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1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 
arkadaşının, Erzurum MilUvekili Rasim Ginis-
li'nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arka
daşının ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 
17 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) 
(S. Sayısı : 223) 4,155:158 

2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sa
yılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değişti
rilmesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir iba
re eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/311) (S. Sayısı : 221) 4,159:162 

V. — Görüşülen işler 
Sayfa 

4 

1. —'1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/363; 
C. Senatosu : 1/367) (M. Meclisi S. Sayısı : 
235; C. Senatosu S. Sayısı : 515) 4:25,26:72,73:119 

VI. — Sorular ve cevaplar 119 

A) Yazılı sorular ve cevaplan 119 

1. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'de bu
lunan üsleriyle ilgili Hükümet kararına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı 
cevabı. (7/7İ 2) 119:121 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, Amerika Birleşik Devletleri silâh ambar
gosu ile Hükümetin üsleri© ilgili kararına ilişkin 
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Sayfa 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri 
Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'in yazılı ce
vabı. (7/713) 121:125 

3. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Finlandiya'da toplanan Avrupa Güven
liği ve İşbirliği konferansına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/714) 125 

127 
4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 

Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmelerinde gö
revden alınan, yeri değiştirilen ve tayin edilen 
personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı ce
vabı. (7/722) 127:130 

5. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, 
Amerika'nın Türkiye'deki ekonomik çıkarlarına 
ve İstanbul Hilton Oteline ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakan V. 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/723) 130:131 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Hemsin Nahiyesi ve Ardeşen - Çamlıhemşin 
yüksek gerilim hatlarının yapımına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat
tin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/726) 131:132 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, yurt dışında çalışan işçilerimizin sos
yal güvenlik haklarına ilişkin Başbakandan ya
zılı sorusu ve Başbakan adına Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un yazılı cevabı. 
(7/756) 133:134 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Amerikanın uyguladığı ambargonun kısmen kal
dırılması için yapılan girişimlere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. 
(7/761) • 134:136 

9. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Bandırma Etibank Sülifirik Asit Fabrikası işçi
lerine baskı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/767) 136:138 

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay YSE Müdürüne ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/774) 138:139 

Sayfa 
11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Büyükelçiliklerimizde alınan koruma tedbir
lerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/777) 139:140 

12. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Ak-
kiray'ın, Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı 
cevabı. (7/809) 140 

13. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zül-
fikâroğlu'nun, öldürülen dış temsilcilerimize, 
ilişkin Başbakan ve Dışişleri Bakanından soru
su ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan
gil'in yazılı cevabı. (7/827) 141:142. 

14. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan tayin 
ve nakillere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı 
cevabı. (7/875) 142:144 

15. — Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen' 
in, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan 
tayin ve nakillerle benzin istasyonlarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se
lâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/892) 144:147 

16. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli' 
nin, illere tahsis edilen kömür miktarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/917) 148 

17. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun İsparta Tekel Müdürlüğünde çalışan bir iş
çinin zorla istifa ettirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Gümrük 
ve Tekel Bakanı Orhan Öztra'k'ın yazılı ceva
bı. (7/943) 149 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ın, Kırklareli iline bağlı ilçe ve köylerin 
elektrik durumlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın ya
zılı cevabı. (7/952) 149:150 

19. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, tü
zel ve özel kişilere gümrük depolarından verilen 
müsadede ve hibe mallarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı. (7/976) 151 

20. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
haşhaş ekimi ve alkolöid fabrikasının kurulma-



M. Meclisi B : 57 

Sayfa 
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı. (7/977) 151:152 

21. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
1803 sayılı Af Kanunundan yararlanan siyasî 
suçlulara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
ismail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/981) 152:153 

Tasarı 
1. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu

nun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla de
ğişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı. 
(1/408) (Millî Eğitim ve Pan komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Şehit Polis Memuru Mehmet Şenses ile 
Şehit Bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz-
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Sayfa 
22. — Ayfon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, Sandıklı Dinar Karayolunun 
asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/990) 153 

23. — İzmir Milletvekilli Naccar Türkcan' 
in, çeşitli nedenlerle aylıklarından vergi ödeme
yen Milletvekili ve Senatörlere ilişkin sorusu ve 
Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı 
cevabı. (7/1010) 153:154 

met tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun tek
lifi. (2/514) (Plan Komisyonuna) 

3. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının,, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi. (2/515) (Anayasa Komisyonuna) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit tak
sitle faizsiz ödenmesine ilişkin Kanun teklifi. (2/516) 
(Tarım, Orman ve Köy işleri, Sanayi ye Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

i>9<i 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı nedeniyle vakit 
gecikmiş olduğundan, 1 1 . 2 . 1976 tarihli 54 ncü 
Birleşiminde alınmış olan karar gereğince : 

16 Şubat 1976 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.08'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Rasim Hancıoğlu Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

16 . 2 . 1976 Pazartesi 
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BİRlNCt OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DlVAN ÜYELERİ: Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Arkadaşlarımın ışıiklar .yandıktan sonra beyaz 
düğmelere basarak yoklamaya katılmalarını rica edi
yorum. 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve 
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşı
nın, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 
2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) (1) 

2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 
Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, 
değişik 86 nci maddenin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) (S. Sa
yısı : 221) (2) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 1976 malî yılı 
Btitçe Kanun tasarısının görüşmesini yapacağız. Gö
rüşmelere başlamadan evvel, gündemimizde bulunan 
iki açık oylama işleminin, görüşmelere devam eder-

/. — 1976 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo-

(1) 223 S. Sayılı basmayazı 10 . 2 . 1976 tarihli 
53 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 221 S. Sayılı basmayazı 12 . 2 . 1976 tarihli 
55 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

ken yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamanın, kutular sıralar arasında gezdiri
lerek yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya sunulacak kanun tasarı ve teklif
leri şunlardır: 

31 . 12 .1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununda bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun teklifleri; 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sa
yılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi 
değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı. 

Yanında matbu oy pusulası bulunmayan arkada
şım, beyaz kâğıtlara isim, soyadı, seçim çevresi ve 
oyunun rengini yazmak suretiyle imzalayıp kutuya 
atabilir. 

nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (1) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmeleri, Genel Kurulun 
1 1 . 2 . 1976 gün ve 54 ncü Birleşiminde alman kara
ra uygun olarak basılıp dağıtılan programa göre yapı
lacaktır. 

(1) 235 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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Bütçe tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde 
siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmalarla 
Hükümet adına yapılacak konuşmalarda süre sınır
laması yoktur. Kişisel konuşmalar yirmişer dakika 
ile sınırlıdır. Görüşmelere geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde mi? 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Bütçe Karma Komisyonunun raporunun okunup 

okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir efendim. 

Bütçeyi Hükümet adına Genel Kurula sunmak 
üzere Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'a söz 
veriyorum. Buyurun Sayın Ergenekon. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1976 malî yılı Genel ve Katma.Bütçe Kanun ta
sarılarını, Yüce Meclisin tetkiklerine sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

1976 malî yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun tasa
rıları, Bütçe Plan Karma Komisyonunda ve Cumhu
riyet Senatosunda dikkat ve itina ile tetkik edilerek 
nihaî şeklini almak üzere Yüce Meclisin tetkikine su
nulmuş bulunmaktadır. 

Bütçeler, ekonomi politikalarının nasıl yürütüle
ceğinin, ne gibi kararlarla, ne süre içinde ve hangi 
hedeflere varılacağının en etkili vesikalarından biri
sidir. Ekonomi politikaların tümü bütçeler içinde yer 
almayabilir; ama özellikle kanunun ekonomi idaresi
ne hangi bakış açısından baktığını, belirli bir gelecek
te ülkeye ve vatandaşlara ne gibi bir hayat şartını 
vaat ettiğini, bütçeleri içinde ve bununla beraber ge
tireceği mekanizmalarla görmek mümkündür. 

Bu itibarla bütçeler bir yıl için, ülkenin sosyal ve 
ekonomik gelişmesini peşinen bir tahmin vesikası ola
rak ortaya koyan; bunun üzerinde münakaşa yapıl
masını, kaynakların isabetli ve önceliklerin yerinde olup 
olmadığının tetkik edilmesini mümkün kılan vesika
lardır. 

Bütçeler, tabiatıyle onu hazırlayan hükümetlerin 
iktisadî ve sosyal hayatı görüş biçimine göre şekille
nir. Ancak şunu kabul etmek icabeder ki; bütçeyi ha
zırlayan siyasî iktidar hangi siyasî iktidar olursa ol
sun, bütçelerin temel olarak ihtiva etmesi icabeden 
unsurların bütçelerde yer almaması mümkün değil
dir. 

Bütçeyi Koalisyon Hükümeti Tıazırlamıştır. Büt
çenin bu Hükümetin kabul etmiş olduğu genel, eko
nomik ve sosyal politikaları aksettireceği tabiîdir. 

Bizim ekonomik ve sosyal politikalarımızın esası 
üç temel jnetne dayanır. Bunların birincisi Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, ikincisi Kalkınma Planı, 
üçüncüsü Koalisyon Protokolü ve Yüce Meclisin tas
vibinden geçmiş olan Hükümet Programıdır. 

Bütçeler, hükümetlerin sadece birtakım harcama 
yetkileri alması değil, aynı zamanda birtakım gelirler 
toplamak, kaynaklara yön vermek şeklinde bazı ka
rarları açıklaması, bazı tedbirler üzerinde yetki al
masını da ifade ediyor. Bu itibarla siyasî iktidarların 
temel tercihlerini bütçeler içinde bulmak gerekiyor ve 
bu temel tercihleri, ekonomik ve sosyal hayattaki te
mel tercihleri bütçeler vesilesiyle münakaşa etmek 
çok daha kolay ve mümkün oluyor. 

Bütçeler on iki aylık dönemler itibariyle hazırla
nan vesikalardır. Ancak, on iki aylık dönem bağım
sız bir dönem olarak telâkki edilemez. Bu on iki ay
lık dönem, kendisinden evvel memlekette mevcut 
ekonomik ve sosyal gelişmeden etkileneceği gibi, 
kendisinden sonraki bütçe yıllarını da etkileyecektir. 
Nitekim, 1976 bütçesi de hazırlanırken kendisinden 
evvel oluşmuş olan ekonomik ve sosyal şartlardan 
mühim mikyasta etkilenmiştir. 1975 ve ondan önceki 
yıllarda Türkiye ekonomisinde neler olmuştur, hangi 
istikamette gelişmeler olmuştur; 1976 yılı Bütçesi 
bunların etkilerini taşıyacaktır. 

Yine, bir ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü olur
sa olsun, bağımsız olduğu ve kendisi dışında gelişen 
ekonomik şartlardan müteessir olmadığı ifade edile
mez. Bu itibarla, ülke dışı meydana gelmiş olan ve 
gelecek olan gelişmelerden de o, on iki aylık dönem 
etkilenecek, dolayısıyle bütçeler ülke dışı gelişmele
rin de tesiri altında kalmış olacaktır. 

Ülkemizin ekonomisi de kendi dışında oluşan 
şartlardan kuvvetlice etkilenmektedir. Zaman zaman 
bu şartlar, istifade edilmesi mümkün birtakım fırsat
lar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bizim dışımızda, 
özellikle ileri derecede gelişmiş ülkelerin karşı karşı
ya kalmış oldukları bazı ekonomik sıkıntılar, Türkiye 
için faydalanılması mümkün ve gerekli birtakım fır
satları ortaya koymaktadır; bazen ülke dışında mey
dana gelmiş olan gelişmeler Türkiye'ye daha büyüye
rek ve büyütülerek- yansıyabilmektedir. Son yılların 
gelişmelerinde bu iki faktörü müştereken görmek 
mümkündür. 1973, 1974 ve 1975 yıllarında Türkiye 
dışında meydana gelen ekonomik gelişmelerden, bir 

— 5 -
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bakıma Türkiyelin istifade etmesi icabeden bazı fır
satlar çıkmıştır; bir bakıma da, diğer ülkelerden çok 
daha büyütülerek Türkiye'ye yansıyan birtakım so
nuçlar da meydana gelmiştir. 

Bu itibarla, dünya ekonomisinde son iki - üç yıl
lık gelişmeye kısa bir göz atmakta fayda vardır: Dün
ya ekonomisi son iki yılda yaygın bir enflasyon ve 
enflasyon içinde durgunluk dönemleri geçirmiştir. 

1975 yılı içinde bu ekonomik gelişme - özellikle 
1975 yılı ortalarında - en düşük seviyelerine varabil-
miştir. Sanayileşmiş ülkelerde toplam büyüme hızı, 
1975 yılında ;.% 2 nispetinde gerilemiş olarak görül
mektedir. Gelişme hızında görülen bu gerileme, dün
ya ticaret hacminde de daralmalara sebebiyet ver
miştir. Dünya ticaret hacminde, 1974 yılında reel 
olarak % 5'lik bir daralma vaki olmuştur. 

Özellikle son iki yılda önce tarım ürünleri ve gı
da maddelerinde, bilâhara sanayi hammaddelerinde 
ve özellikle petrolde meydana gelen büyük fiyat dal
galanmaları, hammadde ihraç eden ülkelerin dış ti
caret dengelerinde, sınaî mamul ihraç eden ülkelerin 
dış ticaret dengelerinde önemli etkiler husule getir
miştir. Özellikle, hammadde, ithal etmek durumunda 
olan - petrol üreten ülkelerin dışındaki - bütün ülke,-
lerde son iki yılda dış ticaret hadlerinde bu ülkeler 
aleyhine önemli gelişmeler olmuştur. 

Elde mevcut bilgilere göre, dünya ticaret hadleri 
son 25 yılda ilk defa gerilemeler göstermektedir. Pet
rol fiyatlarındaki artış, diğer ülkelerdeki tüketici fi
yatlarına % 2 ilâ 3 oranında da • intikal etmektedir. 
Petrol fiyatları 1973 yılı ikinci yarısından itibaren 
süratli bir artma eğilimi göstermekte, 1974 yılında 
bu eğilimin eri yüksek hadlere vardığı görülmektedir. 
1 Ekim 1975'te petrol ihraç eden ülkelerin, yeniden 
varil başına 1 dolajra tekabül eden 1% 10 oranında 
zam yapmaları neticesinde, 1976 yılında petrol ihraç 
eden ülkelerin 110 milyar dolayında bir gelir elde 
edeceği beklenmektedir. 

Uluslararası dış ticaret hadlerinde, ödemeler den
gelerindeki bu gelişmeler, sermaye hareketlerini de 
etkilemiştir. Bilhassa, Avrupa para piyasalarında 
mevcut Örodolarlar, son yıllarda daha ziyade petrol 
ülkeleri menşeli dolarlara dönüşmektedir. 1974 yılın
da petrol menşeli dolarların net tutarı 23 milyar do
lara baliğ olmakta; aynı yıl Avrupa para piyasaların
da net olarak dolaşan dolarların yekûnu ise 177 milyar 
dolara baliğ olmaktadır. Avrupa para piyasalarında
ki bu gelişmeler, bir taraftan öncelikle Amerikan do

larının fiyatındaki düşmeler, zaman içinde petrol fi
yatlarının gelişmesi ve sanayi ülkelerinin ödemeler 
dengelerindeki güçlükler yüzünden, doların güçlen
mesine ve sermaye hareketlerinde, özellikle Batı Al
manya'nın daha müsamahakâr davranmasına sebe
biyet vermiştir. 

Bu noktada dünya ekonomisindeki gelişmelerden 
bazı göstergeleri ifade etmek isterim: îleri derecede 
sanayileşmiş ülkelerde 1974 yılında bu gelişme hız
ları ortalama (-0,2) olarak meydana gelmiştir. Bu ra
kam Birleşik Amerika'da (-2,1), Japonya'da (-1,8) 
olarak meydana geliyor. Buna karşı hammadde üre
ten ülkelerde % 5 ilâ 6 oranında bir gelişme hızı tes
pit edilebilmektedir. 

işsizlik OECD ülkelerinde, bu son iki yıllık geliş
mede önemli nispetlerde artmıştır. 1975 Mayıs orta
sında tespit edilen rakamlara göre, Amerika Birleşik 
Devletlerinde işsiz oranı % 9,2, Kanada'da % 7,1, 
Batı Almanya'da % 4,7'dir. 

Türkiye dışında meydana gelen bu değişmelerden 
ülkemiz önemli derecede müteessir olmuştur. Bize ilk 
yansıyan tarafı, hızlı fiyat artışları şeklinde görülü
yor. Ülkemizde 1971 yılına kadar, 1965 - 1971 arası, 
nispî bit fiyat istikrarı sağlanabilmiştir. Bu 6 senede, 
elde edilen fiyat artışlarının ortalama değeri % 6,2 
oranındadır. Ama, buna karşı 1971 yılında fiyat ar
tışları % 15,9, 1972 yılında •% 18, 1973 yılında ı% 20,5 
ve 1974 yılında % 29,9 şeklinde teşekkül etmiştir. 
1975 yılına kadar görülen bu hızlı, gelişme, 1975 yı
lında idarede bulunan hangi hükümet olursa olsun, 
mücadele edeceği ilk konunun enflasyon olduğunu 
göstermektedir. Nitekim Hükümetimiz de mücadele 
edeceği ilk konu olarak enflasyonu seçmiş, 1975 yı
lında alınmış olan tedbirlerle - o yıla kadar büyük 
bir hızla artmakta olan - fiyatlar yıl sonu itibariyle 
% 10,7 oranında teşekkül edebilmiştir. 

