, «Cumhuriyet Halk Partisi Kurulta-
yın'dalti sözler, Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili de-

I ğild'ir» sözünü kabul etmemiz mümkün müdür, en 
azından sizin kabul etmeniz mümkün müdür? Bir. 

I İkincisi, siz, Parlamentoda konuşurken «Parla-
I mentoda anarşist yok, Parlamentoda terörist de 
I yok»... (AP sıralarından «Var... Var...» sesleri) 
I BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

. METİN TÜZÜN (İstanbul) — Mahsus bunu söy-
I lesinler diye söyledim. Demekki Yüce Meclisin ka

naati da bu. 
I Yüce Meclisin kanaatına da saygılı olarak söz 
I rica ediyorum. 
I BAŞKAN — Gayet tabii, Yüce Meclisin kanaa

tına saygı hepimizin görevidir Sayın Tüzün, bunun 
I dışında kalmamız mümkün değildir. 

204 — 
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Ben, Sayın Bakanın konuşmalarında özellikle «ku
rultay» adının kesinlikle geçtiğine rastlamadım. 

PEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Müsaade eder misiniz açıklayayım? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, ben muha
tap oluyorum. 

Bu bakımdan ben, sataşma görmüyorum Sayın 
Tüzün. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tutanak var, tu
tanak. 

BAŞKAN — Tutanağı getirteyim, kurultay ko
nusu varsa o takdirde size söz hakkı doğmuş olu
yor. O zaman söz vereceğim. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Efendim, «8 nci 
Olağanüstü Kurultay» diye de tasrih ediyor, 

BAŞKAN — Tamam, ben tutanağı getirteyim, 
varsa söz hakkınız doğmuş oluyor o takdirde. Dikka
timden kaçmış olabilir Sayın Tüzün. 

Evet, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan önce 
yazılı soruları cevaplandıracaktır, ondan sonra söz
lü soruların cevaplandırılmasına geçilecektir. 

Sayın Kumaş, Sayın Birg'it sözlü soru soruyor
lar, Sayın Zeki Eroğlu yazılı soru soruyorlar, Sa
yın Ka'hraman, Sayın Irmak, Sayın Kocal sözlü so
ruyorlar. Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Bakan, önce İstanbul Milletvekili Sayın Zeki 

Eroğlu'nun sorusu vardır. 
Değerli arkadaşlarım, yalnız sorular kısa, gerekçe

siz ve konuyla ilgili olacaktır. Bu kurallara uymayan 
soruları Sayın Bakana yöneltmeyeceğim efendim. 

Sayın Eroğlu sorunuzda; 
«Lozan Barış Konferansında Lord Curzon'un rah

metli İsmet Paşaya söylediği 'İktisadi bakımdan yine 
bizim ayağımıza geleceksiniz' sözüne izlediğiniz poli
tika ile geçerlilik kazandırmış oluyor musunuz?» di
yorsunuz. 

Başbakanlık Bütçesinin konusuyla ilgili bir soru 
olmadığı için sorunuzu Sayın Bakana yöneltmiyorum. 

Sayın Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
sorusu : 

«1, Çocuklarımı gece evinden kaçıran MİT ele
manlarından Baş Müfettiş Mehmet Eymir ve üç ar
kadaşı görevden alınmış olmasına karşın yeni hükü
metin göreve başlamasından sonra tekrar MİT'e alın
dıkları doğru mudur? 

2. Nakledildiği yeni görevine gitmeyerek 12 ay 
rapor alan Baş Müfettiş Eymir'e bu hastalık rapor
ları nasıl ve nereden, kimden verildi? 

3. 12 ay süren, bu Hükümet değişince geçen has
talık nedir? 

4. MİT Baş Müfettişi olmasına karşın, hiçbir 
suçu olmayan bir milletvekilinin çocuklarını yarı 
geceden sonra eve girerek zorla öldürmek amacıyla 
kaçıran ve görevi dışına çıkarak suç işleyen ve ifade
leriyle kabullenen Mehmet Eymir ve üç arkadaşı 
için Başbakanlık makamı ne düşünüyor?» 

Raporla ilgili konular gayet tabi şeyle ilgili ol
duğu için Sayın Bakana bu soruyu yöneltmiyorum. 

Diğer Sorulara Sayın Bakan cevap versinler efen
dim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Yazılı cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı cevap verecek
lerdir. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 
Sayın Rahmi Kumaş, zatıâlilerinizin sorularını 

alayım. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Burada 16 Şu

bat 1980 günü Bütçenin tümü üzerinde yapılan eleş
tirilere Sayın Başbakan Demirel yanıt verdikten son
ra, ben kendilerine soru sormak istemiştim. Sayın 
Meclis Başkanı Karakaş soru sorma işlemini yürür
lüğe koymadı. Halbuki 1977, 1978, 1979 Bütçelerinde 
böyle bir uygulama vardı. 

1. Ecevit Hükümetinin 1 Mart 1978"de devalüas
yon yaptığı zaman Sayın Demirel 6 Mart 1978 günü 
Tercüman Gazetesinde çıkan demecinde aynen şöy
le demiştir: «Derhal kullanılabilir döviz bulunma
dan devalüasyona gidilmesi, para değerini yeniden 
yıpratır» Şimdi bu mantığa göre, 25 Ocak 1980 'de 
devalüasyon yapan Demirel azınlık Hükümeti, ne ka
dar derhal kullanılabilir döviz buldu ki, devalüasyona 
gitti? 

2. Sayın Demirel, Adalet Partisi İstanbul İl Kong
resinde 25 Eylül 1978 günü - Tercüıman'ın yazdığına 
göre - «CHP iktidara gelince yurttaşın şekerine göz 
diker» demiştir. Kendileri şimdi şekerin fiyatına % 
100 zam yaptılklarına göre şekerin fiyatına göz mü 
dikmişlerdir, yoksa şekeri o fiyatla önlerine mi getir
mişlerdir? 

BAŞKAN — Sayın Kumaş gerekçesiz lütfen, 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Soru 3, 17 Mart 

1979 günü bir varil petrolün dünya piyasalarındaki du
rumu belli idi. O zaman Ecevit Hükümeti bir litre 
benzini 9 liradan 17 liraya çıikardı. Sayın Demirel'in 
2 Nisan 1979 günkü Tercüman'da çıkan demecine 
göre «5 liraya malolan benzini 17 liraya veriyorlar, 
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bu vurgundur, ihtikârdır» diyordu. Şimdi bu durum 
karşısında, kendileri 32 liraya benzini halka verirken 
yaptıkları ihtikâr mıdır, vurgun mudur? Eğer benzin 
5 liraya maloluyorsa benzinin fiyatını indirmeleri 
gerelkmez mi idi? Şimdi benzinin mal oluş fiyatını 
açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, ben baştan da belirt
tim. Lütfen Soruları gerekçesiz, kısa sorunuz. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Soru 4. 11 Ha
ziran 1979 günü yapılan devalüasyon üzerine Sayın 
Demirel ve burada da şimdi Sayın Toptan, IMF ile 
yapılan anlaşima'lar üzerine görüş belirtmişlerdir. Sa
yın Demirel, IMF ile Ecevit Hükümetlinin yaptığını 
söylediği anlaşmada «ulus yararına bulunmayan hü
kümleri uygulamayacağım» demişlerdir. Bugünedelk 
hangi maddeyi bulmuşlardır bu anlaşmada, ulus ya
rarına aykırı gördükleri hangi anlaşma maddesini bul
muşlardır? (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim değerli arkadaşlarım. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — TRT Genel Mü

dürünün pazarlık sonucu görevinden uzaklaştırılması 
sonucunda, Sayın Demirel'e bir soru yöneltmiştiim, ya
zılı bir soru. Sayın Başbakan İçtüzüğün öngördüğü 
süre içinde yanıt vermeyerek sorudan kaçmıştır, onun 
için sorumu soruyorum : 

Çok suçladıkları Cengiz Taşer'e, yurt dışında o 
görevi vermeyi hangi ahlak ölçülerine sığdırıyorlar? 
Cengiz Taşer ve eşi yurt dışında kaç lira almakta
dırlar? Buradan açıklanmasını işitiyorum. 

Son sorum da şu Sayın Başlkanım : Sayın Bakan 
burada belge diye bir işçi ile ilgili bir kâğıt okumuş
lardır. Eğer söyledikleri doğruysa - doğru olduğunu 
'bir an için kabul edelim - o zaman Sayın Bakanın 
anlayışı yasalardan üstlün müdür, diye soruyorum. 
Çünkü bu Meclisin... 

(BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, gerekçe 
yok artık. Sorunuz tamamdır, gerekçe yok. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Bu Meclisin çı
karttığı yasalara göre, hülkümli olanlar bile Devletçe 
işe alınmak zorundadır. Sayın Bakanın konuşması 
havada kalmıştır.; 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi bu sorularınızdan son olarak, 

Başbakanın ahlaki konu ile ilgili olan sorunuzu yö
neltmem mümkün değildir. Sizlin de o soruyu o anla
yış içinde soracağınızı zannetmiyorum. 

Diğer sorulan Sayın Bakana yönelitiyorum efen
dim.: 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devam
la) — Yazılı cevap arz edeceğim efendim. 
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RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Kaçıyor efen
dim. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Orhan Birgit, buyurun sorularınızı sorunuz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Bakanın 

yazılı cevap arz edeceğini umarak sorularımı soruyo
rum : 

1. Burada Millet Meclisi tutanaklarına geçmesini 
doğru bulmadığım için, bir Türk vatandaşı olarak 
tekrarlamak istemediğim şekilde ve izmir'de Ordu
muz aleyhinde bir slogan yazıldığı, geçenlerde Milli
yetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ka
badayı tarafından, Meclis kürsüsünden bir gündem 
dışı konuşmayla belirtilmiştir. 

Oysa, dünkü Günaydın Gazetesinde Sayın Ge
nelkurmay Başkanı bu sözlerin belgesini bütün İz
mir'de arattığını ve bulduramadığını belirtmişlerdir. 
Her gerçek Türk vatandaşını derinden yaralayacak 
bir şekilde Kahraman Ordumuza karşı yapıldığı ileri 
sürülen bu sözlerin belgesini Sayın Genelkurmay Baş
kanımız bukhıramadığına göre; Hükümet, olayı kür
süye getirerek, Silahlı Kuvvetlerimizin aleyhindeki 
bu çok çirkin sözleri Millet Meclisi tutanaklarına ge
çirten sayın milletvekilinden bilgi ve belge istemiş mi
dir? 

İstemiş ise, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili ne belge vermiştir? istememişse, Hükü
met, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bu kadar vur
dumduymaz mı hareket etmektedir? 

2. Sayın Koksal Toptan biraz evvel burada, 
anarşistlerin kullandığı terimlerden bahsederken, «Siz 
faşist paşalar derseniz» sözü ile Grubumuzu mu kas
tetmiştir? Benlim tepkim üzerine Grubumuzu kastet
mediğini söylemiştir. O halde hangi anarşist gruba 
«siz» diye saygılı hitap etmektedirler? (AP sıraların
dan «Niye alınıyorsunuz» sesleri) 

Ben alınmıyorum, ancak hangi anarşist gruba 
«siz» diye saygılı hitap etmişlerdir, onu öğrenmek is
tiyorum. ı(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bana muhatapsınız, 
rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT •(İstanbul) — Bazı polislerin... 
BAHRİ DAĞDAŞ ,(Kars) — Allah kahretsin, Al

lah kahretsin... 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, rica ediyorum lütfen. 
Sayın Birgit buyurunuz, sorunuzu sorunuz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, soru 

sorma hakkımı «Allah Kahretsin» diye yanıtlayan 
komşum, hemşerim, kalp hastası Sayın Bahri Dağ
daş... 
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'BAŞKAN — Zatıâlinize değil. Sayın Birgit yanlış 
anladınız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kalp hastası ar
kadaşım böyle derse... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Allah kahretsin, Al
lah kahretsin onları. Kim ise onları Allah kahretsin. 
Ben bunu söylemek istedim. 

BAŞKAN — Zatıâlinize değil, o hareketi yapan
lar için dedi. Yanlış anladınız, zatıâlinize değil. 

Buyurunuz sorunuz... Sayın Birgit lütfen rica 
ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bazı polislerin, 
İzmir Gültepe Belediye binasında Cumhuriyet Halk 
iPartîsi Genel Başkanının fotoğrafını kırarak yere at
tığı, bugünkü gazetelerde yazılmaktadır. Bu olayı Hü
kümet tasvip ediyor mu? Ediyorsa bunu açıklasınlar, 
etmiyorsa bu görevliler hakkında bir kovuşturmaya 
başlamışlar mıdır?. 

Sorularım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

jDEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Efendim müsaade buyurursanız kısa cevap 
arz etmek istiyorum. 

Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında İzmir'de duvarlara 
Sayın Birgit'in de ifade ettiği gibi, burada söylemeye 
dilimin varmayacağı, bazı kelimelerin yazıldığını biz 
de gazetelerden öğrendik. Sayın Kabadayı da gazete 
havadisi üzerine meseleyi kürsüye getirdiğini ifade 
ediyor, ettiler. Konu ile il'gilenilmektedir, ama şu an
da bu konuda şu belge ele geçirilmiştir, olay şu şe
kilde aydınlığa kavuşturulmuştur diyecek durumda 
değilim. 

ikincisi; konuşmamda aslında siyasi havayı yu
muşatmak için Cumhuriyet Halk Partisi hakkında 
çok övücü sözler söylediğim kanaatindeyim. Devlet 
kuruculuğundan bahsettim, Devleti korumanın Cum
huriyet Halk Partisinin başta gelen görevleri arasın
da olduğunu, bu inançta olduğumuzu söyledik. Hani 
belki konuşma üslubumda bir yanlışlık vardı. «Siz» 
derken Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu, yahut 
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini kastetmiş deği
lim, yani bunun tekrar bu şekilde açıklanmasında 
fayda mülahaza ederim. >(AP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Söyledikleriniz ka
bul edilmiyor. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — 3 ncü soruya gelince : Hiçbir siyasi parti 
genel başkanının resminin Devlet görevlileri tarafın

dan yakılması, yırtılmasına taraftar olmamız, buna 
göz yummak elbette mümkün değildir. Olayı ben ilk 
defa öğrendim. Meseleyi araştırıp, Cumhuriyet Halk 
Partisi yöneticilerine ve Sayın Birgit'e sonucu hak
kında bilgi arz edeceğim efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu sözünüzü iz
leyeceğim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kahraman, zatıâlinizin sorularını alayım; 

yalnız, Sayın Kahraman, belirttiğim gibi sorularınızın 
gerekçesiz ve kısa olmasını rica ediyorum. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sorularımın 
aracılığınızla Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

1. Türkiye'de fiyat kontrol komitesi kurulduğu 
zamanlarda bile karaborsa kol gezerken, fiyatlar yan 
yana iki satış yerinde birbirini tutmuyorken, Fiyat 
'Kontrol Komitesini kaldırdık diye televizyonda ve 
radyoda ilan eden bir Başbakan : 

a) Karaborsayı meşru kılmış olmadı mı? 
ıb) Vurgunu yasallaştırmış olmadı mı? 
c) Tüketici Türk halkını, birkaç doymak bilme

yen kara servet peşindeki insafsız ve vicdansız insan
ların ellerine bırakmadı mı? 

d) 'Kendi bakanlarından Maliye ve Ticaret ba
kanları «kontrol vardır» diye söyledikleri halde, ne
tice 'alabiliyorlar mı şimdi? 

2. Sayın Başbakan Süleyman Demirel'ıin dış ül
kelere para almak için gönderdiği müsteşarıyla bera
ber, 

a) Kaç kişi ve kimler gitmiştir? 
b) Bu heyet kaç ülke dolaşmış ve o ülkelerde 

kimlerle görüşmüştür? 
c) Bu heyetin gezi masrafları kaç dolardır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Yazılı cevap arz edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Irmak, buyurunuz sorulanınızı. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

"aracılığınızla Sayın Bakandan şu sorularımın cevap
larını istirham ediyorum : 

1, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezini 
kurşunlayan ve 2 vatandaşımızı şehit eden polisler 
olduğunu, zamanın İçişleri Bakanının beyan etmiş 
bulunduğuna ve 13 kadar polis yakalanmış olduğuna 
göre, bunları sonradan hangi sebeple Hükümet bırak
mıştır? Bu husustaki tahkikat niçin sürüncemede bı
rakılmıştır? 

— 207 — 
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Ankara Emniyet Müdürü Reşat Akkaya'yı, Hü
kümet hangi sebeplerle henüz daha makamına otur
madan görevden almak zaruretini duymuştur? 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Polis Teş
kilatında, komünist enternasyonel marşı polisler ta
rafından söylenmiş midir, bunlar hakkında ne gibi 
işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz yazılı 
cevap arz edeyim efendim, 

BAŞKAN — Tabii hakkınız Sayın Bakan. 
Sayın Kocal, buyurunuz efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, ara

cılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın ce
vaplandırılmasını arz ve talep ediyorum : 

1'. Geçmiş dönemde bakanlıklarda, birçok suiis
timallerin olduğuna dair eski bir bakanın açıklaması 
vardır. Bu açıklama doğru ise, siz de bu dosyaları Yü
ce Meclise ne zaman açıklayacaksınız ve ne zaman 
sevk edeceksiniz? 

2. Devlet malını yok eden, Devlet memuru ol-
masma rağmen de Devlet yıkıcılığı yapan, suiistimal 
yapanlardan, keyfi olarak işkence yapanlardan hesap 
sorulacağına dair sözünüz de vardı.' Bu, Sayın Baka
nın biraz evvelki konuşmasında vardı. Ama bunun 
zamanı, ne zamandır? 5 sene midir, 5 gün müdür? 

3. Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinde usulsüz 
ve kanunsuz direniş yapan ve Devlet emtialarını tah
rip edenlere ne zaman engel olunacaktır? 

4. Geçen yıl Başbakanlık Bütçesi görüşülürken, 
sorduğumuz sorulara bugüne kadar cevap alamadığı
mızdan dolayı, o soruları siz, Başbakana sorulan so
ruları geçerli kabul ediyor musunuz, ediyorsanız ce
vap verir misiniz? 

5. Türkiye'nin birçok yerlerinde Türk askerine 
silah çekilmiştir ve birçok Türk askeri de şehit edil
miştir. Bu şehit edilmeyi, Türk askerine arkadan vu~ 
rulma olarak nitelendiriyor musunuz, nitelendirmiyor 
musunuz? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Efendim, tümüne yazılı cevap arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan, buyurun. (AP ve 

MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, be
nim bir talebim vardı efendim? 

BAŞKAN — İntikal etmedi efendim. 
Son söz Sayın Muammer Aksoy'un, buyurun Sa

yın Aksoy. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, be

nim talebim ne oldu acaba? 

BAŞKAN — Sayın Muammer Aksoy'dan sonra 
efendim. 

Buyurun Sayın Aksoy, süreniz 10 dakika. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Parlamenter rejimde yalnız yasaların çıkmasından 
değil, memleketin ve halkın gereksinmelerine cevap 
veren bir hükümetin (bir icra organının) var olma
sından, • böyle bir hükümet yoksa değiştirilmesinden, 
onun yerine bu işleri iyi yapacak başka bir hüküme
ti bulmaktan, (icra organını bulmaktan) da Parla
mento sorumludur. 

Amerika'da parlamentoya «bu bakanlar neler ya
pıyor, siz ne duruyorsunuz orada» diyemezsiniz; ama 
parlamenter rejimde dersiniz. Çünkü, parlamenter re
jimde hükümeti kuracak, hükümeti devam ettirecek, 
yeni hükümeti getirecek de parlamentodur. 

Arkadaşlar; bir taraftan da, yalnız başbakanların 
davranışı değil, anamuhalefet partisinin davranışla
rından da yine parlamentonun bir parçası olan parti
ler mesuldür; dolayısıyla parlamento mesuldür. Çün
kü, o anamuhalefet partisi başkanı yarın başbakan 
olacaktır. Eğer muhalefetteyken davranışları, gelecek 
hükümetlerin itibarını ortadan kaldıracak, görev ya
pamaması sonucuna ulaştıracak nitelikte olursa, so
nuçta Hükümete ve Devlete darbe vuruyorlar demek
tir, 

Simidi bu nedenle, gayet objektif olarak meseleye 
bakalım: Eğer bir anamuhalefet partisi lideri, Hü
kümeti gayrimeşru olarak gösterirse, bu son derece 
zararlı bir harekettir. Hükümet ne zaman gayrimeş
ru dur ve ne zaman meşrudur? Cumhurbaşkanı bir 
parlamenteri Hükümet kurmakla görevlendirip liste
sini onayladığı anda, meşru bir Hükümet doğar. Ne 
zamana kadar? Sizlin çoğunuzun iddialsına göre 226 
üyenin, benim kanıma göre ölenler, istifa etmiş olan
lar düştükten sonra 224, 223 üye, yani gerçek çoğun
luk ne ise onların gerçekten resmi bir güvenoyu oy-
lamaisında Hükümete güvensizlik oyu vermesinden 
sionra - Hükümet düştükten sonra dalh'i gayrimeş
ru değildir - onun yerine başka bir Hükümet gelip 
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Cumhurbaşkanı tarafından listesi tasdik edilinceye 
kadar meşrudur. 

î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Onları biliyoruz. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Oysa üzüle

rek söylüyorum ki... 
Haa onları biliyorsanız, o halde lütfen 6 Ekim 

1979 günlü «Hükümet gayri meşru mu?» başlıklı ma
kaleme lütfen göz atınız, içerisinde sadece örnekler 
verilm işitir... 

t. EHEM EZGÜ (Samsun) — Gayri meşru sen
sin, 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bugünün 
Başbakanı vaktiyle muhalefet lideri olan şahıs, meş
ru bir hükümeti ısrarla durmadan «Bu Hükümet 
gayri meşrudur, bütün tasarrufları gayri meşrudur» 
di'ye ilân edilmiştir. Bu sözler" yalnız o Hükümetlin 
durumunu sarsmakla kalmaz, - durum bugün de aynı 
oîduğu için - bugünkü Hükümdün de gayri meşru 
duruma düşmesine neden olur. Neden gayri meşruy-
muş? Çünkü, o Hükümdü destekleyenlerin içerisin
de Adalet Partisinden ayrılan şahıslar da varmış, için
de böyle balkanlar da bulunuyormuş. Bugünkü Hü
kümetin içinde de Halk Partisinden ayrılan Bakanlar 
'bulunduğuna göre ve Hükümeti oylarıyla destekledik
lerine göre, «,Bu Hükümet gayri meşru mu?» diyece
ğiz. 226 oya her zaman Kabineyi kuran parti sahip 

olmadığından azınlık hükümeti Anayasaya sığmaz-
mış. Oysa, bugünkü Hükümet de azınlık Hükümeti
min danlskalsıdır, ama meşrudur diyoruz. Fakat ne 
yazık ki, Sayın Süleyman Demirel, azınlık hükümet
lerini gayri meşru gibi göstermiş ve «bir resmi, bir 
şekli güvenoyu» söz konusu olmadan, «falan falan 
kimse menfi oy verecek galiba, şu andan itibaren Hükü
met tam manâsıyla gayri meşru olmuştur» diye, da
vul zurna ile bütün seçim boyunca bir bir ilan etmiş
tir. (Şu kitapları örnek olarak getirdim; Demirerin 
öksürdüğünü bile tespit etmişimdir; hepsi tasniflidir 
beride, kitap halinde de çıkacaktır. Nerede ne demiş, 
'hepsi buradadır ve evimde koca koca dosyalar için
dedir), 

Arkadaşlar, ben şimdi buraya DemirePi yermek 
!için çıkmadım, size olumlu bir beyanda bulunmak, so
nuca varmak için geldim. Demek ki, Hükümet gayri 
meşru olarak gösterilmiştir. 

2, Bir memlekette anarşi, son derece önemli bir 
'husustur. Anarşinin gerçek faillerinin üzerine gide
bilecek cesareti, dürüstlüğü, vatanperverliği göstermek 
gerekir. Eğer tultup da anarşinin faili olarak «asla 
anarşi ile alakası olmayan, hatta anarşinin karşısına 

çıkan insanlar, anarşinin ortakları, kaynağı» diye gös
terilirse, anarşiye en büyük hizmet yapılmış olur. Bu
na karşılık, anarşinin gerçekten kaynaklarından biri 
üzerine ise hiç gidilmez, şu veya bu mülahaza ile 
ona el sürüîmezse, yine anarşi kışkırtılmış olur, 

Arkadaşlar, üzülerek belirteyim ki, Demirel o ka
dar ağır ithamlarla tarihimizde en yıkıcı muhalefeti 
vererek, Halk Partisini ve Ecevifi, yalnız komünizmin 
kışkırtıcısı değil, tüm anarşik hareketlerin kaynağı 
olarak nitelendirmiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu)- — Töb - Der 
var, Disk var. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Arkadaşlar; 
bu, vicdan meselesidir; memleket için büyük tehlike
dir. Çünkü bu sözü söylerseniz, gerçek anarşistleri 
günün birinde ortaya koyduğunuzda size inanan ol
maz. Çünkü hiç değilse, Halk Partisine oy veren bu 
kadar kişi ve daha birçok tarafsız kişi bilmektedir ki, 
Halk Partisi ve EceVit, daima şiddet hareketlerinin, te
rörün karşısına çıkmıştır. Komünizmin karşısına çık
mıştır (ama komünistleri öldürmenin de karşısına çık
mıştır). 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Kim 
saklamıştır suçluları kim? 

MUAMMBD AKSOY (Devamla) — Bu bambaş
ka bir şeydir. Şimdi arkadaşlar; o halde bu yollara 
saparak, «sosyalist enterna'syonele girmek bile mil
liyetçilikle bağdaşmaz» demek, iftiranın en zavallisıdır. 
Çünkü bugün NATO'nun en kuvvetli müttefiklerinden 
olan Almanya'da öteki kanadında Norveç'te yıllardan 
beri iktidarı sosyalist enternasyonalin üyesi olan de-
mdkratik sosyalist partiler elindedir. İngiltere'nin ba
şında yıllardan beri sosyalist partinin başındakiler 
bulunmuştur. Bugün Avrupa'da özelikle sosyalizmin, 
komünizmin panzerleri, onu önleyen en önemli set
tir. Bugün aslında sosyal demokratlarla, Neo - liberal
ler (yeni liberaller) arasında da büyük fark yoktur. 
Sizin de Neo liberal olmanız lazım programınıza gö-
rj, 

Şimdi arkadaşlar, gelelim üçüncü noktaya. Bir 
memlekette ki, anamuhaîefet partisi, pahalılık kaçı
nılmazken, IMF ile temasa geçmek, iflâs etmiş mali
yeden dolayı ve ödeme dengesinden dolayı zorunluy
ken, bunu en ağır bir şekilde «halikın parasını çalmak 
ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmak» şeklinde ni
teler; bu, gerçekten gelecek hükümetlere en büyük1 

darbeyi vurmaktır. Düşünün ki - burada bütün delil
lerini arz etmeye vaktim yok - IMF ile temasa karşı 
küçük imada bulunan Halk Partili şahıslara Demirel 
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en ağır Mamda bulunmuştur, «Devalüasyonun şayi
asını bile çıkarmak memldkdte ihanettir.» 'demişti. 
Arkasından, «Balkın yine yapacaklar, yine devalüas
yon yapacaklar» diye en kötü muhalefeti yapmıştır. 
Zamları ve kuyrukları sürekli eleştirmiştir. Ama bun
da zorunluluk olduğunu bildiği halde yapmıştır. Ken
disi ise iktidara geldiğinde aynisini yapma zorunlulu
ğunda kalmıştır. 

En kötü davranışlardan birisi de, iflas etmiş olan 
bir ekonomide tüketimi teşvik etmektir. Ne yazık ki, 
Cephe hükümetleri zamanında Demire! oy toplaya
bilmek için - bütün Öteki yaptıklarını da oy toplaya-
failıriek için yapmıştır - tüketimi teşvik etmiştir... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Kürkçüden bahset. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, 3 dakikanız var efen-
(dim, 

IMUAMİM'ÖR AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Şimdi olumlu kısmına geleyim. (Önce yıkıp 
sonra yapacağız.) 

Tüketimi kısma yoluna gitmemiş, teşvik etmiş, şu 
iddiada bulunmuştur: «Dışardan faile getirilecek bütün 
mallan getiriyoruz, getireceğiz.» Tabii dışardan bü
tün lüks maları getirirsen, ileride yaşamak için zo
runlu mallara döviz bulunamaz. 

O halde ne yapılacak? Arkadaşlar, bizim ekono
mimiz iflas etmiştir; taftı anlamı ile iflas etmiştir. 
'Bir memleketteki yalnız akaryakıtın dövizini sağlaya
bilmek için o memleketin ihracatı yetmemektedir, 
her gün pahalılık bu şekilde tırmanmaktadır; o mem
leketi ancak ciddi, uzun vadeli tedbirleri alabilecek 
bir hükümet kurtarabilir. O Hükümet, hiçbir zaman 
bir «tek parti hükümeti» olamaz. Böyle anormal bir 
dönemlde alınacak uzun vadeli sevimsiz tedbirler, hiç-
ibir surette bir partinin yalnız başına cesaret ekleme
yeceği tedbirlerdir. Çünkü önünlde seçim vardır, seçi
me gittiği zaman o parti intihar etmiş olur. 

tşte o uzun vadeli sevimsiz tedbirleri, icabında 
her evde - Türkiye^de dalha yıllarca, yani ekonomik 
'bunalımortadan kalkıncaya kaklar-16 dereceden faz
laya ısı çıkmayacak diye alınabilecek tedbirleri, özel 
otomobillerin 'benzin almasını kısıtlayacak tedbir
leri, gazetelerin 4 sayfaldan fazla çıkmayacağını ön
görecek tedbirleri, bilmeni ne Ersöy'ların veya «ka-
(dınisoyların» boy boy resimleri için Türkiye'nin rek
lama giden kâğıtlar yüzünden her gün binlerce do
lan dışarıya ödemesine sebep olacak gazetecilik türü
nü, hatta renkli gazete basılmasınldan tutun da, bir
çok israf yollarını kapatabilecek kemer sıkma ted-
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fcirlerini, ancak ilki rakip büyük parti bir araya ge
lirse alabilir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bağlayınız lütfen efen-
'dim^ 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 

lErtuğrul Kürkçümden bahset. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şiddetin, te
rörün iki kaynağı var: Bir tarafta aşırı soldaki ey
lemciler, komünistler, Mao'cular, bölücüler; öteki 
tarafta faşistler. Bunun yalnız birisinin üstüne git
mekle terör kaldırılamaz. Eğer hem faşistlerin üstü
ne, hem komünistlerin üstüne gitmek isteniyorsa, iki 
büyük parti bir araya gelir ve birtakım oy hesapları
nın dışında, seçim hesaplarının dışında rahatça gere
ken tedbirleri alır. Bunu yapmayabilirsiniz arkadaş
lar, susturabilirsiniz beni, puan toplayabilirsiniz 
ama.-

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum. 
... ama arkadaşlar, tarihi sorumluluktan kurtula

mazsınız. Üzülüyorum; şu manzaraya bakan sanır ki, 
Türkiye'ce İsviçre gibi güllük gülüstanlık bir mem-
lekeit ve Meclis onun olağan meselelerini konuşuyor. 

Arkadaşlar, yalnız demokrasi gemisinin batmaisı 
değil, Devlet büyük tehlike ile karşı karşıyadır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aksoy, rica ediyo
rum. (AP sıralarından gürültüler) 

MUAMMER AKSOY (DeVamİa) — Devletin 
büyük tehlike ile karşı karşıya olduğu bu dönemlde 
birtakım partizanca hdsapTarın dışına çıkıp bu,.mem
leketi hem ekonomik faalkırnldan, hem anarşi bakımın
dan kurtaracak tedbirleri alacak, geniş tabanlı, Al
manya'mda olduğu gibi, büyük koalisyon; Avusturya' 
da olduğu gibi büyük koalisyon... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, sözünüzü kesmek du
rumunda kalacağım. (AP sıralarından «IBravo Baş
kan» sesleri, gürültüler) 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — ... büyük 
koalisyonlara gitmek lazımdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, ben zabıtları getirt
tim, ifadeyi aynen okuyorum : 

«Cumhuriyet Halk Partisinin 8 nci Olağanüstü 
Kurultayını hatırlayınız. Sayın Eoevit 8 nci Olağan
üstü Kurultayda, parti içindeki birtakım hizipleri kas
tederek, (Siz bakanlıkları, genel müdürlükleri parti 
hiziplerinin kavga alam haline getirdiniz) diye suç-
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lamıştır» diyor. Buralda zatıâfoizin söylediği, Sayın 
Bcevit'in 8 nci Kurultayda bu ifadeyi kulllanimadığı 
mıdır efendim? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Devamı var efen
dim^ 

BAŞKAN — Peki, devamını okuyorum: 
«Sayın Ecevit'in bile yakındığı ve genel müdürlük

leri ve Bakanlıkları parti içi hiziplerin kavga alanı 
(haline getiren birtakım adamlardan devlet kaldrolarını 
ayılkladık isek, buna «Ikadro kıyımı» demeye kimse
nin hakkı yoktur» diyor Sayın Bakan. 

Buralda, baştan da belirttiğim gibi, hiçbir suçla
ma söz konusu değildir. Eğer bütçe görüşmelerinde 
(bir partinin veya bir kuruluşun aldı geçiyor diye söz 
altma, sataşma kabul edilirse, bu görüşmelerin tamam
lanma imkânı yoktur. Başta beKrtttiğinı görüşümü 
tekrar ifade ediyorum ve sataşmanın bulunmadığını 
tespit ediyorum, 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Bu 
adamın Ecevit'e sövmesi de sataşma değil öyleyse. 

BAŞKİAN — Sayın Yazıcıoğlu, rica edeyim, bu
gün siz biraz şeysiniz, rica ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ne 
«demek «şeysiniz»!?.. 

BAŞKAN — Sinirlisiniz efemdim, her şeye müda
hale ediyorsunuz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakanın konuşmasını... 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, sizi dinledim, kanaa
timi da açıkladım. Direniyor musunuz efendim? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Direniyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Tüzün görüşünde ısrar ediyor, 

(ben ise sataşma olmadığı kanaatini belirttim. Bu ba
kımdan oyunuza sunuyorum : 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmeyenler..? 

Reddedilmiştir. 
(Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Büt

çenin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
iflGHP sıralarından «çoğunluk yok» sesleri) 

On milletvekilinin ismini tespit edeceğim efendim: 
Sayın Tüzün, Sayım Paköz, Sayın Yazıcıoğlu, Sa

yın Akgül, Sayın Kaya, Sayın Melik, Sayın Boz, Sayın 
'Eroğlu, Sayın Topkaya, Sayın Akkuş. 

Değerli arkadaşlarım, saat 13,00 olmuş ve çalışma 
süremiz dolmuştur. Kaldığımız yerden devam etmek 
ve saat 14.00'te toplanılmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 113.00 

ÎKİNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Evüboğlu 

DtVAN ÜYELERİ : HaH Karaath (Bursa), İsmail Hakkı Öztoran (Adana) 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇEÇSİ (Devam) 
BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerindeki gö

rüşmelerde kalmıştık. 
Bütçenin tümü üzerinde değerli arkadaşlarımız 

görüşlerini bildirmiş, maddelerine geçeceğimizi be
lirtmiştik. O sırada 10 arkadaşımız yoklama isteğin

de bulunmuştu ve vakit dolduğu için de yoklama yap
maya imkân kalmamıştı. O yoklama isteğini o otu
ruma ait kabul ederek, 2 nd Oturumumuzda, Büt
çenin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım... 
I(CHP sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri) 

»C10 milletvekili ayağa kalktı) 
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III. — , 

BAŞKAN — İsteğinizi tekrarlıyorsunuz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Yoklama isteği
mizi tekrarlıyoruz; ayrıca tekrara gerek yok ama, tek
rarlıyoruz. 

BAŞKAN — Tabii, öyle kabul ettim, o istek si
zin, gayet tabii. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Zatıâlinizin yöne
timinde bir başka oturumda yapılmıştı aynı şey; ama 
tekrarlıyoruz. 

BAŞKAN — Usul kesin olarak böyle. 
Yoklama isteyen sayın üyeleri tespit ediyorum : 
Sayın Eroğlu, Sayın Tüzün, Sayın Yazıcıoğlu, Sa-

BAŞKAN — Otomatik düğmelere basılmak su
retiyle yoklama yapılacaktır, 

Arkadaşlarımın önlerindeki anahtarı çevirerek 
düğmelere basmalarını rica ediyorum. («Işıklar yan-
mıyor» sesleri) Işıklar şimdi gelir efendim. 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam) 
'BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de

vam ediyoruz. 
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış, bölümlerine geçilmesinde kalmıştık. 
Şimdi bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık Bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 
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yın Ege, Sayın Akkuş, Sayın Topkaya, Sayın Melik, 
Sayın Akgül, Sayın Kaya, Sayın Paköz. 

Evet efendim, yoklamaya Adana ilinden başlıyo
ruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yapılan yoklama sonunda 

salonda yeterli çoğunluğun olmadığı anlaşılmıştır. 
NUMAN UZUN (İstanbul) — Sayın Başkan, saat 

15.30'a bırakılmasını teklif ediyorum. 
'BAŞKAN — 45 dakika için. 
Saat 15.30'da toplanılmak üzere birleşime ara ve

ri yorum. 
Kapanıma Saati : 14.45 

'(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —Görüşmeler için gerekli çoğunluğu

muz vardır. 

A — Başbakanlık Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 150 505 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

n — »tw • • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Hali Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinim 46 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

OKLAMA 
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Bölüm Lira 

11-1 Bakanlıklararası işbirliğini sağ
lamak ve Hükümetlin genel si
yasetini izlemek 214 881 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

90*0 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 806 821 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçesi
nin bölümlerini okutuyorum : 

M ü Güvenik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçesi 
Bölüm Lira 

11 İl Milli güvenlik hizmetlerinin yü
rütülmesi 11; 308 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 57 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MİT Müsteşarlığı Bütçesinin bölümlerini oku
tuyorum : 

Devlet Personel Dairesi Bütçesinin bölümlerimi 
okutuyorum : 

Devlet Personel Dairesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

Mit Müsteşarlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

111 İstihbarat hizmetlerinin yürü
tülmesi 2 447 219 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 556 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

101: Genel yönetim ve destek hiz
metleri 24 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet personel rejimiinin dü
zen ve geliştirilmesi 13 635 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler...- Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 125 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Büt
çesinin bölümlerini okutuyorum : 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 20 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Nükleer enerji alanında bilim
sel ve teknik araştırma 517 432 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 891 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Başbakanlık Bütçesi kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Teşkilatınıza hayırlı uğurlu olmasını 
dileriz. 

— 213 — 



M. Meclisi B : 46 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz teşek
kür dönek istiyorum. 

ıBAŞKJAN — Öyle bir usulümüz yok, yeriniızfcten 
söyleyin efendim. 

DEVLET BARANI (KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Bütçenin kabulü sebebiyle siyasi parti 
igruplarımıza ve ideğerli yöneticilerine gösterdikleri 
engin Hoşgörü ve anlayış için 'teşekkür ediyorum. 

'Başbakanlık Bütçesinin memleketimize hayırlı ol
masını diliyorum. 

ıSiyasli partilerimizin ve değerli yöneticilerinin en
gin bir hoşgörü ve anlayış içerisinde diyalogunu sür
dürmeleri halinde birçok meselenin de rahatlıkla ge
çebileceğini ifade ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

ıBAŞ/KAN — Değerli arkadaşlarım, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinin görüşmelerine 
geçiyoruz, 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
mış bulunuyor. 

«Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Bütçesi 
üzeriride söz alan sayın üyelerin İsimlerini okuyo
rum1: 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Agâh 
Oktay Güner, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Mustafa Kemal Aykurt, Milli Selâmet Partisi Gru
bu adına Sayın Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Halûk Karabörklü. 

Şahısları âdına. Leh'te Sayın" Mehmet Çatalbaş, 
Sayın Rıfkı Danışman, Sayın İrfan Binay; aleyhinde, 
Sayın Sevil Korum, Sayın Şükrü iBütün, Sayın Altân 
Tuna, üzerinde, Sayın Kenan Bulut'oğlu, Sayın Nuri 
Çeli'k Yazıcıoğlu 

Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın Agâh Oktay Güner'de, buyurun Sayın Güner. 

Sayın Güner, konuşma süreniz 20 dakikaldır. 
MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜ

NER (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bütün dünya 1980 yılında iktisadi bir buhran içe

risindedir. Bütçenin Komisyondaki müzakereleri sıra
sında yapılan konuşmaları zabıtlardan inceleme im
kânını buldum. Burada bazı sayın sözcülerin, Türki
ye'nin içerisinde bulunduğu iktisadi buhranın, Türki
ye'de uygulanan ekonomik modelle ilgili olduğu, hal
buki dünyada, sosyalist modelle kalkınmak isteyen ül-
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kelerde ekonomik buhran olmadığı yolun'daki müta
laalarını okudum. 

Değerli arkadaşlarım, bu mütalaayı maalesef ulus
lararası kuruluşların neşrettiği dokümanlar, idünya ça-
pıHda saygıyla takip edilen güvenilir belgeler yalanlı
yor. Mesela, Le MbHde'un çıkarmış olduğu 1979 yı
lı İktisadi ve Sosyal Bilançosunu incelediğimiz za
man, Comecon ülkelerinde, özellikle Sovyetler Birli
ğinde % 4 olarak düşünülen kalkınma hızının % 2 
civarına indiğini ve bütün 'sektörlerde gerilemenin ol
duğunu görüyoruz. 

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iktisadi buhra
na bakarken, meseleyi yalnızca model tercihi içeri
sinde görenlerin büyük aldanışları burada başlıyor. 
Bugün dünya üzerindeki bütün ülkeler, hem buhran 
şartlarını aşmak ve hem de kalkınma hedefine ula
şabilmek için mücadele veriyorlar. İkinci Dünya Sa
vaşından sonra, bütün ülkelerde siyasi sorumlu hü
kümetlerin temel hedefi, iktisadi kalkınmayı gerçek
leştirebilmek olmuştur. İkinci Cihan Harbinden son
ra, sömürgelerin terk edilmeye başlanması, yeni bir 
kalkınma anlayışını, yeni bir kalkınma metodunu el
zem hale getirmiştir. -Bu dönemde, bir marksist eko
nomi kurumu olan planlamanın, demokratik Hürriyet
çi ülkelerde, o ülkelerin mülkiyet ve hürriyetçi sistem 
anlayışları içerisinde yeni bir kurum olarak doğduğu
nu Ve planlı kalkınmanın, Marksist merkeziyetçi plan
lama yanın'da demokratik planlama kurumu ile yeni 
bir anlayışa kavuştuğunu görüyoruz. 

Biz, millet olarak 1900'ler'den beri şiddeti artan 
bir biçirride az gelişmiş olmanın, - daha doğru ifade
siyle - diğer ülkelerle aramızdaki iktisadi kalkınma 
mesafesinin açılmış bulunmasının çilesini duyuyoruz 
ve yaşıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana ve 
bugün, kalkınma arzusunda olan her ülkenin karşılaş
tığı problemlerle uğraşmak durumunda kalmıştır. 
Problemlerin zaman içkide büyümesi tabii karşılan
malıdır; ama, tabii karşılanmaması gereken önemli 
husus, hükümet etme sanatının, problemlere hâkim 
olma sanatı ve anlayışı olduğu gerçeğinde düğümle
nir. 

,1950 yılma baktığımız zaman, Türkiye'de nüfusu
muzun 20 milyon olduğunu, şehirlerde 4 milyon va
tandaşımızın yaşadığını görüyoruz. Bugün nüfusu
muz 45 milyona çıkmıştır, aynı şehirlerde ve maalesef 
aynı altyapı tesisleri üzerinde 22 milyon insan yaşı
yor. 
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il950 yılında Türkiye 10 milyon kişiye iş bulmak 
zorunda; bugün 19 milyon nüfusa ulaşmış çalışma ça
ğında insanımız var. 

(1950 yılında Türkiye 1 600 000 ilkokul öğrencisi 
olan ve üni/versitelerinde 25 bin gencin okuduğu bir 
ülke; bugün ilkokullarımızda 6 milyon, üniversiteleri
mizde 470 bin genç okuyor. 

Nüfustaki bu hızlı artışa rağmen, geçen bütün ik
tidarlar ortak bir gayret içerisinde, bütün sorumlular 
ülkede yaşayan insanların gerçek gelirini iki katma çı
karmışlar; ama, ekonomimizin bugün gelmiş olduğu 
çizgi ne siyasi partileri tatmin ediyor, ne vatandaş
larımızı tatmin ediyor. Türk vatandaşları, halkımız, 
Batının gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin düze
yinde bir hayat özlemi içerisinde bulunuyor. 30 yılda 
sağlanmış olan neticelere, küçümsemeden, gerçekçi bir 
ölçüyle bakıyor ve arkasından şunu ifade ediyoruz. 
Bütün bu 'başarılar sağlanırken Türkiye ekonomis'i-
riin temel başarısızlığı, maalesef, ekonomiyi bütünüy
le, bankacılık sisteminden, sanayi teknoloji birikimine 
kadar dışa gerektiği ölçüde açamayışımız olmuştur. 
1950'de dış ticaret açığımız 22 milyon, 1970 de 359 
milyon 'dolar, '1960 da 250 milyon dolar krediyle Tür
kiye ekonomisini o gün içinde bulunduğu çıkmazdan 
kurtarmak mümkün; 1970'lere geliyoruz, 1,5 milyar 
dolarlık dış yardım ekonomik kriz] atlatmaya yetmi
yor. 1980'lere girerken Türkiye kalkınma planlarını 
her yıl 3 milyar dolar yeni kredi bulma hayaliyle ha
zırlar hale geliyor. Türk ekonomisi bugün, yıllar iti
bariyle, en az 1,5 milyar dolar kredi bulamazsa tö
kezliyor. Ancak şu var, dünya piyasalarında faizini 
ödemeye hazırsanız kredi bulmanız her zaman müm
kün; ama, hiç kimse size, petrol alın, otomobille ge
zin, gübre alın, domates, salatalık yetiştirip yiyin, sen
tetik iplik ithal edip kumaş dokuyun, güzel elbiseler 
yapın diye kredi vermiyor. Kredi alırken temel amaç, 
en kısa süre içerisinde bunu verimli bir biçimde de
ğerlendirebilmek ve ekonominin faydasına değerli 
yatırımlara yatırmak oluyor. 

İşte burada demokratik sistem içerisinde ve özel
likle Türkiye'de hükümetle iktisadi karar organları 
arasında, Hükümetle Devlet Planlama Teşkilatı ara
sındaki münasebetlere değerli dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiyesizde 1930'lu yıl
larda kısmi planlama gayretleri var. Aslında bunlar 
yatırım projelerinin alt alta yazılmasından meydana 
gelen değerli 'tarihi belgeler. Esas itibariyle biz, 1961 
yılında planlı kalkınmayı bir anayasa müessesesi ola-
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rak benimsiyoruz ve Planlamayı kuran 91 sayılı Ka
nunla Planlamaya, ülkenin her türlü kaynak ve im
kânlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi ve sos
yal politika ve hedefleri tayin etmede hükümete yar
dım etme görevini Veriyoruz. Bakanlıklar ve kuru
luşlar arasında ekonomik konularda koordinasyon sağ
lama gibi, çok önemli bir görev de, Devlet Planlama 
Teşkilatına veriliyor. 

Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu buhran dö
neminde Devlet Planlama Teşkilatının yeri, önemi ve 
ağırlığı; aşağı yukarı en az kuruluş dönemi kadar kıy
met taşıyor. 5 yıllık 3 neti Plan dönemi Türkiye ya
şadı. Bu yaşanılan devrede ülke ve dünya şartlarına 
uyan; geleceğe ait daha sağlıklı, tutarlı hedef ve po
litikaların tespitinde, kaynakların daha İsabetle tahsi
sinde, Planlama Teşkilatı hiç de küçümsenmeyecek 
önemli tecrübe birikimine sahip oldu. Plan ve prog
ramlar 'Meclislerin ve hükümetin tayin ettiği gelişme 
politikaları doğrultusunda, önemli meselelere çözüm 
getiren belge niteliğini kazandılar. Türkiye, geçen 
3 plan döneminde ortalama yılda % 6,7 gibi hızlı sa
yılabilecek bir kalkınma hızını başardı. 

Ancak, ekonominin yapısında sanayi sektörü
nün lehine belli bir ölçüde gelişme sağlanmış olması
na rağmen, milletçe özlediğimiz istikrarlı; büyük bir 
ölçüde kendi kendisine yetebilecek, dış ekonomik mü-
nasebetelerinde, aldığının bedelini kendisi ödeyebile
cek bir ülke haline gelemedik. 

Bir ekonominin güçlü olması, o ekonominin dışa 
açılmasına bağlıdır. Dışa açılmada ilk hedef ise İhra
catı artırmaktır. İhracat ise yalnızca sınır ticaretiyle 
valilere, elçilere takdirname vaadiyle, süslü kararna
meler hazırlamakla artırılamaz. İhracat topyekûn üre
tim bolluğu, kârlılık ve tutarlı para - kredi politika
larıyla artırılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, Planlama Teşkilâtına bak
tığımız zaman.. i(AP sıralarından gürültüler) 

Beni dinlemeyen değerli arkadaşlarımın sesimi ih
lal etmeyecek ölücüde konuşmalarını lütfen sağlayın 
sayın Başkan. (Başkanın tokmağı (vurması) 

Planlama Teşkilâtı politikadan, ideolojik çalkantı
lardan uzak tutulduğu; objektif ve ilmi çalıştığı, araş
tırma yaptığı, dinamik kaldığı dönemlerde bu önemli 
görevi yerine getirmiş, iktisadi kalkınma mücadele
sinde çok önemli görevler yüklenmiştir. Bu dönem
lerde Planlama; plan ve programlar, kamu, özel kesim 
ve halk arasında itibar kazanmış, herkes gelişmeleri 
plan ve programlardan takip eder olmuştur. Ancak 
üzülerek görüyoruz ki, Türkiye'nin siyasi hayatında 
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istikrarsızlık döneminin başladığı 1971 '11 yıllardan iti
baren, Devlet Planlama Teşkilatı da siyasi iktidarın. 
aşırı müdahaleleriyle bozulmaya başlamıştır. 

Teşkilât bünyesinde çok acı çözülmeler olmuştur. 
Dünya çapında plancı diyebileceğiniz değerli kıymet
ler, Teşkilatı terk etmiş ve Planlamaya maalesef çir
kin politika girmiştir. Bu dönemden itibaren Planla
mada bazı idareci ve uzmanların artık Planlamayı, 
memleketin ve halkın faydasına ciddi araştırmalarla 
kamuoyuna hizmet yapan bir kurum olmak yerine; 
kendi siyasi ikballeri ve kendi gelecekleri için prim 
yapan bilgileri belli bir siyasi 'partiye veya partilere 
aktarma yeri olarak kullandığını görüyoruz. 

Planlamaya siyasetin bütünüyle hâkim olması yolun
daki gayretlerle birlikte, plan ve program tekniklerin
deki 'gelişmeler de durmuştur. Maalesef aynı şeyler 
tam bir kâğıt israfı içerisinde mekanik olarak koca
man ciltler dolusu belgelerde tekrarlanıp söylenir ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, Planlamanın en büyük talih
sizliği ise maalesef, geçen Hükümet döneminde yaşan
mıştır. 

Bu yıl Bütçe Komisyonundaki müzakere rapor
larını okuduğum zaman bazı Sayın Cumhuriyet Halk 
Partili parlamenterlerin takdir edilmesi, tebrik edil
mesi gereken bir siyasi olgunluk ile kendi kendileri
nin tenkidimi, otokritiğini yaparak bugünün Azınlık 
iktidarının sorumlu üyelerine «Aman arkadaşlar bi
zim işlediğimiz hataları siz işlemeyin, şu konularda 
dikkatli olmanızı tavsiye ederim» dediklerini memnu
niyetle okudum. 

.Geçen dönem de Devlet- Planlama Teşkilâtı maa
lesef Ecevit Hükümetinin başarısızlık sebeplerini ken
di eliyle hazırladığı bir karargâh olmuştur. Cumhu
riyet Halk Partisinin Araştırma Merkezindeki bütün 
kadrolar Planlamaya getirilmiş ve 22 ay gibi planla
ma yönünden çok nazik, çok hassas ve çok ince 
'özellikler arayan bir kuruluşa 200'e yakın çeşitli frak
siyona mensup genç adam tayin edilmiştir. 

Bu tayinler yapılırken sureta liyakat gibi, imtihan 
gibi metotlar uygulanmış, ama huzurunuzda üzülerek 
ifade ediyorum, yalnız ve yalnızca solun çeşitli frak
siyonlarında militan olmanın ötesinde özelliği olma
yan insanlar teşkilata doldurulmuştur. 

Hatıriayakcaksınız, 1979 ıBütçesini bu kürsüden 
parti grubumuz adına değerlendirirken Muhterem 
Heyetinize ve özellikle o günün iktidar kesimi olan 
Cumhuriyet Halk Partililere 'seslenmiş ve aynen 
şjöyle demiştim: «Devleti militanlara teslim ediyor-
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sunuz. Militanlar, sizin emrettiğiz her şeyi yaparlar, 
ama size yapmanız icap edeni söyleyemezler.» 

Geçen hükümetin iktisat politikasındaki başarı
sızlıklar bir seri alınan devalüasyon kararına rağmen 
onu bütünlüğe kavuşturacak tedbirlerin alınamama-
sında Devlet Planlama Teşkilatındaki bu kadrola
rın özel gayreti olmuştur. Çünkü bu kadrolar, açık 
ve seçik kendi yayınlarıyla, konferanslarıyla, makale-
leriyle ve özel mücadeleleriyle bu Anayasa düzenine 
inanmayan, Türkiye'yi kendilerine göre belli bir mo
delin kurtaracağını savunan insanlardır, ve temel 
gayeleri, Planlamada hâkim oldukları dönem içeri
sinde hükümeti, aslında Anayasa düzenini başarşisız 
kılabilmek için işleri altüst etmek olmuştur. 

Yabancı heyetler gelmiştir Türkiye'ye. O günün 
Planlama sorumluları ya bu heyetleri ıkabul etmemiş
tir veya tersyüz etmişlerdir. Memleket büyük kredi 
sıkıntısı çeker, Başbakan, Maliye Bakanı devamlı dış 
kredi ararken, Planlamanın o günkü sorumlu kadro
ları bu krediler Türkiye'yi Batı alemiyle daha sıkı mü
nasebetlere getirir, bunların alınmaması alınmasından 
çok hayırlıdır düşüncesiyle belli bir politika izlemiş
lerdir. 

Planlamada o günlerde yapılan bir toplâtıda bun
ların akıl hocalarından birisi, «Siz, yalnız Planlama 
Teşkilatı olarak sosyalizmi Türkiye'ye getiremezsiniz, 
sosyalizm tepeden inme bir hareketle ıgelir. Sizin ya
pacağınız özel sektörü her ne pahasına olursa olsun 
silmek ve ekonomiyi topyekûn devletleştirmektir» 
demiştir ve hatırlayacaksınız, hizmet sektöründen 
sanayi sektörüne kadar ekonominin bütün kesimle
rinde belli bir model kooperatifçilik uygulanmasına 
geçilmiş ve maalesef her kesimde üretim düşüklüğü 
ile projeler altüs olmuştur. Türk vatandaşı koyun ih
raç edemez hale getirilmiş, Türk vatandaşının bak
kallık dahi yapmasını çok gören garip bir ekonomik 
model uygulamasına girilmiştir. 

22 aylık dönemde Planlamadaki sorumlu kadro
ların tek endişesi Türkiye sosyalist ekonomiye na
sıl geçer» olmuştur. Hatırlayacaksınız o günün hükü
metinde müzakere edilen ve Geçiş Stratejisi denilen 
'Dördüncü Plan .Stratejisi reddedilmiş, yeniden bir 
strateji yapılmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Dördün
cü Plan müzakerelerinde burada ifade ettiğimiz gibi 
tamamen hayalci, memleket şartlarından uzak, mem
leketin ekonomik yapısını merkeziyetçi, planlamaya, 
sosyalist ekonomiye geçirmek isterken kapitalist ül
kelerden kredi almayı strateji ve model olarak kuran 
bir plan anlayışı, Ecevit Hükümetinin döneminde kal-
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kınma hızının 0,008 olarak düşmesi ve ilk defa plan
lı döneme girdiğimizden beri ıgayri safi milli hâsılanın 
gerilemesiyle sonuçlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar her iktidara ibret 
ve her iktidara örnek olmalıdır. İnsanları bizim her 
arzumuzu yapmasını düşünerek değerlendirirsek, on
ların bizim kölelerimiz olmasını isteriz. 20 nci asrın 
dünyasında ise kölelere, kölelerle çalışmaya imkân 
verecek bir düşünce, bir düzen hukuk devletinde mev
cut olamaz, 

O dönemde hükümet kurulur kurulmaz Planla
ma, Halk Partisinin araştırma merkezinin belli kad
rolarına teslim edilmiş, hemen bir liste hazırlanmış ve 
solcu olmayan, solun çeşitli fraksiyonlarına mensup 
olmayan, tek kusuru, tek günahı araştırmacı niteliğin
de olan arkadaşların uzun listesi hükümet bünyesini 
(bir hayli karıştırmış, liste kısa tutularak 99 sayılı Ka
nuna göre kamu kuruluşlarından Planlamaya gelmiş 
olan uzmanlar geri gönderilmiş ve bir gece odacıların 
eline liste verilerek Planlamaya yer bulabilmek için 
oturmuş, yıllardan beri belli bir çalışma disiplinine 
alışmış uzmanların masaları, sandalyeleri, kitapları 
altüst edilmiştir. Ve aylarca Planlamadaki uzmanlar 
«(Kitabım nerede, araştırma raporum nerede» diye 
aranıp durmuşlardır. Belli bir siyasi görüşün mensu
bu olmayan uzman arkadaşlara bir tecrit kampı gibi 
ne bilgi verilmiş, ne görev verilmiş ve ne de onlar
dan faydalanmak düşünülmüştür. Peki bunun sonucu 
ne olmuştur? Herkesin aynı istikamette düşündüğü, 
aynı İstikamette mütalaa yürüttüğü plan ve doküman
lar millet hayatında iki yıla yakın bir zamanı, bir par
tiye bağlanan ümitleri yok etmiş, silip süpürtmüştür. 
Bu dönemin aslında bir büyük faydaisı olmuştur, o da 
Türkiye de solcu geçinenlerin, kendilerini solcu ilan 
edenlerin, Türkiye meselelerine bakmaktaki yabancı
lıkları ilmi ve fikri hazırlık içinde olmayışları ve so
rumluluk aldıkları zaman, işleri nasıl perişan ettikle
ri gerçeğinin anlaşılmasıdır. Aslında, hiç olmazsa bu, 
memleketin hayrına bir dönem olarak değerlendiril
melidir, 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye bugün bir ekono
mik darboğaz içerisindedir. .Bu ekonomik darboğazın 
Türkiye'nin iktisadi yapısından gelen tarihi, sosyal 
sebepleri vardır. Bu ekonomik darboğazın bugüne ka
dar hiçbir İktidarın görmek istemediği, geçen iktida
rın ters bir biçimde gördüğü kültür hayatımızla ya
şadığımız medeniyet buhranıyla, insan - meselemizle 
yakın ilişkisi vardır. Bu ekonomik darboğazın maa
lesef Türkiye'nin Merkez Bankasında 1972'lerde, 

I 2 400 000 000 dolar rezerv varken Parlamentoya, 
halka dayanan siyasi iktidarlar bulunmadığı, güçlü 
hükümetler bulunmadığı için, dış harcamalardaki 
şahsi hakları, dolar hakkını çoğaltmaktan öte hiçbir 
iktisadi karar alamayan cesaretsiz hükümetlerin gü
nahı vardır ve hiç şüphesiz bu ekonomik darboğazda 
çok yönlü emperyalizmin Türkiye de uyguladığı ve 

| uygulattığı anarşi vardır. Ancak bu ekonomik dar
boğazda geçen iktidar döneminde alınmış olan çok 
yanlış iktisadi kararların da büyük yeri olduğunu söy
lemek gerçeğin ifadesidir. Biz, bugünkü şartlarda, 
Türkiye'yi hızla ezen ve Türkiye de yerleşmiş bütün 
kıymet hükümlerini sarsan ve halkın en büyük düş
manı olan, vergilerin en zalimi olan enflasyona, geçen 
dönemde uygulanmış olan, Türkiye'nin gayrisaJfi mil
li hâsılasına göre ölçülemeyecek kadar yüksek oran
daki açık para basma faaliyetinin sebep olduğunu söy
leyeceğiz. Ve yine biz Türk'iyede bütün iktidarların, 
yıllardan beri plan ve programlara koymuş olma
larına rağmen, kamu kesiminde gerekli reorgahizas-
yon projelerini uygulamayışlarını ve geçen yıl 300 
milyar TL. üretim yapan Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin 100 milyar lira zararla bilançolarını kapatmış 
olmalarını göstereceğiz. Bütün bunların üzerinde de, 
her sabah abdest tazeler gibi model arama, efkonömik 
model seçme gayretlerinin, ekonomideki her türlü gü
ven duygusunu yıktığını söyleyeceğiz. 

Öyleyse bugünkü iktidarı bekleyen en önemli ko
nu Devlet Planlama Teşkilâtını kendisinden beklenen 
hale getirmek olmalıdır. Planlama eski saygılı, hay
siyetli, güvenilir, ciddi şahsiyetine kavuşturulmalıdır. 
Planlamada militanların işi yoktur. Planlama İş 'Bul
ma Kurumu da değildir. Siz yüzlerce odacı alacaksı
nız; bununla planlamanın koridorlarını doldurmaya 
hakkınız yoktur. Planlamaya yeteri kadar destek hiz
metlisi alırsınız, eğer çok merhametliyseniz, imkânı
nız varsa özel iş yerinizde değerlendirirsiniz. Bu, va
tandaşlarınıza iyilik yapmak değildir. Bu yolla Tür
kiye'nin bir neticeye gitmesi de mümkün değildir. O 
sebeple biz, Planlamaya uzman alımında, araştırmacı 
alımında karakterli, ciddi, ilmi araştırma gücü olan1 

ve kendi dalında yetişmiş arkadaşların değerlendiril
mesinde büyük faydalar görmekteyiz. 

Planlamanın her döneminde sorumlu siyasi iktidar 
ile plancılar arasında belli farklı görüşler olacaktır. 
Anayasamıza girmiş olan Yüksek Planlama Kurulu
nun esas fonksiyonu budur. 'Bürokratlarla sorumlu si
yasi kadrolar, hükümet etme sorumluluğunu taşıyan 
başbakanın bir nevi hakemlisinde, karşı karşıya ge-
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İecekler ve planlamanın sunduğu alternatif kalkınma 
tercihlerinden 'naniğisin! siyasi iktidar tercih etmiş ise, 
planlamanın görevi orada bitecektir. Eğer bir plancı 
«Hayır efendim, benim dediğim doğrudur» diyorsa o 
plancı haysiyetli bir adarrisa, kendine güveni varsa, el 
•altından siyasi partilerle ittifak kurmaz, ayrılır, çeki
lir ve gider. Biz bunu kendi hayatımızda yaşadık, 
Halk Partisi sırlarında bulunan Sayın Nejat Ölçen 
yaşadı; ama siz o siyasi hükümetin sorumluluğu al
tında bulunan iktisat politikasını devamlı kundaklaya
caksınız, yarın size bir milletvekilliği veya senatörlük 
veya bir umum müdürlük vaat eden siyasi iktidara el 
altından bilgiler göndereceksiniz, sonra ben plancı
yım diyeceksiniz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 

O sebeple bugün Hükümet birindi planda cesaret
le ve azimle, iktisadi karar organı olan (Maliye Ba
kanlığı, Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkila
tında devletin var olduğunu ispat 'etmelidir. Devlet, 
kendini devlete adamış adamlarla varolur. 

Huzurunuzda tarihi bir olayı, bugün muhtaç ol
duğumuz devlet adamı ciddiyetini göstermesi bakı
mından izninizle ifade etmek İstiyorum: Sultan Ab-
dülaziz bir palyaçoyu sarayında seyrediyor ve çok 
hoşuna gidiyor. Sadrazamına dönüyor Ve diyor ki 
«Paşam şu palyaçonun külahını bir giyer misin?» 
Sadrazam kızarıyor, celbinden mührü hümayunu çı
karıyor «IMübürünüzü alın Hünkârım» diyor. «Ne
den» dediğinde de «Benim koynumda devletin başve
killiği, sadaret mühürü varken palyaço külahı (giye
cek adam değilim» diyor. 

Şimdi biz hep 'siyasi kaidrolara yükleniyoruz ama, 
siyasi kadrolar bürakratlar bir mermer duvar gibi du
rabildiği, direneblldİği ölçüde onlara çengel atamaz
lar. Bu sebeple, Planlama 'gibi Türk bürokrasisinde 
çok yüksek ücret ödeyen ve belli nitelikler aranması 
şart olan bir kuruluşta, bu Hükümet döneminde biz 
reform niteliğinde ciddi, sağlam, tutarlı gayretler bek
liyoruz. 

Planlama böyle olursa ne 'olur: Planlama böyle 
olursa siyasi İktidarın fher dediğine «Evet» demez ama, 
siyasi iktidara neyi yapması icap ettiğini, nasıl yapa
cağını ve balkın faydasını söyler. 

iBAŞKAN — Sayın Güner Ü dakikanız var. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Revamla) — Peki Sa

yın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, Millİyeitçi Hareket Partisi 

olarak b'iz anayasa düzeni içerisinde planlı kalkınmaya 
büyük önem ve ağırlık veriyoruz. Artık Türkiye'deki 
bütün siyasi kadrolar, ö 'gider ben gelirim, ben gelirim 

o gider oyunundan vazgeçmelidirler. Eğer bu Yüce 
- Meclis, Dördüncü Beş Yıllık 'Kalkınma Planı müza
kerelerinde de ifade ettiğimiz gibi, kamu kesiminin 
reorgariizasyonu, IKamu İktisadi Teşebbüslerinin ye
niden düzenlenmesi ve ekonomiye bir kambur olmak
tan kurtarılması, Türkiye ekonomik modelinin ana
yasa düzeni içerisinde yer alan Ve hangi siyasi iktidar 
gelirse gelsin değişmiyeceği yolunda tutarlı, para, kre
di, yatırım tedbirleriyle desteklenmiş bir milli model 
anlayışında bütünleşemezse, bu israf ıb'izi yer ve biz
ler yarın çocuklarımızın, bizden sonra gelenlerin ha
yırla yadetmesi mümkün olmayan siyasi kadrolar 
olarak, Allah korusun yerimizi alırız. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her türlü 
israfı önleyen, Türkiye'nin yerüstü, yeraltı insan, za
man, bütün kaynaklarını israftan kurtararak tam bir 
verim anlayışıyla değerlendiren milli çizgide bütün
leşmiş bir iktisadi kalkınma modelinin bu dönemde bü
tünüyle kurulmasını, Dördüncü IBeş Yıllık (Kalkınma 
Planındaki ber türlü hayalciliğe son verilerek, gerçek
ler içerisinde, bugün içerisinde bulunduğumuz rakam
ların ve acıların içerisinde aş bekleyen, iş bekleyen, 
yarınını kapkaranlık gören milyonlarca işsizin, yavru
suna ekmek alamayan babaların Sayısının milyonlara 
ulaştığı Türkiye'de dinamik bir kalkınma modelinde 
birleşmemizin tek kurtarıcı yol olduğuna inanıyoruz. 

Bu inanç ve ölçüyle Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesinin vatanımıza, bu güzide kuruluşumuza ha
yırlı olmasını diliyor, muhterem heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
'Mustafa Kemal Aykurt, buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL AY
KURT (Denizli) — Sayın Başkan, Yüce MedMn de
ğerli üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatının^ 1980 mali 
yılı bütçe talsarısı üzerinde, Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grubu adına görüş ve temennilerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayifm. Sözlerime başlamadan evvel 
ıgrulbum ve şahısım adın'a Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Yine Devlet Planlama Teşkilatı hakkında görüşle
rimizi arza başlamadan evvel, bir hususu tespit et
mekte fayda mülahaza etmekteyim. 

Adalet Partisi Grubu olarak, geçen hükümetin ha
zırlayıp yürürlüğe koyduğu planın solcu bir görüşle 
hazırlandığını, kolektivizmin müdafaa edildiğini, 
sosyalist ekonomi modeli yaratılmak istendiğini ve bu 
planın Türkiye gerçeklerinle uymadığını bir defa daha 
belirtmeliyim. Bu planla ülke kalkınmasının istenilen 
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şekilde ve seviyede gerçekleşemeyeceği inancımızı mu
hafaza dönekteyiz. 

Bu plan Hükümetimizin icra programına ve mem-
Mket gerçeklerinle göre değiştirilmehdir. Esasen 22 
aylık Ecevit Hükümetinin Türik ekonomisini böylesine 
tahribi karşısında, enflasyon. hızının 1979 yılımda 
% 80'e ulaştığı Türkiye'mizde, bu planın tatbik ka
biliyeti de ortadan kalkmış bulunmaktadır. Geçen yıl 
bütçesi 440 milyar lira c'ivarında iken, daha ilk 10 
ncu ayda 680 miyar harcama yapılmış, Meclis iradesi 
hiçe sayılmış, planlı dönemde ilik defa plansız bir 
dönem yaşanmıştır. 

Say in milletvekilleri, Adalet Partisi olarak biz kal
kınmayı Anayaısanm 40, 41 ve 129 ncu maddelerinin 
öngördüğü manada anlamaktayız. Anayasamızın 41 
nci maddesinde iktisadi ve sosyal hayatın adalete, 
tam çalışma esasıma ve herkes içlin insanilik haysiyeti
me yaraşır bir yaşayış sağla'ması hedefine göre düzen
leneceğine işaret edildikten sonra; iktisadi, sosyal, 
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleş-
tirmak, bu maksatla milli tasarrufu artınmak, ve kal-
Ikınıma planlarını yapmak görevini devlete veıînliştir. 

Yine Anayasanın 129 ncu maddesiyle de iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınma bir plana bapanimaktadır. 
Kalkınma bu plana göre gerçdkleştirilecektir. 

Geride bıraktığımız 1978 ve 1979 yıllarına baktı
ğımızda görüyoruz ki, ilk defa planlı döönemde plan
sız bir tatbikat yapılmış Meclisin iradesi dışında har
camalar yapılarak Anayasanın yukarıda belirtilen 
maddeleri ihlal edilmiştir. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Anayasamız her türlü 
totaliter kalkınma modellerini reddetmiş; hürriyetçi 
rejim içerisinde kalkınma modelini benimsemi'şitir. Bu
gün Türkiye, hürriyötçi rejimle kalkınma hamlesi 
içinde olan ve bunda başarıya ulaşan nadir ülkelerden 
(birisidir. Eğer bu kalkınma istenilen ölçüde gerçekleşe
memiş İse, bunun sebebi rejim değil, millet de değil, 
evvela siyasi istikrarsızlık, sonra bu rejime inanma
yanların başka model arayışlarıdır. 

Hürriyetçi rejim içerisinde kalkınmada kaltetftiğimiz 
mesafeyi belirtmek bakımından, bir - iki misal vermek 
işitiyorum. 1927'de Türk miMetinin sabit fiyatlara gö
re fert başına geliri sadece 522 liradır. 1977'de yine 
sabit fiyatlara göre fert başına gelir 4 765 liradır. Gü
cümüzde 1980 Türkiye'sinde fert başına mili gelir 
1 100 dolar civarında, yani 8 000 lira civarındadır. 
Bütün istikrarsızlıklara rağmen, Türik milleti Cumhu
riyet rejimi içerisinde fert başına gelirini on kat artır
mayı başarabilmiştir. 

Yatırımlar bölümüne gelince: Birinci Plan döne
minde 60 milyar liralık yatırım yapabilen Türkiye, 
İkinci Plan döneminde, 140, Üçüncü Plan döneminde 
570 milyar liralık yaitırım hacmini gerçekleştirebilmiş, 
Dördüncü Planla 1 trilyonu aşkın yatırım hacmini1 

gerçekleştirecek seviyeye ulaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
döneminde Türkiye'nin gayri safi milli hâsılası orta
lama % 10,6 oranında artış göstermiş, ikinci Plan 
döneminde bu artış ortalaması % 7,1 'e yükselmiş, 
Üçüncü Plan döneminde ise % 6,5 oranında seyrine 
devam etmiştir. Özetle ülkemiz 1963 - 1977 yıllarını 
kapsayan 15 yıllık dönemde, kalkınma hızını devamlı 
artırabilen nadir ülkelerden biri olma bahtiyarlığına 
kavuşmuştur. 

1979 yılmda ise gayri safi milli hâsıla ilk defa 
% 1,7 gibi çok düşük bir rakama inmiştir. Ortalama 
% 2,5 nüfus artışı olan Türkiye'mizde düzen deği
şikliği perdesi arkasında başka model arayanların 
Türkiye'yi ne hale getirdiklerine bakınız. Türk top
lumunu erimiş, Türk Devletini batmış, Merkez Ban
kasını iflas etmiş ilan eden kafaların meydana getir
diği eser işte budur; % 80 enflasyon, % 0 kalkınma 
hızı. 

Sayın milletvekilleri, nüfusu 1979 yılında 44 mil
yonu bulan Türkiye'de işsizlik meselesi 1979 yılında 
en ağır şekliyle devam eta'lştir. Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ile her ne kadar js'tiilhkiam meselesinin 
çözümü uzun döneme ertelenmiş ise de, plan uygu
laması toplam işgücü fazlasının, 1979 yılı için öngö
rülenin ötesinde gerçekleşmesini önleyememiştir. Nite
kim 1979 yık için 2 224 000 kişi olarak tahmin edi
len yurt içi toplam işgücü fazlasının 2 340 000 olması 
beklenmektedir. Böylece 1979 yılı için tahmin olunan 
'% 13,3 oranındaki işsizliğin % 14,06 olması görüle
cektir. 

Geçen hükümet döneminde ekonominin Çok kö
tüye gittiği, kalkınmanın durduğu, enflasyon hızının 
en yüksek seviyesine ulaştığı bir gerçektir. İthalattaki 
geri kalma bütün sektörlerde ve özellikle sanayi da
lında üretimin düşmesine ve kullanılmayan kapasite
lerin meydana gelmesine, mevcut işyerlerinin kapanıp 
işsizler ordusunun büyümesine sebep olmuştur. Böy
lece işsizler sayısı arıtmış, yalnız İstanbul'da 500'den 
fazla işyeri kapanmış ve 100 bini aşkın vatandaşımız 
işsiz kalmıştır. 

İşçi döviz transferleri geçen yıllara nazaran, önemli 
ölçüde azalmış, dış ödemeler dengesinde gerekli dü-
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zeltmeler yapılaroaımrş, adına «Taze para» dedikleri 
dış kredi sağlanamamış, yabancı sermaye de yurdu
muza gelmemiştir. 