Fiyatlardaki bu gelişmenin hangi endeksler dik
kate alınarak hesap edileceği Türkiye'de münakaşa 
konusu yapılmaktadır. Bizim kullandığımız ve Yüce 
Meclislere bu anda arz etmekte olduğum, toptan 
eşya fiyatları endeksidir. Ülkemizde bütün ülkeyi 
kaplayan bir tüketici fiyat endeksi mevcut değildir. 
Bu itibarla toptan eşya fiyatları dışında kullanılacak 
herhangi bir endeksin, ülke içindeki fiyat gelişmesi
ni, .ülkenin bütününe şamil bir şekilde göstermesi 
•mkânı yoktur. Bu itibarla toptan eşya fiyatları dı
şında kullanılan endekslerle Türkiye'deki fiyat geliş
mesinin gerçek seviyesini de ifade etmek mümkün 
değildir. 

- 6 -
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Kaldı ki, tüketici fiyat endekslerinde meydana 
gelen fiyatlarla, toptan eşya endekslerinde meydana 
gelen fiyatlar arasında zamanlama bakımından da 
l ir intibak yoktur. Tüketici eşya fiyatları endeksle
ri, çoğu zaman kendisinden evvel oluşmuş olan top
tan eşya fiyatları endekslerindeki gelişmeyi 5 - 6 ay 
.sra ile ve tekit ile yansıtabilmektedir. Bu itibarla tü
ketici eşya fiyatları endeksi yerine, Türkiye'de şim
diye kadar fiyat mukayeselerinde esas alman toptan 
eşya fiyatları endeksini kullanmakta isabet vardır ve 
gerçeği yansıtabilecek yegâne endeks de ancak bu 
olabilmektedir. 

Bu noktada OECD yayınlarından bahsederek, 
Türkiye'de fiyatların % 18'in üzerinde arttığı, bir 
önceki yıla nazaran olan bu artışın OECD ülkeleri 
arasında üçüncülük gibi bir sırayı Türkiye'ye verdi
ği şeklindeki iddialara da. temas etmek isterim. 

24 ülkeyi kapsayan OECD yayınlarında, toptan 
eşya fiyatları endeksinde Eylülden Eylüle yapılan 
mukayeselerde Türkiye için gösterilen rakam % 5,8 
(derece 11) dir. Ekimden Ekime yapılan aynı tasnif 
içinde Türkiye için bulunabilen yer 7,7 artış ile 9 ncu 
sıradır. OECD ülkelerinde ortalama fiyat artışı -24 
ülke ortalaması olarak- 9,2 şeklinde teşekkül ettiği 
dikkate alınırsa, Türkiye için tespit edilmiş olan 7,7 
lik rakamın genel ortalamanın altında olduğu mey-
danar çıkmaktadır. 

Bunun yanında OECD yayınların içinde, geçinme 
endeksleri dikkate alınarak yapılmış olan bazı tasnif
ler de vardır. Geçinme endeksleri dikkate alınarak 
yapılmış olan tasniflerde Türkiye için kullanılan en
deks, istanbul ve Ankara geçinme endeksleridir. Had
dizatında Türkiye için İstatistik Enstitümüz, 11 ilde 
geçinme endeksi düzenlemektedir. Fakat beynelmilel 
yayınlara tek rakam verme yetkisinde olan- enstitü, 
OECD yayınları için vermiş olduğu rakamların İs
tanbul ve Ankara geçinme endekslerinden geldiğini 
ifade etmektedir. Sön günlerde İstatistik Enstitüsü
nün bu konuda yapmış olduğu açıklamayı burada sa
dece hatırlatmak isterim. 

Geçinme endekslerine göre yapılmış olan bu tab
lolara da bakıldığında, aynı dönemler için 1974 yı
lında görülen fiyat artışının % 23,8 olduğu - Ekim
den Ekime - tüketici endekslerine göre; buna karşı 
1974 - 1975 Ekimden Ekime tüketici endekslerine 
göre fiyat artışının ise % 17,7 olduğu görülmekte
dir. OECD raporuna göre, ki, bu rapor «Aralık» ta
rihini taşır ve resmî makamların elinde bulunan son 
rapordur. 

17,7'lik bu gelişme şayet aylara bölünürse, 1975 
yılında aylar itibariyle elde edilen geçinme endeksi 
gelişmesi şudur: Mayıs 1975'te % 0,7; Haziran 1975' 
te (—>% 0,2), Temmuzda % 0,1; Ağustosta :% 0,3; 
Eylülde % 1,3 şeklinde teşekkül etmektedir. Bu ra
kamlar da, OECD bülteni rakamlarıdır. 

Beş aylık devrede kümülâtif olarak 2,2 lik bir 
artışın geçinme endekslerinde hâsıl olduğu görülmek
tedir. Bizim sorumlu olabileceğimiz bu endeks içinde 
yer alan beş aylık dönemde % 2,2; eğer 17,7 raka
mı, Türkiye geçinme endekslerinin gerçek aksi ola
rak kabul ediliyorsa; 2,2'lik nispetin beş aylık dö
nemde meydana gelişini düştükten sonra geriye ka
lan % 15,5 gelişmeyi bizden önceki hükümetler de 
aramak icabeder. 

Sayın milletvekilleri; 1976 yılı Bütçesinin anahat-
larını izah etmeden önce, 1975 ve ondan önceki yıl
ların ekonomik gelişmelerine temas etmeye devam 
ediyorum. 

Fiyatlar gibi ekonomik göstergelerden biri ve fev
kalâde önemli biri olan gayri safî millî hasılanın 
gelişmesine ve yine 1975 ve önceki yıllarda yatırım
ların gelişmesine bir göz atmakta fayda vardır. Üçün
cü Beş Yıllık Plan, gayrî safî millî hasıla artışı îçin 
% 7,9'luk bir gelişmeyi öngörmüştür ortalama olarak. 
1973 yılı, Üçüncü Beş Yıllık Planın ilk uygulama yılı
dır. 1973, 1974 ve 1975 yılında Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, üç yıllık bir uygulamaya mazhar olmuştur, bu 

üç yılın sonunda plan uygulamalarının hangi seviye
de bulunduğu, ne derece planın tespit etmiş olduğu he
deflere ulaşılabileceği hakkında genel bir değerlendir
me yapılabilir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın % 7,9'lük genel ortalama 
gelişme hızına karşı, 1973 yılında elde edilen kalkınma 
hızı % 5,5'tur. 1974 yılında elde edilen kalkınma hızı 
% 7,4'tür. Bu ;% 7,4'ün teşekkülünde o yıl tarımda 
özellikle meydana gelen % 10,7'lik artışın rolü bü
yüktür. Çünkü, tarım için planın öngördüğü ortalama 
gelişme % 3,7'dir. 

1974'ün % 7,4'lük artışına mukabil 1975 yılında 
elde edilen kalkınma hızı % 7,9'dur. Üçüncü Plan dö
nemi içinde, ilk defa 1975 yılında planın öngörmüş ol
duğu kalkınma hızına tam olarak ulaşılabilinmiştir. 
Üç yıllık ortalama olarak elde edilen gelişme hızı 
c/c 6,8 olarak planın tespit etmiş olduğu % 7,9'luk 
genel ortalamanın altındadır. 
• Yatırımların gelişmesi, üç yılın sonunda tespit edil

miş olan hedeflere yaklaşılmış şeklinde görülmekte
dir. Ancak, yatırımların dağılımv bakımından plandan 
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önemli nispette sapmalar vardır. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan 1971 carî riyatlarıyle 5 yıl içinde 281 milyarlık 
yatırım yapılmasını öngörmüştür. Bu 281 milyarlık 
yatırımın 1971 sabit fiyatlarıyle 1973, 1974 ve 1975 
yıllarında 148 710 000 000 liralık kısmının gerçekleş
mesi gerekmekte idi. 

1975 yılı sonunda elde edilebilen yatırım gerçekleş
mesi 1971 sabit fiyatlarıyle 145 614 000 000 liradır. 
Gerçekleşme - yüzde olarak - % 97,92'dir. Bu rakam, 
ilk üç yıl için yatırımlarda, plan hedeflerine olduk
ça yaklaşılmış bulunduğunu göstermektedir. Ancak, 
yatırımların kamu ve özel dağılımına baktığımız za
man, gerçekleşme durumları aynı güveni bize vere
memektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan 1973, 1974, 1975 yılları 
için, özel kesimin 63 760 000 000 liralık yatırım yap
masını öngörmekte iken; özel kesim 10 milyar lira 
fazlası ile, 73 979 000 000 liralık yatırım yapmıştır. 
Bu rakamlara göre özel kesimde yatırım gerçekleş
mesi >% 116,03'tür. 

Kamu kesiminde, ilk üç yılda gerçekleşmesi ge
rekli yatırım miktarı, 1971 sabit fiyatlarıyle 84 mil
yar 950 milyon lira olması icabederdi. 1975 sonunda 
elde edebildiğimiz rakam 71 635 000 000 lira seviye
sinde olup, takriben 13 milyar lira dolayında düşük
tür. Kamu ve özel kesimin ortak gerçekleşme oran
ları % 97,92 olduğu halde, kamu kesiminde 3 yıl
lık gerçekleşme oranı % 84,33 olmaktadır. 

Kamu ve özel kesim yatırımlarındaki bu gerçek
leşmeleri, planın ilk üç yılında takip etmiş oldukları 
seyir bakımından tetkik edersek, daha manalı neti
celer bulmak mümkün olmaktadır. 

Kanunun, plan "gereği 1973 yılında 25 180 000 000 
lira yatırım yapması gerekmekteyken, 20 979 000 000 
lira yatırım yaparak, gerçekleşme % 83,31 oranında 
olabilmiştir. 1974 yılında 28 240 000 000 lira yatı
rım yapması icabeden kamu, 22 393 000 000 liralık 
yatırım yapabilmiştir. 1974 yılında kamu yatırımla
rının gerçekleşme oranı parasal değer ve fizikî ger
çekleşme olarak '% 79,30'dur; % 30'luk fiyat artış
larını da hesaba katmak icabeder. Kamunun, plana 
göre 1975 yılında 31 530 000 000 TL. yatırım yap-
ması gerekirken; 1975 yılında elde etmiş olduğumuz 
ilk sonuçlara göre 28 263 000 000 liralık yatırımı 
gerçekleştirmiştir. Kamu kesiminde gerçekleşmeleri, 
planın ilk üç yılında: 1973'te % 83,31; 1974'te 
% 79,30; 1975'te % 89,64'tür. Bu üç yılda en düşük 
oran 1974'te, en yüksek oran ise 1975 yılında elde 
edilmiştir. 

Nispî artışlara bakıldığı zaman, kamu yatırımla-
rında artış; bir önceki yıla nazaran 1974 yılında 
ı% 6,7; 1975 yılında ise % 26,2'dir. 

Sayın milletvekilleri; kamu yatırımlarındaki bü 
gerileme özellikle sosyal karakterli yatırımlarda, ken
dilerini daha bariz şekilde göstermektedir. Burada ör
nek olarak konut yatırımlarını zikretmek istemekte
yim. 

1973 yılında iskân raporlarına göre 10 880 000 
m2 konut inşa edilmişken veya iskân raporuna bağ
lanmışken, bu rakam 1974 yılında 9 809 000 m2 
şeklinde teşekkül etmiştir. îskân raporuna bağlanan 
konut gerçekleşmesinde, 1974 yılında % 10 civarın
da bir gerileme var; inşaat ruhsatlarına göre bakıl
dığında, bu gerileme % 19,7 civarında teşekkül et
mektedir. 

1975 yılı için elimizdeki rakamlar, ekim ayları 
itibariyledir. 1975 yılında, inşaat ruhsatına göre ko
nut sahasında metrekare olarak elde edilen gelişme; 
bir önceki yiia nazaran % 16.7'lik. artıştır. İnşaat rah-
satına göre bu gelişme % î 7.9 şeklinde teşekkül 
etmektedir. Konuta tahsis edilmiş olan yacıımlanii 
gelişmesi ise: 1975 yılında, bir önceki yıla nazaran 
<fo ,h8 oramnda bir artış göstermektedir. 

Konut yatırımlarının mühim bir kısrra özel ke
sim tarafından, pek az bir kısmı k<ımu kesimi tara
fından yapılmaktadır. Programa göre kamunun ko
nut yatırımları içindeki yeri, 1973 yılında 4,7; 1974'-
de 5,2'dir. 1975 yılında bu rakamı -1,8 olarak görü
yoruz. Yani % 4,8'i konut yatırımları olarak teşek
kül etmektedir. 

Ancak, gerçek i eşmeleı bu düşük seviyelerin dalıi 
çok altında seyretmiştir. 1:>73 yılında kamunun 
yapması icabeden 4,2'lik konut yatırımı, 4,3 olarak 
gerçekleşmiştir, 1974 yılında kamunun yapma
sı icabeden 5,2'lik konut yatırımı, % 1,1 eksiği ile 
4,1 şeklinde gerçekleşmiştir. 1975 yılında kamunun 
programlanan 4,8'lik konut* yatırımı % 01 fazlası ile 
4,9 şeklinde gerçekleşmiştir. 

Görüldüğü gibi, 1974 yılında <\-A konut yatırımla
rında kamu sektöründe ehemmiyetli nispette düşüt
ler vardır. 

i 974 yılında program 231 200 konuta ihtiyaç 
gösterirken, bunun ancak 161 OOO'ı yapılabilmiştir. 
1975 yılında 242 200 olarak gösterilen konut ihti
yacı 185 400 şeklinde gerçekleştirilmiştir, bir önce
ki yılda gerçekleşme oranı ihtiyaca göre % 69,6; 
1975 yılında % 76,5'tur. 
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kamunun konuta tahsis etmiş olduğu yatırım
ların mutlak değer olarak tutarları, 1971 sabit fi
yatları itibariyle 1972 yılında 443 milyon, 1973'de 
390 milyon, 1974'de 329 milyon, 1975'de 391 mil
yondur. 

Değerli milletvekilleri; dış ticaretteki gelişmelere 
. geçiyorum : 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973 yılı için 
1 430 000 000 dolarlık, 1974 yılı için 1 532 000 000 
dolar, 1975 yılı için 1 637 000 000 dolarlık ithalatı 
öngörmektedir. 

ilk uygulama yılında, 1973 yılında gerçekleşen 
ithalât; 20 86 000 000 dolardır. Planın ilk uygu
lama yılındaki ithalâttaki sapma % 45,8 nispetinde 
olmuştur. ithalâtın gelişmesi 1974 yılında, 
3 777 000 000 dolara baliğ olmuş bu miktar, Pla
nın öngörmüş olduğu miktarın % 146,5 üstündedir. 
1975 yılında 4 738 000 000'a ithalâtımız yükselmiş
tir; bu, Planın öngörmüş olduğu miktarın % 189 
fazlasıdır. Bir önceki yıla nazaran 1974 yılında it
halât % 81 artmıştır, 1975 yılında ise % 25,4 art
mıştır. 

Sadece ithalât rakamlarında ilk üç yılda tespit 
edilen bu gelişmeler göstermektedir ki, Plan özel
likle dış ticarette tahminlerinde büyük yanılmalar 
içindedir. Bu rakamlar Türkiye için küçük gelmiş
tir, ilk üç yılın elde edilen neticeleri bunu göster
mektedir. Planın, özellikle dış ticaret ödemeler den
gesiyle ilgili tespit etmiş olduğu hadlerin diğer bü-
yüklükleriyle beraber yeniden gözden geçirilip, 
Türkiye'nin bugünkü şartlarına ve önümüzde hedef 
aldığımız gerçeklere göre yeniden düzenlenmesinde 
isabet olduğu kanaatindeyiz. 

1975 yılında para - kredi politikalarında, önceki 
yıllara nazaran daha farklı bir model uygulanmış
tır. 1975 yılında parasal gelişmeleri gösteren baş 
lıca göstergelere baktığımızda, emisyon artışının bir 
önceki yıla nazaran % 24,9 şeklinde gerçekleştiğini 
görmekteyiz. 1975 yılı sonundaki emisyon miktarı 
41 052 000 000 olarak tespit edilmektedir. Bu mik
tar 1974 yılı sonunda 32 860 000 000 idi. 1974 yı
lında bir önceki yıla nazaran emisyondaki gelişme c/.-
29,7'dir. 1973 yılında bu gelişme ise % 26'dır. Pla
nın ilk üç yılında, 1973 - 1974 ve 1975 yılında emis
yonda gerçekleştirilen gelişmeler içinde en düşük 
seviyeyi, % 24,9'la 1975 yılında görmekteyiz. 

Görüldüğü gibi yatırım göstergeleriyle, parasal 
göstergelerde, 1975 yılı, plan hedeflerine en yakın 

,ve en büyük gelişmenin sağlandığı yıl olarak orta
ya çıkmaktadır. 

Kredi ve para arzı gelişmeleri 1974 yılma nazaran 
daha yüksek rakamlarda seyretmiştir. Ancak takip 
edilen para ve kredi politikaları, özellikle «piyasanın 
gerektirdiği miktarda ve gerektirdiği zaman, icap 
eden kredi enjeksiyonunun piyasaya yapılması» şek
linde bir model içinde yürütülmüştür. Bu itibarla, ta
lebi değil, genellikle üretimi ve, arzı teşvik edici yön
de bir para ve kredi politikası uygulamasına 1975 yılı 
Mayıs ayından itibaren başlanmıştır. Türkiye'de ge
nellikle destekleme alımlarının yapıldığı aylar olan 
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, büyük mikyasta 
likidite genişlemesi olduğu dikkate alınarak; Mayıs, 
Haziran, Temmuz aylarında para arzının kısılması 
cihetine gidilmiştir, şimdiye kadar uygulanan para ve 
kredi politikaları bu esasa dayandırılmıştır. Ancak, 
Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yapılan bu kısıt
lama uygulaması, neticesinde arz ve üretim daral
maktadır; çoğu sanayi tesisleri düşük kapasite ile ça
lışmaktadır. Mayıs ve Haziran 1975 aylarında takip 
ettiğimiz politikayla, öncelikle düşük kapasite ile ça
lışan sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalışmasını 
sağlayacak bir kredi politikası izlenmiştir. Bu şek
liyle emisyon hacmi ,% 24 civarında tutularak- kredi 
ve likidite darlığı olmaksızın, enflasyonist baskı yap
maksızın para ve kredide yeterli seviyelere ulaşılabil
miştir. Türkiye'de 1975 yılı içinde elde edilmiş olan 
kredi genişlemesini, takip etmiş olduğumuz bu poli
tikada ve dövize çevrilebilir mevduatın yaratmış ol
duğu imkânlarda aramak icap eder. 

Mevduat gelişmesi 1975 yılı Kasım ayından bir 
önceki yıla nazaran, |% 21 oranında bir artış şeklin
de ortaya çıkmıştır. Kasımdan Kasıma mukayese 
edildiği zaman; 1974 yılında mevduat artışı, Kasım 
ayı sonu itibariyle % 8,8'dir. 

Aralık sonu itibariyle mevduat artışı rakamlarını 
takip ettiğimiz zaman, özellikle Aralık ayları sonun
da bankaların yapmış oldukları birtakım hesabi mua-. 
meleler neticesinde, mevduat miktarları daha yüksek 
görülebilmektedir. 

Aralık sonları mukayesesinde elde etmiş olduğu
muz rakamlar aşağıdadır: 

1973 yılı sonunda mevduat artışı % 16; 1974 yılı 
sonunda mevduat artışı % 23,2; 1975 yılı sonunda 
mevduat artışı - şimdiki geçici rakamlara göre - % 30 
civarındadır. Görüldüğü gibi, 3 ncü plan döneminin 
üç yılı içinde en yüksek mevduat artışı nispeti "de 
% 30 olarak gen& 1975 yılında sağlanmış bulunmak
tadır. 
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Hazinenin, kısa vadeli ödeme ihtiyaçlarını karşı1 

lamak için başvurmuş olduğu Merkez Bankası avans
larının gelişmesine baktığımız zaman, şöyle bir se
yir takip ettiğini görmekteyiz:. 

1973 yılında - 3 ncü planın ilk uygulama yılın
da - Hazine avansının kullanılan miktarı, yıl sonu iti
bariyle 7 843 000 000'dur. Bir önceki yıla nazaran 
net artışı 374 000 000'dur. Gelişme, %-5 artış şek
lindedir. 

1973 yılının <% 5'lik artışına mukabil, 1974 yılın
da Hazinenin Merkez Bankasında kullanmış olduğu 
avansların değer olarak miktarı, 7 800 000 000'dan 
12 483 000 000'e çıkmıştır. Bir yıl içinde kullanılan 
net artış 4 640 000 000 liradır ve gelişme, bir önceki 
yıla nazaran Hazine, Merkez Bankasından :% 59 
nispetinde daha fazla avans kullanmıştır. 

1975 yılında Hazinenin Merkez Bankasından kul
lanmış olduğu avans limiti - Aralık ayın sonun
da - 16 760 000 000'dur. Bir önceki yıla na
zaran bunun net artışı 4 277 000 000'dur. 1974'ün 
4 640 000 000'a karşı 4 277 000 000 ve bir önceki 
yıla nazaran artış oranı da % 34'tür, 1974'ün % 59' 
una mukabil. 

Ödemeler dengemiz son yıllarda artan açıklar ver
mektedir. Türkiye'nin ödemeler dengesi sıkıntısı yeni 
değildir; son yıllarda ortaya çıkmış da değildir. An
cak son yıllarda, özellikle yurt dışına yüksek mikyas
larda işçi gönderdiğimiz yıllarda, ödemeler dengesin
de bir nispî rahatlık bir iki yıl için görülebilmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle petrol üretme
yen ülkelerde ödemeler dengesi açıkları belirli bir sü
rede kaçınılmazdır. Türkiye'nin de ödemeler denge
si açığı bir süre daha devam edecektir. Ödemeler 
dengesi açıklarından vazgeçmek kalkınma hızını dü
şürmek, hatta kalkınmadan vazgeçmek gibi alterna
tiflerle bizi karşı karşıya bırakabilir. Ödemeler den
gesindeki açığın büyüklüğünden ziyade, bunu sağla
yan kaynakların sıhhati önemlidir. Ödemeler denge
sindeki açık şayet sıhhatli kaynaklardan karşılanabi
liyorsa; her yıl meydana gelen gelişme, bir önceki 
yıla nazaran daha sağlam kaynaklarla ödemeler den
gesini gerçekleştirme imkânını eğer yurt ekonomisine 
verebiliyorsa; bu takdirde, açıklardan mühim mikyas
ta korkmamak icap eder. Şunu da kabul etmek icap 
eder ki, büyüyen bir ekonominin ihtiyacı olan ham
madde ve yatırım malı ithalâtına belirli bir süre de
vam etmesi zarureti vardır; bunlardan vazgeçmesini 
makul görmek mümkün değildir. Türkiye'de de ge
nellikle ithalâtımızın kompozisyonu içerisinde mühim 

mikyasta yatırım malı ve hammadde bulunmaktadır. 
1973 yılında ithalâtımızın % 47,7'si hammaddeye, 
ı% 4,3'ü tüketim mallarına; 1974'te - bir önceki yı
lın l% 48'lik yatırım malı ithalâtına karşı - yatırım 
malı ithalâtı nispî olarak \% 34,1'e düşmüştür. 

Ancak . hammadde ithalâtında 1974 yılında, bir 
önceki yılın 1% 47'sine karşılık, % 61,7 şeklinde bü
yük bir gelişme görmekteyiz. 1975 yılında yatırım 
malı ithalâtı, 1974'ün 34,1'ine karşı 40,5 şeklinde te
şekkür etmiş, hammadde ithalâtı :% 55,1 olarak ger
çekleşmiş, tüketim malı ithalâtı c/c 4,4 olmuştur. 

Dış ticaret açığı Üçüncü Plan Döneminde büyük 
nispetlere baliğ olmaktadır. 1973 yılında dış ticaret 
açığımız 769 milyon dolardır. Bu açık 1974 yılında 
% 192 bir artışla 2 245 000 000'a varmıştır ve bu 
rakam, bir önceki yılın açığına nazaran 3 mislidir. 
1975 yılında dış ticaret açığı 3 337 000 000 dolar ola
rak gerçekleşmiştir; 1975 yılında, bir önceki yıla na
zaran açıktaki artış % 48'dir. 1974 yılında ithalâtı
mız 2 086 000 000 dolar olarak, ihracatımız da 
1 317 000 000 dolar olarak gerçekleşmiş; 1974 yılın
da bu rakamlar 3 777 000 000 dolar ithalât, 
1 532 000 000 dolar ihracat; 1975 yılında 4 738 000 000 
dolar ithalât, 1 401 000 000 dolar ihracat şeklinde 
teşekkül etmiştir. 1975 yılında, bir önceki yıla naza
ran ithalâtta % 25,4 lük bir artış, ihracatta ise !% 8,5 
oranında bir eksiliş vaki olmuştur. 

Yıllar itibariyle bu rakamları ifade edince, 1975 
yılındaki gelişmeye daha yakından bakmak gereği 
ortaya çıkmaktadır. 1975 yılı gelişmesini iki bölüme 
ayırmak mümkündür : 1975 yılında mayıs ayı sonu
na kadar bir dönem, haziran başından aralık sonuna 
kadar bir dönem alındığında, meydana gelen geliş
me çok enteresan sonuçlar vermektedir. 1973 ve 1974 
yıllarının aynı dönemleriyle 1975 yılını mukayese et
tiğimiz zaman, ithalâtta ve ihracatta çıkan sonuçlar, 
ithalâtın daha belirli hudutlar içerisinde gerçekleşti
rildiği; ihracatın ise, bir önceki yıla nazaran önemli 
nispette arttığı gibi bir neticeyi rakamla bulmakta
yız. 

Aylar itibariyle hadiseye yakından baktığımızda : 
1973 yılının Haziran ayı ihracatı 96 milyon, 1974 yı
lının Haziran ayı ihracatı 99 milyon, fark 3 milyon 
dolar, gelişme ;% 3,2 olarak teşekkül ediyor. 

Temmuz ayında 1973 yılında 80 milyon dolarlık 
ihracat yapılmasına mukabil, 1974 yılında 70 milyon 
dolarlık ihracat yapılıyor. 1974 yılı Temmuzunda, 1973 
Temmuzuna nazaran 10 milyon dolar eksiği ile ihra
cat yapılıyor; eksiliş ;% 12,3'tür. 
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Ağustos ayında 1973'ün 88 milyon dolarlık ihra
catına mukabil 1974 yılında 86 milyon dolarlık ih
racat yapılıyor; 2 milyon dolar eksik bir ihracat. Bu
nun yüzde olarak ifadesi (— i% 2,5) tur. 

Eylül ayında 1973'ün 105 milyon dolarlık ihra
catına mukabil 1974 yılında 108 milyon dolarlık ih
racat yapılıyor, 3 milyon dolarlık bir artış var. Bu
nun yüzde olarak ifadesi (+ !% 2,9) dür. 

• 1973 Ekiminde 146 milyon dolarlık ihracat yapıl
masına mukabil 1974 yılında 98 milyon dolarlık ih
racat yapılıyor. Eksiliş 48 milyon dolardır. Bir ay 
içinde 48 milyon dolarlık eksik ihracat yapılıyor 1974 
yılında. Eksiliş nispeti:% 32,7'dir. 

1973 yılının Kasım ayında 113 milyon dolarlık ih
racat yapıldığı halde, 1974'ün kasım ayında 123 mil
yon dolarlık ihracat yapılıyor, 10 milyon dolarlık* bir 
fark var, artış ;% 8,8'dir. 1973 yılının Aralık ayında 
161 milyon dolarlık ihracat yapıldığı halde, 1974'te 
162 milyon dolarlık ihracat yapılıyor, 1 milyon do
larlık bir artış ve artış nispeti |% 0,7'dir. 

Aynı rakamları 1975 yılı ile mukayese ettiğimiz 
zaman, 1974 ve 1975 gelişmesi bariz olarak ortaya 
çıkıyor : 

1975 yılının Haziran ayında 104 milyon dolarlık 
ihracat yapılıyor, halbuki 1974'ün ihracatı 99 milyon 
dolar idi; fark 5 milyon dolar, artış i% 5,1'dir. 

1974'ün Temmuz ayında 70 milyon dolarlık ihra
catına mukabil 1975'in Temmuzunda 99 milyon do
larlık ihracat yapılıyor. Artış, 29 milyon dolar, artış 
yüzdesi % 41,1'dir. 

Ağustos ayında 1974'ün 86 milyon dolarlık ihra
cına mukabil, 1975'te 120 milyon dolarlık ihracat ya
pılıyor. Artış 34 milyon dolar, artış yüzdesi % 39,4' 
tür. -

1974'ün Eylül ayında 108 milyon dolarlık ihra
cat yapılmasına mukabil, 1975'in Eylül ayında 134 
milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Fark 25 milyon 
dolar fazla; artış yüzdesi % 23,5'dir. 

Ekim ayında 1974'ün 98 milyon dolarlık ihraca
tına mukabil, 1975'te 105,5 milyon dolar ihracat ya
pılıyor. Fark 7 milyon dolar fazla; artış yüzdesi % 
7,1'dir. 

1974'ün Kasım ayında 123 milyon dolarlık ihra
cına mukabil, 1975'te 133 milyon dolarlık ihracat 
yapılıyor. Fark 10 milyon dolar; artış yüzdesi % 
8,2'dir. . 

1974'ün Aralık ayında 162 milyon dolarlık ihra
cata mukabil, 1975'in Aralık ayında 169 milyon do

larlık ihracat yapılıyor. Fark 7 milyon dolar; artış 
yüzdesi % 4,5'dir. 

Bu rakamları mukayese ettiğimiz zaman, 1974 yı
lının son 7 ayında yapılmış olan ihracat 749 milyon 
dolar; 1975 yılının son 7 ayında yapılmış olan ihra
cat 867 milyon dolar, 118 milyon dolar fazlasıyle, 
yani 1974 yılına nazaran % 15,8 fazlasıyle^ 1975 yı
lı ihracatının % 8,5 noksan olarak gerçekleştiğini bi
raz evvel ifade ettim. Ancak, bu rakamların tetkikin
den görülüyor ki, Türkiye'nin ihracatı 1975 yılı Ha
ziran ayından itibaren önemli gelişmeler göstermiş
tir. 1975 yılında bu gelişme, bir önceki yıla nazaran 
:% 5,5 azalış şeklinde iken, 1975 yılında % 15,8 artış 
şeklindedir. Bu artışın 1976 yılı ilk ayında da devam 
ettiğini görüyoruz. 1976 yılının Ocak ayında, henüz 
kesinleşmeyen geçici ihracat rakamı 302 milyon do
lardır. Halbuki bu rakam, 1975 yılının Ocak ayında 
112 milyon dolar idi. Bu 112 milyon dolara muka
bil, 1976 yılının Ocak ayında 302 milyon dolarlık bir 
ihracat artışı elde edilmiştir ve bu rakam, bir önceki 
yılın iki mislinden fazladır. 

Aynı mukayeseyi ithalât rakamlarında da yapmak 
mecburiyeti vardır. Bir önceki yıla nazaran ithalât
ta ortalama % 25,4 oranında bir artışın olduğunu 
ifade etmiştim. Halbuki 1974 yılında, bir önceki yı
la nazaran ithalâttaki artış, % 81 şeklinde gerçekleş
miş idi. 

İthalâtın gelişmesini son 7 aylık rakamlara, göre 
mukayese edersek, şu sonuçlan bulmaktayız : 1973 
yınının 6 nci ayındaki ithalât 185 milyon dolar, 1974' 
te 295 milyon dolar; yani 110 milyon dolar fazla; 
ithalât artışı ise, c/c 59,4'dür. 

1973 yılı Temmuz ayında 181 milyon dolarlık it
halât yapılmış, 1974 yılında ise 252 milyon dolarlık 
ithalât yapılmıştır; artış 71 milyon dolar, fark ise % 
39'dur. 

1973 yılının Ağustos ayında 136 milyon dolarlık, 
1974 yılının» Ağustos ayında 303 milyon dolar itha
lât yapılmıştır. Bir aylık artış 166 milyon dolar, fark 
ise % 122,3'dür. 

1973 yılının 9 ncu ayında 183 milyon dolarlık, 
1974'te 317 milyon dolarlık ithalât yapılmıştır; fark 
134 milyon dolar, artış yüzdesi ise % 73,4'dür. 

1973 yılının 10 ncu ayında, 182,7 milyon dolar
lık ithalât yapılmış, 1974'te 302 milyon dolarlık it
halât yapılmıştır; fark 119 milyon dolar fazla, artış 
nispeti c/c 65,5'dur. 

1973 yılının 11 nci ayında 214 milyon dolarlık it
halâta mukabil, 1974 yılının 11 nci ayında 403 mil
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yon dolarlık ithalât yapılmıştır; fark 189 milyon do- I 
lar fazladır bir ay içinde; artış yüzdesi ise % 88,4' 
dür. 

1973 yılının 12 nci ayında 228 milyon dolarlık it
halât yapılmasına mukabil, 1974 yılının 12 nci ayın
da 534 milyon dolarlık ithalât yapılmıştır. Fark, bir 
ayda 305 milyon dolarlık ithalât fazlasıdır; artış yüz
desi ise bir önceki yılın aynı ayına karşı % 133,4' 
dür. 

Yedi aylık kümülâtif rakamlarda ise, 1973 yılın
da 1 311 000 000 dolar, 1974 yılında 2 408 000 000 
dolarlık ithalât yapılmıştır. Fark, 1 096 000 000 do
lar, artış yüzdesi 7 aylık ortalama % 83,6 olarak te
şekkül etmektedir. 

Aynı yedi aylık sonuçları 1975 yılında kontrol 
edersek şu sonuçları görmek mümkündür : 1974 yı
lının 6 nci ayında yapılmış olan 295 milyon dolarlık 
ithalâta mukabil 1975 yılında 536 milyon dolar it
halât yapılmış ve fark 241 milyon dolar fazla, % 
81 oranında bir artış vardır. 

1974 yılının Temmuz ayında 252 milyon dolarlık 
ithalâtına mukabil, 1975 yılında 421 milyon dolar
lık ithalât yapılmış ve fark 168 milyon dolar, artış 
nispeti ise % 67'dir. Artış nispetinde burada süratli 
bir iniş eğilimi müşahede edilmektedir. 

1974 yılının Ağustos ayında elde edilen ithalât 
gerçekleşmesi 303 milyon dolar iken 1974 yılında 
352 milyon dolar olmuş, artış miktarı 49 milyon do
lar, artış yüzdesi ise % 16,2'dir. 

1974 yılının Eylül ayında 317 milyon dolarlık itha
lâta mukabil 1975 yılında 363 milyon dolarlık itha
lât gerçekleşmiş; fark 45 milyon dolar, artış yüzde
si ise % 14 dür. 

1974 yılı Ekim ayında 302 milyon dolarlık itha
lâta mukabil, 1975 yılında 328 milyon dolarlık itha
lât elde edilebilmiş; fark 26 milyon dolar, gelişme 
% 8,6'dır. Halbuki, bir önceki yılın aynı ayındaki 
gelişme % 65,5 idi. 

11 nci ayda 1974 yılının 403 milyon dolarlık it
halâtına mukabil 1975 yılında 476 milyon dolarlık 
ithalât gerçekleşmiş; fark, 73 milyon dolar; gelişme 
ise % 18'dir. Geçen yıl bu rakam j % 88 idi. 