Hemen hemen bütün sektörlerde üretim tasarla
nman miktarların altına düşmüş, arz ve talep dengesi 
iyiden iyiye bozulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 22 aylık karanlık dönem 
artık gerilerde kalmıştır ama, bu dönem hem mlilMi-
mize hem de Cumhuriyet Halk Partisine çok pahalıya 
mal olmuştur. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı 
(tarafından yalkından takip edilen ve edilmesi gere'ken 
204 tane önemli projeye gerekli harcama yapılmamış-
tır. Bu projeler arasında süratle bitirilmesi gereken 
'termik ve hidrolik santrallar, büyük demir çelk te
sisleri, çimento, gübre, se te fabrikaları, et kombinia-
ıları gibi istihdam hacmi artırıcı tesisler, kendi kader
lerine terk edilmişlerdir. Bu hizmetlerin gerçeMeş-
ımemeısi, hizmete giriş yıllarının geciktrülmeisi, içinde 
bulunduğumuz bugünkü sıkıntıları meydana getirmiş-
ıtir. Yine bu projeler arasında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolunun .kalkınmasının belkemiğini teşkil eden 
Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi, Karis Gübre 
'tesislerine hemen hemen hiç harcama yapılmamış, bu 
(tesisler ihmal edilmiştir. Urfa, Sivas, Erzurum, Kars 
gübre fabrikaları aynı seviyede tutulmuş, yine Urfa ve 
Denizli şeker fabrikalarına hiç el atılmamış, temelini 
atıp inşasına başladığımız Denizli çimento fabrikası 
üzerine bir tek taş dahi konulmamıştır. 

Hızıını gittikçe artıran enflasyon para değerini iyice 
düşürmüş; zengin daha zengin, fakir daha fakir hale 
getirilmiştir. Bu yüzden herkes eline geçen parayı bir 
an önce elinden çıkarıp mlala yatırmaya çalışmış, hızlı 
ive sürekli enflasyon harcama - tasarruf dengesini 
olumsuz yönde etkilemiş, Devletin cari harcamaları 
arıtmış ve fakat yatırımlar durmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, uygulanan enfla'syonist po
litika ile köylü, memur, işçi, esnaf, dar ve sabit gelirli 
vatandaşlarımız ezilmiş ve sömürülmiüşlerdir. 19718'de 
işlenen bu hataların acısını milletimiz 1979 yılında da 
çekmiştir. Arzumuz ve temennimiz odur ki, şimdi gö
rev başımda bulunan Hükümetimiz, rayından çıkmış 
olarak devraldığı bu ekonomiye eski yılanda olduğu 
gibi çekidüzen verecek, kalkınma hamlesi yeniden eski 
hızına ve seviyesine ulaşacaktır. 

Yine ümit ediyoruz ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan, 
istikrar içinde büyüyen, ekonomiye kendi gücü ile, 
kendisini ileriye götürme yeteneğini kazandırma, öde
meler dengesini ıslah etme, altyapıyı geliştirme, üre-
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timi artırma, medeni imkân ve vasıtaları vatan sat
hına yayma, yeni bir endüstri hamlesini gerçekleştir
me, bütün kaynak ve imkânları harekete geçirme, 
ekonomiyi büyütme, ülkeyi bir baştan bir başa imar 
ve inşa etme, işsizlik, sefalet ve çaresizlikle tesirli bir 
şekilde mücadele edecek mahiyette tadil ve ıslah edi
lecektir, 

Sayın üyeler, 1979 yılında azalan tasarruf eğilimi 
ve dış kaynak sağlamadaki güçlüklerde gözönüne alı
narak 1980 Programında toplam tasarruf ve yatırım
ların mütevazı ölçülerde artırılması amaçlanmalıdır. 
1980 yılında tasarruf artışının temel kaynağı kamu 
sektörü olmalı, böylece kamu geliri gayri safi milli 
hâsıla oranında plan hedeflerine uygun bir değişme 
başlatılmak suretiyle kamu sektörünün açık finans
mana başvurulması frenlenmelidir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin verimliliklerini ar
tırarak, maliyetlerini en aza indirmeleri esas alın
malıdır, kuruluşlar sermaye birikimine katkıda bu
lunmaktan, israfı önlemekten sorumlu tutulmalıdır. 

İsrafı önlemek ve verimi artırmak için KİT'ler 
arasında işbirliği ve dayanışma gerçekleştirilerek 
mevcut araç ve gereçlerden tam kapasite ile istifade 
edilmelidir. 

Özel sektör yatırımlarının plan öncelikleri esas 
alınmak üzere, teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi, ya
tırım politikasının temel araçlarından biridir. Bu araç 
Dördüncü Plan döneminde öngörülen ekonomik ya
pının gerçekleştirilmesinde ve sanayiin yurt çapında 
yaygınlaştırılmasında müteşebbisin kararını ürün ve 
mekan bazında yönlendirmek amacı ile kullandırıl-
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma deyince, kalkın1 

mayı yalnız ve münhasıran maddi manada kabul et
memek lazım gelir. Topyekün kalkınmada milli eği
time düşen görev büyüktür. Milli eğitim, maddi ve 
manevi kalkınmanın en güçlü ve en önemli vasıtası
dır. Bu itibarla, milli plan fikri, milli kalkınma fikri, 
milli eğitimle bütünleştirilmelidir. 

Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap
larına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan, 
Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, kıvançta, tasada 
ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ül
küler etrafında toplamak, milli, ahlaki, insani ve kül
türel değerleri korumak ve geliştirmek vazgeçilmez 
bir amaç sayılmalıdır. 

Kalkınmış ülkelerle aramızdaki açığı kapatmak 
ve teknolojik büyümeyi sağlamak için yetişkin ve 
inançlı kadrolara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç bugün 
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günümüz Türkiyesinde her zamankinden daha çok 
ve daha büyük önem kazanmıştır. 

Eğitimin, Anayasa ve kanunlarda yazdığı şekilde, 
millilik temeline sağlam şekilde oturması, rejime, 
devlete, ülke ve millet bütünlüğüne sahip ve sadık 
nesillerin yetiştirilmesi, bir devlet politikası haline 
getirilmeli ve yürütülmelidir. 

Değişen iktidarlara zaman ve şartlara göre milli 
eğitim politikasının temel esas ve amaçları bu çizgi
den asla saptırılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatı
nın bir teknik kuruluş olarak, daha istikrarlı ve ob
jektif çalışma düzenine kavuşması, inandırıcılık vas
fını korumaya dikkat ve itina göstermesi gerekmek
tedir. Bilhassa 1979 yılı kalkınma hızının tahminin
de, Başbakanlığa bağlı iki kuruluş olan Devlet Plan
lama Teşkilatı ile Devlet İstatistik Enstitüsünün fark
lı sonuçlara ulaşması, bu kuruluşların güvenilirliğini 
sağlamanın ne derece önemli olduğunu ifade etmek
tedir. 

Bunun gibi, Devlet Planlama Teşkilatı ile diğer 
devlet kuruluşları arasında da yatırımların zamanın
da ve programlandığı şekilde bitirilmesi, iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmamızın hızla gerçekleştiril
mesi için gerekli koordinasyon, tesirli bir şekilde te
min edilmelidir. 

Biz, bu duygu ve düşüncelerle, 1980 yılı Devlet 
Planlama Teşkilatı Bütçesinin memleketimize ve mil
letimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygı
larla selamlıyoruz. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Temel 

Kararnollaoğlu, buyurun efendim. 

IMSP GRUBU ADINA TEMEL KARAMOL-
UAOGIJU (ıSmvtaia) — Sayın Ba!ş|kjan, sayın milletVdkil-
leri; Devlet Planlama Teşkilatının 1980| yılı Bütçesi 
lüferinde, Milli Selamet Partisinin görüşlerini arz 
etmek üjzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Klonuşmama başlarken, ne mevcut planın, ne de 
prölgramların, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günle
re bir çare getirmediğini görmekten üzüntü duydu-
ğuımtuızu ifade etmeyi vazife sayıyottiuim. Bunun esas 
sdbdM, planı ve programların, miilletimlizin şerefli 
tarihli ile bağdaşacak; milli rulh ve azmini kamçıla
yacak bin zlilhniyetle hasırlanmamış olmasındadır. 

(Muhterem arkadaşlarını, hüzün plan ve priogram-
larıimıiz! taklitçi olmamalıdır. Hele Batılıların geliş
mekte olan memleketler için hazırladıkları model
lere kesinlikle itibarı edilmemelidir. Zira, Batılı talv-

I «iyelerinin kökünde kendi menfaatları yatar. Bunu, 
bugün Batılılar kendileri de itiraf etmek, mecburi-* 
yetinde kalıyorlar., 

Muhterem arkadaşlarım, her sene çeşitli mesele* 
ler hususunda buraya gelip fikirlerimizi serdediyo-
ıniiZ. Sayın Hüikülmet temsilcileri de bu konularda bü-> 
zim soru'Iarımııza, şüphelerimize açıklık getirecek 
(beyanatlarda bulunuyorlar. Fakat, aradan sene geçıin 
yor, aynı soruları tekrar sormak medburiyetinde ka
lıyoruz, aynı cevapları allıyoruz, ama memleketin hali 
her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor, uçuru-
nfuın kenarına biraz daha yaklaşıyor. İki sene önce, 
üç sene önce Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzen 
rinde yapılan konuşmaları gözden geçirdiğim zjaman, 
(bugün söyleyecek sözlerde büyük 'bir farklılık olma
yacağını görmekten üzüntü duyuyorumt 

Önce 198Q yılı prolgramına bir gözattığımız za-> 
man, yine bu programın rakamlarının hakikatlerle 
bağdaşmadığını ve yanıltıcı olduğunu görüyoruz. 
H979 yılında gayri safi mili hâsılanın ne olduğunu 
şu anda kesinlikle bilmek mümkün değil. Devlet 
Planlama Teşkilatı rakamlarına göre % 3,1; bu Dev
letin isitaıtistiki billgilenini toplamakla esas vazifeli 
olan Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre 
ise %ll,7. Bu iki rakam da elbette bizi hoşnut ede
cek rakam değil; ancak, 19i8Q yılı raıkamı ve hedefi 
yine bizi tatmin etmekten uzak, hele bu hedefe progb 
ıiamım içinde öngörüden yatanlarla ulaşmak müm
kün değil< 

ıDiğer taraftan fert başına gayri safi milli hâsıla 
igeçen sene bir adım geriye gitmiş bulunuyor; nüfu
sumuz artmış, gayri safi milli hâsıladaki artış ise 
fert başına düşen mili gelirin gelişmesini sağlaya-. 

I mamış, yani millet fertleri biraz daha fakirleşmiş., 

Muhterem arkadaşlarım, programdan* yatırım
lardan, fiziki hedeflerden, işsizlikten bahsediliyor; 
fakat bunların da bugünkü bilgilerimiz dahilinde ger-ı 
çekleşmesi yine müimküh değil. 1979 üretim tahmin
leri, üzülerek ifade edelim ki yanlış; 1980 üretim he
defleri ise yanıltıcı. Tarımda mazot yokluğundan, 
sonbahar ekinlinin yapılamamasından, gübrenin te^ 
min edilememesinden dolayı bu sene üretimde bir 
artış değil, maalesef azalma bekleniyor. 

İşsizlik rakamları yine çok yanıltıcı. Elektrik 
kesintileri, petrol yokluğu ve hammaddesizlikten bir
çok fabrika şu anda faaliyetini tatil etmiş vaziyette. 

I Şu anda işsizlik, bir önceki seneye nazaran çok daha 
1 fazla, daha doğrusu iş hacmi azalmış durumda. 
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Önümüzdeki sene ise bunun artacağına dair bir ema
re, yine ortalarda gözükmüyor., 

lAlyıu sebeplerden dolayı, 1979 sanayi üretim he-
dâfleni ve 198Q üretim hedefleri hatalı gözüküyor. 
!Bu sene Ibiz şeker ithal etme mecburiyetinde kahyo-
nuz pancarı falbirdıklayia taşıyamıadığımffijdan, fabrika-
ları tam kapasitede çalışjtıramıadığıımıizdan. 

iŞu anda çimento fabrikalarının tamamıma yakını 
durmuş vaziyette fuel-ioil yokluğundan., 

IMuhterem arkadaşlarım, elbelttöki bu şartlar al
tında ihracat tahminleri de yanıltıcı oluyor. 1980 yı
lı ihracat hedefi 3,5 milyar; dolar. Eğer dolar büyük 
icapta devalüe edilmez&e, bunun gerçekleştinilmeisi 
ımıüimlküin değil. Zina, ihraç edecek, bu hedelfleri te
man etmek; için ihraç edecek ne kifayetli miktarda 
tarım ürünümüz, ne de sanayi ürünümüz maalesef 
iolmaiyacaık̂  

Yatırını hedefleri ise hakikaten üzüntü verici; 
çünklü, sion üç senede meydana gelen, enflasyon ve 
yapılan devalüasyonlar neticesinde bu rakamlarla 
1976 yılında başlatılan yatırımları bile gerçekleiştir-
anek müimıkün değil. Rakamlar büyümüş, hakikaten 
dlün dilimliz trilyon kelimesine dönmezken, dönme
diği söylenirken bulgun trilyonlar artık her yıl ger
çekleştirilecek molktaya gelmiş. Fakat bu rakamlar 
yine Türkiilye'mim ihtiyacını karşılaimalktan çok uzak; 
ıgözüküyor< 

(Mıulhltemem arkadaşlarım, bugünkü 1980ı Yılı 
Programının üzerinde, pridgram içindeki rakamlar-
dakıi tutarsızlıkları uzun uzadıya ele alıp inceleyecek 
değilim. Çünkü bunları, bundan önceki program
larda da maalesef vardı. Fakat hu rakamların üze
rinde durmak, bizi biraz; daha ileriye götürecek, 
[meselelerin içine daha iyi girmemize imkân vere
cek mahiyette olmayacaktır,. 

IBen, müsaadenizle simidi sizlere biziim dertlerimi--
izi, plan ve programların bu dertlerde nasıl çare ge-
itirmesii icap ettiğimi arız etmeğe çalışacağım ve bu-
günlklü zihniyetle de bu meseleler ele alındığı tak
dirde hanıgi noktalarda kalacağımızı sizlerin gözleri-
ıriin önüne serme gayretimi göstereceğim 

(Muhterem arkadaşlarını, plan ve programlar 
ısistemıatiki olarak; biirçolk meseleleri elbette ele al
malı, bunların kısa ve uzun vadede çarelerini açık 
ive seçik ortaya bolytnialıldır, Bu hususları maalesef 
IbirÇiok laf ve rakam yığının içinde bulmak mümlkün 
değildir^ Bıuigüln dertlerimiz bellidir muhterem arka
daşlarım^ Bugün memleketimizin başında bir anarşi 
Ibelasiı var, yokluk var, pahahhlk var, işısiBlik var. Dış 
lödemeler dengesinde bülyük bin açık var. Kamu İk

tisadi Teşebbüsleri giderek artan açıklar vermekte, 
memleteetimiizde coğrafi ve züırnrefvi dengesizlikler 
var ve neticede de siyasi ve iktisadi bağımsızlığımız 
maalesef tehlikede gözüküyor. 

İşte bu meselelerde program ve bu programın ışı
ğı altında hazırlandığını tahmin ettiğimiz plan neler 
getiriyor diye baktığımız zaman, sadece üzülerek 
ifade edelim ki, «hiç» görüyoruz. 

Anarşinin önlenmesi için sadece polisin teşkilat
lanması, jandarmanın eline daha güçlü silahların ve
rilmesi, daha modern ekipmanlar getirilmesi teklif 
ediliyor. Sayın Ecevit de geçen dönem de bunlardan 
biraz daha ileriye giderek kuvvetli mikroskoplarla 
anarşistleri yakalayacaklarını müjdelemişti. Fakat 
bugün maalesef anarşi daha da artmış vaziyette. Ne
den? Çünkü ne plan, ne de programlar milli ruhtan, 
inançtan yoksun olarak hazırlanıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitimimiz; basın ve ya
yınımızın içinde bulunduğu tutum, bizim topyekûn 
olarak anarşiyi önlememize imkân vermiyor. Eğer 
biz bu eğitimi sadece sözle değil, kökünden değiştir
mez, onu milli inanç sistemimizin üzerine yeniden 
inşa etmezsek, anarşinin önlenmesi mümkün değil
dir. Elbette ki, mekteplerimizdeki ders programları
nı da, radyo ve televizyondaki programlan da buna 
istinaden, bu hedefe matuf olarak hazırlamak mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, işte Milli Selâmet Par
tisi ilk defa iktidar ortağı olduğu zaman imam hatip 
okullarına, yüksek islam enstitülerine, ilahiyat fakül
telerine bunun için ehemmiyet verdi. Halk Partisi 
döneminde kapatılmış olan imam hatip okullarından 
yüzden fazlası açıldı. Bugün, bugünkü iktidar bu 
imam hatip okullarını Milli Selâmet Partisine mal et
memek için diyor ki, «Milli Selâmet Partisi hiç bir 
zaman Milli Eğitim Bakanlığını aidimi ki, imam ha
tip okullarına sahip çıkıyor». Burada Halk Partili ar
kadaşlarımız da var. Kapatılan imam hatip okulları 
ilk defa Halk Partisi ile bizim koalisyon olduğumuz 
zaman açılmıştı. Ama onlar hiç bir zaman sahip çık
mıyorlar, neden? Hiç olmazsa o noktada kendileri 
alenen diyorlar ki, bu protokole göre yapılan bir hu
sustu, bir açılmaydı diyorlar. Eğer sizler, imam ha
tip okulları hususunda bugünkü iktidar kesin tavır-
lıysa biz hedefimizi size dünden söyledik; Türkiye' 
nin her ilçesinin imam hatip okuluna ihtiyacı var, 
her ilinin birkaç tane imam hatip okuluna ihtiyacı 
var; neden bunları açmıyorsunuz? 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketimizin 
içinde her büyük ilimizde bir yüksek islam entitüsü-
ne ihtiyaç var. Neden hâlâ bunları geciktiriyorsu
nuz? Bugün mekteplerde ahlak dersleri ne noktada
dır? İşte ahlak dersleri noktasına gelince Milli Eğitim 
Bakanından sormak lazım; neden ahlak dersleri bi
zim inanç sistemimize göre hazırlanmıyor da, bir 
Batı felsefesiyle hazırlanıp çocuklarımızın önüne ko
nuluyor? Onu değiştirin. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Yunan felsefesiyle mi 
hazırlanmış? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Yunan felsefesiyle hazırlanmış bugünkü ahlak ders
leri. İktidarda olan kimseler elbette mesul. Bugün bu 
dersleri değiştirmek mümkün. Eğer değiştirilemiyor-
sa elbette iktidarda bulunanlar sorumludur, mesul
dür. Onun da hesabını bu Meclisin önünde vermek 
milletin önünde vermek mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, insan; plamn da, prog
ramın da, bütçenin de, her şeyin mihveri olmak mec
buriyetindedir. Bugünkü plan ve programlar, bütçe
ler insanı hedef alarak değil, insanı sadece bir gaye 
olarak kullanmakta; onun için anarşi önlenememek-
te, onun için kalkınma sağlanamamakta, onun için 
hâlâ bütün ıstıraplar başımızda çöreklenmekte, bu 
dertlerden kurtulamamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, öbür tarafta memleke
timizin içinde yokluk vardır. Üretim yapamıyoruz, 
sanayiimiz eksik; paramız yok, ithalat da yapamıyo
ruz. Ne yatırım yapılması için ciddi bir teşebbüs var, 
ne de ithalatın sağlanması için. Bir mal eğer dışarı
dan getirilemez, dahilde de üretilemezse elbette ki 
yok olur. 

Eğer bunun önüne geçmek istiyorsak bir tane 
çare var; o da, ağır sanayi projesini veya projelerini 
tekrar tatbikata koymak. 1976 ve 1977'lerde hükümet 
ortağı olduğumuz zaman karşı çıkılan, fakat 1979 
yılı seçimlerinde ise sahip çıkılan bu yatırımlara şim
di sahip çıkma zamanı geldi. Eğer sizler, eğer ikti
darda bulunan parti mensubu arkadaşlarımız bu fi
kirlerinde samimiyseler onun da tatbikatını görece
ğiz. 

Biz bu sözleri 1978 yılı bütçesi başlarken söyle
diğimiz zaman, o zamanki bakan buraya geldi ve, 
«Hiç meraklanmayın, sizler bunu hayali olarak ya
pıyordunuz, bizler fiziki olarak yapacağız» dediler; 
aradan iki sene geçti, taş üstüne taş konmadı. 

Geçen sene söylemiştim, uçak sanayimden bah
settim. Üç senedir bu sanayiye mani olundu, «para

mız yok nasıl bu fabrikaları kuralım» denildi, ama 
bundan 8 - 9 ay önce Türk Hava Kuvvetlerine alı
nan uçakların merasimi yapıldı, «Biz bu uçakları 
Türk Hava Kuvvetlerine aldık» denildi. 

Muhterem arkadaşlarım, uçak alırken paramız 
var da, neden uçak fabrikası kurulurken paramız 
yok? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Veresiye alıyor
sun onu. Veresiye veriyorlar. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Karamol-
laoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yoklukların başında da pet
rol geliyor. Petrolü bugün 3,5 milyar dolar ödeyerek 
almak mecburiyetindeyiz. Eğer bu parayı bulamaz
sanız bugünkü politikayla Türk çiftçisini, Türk köy
lüsünü, Türk sanayicisini yine bu yokluktan kurtara
mazsınız. 

Bir tane yolu var; dünya petrolünün % 60'ı Müs
lüman memleketlerde bulunuyor; onlarla olan poli
tikanızı düzeltin, bakın petrolü alabiliyor muyuz, 
alamıyor muyuz? 

İsrail'le olan ilişkinizi kesin, bakın petrol geliyor 
mu, gelmiyor mu? 

Amerika'nın yanında değil, İran'ın yanında - hak
lı davalarında - bulunun, bakın petrol geliyor mu, 
gelmiyor mu? 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Müslüman mem
leketlere gelen petrolün bedeli yılda 350 milyar do
lar. 100 milyar doları Batılı şirketlere gidiyor, 250 
milyar dolar kalıyor. Bu 250 milyar doların takriben 
190 milyar dolarını bu memleketler kendi kalkınma
ları için harcıyorlar. Geriye kalan 50 milyar, 60 mil
yar doları o memleketlerden almak mümkün; ama, 
siz eğer tutar da o memleketlerin ayağına gitmeyi 
zûl addeder, gider Batılıları dolaşırsanız, IMF kapı
larını, AET kapılarını dolaşırsanız, o zaman o para
yı yine aynı memleketlerden alacaksınız; ama ikinci 
elden. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karamollaoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Pahalılık başka bir yük. Faizi kaldırmadan da bu 
pahalılığı, bu enflasyonu önleyemezsiniz. 

İşsizlik : Bugün 2 milyon işsiz var deniyor. 
Muhterem arkadaşlarım, esasen bu rakamlar ha

yali; asgari 5 milyon işsiz var bu memleketin içinde. 
Dış ödemeler açığı, yine bu zihniyetle halledilecek 

bir durumda değil. 
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Coğrafi ve zümrevi dengesizliklere gelince : Yi
ne göreceğiz, sizlere şu anda bir şey dememiz müm
kün değil; 1976 yılında başlanan yatırımları yürütün, 
bu coğrafi dengesizliklerin halledilmesi için büyük 
bir adım atmış olursunuz, bizi de yanınızda her za
man için destekçi olarak görürsünüz. 

Vergi adaletsizlikleri : Yeni gelen vergi adalet
sizlikleriyle ilgili olarak planlamanın bir teklifi yok. 

Kredi adaletsizliği : Sayın Erbakan burada ko
nuşmasını yaparken söyledi. «Adaletli mi davranmak 
istiyorsunuz, her ile nüfusuna göre kredileri dağıtın 
bakalım» Ama gücünüz maalesef yetmez. 

KİT'lerin durumu elbette başka bir dert. 
Muhterem arkadaşlarım, adaletsizliklerden bah

sederken, zümrevi adaletsizliklerden şu dolar mese
lesini söylemeden geçmek mümkün değil. «Adalet 
mülkün temelidir.» Bu ne biçim adalet ki, aynı do
lar o fakir Türk çiftçisinin eline geçtiği zaman 53 
lira ediyor da, sanayicinin eline geçtiği zaman 70 lira 
ediyor. Hangi zihniyetle siz bunu yapabiliyorsunuz 
muhterem kardeşim? Efendim, ekonomik denge bo-
zulurmuş, şu olurmuş, bu olurmuş. Ekonomik den
geyi ille de çiftçi mi ödeyecek? O mu düzeltecek? 
Biraz da siz yapın. 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, zaten süreniz 
geçti, rica ediyorum lütfen tamamlayın. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, son söz olarak siyasi ve 
iktisadi bağımsızlık noktasına geleceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi ve iktisadi bağım
sızlık noktasında, biz burada bulunan, inancı olan 
-ki, burada bulunan arkadaşlarımın çoğunun aynı ka
naatte olduğuna inanıyorum - arkadaşlarıma sesleni
yorum. Eğer bizi Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
içine sokacak gayreti gösterirseniz, bu vebalden kur
tulamazsınız, bu milletin ahini uzun seneler sırtınızda 
çekersiniz. 

Ortak Pazar deniliyor. Siyasi birliktir bu muhte
rem kardeşlerim. 

Biz İstiklal Harbinden çıktığımız zaman neden 
Amerika'nın mandasını kabul etmedik, neden İngiliz 
mandasını kabul etmedik? Eğer aynı zihniyeti Or
tak Pazara tatbik ettiğiniz zihniyeti o zamanki şart
larda tatbik etseydik, Amerika'nın mandasına buyur 
dememiz icap ederdi ve şundan emin olun ki, Ame
rikan mandası gelseydi Türkiye'nin iktisadi durumu 
bugünküden çok daha iyi olurdu; ama biz bir şeyi
mizi yitirirdik, şerefimizi, haysiyetimizi, bağımsızlı
ğımızı yitirirdik. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Maşallah. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Maşallah, zamanı gelince göreceksiniz; ama ben 
inanıyorum ki, bu Meclis de, bu Millet de bizi Or
tak Pazara sokacak olan insanlara, niyetleri, hedef
leri bu olan insanlara imkân tanımayacaktır. Ben Or
tak Pazarın içindeki çirkef durumu, kötü durumu gö
rerek... 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, sözünüzü kes
mek zorunda bırakacaksınız beni. -

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Bu arkadaşlarımın bildiklerine inanıyorum; ama, 
inanıyorum ki, o arkadaşlarım, zamanı geldiğinde 
bu meseleleri ele alacaklar, Ortak Pazar konusunda 
bizimle beraber olacaklardır. 

Bu sözlerle bütçenin milletimize hayırlı olmasını 
temenni edeceğim, başka çarem yok; inşallah hayır
lı olur. 

Hepinize saygılar sunarım. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ha
lûk Karabörklü, buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Karabörklü, söz süreniz yirmi dakika. 
CHP GRUBU ADINA HALÛK KARABÖRK

LÜ (Bolu) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, üç plan de
neyi geçirmemize, dördüncüsünün uygulaması içinde 
bulunmamıza karşın, ekonomik kalkınmamızın ve 
sosyal gelişmemizin durduğu ve bir süreden beri var 
olan gittikçe büyük boyutlar kazanan ekonomik bu
nalımın sosyal yapımızı çok derinlerden sarsmaya 
başladığı bir aşamada Devlet Planlama Teşkilatı büt
çesini görüşüyoruz. Dört plan dokümanında da sosyal 
gruplar arasındaki gelir ve servet farklılıklarının en 
az düzeye indirilmesi, gelir dağılımındaki olağanüstü 
dengesizliğin giderilmesi öngörüldüğü halde, özellik
le son ekonomik kararlar karşısında bu dengesizliğin 
büsbütün arttığı, emekçi yığınlarının daha da ezilip 
yoksulluğa itildiği bir aşamada Devlet Planlama Teş
kilatı bütçesini görüşüyoruz. Daha önemlisi, bu kez 
DPT bütçesini bugünkü siyasal iktidarın anayasal ve 
çağdaş bir kalkınma aracı olan planı rafa kaldırıp, 
Türk ekonomisinin kaderini kayıtsız şartsız sermaye
nin egemenliğine terk ettiği, halkın tercihlerini hiç 
dikkate almadığı bir dönemde görüşüyoruz. 
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Şimdi, İkinci Beş- Yıllık Kalkınma Döneminin 
plan hedefleri ve stratejisinin önsözünde bakınız Sa-
yıı Süleyman Demirel ne diyordu : 

«Kalkınma planının temel hedefini Türk vatanda
şının mesjit ve müreffeh hale gelmesi, yüzünün gül
mesi teşkil eder.» Ve devam ediyordu Sayın Süley
man Demirel: «Bu devrede ekonomimizin dış kay
naklara olan bağlılık derecesi de gittikçe azalacak
tır.» 

Planlı kalkınma dönemlerinin başlamasından bu 
yana tam 18 yıl geçmiştir. Oysa, dün olduğu gibi, 
1980Tİ yılların başlarında, bugün de sadece sermaye
nin yüzü gülmektedir. Türk halkı ise, tüm ulusal 
kaynakların, tüm ulusal değerlerin ve de kendi alın 
terinin iç ve dış sermayeye nasıl sunulduğunu görme
nin üzüntüsü içindedir. Yine Sayın Süleyman Demi-
rel'ın bu dönemde ve de bu geçtiğimiz 18 yıllık za
man içerisinde Türk ekonomisinin dışa bağımlılık 
derecesinin azalacağı yolundaki iddiaları da gerçek
leşmemiştir. Tam aksine, bu zaman içerisinde Türk 
ekonomisi dışa daha da bağımlı hale gelmiştir ve ge
tirilmiştir. Öylesine dışa bağımlı bir ekonomi ki, 
bugüne kadar izledikleri temel politikalardaki yan
lışlar nedeniyle ve kendi tabirleriyle, tamamen felçli 
hale gelmiş, üretimi ve yatırımları durmuş, dövizi ol
mayan, parasının değerini uluslararası finans kurum
larınca her istendiğinde düşüren ve fakat enflasyon 
hızmın tırmanmasını bir türlü önleyemeyen bir eko
nomi... Sosyal yaşamının en acil gereksinmelerini bi
le karşılamaktan, bunların öncelik sıralarını saptayıp 
ivedi çözümler getirmekten aciz bir ekonomi... Ya
pılan devalüasyonların tahrip edici tüm sonuçlarını 
milli gelirden en az pay alan emekçi yığınlarının 
omuzlarına bir kâbus ağırlığı ile yükleyen ve fakat 
sağlığa kavuşturulması için de yine bu sınıftan her 
türlü özveriyi bekleyen bir ekonomi. 

Değerli arkadaşlarım, toplumsal bunalımlardan 
uzak ve toplumsal bunalımlardan uzak olmakla be
raber, aynı zamanda hızlı, sürekli, dengeli ve toplu
mun bütün katmanlarını kucaklayan adil bir ekono
mik kalkınmayı sağlamaktan bizi alıkoyan ve ülkeyi 
bugünkü ağır bunalımla karşı karşıya getiren acaba 
nedir? Anayasanın temel ilke olarak kabul ettiği plan
lı kalkınma modeli mi? Yani planlar mı? Yoksa ül
kenin yetişmiş insan gücünden, teknik bilgi deneyi
minden ve doğal kaynaklardan yoksun oluşu mu? 
Yoksa 61 Anayasasının getirdiği, kabul ettiği temel 
insan haklan, temel haklar ve özgürlükler mi? 

Kuşkusuz bunların hiç bir tanesi değildir; eğer 
Batının Batı kapitalist sisteminin az gelişmiş ülkelerle 

ilgili olarak oluşturduğu stratejileri, izlediği temel 
politikaları objektif bir yaklaşımla teşhis edemezsek, 
eğer bugünkü siyasal iktidarın değer yargılarını son 
aldığı ekonomik kararların anlamını, kamu kesimin
de.! TARİŞ'e kadar, TARİŞ'ten Devlet Personel Teş
kilatına kadar yaptığı operasyonları yine doğru bir 
yaklaşımla irdeleyip değerlendiremezsek, bugünkü 
karanlığın, bugünkü bunalımın temel nedenlerini bu
lup ortaya çıkartamayız ve bu temel nedenleri bulup 
ortaya çıkartamadığımız sürece de, karşı karşıya kal
dığımız bunalımları aşma olanağını bulamayız. 

Değerli arkadaşlarım, Batının gelişmiş kapitalist 
ülkeleri ve onların uluslararası platformlarda çıkar
larım koruyup gözetmekle görevli finans kurumları, 
az gelişmiş ülkelerin sanayileşmesini istemez Az ge
lişmiş ülkeler «Tarım mı sanayi mi?» tercihlerini 
yapmak durumunda kaldıklarında ya da bırakıldık
larında, tarımı tercih etmeleri salık verilir. Az geliş
miş ülkelerin tüketim mallan, sanayilerinden, tarıma 
dayalı sanayilerden ara ve yatırım malları sanayileri
ne geçmek istemelerini, geçmelerini en azından önle
mek ya da ellerinden geldiğince geciktirmek, Batının 
oluşturduğu stratejilere uluslararası stratejilere ve iz
lediği temel politikalara uygundur ve bunların bir 
gereğidir. 

Hele Batı ekonomisi bir durgunluk içinde ise ve 
hele Batı ekonomisi, ürettiği ara ve yatırım malları
nı satamıyorsa, Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkenin, 
rekabet edebilir, büyük ölçeklerde ve ileri teknoloji
lerde bir sanayi oluşturmasını istemez. Şu 3 nedenle 
istemez : 

Önce, Türkiye 1980'lerin başında, bugün, 45 mil
yondur; 1980'lerin sonunda 60 milyon, 2000'li yıllar
da 80 milyona yaklaşan nüfusu ile Batı için tatlı bir 
pazardır. Siz dışa bağımlılıktan kurtulup, öz kaynak
larınıza dönerek sanayileşmenizi gerçekleştirmek is
teseniz bile, Batı böyle bir ekonomik olgu karşısın
da, canı gönülden sizi desteklemez. 

İkinci sebep : Gelişmiş, sanayileşmiş, temel sana
yilerini oluşturmuş bir Türkiye, en azından kendi 
bölgesindeki pazarları kapatır ve gider. Böyle bir 
ekcnomik olguyu yine Batı görmek istemez. Hem 
pazar olmaktan çıkacaksınız, hem de onların pazar
larına gireceksiniz; bu onlar için ciddi bir ekonomik 
olgudur, bunu istemezler ve izin vermezler. 

Üçüncü sebep : Değerli arkadaşlarım, sanayileş
miş, temel sanayilerini kurmuş bir Türkiye, güçlü bir 
Türkiye'dir, fakat bunun daha ötesinde bağımsız bir 
Türkiye'dir, Bağımsız bir Türkiye, uluslararası siya-
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sal ve ekonomik ilişkilerde etkinliği olan bir Türki
ye'dir. O itibarla dünya dengelerinde daha çok sözü 
geçecek olan bir Türkiye'dir. Öyle bir Türkiye ayna 
zamanda, harp sanayisini de tek başına kuracak bir 
Türkiye'dir. Yoksa, bugünkü tüketim malları sana-
yileriyle - kaldı ki, onu da tam kapasitede çalıştır
mıyorsunuz - bir harp sanayii oluşturmanız zaten 
mümkün değildir. 

O itibarla, Batının oluşturduğu, az gelişmiş ülke
lerle ilgili olarak oluşturduğu uluslararası stratejilere 
ve izlediği temel politikalara aslında bu görüş ege
mendir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Batının oluştur
duğu bu temel politikaları, Batının geliştirdiği ulus
lararası stratejileri dikkate alarak, bir taraftan karşı 
karşıya bulunduğu kendi temel sorunlarını belirleme
li, diğer taraftan ulusal çıkarları doğrultusunda bu 
temel sorunlara doğru çözümler getirmeye çalıma-
lıdır. 

Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı temel so
run acaba nedir? Bugün ülkemizin karşı karşıya kal
dığı temel sorun ve bugünkü ağır bunalımın altında 
yatan asıl sorun, ekonomide bir sıçrama yaparak sa
nayide ciddi bir sanayi yapısı oluşturmaktır. Bir baş
ka deyişle, Türkiye'nin tüketim mallan sanayilerin
den, tarıma dayalı sanayilerden ara ve yatırım mal
ları sanayilerine geçmektir. Gerçek bir kalkınma, ger
çek bir gelişme ancak bu temel sanayileri oluştur
makla mümkündür. Hem temel sanayileriniz olma
yacak, ara ve yatırım mallarını üretemeyeceksiniz, 
hem de kalkınmış ve gelişmiş olacaksınız. Dünyada 
bunun tek bir örneğini göremez ve gösteremezsiniz. 

Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz, 1950'lerden bu yana 
özellikle, Türkiye uluslararası stratejinin bir gereği 
olarak, Batı kapitalist sisteminin oluşturduğu temel 
politikaların gereği olarak, tüketim malları sanayile
rine yönelmiş; tüketimi pompalaya pompalaya bu
günkü tüketim toplum modeli meydana gelmiş. As
lında Batının istediği model de budur. Az gelişmiş 
ülkelerin önüne sunduğu model budur. Onun için 
biz onların sunduğu bu modeli kabul etmişiz ve de 
bugünkü bunalımlara kadar konuyu getirmişiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ülke kalkınmak isti
yor, ama kapitalist sistemin gereği olarak az geliş
miş bir ülkenin, ara ve yatırım mallarından başlaya
rak sanayileşmesi mümkün değil, Batı buna izin ver
mez. Şimdi ara ve yatırım mallarından sanayileşmeye 
başlarsanız, üretime bağlı olarak iç tasarrufu artırır
sınız. tç tasarrufu artırmak demek, içte kaynak ya-
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ratmak demektir. İçte kaynak yaratırsanız dışa olan 
bağımlılığınız azalır, daha hızlı bir sanayileşme sü
recine girersiniz. Oysa ülkeye bakınız; oluşturduğu
nuz sanayi bir tüketim sanayii, o tüketim sanayiini 
ayakta tutmak istiyorsunuz. Bu tüketim sanayiini 
ayakta tutmak için onu desteklemek, korumak, ayak
ta tutmak zorundasınız. Nasıl tutacaksınız? Ya ihra
catı artıracaksınız, artıramıyorsunuz. İhracatın bugün 
dünyada nasıl seyrettiği, az gelişmiş ülkelerin ihra
catlarının hangi oranda kaldığı ve de gittikçe ne 
denli azaldığı ortada. Bunu yapamıyorsunuz. Ve son
ra neyi yapamıyorsunuz? Maliyetleri denetim altına 
alamıyorsunuz, maliyetlerin yükselmesini önleyemi
yorsunuz. O halde ne yapacaksınız? Enflasyonist po
litikalar uygulayacaksınız, enflasyonu körükleyecek
siniz, talebi zorunlu kılacaksınız ve bu suretle bu 
model içerisinde, bu sanayileşme içerisinde iç kay
nak, iç tasarruf yaratamayacaksınız. Buna olanak 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye aslında bu
gün iki sorunla karşı karşıyadır. Birincisi güncel bir 
sorun: Bugünkü sanayii yaşatacağız, bugünkü sana
yii ayakta tutacağız. İkincisi temel bir sorun, ara ve 
yatırım malları sanayilerine geçeceğiz. Demek ki 
Türkiye böyle bir kavşak noktasında. Türkiye tam 
bu kavşak noktasında, temel sanayileşmeyi gerçek
leştirmek, toplam tasarrufları, yatırımları, üretim ve 
tüketim harcamalarının, mal, hizmet ve gelir dağılı
mındaki dengeleri sağlayabilmek, bir başka deyişle 
ekonomiyi disipline edebilmek için etkin bir planla
maya muhtaç bir dönemdedir. Yani Türkiye'nin en 
çok etkin bir planlamaya ihtiyaç duyduğumuz bir 
dönemde bugünkü siyasal iktidar bu ülkenin iktisadi 
ve sosyal yaşamını bir plansızlığa itiyor, planı rafa 
kaldırıyor. Bırakınız etkin bir planlama yapmayı, 
planı dikkate bile almıyor. Siz bütün kadrolarıyla, 
fonksiyonlarıyla, yönetimiyle Devlet Planlama Teşki
latını dışlarsanız, siz yasa dışı bir tutum ve tasarruf
la teşvik uygulamalarını, dış sermayeyle ilgili yetki 
ve görevleri Başbakanlığa bağlarsanız; siz plan uy
gulamalarını durdurursanız ve siz değerli arkadaşla
rım bütün bunların dışında, daha birtakım tasarruf
larla, aldığınız son ekonomik kararlarla yola çıkar
sınız bunun anlamı şudur: Plana hayır; ama sermaye 
egemenliğine evet demek anlamına gelir bu hareket
leriniz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, aslında bugünkü siyasal iktidarın yaptığı 
budur. Bugünkü siyasal iktidar birazcık ayağı yere 
basan Dördüncü Beş Yıllık Planı rafa kaldırmıştır. 
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O Dördüncü Beş Yıllık Planın neler getirdiği mey- / 
dandadır. Neden istemiyor bugünkü isayasal iktidar 
planı? Acaba siyasal iktidar neden sosyal yaşamımı
zı ve ekonomik yaşamımızı bir plansızlığa itiyor? 

Değerli arkadaşlarım, tabii plan yaparsanız ka
pitalist sistemin verilerini alarak yola çıksanız bile 
aslında o plan ekonomiyi disipline edecektir. Siz plan 
yaparsanız kapitalist sistemin verilerini alarak yola 
çıksanız bile, o planın bir rasyoneli olacaktır. Öylesi
ne rasyoneli olan, ekonomiyi disipline etmek iste
yen bir plan, sizi eninde sonunda tüketim sanayile
rinden, ara ve yatırım malları sanayiine götürecektir. 

İşte iç sermaye bunu istemez. îç sermayenin bağ
lı olduğu dış sermaye de bunu istemez. Türkiye'nin I 
böylesine yapısal bir değişikliğe maruz kalmasını, sa
nayileşmede yapısını değiştirmesini elbette ki, iç ser
maye istemez, dış sermaye istemez. 

Şimdi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının, 
aslında, neden özellikle değiştirilmek istendiğini arz 
etmek istiyorum. Yalnız bunu arz etmeden evvel I 
kendilerinin hazırladığı 1980 programında aldıkları 
son ekonomik kararlarla nasıl çelişkiye düştüklerini 
de belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1980 programının 260 ncı 
sayfasında aynen şunlar yazılı: «Gelişen ülkelerin 
kalkınmaları için, dış finansmana bel bağlamalarının 
da yanlış bir yol olacağı bellidir» diyor, ihracatı be
lirledikten ve hangi oranlarda az gelişmiş ülkelerin 
ihracat yapabilme durumunda olduklarını bildirdik
ten sonra şunu söylüyor : I 

«Bunun sonucunda gelişen ülkelerin ara ve ya
tırım malları ithalatına önemli ölçüde kısıtlamalar I 
gelmiştir. Bu durumda gelişen ülkeler için, gerçek I 
anlamda sanayileşmekten başka bir ekonomi politi
kası alternatifi kalmamıştır.» 

Hangisi doğrudur değerli arkadaşlarım? Alınan 
son ekonomik kararlar mı doğrudur, 1980 programı
na geçen bu ilke mi doğrudur? Aslında bu ilke doğ
rudur. Türkiye'nin başkaca bir çıkar yolu yoktur. 
Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulmak için, dış kay- I 
naklardan mümkün olduğu kadarıyla soyutlanmak 
zorundadır. 

Şimdi alınan son ekonomik kararlarla Devlet I 
Planlama Teşkilatında yapılan operasyonu bütünleş-
tirirsek, bu kürsüde buna Sayın Sevil Korum da de- I 
ğindiler ve söylediler, aslında ortaya nasıl bir olay 
çıkıyor, nasıl bir değerlendirme çıkıyor; onu vurgu
lamak isterim. | 
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Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatın
da yapılan bu değişiklik olayı, aslında iç sömürü me
kanizmalarını daha düzgün ve daha etkin bir biçim
de çalıştırarak sermaye gelirlerinin büyümesini artır
mak amacıyla bir yönetim oluşturmaktır. Ben elbet
te ki, burada oturan değerli arkadaşlarıma bir şey 
demiyorum; ama bana söyleyebilir misiniz ki, 1962' 
lerden beri planlı kalkınma döneminin başladığından 
bu yana, hangi arakadaşımız kalmıştır? O arkadaş
larımızın hangi amaçla sözleşmelerini feshederek gö
revlerinden uzaklaştırmalardır? Bunu izah etme ola
nağı yoktur. Yani biz sadece ehliyetli insanları getir
meye çalışıyoruz. Biz sadece dürüst insanları getir
meye çalışıyoruz. 

Şu söylenebilir mi ki, aslında orada çalışan arka
daşlarımız bugüne dek yeteneklerini, becerilerini ve 
gerçekten dürüstlüklerini, bu konudaki bilgi dene
yimlerini ve bilgi birikimlerini kanıtlamış insanlar 
değiller miydi? 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Karabörk-
lü. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Aslında bu, bugünkü siyasal iktidarın gerçek ni
yetini ve amacını ortaya koyan bir ciddi olaydır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu vurgulayarak 
sözlerime son vermek istiyorum. Bugünkü Anaya
sanın iki temel tercihi vardır. Bu temel tercihlerden 
biri özgürlükçü çoğulcu, çok partili dediğimiz demok
rasiyi benimsemesi ve onun temel ilkelerini öngör
mesidir. İkinci temel tercihi sosyal devlet ilkesini ge
tirmesi ve bu sosyal devlet ilkesinden hareketle dev
lete ekonomik ve sosyal görevler vermesidir. Özellik
le 1968'lerden beri Adalet Partisinin sayın yönetici
leri ve yönetimleri birinci temel tercihi çok açık bi
çimde çiğnemişlerdir. Şimdi hem Devlet Planlama 
Teşkilatında yapılan operasyonla, hem de son alınan 
ekonomik kararlarla devleti ülkenin sosyal ve ekono
mik yaşamından soyutlamak suretiyle bu temel ilke
sini de ihlal etmiş bulunmaktadırlar. Yani siz devleti 
ekonomik hayatta, sosyal hayatta yok farz edecek
siniz, sermayenin kesin egemenliğini getireceksiniz. 
Bu mümkün değildir değerli arkadaşlarım. O itibar
la şimdiye kadar, bunu dilerseniz Anayasanın sosyal, 
ekonomik ve siyasal demokratik bir bütünlüğü ola
rak da niteleyebilirsiniz; ama, Adalet Partisi yöneti
mi bugüne dek Anayasanın bu sosyal, ekonomik, si
yasal ve demokratik bütünlüğünü bir türlü içine sin-
dirememiştir. Son alınan ekonomik kararlar da bu
nun en açık örneğidir, 
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Değerli arkadaşlarım, bugün Batı ile sosyalize 
oluyor, Batı sosyalizasyon hareketleriyle sola kayı
yor. Oysa Türkiye'de biz en masum sanayii bile de
ğerli arkadaşlarım, bırakınız birtakım kesimleri, âde
ta dış sermayeye peşkeş çekmek için, dış sermayeye 
sunmak için özel gayret sarf ediyoruz. Ülkenin bugün 
içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkması için 
devletin ekonomik hayata, sosyal hayata müdahale 
etmesi şarttır. 

Şimdi başka bir olay: Burada belki bir mazeret 
söylenecek; ama, çok istirham ediyorum, Almanya 
Maliye Bakanı Matthofer de gelmiş olsa, Almanya 
Maliye Bakanı Matthofer'le de buluşması mümkün 
bulunsa sayın müsteşarın, burada bulunması gerek
mez miydi? Türk ekonomisine yön vermek duru
munda olan sayın müsteşarın Parlamentonun deneti
mi yapılırken bu sıralarda oturması gerekmez miy
di? Ama göremiyoruz Sayın Turgut Özal'ı. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karabörklü. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu Parlamentoya, bu Parlamentonun 
denetimine hepimiz saygılı olmak zorundayız. Bu bi
zim müsteşarımız da olabilirdi. O zaman o sıralarda 
oturan değerli arkadaşlarımın da böyle bir eleştiriyi 
getireceklerinden kuşku duymuyordum; ama, bir sa
at için dahi olsa Planlama Müsteşarının buraya ge
lip Planlamaya ilişkin Parlamentonun yaptığı eleş
tirileri dinlemesi ve onları en azından not alması ge
rekirdi; ama, bu siyasal iktidar için maalesef bir ta
lihsizlik olmuştur. 

BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Karabörklü. 
Sürenizi 3 dakika geçtiniz. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bugün Türkiye aslında jeopolitik ko
numuyla doğal zenginliklerinin avansını yiyor. 1965' 
lerden beri Türkiye'nin belli bir kalkınma hızına 
ulaşması, bu doğal zenginliklerinin ve jeopolitik ko
numunun yediği avansla ilgilidir. O avans tükenmek 
üzeredir. Artık dışa bağlılık, dış kaynaklara bağlılık 
mutlaka azaltılmalıdır. Programda da belirtildiği gi
bi bunun başka bir alternatifi yoktur. Türkiye'nin 
ancak kendi öz kaynaklarına dönerek bu öz kaynak
ları en rantabl biçimde çalıştırarak, halkının gönül
lü gücünü arkasına alarak, halkının tercihlerini dik
kate alarak ve bir plan disiplini içerisinde kalkın
ması, ekonomik kalkınmasını ve sosyal gelişmesini 
sağlaması mümkündür. Yoksa bugüne dek Adalet 
Partisinin izlediği politikalarla yozlaşan ve özellikle 
son ekonomik kararlarla büsbütün ayıplı hale gelen 

bugünkü kapitalist sistemle ne ekonomik kalkınma
mızı sağlayabiliriz, ne de bugünkü bunalımlardan çı
kabiliriz. 

CHP adına şükranlarımı sunuyorum. Bütçenin 
hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim değerli 
arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabörklü. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmış

tır efendim. 
Şahısları adına Sayın Mehmet Çatalbaş, buyurun 

efendim. (Alkışlar) 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1980 yılı Dev
let Planlama Teşkilatımızın bütçesi üzerinde şahsi 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Ko
nuşmama başlamadan evvel değerli Yüce Meclis 
üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 

Adalet Partisi olarak biz, yürüyen ve yükselen 
büyük bir ekonominin davasının peşinde olduk yıl
larca. Duran ekonomiyi hiç bir defa düşünmedik. 
Ekonominin kendisine özgü kuralları var. Bu kural
lar içinde bir ülkede para arzı'% 101, emisyon % 114, 
Merkez Bankasındaki krediler !% 79,9 seferber ol
muşsa, bunun yanında eğer o ülkede üretim % 95 -
96'lardan i% 40 - 45'e düşmüşse, o ülkede 1 nci, 2 nci, 
3 ncü kalkınma dönemlerinde kalkınma hızı % 7,7' 
lerden '•% 7,8'lerden, 1% 7,5'lerden eğer yüzde sıfıra 
düşmüşse, demek ki Cumhuriyet Halk Partisinin 22 
aylık döneminde bir duran ekonomi, kaynakları israf 
edilmiş bir ekonomi, alınan siyasi ve iktisadi tedbir
lerin hepsi ters olan bir ekonomi, yurdu bu duruma 
getirmiştir, ülkeyi bu duruma getirmiştir. 

16 yıllık plan döneminde işte hâsıla ortada. Bura
da çok güzel akıcı üslupla konuşup da ekonomik kai
deleri tersine çevirmek, fikirleri ters olarak ifade et
menin bir anlamı yok. Sayın Karabörklü gayet güzel 
konuştular, gerçekten üslubuna ben de çok hayran 
oldum; fakat fikriyat yönünden tamamiyle tersini 
söylediler. 

Dışa bağımlılığı biz de istemiyoruz. 22 ay iktidar 
sizde idi, Hükümet oldunuz; ülkeyi dışa bağımlılıktan 
kurtaracak hangi tedbiri aldınız? Bir tanesini niçin 
söylemiyorsunuz? Şurada bir tanesini ifade ediniz, 
bizim de notlarımızda olsun da diyelim ki bu var 
burada, doğrudur. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Jill geliyor. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Onat. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Devlet 

Planlama Teşkilatımız 22 aylık dönemde, o teşkilat 
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içinde, memleket ve milletine gönül ve kafa yapısı ı 
bakımından çok büyük değerli hizmetler veren, oto
rite sayılan bir çok memleket çocuğunun kıyımına 
uğramıştır. Bunların hepsinin listesi var. Bunları ara
nızda da bilenlerin sayısı % 95, niçin itiraf etmiyor- . 
sunuz? Bu arkadaşlarımızın yerine getirdikleriniz ne
rede şimdi, soruyorum size, gösterin? O arkadaşla
rımızın bu memlekette yaptığı değerli çalışmaları 
hiç kimse inkâr edemez, inkâr ettiği takdirde gözü
ne, dizine durur ve doğru değildir. 

Siz bu ülkeyi, 1950'ler Türkiye'sini 1978'lerde 
enerjisinde 21 katına, demirinde 7,5 katına, hububa
tında 8 katına, çimentosunda 7,5 katına çıkan bir ül
keyi, şekerinde 12 katına çıkan bir ülkeyi ve her yıl 
brüt olarak ı% 2,6 nüfusu artan, yılda net olarak 
1 300 000 inşam artan, dünyadaki mevcut memleket
ler ve uluslar içinde en dinamik nüfusa sahip olan 
bir ülkeyi nasıl geri kalmışlıkla halen itham edebil i- I 
yorsunuz? Türkiye geri kalmış bir ülke değil; eko
nomik gelişmesini yapan ülkeler içinde bir ülke. O 
ülke ki, 156 devlet arasında dünyada gıda maddele
rini satın almayan yedi ülkeden birisi, ama sayeniz
de 1980 yılı idrakine, mahsulüne gittiğimiz zaman 
zannediyorum ki, ekmediğiniz ve bir uçtan bir uca 
rehin ettiğiniz Türk topraklarından o eski verimi ala-
mayacak, Türkiye belki gelecek yıllarda şeker veya 
buğday ithal etmek durumunda kalacaktır, bunu 
esefle arz etmek istiyorum. I 

Onun- için burada laf üretme yerine memlekete 
verdiğiniz hizmetleri anlatın, ekonomide aldığınız 
tedbirleri anlatın, bir ülke ki özetini sunduğum eko
nominin değişmez kuralları içinde şu meselelere bağ
lıdır. Gelin bir taneniz iktisadi bir tartışma açalım I 
da bunun aksi olduğunu söyleyin, bunu tartışalım ve 
Yüce Meclise teklif ediyorum, bir iktisat şûrası ku
rulsun, bütün partilerden bir iktisat şûrası kurulsun, I 
memleketin iktisadi davalarını o şûra Yüce Meclisle
re getirsin, bu parti şu kararı aldı, bu parti bu ka- I 
rarı aldı, o parti o kararı aldı, çekişmesi bir yerde 
bitsin. 

Ben daha lisede okuduğum yıllarda bir iktisat 
şûrası kurulması meselesi o günkü Türkiye'de gün
cel bir konu idi, sene 1980 hâlâ yüzdeyüz gerekli 
oları bu konunun üzerine Yüce Parlamento eğilme- I 
miş Türk Milleti eğilmemiş. Nefes aldığınız zaman 
iktisat var, ayağınızı attığınız zaman iktisat var, fa
kat Yüce Parlamentonun çatısı altında şu komisyon I 
var, bu komisyon var, öbür komisyon var, fakat bir 
tane iktisadi komisyon yok. Gelin bu meselenin üze- I 
rinde ciddiyet ve hassasiyetle duralım. J 
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GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Bayram çikle
ti, Evore, Jill geliyor. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Ülkeyi Bul
garistan'a kul ettiniz. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Akıl akıl
dan üstündür, bizim göstereceğimiz, arkadaşlarımız
dan her hangi birisinin göstereceği bir yol, bir çıkış 
noktası olabilir. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Elektriği 
Brejnev'den, Jikov'dan alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin bütün yatırımlarında, bütün 
çalışmalarında, bütün fizibilitelerinde yapabilirlik 
raporlarında, gerçek mühürü olan Devlet Planlama 
Teşkilatımızın bütün siyasi görüşlerden arınmış ola
rak, memleketin güzide evlatları tarafından derhal 
kadrolaştırılması kaydıyla bu güzel kuruluşumuzun 
bugüne kadar verdiği hizmetlerin hepimizin sayei 
gayretiyle tahkim edilmesi kaydıyla yakın dönemde 
çok büyük hizmetlerine ve çalışmalarına gene hepi
miz birden tanık olacağız. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Pilav istiyor
dunuz zamanında, büyük aşama. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Siz pilav 
istemediniz de, plan istediniz de ne yaptınız? Onu 
söyleyin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum kar
şılıklı görüşmeyin, buyurun. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Laftan 
başka ne getirdiniz onu söyleyin. 

VELÎ YILDIZ (tçel) — Stfni getirdik buraya. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çatal baş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yeraltı, 

yer üstü varlıklarını seferber edebilecek bir ülke ola
rak... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Planlamayı ça-
tallama. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ben biraz 
da konuşmacılarınıza cevap veriyorum, onun için plan 
üzerinde zaten grubumuzun görüşçüsü konuştular Sa
yın Onat. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Siz şahsınız 
adına konuşuyorsunuz ama. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Şahsım 
adına konuşacağım ama bir yerde parti ekolü bakı
mından savunacaklarım vardır, takdir edersiniz. 
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SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Sen 
bizdensin Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Anlama
dım, siz hepiniz bize gelin de bu işi bitirelim. Bazı
larınız ayrı, Öbürleri gelsin de bu işi bitirelim, onlar 
bilir kendilerini. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum, görüşlerinizi bildi
rin. Bir dakikanız var Sayın Çatalbaş. 

ERTOZ VAHİT SUÎÇMEZ (Trabzon) — Şaşırt
tınız adamı. 

»BAŞKAN —- Sayın Suiçmez, tatlı olsun efendim 
biraz da. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Efendim, 
ben Devlet Planlama Teşkilatımızın Bütçesinin, ku
ruluşuna ve aziz Türk milletine hayırlı uğurlu olma
sını temenni ederken Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum ve teşekkür ediyorum. (AP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Hükümet adına Sayın Ceyhun, buyurun; süreniz 

30 dakikadır. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan

bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerinde görüş ve 
temennilerini izhar buyuran sayın grup sözcüleri ve 
kişisel görüşünü belirten sayın milletvekilinin tenkit 
ve temennilerini cevaplandırmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Mec
lisi derin saygıyla selamlıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi, Devletin eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında mühim rolü 
olan bir teşkilatın bütçesidir. Bu teşkilat, hepinizin 
malumu olduğu üzere, henüz Anayasamız kabul edil
meden 1960 yılında 91 sayılı Kanunla meydana geti
rilmiş değerli bir kuruluştur. Bu teşkilatın bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlarken, bugün huzurunuzda 
bulunan Hükümetin nasıl meydana geldiğine kısaca 
değinmekte ve bu hususu gözönünde tutmakta büyük 
yarar olduğu kanaatini taşıyorum. 

'Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere Hü
kümetiniz 14 Ekim seçimlerini takiben, mevcut Hü
kümetin beliren millet iradesi karşısında, kendisinin 
lîstifa etmesi gerektiğini ifade ederek, istifası sonucun
da bu Mecliste bulunan tüm parti arkadaşlarımızın 
açık desteğini vaat etmeleri üzerine kurulmuş bir 
özel hükümet yapısını haiz bulunmaktadır. Mecliste 
ekseriyet partisi değildir... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Anayasada özel 
hükümet yok. 
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DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam
la) — Ben böyle ifade ettim sayın dostum, kusura 
bakmayınız, 

Ekseriyet partisi değildir, çoğunluk partisi ayrı bir 
partidir. Fakat Hükümet, kendisini destekleyen ve 
Hükümete dahil olmayan diğer partilerle Yüce Mec
lisin 25 Kasımda güvenoyu alarak göreve başlamıştır. 

O halde, özel yapısına rağmen, Anayasamızın ön
gördüğü Yüce Meclisin güvenoyuna layık bir Hükü
met bugün işbaşında bulunmaktadır. Bu Hükümet, 
25 Kasım tarihinde güvenoyunu almış, 30 Kasım ta
rihinde bütçesini Yüce Meclislere, Anayasanın amir 
hükmü gereğince, sunma mecburiyetinde kalmıştır. 
Dolayısıyla, 5 günlük bir çalışma ile, kendisinden ön
ceki Hükümetin hazırlamış olduğu Bütçe Kanununu 
gözden geçirerek, Anayasanın amir hükmünü yerine 
getirmiş. 

' Yine Anayasamızın, bütçelerin programlara ve 
planlara dayalı olması amir hükmünden de hareket 
ederek, yürürlükte bulunan Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının 1980 yılı Programını da hazırlayarak 
Yüce Meclislerin bilgilerine sunmuştur. 

Hükümetimiz kurulduğu zamanki Türk ekonomi
sinin durumunu özetle Yüce Meclisin bilgisine sun
maya, bugünkü ekonomik durumu tenkit eden de
ğerli grup sözcülerine de arzı cevap mahiyetinde ola
cağından dolayı, müsaade buyurursanız gerek duyu
yorum. 

Hükümetiniz kurulduğu zaman Türk ekonomisi 
şöyle bir durum arz ediyordu : 

(Planlı dönemde son yıllara gelinceye kadar de
vamlı bir gelişme temposu içinde olan Türk ekono
misi 3 plan döneminde, yani 15 yılda, % 7 civarın
da bir kalkınma hızını gerçekleştirebilmiş idi. Bu de
vamlı gelişme hızı, benzer ülkeler içerisinde Japon
ya'dan sonra en yüksek kalkınma hızını teşkil edi
yordu ve bu hız, hürriyetçi demokratik bir rejim içe
risinde Büyük Türk milletimin eseri olarak elde edil
mişti. Yine bu hızın elde edilmesi sonucunda, Bü
yük Türk milleti kendi yiyeceği ve giyeceğini sağla
yan mutlu 7 ve 9 ülkeden birisi olabilmiş idi. 

Ayrıca, Türkiye'nin 50 milyona yaklaşan nüfusu, 
tabii ve beşeri kaynakları, bu milletteki büyük çalış
ma azmi ve devletine ve milletine sadakati, daha bü
yük potansiyellerin 'hizmete sokulması imkânını bah
şediyordu. 

Son 15 yılda, bütün bu iyi gelişmelere karşılık 
olarak, dış ödemeler dengesini sağlayamadığımız bir 
gerçekti. 1970 yılında yapılan büyük para operas-
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yonu ve bununla ilgili tedbirlerin yürürlüğe konma
sı sonucunda, bu darboğazın aşılması büyük ölçüde 
sağlanabilmiş ise de, 1974'te meydana gelen dünya 
petrol fiyatlarının birdenbire 4 katına çıkışı, bunun 
yanında, ileri sanayi ülkelerinin mamullerine yaptık
ları zamların sonucunda döviz dengemiz süratle açık 
vermeye başlamış ve Türkiyemiz, bu yeni ve önemli 
duruma maalesef süratli bir şekilde intibak edeme
miştir. 

©unun yanısıra, 1965 - 1970 dönemlerinde orta
lama % 60 civarında yükselme arz eden hayat pa
halılığı veya geçinme endeksleri, 1974 yılında birden
bire % 30'a çıkmış, 1975 yılında % 10'a. düştükten 
sonra, 1976'da % 15,6 ya, 1977'de % 24,1'e, 1978'de 
!% 52,6'ya, ve 1979'un ilk 11 ayında % 74'e, bu ayın 
sonu itibariyle ise % 81'e ulaşmış bulunuyordu. 

Aynı dönemde, bu yüksek enflasyona paralel ola
rak, yatırımların artış hızlarında da maalesef düşme
ler meydana gelmişti. 1974 yılında % 13,1, 1975'de 
% 23,8, 1976'da % 13,6, 1977'de % 6,9 artış gös
teren yatırım hızı, 1978 de bir önceki yıla göre % 11, 
1979'da 1978'e göre % 9 azalmıştır. 1979 yılı yatırım 
seviyesi, toplam olarak sabit fiyatlarla 1975'den daha 
aşağıda bulunmaktaydı. 1975 - 77 döneminin 3 yıllık; 
enflasyon hızı % 58 iken, bu hız 1978-79'da çok ar
tarak toplam c/c 187'ye ulaşmıştı. Yatırım artış hı
zının negatife geçmesi, 20 yıllık gelişme tarihimizde 
ilk defa olarak 1979 yılında milli gelirin artışının % 
0.9 gibi nüfus artışından da geri kalmasına sebep 
oluyordu. 

Sonuç olarak enflasyon, yatırımları süratle azalt
makta, üretim düşmekte, işsizlik artmakta, milli ge
lir azalmakta, bu ise tekrar enflasyonu körüklemeye 
sebep olmalkta idi. 

Tatbik edilen ekonomik ve mali politikalar sonu
cu ithalat iyice daralmış, karaborsa hızla gelişmiş, 
kaçak ithalat önü alınmaz hale gelmişti. Meydana 
gelen çift fiyatlar memlekette karaborsayı büyük çap
ta beslemekte, devlet gelirleri azalmakta, haksız para 
kazananlar ise çoğalmakta idi. 

Diğer taraftan, yatırımların azalması, yeni iş sa
halarının yeterli miktarda açılamaması sonucu Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve devlet kuruluşları aşırı istih
dam merkezleri halline gelmiş bulunmaktaydı. 

Bütün bunların sonucu olarak maliyetler aşırı de
recede yükselmiş, zararlar inanılmaz boyutlara var
mış, bu durumlar değişmediği takdirde sübvansiyon
ların, Kamu İktisadi Teşebbüsleri zararlarının 1980 
yılında 200 milyarı bulacağı hesap edilmiş bulunu
yordu, 

| Hükümetiniz tespit ettiği bu tablonun sonucunda-
dır ki, Yüce Meclislerde okuduğu, 19 Kasım 1979 gü
nü okuduğu programında, Türkiye'nin önünde duran 
3 meseleden,-anarşi, ekonomi ve kalkınmadan - eko
nomiyle ilgili olarak şu tedbirlerin alınmasında za
ruret görmüş ve Yüce Meclisin takdirine mazhar 
olan Hükümet Programı ile bu tedbirlerin uygulan
ması, Yüce Meclisiniz, yani büyük Türk Milleti tara
fından Hükümetimize emredillmişiti. 

Şimdi müsaade ederseniz Yüce Meclisin takdirine 
mazhar olan ve güvenoyuna mazhar olan Hükümet 
Programının bu bölümünü aynen okuyorum: 

«... Türkiye'nin önünde duran en önemli mese
lelerden biri enflasyondur. Enflasyon kontrol altına 
alınmadıkça, ekonomik ve sosyal hayatı tanzim et
mek imkânsızdır. 

Hükümetimiz faildir fukarayı ezen, ekonomik ha
yatı ve devlet hayatını felce .uğratan enflasyonla, ne
tice alıcı amansız bir mücadeleye girişmeye kararlı
dır. 

Hükümetimiz ekonomik hayatı felce uğratmaya
cak, büyümeyi durdurmayacak, devletin bütçesini ve 
diğer gederlerini sağlam kaynaklardan finanse ede
cek doğru iktisadi ve mali politikaları da içine alan 
bir istikrar programını ciddiyet ve samimiyetle uygu
layacaktır. 

Ekonomimizin içinde bulunduğu durum, bütçe 
uygulamasının itina ile ele alınmasını gerektirmekte
dir. Hazırlanmakta olan 1980 bütçesi, enflasyonla ve 
işsizlikle mücadele eden bir bütçe olacaktır. 

Bu bütçeyle bir yandan yatırımlara işlerlik ve hız 
kazandırılırken, diğer yandan da hayat pahalılığmdaki 
artışların kamu personeli üzerindeki ağır tahribatını 
imkânlar ölçüsünde giderecek tedbirler alınacaktır. 

Bütçe kaynaklarının müessir, tutumlu ve verimli 
bir şekilde kullandırılması titizlikle izlenecektir. 

Enflasyonla mücadele; özellikle arz - talep denge
sinin bozulması önlenecek, fiyat artışlarını durdurucu, 
yokluk ve kuyruklara son verici, üretimi arttırıcı 
tedbirler alınacak, tasarruflar teşvik edilecek, kamu 
gelirlerinin arttırılmasına çalışılacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, hükümet programları büyük 
Türk Milletine Meclisler vasıtasıyla hükümetlerin 
hesap vermesinin birinci aracıdır. Hükümet program
larının gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği kontrol 
edilmeli ve bu kontrolün sonucunda hükümetlere he
sap sorulabilmelidif. 

Hükümetimiz Yüce Meclislere arz ettiği bu prog
ramdaki gerekçelerledir İki, 24 Ocak 1980 tarihindeki 
ekonomik istikrar programını ilan etmiştir. Bu eko-. 
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nomdk istikrar programı, konuşan sayın sözcülerin ;. 
ibir bölümü tarafından ekonominin sermayeye teslimi j 
şeklinde yorumlanmıştır. Müsaade ederseniz bu nok-
taya'bir açıklık ge'tirmıelk istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz burada şu Anayasa
nın mevcudiyetinden dolayı bulunuyoruz ve hepimiz i 
burada bu Anayasayı gerçekleştireceğimize and içtik ; 
ve burada kaldığımız sürece de bu andımıza sadığız. \ 
Bu Anayasanın giriş bölümünün 2 paragrafını yük- Ş 
sek mübadelelerinizle okuyacağım; j 

i 
«Bütün fertlerini, 'kaderde, kıvançta ve tasada or- ; 

tak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülkü- ; 
ler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri , 
ailesinin eşit ' halklara sahip şerefli bir üyesi olarak ; 
milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen j 
Tünk milliyetçiliğinden hız ve itham alarak ve; | 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesini, Milli Mü- ! 

cadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Dev- : 

rimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak; j 
I 

İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refa- [ 
hini gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı müm- ; 
kün kılacak demokratik hukuk devletini bütün huku- | 
ki ve sosyal temelleriyle kurmak için diye giriyor ; 

Anayasamız, j 
Okuduğum ikinci paragrafta Atatürk devrim ve '• 

ilkelerinden bahsedilmektedir. Büyük Atatürk, söylev \ 
ve demeçlerinde Türk ekonomisinin istikametinin ne | 
olacağını belirtmiştir. j 

j 

Müsaade ederseniz Büyük Atatürk'ün Ocak 1936 j 
tarihinde irad buyurdukları nutkun ekonomiyle ilgili . 
'bölümünü aynen okuyorum ; j 

«Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi, 19 
ncu asırdan beri sosyalizm nazariyelerinin ileri sür
dükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sis
tem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğ
muş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizce 
manası şudur : Fertlerin hususi teşebbüslerini ve 
şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir mil
letin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve 
çok şeylerin yapılmadığını gözönünde tutarak mem
leket iktisadiyatını devletin eline almak. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vatanında asırlardan 
beri ferdi ve hususi teşebbüslerle yapılmış olan şey
leri bir an evvel yapmak istediği ve görüldüğü gibi 
kısa bir zamanda da yapmaya muvaffak olduğu bi
zim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizm
den başka bir sistemdir.» 

18 . 2 . 1980 O : 3 
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın «40 ncı madde

si, bundan ilham alarak; 
«Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hür

riyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbest
tir. Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı ama
cıyla sınırlayabilir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ik
tisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürü
mesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağ
layacak tedbirleri alır» hükmünü getirmiştir. 

Anayasaya, her kelimesi ve harfine kadar sadık 
bugünkü Cumhuriyet Hükümetimiz, Anayasamızın 
40 ncı maddesinde Öngörülen ve Büyük Atatürk'ün 
temel fikirlerini ihtiva ettiğinden de hiç şüphemiz ol
mayan bundan esinlenerek ekonomik tedbirlerini açık
lamıştır. Bu tedbirler, hiç şüpheniz olmasın ki, Bü
yük Türk Milletinin 14 Ekim seçimlerinde meydana 
çıkan iradesiyle kabul edilen ekonomik felsefenin uy
gulama alanına sokulmasından . başka bir şey değil
dir. 

Yine bu konuda müsaade buyurulur ise, Büyük 
Atatürk'ün yabancı sermaye ile ilgili olarak 1923 yı
lında irad buyurdukları nutkun bir bölümünü oku
mak istiyorum : 

«Bizim memleketimiz vâsidir. Çok vâsi serma
yeye ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh, kanunlarımıza 
riayetkar olmak şartı ile ecnebi sermayelerine la
zım gelen teminatı vermeye her zaman hazırır ve şa
yanı arzudur ki, ecnebi -sermayesi bizim saimize ve 
servet-i sabitemize inzimam etsin, bizim için ve on
lar için faydalı neticeler versin.»' 

Hükümetimizin yabancı sermaye ile ilgili olarak 
getirdiği husus memleket ve millet menfaatini ko
ruyucu ve Atatürk'ün burada ifade buyurduğu hedef
lere dönük bir politikadır. 

Bu politikalar ile Hükümetimiz; enflasyonu mut
laka kontrol altına almayı, Türkiye ekonomisini ye
niden üreten bir ekonomi haline getirmeyi, Merkez 
Bankasını kilitli olmaktan kurtarmayı, Türkiye'yi 
yoklar ülkesi olmaktan çıkartmayı, Türkiye'yi kara
borsadan kurtarmayı, ihracat gelirlerini kısa. ve uzun 
vadede artırmayı, yatırım hamlesini yeniden hareke
te geçirmeyi, gelir dağılımını yeniden düzeltmeyi, İk
tisadi Devlet Teşekküllerini milletine yük olmaktan 
çıkartıp, 440 sayılı Yasanın amir hükmüne göre mü
debbir bir tüccar gibi çalıştırmayı, Türkiye'nin içeri
de ve dışarıda zedelenmiş bulunan güven hissini ye
niden ihya etmeyi, Türkiye'nin yakın gelecekte kendi 
petrolünü, şayet varsa, mutlaka, ne pahasına olursa 
olsun bulabilmeyi ve petrol faturasını iktisadi haya-



M. Meclisi B : 46̂  18 . 2 . 1980 O : 3 

tını felç eden bir unsur olmaktan çıkartmayı, sanayi
leşme hamlesinin daha da güçlenmesi, için yabancı 
sermaye getirmeyi öngörmektedir. 

Buna varabilmek için hangi araçları kullanmak 
lazımdı? 

Sayın milletvekilleri, Hükümetiniz bu kararlan 
alırken asla ekonomi ilminin gereklerinin dışına çık
mamıştır. Hiçbir siyasi düşüncenin etkisi altında kal
maksızın memleket ve milleti içinde bulunduğumuz 
bu olağanüstü şartlardan bir an önce kurtarabilmek, 
Türkiyemizi huzur ve güven ortamına kavuşturabil
mek, halkımızı her aradığını, her noktada bulabilir 
hale getirmek için, ekonominin gereklerine uygun 
olarak, şu araçları kullanmayı öngörmüş ve tedbir
lerle bunları ilan etmiştir. 

Gerçekçi bir kur politikasının takip edilmesi za
ruridir, bu hedeflere ulaşabilmek için. Kur politikası 
ihracatı ve diğer döviz girişlerini cezalandıracak şe
kilde değil, mükâfatlandıracak şekilde olmalıdır; bu 
yapılmıştır. 

İhracatımızın da geliştirilebilmesi için özel tedbir
ler uygulanmalıdır; getirilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin verimli çalışabil
mesi için gerekli tedbirler alınmalı, devletin altından 
kalkamayacağı sübvansiyonlar son bulmalıdır. Kö
mür, alüminyum ve ferrokromda, üretilen elektrik 
ve gübre .hariç devlet tüm sübvansiyonları kaldırarak 
bu yola gitmiştir. 