1974 yılının son ayında 534 milyon dolarlık itha
lât gerçekleşmesine karşı, 1975 yılında 372 milyon 
dolarlık ithalât yapılmış; fark, eksi 161 milyon do
lar; gelişme ise, eksi % 30. Bir önceki yıl aynı ayda 
ithalât ;% 133 artmış olduğu halde, 1975 yılında aynı 
ayda % 30,-3 bir eksiliş gerçekleşmiştir. 

I Ortalama gelişmeye- baktığımızda, 1974 yılının 7 
aylık ithalâtı 2 408 000 000 dolara karşı, 1975 yılı
nın aynı 7 aylık döneminde 2 851 000 000 dolar. 
Fark, 441 milyon dolar fazladır. Bir önceki yılda 1 
milyar 100 milyon dolar civarında fazlalık vardı. 
Nispî artış, • bir önceki yılın % 83,6'sına karşı !% 
18,3'dür. 

Ödemeler dengesindeki gelişme, dış ticaret den
gesindeki bu gelişmelere paralel cereyan etmektedir. 
Görüldüğü gibi, dış ticaret dengemizde açık rakam-

r lann fevkalâde büyük olmasına rağmen, 1975 yılının 
ikinci yarısında nispî bir iyileşme vardır. Kötü gidi
şe «dur» denmiştir ve gelişme hızları makul seviye
lerde tutulabilmiştir. 

Ödemeler dengesindeki gelişme, özellikle işçi dö
vizlerinde, son yıllarda batı ekonomilerinin geçirmiş 
olduğu büyük sıkıntılar sebebiyle, Türkiye'den yurt 
dışına işçi gidişinin-tamamen durması sonucunda, iş
çi dövizlerinde önce bir duraklama, sonra bir gerile
me hâsıl olmuştur. 1975 yılında işçi dövizleri, bir 

I önceki yıla nazaran az da olsa bir gerileme göster
mektedir. 

1975 yılında ödemeler dengemiz içinde önemli bir 
yeri, «dövize çevrilir mevduatlar», işgal etmiştir. Dö
vize çevrilir mevduat hesaplarında, yıl sonu itibariy
le elde edilmiş olan rakam 1 milyar dolar civarında
dır. Bu rakam 11 şubat tarihi itibariyle 1 088 000 000 
dolardır. Dövize çevrilir mevduat hesapları, batı eko
nomilerinin yabancı olmadığı uygulamalardır. Bizde 
bu hesapların günün birinde çekileceği, çekilirse ne 
olacağı şeklinde bazı endişeler vardır. Türkiye, ken
disi dışındaki ülkelerle münasebetlerini sürdürdükçe, 
geliştirdikçe bu nevi hesaplar normal banka muame
leleri şeklinde teşekkül edecektir. Türk ekonomisinin 
gelişmesi, yakın bir gelecekte yalnız Türk bankaları
nın dövizli mevduat kabulünü değil, Türk vatandaş-

I larının da yabancı bankalarda Türk parası mevduat 
açmaları imkânını getirecek şeklinde gelişecektir. 

Dövize çevrilir mevduatın vadeleri bakımından 
hangi nispetleri arz ettiğine, birtakım tereddütleri 
izale etmek bakımından işaret etmek isterim. 

1 088 000 000 dolarlık dövize çevrilebilir mev
duat yekûnu içinde, vadesiz olan veya 6 ay vadeli 
olanlar 163 milyon dolar civarındadır. Dendiği gibi 
«Bunun % 85'i vadesizdir, istendiği anda çekilebilir» 
şeklindeki ifadeler gerçeğe uymamaktadır. 6 ay va
deli veyahut da vadesiz mevduatın yekûnu % 15 ci
varındadır bütün dövize çevrilebilir mevduat yekû-

I nu içinde. 
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1 yıl vadeli olanlar 380 milyon dolar, 2 yıl vadeli 
olanlar ise 326 milyon dolar civarındadır. 3 yıl va
deli olanlar 100 milyon doların üzerindedir. 4 ve 5 
yıl vadeli olanlar da, 55'er milyon dolar civarında 
rakamları ifade etmektedir. 

Dövize çevrilebilir mevduatın maliyeti, içeride 
uyguladığımız faiz hadlerini hiç bir zaman geçemez. 
Bu maliyet, Avrupa piyasalarında aynı vade için 
aranılan faizlerin üzerine Türkiye'de ilâve edilen be
lirli bir miktar, fon olarak tespit edilen 1,75 lik bir 
ilâve ile bulunmaktadır. Ama bu ilâve ve Avrupa 
piyasalarında o tarihlerde uygulanan faiz ne olursa 
olsun, Türkiye içinde uygulanan faiz hadlerini geçe
mez. 

1976 yılında ödemeler dengemizin tümüyle sıhhat 
kazanacağını ifade etmek yanlış olur. 1976 yılında 
ihracatımızın, bir önceki yılın 1 401 000 000, ger
çekleşmesine karşı, 2 100 000 000 dolayında gerçek
leşeceği umulmaktadır ve programlanmıştır. Prog
ramlanan bu miktar, bir önceki yılın gerçekleşmesi
ne nazaran % 50 nispetinde fazladır. Ocak ayında 
biraz evvel miktarını zikretmiş olduğum ihracat ge
lişmesi, bu rakama varılabileceğini göstermektedir. 
Esasen Türkiye, 1976 yılı içinde ihracat ve diğer dö
viz gelirlerinde çok önemli adımlar atmak ve büyük 
sıçramalar göstermek durumundadır. îşçi dövizleri
nin yurda getirilmesi için almış olduğumuz ve bundan 
sonra mühim bir kısmını uygulayacağımız tedbir
lerde, o kalemde de büyük gelişmeler sağlamayı ümit 
etmekteyiz. 

2 100 000 000 dolarlık ihracata karşı 1976 yılı 
programında 5 milyar dolarlık bir ithalât öngörül
müştür. Dış ticaret dengesi bu şekilde 2 900 000 000 
dolar açık verecektir. 1975 yılında bu açık 
3 337 000 000 dolar idi. Dış ticaret dengesi 1976'da 
2 900 000 000 dolar olması beklenmektedir. 

Diğer görülmeyen kalemler dengesinin 
1 400 000 000 dolar fazla vermesi, genel dengenin 
de 950 milyon dolar civarında bir açık vermesi ön
görülmektedir. Genel dengedeki bu açık; yabancı, 
beynelmilel finansman müesseselerindeki borçlanma
lar, proje kredileri "ve yabancı sermaye piyasaların
dan vaki borçlanmalarla karşılanacaktır. 1976 yılı 
için rezerv eksilmesi öngörülmemektedir. 

Değerli milletvekilleri; şimdi de 1975 malî yılı 
Konsolide Bütçe uygulaması sonuçları hakkında bil
gi vermek istiyorum: 

1976 malî yılı Konsolide Devlet Bütçesi 
108 445 000 000 liralık bir harcama yapılmasını ön

görmüştü, başlangıç ödenekleri olarak. Bu miktar, 
yaklaşık olarak o yıl elde edilecek gayri safî millî 
hasılanın % 25 oranına tekabül etmektedir. 
108 445 000 000 liralık harcamanın 9 milyar lira
sının iç istikrazla karşılanması, 99 445 000 000 lira
sının da diğer gelir kaynaklarından temin edilmesi ön
görülmüştü. Başlangıç ödeneklerinin bu olmasına 
rağmen, yıl içinde yeni hizmet taleplerinin vaki ol
ması; özellikle Personel Kanunu uygulamasının ge
tirmiş olduğu munzam harcama zaruretleri yüzünden, 
ocak ayı sonuna kadar bir kısmı otomatik ödenek 
ilâvesi olmak üzere; bir kısmı da ek ödenek şekiin-
de Meclislerimizden istenmek üzere, 26 milyar lira 
civarında bir ödenek artışı vaki olmuştur. Bu ilâvenin 
yıl sonuna kadar 28 milyara ulaşması ve belki de 
bunu biraz geçmesi tahmin edilebilir. 

1975 yılı konsolide bütçe ödeneklerinin bu andaki 
yekûnu 134 milyar TL. civarındadır. 1975 yılı bütçe 
uygulamasında, 31 Ocak tarihi itibariyle; harcama
larda 88 405 000 000'a varılmıştır. Bu harcama, baş
langıç ödeneklerine göre % 81,5'ini temsil etmekte
dir, 31 Aralık tarihli ödeneklere göre ise, % 67,75'i 
teşkil etmektedir. Aralık ayı sonu itibariyle, Konsoli
de Bütçe gelirlerinde 83 393 000 000 lirayı bulan 
bir tahsilat yapılmıştır. Aralık sonu itibariyle elde 
etmiş olduğumuz gelişme, bütçe gelirlerinde bir önce
ki yıla nazaran % 43'lük bir artışı ifade etmektedir. 
Bir yıl evvel gelir tahsilâtına nazaran % 3'lük fazla 
bir gelir tahsilatı yapılmıştır, aynı dönemler itibariyle. 

Aralık sonu itibariyle, Konsolide Bütçe gelirleriy
le, Konsolide Bütçe harcamaları arasında 6 694 000 000 
liralık bir gelir fazlası meydana gelmiştir. Bu gelir 
fazlası, 1974 yılında devredilen bütçe emanetlerinin 
tasfiyesinden ve 1975 ve onu takip eden yıllarda har
camaya dönüşecek olan bütçe avanslarının kullanıl
masında harcanmıştır. 

1975 yılı harcama yekûnunun 112 milyar lira ci
varında meydana geleceği tahmin edilmektedir. Ge
lirlerin, asgarî 103 milyar seviyesinde olacağı, istik
razı da dikkate aldığımızda % 3 civarında bir bütçe 
açığının bulunabileceği, bu andan tahmin edilebil
mektedir. 

1975 malî yılının son uygulama ayında, özellik
le alınmış olan tasarruf tedbirleriyle bu açığın asga
riye indirilmesine çalışılmaktadır. Ancak, Cumhuriyet 
Bütçelerinde en düşük açıklardan biridir 1975 yılı 
Bütçesi; şayet % 3 civarında bir açıkla kapanırsa 
1974 yılında bu açık % 4,5 civarında teşekkül etmiş 
idi Bu yılda bütçe harcamaları ödeneklerin <fi 78,5'i 
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civarında teşekkül ettiği halde, açık yine % 4,5 
oranında gerçekleşmiş idi. 

Değerli milletvekilleri; Hazine muameleleri, Dev
let borçları ve benzeri kalemlere geçerken; Hazinemi
zin sahip olduğu, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin du
rumuna temas etmek isterim. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, devletin ekonomik 
hayatla doğrudan doğruya mal ve hizmet üreticisi 
olarak ilgilendiği faaliyet kollarıdır. Devlet ekonomik 
hayatla igilenirken, bizzat kendisi mal ve hizmet üre
ticisi olmayabilir; almış olduğu para, kredi ve kam
biyo kararlarıyle, ekonomik hayatı yönlendirmek is
teyebilir. Almış olduğu teşvik tedbirleriyle ekonomik 
hayatı yönlendirmek isteyebilir. Ama bunun yanın
da devlet, aynı zamanda ekonomik hayata bizzat 
üretici olarak girerek de ekonomiyi yönlendirmek is-
jteyebilir. 

Karma ekonominin gerekleri, zaman zaman dev
letin bizzat ekonomik hayata kendi kaynaklarıyle, 
daha doğrusu kamu kaynaklarıyle girerek, mal ve 
hizmet üreticisi olmasını da lüzumlu kılmıştır. Dev
letin ekonomik hayatla doğrudan doğruya üretici ol
masının mazisi çok eskiye dayanır, Cumhuriyetten 
çok önceye dayanır. Devletin ilk defa iktisadî ha
yata üretici olarak katılışını 1810 yılı olarak görü
yoruz. Devlet, 1810 yılında Beykoz Teçhizatı Askeriye 
Fabrikasını kuruyor; bundan sonra 1835'de Fesha-
ne'de Çuha, Fes ve Battaniye Fabrikasını ve 1835'de 
İzmit'te çuha ve askerî elbisesi yapmak üzere fabrika 
kuruyor; 1845'de Hereke'de kadife, ipekli kumaş, saten 
yapmak üzere bir fabrika kuruyor; 1850'de Bakırköy' 
de pamuklu bez dokuması için bir fabrika kuruyor. 
1892'de ise, Yıldızda çini eşya imal eden bir fabrika 
kurup işletmeye açtığını görüyoruz. 

Bunun yanında hizmet sektöründe hizmet işlet
meleri olarak 1843'de Tevaidi Osmaniye (Deniz yolu) 
işletmelerini kuruyor, 1863'de Kuşçuk Memleket San
dığını, 1863'de yine Emniyet Sandığını, 1882'de Me
nafi sandıklarnı ve 1888'de Ziraat Bankasını kurduğu
nu görüyoruz. 

Cumhuriyet devrinde, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin özellikle üretici sektörlerde çok büyük bir vüsat 
kazandığını görüyoruz, özellikle 1930'larda bu geliş
me daha büyük hız kazanmıştır. 

Birinci Beş Yıllık sanayi planında 43 milyonluk bir 
yatırım öngörülmüştür Kamu İktisadî Teşebbüsleri sa
nayi için ve Sümerbank aracılığı ile bunun gerçekleştiril
mesine başlanmıştır. 1935'de Kayseri Pamuklu Doku
ma Fabr'ikası kurulmuş, 1936'da İzmit'te Kâğıt Fab

rikası, 1937'de Ereğli Pamuklu Dokuma ve Nazilli 
Basma fabrikaları, 1938'de Gemlik Suni İpek, 1939 
- 1940'da Karabük Demirçelik fabrikaları kurulmuş
tur. Bunları daha fazla sıralamak istemiyorum. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, millî kaynaklan kul
lanmaktadır. Buraya tahsis etmiş olduğumuz kay
naklar, her ülkede kıt olan millî kaynaklardandır. 
1974 yılı sonunda bilançolarının aktiflerinde 202 mil
yon Türk liralık değeri görmekteyiz. Bu değer içinde 
Devlet Yatırım Bankasının aktifleri dahil değildir. 
Devlet Yatırım Bankasının 27,5 milyarlık aktif de
ğerlerini de kattığımız zaman, 1974 yılı bilanço aktif
leri - 1974 yılı sonunda ancak çıkmış olan bilanço 
aktifleri; henüz 1975 bilançoları elimizde değildir -
229 478 000 000'a baliğ olmaktadır, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin değerleri. 

229 milyar veya 230 milyar veya başka bir zaviye
den baktığımız zaman 202 milyarlık aktif değer, İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin idaresine verilmiştir. 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin bu büyük aktif de
ğeri idare ederken, ne kadar katma değer yarattıkla
rı, ne kadar istihdam yarattıkları, ülke ekonomisine 
ne sağladıkları hususlar, üzerinde önemle durulması 
icap eden bir konudur. İktisadî Devlet Teşekkülleri
ne bağlanmış olan değerler, şayet kullanış biçimlerin
den bir başka biçimde kullanıldıkları takdirde dafa faz
la katma değer, daha fazla istihdam yaratabiliyorlarsa, 
ülke ekonomisine daha büyük katkıyı sağlayabiliyorlar-
sa, böyle bir yolun hiç olmazsa olup olmadığının aran
ması icap eder. İktisadî Devlet Teşekküllerine bağ
lanmış olan değerlerin en iyi kullanım yolunun, ha
lihazır kullanış biçimi olup- olmadığını asgarî müna
kaşa etmek icap eder. 

Bu münakaşaya başlangıç olmak üzere değerli 
arkadaşlarıma birkaç örnek, birkaç misal vermek is
terim. 1971 yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, 
işletmeci kuruluşlarının kaynak açıkları 336 milyon 
TL. Bu rakam, 1972 yılında 1,5 milyara yükselmiştir. 
1973 yılında kaynak açığı, bir önceki yılın 1,5 milya
rına karşılık 1 600 000 000 dur. Değerli arkadaşlarımın 
bu noktaya dikkatlerini çekerim; 1973 yılındaki işlet
meci kamu kuruluşlarının kaynak "açığı 1 605 000 000 
liradır. 1974 yılında umulmadık bir sıçrama olacaktır, 
şimdi; 1974 yılında bir önceki yılın 1 milyar 605 mil
yonluk kaynak açığına mukabil, 6 095 000 000'luk bir 
kaynak açığı meydana gelmiştir. Bir yılda aşağı yukarı 
5 misli bir artış. 

1975 yılında bu kaynak açığı işletmeci kuruluş
larda 7 438 000 000 TL. civarındadır. Bu kaynak 
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açıklarını devlet, bütçesinden karşılayacaktır. Ayrı- I 
ca işletmeci kuruluşların, sadece kendilerine tahsis I 
edilmiş olan kaynakları işletmede kullanabilmek, I 
işletmeyi devam ettirebilmek için ihtiyaçları oldu- I 
ğu bu kaynak açıklarına ilâveten, şayet Kamu îkti- I 
sadî Teşebbüslerinin yatırım yapması da isteniyorsa, 
bu takdirde ayrıca kendilerine tahsis edilmiş olan 
yatırım'.dilimi kadar bir kaynağı da Devlet Bütçesin- I 
den veyahut da Devlet tarafından bütçe dışı kendileri- I 
ne tedarik etmek gerekecektir. Kaynak açığı veren 
Kamu İktisadî Kuruluşlarına ayrıca «Yatırım yap» I 
demek, «Sıfır kaynakla yatırıma» başla demektir. I 

1971 yılından itibaren Devlet, Kamu İktisadî Te
şebbüslerine her sene artan rakamlarla finansman I 
teminine mecbur olmaktadır. 1971 yılında sağlanan 
finansman 6 900 000 000, 1972'de 11 -500 000 000, 
1973'de bu rakam 14 200 000 000, 1974'de 3 22 000 000, 
1975'de 33 497 000 000 nihayet 1976'da 48 022 000 000 
şektinde ve her geçen sene daha fazla miktarda kay
nak sağlama mecburiyeti hasıl olmaktadır. Bu sağla- { 
nan kaynaklar içinde bütçe yoluyle Kamu iktisadî | 
Teşebbüslerine aktarılan transferlerin de değeri yıl
dan yıla artmaktadır. I 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1976 yılında nasıl 
finanse edileceğine daha yakından bakmadan evvel 
beş büyük Kamu iktisadî Teşebbüsünün ekonomiye 
hangi değerleri kattığını ve ne değerleri temsil ettiğini 
ifade etmek istiyorum. Bu Kamu iktisadî Teşebbüs
leri Sümerbank, Türkiye Kömür işletmeleri, Etibank, 
Denizcilik Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarıdır. I 

1974 ydj sonu bilânçolarına göre aktif değerleri 
toplamı Sümerbankta 9 124 000 000, Türkiye Kömür 
işletmelerinde 3 910~000 000 Etibankta, 11 362 000 000, 
Denizcilik Bankasında 4 355 000 000, Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları işletmesinde 8 707 000 000 
olmak üzere yekûn olarak 37 458 000 000 Türk lirası
dır, beş müessesenin aktif değerler toplamı. 

Buna karşı bu kuruluşların kaynak ödeme açıkla
rı, 1975 revize programına göre beş kuruluşun yekûn 
olarak 6 428 000 000, 1976 programına göre 
7 035 000 OOO'dir. Devlet beş büyük kuruluşuna 
37 500 000 000 liralık aktif kaynağı bağlamış durum
dadır. Bu aktif kaynağın idamesi için sadece 1975'de 
6 500 000 000, 1976'da 7 milyar liralık bir kaynak ilâ
vesi yapmak mecburiyetindedir kendilerine. Bu kuru
luşlara tahmin edilen yatırım yükleri ile beraber ken
dilerine sağlanması gerekli finansman 1975 yılında 
12 600 000 000, 1976 programında 15 280 000 000 lira- | 
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dır. Bu beş büyük kuruluşumuz da 214 975 işçi çalış
maktadır; işçi ve memur, personel çalışmaktadır 1975 
sonuna göre. 

Değerli milletvekilleri; görülmektedir ki, beş bü
yük kuruluş, bir kısmı mal üretiyor; bir kısmı da PTT, 
Devlet Demiryolları gibi hizmet üretiyor. Bu kuruluş
lara büyük milyarlar bağlı, bu kuruluşlarda büyük 
istihdam var; ancak bu kuruluşlarda büyük kaynak 

. ödeme açıkları var. 
Bu noktada Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bün

yelerine daha yakından bakmak icap ettiği kanaatin
deyiz. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 440 sayılı Kanuna 
göre kârlılık ve verimlilik esaslarına uygun olarak 
çalışmak mecburiyetindedirler. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ver imkân çalışsın
lar. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ancak, kamu hizmeti niteliğinde ve ka
mu tarafından mutlaka yapılması gerekli birtakım 
görevlerin yerine getirilmesi devamlı olarak Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine yüklendiği sürece, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin 440 sayılı Kanunun bu maddesi
ni yerine getirmeleri imkânı hâsıl olamamaktadır. 
Kamu hizmeti niteliğindeki birtakım görevlerin, Ka
mu İktisadî Teşebbüsü organizasyonu içinde idame 
ettirilmesinin zarureti yoktur, kanaatindeyim. 

Bu itibarla, Kamu İktisadî Teşebbüsleri eğer kâr
lılık ve verimlilik esaslarına uygun olarak çalıştırıla
cak ise, kamu hizmeti niteliğinde olan görevlerin 
kendilerinden ayrılması gerekecektir. Ayrıca Devletin . 
piyasayı tanzim edici rolünü ifa etmek maksadıyle 
kendilerine tahmil etmiş olduğu birtakım görevlerin 
ifası, da, yine Devletin kamu görevini ifa ettirme ba
kımından tahmil edeceği yükün, karşılığını kendileri
ne tam olarak ve zamanında ödenmesi şartına bağlan
ması gerekecektir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özellikle büyük sos
yal fayda sağladığı, bunun başında kendilerinin ülke
de temin etmiş oldukları istihdam imkânının bulun
duğu söylenmektedir; bu gerçektir; bu bir büyük sos
yal faydadır. Ancak, bu sosyal faydanın ne derece 
gerçekçi olduğu ve nispî mukayeseler içinde ne derece 
büyük olduğunu da tetkik etmek ve eleştirmek icap 
edecektir. v 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinde büyük bir istihdam 
imkânı vardır ama, evvelâ istihdamla üretim ilişkisi 
sıhhatli kurulamamış ise eğer bu teşebbüslerde, yara
tılmış olan bu büyük istihdam imkânının, gerçekte 
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istihdam edilenin gerçek manasıyle yeni üretilen 
üründen sağlamış olduğu bir gelir elde ettiği manasın
da kabulü mümkün değildir. Bir fos, bir yanıltıcı' istih
dam meydana getirilebilmektedir zaman zaman ikti
sadî Devlet Teşekküllerinde. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ne yaptınız bunun 
için Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «İktisadî Devlet Teşekküllerinde kendi
lerine bağlanmış olan kaynak, şayet daha rasyonel 
kullanıldığı takdirde bundan yüksek bir istihdam elde 
edilemeyecek midir» sualine cevap vermek icap eder; 
«Daha rasyonel kullanıldığı takdirde, bundan yüksek 
bir üretim elde edilemeyecek midir», sualine cevap 
vermek icap eder. 

Bu iki suale müspet cevap verilemediği sürece, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin biraz evvel zikretmiş oldu
ğum kaynak açıklarının devamı karşısında, şimdi sahip 
olmuş bulundukları statüyü daha uzun müddet devam 
ettirmelerinin ülkenin ekonomik yararına olduğunu id
dia etmek mümkün değildir. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Müspet cevap vere
bilmesi için ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, rica ediyorum efen
dim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bunu sırası 
gelince sormanız daha uygun olmaz mı? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) .— Kamu İktisadî Teşebbüsleri üzerinde, 
şimdiye kadar muhtelif hükümetlerin tespit etmiş oldu
ğu ve savunmuş olduğu politikaları burada açıklama
ya gayret ediyorum. Bu açıkladığım politikalar içinde, 
bizden önceki hükümetlerin de Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin ülkenin ekonomik gelişmesinde yapmış ol
duğu büyük hizmetleri ve bunun yanında sağlamış 
olduğu büyük sosyal faydayı zikrettiğini; ancak, bi
zim Hükümetimizin bu faydaları zikretmekle yetin
mek istemediğini ifade etmek istiyorum. 

Bunun yanında, Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
bağlanmış olan kaynağı daha rasyonel kullanılması 
imkânlarının aranması zaruretine işaret etmek istiyo
rum. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine bağlanmış olan kay
nağın daha rasyonel kullanılması nasıl aranılabilir? 
Bunu burada kısa bir eleştiriye tabi tutmak istiyorum. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine tahsis edilmiş olan 
kaynaklar, acaba mutlaka ve her zaman kamu tara
fından kullanılsın, diye mi tahsis edilmiştir? Bunun 

i cevabını 440 sayılı Kanunda, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin bazılarının kuruluşunu sağlayan kanunlar
da bulmak mümkündür. 

440 sayılı Kanunun 11 nci maddesinden bir iba
reyi okuyorum: «Müesseseler kanunla limited veya 
anonim şirket' haline getirilebilir veya bu şekildeki 
şirketlere devredilebilir» 440 sayılı Kanun, madde 11. 

1 2805 sayılı Etibank Kanunu madde 8, (E) bendi: 
«Metruk, mahlül veya herhangi bir suretle Hükü

mete intikâl eylemiş ve Hükümetçe hakikî veya hük
mî şahıslara, icar veya iştirak suretiyle iştettirilmek-
te bulunmuş olan madenlerin veya maden ocakları
nın veya bunların hisselerinin getirmekte olduğu kâr 
hisselerini veya icar bedellerini devretmek;» 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 11 nci mad
desi, ikinci paragrafı: «Bu şirketlerin hisse senetleri
nin yüzde yüzü banka adına yazılı olacaktır. Hükü
metin teklifi üzerine Umumî Heyetçe verilecek kâra 
göre bu hisse senetlerinin kısmen veya tamamen Türk 
eşhas ve müesseselerine satılması caizdir.» 

Ben, İktisadî Devlet Teşekküllerinin varlıklarının 
j elden çıkarılması gerektiğini değil, İktisadî Devlet Te

şekküllerine tahsis edilmiş olan varlıkların daha iyi 
kullanılması çarelerinin aranması gerektiğini savunu
yorum. 

Eğer, bunun içinde şayet ispat edüirse ki, kamunun 
elinde bulunan ve İktisadî Devlet Teşekkülü olarak 

I kullanılmakta olan bu varlıkların bir kısmı bu biçim
de değil de, bir başka biçimde veya bir başka model
de kullanıldığı takdirde, daha yüksek ekonomik fay
da ve daha yüksek sosyal fayda sağlayacaktır; o tak
dirde ısraren bu varlıkları kamunun elinde ve şimdi 
mevcut olan biçimde tutmakta ülkenin ekonomik ve 
sosyal yararı olduğunu iddia etmek mümkün değil-

. dir. 
Biz, bir sistem münakaşasından ziyade, bir fayda-

lılık münakaşası yapmak istiyoruz. Faydalılığı ortaya 
koyduğumuz veya koyabildiğimiz takdirde, bir tat
bikat yapmak istiyoruz. Bunun aksi ortaya konuldu
ğu takdirde, böyle bir tatbikat yapmamak istiyoruz. 
Gayet açık ifade ediyorum. 

Şayet, Pendik'de, Kartal'da mevcut bir tüketim 
maddesi imal eden fabrikaya, Devletin sahip olması 
mı daha faydalıdır, yoksa bu fabrikayı Erciş'te, Kara-
köse'de, İğdır'da, Çukurca'da bir fabrika ile değiş
mekte mi sosyal fayda vardır? Gelişmişlik dengesini 

i sağlayacağız iddiasında bulunan bütün iktidarların, 
bu dengeyi nasıl sağlayacaklarını göstermeleri' ge
rektiğine kaniyiz, 
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Ülkenin kaynakları sınırsız değildir. Sahip oldu
ğumuz kaynaklan kamuda olsun, özelde olsun daha 
rasyonel, daha fazla katma değer getirici bir tarzda 
kullanma mecburiyeti vardır; bu mecburiyeti kimse
nin reddetmediği kanaatindeyim. Bu mecburiyet red-
dedilmediğine göre; Kartal'da, Pendik'de veya bir baş
ka yerde mevcut bir fabrikanın sosyal faydasiyle, 
İğdır'da bunun yerine ikâme edilecek bir fabrikanın 
sosyal faydasını ortaya koyup, münakaşa etmek lâzım
dır. 

Geri kalmış bölgelerimize daha hızlı ulaşma, iddia
sını ne ile destekleyeceksiniz? Bunun cevabını ver
mek lâzımdır. Biz, bunu desteklerken diyoruz ki; 
kamunun elinde bulunan kaynak, ve imkân çok daha 
büyük sosyal fayda sağlayacak bölgelere, çok daha 
büyük sosyal ve ekonomik fayda sağlayacak ekono
mik faaliyet alanlarına gerekiyorsa kaldırılmalıdır. 

Bu faydaların münakaşası yapılmadan ve hangi
sinin daha doğru olduğu ortaya konulmadan, İktisa
dî Devlet Teşekküllerinin mevcut durumuyla muha
fazasını müdafaa etmek, sadece bir doktiriner sap
lantı olur. 

İktisadî Devlet Teşekküllerine bağlı 239 milyara 
varan kaynağın şayet bugün olduğu gibi 10 milyar 
açık vermesi,- eğer bu ülkenin ekonomik yararına ise 
ve şayet sadece bu ispat edilebiliyorsa, bunun dışın
daki ispat edilmiyorsa, o takdirde buna devam ede
ceğimizi ifade ediyorum. Ama, söylüyorum ki; hiçbir 
kaynak devamlı olarak, açık verecek şekilde bir eko
nomik faaliyete tahsis edilemez. Eğer, bu kaynak de
vamlı olarak açık veriyorsa, bu kaynağın kullanımın
da bir hata var demektir. «Geliniz, bu hataya baka
lım» diyoruz ve öyle zannediyoruz ki; bu hataya ba
karken, kaynağın gerektiği hakkında vereceğimiz ka
rarlar doktrinden mülhem olmasın, ülkenin gerçek 
ekonomik ve sosyal faydasından mülhem olsun, diyo
ruz. 

Kamu, birtakım kaynaklara sahip olmaya ve bir
takım sanayi kuruluşlarının öncüsü olmaya devam 
edecektir; birtakım bölgelere kalkınmanın nimetleri
ni, işgücünü, istihdamı, tüten bacayı götürmeye de 
devam edecektir. Ancak, değerli arkadaşlarıma şunu 
hatırlatmak isterim; meydana gelen kaynak açığı ne 
ile karşılanmaktadır? Meydana gelen kaynak açığı 
vergi ile karşılanmaktadır.. Vergiyi ödeyen mükel
lefin cebinden alınan parayla bu kaynak açığı kar
şılanmaktadır. Ne için? Eğer şunu müdafaa etmek 
mümkündür diyebiliyorsanız; Marmara Bölgesinde 

mevcut bir kiremit fabrikasını muhafaza edebilmek 
için, benim Van'da oturan vergi mükellefim vergi 
versin, ondan alacağım vergi ile Marmara Bölgesin
deki kiremit fabrikasını finanse edeyim; biz bu ter
cihe katılmıyoruz. Bizim, ekonomik denge ve sosyal 
adalet anlayışımızda böyle bir şeyin yeri yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 1976 yılında İktisadî Dev
let Teşekküllerinin nasıl finanse edileceğini izah eder
ken, hangi prensiplerden kalktığımızı, nereye var
mak istediğimizi ifade etmek için bu girişi yapma
yı zarurî gördüm. 1976 yılında, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinde 48 milyarlık bir kaynak açığı -vardır. Bu 
kaynak açığının 10 milyar lirası Devlet Yatırım Ban
kasının imkânlarıyle karşılanacaktır. Devlet Yatırım 
Bankası imkânlarının 10 milyar lira olup olamaya
cağı münakaşalarına, 1975 yılı sonunda bu imkânla
rın 7 milyar lirayı aşmış olduğunu, belirterek cevap 
vermek istiyorum. 

Devlet Yatırım Bankasının 1975 yılı itibariyle 
kaynak tedarikindeki payı 6 küsur milyar lira olarak 
planlandığı halde, 7 milyar lirayı aşmıştır. 

Bu itibarla, 1976 yılında 10 milyar liralık bir 
kaynağın Devlet Yatırım Bankasından sağlanabilece
ği görülmektedir. 10 milyar bütçe transferi mevcut
tur; Genel Bütçeden, Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
transfer yapılacaktır. 

15 milyar lira dış proje kredilerinden ve dış borç
lanmadan sağlanacaktır. Bunu iki bölüme ayırarak 
ifade etmek icap ediyor: 

Birincisi; İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımları 
için kullanılacak dış proje kredilerinin tutarı; ikinci
si de, yabancı para piyasalarına borçlanılarak elde 
edilecek meblâğ. 

Birinci dilimde 500 milyon dolar bir kaynak ön
görülmektedir. Halen, Genel ve. Katma Bütçeye bağ
lı idarelerle Kamu İktisadî Teşekküllerinin, sağlan
mış olan ve mukaveleye bağlanmış olan dış proje 
kredilerinin yakûnu 1 milyar doları aşmaktadır. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri için bu kullanımın 1976 
yılında 500 milyon dolara ulaşacağını tahmin etmek
teyiz. Bunun yanında, 500 milyon dolarlık da dış 
para piyasalarından bir borçlanma söz konusudur. 
3 700 000 000 liralık kısım, 20 sayılı Petrol Fonun
dan sağlanacaktır. Petrol fonundan 1975 yılında sağ
lanan miktar 3 783 000 000 liradır. 

Bu itibarla, 1976 yılı için 3 700 000 000 liralık tah
min gerçekçidir. Bunun 6 800 000 000 lirası, özel fon
dan karşılanacaktır. Bu, Hazine kefaletiyle Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Merkez Bankası kaynağına 
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müracaatla temin ettikleri finansmandır. Bizden ön- j 
çeki senelerde de bu yapılmıştır, hatta mevduat mun
zam karşılıklarına müracaat suretiyle de yapılmış
tır. 1975 yılı içinde bunun biçimi özel fon olarak 
değiştirilmiştir. 2,5 milyar lirası da otofinansman-
dır. Otofinansmandan maksadımız; biraz evvel ifade 
etmiş olduğum İktisadî Devlet Teşekküllerine bağlan
mış olan kaynaklara, İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin birtakım işletmelerine, öncelikle; yurt dışında 
çalışmış olan işçilerimizin ve bu tesislerin kendi 
içinde çalışmış odan işçilerin iştirakini sağlamaktır. I 
Bu iştirak sağlanırken uygulanacak prensipleri ifa
de ediyorum:. 

Bu husus, her müessesenin ve teşekkülün kendi 
kuruluş kanununun aramış olduğu usule uygun ola
rak yapılacaktır. Öncelkile, yurt dışında ve müessese 
içinde çalışan işçilere hisse senetleri devredilecek
tir, devrin azamî tutarı % 49 olacaktır; % 51'i yine 
devlette muhafaza edilecektir. Bunun azamî limiti 
2,5 milyar lira olacaktır. Yani, iktisadî Devlet Teşek
küllerinin bugün sahip olmuş olduğu aktif değerler 
toplamının % l'i nispetinde bir iştiraki çalışan va
tandaşlarıma açmayı bir deneme olarak yapmak 
istiyoruz. Aynı zamanda bu denemenin, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin kaynaklarının daha rasyonel kullanıl
ması fırsatını da verebileceği ve bunun için mühim 
bir başlangıç olabileceği kanaatindeyiz. 