Ekonomi ihtiyacı kadar ithalat yapabilmelidir. 

Ekonominin gelişmesine engel olan bürokratik 
mekanizma düzeltilmelidir. Yasalara aykırı olarak 
kurulduğu iddia olunan Teşvik ve Uygulama Daire
siyle, Yabancı Sermaye Dairesinin Başbakanlıkta top
lanması, 933 sayılı Yasanın Devlet Planlama Teşkila
tına, dolayısıyla Başbakanlığa verdiği yetkiye dayalı 
olarak meydana getirilmiştir. 

Ekonominin ilerisinde koordinasyon ve karar bü
tünlüğü sağlanmalıdır. 1968 Programı tetkik buyu-
rulduğu takdirde, ekonomi idaresinde koordinasyon 
ve karar bütünlüğünü sağlamak üzere Koordinasyon 
Kurulu ile Para ve Kredi Kurulunun bu programda 
olduğu, 1969 - 1970 programlarının da dahil bulun
duğu görülecektir. 

Vergi sistemindeki adaletsizlikler düzeltilmelidir. 
Vergi Yasası Bakanlar Kurulunda görüşülmüş ve Yü
ce Meclislere takdim edilmiştir. Bu yasayla Hükü
metimiz bir taraftan sabit, dar gelirli, dul ve yetim 
vatandaşlarımızın hayat seviyelerini yükseltici, vergi 
dilimlerini onlar lehine düzeltici bir nizamı getirir

ken, diğer taraftan asgari ücretin vergi dışı bırakıl
ması suretiyle de, yine bu tabakaya hitap edici ayrı 
bir düzenleme getirmektedir. Bizim ilk hesaplarımıza 
göre bu ikisinin tutarı 108 milyar Türk Lirası civa
rındadır. 108 milyarlık bir gelirini sabit ve dar gelirli 
vatandaşlarımızın hayat seviyelerini yükseltmek üze
re Hükümetiniz onların emrine vermeyi uygun gör
müştür. Tabii nihai karar Yüce Meclislerin olacak, 
Vergi Yasası Yüce Meclislerin kararıyla son şeklini 
bulacaktır. 

Yine Hükümetiniz düşündüğü bir düzenlemeyle,. 
bilhassa devlet memurlarının hayat pahalılığına kısa 
sürede intibakını sağlayabilmek için, enflasyon hızına 
paralel bir ücret artış sistemini yıl içerisinde getirici 
bir mekanizmayı da Yüce Meclislere sevk etmek üze
redir. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi siyasi iktidar
ları Anayasa ve onun öngördüğü planlı kalkınmayı, 
Anayasanın öngördüğü şekilde, kanunlara uygun ola
rak harfiyen yerine getiren siyasi iktidarlar olmuşlar 
ve Türk Milletinin bugün ulaştığı ekonomik seviye
de, kabul buyurulmalıdır ki, bu iktidarların büyülk 
payı olmuştur. 

Geçen yılki bütçe konuşmaları dolayısıyla 15 yıl
da Büyük Türk Milletinin neleri başarabildiğini ifa
de etmiştim. 1963 - 1977 yıllarını kapsayan 15 sene
de büyük milletimiz, kendisini idare eden bütün si
yasi iktidarların emeği de dahil olmak üzere, çimento 
üretimini 5 katı, çelik üretimini 7,5 katı, elektrik üre
timini 4,75 katı, hampetrol üretimini 3 katı, kâğıt 
üretimini 4 katı, suni gübre üretimini 13 katı, hubu
bat üretimini 1,7 katı, linyit üretimini 3,5 katı artır
mayı başarabilmiştir. 

Yine bu dönemde milli gelirini 1963 yılındaki, sa
bit fiyatlarla, 84 milyardan 1977 yılında 205 milyara 
çıkartarak, 2,44 katı artırabilmiştir. 1963 yılında sa
bit fiyatlarla 2 817 lira olan fert başına gelir, 1977 
yılında 4 765 liraya ulaşabilmiştir. 

Ne yazıktır ki, ilk defa olarak Türkiye tarihinde 
plansız geçen 1978 yılı ve Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının ilk uygulama yılı olan 1979 yılında 
bu ilerlemeler duraklamış, hatta 1979 yılında gerile
meye doğru gitmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı şu anda yü
rürlükte olan bir plandır ve Hükümetiniz bu planın 
1980 yılı programını Yüce Meclislere sevk etmiştir; 
ama Hükümetiniz yine Yüce Meclis tarafından ka
bul edilen programında ifade edildiği gibi, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planını değiştirmeyi Yüce Mec-
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üslere ifade etmiştir ve değiştirecektir; fakat bu, de
ğiştirme tarihine kadar Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının uygulanmayacağı anlamına gelmemeli
dir vê  böyle bir şeyi Hükümetiniz* asla düşünmez ve 
bugüne kadar da düşünmemiştir. 

Getirmiş olduğumuz bu tedbirlerin Türkiye'nin 
sosyal yapısını sarsmaması için her türlü tedbiri al
maya Hükümetiniz kararlıdır ve bir bölümünü almış
tır. Son ekonomik kararlar ile Türk ekonomisi ser
mayeye teslim edilmemiş, biraz önce ifade ettiğim 
gibi, Anayasamızın öngördüğü karma ekonomi dü
zenini, Atatürk ilkeleri istikametinde uygulanmaya 
sokulmuştur. "Plan rafa kaldırılmamıştır, plan yürür
lüktedir, onun 1980 yılı programı yürürlüktedir ve 
o programa dayalı olarak şu anda Yüce Meclisiniz 
bu bütçeleri müzakere etmektedir, 

Türkiye ve Türk Milleti bütün tarihi boyunca ba
ğımsız olmuştur, bağımsız kalacaktır. Bu Mecliste 
bulunan bütün siyasi parti mensupları bağımsızlığın 
gerçekleşmesi için and içmişlerdir ve büyük millet 
olarak and içmiştedir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

. Tüketim sanayiini Türk Milleti 1970'lerde aşmış, 
1975'lerde motor yapabilir bir hale gelmiştir. Enflas
yonu körükleyenin biz olmadığımızı, Hükümetimizin 
ekonomiyi devraldığı tarihteki tabloda ifade ettim. 
1980 Programı ile alınan ekonomik tedbirler arasın
da hiçbir fark yoktur. Her ikisi birbirinin mütemmi
mi ve tamamlayıcısıdır. Adalet Partisi siyasi iktidar
ları yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, sosyal ve 
kültürel kalkınmaya da gerekli önemi vermiş ve Türk 
köylüsü 1970'lerden 1979*lara refah düzeyi artarak 
gelmiştir. Sosyal adaleti yaygınlaştırıcı her türlü yasa 
Adalet Partisi siyasi iktidarları tarafından Meclislere 
getirilmiş ve çıkartılmıştır. 

Kültürel kalkınmada, eğitimin milliğinde, Anaya
samızın öngördüğü istikamette, dini eğitimin yapıl
masında, imam hatip okullarının açılmasında en bü
yük pay Adalet Partisi siyasi iktidarı ile Demokrat 
Parti siyasi iktidarına aittir. Bunları burada evvelki 
gün Sayın Başbakan ifade buyurdular. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetiniz bütün Türk 
Milletinin hükümeti olarak Türkiye'nin içinde bulun
duğu ağır şartları da gözönünde tutarak Yüce Mec
lisimizin birlik ve beraberlik içerisinde 1980 Yılı Büt
çesini en iyi şekliyle çıkartacağından emin bulunmak
tadır, 

Büyük Türk Milletinin hükümeti olarak ve Yüce 
Meclisin itimadı üzerimizde bulunduğu sürece bu gö
revde kalıp millete hizmet etmeyi en büyük şeref sa
yan bir hükümet olarak, bu düşüncelerle Yüce Mec
lisi en derin saygıyla selamlıyor. 1980 Yılı Bütçesinin 
Büyük Türk Milletine huzur, güven ve saadet getir
mesini, hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan ni
yaz ediyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan lütfen kürsüden ayrılmayın, sorular 

var. 
Sözlü soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Ali Gürbüz... 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayı Bakan, Edirne Milletvekili Sayın Süleyman 

Sabri Öznal tarafından yazılı olarak verilmiş soru 
önergesini okuyorum : 

«1. Bugüne kadar köylünün ürettiği ürünlere da
yalı un, konserve, pirinç, soğuk haya deposu ve di
ğer tarım sanayii ile ilgili projelere «olur») verilme
miştir, verilmemektedir. Köylünün ortaklaşa kurma
yı çok arzu ettiği bu sanayilere Devlet Planlama Teş
kilatında bir zihniyet değişikliği ile taraf olunması 
düşünülmekte midir? 

2. Bu yatırımlarla gıda sanayiini kurarak, köylü
ye taraf olunacaksa, fizibilite dosyaları dahil, tüm 
mühendislik evrakının, köy ortak yatırımları için, 
Devlet Planlama tarafından ücretsiz ve öncelikle ha
zırlatılması düşünülüyor mu? 

3. Bir ilim ve hesap örgütü olan Devlet Planla
ma Teşkilatının değerli elemanlarının kıyımı demek 
olan sözleşme fesihlerinin politik bir kıyım olarak 
değerlendirilmesine ne dersiniz? 

Üniversite gibi özerklik getirilerek Devlet Plan
lama Teşkilatının tam bakımsız bir devlet kuruluşu 
haline getirilmesini, ülkemizin doğal kaynaklarını 
planlamada ve meydana çıkarmada daha hayırlı ola
cağına inanıyor musunuz?» 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam
la) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; 

Hükümetimiz ihracata dönük her türlü sanayii 
veya her türlü mamul üretimini kim yaparsa yapsın 
desteklemeye hazırdır ve emrindedir. 

Devlet Planlama Teşkilatındaki personel tasarrufu 
ile ilgili görüşümü daha önce arz etmiştim. Devlet 
Planlama Teşkilatının özerk bir müessese haline ge
tirilmesi, yüksek malumları olduğu üzere, üniversite 
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heyeti tarafından Milli Birlik Komitesine takdim edi- • 
len Anayasa taslağında mevcut idi. Milli Birlik Ko
mitesi ve onu temsilen Kurucu Meclis, böyle bir or
ganın bir hükümete istişari organlık vasfına haiz ola
mayacağını, o takdirde hükümetin ekonomi ile ilgili 
kiminle istişare edebileceğini kestiremeyeceğini ifade 
ederek özerkliği kaldırmış bulunmakta ve Anayasa-
nuzın öngördüğü bu sistemi getirmiş bulunmaktadır. 
Dolayısıyla böyle bir hususu düşünmemekteyim ve 
esasen Anayasamız da düşünmemiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ali Güfbüz, sorunuzu rica edeyim. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, aracılı
ğınızla Sayın Bakanımızdan aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını istiyorum : 

1. Sabık Ecevit Hükümeti döneminde Devlet 
Planlama Teşkilatına kaç uzman ve ne kadar uzman 
yardımcısı alınmıştır? 

2. Destek hizmet görevlisi olarak kaç kişi alın
mıştır? 

3. Türk vatandaşlığından çıkarılmış, Türkiye'ye 
girmesi yasaklanmış bir kişinin Sayın Ecevit Hükü
meti döneminde Devlet Planlama Teşkilatında görev
lendirildiğini gazetelerden okumuş bulunuyoruz. Bu 
kişi hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. Devlet Planlama Teşkilatının maliyet hesabını 
yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam
la) — Yazılı olarak arzı cevap eylerim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. (AP ve MHP sıralarından 

alkışlar). 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Hayır, o zaman tekrarladım Sayın 

Onat, tekrarladım; başka soru soran arkadaşım... 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Soru niteliğin

de değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Olmaz, öyle bir usul de yok, rica 

edeceğim. 
Son söz milletvekilinindir. 
Sayın Sevil Korum, buyurun efendim. (CHP sı

ralarından alkışlar). 
Sayın Korum, 10 dakika süreniz var efendim. 
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SEVİL KORUM (İstanbul) — Peki Sayın Başka
nım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Ekrem Ceyhun, son önlemleri AP'nin eko

nomik felsefesinin uygulaması olarak niteledi. Ger
çekte daha geriye gitmek lazımdı, 1950'den bu yana 
uygulanan ekonomik politikasının bir devamı; dola
yısıyla bugünkü bunalımı, bugünkü ekonomik buna
lımı yaratan politikalar. O zaman çok garip bir man
tık ortaya çıkıyor; bunalıma neden olan yaklaşım ile 
bunalımdan çıkılacak... Buna söyleyenlerin de inan
madığı açık. Çünkü, inansalar, 21 aylık CHP azınlık 
uygulamasını «bunalım nedeni»» diye göstermek, or
taya koymak çabası içerisinde bulunmazlar. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ceyhun, «Dördüncü 
Planı uyguluyoruz, çünkü yürürlükte olan Dördüncü 
Plandır. Bunun 1980 programının uygulaması söz 
konusu^ dedi. Ben, öğrenmek istiyordum; acaba alı
nan önlemlerin hangisi 1980 programında var? Bu 
bir< 

2. Bu kararların oluşması nasıl oldu? Normal 
olarak bir kararname, ekonomik konularla ilgili bir 
kararname çıkacağı ekonomik konularla ilgili bir ka
rarname çıkacağı zaman eğer programda bulunan 
bir önleme ilişkin ise, Yüksek Planlama Kurulunda 
görüşülmesi, tartışılması, Yüksek Planlama Kurulu 
kararı haline gelmesi gerekir idi; ondan sonra Bakan
lar Kuruluna sunulur idi. Ancak, kararnamelere bak
tığımız zaman, görüyorsunuz hiçbirinde şu gün, şu 
tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararı uyarınca den
memiş. Bunların Yüksek Planlama Kurulu kararları 
nerededir ve hangi 1980 yılı programının uygulaması
dır? 

Onu göremiyoruz. Dolayısıyla bunun 1980 yılı 
programının uygulaması olduğunu söylemek mümkün! 
değil ve artık, bunun Dördüncü Plana uygun olduğunu 
söylemek mümkün değil. Motor sanayiinin özel kesi
me açılması mı Dördüncü Plana uygun? Sigara te
kelinin Devletten alınması mı Dördüncü Plana uy
gun? Yabancı sermayeye tarım, madencilik dahi 
tüm sektörlerin açılması mı Dördüncü Plana uy
gun? 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi ve MHP söz» 
çillerini dinledim. Dördüncü Planı sosyalist ekonomi 
modeli oluşturmakla suçluyorlar. Bugün herkesin ya
kındığı bunalımın temel nedenini oluşturan dışa ba
ğımlılığı azaltmayı amaçlayan politikalar sosyalist 
diye niteleniyor. Garip bir sosyalizm tanımı doğru
su. Böylece Adalet Partisi ve MHP, ekonominin da-
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ha da dışa bağımlı olmasını savunuyorlar. Nitekim 
uygulamaya koydukları politikalar da bunu gösteri
yor 

AETye ekonomimiz hazır değilken, tam üyelik 
baş/vurusu ile iyice AET*ye bağlanma... 

Kararnameler ile tarımı, madenciliği ve bankacı
lığı yalbancı sermayeye açarak dışa iyice bağlanma... 

Fiyat kontrollerini kaldırarak, döviz yokken itha
latı kolaylaştırarak, ilbere ederek dışa bağımlılığı ar
tırmak... 

Ekonomiyi serbest piyasa konşullarında çalıştıra
cak ve daha da dışa bağlanacak özel sermaye ve ya
bancı sermaye ile kurtarmaya çalışan ilkel kapitalist 
yaklaşımını benimseyen Adalet Partisi Azınlık Hü
kümeti, dışa bağımlılığı azaltmayı ekonomiyi kendi 
'kaynaklarına dayanarak ve kendi kaynaklarına güve
nerek büyümeyi öngören Dördüncü Plana karşı çıkı
yor. Bu, çok doğal. 

Şimdk değerli Adalet Partili milletvekili arkadaş
larıma sormak işitiyorum!: Milliyetçi Adalet Partisinin 
rrtffiyetçi petrol politikasını, size 25 Ocak tarihli Res
mi Gazeteden okuyorum : 

«.Türkiye'nin petrol ihtiyacının süratle karşılana-
bilrrıesi maksadıyla petrol aramalarında yerli ve ya
lbancı her türlü imkânın seferber edülmeisi milli bir 
politika olarak töspit ddilm'iştir.» 

Şimdi Adalet Partili arkadaşlarıma sormak isti
yorum; gayri milli petrol politikası nasıl olur? Bu 
milli pötrol politikasıysa, gayri millisi nedir? Çok 
merak ettim, yani milli olmayanı nedir? Çok merak 
ettim, öğrenmek istiyorum. (CHP sıralarından alkış
lar) 

«Dışa bağımlılığı azaltıyoruz, biz de Dördüncü 
Plana bağlıyız» diyen Adalet Partililer, şu milli eko
nomi politikasını bir kez daha içlerine sindirsinler iyi
ce. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dışa bağımlılı
ğını ve Türkiye'nin • dışa bağımlılıktan doğan ekono
mik bunalımını daha da dışa bağlanarak çözemezsi
niz. 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel, bilimlsel ve 
gerçekçi olmayan ve demokraisi ve çok partili rejim'in 
özüne ters düşen bir savı öne sürüyor. Ne dedi Sayın 
Başbakan? «Günümüz Türkiydsi ekonomik kioşulla-
ırında tek çözüm yolu, AP Azınlık Hükümetinin uy
gulamaya koyduğu ekonomi politikasıdır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu görüş bilimsel değildir, 
gerçekçi değildir ve demokratik değildir. 

Bilimsel değildir, çünkü ekonomi politikasında 
2 kere 2 dört değildir. 4*e varmak amaç ise l'i 3 ile 
toparlarsanız 4 olur; sıfırla 4'ü de toplarsanız 4 olur; 
3 ile l'i de toparlarsanız 4 olur. ille 2 kere 2'rnin 4 
etmesi gerekmez. Dolayısıyla ekonomi politikasında 
aynı amaca aynı koşullarda farklı yollardan varmak 
daima ve daima mümkündür. 

Gerçekçi değildir, çünkü Türkiye'de farklı poli
tikalar, bırakınız başka partiler taraflından, Adalet 
Partisi tarafından dahi uygulanmıştır, ikinci Beş Yıl
lık Plan, bugün Adalet Partisinin uygulamaya koy
duğu politikalardan bir hayli önemli ölçüde farklı-
dır. 

Demokratik değildir, çünkü eğer tek yol varsa, 
bunun anlamı tek partili bir rejim ya da dikta rejimi 
ile bu reçeteleri her ne pahasına olunsa olsun uygu
lamaya koymaktır. Tek seçeneği uygulamanın kaçı
nılmaz olduğunu savunmak, tek doğrunun bulüna-
Ibileceğini ileri sürmek, hem düşün'ce özgürlüğüne hem 
bunun Sonucu olarak çok partili demokrasiye karşı 
çıkmak dernektir. 

Bu ekonomi politikası Adalet Partisi için kendi 
ekonomi politikası anlayışına uygun tek yol olabilir; 
ancak bu Türkiye'nin başka yolları olmadığını kesin
likle taşımaz. Nitekim 1 yıl önce Mecliste görüşülen, 
tartışılan ve karara başlanan Dördüncü Beş Yıllık 
Plan, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal sorunları
nın çözümü için bir başka seçeneği, bir başka yolu 
ortaya koymakta idi, bunun da tek seçenek olduğu 
öne sürülemez. Seçeneklerden biridir, ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisince onaylanmış, uygulamaya ko-
nufmuş seçeneklerden biridir. Bugün AP uygula
ma?! ile de uyumlu değildir.- Her ne kadar Sayın Ek
rem Ceyhun «uyumlu» olduğunu söylese de, uyum
lu değildir. Uyumlu olması demek, bir kaynak, har
cama dengesinin programın başına eklenmesi demek 
değildir, kesinlikte bu demek değildir. Bunu da Ek
rem Ceyhun, eski bir plancı olarak, en az benim ka
dar bilir. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Korum. 
SEVİL KORUM (Devamla) — Peki Sayın Baş

kan. 
Değerli arkadaşlarım, bulgun Adalet Partisinin uy

gulamaya koyduğu ekonomik önlemler ve bugün 
ibınmsediği ilkel kapitalist modelde planlamaya yer 
yoktur. Çünkü, ekonomide kaynak dağılımını belir
leyecek tek gösterge kârdır. Serbest piyasa koşullarını 
uygulamak demek, tek göstergeyi kâr kabul etmek 
'demektir. Eğer tek göstergeyi kâr kabul ötmişsfeniz, 
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neyi, naisi'l planlayacaksınız? Sadece bazı sektörlerde, 
bazı .firmaları o sektörlere çökmek için Devlet Ha
zinesinden teşvik vereMirsiniz kârlılığı artırmak için, 
ya da yalbancı sermayeyi belli sektörlere çelkmek: için 
belli kolaylıklar getirirsiniz yabancı sermayeye. 

Adalet Partisi Hükümeti, teşvik ve uygulamayı, ya-
'bancı sermayeyi bile bir türîü itimait edemediği ve 
Türkiye'nin dışa bağımlılığını kesinlikle benimseme
miş ve Devlet Planlama Teşkilâtına bırakamadı. Ni
tekim ne yaptı? Hemen ilk icraatlarından biri olarak 
Teşvi'k Uygulamayı, yalbancı sermayeyi Sayın Turgut 
Özal'a oitomâtilkman bağladı. Dolayısıyla kapitalist 
rejimde planlamanın tek aracı atabilecek daıha fazla 
kârlılığı getirebilecek Teşvik Uygulama ve yafbancı 
sermaye de Planlamanın dışına çıkarıldı. 

Simidi geriye kalan nedir, Planlamaya görev ola-
raik geriye kalan nedir? Yol gösterme söz konusu ol
madığına göre, Kamu iktisadi Kuruluşları da bundan 
sonra kâr amacına göre çalışacaklarına göre, Planla
manın Kamu iktisadi Kuruluşları için daıhi emredici 
planlar, programlar yaiprna'sı mümikün değildir. Em
redici olamaz, sadece hem özel kesim hem de kamu 
kesimi için yol gösterici bir planlama. Ne ile yol gös
terecek? TeşvMe, yalbancı sermaye ile. 

İşte onun içindir ki, Devlet Plânlama Teşkilatı 
Adalet Partisince bugün bir ayakibağı olarak görülü
yor. Bu ayakıbağından kurtulmak için kuruluş ken
di haline terk edilip zaman içerisinde yok olmaya 
zorlanıyor; yok olmak, yok edilmek isteniyor. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Korum. 
SEVİL KORUM (Davamla) — Teşekkür eder, 

saygılar sunarım Sayın Başkan. Çünkü Planlama Teş
kilatının bütçelinin Türkiye'ye hayırlı olabileceğini 
•söylemeye doğrusu pek ditip varmıyor. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DeVlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesi 

.üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okutuyorum : 

B) Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 134 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Planlama Hizmetleri 1 358 813 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 
428 000 

Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-. 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Bütçesi Meclisimizden geçmiş, ka'bul edilmiş bulun
maktadır. Mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını dili
yorum. 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmelere başlıyoruz. 

Söz alan sayın üyeleri okuyorum : Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Gültekin Kızılışık, Milli Se
lamet Partisi Gru'bu adına Sayın Lütfi Göktaş, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Çetin Boz-
kurt, Milliyetçi Hareket Partisi Gru'bu âdına Sayın 
Nevzat Kösoğlu. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini almış
tır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Gültekin Kı
zılışık, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN KI-
ZILIŞEK (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çök değerli milletvekilleri; hepinizi ayrı ayrı, 
Grubum adına en derin saygıyla selâmlıyorum. 
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Bendeniz, gruplar adına yapılacak ilk konuşmayı 
icra etmem itibariyle bazı 'bidayet noktalarına temas 
etmek durumunda kalacağım. Malumları olduğu veç
hile, hukuk devleti idarenin denetimini zorunlu kı-
lar^ Denetim, idarenin kamu hizmetleri ve faaliyet
lerini görürken, hukuk düzenine uygun ve ona bağlı 
olarak işlemesini temine yarar, idareyi, hukuka bağ
lılığa ve uygunluğa zorlar. 

Hukuk literatüründe «hukuk devleti» dendiği za
man, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları 
'koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu de
vam ettirmeye kendisini yükümlü sayan, bütün davra
nışlarında hukuk ve anayasaya uyan, bütün işlem ve 
eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan bir devlet 
anlaşılır. 

işte devlet, saydığımız bütün bunları, zaman za
man işbaşında bulunan hükümetleri vasıtasıyla sağlar. 
Bu yönden, mukayeseli hukukta genel olarak idare
nin denetleme sistemlerine kısaca temas etmek mec
buriyetinde kalıyorum. 

İdarenin denetimi, genellikle yargı dışı denetim 
veya yargı yoluyla denetim şeklinde yapılmaktadır. 
«Yarigı dışı denetim» dendiği zaman, idari denetim, 
parlamento denetimi, halkın denetimi, müracaat yo
luyla denetim ve «omhu'dsman» dediğimiz, son zaman
larda birçok modern memleketlerin kabul etmiş ol-
"duğu bir denetim sistemini getirmektedir. Bunun dışın
da ayrıca idarenin yarigı yoluyla denetimi vardır. 

İdari denetim de, ya faal idare yapısı içinde ya
pılan denetimdir, ki hiyerarşik kontrol veyahut da 
idari vesayet şeklinde tecelli eder. Bunların ikisi 
de Türkiye'de, Türk hukuk sisteminde, Türk kamu 
hukukunda ve idare hukukunda mevcuttur. Yine fa
al idare yapısı dışında denetim ise, Danıştayın vesa
yet suretiyle idari denetimi, Sayıştayın idari denetimi 
ve Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi şeklinde 
tecelli eder.; 

Hepsimizin malumu olduğu veçhile, parlamento 
denetimi ise hükümetin genel olarak denetimi, parla
mentoya müracaat yoluyla denetim ve Parlamentonun 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini denetim şeklinde tecel
li eder. 

Hükümetin genel olarak denetimi ise «interpella-
tion» dediğimiz soru veyahut da İngilizce «questiöns» 
veyahut da «les d'iseu's'sions generales» dediğimiz Ge
nel Görüşme Veyahut da «les enquetes parlementaires» 
dediğimiz Meclis Soruşturması veya «les recherches 
parlementaires» dediğimiz Meclis Araştırması veya
hut da «la Mötion de Cenlsure» Veyahut da «Inter-
pellatiön» dediğimiz Gensoru şeklinde tecelli eder. 

Halkın denetimi, esasında idare içlin çok mühim
dir. Yolsuzluklara karşı kamuoyu gelişir ve gelişen 
kamuoyu her devirde hükümetleri ona göre hareket 
etmeye zorlar. Kamuoyunun dışın'da basın, radyo, 
televizyon, meslek ve menfaat kurum ve grupları
nın denetimi de bizim için önemli bir denetim aracı ve 
müessesesi olarak kabul edilmektedir. 

Müracaat yoluyla denetime gelince : Doğrudan 
doğruya müracaat, hiyerarşik müracaat veyahut da 
idari vesayet makamına müracaat şeklinde tecelli 
eder. 

Bütün bu denetim yollarının dışında «ombuds-
man» denilen son zamanlarda birçok yabancı memle
ketlerde - ayrıntısına girmeyeceğim - bir kamu denetçisi 
sistemi gelişmiştir ki, bu sistem bugün bizim mem
leketimizde de adopte ve de adapte edilmiş durum
dadır. 

İdarenin yargı yoluyla denetimi ise, dünyada iki 
mühim sistemi önümüze getirmektedir : 

Bunlardan bir tanesi, Anglö - Amerikan sistemi 
ki, idarenin adli yargı tarafından denetlenmesi esasını 
kabul etmektedir; orada idari mahkemeler yoktur, hu
kukun «rules of îaw» dediğimiz, hukukun hâkimiyeti 
esastır; ister idare olsun, ister tüzelkişiler olsun, ister 
lözel kişiler, olsun her türlü faaliyet genel hukuk ku
ralları ve genel mahkemeler tarafından denetlenmek
tedir, 

İkinci sistem ise, bizim de bidayetten beri kabul 
ettiğimiz ve benimsediğimiz Fransız sistemidir. Fran
sız sistemi, idari mahkemeler yoluyla yönetimin, hü
kümetlerin denetlenmesi sistemini getirmektedir. 

Ancak bu arada şunu arz etmek isterim ki, adli 
denetim mekanizması da Anglo - Saksön sistemlerini 
kabul etmiş olan memleketlerde buıgün için yetersiz 
hale gelmiş, zira idarenin yapmış olduğu tasarrufla
rın birtakım özellikleri olduğu kabul edilerek, onlar 
da kısmen olsun idari mahkemeler suretiyle denetimi 
kabul etmişlerdir. 

İşte Türkiye'de Danıştayın ve de Uyuşmazlık Mah
kemesinin fonjksiiyonu yargı yoluyla denetimde de bu 
şekilde tecelli etmektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşla
rım; çok kısa, olarak Danıştayın tarihçesine de temas 
etme durumundayım. 

İlk defa Mahmut II zamanında devleti ilgilendiren 
'konuları görüşebilmek, kanun taşanlarını hazırlamak 
ve Nazırlar Meclisinin havale ettiği işleri inceleyip tek
lifler getirmek üzere 1'837'de Meclisi Vâlâyı Ahkâ
mı Adliye ismi altında kurulmuştun Bilahara Tan-
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zimat Devrinde Meclisi Âlî-i Tanzimat olarak ismi 
değişmiş; fakat fonksiyonunda büyük bir fark olma
mış, 186rde Meclisi Ahkâmı Adliye ve Gülhane 
Hattı Hümayunundan sonra da A'bdülaziz devrinde 
Nizamiye Mahkemeleri kurulmuş ve nihayet Mithat 
Paşa zamanında Şûrayı Devlet adını almış, bugünkü 
nüvesi teşekkül etmiştir. 

Mithat Paşa zamanında, onun başkanlığında ku
rulan Şûrayı Devlette Şûrayı Devletin görevleri; idari 
işleri görüşmek, kanun ve nizamname tasarılarını in
celeyip tanzim etmek, padişah ve vekillerin havale 
ettiği işler hakkında mütalaa vermek, hükümet ve 
fertler aralsında davalara bakmak, memurin muha-
kematını icra etmek;, idare ile adliye memurları ara
sındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümlemek 
şekl'in'de görevi devam etmiş ve Cumhuriyet devrinde 
ıMilli Birlik Komitesi zamanında ufak tefek bir iki 
tadilattan sonra esas şeklini 521 sayılı Kanunla al
mış ve 521 sayılı Kanun, en son görmüş olduğu 1740 
sayılı esaslı tadilat ile bugünkü Danıştayın esas sta
tüsünü meydana getirmiştir. 

1961 Anayasasının ve 521 sayılı Kanunun, keza 
114 ncü maddenin kapsamına göre, muhtevasına gö
re idarenin hiçbir eylem ve işleminin hiçbir halde yar
gı denetimi dışında bırakılamayacağı kabul edilmiştir. 
Anayasanın 140 ncı maddesiyle de Danıştayı düzen
lerken, bu müesseseyi eski yeri olan yürütmenin için
den alarak yargı bölümüne getirmiş ve yüksek mah
kemeler arasında saymıştır. Danıştay, böylece önce 
'bir yüksek idare mahkemesi, sonra bir idare - istişare 
organı durumuna dönüşmüştür. 

Anayasa bu arada Danıştayın altında bölge idare 
mahkemeleri sistemini de öngörerek, Danıştayı bun 
ların üstünde bir temyiz mercii ile bunların görevi 
dışında tutulan bir kısım davalar birinci derecede 
Ibakan bir yüksek mahkeme olarak saymıştır. Devlet 
Şûraisının adı da Danıştay olarak değiştirilmiştir, 

Burada istitraten sizlere şunu arz etmek istiyo
rum : Her ne 'kadar «Bölge İdare Mahkemeleri» Ana
yasamızda öngörülmüş ise de, bugüne kadar «Bölge 
İdare Mahkemeleri» ile ilgili bir yasa maalesef Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçememiş; ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine böyle bir yasa ta
sarısı- getirilmiştir. Bu tasarının, halen Adalet Ko
misyonunda görüşülmekte olduğunu öğrenmiş bulu
nuyorum. Esasında biraz sonra Danıştayın ağır yü
künü ortaya koyduğum zaman görülecektir ki, Da
nıştay gerek idarî mahkeme sıfatının, gerekse istişari 
'bir organ olma vasfının üzerinde hamallık derecesi-
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ne varacak miktarda teferruat davalarına dalıp, kendi 
fonksiyonunu icra edemez veyahut da icra ettiği 
fonksiyonlarda da gereği kadar inceliğine tetkikata 
giremez hale gelmiştir. Bu bakımdan Yüce Meclisimiz
den veya Meclîsimizden bir an evvel «Bölge İdare 
Mahkemeleri Kanunu»nun çıkması hususunu şahsi 
teklifim olarak huzurunuza getirmeyi bir borç bilirim. 

Danıştay, birçok zamanlarda, daire adetleri bakı
mından değişikliklere uğramıştır. Bunları burada arz 
etmeye lüzum görmüyorum; fakat son olarak 11 idari 
davalara bakan daire ve 3 idari işlere hakan daire 
olmak üzere 14 daireden müteşekkildir. Bundan baş
ka Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay Genel 
Kurulu, İdari Daireler Kurulu, İçtihatları Birleştirme 
Kurulu, Başkanun Sözcülüğü ve bunun dışında kendi 
yönetimi yönünden Başkanlar Kurulu, Yüksek Di
siplin Kurulu, Yönetim ve Disiplin Kurulu, Tasnif ve 
Yayın Kurulu, Hizmetiçi Eğitim Kurulu gibi birtakım 
kurullardan meydana gelmiştir. Her daire bir başkan 
ve en azından 4 üyeden müteşekkil olup görüşme sa
yısı 5 ve karar da çoğunlukla verilmektedir. 

Son haliyle Danıştayın görevleri, şöylece bir say-. 
mak gerekirse; idari uyuşmazlık ve davaları görmek ve 
çözümlemek, kanun tasarıları hakkında düşünce bil
dirmek, tüzük tasarılarını incelemek, imtiyaz sözleş
me ve şartlaşmalarını incelemek, Bakanlar Kuruluna 
sorduğu konularda mütalaa vermek ve diğer kanun
ların, Danıştay Kanununun verdiği işleri görmek. 

, Bu arada diğer kanunların dedim; şunu arz ve 
ilave etmek istiyorum; mesela içtihadı birleştirmek ve . 
birleştirilmiş içtihatları değiştirmek. 

Keza tayini merkeze ait olan vali, müsteşar, ge
nel müdür, birinci sınıf müdürler ve muavinler hak-
kırida, -ancak bunlar adli teşkilata mensup olmamak 
kaydıyla - disiplin cezası vermek. 

Memurin Muhakemat Kanununa göre bir kısım 
merkez ve il memurlarıyla kendi mensupları hak
kında doğrudan doğruya, bir kısmı için itiraz üze
rine kesin olarak lüzumu muhakeme veya meni mu
hakeme kararı vermek. 

Belediye ve il özel idareleri üzerindeki idare ve
sayet denetiminin icra'sına zaman zaman katılmak, 
Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemeleriyle Yüksek Se
çim Kuruluna üye seçmek gibi diğer görevler de diğer 
kanunlarla Danıştaya verilmiştir. 

Bu arada Danıştayın Fransız hukukunda Le Cön^ 
seil d'Etat, Anglo - Sakson hukukunda da The Coun-
cil of State olarak isim aldığını da arz etmek isterim. 
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" Değerli arkadaşlarım, Danıştayın kararlarının ni
teliği ve eleştirisine geçmeden evvel size şu hususu da 
arz etmek istiyorum : 1968 senesinde Danıştaya 32 502 
dava gelmiş ve 34 323 dava sonuçlanmıştır. Ancak 
dikkat edilecek olursa, sonuçlanan gelenden fazla gi
bi görülmekteyse de, bir evvelki yıldan da devreden 
36 bin dava olduğu için yine de 35 bin küsur dava 
görülemeden bir sonraki seneye intikal etmiştir. 

Ben son rakam olarak size 1979 senesinin 11 ayına 
taalluk eden istatistiği vermek istiyorum; 1979 sene
sinde 52 641 dava devredilmiş, 47 409 yeni dava gel
miş, ancak bunun 40 431 'i neticelendirilmiş ve 59 528 
dava bir sonraki yıla, 1980 yılına intikal edecek du
rumdadır. 

Yine 1979 senesinde idari istişari iş olarak 2 597 
iş bir evvelki yıldan devretmiş; 3 735 yeni iş gelmiş, 
ancak bunlardan 6 3321si cevaplandırılmış ve sonuç
landırılmış ve 3 OOö'sı da 1980'e intikal eder hale 
gelmiştir. 

Görülüyor ki, Danıştayın bugünkü daire sayısı, 
Danıştayın bugünkü eleman sayısıyla bu davaları ne
ticelendirme imkânı yoktur. Bu hususun, yine Da
nıştayın ilgililerinin de görüşlerini nazarı itibare al
mak suretiyle bir sonraki bütçe dönemlerinde gerekli 
hazırlıkları yapıp ona göre kadro talebinde ve daire 
takibinde bulunmaları ve bir an evvel halledilmesi 
veyahut da en kısa zamanda bölge idare mahkemeleri 
kurulmak suretiyle Danıştayın üzerindeki teferruat iş
lerinin hiç olmazsa mahalli mahkemelere intikali bu
nu daha kolay hale getirecektir. 

Keza idari kanunların gözden geçirilerek günün 
koşullarına uygun olarak düzeltmeler yapılmasının 
da büyük faydası olacaktır. 