Zikretmiş olduğum kanunlar neyin yapılaca
ğını, neyin yapılamayacağını göstermektedir. Ana
yasamız, karma teşebbüs nizamını öngörmektedir. 
Kamu İktisadî Teşebbüsü, mutlaka kamunun elinde 
- hangi kullanış şartı olursa olsun - muhafaza edil
mesi mecburî bir teşebbüs değildir. Kanunun kay
nağını daha faydalı bir biçimde yatırıma dönüştür
mek mümkünse; Hükümetin vazifesi, bu kaynağı 
daha -faydalı biçimdeki yatırıma dönüştürmektir. 
Israrla verimsiz yerde kaynağı bağlamayı biz ülkenin 
çıkarına da uygun görmüyoruz. Ülkenin çıkarma ol
mayan hiçbir hükmün de Anayasanın engeline ma
ruz olmadığı kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri; burada 1976 yılı başında 
Devletin borçlarının ne durumda olduğundan bah
setmek isterim: 30 Eylül 1975 tarihi itibariyle dö
vizle ödenecek dış borçlarımızın tutarı 2 937 000 000 I 
dolardır. Bunun 2 490 000 000 dolarlık kısmı Devlet 
bütçesinden ödenecek borçlardır. 245 milyon dolar
lık kısmı özel sektör tarafından ödenecek borçlar
dır. 104 milyon dolarlık kısmı ise; bütçe dışı kamu 
sektörünce ödenecek borçlardır, Türk lirası olarak 
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ödenecek dış borçlarımızın tutarı 3 455 000 000 TL.' 
dır. Dış borçların baliğinden ziyade yükünün değer
lendirilmesi önem kazanmaktadır. Dış borç yükünün 
değerlendirilmesinde de birtakım uluslararası kıstas
lar mevcuttur. Bütün dünyada bu kıstaslara müra
caat edilerek dış borç yükünün o ülkede hangi sevi
yelere vardığı ifade edilmektedir. Dış borç yükü 31 
Ekim 1975 tarihinde Dünya Bankası tarafından ya
yınlanan rapora göre, Türkiye'de fert başına düğen 
dış borç 99 dolardır. Bu miktar İsrail'de fert başına 
1487 dolar; Cezayir'de 326 dolar; Yunanistan'da 251 
dolar; İran'da 219 dolar; Yugoslavya'da 117 dolar
dır. Fert başına düşen yıllık dış borç ödeme nispeti 
Türkiye'de 4,9 dolardır, yani 5 dolar civarındadır. Bu 
mükellefiyet İsrail'de 120 dolar; İran'da 24 dolar; 
Yunanistan'da 21 dolar; Yugoslavya'da 11 dolar; Mı
sır'da 9 dolardır. Dış borç ödemelerinin bir diğer 
kıstasla değerlendirilmesi, ülkenin döviz gelirlerine 
oranıdır. Dış borç ödemelerinin ekonomiye olan yükü 
özellikle bu oranla daha iyi anlaşıl abilmektedir. 

Döviz gelirlerimizle dış borç ödeme yükümüzün 
oranı % 10.4'tür. Bu oran Mısır'da % 34,6, İsrail' 
de % 20,8, Afganistan'da % 19,9, Panama'da % 16,4, 
İran'da % 10,6'dır. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, bir dakikanızı ri
ca edebilir miyim? 

Açık oylamaya iştirak etmeyen arkadaşım var 
mı efendim?.. («Var» sesleri) Lütfen rica ediyorum 
efendim. 

'Buyurun Sayın Ergenekon. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — İç borçlarımız 30 Eylül 1975 itibariyle, 
64 095 000 000 liraya baliğ olmaktadır. Bunun Dev
let bütçesinden ödenecek kısmı 46 672 000 000 lira-
,dır. Geri kalan 17 032 000 000 liralık kısmı Devlet 
Yatırım Bankası tarafından, 370 000 000 liralık kıs
mı da İktisadî Devlet Teşekkülleri tarafından ödene
cektir, 

1975 yılı içinde iç borçlarımızda 20 655 000 000 
liralık bir artış olmuştur. Bunun 14 144 000 000 lirası 
son çıkarılan Konsolidasyon Kanunu uygulaması so
nucu, Hazine tarafından devir alınan borçları teşkil 
etmektedir. Geri kalan kısmı da, iç istikraz tahville
ri satışındaki artıştan meydana gelmektedir. İç istik
raz tahvili satışlarımız Şubat ortalarında 7 milyar 
liraya yaklaşır bir seviyededir. 

Değerli milletvekilleri; 1975 yılına kadar olan ge
lişmeler hakkında bu kısa izahı verdikten sonra şim
di 1976 yılı bütçesinin ana hatlarını takdime geçiyo
rum. 
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1976 Malî Yılı Konsolide Bütçesiyle 154 241 000 000 
liralık ödenek verilmektedir. Bu ödeneklerin 
151 719 000 000 lirası genel bütçeye, 28 230 000 "000 
lirası katma bütçeli kuruluşlara ayrılmış bulunmak
tadır. Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı olarak 
25 709 000 000 liranın mahsubu yapılınca, konsolide 
bütçe rakamları 154 241 000 000 lira olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Bütçe Plan Karma Komisyonuna, Hükümet tara
fından genel bütçe rakamı 150 617 000 000 lira ola
rak teklif edilmişti. Bütçe Karma Komisyonu yapmış 
olduğu çalışmalarda genel bütçe rakamlarına 
3 220 000 000 liralık bir ilâve yapmıştır. Ancak, Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı, 
Emniyet Müdürlüğü, Devlet borçları ve Millî İstihba
rat Teşkilâtı Müsteşarlığı hariç; diğerlerinden yine 
Komisyonun kararı ile yapılan % 2 kesintiden son
ra, genel bütçe rakamı 151 719 000 000 liraya baliğ 
olmuştur, 

1976 Malî Yılı Konsolide Bütçesinde, mevcut 
154 milyar liralık ödeneğin 77 232 000 000 lirası carî 
harcamalara, 38 781 000 000 lirası ise sermaye teş
kili ve transfer harcamalarına aynlmış bulunmak
tadır. Carî harcamalarda, bir yıl önceki başlangıç 
ödeneklerine nazaran artış % 51,8; aralık sonu iti
bariyle mevcut ödeneklere nazaran artış ise % 11,3' 
tür. Yatırım ödenekleri artışı 1975 yılı ödeneklerine 
oranla % 50,3'tür, konsolide bütçe yatırım ödenek
leri artışı. Carî harcamaların 46 457 000 000 lirası 
personel giderlerine ilişkin ödeneklere ayrılmıştır. 

1976 konsolide bütçesi ile yatırımlar için 
37 937 000 000 liralık bir ödenek teklif edildiği halde, 
Komisyonca buna 1 609 000 000 lira eklenmiş; an
cak, yapılan yüzde 2'lik kısıntıdan sonra, yatırımlar 
için verilmiş olan konsolide bütçe ödeneği, 
38 782 000 000 lira olarak gerçekleşmiştir. 

Bütçede başka tertiplerde, özellikle fonların için
de bulunan 2 milyarlık ağır sanayi yatırımlarına tah
sis edilecek fon, 1 milyarlık geri kalmış bölgelerde 
yapılacak program yatırımlarını hızlandırması ve ye
niden programa alınacak yatırımlarla ilgili fon da he
saba katıldığında, 1976 yılı Bütçesindeki yatırım öde
nekleri bir yıl öncesine oranla % 62 oranında bir ar
tışı ifade etmektedir. Bu şekliyle de Üçüncü Plan 
döneminin ilk üç yılında en fazla yatırım ödeneğine 
sahip bütçe, en büyük oranda yatırım ödeneklerini ar
tıran bütçe, 1976 yılı Bütçesi olmaktadır. 

Genel bütçe ödenekleri içinde özellikle; Millî Eği
tim, Savunma ve altyapı hizmetlerine ayrılan öde-

I neklerdeki artış dikkat çekicidir. Eğitim hizmetlerine 
I ayrılan ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversite 
I bütçeleri ödenekleri bir arada mütalaa edildiğinde; 

1974 yılında başlangıç ödeneği olarak 15 785 000 000 
olduğu halde, 1976 yılında 26 291 000 000 olarak 

I tespit edilmiştir. Başlangıç ödeneği olarak fark, eğitim 
I ödeneklerinde % 66 şeklinde görülmektedir. Yine 
I bunun yanında, savunma hizmetlerine bir önceki yı-
I 1ın 20 838 000 000 başlangıç ödeneğine karşı, 33,5 
I milyarlık ödenek öngörülmüştür. Altyapı hizmetlerin-
I den; Devlet Su İşlerine bir önceki yılın 6 481 000 000' 

una karşılık, 9 809 000 000, Karayollarına bir önceki 
I yılın 4 100 000 000'una karşılık, 5 983 000 000'luk 

"I ödenekler ayrılmıştır. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1976 yılı Büt-
I çe ödeneklerinin anahatlarını belirttikten sonra, bu 
I ödeneklerin karşılanmasını mümkün kılan gelir ka-
I temlerine geçiyorum : 

1976 Malî Yılı Konsolide Bütçesinin 154 241 000 000 
I liralık harcamaları şu şekilde karşılanmaktadır. Bu

nun 139 719 000 000 lirası genel bütçe gelirleriyle, 
I 12 milyar lirası iç istikrazla, 2,5 milyar lirası da kat-
I ma bütçe gelirleriyle karşılanmaktadır. 

I Genel bütçe gelirlerinin 121 milyar lirası vergi ge-
I lirlerinden, 14 553 000 000 lirası vergi dışı normal 
I gelirlerden, 4 167 000 000 lirası özel gelirler ve fon-
I lardan sağlanacaktır. Buna göre, genel bütçe gelirle-
I rinin % 86,6'sını vergi gelirleri, % 10,4'ünü vergi 
I dışı normal gelirler, % 3'ünü de özel gelirler ve fon-
I 1ar teşkil etmektedir. Vergi gelirlerinin % 46,2'si 

gelir üzerinden alınan vergilerden beklenmektedir. Bu-
] nun miktarı 55 900 000 000 liradır. Bu gelir grupu 

içinde, Gelir Vergisinden 43 200 000 000 lira, Kurum
lar Vergisinden 7 200 000 000 lira, Gayrimenkul Kıy-

I met Artışı Vergisinden 500 milyon lira, Malî Denge 
I Vergisinden 5 milyar liralık gelir beklenmektedir. Bu 
I gruptaki vergilerin bir önceki yıla nazaran artış oran

ları % 37'dir. 
I İkinci grup, gelirlerimiz olan servet üzerinden alı

nan vergilerden % 42,7'lik bir artışla, 1 470 000 000 
I lira elde edilmesi beklenmektedir. 
I Üçüncü gruptaki mallar üzerinden alınan vergiler

den 26 300 000 000 liralık gelir getirmesi beklenmek-
I tedir. Geçen yıla nazaran artış % 36,6 olarak görül -
I mektedir. Bunun için de dahilde alınan İstihsal Vergi-
I sinden 10 milyar lira, Tekel maddelerinden alınan 

İstihsal Vergisinden 8 800 0Ö0 000 lira sağlanmasını, 
İşletme Vergisinden 1 200 000 000 lira, Şeker Istih-

I lâk Vergisinden 900 milyon lira, Taşıt Alım Vergi-
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sinden 1 400 000 000 lira, Emlâk Alım Vergisinden 
2 480 000 000 lira gelir tahmin edilmektedir. 

Hizmetlerden alınan vergiler geçen yılın gerçek
leşme tahminlerine göre, % 35,9 artırılarak, 
12 380 000 000 lira olarak beklenmektedir. Bunun 
için de, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden 
5 900 000 000 lira, Nakliyat Vergisinden 400 milyon 
lira, PTT Hizmetleri Vergisinden 300 milyon lira, 
Bina tnşaat Vergisinden 300 milyon lira, Damga Res
minden 4 300 000 000 lira, harçlardan 1 150 000 000 
lira tahsil edileceği tahmin edilmektedir. 

Dış ticaretten alınan vergilerden % 32 nispette 'bir 
artışla 24 950 000 000 liralık bir gelir sağlanacağı 
ümit edilmektedir. Bunun için de, Gümrük Vergile
rinden 6 250 000 000, Akaryakıt Gümrük Vergisinden 
550 milyon, ithalden alınan İstihsal ve Akaryakıt 
Vergisinden 12 850 000 000, İthalât Damga Resminden 
4 450 000 000 lira, Rıhtım Resminden 6 milyon lira
ya ulaşan gelir tahminleri vardır. 

Vergi gelirlerimizin gayrısa'fi millî hâsılaya oranı 
1974 - 1975 döneminde % 15,4'den 1975'de % 16,9'a 
ulaşmıştır. 1976 yılında bunun % 18'i aşması, ehem
miyetli nispette aşması beklenmektedir. 

Genel Bütçe gelirlerinde 1975 yılında % 41,3'lük 
ibir fiilî artışın gerçekleştirileceği hesap edilerek, 1976 
Bütçe gelirleri tahmin edilmiştir; ancak 1976 yılı 
Ocak ayı sonuçlan yeni alınmaya başlanmıştır. Bu so
nuçlara göre elde edilmiş olan rakam bu % 41,3'ün 
üzerinde, % 44 civarında gerçekleşmektedir. Fiilî 
artış % 44 civarında olmaktadır. 1975 yılının Genel 
Bütçe gelirlerindeki % 44 civarında fiilî artışına kar
şı, 1974 yılında Genel Bütçe gelirlerindeki fiilî ar
tış ancak % 13,3 idi. Bir önceki yıla nazaran % 13,3 
idi - 1975 yılı Genel Bütçe gelirlerinin fiilî artışları 
itibariyle Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
üç bütçede en yüksek oranı temsil etmektedir. 41,3 
tahminin % 44 civarında gerçekleşmeyle, 1974 yılın
da bu üç yıl içinde % 13,3'le en düşük gelir gerçekleş
me oranını temsil etmektedir. 

1971 - 1975 yılları arasında vasıtalı vergilerin 
vergi gelirleri içindeki payı % 62,5'tan, 1975 yılında 
% 53'e düşürülebiliri iştir. 1975 yılında vasıtasız ver
giler de %' 37'den % 47 oranlarına varmışlardır. 
1976 yılında bu payın, vasıtalı vergilerde % 52'ye 
düşmesi beklenmektedir. 

1976 Bütçe gelir tahminlerimizin gerçekleşme ihti
malleri üzerinde bir hayli münakaşa yapılmıştır. Özel-
likle bir kaç kalem gelirin^ gerçekleşmeyeceği iddia
ları ısrarla ileriye sürülmüştür. Bunlar; ithalden alı

nan vergiler, Tekel maddelerinden alınan İstihsâl Ver
gisi ve benzeri vergilerdir; Taşınmaz Mal ve İşletme 
Geliri gibi. 

Burada değerli milletvekillerine bir kaç rakamı 
ifade etmek isterim. Özellikle «ithalden alınan vergi
ler 1976 yılında gerçekleşemez» şeklinde tahminde 
'bulunurken, 1975 yılında 4 738 000 000 dolarlık it
halâta mukabil, 1976 yılında 5 milyar dolarlık itha
lâtın öngörüldüğü; ithalâtta büyük bir artış olma
ması nedeniyle ithalden alınan vergilerde de büyük 
'bir artışın olamayacağı iddia edilmiştir. 

Programa göre ithalâtta büyük bir artış olma
makla beraber, ithalât kompozisyonunda büyük bir 
artış vardır. Şöyle ki : 1975 yılında gerçekleştirilen 
4 738 000 000 dolarlık ithalât içinde takriben 1 mil
yar dolarlık gümrüksüz ithalât vardır. Bunun içinde 
500 milyon dolara yaklaşan gıda maddeleri ithalâ
tı vardır : Hububat gibi, bitkisel yağ gibi, şeker gibi, 
diğer ziraî mahsuller gibi; yine 500 milyon dolar ci
varında olan vergisiz demir ithalâtı vardır. Vakıa 1976 
yılında demir ithalâtına devam edilecek. Ancak, 1975 
yılı kasım ayında demire uygulanmakta olan sıfır 
gümrük oranı kaldırılmış, % 1 "İrk bir gümrük konu
larak demir ithalâtından, diğer vergilerle birlikte, 
% 37 civarında bir kamu geliri sağlanması imkânı 
ortaya çıkmıştır. 

Bu itibarla, bir önceki yılın 1 milyarlık vergi dışı 
ithalâtı, 1976 yılı program ithalâtında yoktur. 1976 
yılı program ithalâtında hububat yoktur; Türkiye'de 
yeteri kadar hububat vardır. Bitkisel ve hayvanî yağ 
ithalâtı bir önceki yıla nazaran daha az gerçekleşe
cektir. Gıda maddeleri içinde mühim mikyasta ithal 
edilebilecek sadece yağ vardır. Şeker ithalâtı 1976 yı
lında yapılmayacaktır. Demir ithalâtı ise vergili ya
pılacağına göre, 1976 yılında vergiye, tabi tutularak 
yapılacak ithalâtın, bir önceki yıla nazaran farkı, id
dia edildiği gibi. 300 milyondular değil, 1 300 000 000 
dolar olacaktır. Bu itibarla gelir tahminlerimizde der
piş etmiş olduğumuz rakam gerçekçi olmaktadır. 