Çok sayıda kişiyi ilgilendiren konularda çıkan 
uyuşmazlıklarda verilen yargı kararlarının sürekli ve 
yerleşik hal almasından sonra artık idare uyuşmaz
lık yapmayı düşünmemeli ve sürdürmemelidİr. 

Alt derece yangı yerlerinden idare aleyhine veri
len kararlar, üzerinde inceden inceye düşünülmeden 
idarece temyiz davası olarak Danıştaya getirilmeme
lidir. Danıştay'ca verilen kararlarda karar düzeltme 
yoluna gidilirken de aynı özen gösterilmelidir. 

Vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma usulünün kap
samını genişletmeli ve işbirliği sağlanmalıdır. Özellik
le çok sayıda davaya neden olabilecek konularda ve 
idarenin duraksamasını gerektirecek olaylarda Danış-
taydan danışma kararı alma yoluna gidilmesinde bü
yük faydalar mevcuttur. 

Vaktim az kaldığı için geri kalan zamanımı iki 
önemli noktaya konsantre etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, son zamanlarda gazetelerde bir 
ha'ber hemen hemen hepinizin gözüne ilişm'iştir. Bu 
ha'ber de şu : Anayasa Mahkemesi akademiler konu
sunda bir karar verdi. Esasında akademiler kuruluş
ları itibariyle birçok fakülteleri açmaya ve bu fa
kültelerde tedrisat yapmaya kendi kuruluş kanunla
rına göre yetkilidirler. Ancak, böyle bir uygulamaya 
gidildiği esnada Ankara Tıp Fakültesinin Anayasa 
Mahkemesine vaki müracaatı üzerine Anayasa Mah
kemesi, akademilerin gerek kuruluş kanunları, gerek 
teşkilatlanmaları, gerekse yaptıkları eğitim itibariyle 
üniversiteler ve üniversiteler fakültelerinden bir farkı 
olmadığına karar vermiş olmasına rağmen, Danıştay 
son zamanlarda Anayasanın bu kararına rağmen aka
demilerin fa'kültatif tahsil veremeyeceğini, fakülteler 
açamayacağını karara bağlamıştır. 

Bu karan 'bugün için anlamak mümkün değildir. 
Belki görüşüm hatalı ola'bilir; ama 'bugün iktisadi ve 
ticari ilimlerin en azından £ - 10ı tane fakültesi faa
liyetine s'on vermek ve böylece 100 'bini aşkın tstan-
'bul ve Ankara'daki akademi fakültelerinde okuyan 
veya okuyacak çocukların sokakta kalmak gibi bir 
tehlikeye maruz kaldıklarını SiZe arz etmek isterim. 

Nitekim, 1971 Me çıkarılan 1472 sayılı Yasayla da 
iktisadi ve ticari ilimler akademilerine diş hekimliği, 
'eczacılık gibi uğraş alanları değişik olan ve sağlıkla 
ilgili dalları oluşturan yüksekokullar 'bağlanmıştır. Ya
salar, akademilerin her alanda fakülte adı altında ör
gütlenerek veya teşkilatlanarak tesir göstermelerine im
kân vermektedir. Bu durumda, Danıştay kararının 
yetki ve gaye dışına çıktığı Ve Anayasa Mahkemesi 
kararı karşısında da uyula'bilirliğinin tartışma götür
düğü söylenebilir. Ta'bi'i buna, sön 48 saat zarfında 
Türk Hava Yollarında vaki grevin durdurulması ko
nusundaki verdikleri kararın da Türkiye'nin iç ulaşı
mı, dış ulaşımı ve de 'buna (bağlı iktisadi faaliyetleri
nin 'sekteye uğraması yönünden ne kadar sakıncalı 
olduğunu bir defa daha arz eder, hepinize ayrı ayrı 
Grubum adına en derin sevgi, saygı ve şükranlarımı 
sunar, Bütçenin Yüce Milletimize, Devletimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Kızılışık. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, 'buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ 

(Tralbzön) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danıştayın lı9»8Q Mali Yılı Bütçesi üzerinde Milli 
Selamet Parttisi Gurulbunun görüş ve temennilerini 
arz; ve izalh etmek üzere huzununuza çıkmış bulu-
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huyorum. Bu vesileyle, önce Sayın Başkan ve Yüce 
Meclis üyelerine saygılar sunuyorum, 

iSayın milletvekilleri 1:12 yıllı'k bir geçmişi olan, 
bu müessesemiz 1868 yılında Şûrayı Devlet adıy
la konulmuştur. Yeni adıyla Danıştay, hukuk dev
letimizin en önemli kuruluşlarından birisi olmuş
tur, 

iDanışJfcay, idari işlere bakan yüksek bir mahke
me- olarak bağımsız olup, hâkimleri teminat esas
larına göre göreV yapmaktadır. Anayasamız 14,0ı 
ncı maddesiyle Danıştayın kuruluş ve işleyiş tarzını 
ıgösteıtmiştir. Buna göre, Danıştay idari u'yuşmaz-
:1 nidan görmek, çözümlemek, Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarıları ha'kkında düşünceleri
mi bildirmelc, tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlarını 
ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir. 

iDanııştaiy, 1964 yılımda 521 sayılı Kanunla ba
ğımsız bir kurum halime getirilmiştir. Anayasanın 
1114 neti maddesindeki «İdarenin her türlü eylem 
ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. İdare, ken
di eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 
yükümlüdür» hükmüyle Danıştay yüksek idare 
mahkeme sıfatıyla yargı denetimi görevini yapım ak
tadır. Bu yolla Danıştay idarenin kararlarında key
filiği ve kusurluluğu önlemektedir. îdare, her tür'ü 
iıişlem ve eylemlerinde sınır'sız bir takdir hakkına 
sahip değildir. İdare, kararlarında kanun ve nizam
lara uymak zorundadır, 

IBuna karşı, Danıştay da, idarenin yerine geçe
rek karar , verme yetkisine sahip değildir. Ancak, 
ıDanışftaıy idarenin kusurlu kararlarını denetler ve 
önler, 

Danıştay 1QQ yılı aşkın çalışma hayatıyla hu
kuk devletimizin gelişmesinde önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. Ancak, bunun yanında, zaman zaman: 
kararları üzerinde kamuoyunda bazı tartışmalar 
olmuştur. Özellikle, son birkaç yıldan beri Danış
tay kararlarının tarafsızlığı münakaşalara sebep ol
muştur. Buma selbep, bilhassa son yıllarda sık sık 
değişen siyasi iktidarların, partizan maksatlarla ken
di görüşlerine uygun olmayan devlet -memurlarını 
nakillerimin büyük boyutlara ulaşması sonucu mağ
dur olanların Danıştaya başvurmaları neticesi veri
len kararların tarafsızlığı tartışma konusu olmuştur. 

Danıştay, idarenin karşısında bağımsızdır; ancak 
idarenin karşısında bir kuruluş değildir. Kamu hiz
metlerimin görülmesinde idarenin takdir hakkını ve 
hareket .serbestliğini normal karşılamak lazımdır. 
Ancak, idarenin taikdir yetkisi mutlak değildir, 

temel hukuk kurallarıyla sınırlıdır. İdare takdir yet-
'kisini politik tercihlere göre kullanmamalıdır. Her ku
ruluş kendi yetki ve sorumluluğunu bilmelidir. Şayet 
Danıştay idarenin her türlü tasarrufunu iptal yolunu 
açarsa, o zaman icranın işlemesi ve iş »görmesi çok 
güçleşir, idare fonksiyonunu ifa edemez hale gelir. Bu
nun sonucu devlet otoritesi bozulur, anarşi'ye zemin ıha-
zırlanmış olur. Bundan demokratik rejim ve devlet bü-
tünlüğmlülüz zarar görür. Bu tutum ve davranış Anaya
samızın öngördüğü kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı dü
şer. Yüksek bir yargı mercii olan Danıştay in hukuk 
üstünlüğü tarafsızlık ve Objektiflik ilkelerinden ay
rılmamasını 'kararlarında adaletin başta gelmesini 
temenni ediyoruz, 

iSyın miletvekilleri, Danıştay aynı zamanda Dev
letin en yüksek teknik ve hukuk istişare heyetidir. 
Ancak bu yönde Danıştayım alışmalarına pek iltifat 
edilmemiştir. Gerçi kanun tasarılarımın • Dan iş tay
dan geçmesi ihtiyaridir, icranın şimdiye kadar bu 
yola başvurduğu görülmemiştir. Yüksek idare mah
kememiz olan Danıştaydan beklenen hizmetleri ge
reği gibi ifa. edebilmesi için bu yüksek kuruluşa 
kâfi derecede imkân-sağlanmalıdır. 

Her geçen gün Danıştayın jş hacmi artmakta
dır. Özellikle son yıllarda gelişen ve değişen toplu
mumuzun artan ihtiyaçlarını karşılama hareketleri 
Danıştaya mevzu olan davaların süratle artmasına 
selbep olmuştur. Tatbikatta aynı konu ve aynı se
beplen binlerce seri davalara rastlanmaktadır. Bu 
durum davaların uzamasına sebep olmakta ve hak 
sahipleri haklarını zamanında alamamaktadırlar. 
iBu hal hirçıok kimselerin mağdur olmasına sebep 
olmaktadır. Bunun neticesi hukuk ve adalete güven 
hissi rencide olmaktadır. Bu durumların önlenmesi 
için gerekli idari ve hukuki tedbirler alınmalıdır. 

(Diğer bir konu da, Danıştayın müstakar içti
hatları bulunan hallerde idare bunlara uymalı, ay
nı sebepten yeni ve lüzumsuz davaların açılması
na sebep olmamilıdıri 

Her yıl bir an önce «çıkması temenni edilen 
«BÖlige îdare Mahkemeleri Kanunu» artık ele alı
narak çıkarılmasına çalışılmalıdır. İdari mahkeme
ler kurulmasıyla Danıştay bir içtihat mahkemesi ha
line getirilmelidir. 

Danıştay Bütçesi üzerindeki görüş ve temenni
lerimizi tamamlamış bulunuyorum. Danıştay Büt
çesinin Danıştay mensuplarının hayırlı hizmetleri
ne vesile olmasını diler,. Yüce Meclis üyelerine Mili 
iSelamet Partisi Gurubu ve şahsım adına saygılarımı 
sunarım, (Aikışlar) 
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ıBAŞKjAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Cumhuriyet Halik Partisi Gurubu adına Sayım 

Çetin Bozkurt; buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ÇETİN BOZKURT (Er
zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 
Mali Yılı Danıştay Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halik 
Partisi Grubu adına görüşlerimi arz edeceğim. Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, idare hukuku diğer hukuk 
'dallarına nazaran daha geç doğmuş, uzun müeadele-
ler sonucu bugünkü haline gelebilmiştir. îlk olarak 
idari hukuk ve idarenin yargısal yoldan denetimi 
Fransız îhtilaliyle başlamıştır. Hukuk devleti siste
minin kendisinden önce var olan polis devlet sistemin
den farkı, devlet eylemlerinin takdiri kaidelere değil, 
hukuki kaidelere tabi olmasıdır. Fertlerin faaliyetle
rinin önceden konmuş birtakım .kaidelere uygunluğu 
nasıl mecburi ise, devlet de tasarruflarında aynı şe
kilde, kendisi için konmuş kaidelere uymak mecbu
riyetindedir. Dolayısıyla, devletin hukuki bir durum 
yaratmak üzere izhar ettiği hukuki tasarruflar ancak 
hukuk kaidelerine uygun ddukları takdirde varlık 
kazanırlar. Aksi halde hukuki dayanaktan yoksun bir 
eylem olarak kalırlar ki, bu eylemin ne tatbik, ne de 
infaz kabiliyeti olamaz. Devlet ve hukuk fikrinin 
hukuk kaideleri karşısında geçirdiği merhaleler, dev
letin hukuka bağlılığı ile yüksek bir tekâmül haddine 
erişmişti ı". 

Değerli milletvekilleri, hukuk devleti fikir ve esa
sının düşünce halinden çıkıp realite haline gelmesi 
için müeyyidelere ihtiyaç duyulmuştur. Devletin ve 
idarenin eylemlerini tayin ve tespit edecek kaidelerin 
mevcudiyetini kabul etmek lazım geldiği gibi, ta
sarrufların bu kaidelere aykırılığı iddia edildiğinde, 
iddianın doğruluk derecesini yargısal usullerle tespit 
edip ve neticede bir karar verecek örgüte de ihtiyaç 
duyulduğundan idare mahkemeleri kurulmuştur. 

Hukuk devleti deyince, yasamanın ve icranın* de
netimi akla gelir. Sadece sandıktan çıkmış olmak bu
gün kabul ettiğimiz özgürlükçü demokratik rejim için 
kâfi değildir. Kuvvetler ayrılığı da bu nedenle kabul 
edilmiştir. Hukuk devleti deyince, idarenin her türlü 
eylem ve işlemlerinin hukuka bağlılığı esas alınır. Bu
nun denetimini de, yani idarenin yargısal dtenıefimini 
de şu anda bütçesini görüştüğümüz idare mahkemesi, 
yani Danıştay yapar. Bunun dışında ne demokratik 
rejim ve ne de hukuk devleti düşünülemez. Bu. yüce 
kurum ve hukuk devleti ilkeleri Anayasamızda hük
me bağlanmıştır, 
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'Nitekim, Anayasanın 114 ncü maddesi, idarenin 
her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık 
olduğunu belirtmek suretiyle devletin hukuka bağlı
lığını açıkça kabul etmiştir. Şayet devlet ve idare ta
sarrufları denetime tabi olmasaydı, hukuk devleti ye
rine polis devlet sistemi hâkim olurdu. Bunda da ida
renin keyfiliği ve siyasal iktidarların diktatoryası 
hâkim kılınırdı. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay en eski kurum
larımızdan birisi olup Osmanlı Devleti zamanında 
kurulmuştur. O sırada bir nevi Hükümetle Padişah 
iradesi üzerinde bir hukuk kaidesi olarak belirmiş, 
ancak, uygulama sözde kalmıştı. 

Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasasıyla, idare
nin tasarruflarının hukuk kaidelerine talbi olacağı, bu 
kaidelerin ihlalinin birtakım idari dava ve ihtilaflara 
meydan vereceği, idarenin hukuka bağlılığı ve nihayet 
bu davaların bir idare mahkemesinde, o zamanki 
adıyla Devlet Şûrasında görülknösi Anayasa hükmü 
hallini almıştır. 1927 yılında da Devlet Şûrası Yasası 
çıkarılmış, Önceleri yürütme organları arasında yer 
alan Danıştay, 1961 Anayasasıyla yargı organları 
a raisin d a yer almıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 7 nci maddesi, 
«yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılır» hükmü getirmekle hukuka bağlılık 
ve mahkemelere atfedilen örtemi belirtmiştir. Böylece 
bu yüce kuruluş meşruiyetinin kaynağını Anayasadan 
almıştır, 

Danıştay kazai görevi yanında bazı idari görev
ler de yapmaktadır. Yine Anayasanın 140 ncı mad
desi, yargısal görevinden başka; idari uyuşmazlıkları 
ve davaları görmek, Bakanlar Kurulunca gösterilen 
kanun tasarıları hakkında düşünce bildirmek, tüzük 
tasarıları ve imtiyaz sözleşmelerini inceleyen görev
leri de Danıştaya vermiştir. Ancak, yasa hükmüne 
alınmış çok yerinde olan bu düşünce ne yazık ki, tat
bikatta üygulanlmamış ve bugüne kadar uygulanma 
olanağı bulunmamıştır. Bakanlar Kurulunca gönde
rilen yasa tasarıları hakkında düşünce isteme husu
sundaki hükmün, Danıştay üyelerinin nitelikleri dü
şünüldüğünde ne kadar ideal bir hüküm olduğu ay
rıca açıklamaya gerek görmüyorum. Temennim bun
dan böyle bu hükmün tatbik kabiliyeti bulmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, temelini halktan, meşruiye
tini Anayasadan alan Danıştay bugün yargısal göre
vini, bir müre'ttep dair ile birlikte 11 dava dairesiy
le 3 addt de idari işlere bakan daire olmak üzere 14 
daire ile yürütmektedir ve bu 14 daire ile tüm Tür
kiye'ye hitap etmektedir. Aldığımız bilgilere göre 
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hukuka saygısını yitirmiş iktidarların selbep olduğu 
korkunç miktarda iş hacmi her gün f adalaşmaktadır. 
Sadece 1979 yılında 47 409 dava gelmiş, bir yıl ön
celden 52 641 daVa devredilmiş, daiva daireleri böy
lece bir yıl içinde kendisine havale edilen 100 050 
adet davadan 4 431 adedini karara bağlayarak so
nuçlandırmıştır. Bunun dışımda idari dairelere, geç
miş yıldan gelenle birlikte 6 349 iş gelmiş ve bunun 

3 500^1 sonuçlandırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz edilen iş mik-
ıtan Danıştay mensuplarının ne kadar büyük feragat 
ve fedâkârlık içerisinde çalıştıklarını gi&termeye' kafi 
gelir, ancak bu büyük fedakârlığın mükâfatı olarak 
geçmiş yıllar bütçe tutanakları ve gazete kupürlerine 
bakıldığında hayali sükûta uğramamak olanaksız
dı^ 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasının getirdiği 
özigüriükçü demokratik düzen, hukuk devleti ilkesi 
ve diğer anayasal özel kuruluşların mevcudiyeti bazı 
siyasilerimizi maalesef rahatsız etmiş, devamlı bu ku
rumlara karşı tahammülsüzlük göstermişlerdir. Geç
miş çağda görülen tutuculuk ne yazık ki hâlâ ülke
mizde geçerliliğini sürdürmeye çalışmalkltadir. Huku
ka bağımlılığın bir neticesi olan ve yargısal denetim
den memnun olmayan, küçük muhteris ve dar görüş
lü bazı oplitikacılar, bu denetimin, «iyi memur kul
lanmaya, iyi işler yapmaya mani olduğunu» avaz avaz 
bağırarak bu kuruluşlara karşı çıkmışlardır. Onlara 
göre milli hâMıriryeti temsil eden, Meclisin daima 
denetimi altında çalışan, her dakika millete hesap 
veren Hükümetin ve onun içinde bulunan siyasal 
kuvvetin karşısında Anayasa kurumlarına lüzum ve 
ihtiyaç yoktur. 

Milletin siyasi haklarını ve menfaatlerini en iyi 
balkanlar ve milletvekilleri bilirler. Hususi ve mede
ni haklarını da mahkeme korur. Onlar için sandık
tan çıkmak her şeyi halleder. Yargısal denetim arızi bir 
örgüttür ve ihtiyaç yoktur. 'Siyasi iktidar her şeyi 
yapacak, denetime taibi olmayaeak'tır, yani Sayın De-
rnirel Hükümetinin son yaptığı gibi, bir gecede 67 ilin 
valisi, emniyet müdürü, hatta bu illerdeki kuruluşlar
da çalışan tüm memurları, ehliyet, liyakat, kış, mev
sim demeden zalimce nakledeceklsin, bunlar ilse sana 
kuzu gibi bakacak... Bugünkü iktidarın siyasi zihni
yeti işte budur. (CHP sıralarından. «,Braivo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bakın Sayın Demirel, 
3 . 2 . 1980 günlü Milliyet Gazetesinde yapınlanan 
ve yılbaşı nedeniyle yazdığı makalede ne diyor? 
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«Türkiye'de İstikrarsızlığın nedenlerinden biri 1961 
Anayasasının getirdiği kuvvetler ayrılığı prensibidir. 
Bu artık kuvvetler kopukluğuna dönüşmüştür. Demok
ratik otorite tesirsiz duruma gelmiştir. Millet iradesi 
•ile irti'batlandırılmamış kurumlar münhasır hakları so
rumsuzca kullanmakta beis görmemiştir. Tasarrufları 
ile bu kurumlar vatandaş zihinlerinde tereddüt uyan
dırmışlardır. Hükümet mi, Danıştay mı, Meclis mi, 
Ana'yasa Mahkemesi mi, hep birbirine karışmıştır» 
diyerek, sandıktan çıkma'yı demokratik rejim için kâ
fi görmüştür. Ona göre Anayasa, hukuk devleti, dev
letin hukuka bağlılığı gibi kavramların varlığına bile 
gerek yok'tuf. Hatta 14 Ekim seçimlerinde bir kbnuş-
malsında «Anayasa ve balbayasaya hiç lüzum yoktur, 
hepsini düz eder, geçerim» demiştir. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 8 nçi maddesini 
lütfen okuyalım. Bakın madde ne diyof: «Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hükümleri yasa
ma, yürütme ve yargı organlarını, idare makam
larını ve kişileri bağlaiyan temel hukuk kurallarıdır.» 

Şimdi arkadaşlarım, siz iktidar olacaksınız, Ana
yasaya aykırı yasa çıkaracaksınız, hiç kimse Anaya
sa Mahkemesine başvurmayacak. Yine Siz iktidar 
'olacaksınız binlerce memuru; kış, soğuk, iklim düşün
meden, hatta devlet bütçesini düşünmeden, zamları 
da yaparak en zalim şekilde binlerce memuru nakle
deceksin, bunların mahkemeye başvurmasına da kı
zacaksın. Bu kanunsuz tasarrufların iptal edildi mi, 
başlayacaksın bu yüksek mahkeme müritesiplerine 
küfretmeye... 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin sön azınlık 
Hükümeti döneminde. Erzurum'da tek bir daire mü
dürü bırakılmamış, aynı zalim hislerle darmadağın 
edilmiş, hele 800 nüfuslu Tekman İlçesinde mahke
me başkâtibinden tutun, Tekel memuruna kadar 22 
memur nakli yapılmıştır. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Odacılar da git
miş mi? 

ÇETİN âoZKURT (Devamla) — Her halde Tuz-
'la memurunun odacısı da gitmiş. (CHP sıralarından 
(gülüşmeler) 

2 aydan beri (— 40) derece soğuğun hüküm sür
düğü Tekman ve civarında bu memurların ve bak
makla mükellef oldukları kimselerin durumlarını tak-
yirlerinize sunuyorum. Atanan bu memurların yerine 
hiçbir liyakati olmayan, meslekle hiçibir bağı bulün-
mayan, sadece yandaşlarının yakınlarını getirmekten 
zevk almışlardır. 

— 243 - ^ 
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Erzurum Tekel Başmüdürlüğüne, bir müzisyen 
foemşerimin getirildiğini söylersem, muhterem arka
daşlarım gülmeyin. Bunlar acildir. Bu arkadaşımız öm
ründe Tekele gitmemiştir, Tekeli yalnız rakı şişesinide 
tanımıştır. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

HASAN -YILDIRIM (Kars) — Bu arkadaş cüm
büş mü çalıyor, yoksa davul mu? 

ÇETİN BOZKURT (Devamla) — Değerli millet-
vekilleri, işte bu hukuka aylkırı eylemlere karşı, yasa 
hükümlerinden istif aide edildi mi dokunulmazlık kis
vesi altında milletin kürsüsünden millete küfredecek
sin... Olmaz arkadaşlar, böyle şey olmaz. Bu kurum
lar hangi uğraşlar sonunda doğdu? Hâkimlerle uğ
raşma, Parlamentonun saygınlığını zedeler. Bırakınız 
örfi idare, Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek 
Hâkimler Kurulunu. Ülkemizin en ücra köşelerinde 
aldale-t dağıtan bu yüce kuruluş men'suplarıına saygı 
duyalım. Adaletsiz devlet, hukuksuz ülke yıkılmaya 
mahkûmdur. 

Fransa'da dağda bir fobanın, rastladığı kiralın; 
«Seni döverim, haksızlık ederim, malını alırım» dedi
ğinde, «Paris'te hâkimler var, onlara şikâyet ederim» 
sözünü unutmayalım. 

Üstelik bu zor şartlar altında, hayatları pahasına 
ülkemizde görev veren bu büyük insanlara yardımcı 
olalım. Biz hâlâ Türkiye'de adalet tevdi eden kimsele
rin can güvenliğini temin edemiyoruz. Anarşiyi ha
zırlayanların Danıştayı işe boğanlar olduğunu da 
unutmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay gibi yüce kurulun, 
kurulduğu günden bu yana, ne kadar ağır şartlar altın
da görev yaptığını biliyor, mensuplarını Grubum adı
na içtenlikle ve kıvançla kutluyorum. 

Sözlerime son verirken «Bölge İdare Malhkeme-
leri"nin bir an önce yasalaştırılmasını temenni edi
yor, Danıştay Bütçesinin ulusumuza ve değerli men
suplarına hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepinize 
saygılar sunuyorum. (CHP (sıralarınldan alılkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bözikurt. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nev

zat Kösoğlu, buyurun.. 
MHP U R U B U ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milleitveJkDÎfl'sri; 
Danıştay Başkanlığı bütçesini görüşmeye başlarken 
grubum ve şahsim adına saygılar sunarım. 
m Değerli üyeler, içtimai müesseseler gayelerine hiz
met edebildikleri; kendilerine biçilmiş bulunan fonk
siyonları gerçekleştirebildikleri sürece hayatiyetlerini 
muhafaza edebilir, içinde vücut buldukları cemiyet

le bu t ünleşebilirler. Eğer o müessesenin fonksiyonla
rında sapmalar görülmeye başlamışsa, gayesine hiz
met ettiği husufunda endişeler yaygınlaşımışsa, mü-
ejseue artık cemiyetin bir parçası değil sırtımdaki yük 
olmaya başlamış demektir. Böyle bir durumda 'mües
sesenin yeniden tanzimi, fonksiyonlarının yeniden ta
yini ile olması gereken yere oturtulması gerekir. Aksi 
takdirde müesseseler birbirini tahrip eder, bozulma 
diğer müesseselere de sirayet eder. Halen içinde bulun
duğumuz müesseseler ve kurallar anarşisi büyük ölçü
de bu tarz çözülmelerin yaygınlaşmasından doğmuş 
bulunmaktadır. 

Bütçesini görüşmekle olduğumuz Danıştay mües-
cejeısinln de yukarıda genel olarak dokunduğumuz 
'iurüila bir 'yozlaşma içinde bulunduğu hususunda ka
muoyumuzun yaygın kanaatli vardır. Vatandaşın idare 
karşısındaki haklarını korumak ve idari kararlar m 
hukuka uygunluğunu temin gibi görevlerinin bulun
madı, bu kuruluşu vatandaşlarıımizın çbk büyük bir ke-
ısi'm'lyle yakından ilgili bir duruim koymuştur. Bu de
mektir ki büyük bir vatandaş çokluğu bu kuruluş hak
kında, ilgilerinden'dolayı-, doğrudan doğruya bilg: ve 
kanaat sahibi olmaktadır. Kanaatin doğrudan elde 
edilmiş olmaı^ı onun değerini büyük ölçüde artırmak
tadır. Fakat biz müesreLecleki bu çözıüllmeden önce 
onun kuruluşundaki yanlış bir fonksiyon yüklenme 
haline dikkati çekmek istiyoruz. 

Değerli üyeler, bilindiği gibi Danıştay, ilk kuruluş 
yıllarındaki ismiyle Şûrayı Devlet, Fransız Yüksek 
İdare Mahkemesi örnek alınarak tesis edilmiştir. Her 
müessese içinde olduğu sosyal (muhitin şart ve ihtii-
yaiçianna göre şekillenip fonksiyonlar yüklenir ve bu 
'haliyle cemiyetle bütünleşir, onun yaşayan bir par
çası haline gelir. 

Şûrayı Devletin îmıparatiorluğumıuzdaki kuruluşluna 
bakınca, bu bakımdan garip bir durumla karşılajmak-
'taiyız, Şöyle: Fransa'daki idari kararllara karşı adli 
yartgi organterına başvurarak ihlal edildiğini iddi:a 
ettiği hakkını vatandaş arardı. Yani idari kararların 
hukuka uygunluğunun murakabesi adli yargı tarafın
dan yapılırdı. Uzun süre devam eden bu uygulama 
Fransız idaresini büyük ölçüde rahatsız etmiş, idarenin 
işleyişini yavaşlatmış, icranın 'gücünü kırmıştır. Bura
da adli yargının icra üzerinde ağır balkısından ya-
kınıîmıştır. Fransız idaresi adli yargı karşısında kay
bolan insiyaıtifini kurtarabilmek için, kuvvetler ayrı
lığı prensibinden de yararlanarak ve uzun mücade
lelerden sonra mevcut sistemini kurmuştur. Bu sis-
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'tem idari kararlara karşı adli yargı yolunu kapatmış 
ve bu yetkiyi idarenin bünyesinden çıkan yeni bir or
gana, yani idari yargıya vermiştir. Böylece adli yar
gının hâkimiyetinden kurtulunduğu gibi, idarenin için
den gelmiş olan ve bu vasıfları sebebiyle idari karar
lar karşısında daha anlayışlı olacakları talbii bulunan 
'kimısel'erden kuruliu bir ddari yargı organına mesele 
havale edilmiş olmaktadır. 

Fransız Yüksek İdare Mahkemesi yüklendiği fonk
siyonu bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiş b.ulun-
ımıktadır. Bu uygulama içinde hükümet tasarrufları 
sahası bira'z daha gen'işlemiş, idare daha rahat ha
reket etmek imkânlarına kavuşmuş ve icranın gücü 
artmıştır. Bu müessesenin varlığıyla Fransa'da ciddi 
bir idare geleneği kurulmuş, ne idarenin, ne de vatan
daşın ciddi bir şikâyeti olmamıştır. 

Bu mahkememin karakterini belirtmek bakımın
dan şu tespitlere işaret ddilmelidir: 1870'den 1950 yı
lına kadar ancak 20 adet yürütmeyi durdurma kara
rı vermiştir. 1950 - 1954 yılları arasında hiç verm'e-
miş, 1964'ten 19'70'e kadar ise 16 604 talepten ancak 
27 tanesi hakkında tehiri icra kararı vermiştir. Ayrıca, 
Yüksek İdare Mahkemesi tehiri icra kararına, verg<i 
ihtilaflarında hiç yer vermemiştir. Öğrenci meseleleri 
'hakkında ise kesinlikle karar vermemiştir. Bir vasfını 
daha belirtelim. Verdiği yürütmeyi durdurma karar
ları matbu evraklara yazılı değildir, gerekçelidir ve 
hepsi yayınlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu bilgilerden sonra Danış-
tayımızın durumunu ele alabiliriz. Şûrayı Devlet ku
rulduğu zaman İmparatorluğumuzda adli kazanın 
idare üzerinde herhangi bir baskısı söz konusu olma
dığı gibi, bunun tersi varittir. Bu dönemde idaüe ka
rarların a'dli yartgıca incelenmesi diye bir şey yoktu, 
icra güçlüdür ve adli 'kaza 'üzerindeki tehirlerinden şi-
'kâyet edilmektedir, yani Framsa'dakinin 'talm tersi bir 
durum. 

1950 - 1960 arasında bazı durumlar için kanunla
rıma özel •bükümler 'konularak idari yargı yolu kapanıl
mış ve icranın 'inisiyatifi artırılarak istenmiştir .Ancak 
1960Uarın havası içinde sert bir reaksiyon olarak 1961 
Anayasası, «Hiçbir idari işlem ve eylemin idari yargı 
denetimi dışında 'tutulamayacağı» hükmünü getirmiş
tir. Anea'k 1970'lfâre gelindiğinde, Danıştay in idare 
üzerindeki basiknsı iytioe artmış ve hâkimler devletin
den söz edilmeye başlanmıştır. Nihayet Anayasaımızın 
114 nıcü maddesi tadil edilerek, Danıştayın idari eylem 
ive işlem niteliğinde karar veremeyeceği hükmü getiril

miştir. Ne var ki bu hükmün uygulanmasında da 
önemli bir gelişme olmamış, Danıştay idareyi ferah
latacak bir 'tavır takımamaımıştır. 

Bizim Danıştayımız sınıfta kalan öğrencileri me
zun ettiği gibi, akademik kariyerlere de müdahale et
miş ve ilim jürilerinin reddettiği tezlerle, doçentlik, pro
fesörlük unvanları verebilmiştir. Fa'kat, bilindiği gibi 
Danıştayın bu yaygın faaliyet sahası içinde en ço'k 
dikkati çeken kararları yürütmeyi durdurma kararla
rıdır. 

Fransız Yüksek İdare Mahkemesinin bu konudaki 
tutumunu yukarıda belirtmiştim. Danıştayımız ise, 
muhtelif dairelerinde farklı olmakla birlikte, yayın
laman istatistiklere nazaran, taleplerin % 50'sine varan 
nispette yürütmeyi durdurma kararı vermektedir. Hu
kuk literatürü bu kararları istisnai olarak niteler ve 
mevzuatımız da 2 şarta bağlar: 

1. Yürütmeyi durdurmak için ciddi sebep ve de
liller bulunmalıdır. 

2. Yürütmenin durdurulmaması halinde telafisi 
imkânsız veya çok güç bir zarar husule gelmelidir. 

Değerli üyeler, geçen yıllardaki bütçe görüşmele
rinde bu konu üzerinde çok durmuş ve Anayasanın, 
135, Danıştay Kanununun 59 ve 91 ncd maddelerime 
rağmen bu kararların gerekçesiz olarak verildiğini; 
daha doğrusu, 'matbu kâğıtların doldurulduğunu söy
lemiş idi. Tehiri icra için yeterli sebep ve deliller var 
mıdır? Tehiri icra kararının verilmemesi halinde nasıl 
'bir zarar doğacaktır ve bunun telâfi imkânı hiç mi 
yoktur veya çok mu güçtür? Kararların kanuni mes
nedi olmak gereken bu soruların ceva'bını karar m©-
ttinlerinde bulamazısınız. Çünkü, matbu evrakın bir 
yerlinde, «Yürütmenin durdurulmasınla» diye daktilo 
ile yazılmış ve imzalar atılmıştır. 

Değerli üyeler, vergi ihtilafları konu'sun'daki yü
rütmeyi durdurma (kararlarına kısaca dokunmak isti
yorum. Fransız Yüksek İdare Mahkemesi, Devletin 
iflas etme ihtimalini varit görmediğinden, vergi, mü-
keHefinin telafisi imkânsız veya çdk zor 'bir zararını 
kabul etmemiş ve kuruluşundan bu yana vergi ihti
laflarında hiçbir tehliri icra kararı vermemişitir. 

Bizim mahkememizin, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
ihtiılafianyla görevli dairesi, kendisine vaki olan tehiri 
icra taleplerinin % 50'sine yakınına müspet cevap ver
miştir. Mesela, 1966-1972 yılları arasındaki 7 235 
tehiri icra taleblinden 3 bini hakkımda yürütmeyi dur
durma kararı vermiştir. Çoğu kere de Maliye Bakan
lığının mütalaası bile alınmadan bu kararlar verilmiş
tir. 
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Şimdi, bu meseleye biraz daha yakından bakalım. 
Mükellef lehline tehiri icra kararı verdiği dosyaların, 
'bi'lahara % 41'ini esastan reddetmiştir; yani davayı 
(mükellef değil, Maliye Bakanlığı kazanmıştır. Bu, şu 
demelkjtir: Maliye, verginin tahakkukundan anca'k 
birkaç yıl sonra alacağını talep etmek hakkına kaıvu-
şalbil'miştir. Büyük bir vergi kaçakçılığı hadisesini dü
şünelim; mesele Danışmaya gellm'iş, burası icrayı dur
durmuştur; bu karar mıüddea bih'e nazaran ufak bir 
Itemlinat karşılığı verilmektedir. Diyelim ki, dava ilki , 
sene sorara neticeye ulaktı ve Maliye davayı kazandı; 
şu durum ve ihtimaller ortaya çıkaöalkltır: Vergi mü
kellefi parayı ödeyecektir; bu durumda Devlet, ala- • 
cağını iki sene sonra tahsil edebilmiş ve para değer-
lerindeki düşüşlerin zararlarını yüklenmiş olacaktır. 
Ayrıca, Amime Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkın
daki Kanuna göre, iki yıllık gecikmeden öıtürü büyük 
miktarlara baliğ olabilecek olan .faizi talep ödeme
yecektir; çünkü, Dani'şitaya intikal eden ihtilaflı du
rumlarda faiz işlemez. Bir başka ihtimal hiç de uzak 
değildir: İki sene «Onunda mükellef hileli olarak veya 
dürüstçe iflais etmliş olduğu için, Devlet, alacağını 
tahsil edemeyecektir. 

Görülüyor ki, tehiri icranın sebebi olan telafisi 
imkânsız zararlar, mükellef bakımından değil; ama 
Devlet açısından daima varittir; fakat Danıştayımıız, 
mükellef lehine yürütmeyi durdurma kararları verme
ye devam etmektedir. 

Değerli üyeler, gümrük ve ithali vergileriyle, emlak 
alım, binia, arazi vergileri, belödilye, özel idare vergileri 
ve resimleri imar ve kamulaştırmayla ilgili mesele
lerde de duruim farklı değildir. Bu durum karşısında 
biz diyoruz ki, eğer Danışjtay gelenekl'eşeodk cidtdii 
içtihatları ile sıratı müstakimi tütituramıyorsa, biz 
Meclis olarak ona yön vermek lüzumunu duymak 
zorundayız. 

Emimanuel ve filmi hakkında karar verip, «Kadın-
'iara sadece siyasi ve ekonomik hürriyetlerin verilmesi-
min yetmeyeceğini, cinsel özgürlüğün de tanınması 
gerektiğini» beyan buyuran bu kuruluşun devlet men
faatlerimiz karşısındaki tutumuna da böylece kısaca 
işaret etmiş olduk. 

Saygıdeğer üyeler, Daınıştayın yükünün pek ağır 
olduğu ve senede 50 bin civarında karar vermek zo
runda 'bulunduğunu biliyoruz. Bu sebeple bölge ida
re mahkemelerinin kurulması temennisini bu yıl da 
tekrarlıyoruz. Ancak, bu yoğun çalışma içinde izlahı 
limkânısız yahut pek de iç açıcı olmayacak durumılar 
da doğmaktadır. Meselâ, açılan herhangi bir dava 
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hakkında ancak dört sene sonra karar verebilirken, 
bir başka müracaat karşısında nasıl oluyor da bir 
iki saat içerisinde tehiri icra kararı verebiliyor? Da
vaların görüşülmesinde bir usul, bir ölçü yok mudur? 
Bunların misallerini vererek zamanınızı almayacağım. 
Yüne, nasıl oluyor da, bir iktidar zamanırida verilen 
tehiri icra kararları, bir başka iktidar zamanında veri
lenlerin dört beş misline çıkabiliyor; bu ne demektir? 

Değerli üyeler, bu sorunun cevabını sade bir vatan
daş, Danıştayın pdlitize olduğu, ideolojik tesirler al
tına girdiği şeklinde vermektedir. Doğrusunu isterse
niz, biz de aksini söylemek gücünü kendimde bula
mıyoruz. 

Bu düşüncelerimizi beyan ettikten sonra, Danışjtay 
bütçesimin, camiasına ve bütün milletimize hayırlı 
olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Şahısları adına Sayın Çatallbaş? Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu? Burada; buyuru

nuz Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

Efendim, kısa keseceğim, uzatmayacağım; yalnız, 
şu kadarını söyleyeyim. Tabii biz siyasileriz, gezdiği
miz, tozduğumuz yerlerde bu mahkemeler hakkında 
şikâyetler var, dilekler var, istekler var. 'Bunları da 
şu kürsüden dile getirmek vazifemiz; ben bu arada 
bu vazifeyi kısaca yerine getirmiş olacağım. 

Yüksek mahkemelerden birisi olan Danıştay hak
kında vatandaşların şikâyetleri şudur; bizim zaten 
mahkemelerden istediğimiz doğru adalet, çabuk ada
let ve masrafsız adalettir; millet bunu istiyor. Diyor 
ki, «Biz vergi veriyoruz, bu müesseseleri vergimizle 
yaşatıyoruz; Devletin temeli de bu müesseselerdir. 
Bu vergilerin nasıl verildiğini hepimiz biliyoruz; tam 
olarak yerine harcanıyor mu ve bu müesseseler vazi
fesini tam yapıyor mu?» Bunun üzerinde duruyor ve 
bizim de, bu müesseseleri bu kürsüden denetlememi
zi istiyor. 

Danıştay, yüksek mahkemelerden birisidir. Da
nıştayın nasıl teşekkül ettiğini, kimlerin seçildiğini 
nereden ve nasıl seçildiğini de biliyoruz. Yalnız, Da
nıştay yüksek mahkeme; ama millet de ondan adalet 
istiyor. Adalet var mı, yok mu? (MHP sıralarından 
«\0 yok») Şimdi ben, yok da diyemeyeceğim, 
yok desek olmaz; var desek, o da olmaz. Öyle ise nok
sanları var, hataları var, eksikleri var. Nasıl var? 
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Dün de söyledim, bir mahkemenin, «Ben doğru I 
karar veriyorum, iyi karar veriyorum, tarafsızım» de
mesi yetmiyor. Kararları ile, davranışları ile, tutumu 
ile bu tarafsızlığını göstermesi lazım. Yani, milletin, 
'«'Elhak, bu müessese, bu hâkim, bu mahkeme taraf
sızdır» demesi lazım, bunu dedirtmeli. Eğer bunu de-
dirtemiyorsak, kabahat kendilerindedir. 

Şimdi, asıl mesele burada, yani bizde aramasın
lar. Eğer millet, «Danıştayın bu kararlarında hata 
var; taraf tutuyor, 'bazılarını çabuk çıkarıyor, bazı
larını geciktiriyor, (bazılarını da hiç çıkarmyor» di- I 
yorsa, bu durumda kabahat bizde değil, o müessese- I 
deki hâkimlerdedir. Neden? Kendi kendilerine, «Ta- I 
bii biz, milletin verdiği maaşlarla - hâkim de devlet I 
memurudur - geçinen kimseleriz, bunun hakkını ver- I 
memiz lazım» şeklinde düşünmeleri lazım. Şimdi kal- I 
kıp da Danıştay mensubu, «'Ben, elhak, bu milletin 
bütün kesimlerinin tasvibine mazhar oldum. Tarafsı- I 
zım, tarafsız olduğum da kabul edilmiştir» diyemez. I 
Noksanları varsa - ki bu, millet tarafından ifade edil- I 
mektedir, söylenmektedir; öyle ise - kabahati kendi- I 
terinde aramaları lazımdır. I 

Demin de dediğim gibi, şunun için oluyor : Karar- I 
lar hatalı oluyor. Tabii, şimdi açıklayınca hâkim efen- I 
diler anlar, bunları daha açık söylemeye lüzum yok. I 
'(Gülüşmeler) I 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Nasıl hata? An-
1 ayam adım. I 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, arif olanlar için I 
ifade ediyor. I 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, sizin milletvekili olarak bilgiye ihtiyacınız I 
yok. I 

'Ben, her zaman da söylediğim gibi bir hususa de- I 
ğinmek istiyorum. Şimdi, Anayasanın 114 ncü mad- I 
desinde, »«idari eylem ve işlem niteliğinde yargı ka- I 
rarı verilemez» deniliyor. Yani, «Yargıtay, idari ey- I 
lem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremez» diyor. I 
Anayasanın hu metni, bu fıkrası 22 . 9 . 1971 yılında I 
değiştirildi; eskiden verebiliyordu; vermemesi (için bu I 
hüküm getirildi. Bunu bu Meclis düşündü taşındı, I 
«Danıştay, jdari eylem ve işlem niteliğinde karar ver- I 
meşin» dedi. Buna rağmen veriyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Veriyor mu? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Veriyor ki, ihtilafımız orada zaten; ama, bir de Ana- I 
yasanın 8 nci maddesi var, onu da okuyayım; orada I 
da diyor ki : «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. I 

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or
ganlarının idari makamlarını ve kişilerini bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır.» 

Mademki Anayasanın 14 ncü maddesi amir bir 
hükümdür, Danıştaya diyor ki, «veremezsin» ki, her
kesin de, şu 8 nci maddeye göre, bu hükme uyması 
gerekir; Danıştayın 'da bu 114 ncü madde hükmüne 
aykırı karar verememesi lazım; ama Danıştaycılara 
soruyorsunuz, «Danıştay Kanununun - 93 ncü mü, 
97 nci mi - maddesi var; orada verebilir» di
yorlar. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Anayasaya 
aykırı. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU ((Devamla) — 
Demek ki - benim anladığım şu - 1971'de Anayasa
nın bu metni değiştirilirken bu tefsire meydan verme
yecek şekilde bir metin getirilememiş, düzenleneme-
miş; eksiklik var, noksan var, açık var. İşte, bu açık
lıktan istifade eden Danıştay, idari eylem ve işlem ye
rine geçecek karar verebiliyor ve veriyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Anayasanın üs
tüne çıkamaz ki. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İşte, biz de diyoruz ki, 8 noi maddeye göre, bu ma
demki bir amir hükümdür, buna herkesin uyması la
zımdır; Anayasa müessesi de uyacak, siz de uyacak
sınız, 'ben de uyacağım, hepimiz uyacağız. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Danıştayın 
Kanunundaki bu hüküm Anayasaya aykırıdır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Binaenaleyh, Anayasaya aykırı olduğuna göre, o 8 nci 
maddenin ilk fıkrası da o işi hallediyor demektir. 
Orada da diyor ki, «Kanunlar Anayasaya aykırı ola
maz. Anayasaya aykırı olan kanunları müesseseler 
tatbik edemez.» 

Binaenaleyh, bu mantıkla, bu amir hükümle, bu 
işin böylece halledilmesi ve ihtilafın ortadan kaldı
rılması lazım gelirken hâlâ ihtilaf devam etmektedir, 
hâlâ iktidarlarla Danıştay çelişki halinde birbirlerine 
yan gözle bakmaktadırlar. Tabii bu, kendi ellerinde, 
yüksek hâkimlerin kendi ellerinde. Biz, «tarafsız olun» 
diyoruz, «taraf tutmayın» diyoruz, şunu diyoruz, bu
nu diyoruz; artık, kendi vazifelerini kendileri bilir
ler, 

Bir de şuna temas edeceğim. Tabii, Danıştayın da, 
bir yüksek mahkeme olması hasebiyle, bir içtihat 
mahkemesi olması lazım. Buna rağmen işlerin içeri
sinde boğulmuş, birçok işler geliyor ve bu işleri za
man bakımından taksim edersek, gereği 'kadar, la-
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zım olduğu kadar da zaman verilemiyor. Bunun için 
'bölge idare mahkemeleri diyoruz. Bu mahkemelerin 
tasarısı Adalet Komisyonuna gelmiştir. Biz bir mik
tarını görüştük, ondan sonra altkorriisyona havale 
ettik, orada görüşülmektedir. Öyle zannediyorum ki, 
zaman içerisinde bu tasarıya iyi şekil verildiği takdir
de, bu 'bölge mahkemeleri kurulacak ve Damştayın 
işleri azalacak, vatandaşların ta Ankara'ya gelme
den bu 'davalarını takip imkânı sağlanacak ve mas
raf, külfete girmeleri de önlenmiş olacak. O da in
şallah yakında çıkar. 

IBAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Köylüoğlu. 
ALÎ AK. l(lçel) — Farklı kararlardan da (bahset. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU ((Devamla) — 

Zaten demin de, sözümün başında da söyledim, gü
ven meselesi dedim. Güveni de verecek, mahkemede 
»oturan hâkimlerin tutumları, davranışları ve kararla
rıdır dedim. 'Bu kararlarda taraf olmayacak, taraf tut
mayacak. Yani mesele ndtice olarak şu : Davranış
larıyla, kararlarıyla, 'tutumlarıyla, millete, tarafsız ol
duğunu, adilane hareket ettiği kanaatini verecek. Bunu 
vermiyorsa, kabahat kendilerindedir diyorum. Şimdi, 
halihazırda milletin üzerinde de bu kanaat yoktur. 
IBunu yerine getireceklerini, 'bunun 'için çaba sarfe-
deceklerini umarım. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bundan son
ra. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İnşallah. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bundan sonra inşalla'h... 
Muhterem arkadaşlar, 'bu Danıştay Bütçesinin Dev

letimize, milletimize ve Damştayın mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allahtan diler, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAMAN (Gazi

antep) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 'değerli 
üyeleri; Danıştay ve onun 'bütçesi üzerinde görüş ve 
düşüncelerimizi sunmadan ve eleştirileri cevaplandır
madan önce, 1980 yılı mali 'bütçesinin Türk ulusuna 
hayırlı olmasını yürekten dilerim. 

Sayın milletvekilleri, muhalefet sözcülerinin gö
rüş ve eleştirilerini dikkatle izledim. İyi hazırlanmış
lar, güzel sözcükler kullandılar, düşüncelerinden ya
rarlanmış olduğumu özellikle 'belirtmek isterim. Da
nıştay, eski 'ismiyle Şûrayı Devletin geçmişi, gelişme
si ve 'bugünkü durumu üzerinde izin Verirseniz küsa-
ca durmak ve 'bu konudaki bilgilerinizi tazelemek is
tiyorum,. 

Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu Batılılaşma
ya karar verdiği ve Batılılaşma hareketini fiilen uy
gulamaya (başladığı zaman, Batı ülkeleri ve kültürüy
le ilişkisini genişletmiştir. Fransız kültürü bu temas
larda ağır bastığı için, Devletin ıslahatında tedricen 
idari rejim ka'bul edilerek, 26 Şubat 1839 tarihinde 
Gülhane'de Mustafa Reşit Paşa tarafından Tanzi-
matı Hayriye Fermanı okunmuş ve bunu takip eden 
30 yıla yakın bir süre içerisinde adli yargıyla idari 
yargı, nihayet 'birbirinden ayrı kabul edilerek ve bir
birinden ayrılarak, 1868 tarihinde Şûrayı Devlet ismi 
altında ve ilk defa yüksek 'bir idare mahkemesi olan 
Danıştayımız kurulabilmiştir. 

Şu hale göre, Danıştayımız 112 yıllık bir maziye 
ve tecrübeye sahip, tarihi bir adalet müessesemizdir. 
Türk İdare Hukukunun gelişmesinde, uygulamada ka
rarlılık sağlanmasında birinci derecede rol oynamış
tır. 27 Mayıs 1960 Devrimi ve halkoyuna sunularak 
ka'bul ve yürürlüğe konulmuş bulunan 1961 Anayasa
sının getirmiş 'bulunduğu ilkelerden sonra Türk Da-
nıştayı, Anayasanın kendisine yüklediği görevler ve 
bükük devleti olmanın tabii icabı, devlet organları 
içinde, anayasal organlar içinde çok önemli bir yer 
işgal etmiş ve bu oranda da, kanaatimizce büyük so
rumluluk yüklenmiştir. 

Şunu açıkça 'belirtmek isterim ki, yurdumuzda 1da-* 
re Hukuku ilkelerinin idare, işlem, karar ve tasarruf
larının - buna hükümet tasarrufları da dahil - tees
süs etmesinde ve yerleşmesinde Danıştayımızın içtihat
ları etkin 'bir rol oynamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Damştayın kuruluş tarihi 
ve birkaç cümle ile önemi üzerinde durduktan sonra, 
Danıştayımızın bugünkü durumundan söz etmek iste
rim, 

Danıştay, Anayasamızın 140 ncı maddesinde yer 
almıştır. Bugünkü esprisi içinde, kanunların, 'başka 
idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk 
derece ve genel olarak ise üst derece mahkemesi gö
revi yapan anayasal bir kuruluşumuzdur. , 

Damştayın vazifös'ini, 'görevi içerisine giren ko
nuları itibariyle idari uyuşmazlıklara 'bakmak ve çö
zümlemek, Bakanlar Kurulu tarafından kendisine gön
derilen kanun ve tüzük tasarıları hakkında düşüncesi
ni (bildirmek ve İncelemdk; imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer iş
leri yapmak olarak özetleyebiliriz. 

Yüksek Mahkeme, Anayasa ile kendisine verilmiş 
olan 'bu görevlerini; 11 'i idari davalara, 3'ü idari işlere 
'bakan 14 daireyle; Dava Daireleri Kurulu, Danış-
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tay Genel Kurulu, idari Daireler Kurulu, içtihatları 
Birleştirme Kurulu ve Başkamın Sözcülüğü gibi 'bö
lümleriyle yürütmekte ve yerine getirmektedir. 

Türk Danıştayının esas özelliği ve 'bir idare mah
kemesi olmasına rağmen, 'bağımsız bir yargı organı 
olarak bugüne kadar görevini sürdürebilmesinin özün
de, kanaatimizce, onun işleyişinin, yargılama usulleri
nin, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, hakları ve 
ödevlerinin, meslekte ilerleme, keza haklarında disip
lin kovuşturması açılması ve disiplin cezası uygulan
ması gibi hususların mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkim teminatı esaslarına göre yasalarla güvence altı
na alınmış bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Anayasamızın 140 ncı maddesine uygun olarak 
hazırlanan 521 sayılı Danıştay Kanunumuz, 21.9.1971 
tarihinde Anayasada yapüan değişikliğe uygun ola
rak, 8 yıllık uygulamanın ortaya çıkardığı ve biraz 
önce arkadaşlarımın yeniden tekrarlamak durumun
da kaldığı aksaklıkları da dikkate alınmak suretiyle, 
1740 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek, 26 Ha
ziran 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu ağır işleyen adalet, şüphesiz kötü 'bir adalet
tir. işte, bu ağırlığın, iş yükünün büyük ölçüde çö
zümü için bölge idare mahkemelerinin kurulması ön
görülmüştür. Biraz önce bir sözcünün de temas ettiği 
gibi, esasen böyle bir hüküm Anayasamızda da mev
cuttur, 

«Bölge İdare (Mahkemesi Kanun Tasarısı» hazır
lanmış ve Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır., 

Bunun bir İhtiyaç olduğunu ve süratle çıkarılması ge
rektiği inancındayım,. 
, Değerli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken böl

ge idare mahkemeleri hakkında düşüncelerimi birkaç 
cümle ile özetlemek isterim. 

Bilindiği gibi devlet, bütün hakların dağıtılmasın
da en büyük güvencedir. Mahkemelerin adalet dağı-
tabilmes'i, adil olabilmesi için, devletin şüphesiz güç
lü olması gerekir. Demek ki, bir ölçüde «Devlet ba
ba» hakların en geçerli olarak dağıtılmasına vesile 
olan bir otoritedir, 

Şimdi, «idare mahkemeleri gerçek hakkın doğu
mu ve teminatı olan devletin otoritesini zaafa uğra
tacak girişimlerde bulunursa ve büyük ölçüde bunda 
- eleştirilerde olduğu gibi - siyasi iktidarların veya 
siyasi sempatinin etkisi altında kalınarak devam edi
lirse, özellikle adaletin özüne ve onun kaynağına za
rar vermiş bulunmaktadır.» 

Biz bu görüşlere katılmıyoruz. Yalnız, temelde ve 
üst düzeyde Devleti yürütme organı olan icra organını 
bazı açılardan daralmalara götüren bu tasarrufların 
bölge idare mahkemeleriyle küçük ünitelere kadar 
indirilmesi, yani valilerin ve kaymakamların tasar
ruflarında, Devletin o noktada da daha atalet içeri
sinde kalması sonucunu verebilecekse ve verecekse, 
bunun üzerinde çok ciddi şekilde durmak ve tasarı 
geldiği zaman, bunun üzerinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin geçerli görüşlerini almak ve üze
rinde çalışmak gerekli olacağı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün memur atamalarıyla ilgili olan 
bir eleştirisine cevap vermek durumunda kalmış bulu
nuyorum; bunu bir açı'klığa kavuşturmak isterim. 

Biz bu konuyu objektif olarak bu mikrofona getir
mek istedik. Gerçek odur ki, Türkiye'de hangi siyasi 
ağırlıklı parti iktidar olursa olsun - Türkiye'deki tat
bikatı söylüyorum - derhal, kamu görevlerini yürü
ten devlet memurlarının bir yerden bir yere nakli, as
gari ölçüde nakli işlemi yapılmaktadır. Bu, bundan 
evvelki iktidar döneminde de aynı şekilde olmuş, bu
günkü iktidar döneminde de olmaya devam edecek
tir. Yalnız, bugünkü tasarrufların ve nakillerin haklı
lığı üzerinde birkaç cümleyle durmak istiyorum. 

19 ildeki sıkıyönetim mahkemelerinin sanık dosya
larını, dava dosyalarını açtığınız zaman, bunun büyük 
bir çoğunun öğretmen olduğu, memur olduğu ve ka
mu hizmetlerinde, maaş alarak, devlet adına görev 
yaptıkları görülmektedir. Demek ki, dünkü nakil ve 
tasarruflar bir ölçüde keyfiliğe kaçmış, büyük ölçüde 
siyasi tasarruflar mahiyetini almışsa da, bugünkü ik-

Danıştaydaki hizmet gelişmesini bir ölçüde bilgi
lerinize sunmak için, dava ve idari dairelere bir yıl 
'içerisinde giren işlere şöyle bir bakmak kafi gelecek
tir kanısındayım. Örneğin, 1978 yılı içerisinde 54 551 
devreden dava sayısına 53 497 yenisi eklenmiş; böy
lece, dosya sayısı bir yıl içerisinde 100 binin üzerine 
çıkmıştır. 1979 yılı rakamları da aşağı yukarı aynı 
seviyede bulunmaktadır. Buna, idari dairelerin işle
riyle, Danıştayın diğer görevleri de eklenirse, Danışta-
yımızın bugün ne kadar mahmul bir durumda bu
lunduğunu anlamakta zorluk çekmeyeceğiz. Bunun 
için, halkımızın şikâyet için söylediği gibi, işler Da-
nıştayda sürüncemede kalmakta ve sızlanmalara ne
den olmaktadır. Bu durum, kuruluş ve kadrolarında-
ki gelişmeye rağmen, dava dairelerinin işleri, toplu
mun ticari, ekonomik, mali, sosyal alandaki ihtiyaçla
rının karşılanması amacıyla alınan çeşitli idari karar 
ve uyuşmazlıkların artması sebebiyle giderilememiş ve 
sürekli olarak yüksek bir seviyede kalmaya devam ey
lemiştir. 

— 249 — 



M. Meclisi B : 46 

tidarın buna ağırlık vermesinde nem haklılık ve hem 
de 'büyük bir zaruret 'bulunmaktadır. Siz, devletin 
memuru olacaksınız, olayların üzerine gitmesi lazım 
gelen bir polis olacaksınız ve hem de olaylara ta
raf olan 'birisini, 'bir suçluyu aynı görüşü paylaşmak
tan dolayı himaye edeceksiniz. Devlet bunun üzerine, 
hükümet bunun üzerine gereği gibi gitmediği takdirde, 
o zaman 'boş bir döngü içerisinde zaman kaybetmek
ten 'başka bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Biz 
'bugünkü, elimize geçen arşivlerden görüyoruz; sabı
kada en yüksek rakamlara 'bulaşmış kişiler, geçmiş 
'hükümet döneminde 20 bin, 26 bin lira maaşlarla 
Devlete musallat edilmiş ve 'bunun adına,, görev ya
pan kişiler olarak görevlere getirilmişlerdir. Bunları 
bulunduğu yerden bir başka yere atamak bence son 
derece hafif bir müeyyide uygulanmasıdır. Bu çeşit 
kişilerin devlet dairelerinde, Devlet düşmanı olarak, 
devlet kesesinden görev yapmaları kesinlikle önlene
cektir. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 'bundan evvelki bir konuş
macı bir başka bütçenin görüşülmesi sırasında, hükü
metlerin meşru, gayrimeşru tartışması yapılırken, geç
miş hükümetle bugünkü hükümeti, içinde bulunan 
üyeler bakımından bir kıyaslama, 'bir benzetme duru
muna soktu. Buna özellikle cevap vermeyi şu açıdan 
gerekli gördüm : Ben, Cumhuriyet Halk Partisi mil
letvekili olarak Parlamentoya girdim; fakat belli bir 
ısüre sonra, bilindiği gibi, Adalet Partisine geçtim ve 
bulgun de bakanım, 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (İsparta) — Hayır
lı olsun, mükafatını aldın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

DEVLET ©AKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Şimdi ben öncelikle hukuk adamıyım. 
Ben, Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde söylediği 
propagandası istikametinde, hükümet olunca bir ic
raatını koysaydı eğer, şüphesiz Cumhuriyet Halk Par
tisinde kalırdım; ama halka bir başka türlü söyleye
ceksin, sonra gelip burada 'başka şey yapacaksın, 
bu en az, vekaletin suiistimali olur, milletten aldığı
mız vekaletin suiistimali olur. 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — 14 Ekimden ev
vel söylenenler yö'k ortada. Niye duruyorsun orada? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — İkinci bir konuyu daha burada açıklığa 
kavuşturmak isterim. Ben Adalet Partisine geçtiğim 
zaman, Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı. 173 
milletvekili olan 'bir partiye 174 ncü olarak girmek, 
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'bugün bakan olmayı o günden düşünmek sizlerin bile 
aklınıza gelmezdi. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Gemi batı
yordu da ondan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Halk Partisinin öyle değerli bakanlarını gördük ki 
biz, şu kürsüden Türic olduğunu söylemeye bile ta
accüp etmiştir. (AP ve MHP ısıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BRTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Adalet Parti
sine, «hırsız» deyip, sonra Adalet Partisine girdin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Bu kürsüden söylüyorum, Mardin'de... 

EROL SARAÇOĞLU '(Ankara) — Adalet Partisi
ne, «hırsız» diyordun, 

ÛBAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Kulaklarımla 

duydum, «hırsız» diyordu. 

BAŞKAN — Bu münakaşaların zamanı geçmiş 
değerli arkadaşlarım. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Mardin'de Türkiye Cumhuriyeti valisine 
Kürtçe hitap eden kişiye, Cumhuriyet Halk Partisi, 
hükümet üyeliği vermiştir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Feyzioğlu'dan 
ders mi aldın sen, ne çabuk öğrendin? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Gümrük kaçakçısından Gümrük Bakanı 
yapılmıştır. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bizim tuzumuz kuru... 
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Rengin belli, 

belli. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Biz gördük, senelerce Adalet Partisinde 
bakanlık yapmış kişilerin, gelip gördüğüm zaman, bi
necekleri bir otomobilin 73 model taşıdığını gördük; 
ama halktan yana olan Halk Partisi mebuslarının 22 
aylık: dönemde son model Mersedese binip... 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Sen de biner
isin, sen de binersin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — ...Orada var vurgun, orada var soygun; 
eğer orada kalsaydık, biz de binerdik. (CHP sırala
rından gürültüler; AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Servetin kaç 
para? Faturayı anlat, faturayı, 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De
vamla) — Bütün 'bunları belirttikten sonra, bütçenin 
Türk ulusuna hayırlı olmasını diler, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, suallerim var. 

BAŞKAN — Peki ©fendim. 
iBaşka soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Tu

ran Kocal, Sayın İsmail Akın, Sayın Ertuğrul Gü-
nay, Sayın Ali Ak. 

Sayın Boz, Ibuyurunuz efendim. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, Anayasa Mahkemesi 'bir karar verdi; «Hukuk 
fakültesi mezunu olmayan, yargı yetkisini kullana
maz» dedi. 

Danıştay Kanununun 8 nci maddesi ile, hukuk fa
kültesinden mezun olmayanlar yargı yetkisini kullan
maktadır. Bu hususta Sayın Bakan t>ir kanun tasarısı 
hazırlayarak 'bir değişiklik getirmeyi, Anayasa Mah
kemesinin kararının ışığı altında düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan 'buyurunuz. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De

vamla) — Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesinin bu 
denli 'bir karar verdiği hakkında bir bilgi sahibi deği
lim. Tetkik edip cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kocal, buyurunuz. 
TURAN KOCAL (îstaribul) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan 'bir sorum var; delaletinizle cevaplan
dırılmasını arz ve talep ediyorum. 

Demirel Hükümeti iktidara geldiği günlerde îs
taribul ve Eskişehir milli eğitim müdürlerini görev
den alarak, Ankara'ya çağırdı. Henüz başka bir gö
reve atamadan, \başka 'bir görev vermeden, bu 2 
arkadaş Danıştaya müracaat ediyor ve gazetelerde 
çıkan şekliyle, ertesi gün yürütmeyi durdurma kararı 
veriliyor. Sorduğumuz da; bu 2 arkadaşın aslında 
tenzili rütbe ile başka bir göreve değil, Milli Eği
tim Bakanlığı Müsteşarlığına, bir de muavinliğine ge
tirileceğini söylediler. Doğru mudur, değil midir? 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De

vamla) — Sayın Kocal, yargı organlarının kararları 
üzerinde bu kürsüde tartışma yapmak 'bir ölçüde " 
doğru değil; ama tetkik edip, sonucu hakkında ya
zık olarak cevap vereceğim. 

İBAŞKAN — Sayın Akın, 'buyurun. 
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İSMAİL AKIN (Afyonkara'hisar) — Sayın Baş
kan, biraz önce Sayın Bakan 'burada konuşurken, 
«Militanları, militan kişileri, (devlette görev yapan 
kişileri kastediyor) kamuda çalıştırmak şöyle dursun, 
sürmek hafif bir müeyyidedir; bunları görevden at
mak gerekir» dediler. Kendisi biraz sonra da, «Ben 
hukukçuyum» dedi. Biraz önce ifade ettiği gibi, bir 
hukukçu olarak bu beyanatı, ileride, o gibi kişilere 
kendi siyasal eğiliminde olmayan kişilere göndereceği 
muhakkikleri, soruşturma yapacak sorgu hâkimi sı-. 
fatındaki kişileri etkilemez mi? 

İkincisi; Bu beyanatını, hukukçu olan Bakan, han
gi hukuçulük prensiplerine göre yapıyor? 

Üçüncüsü; Soruşturma sonunda, savunması alın
madan bir kişinin görevine son verilmesi, yine - hu
kukun üstünlüğü prensibini bir kenara bırakarak a 
hukuk kaidelerine uygun mudur? Sayın Bakandan 
cevaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın 'hatip, sizin sorunuzun üçünü 
de Sayın Bakana yöneltmiyorum . Sayın Bakan kar
şınızda bir hukukçu olarak değil, 'bir bakan olarak 
'bulunuyor, bir hükümeti temsil ediyor. Bu bakım
dan, sorunuz bir hukukçuya yöneltilecek soru nite
liği taşıyor; o nedenle yöneltmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Günay, sıra zatıalinizde. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FERHAT ASLANTAŞ (İzmir) Sayın 

Bakanın durumunu görünce vazgeçti. 
BAŞKAN — Son söz milletvekilinin. 
Sayın Altan Tuna, buyurun. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Cumhuriyetimizin temel nitelik
lerinden birisi hukuk devleti olmasıdır. Bu temelin 
önemli 'bir yapı taşının ise, (bütçesini görüşmekte ol
duğumuz Danıştay olduğu kuşkusuzdur, 

Kararları ile, İdarenin eylem ve işleminde hukuka 
uygunluğunu sağlamayı amaçlayan Danıştayın dava 
yükünün ve birikiminin, yıllardır artan bir seyir gös
terdiği bilinmektedir; Sayın Bakan da belirtti, dos
ya yükü gitgide artmaktadır. Son durumu ben şöyle 
öğrendim: 1978 yılından 52 641 dosya devrediyor; 
'buna 1979 yılında yeniden 51 068 dava açılıyor; 
toplam 103 709 davadan 1979 yılında 47 143 aded'i 
sonuçlandırıla'biliyor. Böylece, içinde bulunduğumuz 
yıla 56 656 dosya devrolunmuştur. 

Özellikle Demirel Hükümetleri döneminde ne
dense, haksız yere işlerinden atılan, nakledilen kamu 
görevlilerinin açtıkları davalar, bu yükün ağırlaşması-* 



M. Meclisi B : 46 

nın baş nedenidir. Bu tür davalara bakan Beşinci 
Dairenin dosya yüküne yakından bakarsak şunu 
görüyoruz: Kamu görevlilerinin özlük haklarından 
doğan davalara bakan Beşinci Dairenin yükünü 
hafifletmek için, geçmiş yıllarda bir mürettep daire 
de kurulmuş olmasına karşın, sadece bu dairenin 
1980 yılına devreden dosya sayısı 13 110'dur ve bu 
sayıya 1980 yılının 1,5 ayı içinde 1 200 yeni dava 
eklenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Daire özelinde göze 
çarpan, Danıştayımızın 'bu ağır yükü iki yoldan ha
fifletilebilir; , 

1. İdarenin kesin olarak hukuka saygılı olması. 
hukukun üstünlüğüne katlanabilme erdemini göster
mesi gerekir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Kim göste
recek, hangi hükümet- gösterecek? 

ALTAN TUNA (Devamla) — Kişisel konuşma
sını yapan Sayın Köylüoğlü arkadaşımız, gezdiği 
yerlerde vatandaşın Danıştay'dan şikâyet ettiğini be
lirtti; 'ben hiç böyle 'bir şeye rastlamadım. 

Danış/tay, Devletle vatandaş arasındaki 'ilişkileri 
düzenler; devlet gibi en .büyük gücün karşısındaki 
tek tek 'bireyleri korur. Danıştay''dan hiçbir yurttaş 
değil, sadece devleti o anda temsil etmekte olan hü
kümetler şikâyetçidir; yurttaş şikâyetçi 'değildir. 

2. Halen Parlamentomuzda 'bulunan «Bölge 
İdare Mahkemeleri Kuruluş Yasa Tasarısı;»' nın biran 
önce çıkarılması gerekir. 12 Mart kapalı döneminde 
Anayasamızın bütünlüğü bozularak, bir ur gibi içine 
sokulan «DGM'yi yasal'aştıracağım, özgürlükleri kı
sıtlayacağım» diye çırpınmayı 'bırakması gerekiyor 
Hükümetin. 

Anayasamızın 7 ve 140 ncı maddelerini 'birlikte 
ele alırsak, bir yülksek idare mahkemesi olarak Da
nıştay, alt derece malhkemelerin üzerine konmuştur. 
Anayasanın bu düzenlemesine ve geçici 7 nci mad
desinin açık hükmüne karşın, Parlamentomuz göre
vimi yerine getirememiştir. Elbirliği ile 'bu ek'sikliği 
gidermeli, 'bölge idarö mahkemelerini kurmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, kendisinden 'başkasının Baş
bakan olmasını ıbir 'türlü hazmedemeyen Sayın De-
mirel, 1979 yaz aylarında, uzun yıllar Başbakanlık 
yapmış, sorumluluk yüklenmiş bir siyaset adamının 
ağzına hiç yakışmayacak bir üslupla, iktidara gelirse 
ne Anayasa, ne babayasa bırakacağını her şeyi düm
düz edeceğini söyleyip durmuştu. Gerçekten, «on kez 
yönetim'e geldiği günden beri yaptığı uygulamalarıy
la, Cumhuriyetimizin 57 yıllık gelenekleri yıkılma 
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yolundadır. Devlet, olduğu gibi, özel ve yabancı ser
mayeye peşkeş çekilmek istenerek, Anayasamızdaki 
karma ekonomi ilkeleri çiğnenerek, Anayasa suçu iş
lenmektedir. 

Her yurttaşa, insan onuruna uygun yaşama dü
zeyi sağlayacak 'iş bulmak, Cumhuriyetin sosyal 
olmasının gereği, hükümetlerin görevi iken, TARİŞ'te 
olduğu gibi, binlerce insanın elinden işi alınmakta, 
açlığa ve direnişe itildikten sonra da üzerlerinde dev
let terörü estirilmektedir. Demirel, kendi başlattığı 
yangını bazı maceracı gruplarla el ele genişletmek 
gayretindedir. TRT'nin yeni Genel Müdürü televiz
yon çocuğunun yardımlarıyla her gün ekranda boy 
göstererek bazı hayali düşmanlar icat edip, onlara 
bir televizyon pehlivanı edasıyla saldırmak, hukuk 
dışı uygulamaları başlatıp genişle'tmekte baş sorumlu 
olan hükümetin kusurlarını örtemez. 

Sayın milletvekilleri, özellikle kooperatif birlik
lerinin fabrikalarında çalışan işçiler atılırlarken, me
mur kesiminde de benzer uygulamalar acımasızca sü
rüyor. Ünlü «Yüz günlük program» uyarınca bir çır
pıda 67 vali, yüzlerce kaymakam, emniyet müdürü, 
milli eğitim müdürü, binlerce polis, onbinlerce öğret
men ve memur karda kışta oradan oraya savruluyor; 
açığa alınıyor veya planlama uzmanlarına yapıldığı 
glibi, 'etkisizleştiriliyor. 

Şimdi Hükümete soruyorum : Kış geçmeden uy
gulamaya konulmayacağı, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
söz verilerek onaylatılan Mülki İdare Amirleri Ka
rarnamesi, İçişleri Bakanlığının telsiz emirleriyle niçin 
uygulatılıyor? 

Bir ilden bir Me ev taşımanın kaç lira olduğunu bi
liyor musunuz? Taşıma giderlerine yansıyan korkunç 
zamlarınızdan sonra, 50 bin lira harcayan bir kamu 
görevlisine 'en Çok 5 - 6 bin lira yolluk Ödendiğinden 
haberiniz var mı? 

Bu arada ayrılan eşleri, okulları, eğitimleri dar
madağın olan çocukları hiç düşünüyor musunuz? 
Bu yaptıklarınız zulümdür. Mazlumların ahi 'sizde 
kalmayacak, birer birer çıkacaktır. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Siz, İstanbul Yapı 
İşleri 1 nci Bölge Müdürünün Danrştaydan almış ol
duğu yürütmeyi durdurma kararını niçin uygulama-
dınız? 

BAŞKAN — Rica ©diyorum... 
ALTAN TUNA (Devamla) — Yasa tanımazlığın 

ölçüsü oralara varıyor ki, Danıştay bu konularda 
verdiği yürütmenin durdurulması kararlarını da uy
gulamıyorsunuz. Kendi ilimden (Çanakkale'den) ör-
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nekler verebilirim; Milli Eğitim Müdür ve yardımcı
ları ve diğer kamu görevlileri gibi. (Gürültüler) 

Bu hareketleri, Hükümetin siyasal zihn'iyetinin bo
zukluğunu, hukuka inançsızlığını göstermektedir. Sa
yın Demire], önceki başbakanlıklarında olduğu gibi, 
şimdilerde de sürekli olarak, «Danıştay idarenin ye
rine geç'iyor; bu durumu önlemek için yasayı değiş
tireceğiz» demektedir. Bunu söylerken de, gayet iyi 
bilmektedir ki, bu kararlarıyla Danıştay, idareyi, hu
kuk sınırları içine çekmekte, gelecekteki işlemleri 
için de yön gösterici olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayın siyasal iktidarca 
en fazla çekiştirilen kararlarının başında, yukarıda 
söylediğim, idareye emredici ve 'konusu olan işlemi 
'başlangıç duruma getiren, askıya alan, yürütmenin 
durdurulması kararlarıdır. Bu kararlar, Anayasamızın 
140 ve Danıştay Yasasının Ek 1 nci maddelerinde 
belirtilen esaslar içindedir. İdarenin uyması zorunlu
dur. Danıştay kararlarına uymayacağını, uygulama
yacağını defalarca kamuoyuna açıklamış bulunan bu
günkü siyasal İktidar, bu tutum ve davranışlarıyla 
Anayasa suçu işlemektedir. 

/«Anayasayı çiğnerim bir şey olmaz»1 diye düşü
nenlere millet 'kürsüsünden 'bir uyarı yapmak istiyo
rum. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 22 
Ekim 1979 günlü kararıyla, Danıştayca verilen yü
rütmenin durdurulması kararlarının, uyulması zorun
lu kararlardan olduğunu... 