Tekel maddelerinden alman İstihsal Vergisi, ge
lir bütçemizde 8 800 000 000 olarak tespit edilmiştir. 
8 800 000 000'un yüksek olduğu, gerçekçi olmadığı 
ifade edildi. Bunun hesabı şöyle meydana gelmektedir : 
1976. yılında Tekel satış hâsılatının 22 milyar lirayı 
aşması beklenmektedir. Bu miktardan, Tekel Zamları 
Fonu için ayrılacak 1 milyar lira, Tekel dışı mad
deler - Tekel tarafından satılan; fakat Tekel dışı mad
deler - satış hâsılası için ayrılacak 3 milyar lira da 
tenzil edilirse geriye 18 milyarlık bir satış hâsılası kal
maktadır, 
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Sigaranın satış bedelinin % 55'i vergidir. Tekele 
tabi malların ortalama vergi nispeti % 50 düşünüldü
ğünde - ki, bu ortalama vergi nispeti % 50'yi bir mik
tar aşmaktadır -. bu durumda 8 800 000 000 liralık 
Tekel maddelerinden İstihsal Vergisi hâsılaunın, rahat
lıkla gerçekleşebilecek, hatta fazla verebilecek bir tah
min olduğu görülür. 

Yine bir başka kalem, .aşınmaz mallar satış ve 
işletme gelirlerindeki artışlardır. 

Sayın milletvekilleri, burada, yapılmakta olan bir 
çalışmadan bahsetmek isterim : Devletin varlığı ne
dir, Devlet ne kadar gayrimenkule, ne kadar arazi
ye, ne kadar arsaya, ne kadar binaya sahiptir; bun
lar nerededir, kimin elindedir, nasıl değerlendirilmek
tedir? 

Devlette bunların kayıtları vardır ama, şimdiye 
kadar bu kayıtlar birlikte değerlendirilmemiştir. Dev
letin sahip olduğu bu varlıkların gerçek değerinin ne 
olduğu, nasıl nemalandırıldığı, bu nemalandırmada 
Devletin daha iyi bir idare ile neleri sağlayabileceği 
münakaşası, bu envanter çıkarılamadığı için, şimdiye 
kadar yapılamamıştır. Envanterin yapılmasına, bütün 
iller itibariyle başlanmış olduğu halde, ancak şimdi
ye kadar, 40 ilden geçici sonuçlar alınabilmiştir. Bu 
40 ilden alınan geçici sonuçlara ve kesin olmayan ra
kamlara göre, Devletin kira veya ecr-i misil yoluyle 
idare ettirdiği mülklerinin büyüklükleri şöyledir : Ki
raya verilen arsa 3,5 milyon metrekare, kiraya veri
len bina 7,5 milyon metrekare. Kiraya verilen bağ -
bahçe 45 milyon metrekare. Kiraya verilen avlak, sa
dece bu 40 ilde 103 adet. Yine bu 40 ilde mevcut 
kültür arazisi 6 milyar metrekare. Buna karşılık, Dev
letin ödemiş olduğu istimlâk bedeli milyarı aşkın. 
Burada iddia ettiğimiz şudur ki, devlet sahip olduğu 
mülkü iyi değerlendirememektedir, gereği gibi idare 
edememektedir. Bu mülkün, gerek tahsislerinde, ge
rek satışlarında ve gerekse kirasında gerçek fiyatları
nı bulamamaktadır. Devlet 'bir tarafta büyük araziye, 
büyük arsalara sahipken, diğer tarafta büyük istimlâk 
bedelleri ödemektedir, işte, devlet mülkünün daha iyi 
değerlendirilmesi yoluyle, 1976 yılında 1,5 milyarlık 
bir gelir ummaktayız. 1,5 milyar liralık geliri ummak
tayız derken, bunu «Devletin mülkünü satarak elde 
edeceksiniz» demek hatadır. Devletin mülkünü sata
rak değil, değerlendirerek, bu geliri temin edeceğimi
zi ifade ediyoruz. 

Bunun yanında, döner sermaye gelirlerinde de 
umduğumuz 2 milyar 800 milyon liralık artışın, olup 
olamayacağı hakkında birtakım münakaşalar yapıl

mıştır. Döner sermayelerin 1976 yılı satış hâsılası
nın 28 milyar olması beklenmektedir. 1975 yılında 
yapılan bir uygulama ile döner sermaye satış hâsı
lasının aylar itibariyle % 15'e kadar olanını, genel 
bütçeye irat kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılın
mıştır. 1975 yılında bu uygulamaya temmuzdan sonra 
başlanmış, % 3 nispeti kullanılmış ve yine de 700 
milyon liralık bir gelir sağlanabilmiştir. 1976 yılında, 
malî yılbaşından itibaren bu uygulama yapılacak ve 
döner sermaye satış hâsılası üzerinde, % 3'ün üstün
de yüzdeler tatbik edilecektir. 

Sayın milletvekilleri; 1975 yılında vergi uygula
mamızda elde etmiş olduğumuz sonuçlar, henüz sa
hip olduğumuz vergi mevzuatının .ve vergi sisteminin, 
ulaşabildiği kadar, ulaşması mümkün olduğu kadar 
mükellefe ulaşamadığımızı, ulaşması mümkün ve ge
rekli olduğu kadar matraha da ulaşamadığımızı or
taya koymaktadır. Vergi sistemimiz, teşkilâtı geliştiri
lerek, vergi idaresi ıslah edilerek, vergi murakabe me
kanizması daha koordineli çalışır hale getirilerek uy
gulandığı takdirde - ki 1975 yılında bunun ilk örnek
leri ortaya konabilmiştir - yeni vergi getirmeye ihti
yaç kalmaksızın, kamu gelirlerinin büyük mikyaslar
da artırılabileceği ortaya çıkmaktadır. Biraz evvel işa
ret etmiş olduğum, 1975 yılında % 44'e varan kamu 
gelirleri artışı bunun bariz işaretidir. 

Bütün bunlara rağmen, vergi sistemimiz ıslaha 
muhtaçtır. Bu ıslahatın zaman içinde, geliştirilerek 
yapılması gerekmektedir. 1976 yılında vergi sistemimiz 
içinde mevcut istisnalar ve muafiyetlerin yeniden göz
den geçirilmesine başlanacaktır. Vergi sistemimizde 
mevcut ihtiyarî toplama hadlerinin, gayrimenkul irat
larında, menkul sermaye iratlarında ve ,telif kazanç
larında; ihtiyarî toplama hadlerinin değiştirilmesine 
gidilecektir, günün şartlarına uygun olarak. 

1976 yılında asgarî geçim indirimi hadlerinde, alt-
gelir gruplarının dalha az vergi yükü ödemeleri ve ken
di gelirleri ile mütenasip bir şekilde kamu giderleri
ne katılmalarını sağlayacak biçimde asgarî geçim in
dirimi hadleri düzenlenecektir. Biraz sonra katsayı 
münakaşası vesilesiyle bu noktaya yeniden dönece
ğim, 

1976 yılında Yüce Meclislerin kabul etmiş oldu
ğu gibi, esnaf ve sanatkârların götürü vergi hadleri 
günün şartlarına uygun olarak değiştirilmiş olacak
tır. Vergi- Usul Kanununda yapılacak değişiklikler, 
1976 yılı içinde da'ha kolay, daha müessir bir vergi 
uygulamasına kavuşmak istikâmetini taşıyacaktır. Yi
ne bunun yanında özellikle mahallî idarelerin sıkıntı-
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larmı giderici, belediye gelirleri mevzuatının ilk dili
mi 1976 yılı içinde gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, burada genel münakaşaya ve
sile olan iki noktaya konuşmamın sonuna yaklaşır
ken temas etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, program ve bütçe uygunluğu, 
diğeri de katsayı meselesidir. 

İddia edilmektedir ki, 1976 yılı Bütçesi programa 
uygun olarak hazırlanmamıştır. Program geç neşre
dilmiştir. Program geç neşredildiği için bütçe prog
ramdan evvel meydana getirilmiştir. 

Burada karıştırılmaması icabeden bir noktayı baş
langıçta belirtmek isterim. O da; bir Bakanlar Kurulu 
kararının geçerlilik kazanabilmesi için, mevcut olabil
mesi için, her zaman Resmî Gazetede yayınlanması ge
rekip gerökmediği hususudur. 

Program Kararnamesi Bakanlar Kurulu kararı
dır ve Bakanlar Kurulu kararı olarak bütün prog
ramların hazırlanışı 30 Kasım (1900 ilgili) tarihini 
taşır. Yayınlanması genellikle bu tarihten sonra olur. 
Ama Anayasamız, bütçelerin en geç 30 Kasım tari
hinde Yüce .Meclîslere sunulmasını emretmektedir. 
Bütçeler 30 Kasımda Yüce Meclislere sunulacaktır ve 
yine 91 sayılı Kanuna göre de programa uygun ola
rak hazırlanarak sunulacaktır. O halde programa uy
gun olarak hazırlanıp sunulacak bütçeler için, evve
lâ bir programın mevcut olması icaibeder ve prog
ramın 30 Kasımdan evvel mevcut olması icabeder. 
Eğer programın mevcudiyetini, yani programı kabul 
eden Bakanlar Kurulu kararının mevcudiyetini, prog
ramın Resmî Gazetede yayım tarihi olarak düşünür
seniz; Türkiye'de şimdiye kadar bütün bütçeler - bir 
tanesi hariç - daima programa uygun olmayarak ha
zırlanmıştır, denebilir. 

1965 yılında hazırlanmış olan Program 25.11.1964 
tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmıştır; Bütçe de 
beş gün sonra Yüce Meclislerin tetkikine sunulmuş
tur. Ama ondan sonra 1966 yılında 2 Şubatta, 1967 
yılında 14 Aralıkta, 1968'de 12 Aralık, 1969'da 12 
Aralık, 1970'de 10 Aralık, 1971'de 11 Ocak, 1972'de 
30 Aralık, 1973'de 8 Aralık, 1974'de 25 Ocak, 1975'de 
3. Ocak, 1976'da 2 Ocak şeklinde program kararna
meleri Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Program; bir kararname, bir politikalar ve sek
törler, bir de proje listeler bölümünden meydana gel
mektedir ve son saydığım ikisi program kararnamesi
nin ekini teşkil etmektedirler. Program kararname
sinin ikinci eki olan proje listeleri ise, 1967 yılında 
13 Şubatta, 1968'de 4 Mayısta, 1969'da 25 Nisanda, 

1970'de 26 Mayısta, 1971'de 15 Nisanda, 1972'de 22 
Aralıkta, 1973'te 13 Martta, 1974'de 16 Nisanda, 
1975'de 10 Nisanda yayınlanabilmiştir. Programın bü
tünlüğü, proje listesi, program kararnamesi ve politi
kalar, tedbirler ve sektörler bölümleri bir arada mey
dana getirilmektedir. 

Bu itibarla; «Program, Bütçeye uygundu, değildi, 
Bütçe programdan önce hazırlandı, sonra hazırlandı» 
münakaşalarının zannediyorum ortaya koyduğumuz 
bu gerçekler muvacehesinde bir geçerliği olamaya
caktır, 

İkinci husus, katsayı konusudur. 1976 Bütçesi 9 
katsayı ile hazırlanarak ve 9 katsayının karşılığı büt
çeye konarak Yüce Meclislere sunulmuştur. 1975 yılı 
içinde kamu personeli gelirlerinde 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin uygulanması sebebiyle 
meydana getirilen artış % 40 civarındadır. 12 sayılı 
Kânun Hükmündeki Kararnamenin altgelir gruplarına 
getirmiş olduğu fark, özellikle 16 ncı dereceyi kal
dırması, dördüncü dereceye kadar gösterge rakamları
na yükseltmesi sebebiyle - 15 nci derecede sadece 12 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1975 yılı 
içinde uygulannıasıyle elde edilen fark 2,6 gösterge
ye tekabül etmektedir 1975 yılı içinde - bu 1975 yılı 
içinde artmış olan bir göstergede düşünüldüğünde, 
gösterge artışı 1975 yılı içinde altgelir gruplarında 
üç katsayıya tekabül eden bir gelişme göstermiştir. 

Kamu personelinin özellikle baremin alt derecele
rinde bulunan personelin almış olduğu gelirlerin ye
terli olduğunu iddia etmiyorum; kamu personelinin 
daha yüksek bir hayat şartına kavuşması gereğine ka
tılıyorum. Bu gereği, devletin bütçelerinin içinde mev
cut bütün imkânları zorlayarak sağlaması icabetti-
ğini de ifade ediyorum. Ancak, 1976 yılı için üzerin
de önemle durularak yapılmakta olan Katsayı mı, 
asgarî geçim indirimi mi?» münakaşasını bir parça aç
makta fayda olduğu kanaatindeyim. 

İfade etmek istediğim şudur : Katsayı bir artırıl
dığı takdirde 15 nci derece personelin eline geçecek 
ücret artışı net olarak 94 lira civarında olacaktır. 
Birinci derece kamu personelinin eline geçecek ücret 
artışı ise 450 lira civarında olacaktır. Tabiatıyle de
receler itibariyle bu artış, 94 lira ile 450 lira arasında 
değişecektir. 

«Katsayı mı, asgarî geçim indirimi mi?» münaka
şası yaparken bununla neyi yapmak istediğimizi orta
ya koymak lâzımdır. Hangi gelir grupuna daha faz
la imkân götürmek istiyoruz? Bu imkânı götürürken 
devletin ihlâl etmemesi gereken hangi prensibi de 
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muhafaza etmek ve daha fazla gerçekleştirmeye ça
lışıyoruz? 

'Biz iki prensipten hareket ederek uygulamamızı 
ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun birincisi, özellikle 
altgelir gruplarına altgelir gruplarının tümüne hitap 
etmemiz icalbetmektedir. Katsayı, altgelir gruplarının 
tümüne hitap edebilen bir mekanizma değildir. Kat
sayı, sadece genel ve katma bütçeli idarelerde ve Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinde çalışan personelin maaş
larına bir ilâveyi getirebilmektedir. Ama altgelir grup
ları, sadece iktisadî Devlet Teşekkülünde ve genel 
veya katma bütçelerde çalışan memurlardan ibaret de
ğildir. Bunun yanında altgelir grupuna dahil işçiler 
vardır, diğer bağımsız çalışanlar vardır, müstakil ver
gi mükellefleri vardır ve bunların rakamı, genel ve 
katma bütçeye dahil daireler, İktisadî Devlet Teşek
külüne tabi kuruluşlarda çalışanların da üstündedir. O 
halde katsayı, bizim aramış olduğumuz altgelir grup
larının tümüne hitap etme şartını ihtiva etmemekte
dir; bu bir. Tümüne hitap edecek bir mekanizmaya 
ihtiyaç vardır. 

İkincisi : Katsayı, hangi gelir grupuna müessir 
dir; bu (bir. Tümüne hitap edecek bir mekanizmaya 
ifade edici müşahhas neticeler verehilmelidir. Halbu
ki katsayı, bu müessiriyeti ifade edici müşahhas neti
ce vermemektedir. Yani gelir dağılımında tashih edi
ci değil, adaleti bozucu yönde sonuçlar vermektedir. 
Altgelir grupu ile en üst gelir grupunda olan kişiler 
arasındaki, gelir farkı nispetini daha fazla artırıcı 
yönde bir sonuç vermektedir. Biraz evvel belirttiğim 
gibi, 15 nci dereceye 94 lira verebilmek için, 1 nci 
dereceye 450 lira vermek gerekmektedir. 

Bunun âdil gelir dağılımı ile ilişkisi nerede? Hitap 
etmek istediğimiz, sıkıntıda olduğundan şikâyet etti
ğimiz kesim hangi kesimdir? Altgelir kesimidir. O 
halde altgelir kesimine bir verirken, üstgelir kesimi
ne beş vermeyi, ortaya koyduğumuz bu prensiple 
birlikte savunmak mümkün müdür? Bunu sosyal ada
letle telif etmek mümkün müdür? Âdil gelir dağılımı
nın bunun içinde bulunduğunu iddia etmek mümkün 
müdür? 

Bu itibarla, katsayı gelir dağılımındaki adaleti sağ
layıcı görevimize ve sağlayıcı prensibimize uygun dü
şen bir mekanizmayı bize verememektedir. O halde 
bu mekanizmayı katsayının dışında aramak mecbu
riyeti vardır. Öyle bir mekanizma olsun ki, hem alt
gelir gruplarının tümüne hitap etsin, hem gelir da
ğılımındaki şikâyet edilmekte olan adaletsizliği kıs
men de olsa, nispî de olsa tasdik etmeye yarasın. Alt-
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gelir grupuna daha fazla, yukarıya daha az veya ge
rekirse hiç imkân vermesin. Bizim getireceğimiz me
kanizma budur. Bu mekanizma asgarî geçim indirimi 
yoluyle sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica 
edebilir miyim? 

Açık oylamaya katılmayan arkadaşlarıma rica edi
yorum, lütfen katılsınlar. 

Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKÖN 
(Devamla) — Asgarî geçim indirimi uygulamasıyle 
altgelir grupları, için sağlanabilecek artış, bir katsa
yının kendilerine verebileceği 94 lira ile ifade edilme
yip, bunun üstünde ifade edilecektir; ama onlara o 
94 lirayı verebilmek için üstgelir gruplarına daha yük
sek nispetlerde ödeme yapma mecburiyeti olmadan. 

İşte katsayı ile asgarî geçim indirimi arasındaki 
fark budur. Ve kanaatimizce, şayet biz sosyal ada
leti savunuyorsak, biz âdil gelir dağılımını istiyor ve 
bunun peşindeysek, bir mekanizmayı bütün altgelir 
gruplarına hitap edici tarzda kullanmak istiyorsak, bu 
mekanizmanın katsayı» olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar ifade etmiş 
olduğum Bütçenin çeşitli hususiyetlerini derli toplu 
bir şekilde ortaya koymak istiyorum. 1976 Malî Yılı 
Bütçesi ile hangi hedefler nişan alınmıştır? Nereye 
varılmak istenmektedir, Bu Bütçenin özellikleri ne
dir? 