ALİ AK (İçel) — Bu karar hangi tarihte alınmış, 
onu da açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ak... 
ALTAN TUNA (Devamla) — 22 Ekim 1979. 
ALİ AK (İçel) — O neşir tarihidir. 
ALTAN TUNA (Devamla)' — Yayın tarihi olsun. 

BAŞKAN — Devam ediniz eferidim. 
ALTAN TUNA (Devamla) — Danıştayca verilen 

yürütmenin durdurulması kararlarının, uyulması zo
runlu kararlardan olduğunu, bunun gereğini yerine 
getirmeyen kamu görevlilerinin mali ve cezai sorum
luluğu bulunduğunu hükme bağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, adalet kapı'sı, halkımızın 
inançlarına göre, halk, adalet aramakta son kapıdır. 
İnsanları 'bu kapı önünde elleri böğründe tutmak zu
lümlerin en 'büyüğüdür. Yargı kararlarına uymak, si
yasal iktidarların hukuka saygılarını gösteren en 
önemli ölçüttür. 

Yargı kararlarına _ uymayan Başbakan ve bakan
ların mali ve cezai sorumlulukları yanında siyasal 
sorumlulukları da vardır. Ayrıca, yasaların dışına 

çıkarak siyasal 'iktidara uşaklık eden yüksek bürok
ratlara gelince, Yargıtayın, yukarıda sözünü ettiğim 
kararı karşısında cezai sorumluluktan onları efendi
leri de kurtaramayacaktır. 

Hükümeti, tüm eylem ve 'işlemlerinde hukukun 
üstünlüğü ilkesini gözden ırak tutmayarak, Anayasa 
ve yasalara uymaya, bu yokluklar ülkesinde tek bol 
şey olan gerilimleri düşürmeye çağırır, Yüce Mecli
sin üyelerini saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür etlerim. 

Değerli arkadaşlarımız, çalışma süremiz dolmuş
tur. 

Grup 'Başkanvek'illerinin müşterek imzalı 'bir öner
geleri gelmiştir. Eksik olmasınlar, kendileri rahatça 
girip çıkıyorlar; tabi öneriyi vermekte de... 

Programın saat 20.00'de bitmemesi halinde ara 
vermeden devamını istemektedirler Sayın grup baş-
kanve'k'ill'erimiz. 

Ben önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

C) Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

lûr Genel yöne'üi'm ve destek hiz
metleri 56 776 caa 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

111 Yargı, danışma ve inceleme 188 423 OiOO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

9QQ Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 524 00O 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 'sunuyorum : Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi Meclisimizce kaibul 
edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

253 — 
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.Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ. 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığı Bütçesinin görüşülmesine 'başlıyoruz. 

'Komisyon ve Hükümet yerini almış bulunuyor. 
Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin isim

lerini okuyorum : Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Ali Kırca,, Milliyetti Ha
reket Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Doğan, Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çatalbaş. 

Lehte Sayın İrfan Binay, aleyhte, Sayın Hasan 
Ali Dağlı, üzerinde Sayın Azimet Köylüoğlu. 

Buyurun Sayın Temel Karamollaoğlu. 
MSP GRUBU ADINA TEMEL KARAMOLLA

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsü hakkında Milli Selâmet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Bu saatte zamanınızı fazla alacak değilim. Yal
nız, Devlet İstatistik Enstitüsünün yaptığı vazife ha
kikaten çok mühim bir vazifedir. Ben" sadece, bun
dan 3 sene önce bizim şahit olduğumuz bir hadiseyi 
burada zikredeceğim; «Devlet İstatistik Enstitüsü
nün acaba 'böyle bir durumda ne yapması icap eder
di?» sorusunu da sizlere bırakacağım. 

'Biliyorsunuz 1977 seçimleri yapıldı, ©u seçimlerde 
Devlet İstatistik Enstitüsünün «Seçmen âdetleri hak
kındaki beyanı» ile, Yüksek Seçim Kurulunun, «Seç
men adetleri beyanı» arasında takriben 3 milyon fark 
vardı; bu fark, yapılan seçimlerin hakkaniyetine 'göl
ge düşürecek kadar da büyüktü; fakat seçimler ya
pıldı, seçimlerin sonunda bugünkü Meclis teşekkül 
etti. 

Biz bu iddiayı o zaman ortaya koyduk; Devlet İs
tatistik Enstitüsünün rakamları da bizi destekledi; 
1979 seçimlerine girdiğimiz zaman da bu iddianın 
doğruluğunu Yüksek Seçim Kurulu da tasdik etmiş 
oldu. Zira, seçimlere girilen 27 ilde, aradan iki sene 
geçmiş olmasına rağmen, seçmen adedi artacağına, 
1 300 000 civarında azalma gösterdi. 

Böyle bir durum meydana geldiği zaman açıklık
la ortaya çıkıyor ki, bir yerde bir sahtekârlık var. 
'Birisi 'bir sahtekârlık yapıyor ve Devlet İstatistik Ens
titüsü, de, 'bu Devletin istatistik! 'bilgilerini toplamak
la görevli yegâne kuruluş olduğuna göre, bu konuda 
bir tedbir atması icap eder mi idi, etmez mi idi, siz
lerin linsiyatifine, düşüncelerine bırakıyorum. 

'Bu sözlerle hepinize 'saygılar sunuyorum. (MSP sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ah 
Kırca, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ALİ KIRCA (Malatya) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlarken Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi 
saygı ile selamlarım. 1980 yılı Devlet İstatistik Ensti
tüsü Bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 25 . 4 . 1926 yılında Bü
yük Atatürk'ün emirleriyle bir kararname ile kurul
muş, Devletimizin köklü müesseselerinden biridir. 

İlk defa 25 . 6 '. 1927 tarihinde 1153 sayılı Yasa 
ile yasal esaslara bağlanmış, ondan sonra çıkarılan 
muhtelif yasalarla da bugünkü kurum durumuna ge
tirilmiştir. Ancak burada ilave edeceğim kısa bir şey 
var : Kuruluş yasasının, Türkiye'nin gereksinimini 
gözönüne alarak Hükümetin, daha önceki hükümet 
tarafından yapılan hazırlikları sonuçlandırarak Yüce 
Meclise getirmesi, Hükümetten Grubumuzun dile
ğidir; ancak o zaman Devlet İstatistik Enstitüsü daha 
geniş ölçüde ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gele-
'bilecektir. 

İstatistik, kısaca, yönetimin kurumlaşma olgusu
nun amaca en uygun biçimde uygulanması yollarını 
arayan teknik bir disiplin olarak ifade edilebilir. Bu 
tanıma göre, rakamların dilini anlamak son derece 
önemlidir. Rakamların diline anlam verme, amaç ve 
niyetlere göre değişiklik arz eder. İstatistik, planla
manın temel ölçülerinden 'biridir. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün çalışması, bugün bölgelere ayrılmıştır, 
ama bu bölgeler, planlama ünitelerine göre, yani Tür

kiye'nin ekonomik bölgelere taksimine göre kurulan 
bir bölgesel planlama esası ve bu bölgesel planlama
ya uygun bir istatistik bölgeleri, Devlet istatistik Ens
titüsünün bölgelerinin kurulması gereğine inanıyoruz. 

Aslında, Devlet İstatistik Enstitüsü ve istatistiki 
çalışmalar, planlamadan ayrı düşünülemez. Planla
mayı üç esasta düşünmek mümkün; yatırım planla
ması, istihdam planlaması, ^eğitim planlaması olarak 
üç kademede düşünmeli kanaatini taşıyoruz. 

Yatırım planlaması, Türkiye çapında genel envan
terlerin yapılmasıyla ancak bu da bölgesel planlama 
ile her ekonomik bölgedeki entegre plan sisteminin 
hazırlanması; 'bu plandaki yatırımlarda önceliklerin 
tespiti de, nüfus endeksi esas alınarak 'bölgesel istih
dam taleplerine göre bölgelerdeki dağılımın Sağlanma
sıyla mümkün olabilecektir. 
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İşte, yatırım planlamasından sonra hazırlanan is- J 
tıhdam planlaması, yani 'bölgesel iş taleplerinin, is
tihdam taleplerinin esas alınarak hazırlanan öncelikli 
yatırımlar içlin gerekli personelin yetiştirilmesi de eği
tim planlaması sonucunu getirecektir. 

'Bu bakımdan, Devlet İstatistik Enstitüsünün bu
güne kadar gelen süreci içerisindeki başarısı ve de
vamı, daha önceki 'konuşmalarda, ekonomide milli 
model ifade edildi, değ şik modeller getirilmesi iddia
ları ortaya sürüldü; ancak, envanteri tamamlanma
mış olan hiçbir 'konuda planlamaya geçilemeyeceği 
gerçeğini de beraber düşünmek zorundayız. Bunu bu
rada vurgulamakta yarar görüyorum. 

Bu saatten sonra fazla vakitlerinizi almadan söz
lerime son verir, Devlet İstatistik Enstitüsünün Büt
çesinin ulusumuza, milletimize ve Devletimize ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Doğan, buyurun. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET DOĞAN 

i(Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Devlet İstatistik Enstitüsü 'Bütçesi üze- I 
rinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşleri
ni arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Grubum 
ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

•Sayın milletvekilleri, çağımızda, modern çağda, 
planlı kalkınmada, modern devlet anlayışında Devlet 
İstatistik Enstitüsünün önem ve ehemmiyetini izah 
etmek dahi gereksizdir. Bir devletin A'dan Z'ye ka
dar her alanı kapsayan ekonomik ve sosyal konular
da istatistikti bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgiler, mo
dern devlet ve planlı kalkınmanın da gereğidir. Sıh
hatli istatistik! bilgilere sahip olmayan devlet, hü
kümetler, ekonomik ve sosyal yapıda aksayan yön- I 
lerini tespitte gecikecek, bu gecikmeler ekonomik ve I 
sosyal yapıda, belki de telafisi güç zararlara yol aça
caktır. Hal böyle olunca, Devlet İstatistik Enstitüsü- I 
ne gereken önem verilmelidir ve vermek mecburiye- I 
tindeyiz. 

Enstitünün, görevlerini noksansız yapabilmesi için, 
imkânları artırılmalıdır. 53 sayılı Devlet İstatistik I 
Enstitüsü Kuruluş Kanunu gerek idari yönden, ge- I 
rekse Enstitünün geleceği bakımından, 'araştırma gö- I 
revini yeterince belirli ve fonksiyoner olarak tespiti I 
yönünden yetersiz kalmaktadır. 'Bahis konusu kanu- I 
nun, günün şartlarına ve Enstitünün kuruluş gayesi- I 
ne uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği ka- I 
naatindeyiz. | 

— 255 

18 . 2 i 198a O : 3 

Devlet İstatistik Enstitüsü, yapması icap eden iş
ler gereği her düzeyde matematikçi, istatistikçi, araş
tırmacı, bilgisayar programcısı, teknisyen, çevirmen 
vs. gibi teknik personele büyük ihtiyaç duymaktadır. 
Bu niteliğe sahip olanların özel sektörde daha çok, da
ha iyi imkân bulmaları neticesi Devlet İstatistik Ens
titüsü sürekli olarak vasıflı teknik elemanlarını kay
betmek problemiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
sebeple yetersiz elemanlarla çalışmak zorunda bıra
kılan Enstitü, görevini yapamaz hale gelmiştir. 

A) Devlet personel statüsü içinde istihdam edi
len bu tür personelin bir ölçüde tatmini için yan öde
meleri artırılmalıdır. 

B) Gerekirse devlet memuriyeti statüsü dışında 
bulunan nitelikli teknik elemanlar sözleşmeli olarak 
alınabilmeli; bu konuda ihtiyacı karşılayacak sözleş
meli kadro tahsisi cihetine gidilmelidir. 

C) Enstitünün bünyesindeki elemanlar teknik 
donanıma kavuşturulmalı, kendi dallarında uzmanla-
şabilmeleri ve lisansüstü eğitim yapabilmeleri için 
uluslararası ve milli kuruluşların burs, seminer vs. im
kânlarından faydalanarak dış ülkelerde veya üniversi
telerde eğitimleri temin edilmelidir. 

D) Enstitünün, kanunla verilmiş görevlerini, yur
dun her köşesinde, her türlü iklim şartlarında yerine 
getirebilmesi için, görevlinin, vazifesini iştiyakla ye
rine getirmesini temin maksadıyla harcırahları günün 
şartlarına "uyduruknalıdır. 

Çok büyük iş hacmiyle karşı karşıya bulunan Ens
titünün Bilgiişlem Merkezi ve Matbaası herhalde ihti
yaca cevap vermemektedir ki, sayım, anket sonuçlan 
gecikmektedir. Mevcut kapasitenin 'genişletilmesi, im
kân bulur bulmaz gerekli araç ve gereçlerin temini yo
luna gidilmelidir. 

İçinde bulunduğumuz 1980 yılında genel nüfus 
sayımı yapılacağı hepimizin malumudur. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün istihdam edildiği binanın da yeterli olmadığı 
açıkça görülmektedir. Bu müessese yeni binaya ka
vuşturulmalı; bilhassa arşiv bölümleri genişletilmeli, 
büyük arşiv bölümleri düzenlenmeli ve istatistik için 
gereken her türlü imkân Devlet kesesinden sağlanma
lıdır. Ancak, bunları yaparken bu Enstitüyü de rayına 
oturtmak gerektiği kanaatindeyiz. 

Enstitüdeki durum şudur aziz arkadaşlarım : Ka
litesiz bir sürü elemanlar... Bugün son haliyle frak
siyon çatışmalarının bir karargâhı haline gelmiştir. 
Bunu biz söylemiyoruz; kendileri, Enstitünün içinde 
yayınladıkları bildiriler (bildirileri göstererek) birbir-



M, Meclisi B : 46 18 . 2 t 1980 O : 3 

leriyle savaş halinde olduklarını gösteriyor. Burada 
açıkça rejime, Devlete meydan okuyor, hepsi kendi 
üstünlüklerini 'kabul etirmek için her türlü mücade
leye 'girişiyorlar ve halihazırda Enstitü bünyesinde ça
lışanlardan sıkıyönetimde gözaltında bulunanlar var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, burada kendi bildirilerin
den anladığımıza göre, hâkimiyetin TİP'te olduğu, 
Halikın Kurtuluşu ve Devrimci Yol fraksiyonlarının 
'burada birbirleriyle mücadele ettiği görülmektedir. 

Bu tip kalitesiz, bu işlerden anlamayan, istatistikle 
hiçbir ilgisi olmayan kişiler, bilhassa 1979 yılında 
yalnız, bu kuruma 720 tane memur alınmıştır. Bun
ların hiçbirisi ne istatistikçidir, ne bilgisayarcıdır, ne 
bilmem nedir; bu işlerden anlamayan kişilerdir. Sa
yın Ba'kanın dediği gibi, devlet kesesinden Devlet düş
manlarının beslendiğini açikça göstermektedir. 

Şimdi yeni Hükümetten dileğimiz, bu şekilde dev
let düşmanlığı yapan, devlet kesesinden beslenenlerin 
mutlak surette bü müesseseden temizlenmesi, bu mü
esseseye biraz evvel ifade ettiğim gibi kaliteli yetişmiş 
elemanların alınması, bu konuda da hiçbir fedakâr
lıktan kaçınılmaması gereklidir. 

Bu düşünceler içerisinde Yüce Meclise saygılar su
nar, bütçenin 'hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Çatalbaş, bu

yurun efendim. 
AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 

(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1980 
Mali Yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuş
mama başlamadan önce Yüce Meclisin değerli üye
lerini Grubum ve şalhsım adına saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, her nevi sayısal verilerin, kul
lanıcılarına, bilimcilere, uygulamacılara istatistik yo
luyla verildiği bir gerçektir. Özellikle yurdumuzda 
nüfus hareketleri, sağlık, eğitim, kültür, tarım, ima
lat, inşaat, milli muhasebe, dış ticaret, insan gücü, iş 
ve ücret, ulaştırma, maliye, mali kurumlar, konverti-
bilite, adalet, spor, gıda, tarımla ilgili istatistikleri ha
zırlayan bu kuruluşumuzu tebrik ve takdirle selamlı
yorum, 

Ayrıca, Enstitü, istatistikle ilgili kamu kuruluşla
rı arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Enstitünün 
diğer görevleri istatistiki standartları saptamak, ista-

tistiki analiz ve etütleri yapmak, yayınlamak ve değer
lendirmek; Kamuoyu araştırması yapan bilimsel ku
ruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, milletler
arası kuruluşlarla temaslarda bulunmak şeklinde özet
lenebilir. 

Bugün Enstitüde 15681 kadrolu, 100'u işçi, 14'ü 
sözleşmeli, 244 geçici personel olmak üzere, 1900'ün 
üstünde eleman çalıştırılmaktadır. Sözleşmeli kadro
lar verilmediği takdirde, Kurum, önümüzdeki yıllarda 
nitelikle personel silkintisi çekecektir. Ayrıca, yurdun 
her tarafında görev yapan elemanlarının harcırah ko
nusu da gerekli şekilde düzenlenmelidir. 

Analiz ve etüt çalışmaları ve bu çalışmalar ele 
alınmış, kırsal yerlerde gelir ve tüketim harcamaları 
anket sonuçlan, kırsal kesim gelir dağılımı çalışma
larıyla, nüfusu 10 bin ve daha fazla yerleşim yerle
rinde örnekleme yöntemi uygulanması yapılmıştır. 

Ayrıca, gelir dağılımı, Türkiye ve bölgeler için ge
çinme endeksi, milli gelirin tüketim yoluyla hesaplan
ması, milli muhasebe çalışmaları sürdürülmektedir, 

Tarım sayımı için FAO (Dünya Gıda Teşkilatı) 
Türkiye nüfus araştırması için de Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı ilgili kuruluşundan teknik ve mali yardım 
sağlanmıştır ve mali yardım daha verimli çalışmalar 
için kullanılacaktır. 

Bölge teşkilatlarının bulunduğu yerde bölgesel mil
li gelir çalışmaları, otomotiv endüstrisinin durumu ve 
etkileri, turizm kapasitesi ve kullanımı gibi bölgesel ça
lışmaları da başarıyla yürütülmektedir, 

önümüzdeki yıllarda, FAO önerilerine bağlı ola
rak, 1981 yılında üretim - tüketim denge cetvelleri; 
1982 yılında tarımsal ürün maliyet bilgileri; 1983 yı
lında hayvansal ürün maliyet bilgileri; 1984 yılında 
gübreleme, ilaçlama ve tohumlar hakkında bilgiler ve 
bunun gibi daha memleket ve millet yararına çalış
malar sürdürülmektedir, 

Kuruluşun 1962 yılında yürürlüğe giren yasası, 
uzun bir süre geçmemekle birlikte, dünya ve ülkemi
zin teknolojik gelişmeler, yoğunlaşan ekonomik ve 
sosyal sorunlara ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek du
rumda olmadığı için değiştirilmesinin, her gün büyü
yen hizmetler, personel sayısının artması, makine 
parklarının gelişmesi, yetersiz kalan binasının tadil 
ve genişletilmesi, sözleşmeli personel ve personelin 
harcırah konuları1 çözüme kavuşturulmalıdır. 

Ayrıca Enstitünün «Veri Bankası» kurulması ça
lışmalarını da olumlu karşılıyoruz. Kuruluşun 1979'a 
kıyasla cari harcamalarda 263 462 370 liralık, yatı
rım harcamalarında 15 340 000 liralık ödenek artırıl
masını da isabetli bulmaktayız, 
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Bu görüşler içinde 1980 Mali Yılı Bütçesinin bu 
değerli kuruluşumuza ve onun değerli mensuplarına 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
iSayın Binay?. Yok. 
Sayın Hasan Ali Dağlı?. Burada. 
Buyurun efendim. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

/Ülkemizin üzerine kâbus gibi çöken sosyal, eko
nomik bunalımlar, terör, can güvenliği bugün ülkemi
zin başlkonusudur. Halkımızın, Parlamentosundan bu 
'sorunların çözümünü bekliyor. Oysa, Mecliste bütçe 
müzakerelerinde gördüğüm manzara şu: İlgisizlik, 
dedikodu ve sen ben kavgası. Halkımızın kavgası ön 
plana alınmadıkça, bu kâbustan bu ülkeyi kurtarmak, 
demokrasiyi kurtarmak, Devleti kurtarmanın çok zor 
olacağı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz bu ülkenin ço
cuklarıyız, aynı kaderin insanlarıyız. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Konu bu değil ki. 

IBAŞKAN — Zannediyorum gelecek efendim, ko
nuya geliyor herhalde efendim. 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Sayın Özer, 
bütlçe müzakereleri daha ziyade memleketin genel po
litikasının bu kürsüde tartışılması ve bu tartışmaların 
neticesi, gerçeğin ortaya çıkarılarak, o gerçekler ışığın
da memleketin sorunlarına çözüm getirilmesidir. 

BAŞKAN — Öyle olmakla beraber Sayın Dağlı, 
ağırlık, özellikle görüşülen bütçe üzerinde oluyor efen
dim > 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü çok plan
lı dönemde, planın gereklerine uygun olarak ülkenin 
doğal kaynaklarını, sosyal, ekonomik yapısını rakam
larla plancılara, ülkenin sorumlularına ışık tutan bir 
müessesemiz; ama bu müessesemiz, yıllarca çeşitli si
yasi etkilerin altında kalmıştır; az önce onu arz etmek 
istiyordum. 

!Bu memleketin bütün aydınları bu ülkenin çocuk
larıdır. İnançlarından dolayı insanları, «sen benim 
gibi düşünmüyorsun» diye, o işi bilen, yürütebilen 
kişileri yerinden etmek, demokratik anlayışımıza uy
gun değildir. Çünkü demokraside - biz de yaptık, bi
zim yaptığımız da hata, sizinki de hata - kişilere de
ğil, siyâsi inançlarına göre değil, o işte basiretliyse, 
yetenekliyse, becerİkliyse becerisine, yeteneğine göre 
orada kalmalı. 
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Hiçbir devlet dairesindeki kimse bir siyasi partinin, 
bir siyasi kuruluşun adamı değil, devletin adamı ol
malı, devlete sahip olmalı, devletin icaplarını yerine 
getirmelidir. Ancak bu şekilde hareket edildiği takdir
de bu memleketin sorunlarına çözüm getirilebilir. Yok
sa, «Sen benim gibi düşünmüyorsun, sen buradan git; 
ama ehliyetsiz kişi buraya gelsin» iddiası olursa, bu 
memleketin meseleleri daha da büyür, bu kâbus daha 
da büyür ve bir gün bu, halkı da, demokrasiyi de, 
bizleri de ezer. Onun için muhterem arkadaşlarım, 
birbirimizin fikirlerine, demokratik kurallar içerisin
de saygılı olalım. 

Şimdi, bir TARİŞ olayı oldu; insanlar çıkarıldı, 
büyük kavga oldu, İzmirde' büyük olaylar çıktı. Tür
kiye'nin en güzel kenti, şimdiye kadar ülkemizin en 
güzel iklimiyle, tabii güzelliğiyle, deniziyle en iyi olan 
şehrinde insanlar, kardeşler birbirini öldürdüler. Ne
den? Olaylar nerede çıkıyor? Gültepe'de çıkıyor, Çi-
mentepe'de çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü, oradaki 
insanlar yoksul. Niye Alsancâk'ta bir olay olmuyor? 
Çünkü, orada yoksul insan yok. Sefaletin olduğu yer
de, anarşizm ve terörizmi benimseyenler, o insanların 
yoksulluklarını, o insanların sıkıntı ve ıstıraplarını is
tismar ederek, orada olay çıkartmaya çalışıyorlar. Bu
raya devlet terörizmini götürmemek, onlara fırsat ver
memek, basiretli hükümetlerin, sağduyulu hükümetle
rin görevi olmalıdır. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım, Devlet İstatistik 
Enstitüsü bilgileri tam olarak vermeli; masa başın
dan değil, bizzat toplumun içerisine giderek vermeli. 
Gültepe ve Çimentepe'de oturan ailelerin milli gelir
den aldıkları pay nedir? Bunların oturdukları ko
nutlar kendilerine mi aittir? Kaç kişi bir odada kal
maktadır? Bunları doğru bilgilerle hükümete ve yet
kililere vermek lazım; hayali bilgiler verdiğimiz za
man hiç bir şey olmaz. 

Bir hakim arkadaşım, «"Bize tazminat vermeyiniz, 
istemiyoruz. Görevim dolayısıyla Gültepe'deki gece
kondu muhitlerine gidiyorum. Oradaki insanların se
faletini, ıstırabını yakinen görüyorum. Bunlarm büyük 
bir kesimi İzmir'in Alsancak yöresinde seyyar satıcı
lık yaparlar; oradaki yaşamı görüyorlar; akşam evleri
ne gittikleri zaman, o sefaleti de görünce, yıkılsın bu 
dünya, diyorlar. Bize vermeyin, onlara verin. Bunu 
gören insanlar bomba da atar, silah da atar. Türkiye' 
de dengeli ve adaletli bir gelir dağılımı sağlayınız; so
rumlu insanlarsınız» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, bunları istatistik ra
kamları olarak geçmesi bakımından mı ifade ediyor
sunuz? 

257 — 
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HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Evet efendim. 
İşte, istatistikler gerçeklere uygun bir şekilde top

lumun bütün kesimlerinin ekonomik, sosyal yapıları
nı gerçekçi olarak yöneticilere vermeliler. Yoksa, yö
neticilere şirin görünmek için, abartarak rakamlar 
verilirse gerçekler ortaya çı'kmaz; gerçekler ortaya 
çıkmadığı sürece de toplumun meselelerine çözüm 
gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, İstatistik Enstitüsünün 
Bütçeli, Enstitü mensuplarına ve Türk Halkına hayır
lı, uğurlu olsun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Sayın Bakan, buyurun efedim. 
DEVLET BAKANI AHMİET KARAHAN (Ga

ziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir 
konuya açıklık getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Karamollaoğlu, seçmen sayısındaki farklılı
ğı İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğünün doküman 
toplamalsındaki yanlışlığa bağlamıştır. Oysa, rakam-
lardaki farklılık şöyle tecelli etmiştir, bunu ifade et
mek isterim :; 

Şimdi, seçmen kütükleri, bilindiği gibi, daimi seç
men büroları tarafından tanzim ediliyor ve Yüksek 
Seçim Kuruluna intikal ediyor. Rakamların, seçmen 
sayısı bakımından, bir kısmı burada toplanıyor; di
ğer bir kişimi da, seçmenlerin oy kullanmaısıridan son
ra, sandık kurulları, ondan sonra ilçe seçim kurulları 
ve bir de bunun üstünde il seçim kurulları tarafından 
tutulan tutanaklarda birîeşjtirlîyor. 

Şimdi bu iki ra'kaim arasındaki farklılık, seçmen 
kütük bürolarından gelen Yüksek Seçim Kurulunun 
rakamlarıyla, bizzat birleştirme tutanaklarından alı
nan raakmlardaki farklılıktır. Bilindiği giıbi rakam-
laf.H 

İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Sayın Başkan, 
Divanı tamamlamak için arkadaş gönderelim mi? 

BAŞKAN -*- Tamamlarız efendim. 
İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — AP'li bir arka

daş yok da onun için söyledim efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (De

vamla) — Rakamlar yalan söylemezler. Rakamları 
yazanlar yanlış yazarlarsa, birikimler de yanlış olur. 

Mükerrer oy kullanılması noktai nazarı burada 
açığa vuruluyor. DİE'nin bu tespiti de bence faydalı 
bir töspi't olmuştur. 

Sayın CHP Sözcüsü burada istihdam konusunda
ki hüsu'su yeniden belirlemiştir. Ben, birkaç gün ön
ce basında çıkan bir yazıyı burada hatırlatmak sure
tiyle cevap vermiş olacağımı zannediyorum. 

i Sayın Donat «Turizm patlaması yerine kadro pat
laması» diye bir fıkra yazmıştır bilinldiği gibi. Bugün
kü Hükümet işbaşına geldiği zaman elinde bordroları 

I bulunan 140 kişi personel müdürlüğüne geliyor ve 
maaş almak istiyor. Personel müdürü diyor ki, «Kar
deşim, nerede çalışıyorsunuz?» 

— Vallahi, biz bir yerde çalışmayız. 
— Peki, nerede oituruyorsunuz? 
Evimizde oturuyoruz. 
Her ay gelir maaşınızı alır mısınız? 

I — E, alırız...». Diyor ki «Sayın Alev Coşkun, me
ğer turizm patlaması yerine, bordro patlaması yap
mıştır.»1 

Mesele bu tutumdan kaynaklanıyor Sayın Hasan 
Bey. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederini efendim. 
Son söz milletvekillinin; Sayın Azimet Köylüoğlu, 

buyurun, 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Ensti
tüsü 1980 Mali Yılı Bütçe'sinıi Yüce Parlamentoda gö
rüşmeden önce kendi düşüncelerimi arz etmeden he
pinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, dün bilinmeden, bugün 
bilinmeden yarına insanlar ve topluluklar varamaz
lar. Geldiğimiz yeri, bulunduğumuz noktayı ve gide
ceğimiz yeri sağlıklı bir şekilde tespit edemezsek, 

I olanaklarla ihtiyaçlar arasında sağlıklı dengeler kura
mazsak, geleceğe ilişkin sağlıklı tahminler yapamaz
sak, ülkemizi içinde bulunduğu çok yönlü bunalım
dan çıkarmak mümkün değildir. Dünü bize tarih ve 

I istatistikler öğretecektir, bugünü bizler yaşayarak ve 
I istatistiklerden öğreneceğiz; yarınımızı ise, dünümüzün 
I ve bugünümüzün hazırlayacağı tarihsel doğrultuda 

yaşayarak öğreneceğiz. KıSaca, ülkemizde her şey 
I yaşanılarak öğrenilecektir. Bu kıs a ifadelerle, istatis-
I tiğin önemini vurgulamak istiyorum. 

I Çağımızda ne planların, ne programların ve ne 
I de ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların istatlstiki 
I 'bilgi bilinmeden sağlıklı çözüm yolları yoktur, 

Değeri! milletvekilleri, DİE 53 sayılı Yasa ile ku-
I rulmuş olup, nüfus hareketleri, sağlık, eğ'itim, kültür, 
I tarım, imalat, inşaat, madencilik, dış ticaret, fiyatlar, 
I işgücü, ulaşım konularında anketler yaparak, bilgiler 
I toplayarak istatistikleri düzenlemek, yayınlamak ve 
I 'kullanıcıların emrine sunmakla görevlendirilmiştir. 
I DİE çalışanları, kendilerine sağlanan sınırlı ola-
I naklarla, üzerlerine düşen görevi tarihi gelişimler 
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içiride yapmışlardır. Türkiye'nin ekonomisini, Tür
kiye'nin toplumsal yapısını ve Türkiye'nin dinamiz
mini gerçekçi bir şekilde ortaya koyarak Türkiye in
sanına olumlu hizmetler yapmışlarıdır. Ben fazla vak
tinizi almamak için, DİE'nin görevleri meyanında 
olan milli gelir hesaplanmasına ilişkin bir iki cümle 
ile görüşlerimi arz edip, Yüce Meclise saygılarımı su
nacağın^ 

Türkiye'nin milli geliri, biliyorsunuz, 1979 yılında 
2 103 000 000 000 liraldır. Bunu fert başına, elma, 
armut toplar gibi böldüğümüzde, yılda 52 500 TL. dü
şüyor ve bu da 750 dolar yapmaktadır. Gayri safi 
milli hâsılanın sdktörlere göre dağılımı tarım ke'simin-
de % 22 olduğuna göre, tarım kesiminin ürettiği mil
li gelir 462 milyar lira olmaktadır. Bunu tarım kesi
minde yaşayanlara böldüğümüz zaman, bu ortalama 
gelirin "çok altında değerler bulmaktayız; fakat bu or
talama tarım kesimindeki dengesizlikler açısından ele 
alındığında şu taiblo ortaya çıkıyor: Tarımsal nüfusun 
•'% 8'i gelirin % 52'sini; % 92*si gelirin % 48'ini 
paylaştığı gerçeği ile meseleye yaklaştığımızda, % 8' 
lik mutlu azınlık, ulusal gelinden yılda 100 bin liralık 
bir kaynak alırken, tarım kesiminde % 92'iik mutsuz 
çoğunluk ise yalnız 8 800 lira, yani 128 dolarlık 
bir milli gelir almaktadır. Bu 128 dolarla, biz Türki
ye insanını bir yıl geçinmeye mahkûm etmişiz. 

Bu istatistikler kısaca temelde iki nedeni vurgu
lar i 

Birincisi ,temelinlde bozuk olan bu toplum düzeni, 
halk ile azınlık arasında kesin bir sınır çizmiştir. 

2. Ekonomik faaliydiler, azınlığın talebi ve çıkarı 
doğrultusunda değerlendirilmdkltediir. tçeodk suyundan 
yoksun olan köylüler varken, ülkemizde mantar gibi 
biten birer de gazoz fabrikalarına bu ülke kaynak 
ayırmıştır i 

Değerli milletvdkilleri, size biraz önce arz ettiğim 
fert başına milli gelir hesabına göre ülkemizde fert 
başına 750 dolar düştüğünü arz etmiştim. Buna göre, 
Koç'un da Salbancı'nın da, Halit Narin'in de; eski 
M'ESS Başkan, tdk kadrolu' çok yetkili, sermayenin 
bürokraside temsilcisi Turgut Özal'ın da, işsiz vatan
daşın da Türkiye servdtinden aldığı pay 750 dolar 
olmaktadır. Bu, elmalarla armutların toplanması ve 
40 milyon insana bölünmesiyle elde edilen fert başı
na düşen gelirdir; fert başına milli gelir değildir. Bu, 
nurlu ufuklar, sanayileşme, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmamız için halkımızı fedakârlığa zorlayanların, 
milletin kaybını, «milli gelir» adı altında kendi cep
lerine aktarmalarından başka bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri, yüce ulusumuzun kürsüsün
de şunları da ifade etmek istiyorum; Devlet İstatistik 
Enstitüsü mensuplarına da seslenmek istiyorum: Her 
yıl yaptığınız bu milli gelir hesabını, daha gerçekçi 
bir hale getiriniz. Türkiye Cumhuriydti ve vatandaşla
rının, halkımızın, zengin - yoksul, kentli - köylü, iş
siz ve işçi farkı göze'tmdksizin, eşit muamele gördük
leri tek yer, adam başına milli gelirin hesaplanmasın-
dadır ki, o da sahtedir. 

Değerli milletvdkilleri, 1800 yıllarından beri 200 
yıllık kalkınma çabalarının sonucunda iktidarlar ker
vanının, 23 milyon köylü vatanldaşımıza sağlayabil
diği, dünya istatistiklerinin en alt kesiminde yer alan 
bu yıllık 128 dolarlık milli gelir olmuştur. 

Yüce ulusumuzun Özlemlerini çdktiği daha adil 
bir gelir düzeyine kavuşması dileğiyle hepinize saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) Devlet (İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi 

Bölünl Lira 

101' Genel yönetim ve destek hiz-
mdtleri 292 160 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş-' 
tir. 

l'l'Ü İstatistik verilerin derlenmesi vö 
değerlenldirikttesi 463 551 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınız;» 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka* 
bul etmeyenler... Kabul edilmişe 
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 279 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza1 

sunuyorum: Ka'bul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Böylece, günlük programımız tamamlanmış bulun
maktadır. 

Bütçe görüşmelerine, programımızdaki kaldığımız 
yerden devam etmek üzere 19 Şubat 1980 Salı günü 
saat 10.00'da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

-.<.... Kapanma Saati : 20.45 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt-
<çe Karana Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
iSayısı : 949) (Dağıtıma (tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi .: 1/316; C. Senatosu : İ/650) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 401; C. Senatosu S. Sayısı : 950) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/317; 

•C.^Senatosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. 
Senatosu S. Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318; 
C. Senatosu 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Se
natosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : 142.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
dle 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresir-ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953) 

.(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 6. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se
natosu : 1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Se
natosu S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 7. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; 
C. Senatosu : 1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; 
C. Senatosu S. Sayısı : 955) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 8. — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raponir 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Se- * 
natosu S. Sayısı : 956) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 9. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/323; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 10. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; 
C. Senatosu : 1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; 
C, Senatosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X M. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; 
C. Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; 
C. Senatosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 
14.2,1980) 

X 12. — 1980 Yılı Efee Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapö-



runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Se
natosu : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Sena
tosu S. Sayısı : 960) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 13. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Kanma, Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
(başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. Se
natosu : 1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Se
natosu S. Sayısı : 961) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 14. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başjkanlikları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; 
C. Senatosu : 1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; 
C. Senatosu S. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 15. — 1980 Yılı inönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Raporu
na dair C, enatosu ve Bütçe Karma, Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S, Sayısı : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 16. — 1980 Yılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıikları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; 
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. 
Senatosu S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 17. — 1980 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karıma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; 
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; 
C. Senatosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 18. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi '• 1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S, 
Sayısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1980) 
. X 19. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 

iBütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S, Sayısı : 418; 

C. Senatosu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi r 
14.2.1980) 

X 20. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe-
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair G. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Se
natosu S. Sayısı : 968) (Dağıtma, tarihi : 14.2.1980) 

X 21. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C. 
Senatosu : 1/669) (İM. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Se
natosu S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 22. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Se
natosu : 1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı : 970) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 23. — 1980 Yılı Karayolları 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 : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 24. — 1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/338; C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 25. — 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973) 
(Dağıtma tarihi : 14,2.1980) 

X 26. — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başjkanlikları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 



X 27. — 1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 
426; C, Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma, tarihi : 
14.2.1980) 

X 28. — 1980 Yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 29. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 30. — 1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve ıBütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıikları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C. 
Senatosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Se
natosu S. Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 — 

X 31, — 1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesıi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