Saymış olduğum mekanizmalar, belirtmiş oldu
ğum göstergeler şunu ifade ediyor ki, 1976 yılı Büt
çesi bir istikrar bütçesi olacaktır. Çünkü 1976 yılı 
Bütçesi sıhhatli kaynaklarla finanse edilen bir bütçe
dir. Bu bütçede, açık finansmana itibar edilmemekte, 
fiyat artışları öngörülmemekte, fiyat artışları ile kamu 
iktisadî teşebbüslerinin veya kamunun finansmanı 
düşünülmemektedir. 1976 yılı Bütçesinde gelirler şişi-
rilmemiş, gerçek rakamlarıyle ve muhafazakâr ola
rak ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim özür dilerim. 
Açık oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 
Buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKÖN 
(Devamla) — Yine iddia ediyoruz ki, 1976 yılı Büt
çesi bir büyüme bütçesidir. Bir büyüme bütçesinin ilk 
karakteristiği olarak, planlı dönemlerde yatırımlara 
ayrılan en yüksek meblâğı ihtiva etmektedir; sadece 
mutlak değer olarak en yüksek meblâğı ihtiva etmek 
değil, nispî olarak ta en yüksek nispeti ihtiva etmek
tedir., 
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Biraz evvel yatırımlardaki gelişmelerden bahse
derken ifade ettiğim gibi; 1976 yılı Bütçesinde mev
cut fonlarda kullanılacak yatırım imkânları ile bir
likte, bir önceki yıla nazaran yatırım ödeneklerindeki 
artış % 62'yi bulmaktadır. 

Yine 1976 yılı Bütçesi, altyapı ve ağır sanayi ya
tırımlarına en büyük ağırlığı veren bir bütçedir. Bu 
itibarladır ki, daha büyük bir ülkenin gerçekleştiril
mesi için şimdiden alınması icalbeden tedbirleri, mem
leketin bütün imkânlarını daha rasyonel bir şekilde 
kullanarak bulmaya gayret gösteren ve bunun en mü
şahhas neticelerini uhdesinde bulunduran bir bütçe
dir. Bu vasıfları ile bu bütçeye, «Bir büyüme bütçe
sidir» diyoruz. 

1976 yılı Bütçesinin sosyal muhtevası, şimdiye ka
dar olanların içinde en yüksek olan bütçedir. Sosyal 
muhtevasının en yüksek oluşu, bu bütçenin içinde ye
niden is'af edilen, sosyal hizmetlere ve altgelir grup
larının yararına dönük birtakım yeni imkânların mev
cudiyeti ile ifade olunmuştur. Bunların başında, 400 
milyon lira olarak bu bütçede yer alan «Genel Sağ
lık Sigortası» fonu gelmektedir. Bunun yanında 300 
milyon liralık, «Tarım Sigortası» fonu, 200 milyon 
liralık, «Yaşlılık Sigortası» fonu... 

Bu üç fon, şimdiye kadar bütçelerimizde yer al
mamıştır. Türkiye'de uzun seneler şikâyet edilmiştir ve 
denmiştir ki : «Kimsesize, bakımsıza, çaresize, ge
lirsize kim bakacak, kim ilâç götürecek, köşede kal
mış dul kadının sahibi kim?» Ancak, şimdiye kadar 
Ibu sadece bir münakaşa seviyesinde kalmıştır, bir te
menni seviyesinde kalmıştır; 1976 yılı bütçesi bunu 
temenniden gerçeğe yükselten ilk bütçedir. 400 mil
yon lira olarak derpiş edilen «Genel Sağlık Sigorta
sı» fonu ile Türkiye'de hiç kimse parası var veya 
yok diye düşünmeden doktorunu, ilâcını bulabilecek
tir; kendisi için gerekli bütün operasyonlarını yaptır
ma imkânına kavuşabilecektir. 

Bunun için icabeden kanun tasarısı Yüce Meclis
lerin tasvibine sunulmuş bulunmaktadır. 400 milyon 
liralık bu fon, bu kanun uygulanmaya başladığında 
eğer yetmezse yeteri kadar artırılabilirle mekanizma
sını da kendi içinde getirmektedir. 

300 milyonluk «Tarım Sigortası Fonu» çaresiz 
çiftçinin yardımına, Devletin koşacağının ifadesidir; 
selden, yangından, diğer tabiî afetlerden, elindeki ürü
nünü kaybedip, boynu bükük, çaresiz kalan çiftçi
ye, «İşte senin çareni bulan vardır, senin yanında 
devlet vardır» iradesinin ifadesidir. 300 milyonluk bu 
tarım sigortası fonu, öncelikle ta'biî afetlere maruz 

kalan çiftçinin zararını karşılamak için kullanılacak
tır. Bu fon karşılıksız olarak kullandırılacaktır, borç
landırılarak değil... Artık bir felâkete uğrayan çiftçi 
için düşünülen yegâne çare, «Ziraat Bankasına olan 
borçlarının tecili» olmayacaktır; Devlet zararını kar
şılayacak, karşılıksız yardım yapacaktır. 

Yine üçüncü olarak zikretmiş olduğum, 200 mil
yon liralık «Yoksul ve kimsesiz yaşlılara bağlanacak 
maaşlar karşılığı fonu» da, çaresiz, çalışamayacak 
durumda olan kişileri, artık köşe başında, şunun ve
ya bunun ianesini bekler durumdan kurtarmak irade
sini ifade etmektedir. Bu, dilenciliğe son vermenin 
kararıdır. Bu, insan haysiyetine yaraşır şekilde her 
Türk. vatandaşının yaşaması için, ona çare götürme 
kararıdır. Artık başkasına muhtaç olmak, onurunu 
kırma pahasına, hayatını idame ettirmeye son verme 
kararıdır. Vatandaşın izzetinefsine uygun yaşamını 
sağlamayı devlet garanti etmelidir. 

'Bunun yanında, ekonomik gelişmeyi sağlayıcı, 
özellikle bölgeler arasında kalkınmışlık dengesini ger
çekleştirme bakımından, mevcut bir milyarlık geri 
kalmış bölgelerle ilgili fon, 2 milyarlık ağır sanayi 
yatırımlarıyle ilgili fon; ki, Devlet Sanayi Yatırım 
İşçi Bankası kurulduktan sonra, bu "Bankanın da iş
tiraki ile kurulacak ağır sanayi yatırımlarının finans
manında mühim mikyasta kullanılacaktır. Bu şekliy
le hangi yatırımlara, hangi gayelerle ağırlık verildiği
ni de bu fonlarla ayrıca ifade etmekteyiz. 

Bunların yanında yükseköğretimde kapasite artır
ma fonu olarak mevcut 150 000 000 lira, ayrıca 6 yeni 
akademi açılmasını mümkün kılmak için konulan 
50 000 000 lirayı da zikretmek faydalıdır. 

Sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin, bir 
önceki yıla nazaran % 100'ün üzerinde artırılan, kü
çük sanayi siteleri ve sanayi bölgeleri fonunu da bu 
noktada zikretmek ica'beder. 

Yine bu bütçenin özellikleri içinde, bu bütçenin 
sosyal adaleti en gerçekçi biçimde sağlayan bir bütçe 
olduğunu ifade etmek ica'beder. Bunun delilleri ola
rak, şimdiye kadar getirilmiş olan politikalar ve kü
çük esnaf, küçük sanatkâr, küçük çiftçi, balıkçı, ye
ni vergi muafiyetleri; yeni imkânlar, emekliler hak
kında getirilen yeni imkânlar, emekli işçiler hakkında 
getirilen, uygulamaya konan yeni imkânlar ve son 
olarak kamu personelinin emekli olurken 30 maaşa 
kadar ikramiye almasını mümkün kılacak imkân
lar ve 1970 öncesi, 1970 sonrası emeklilik farkını or
tadan kaldırıcı yeni kararlar ve bunun yanında, biraz 
evvel bahsetmiş olduğum asgari geçim indiriminde 
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yapılacak tashih de, bu bütçenin sosyal adaleti en 
fazla gerçekleştirici bütçe karakterinin işareti olarak 
ifade ediyor, 

Bu bütçede aynı zamanda en fazla kamu hizmeti
nin ve en fazla köy hizmetinin gerçekleştirilmesini 
mümkün kılan bir bütçedir. Biraz evvel zikretmiş ol
duğum Karayolları, DSİ ve benzeri yatırım 'bütçele
rindeki rakamlar bunun açık delilleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1.976 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun tasarısının, Hükü
met adına takdiminin sonuna gelmiş bulunuyorum. 
1976 yılı başlangıcında Türkiye'nin birtakım güçlük
leri vardır. Her ülkenin birtakım güçlükleri vardır. 
1976 yılı başlangıcında bu güçlüklerin başında, öde
meler dengesi güçlüğü görülmektedir. Ancak, ödeme
ler dengemiz ve dış ticaret açıklarımız hakkında bi
raz evvel vermiş olduğum izahattan da anlaşılacağı 
gibi; 1975 yılının ikinci yarısında ödemeler dengemiz
de ve dış ticaretimizde nispî iyileşme, 1976 yılının 
ilk ayında da devam etmektedir. 1976 yılında bunun 
sonuçları daha bariz bir şekilde beklenmektedir. Mut> 
lak rakam bakımından büyük- mana ifade etmemek
le 'beraber, 1975 yılının ikinci yarısındaki ihracat ar
tışının % 15in üzerinde olması, aynı dönemde bir ön
ceki yılda % 5,5'lük eksilişe karşı % 15,5'hlk bir 
artışın vaki olması, ihracat bakımından girmiş oldu
ğumuz gerilemeyi artık yendiğimizi, 1976 yılında da
ha rasyonel gelişmeleri bekleyebileceğimizi ortaya 
koymaktadır, 

Türkiye 1976 yılına birtakım imkânlarla girmek
tedir. 1976 yılı başında Toprak Mahsulleri Ofisinde 
3 milyara yakın hububatı mevcuttur. Bu hububat bir 
önceki yılda bunun 1/4 seviyelerinde idi. Bir önceki 
yılda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin almış olduğu hu
bubat, 1974 yılının uygulanan taban fiyat politika
larının isabetini ortaya koymaktadır. Bu politikala
rın isabeti, 1975 yılında, bir önceki yıla nazaran dört 

misli civarında fazla hububat alınmasını, mümkün kıl
makla bir defa daha ortaya konmuştur. 

1976 yılı başında Türkiye darlığı bilmeden, yok
luğu bilmeden, kuyruğu bilmeden girmektedir. 1976 
yılı başında, aranılan her- şeyin bulunduğu bir Tür
kiye mevcuttur. Güçlükleri olan bir Türkiye, fakat 
güçlüklerin ne olduğunu bilen bir Türkiye, bu güç
lükleri nasıl yenebileceğini, bunun için hangi meka
nizmaları kullanması gerektiğini bilen bir Türkiye 
mevcuttur. 

1976 yılı başında bir gerçek daha ortaya çıkmış
tır. Türkiye'de yapılmakta olan münakaşaların, özel
likle bir kalkınma modeli münakaşasının, bir ekono
mi modeli münakaşasının, Anayasa dışında bir başka 
modelin aranmasının ne kadar beyhude olduğunun 
ortaya çıktığı bir yıl olmuştur, 1975 yılı. Anayasa dü
zenine lâyıkıyle sadakat göstermek kaydıyle, Türkiye' 
de kaynakların daha iyi kullanılabileceği, sosyal ada
letin daha müessir bir şekilde gerçekleştirilebileceği, 
gelirin daha âdil dağıtılabileceği ve güçsüz kesimle
rin tümüne ulaşılabileceği 1975 yılının kısa tatbikatıy-
le ortaya çıkmıştır. 1975 yılı tatbikatıyle ortaya çık
mıştır ki, Türkiye bir model arama durumunda de
ğildir, gereğinde de değildir. Bir defa daha ortaya çık
mıştır ki, vaat edilenler daha fazla adalet, daha âdil 
gelir dağılımı, daha hızlı kalkınma, daha fazla üc
ret, ancak hürriyet rejimi içinde sağlanabilmektedir. 
«Sol» olarak değil, sol olmayarak sağlanabilmektedir. 

Değerli, arkadaşlarım, 1976 yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanun tasarılarını değerli arkadaşlarımın kıy
metli fikirleri ve tenkitlerine sunmuş bulunuyorum. 
Yüce Mecliste yapılacak eleştirilerle çok daha olgun, 
çok daha yararlı hale gelecek bu tasarılar için peşinen 
teşekkürlerimi sunuyor, Yüce Meclisi saygı ile se
lâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,» al
kışlar; M. S. P., C. G. P. ve M. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçları gelmiştir, arz 
ediyorum : 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkada
şının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, îzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 17" arkadaşının, 
31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 
tekliflerinin açık oylamasına 260 üye arkadaşımız ka

tılmış; 244 kabul, 6 ret. ve 4 çekinser oy kullanılmış
tır. Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir efendim. 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarife
nin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, değişik 
86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasa
rısının açık oylamasına 263 üye arkadaşımız katıl
mış; 252 kabul, 4 ret ve 3 çekinser oy kullanılmış-
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tır. Tasarı Meclisimizce kabur edilmiştir. Hayırlı ol
masını diliyorum. 

Bütçe Tasarısının tümü üzerinde grupları ve şa
hıslan adına söz alan arkadaşlarımı sırasına göre 
okuyorum : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Bülent Ecevit, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Cevat Önder, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Sehati Ataman, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Şevket Kazan., 

Şahısları adına söz alan\ afkadaşlanmın isimlerini 
arz ediyorum : 

1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Devam) 

BAŞKAN — 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu ta
sarılarının tümü üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Tümü üzeninde grupları adına ve kişisel olarak 
konuşacak olan sayın üyelerin adları ve sıraları Bi
rinci Oturumda okunmuştu. 

ıBütçe Komisyonunu 'teşkil eden üyelerle Hükü
met 'temsilcisinin yerlerlini almalarını rica ederim... 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 

Sayın Kemal Ataman, Sayın Ali Sanlı, Sayın Etem 
Eken, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Müfit Bayraktar, 
Sayın Osman Aykul, Sayın Ömer Kahraman, Sayın 
Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Değer, Sayın Abdi Öz-
kök, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Nedim 
Korkmaz, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Enver Akova, 
Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın 
Mehmet Pamuk, Sayın Nihan tlgün. 

Çalışma süremizin dolmasına 10 dakika kalmış
tır; bu süre içerisinde herhangi bir grup sözcüsüne söz 
vermem mümkün değildir. Saat 14.00'de toplanıp, 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmek 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

İŞLER (Devam) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Haisan Tosyalı, 'buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

1976 Yılı Bütçesinin 'tümü üzerindeki müzakere
lere haşlanırken, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına temel görüşlerimizi ıbir defa daha açıkla
mak li's'teriim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, iktidarda da, muıha-
lefeltte de olsa foüfcün memleket davıalarına yapıcı 
Ibir tutumla eğilmeyi şiar edinmiştir. 

Bizim için muhalefette olmak hiçbir zaman yıkı
cı bir tutum izlemek anlamına gelmemiştir. Partimi
zin bir koalisyon hükümetine 'katılmış olması da hiç-
ıbir zaman, (inandıklarımızı söylemekten ıbazi alufcoy-
mamıştır. Parti olarak ve Grup olarak, daima inamç-

t>9-<i 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci Oıturumunu açıyorum.ı 

V. — GÖRÜŞULE1 
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darımıza bağlı şekilde gerçekleri söylemeyi görev 
saymışındır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu, bütçeyi ve 
bütçe müzakereleri vesilesiyle görüşülmesi gelenek 
halimi almış bulunan bütün yurt sorunlarım, şimdi 
ifade edeceğini temel görüşlerin ışığı 'altımda değer-
lendirımektediır., 

Biz milliyetçiyiz, Atatürkçüyüz, millî Ihâkimiyet-
çiytiz, sosyal adaletçiyüzv 

ıBüyük milletimizin ırk, mezhep, sınıf kavgalarıy
la bölünmesini istemeyen; Atatürk'ün birleştirici, top
layıcı görüşlerine ve Anayasamıza uygun sağlam bir 
(milMyetçliik anlayışı Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupunun şaşmaz rehberidir. Millî ve manevî de
ğerlere yürelkten 'bağlıyız. Milletimizi tarih »boyun
ca ayakta tutan ve güçlü kılan değerleri korumaya 
kararlı olduğumuz kadar, milletimizi çağın en ileri 
ilim ive tekniğine, en ileri medeniyet ve kalkınma dü
zeyine ulaştırmak zaruretine de inanıyoruz. 

Din ve übadet hürriyetine saygılıyız. Vicdan ve 
din 'hürriyetini, insanın dokunulmaz, vazgeçilmez 
temel halkları arasında sayarız. Dinin ve dinî inan
cın ıbaskı altına alınmasını istetmediğimiz gibi, dinin 
siyasî ve şahsî çıkarlar için istismarını da kesinlikle 
reddedeniz. ıBu konuda Cumhuriyet Anayasasının 
sağlam ilkelerinle (bağlıyız. 

Hür demokratik rejime ve millî hâkimiyet düstu
runa inançla bağlı olarak, her türlü şahıs ve sınıf 
diktasını, her türlü totaliter rejim anlayışını red
dederiz. 

Herkese insanca yaşama imkânı sağlayacak olan 
sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin inançlı savunucu
suyuz. Türkiye'de aç ve muhtaç insan bırakmamak, 
bütün yurttaşları, «Yarın <ne olacağım?» korkusun
dan kurtaran yaygın Ibir sosyal güvenlik sistemini 
gerçekleştirmek hedefimizdir. Bu hedefe hürriyet 
içimde ve karma ekonomi düzeni ile eni sileceğine 
inanırız. Marksist - sosyalist esaret rejimlerini red
dederiz. Maddeci sosyalist dikta rejimlerinin, uygu
landıkları toplumlara zulüm ve esaret getirdiğini bi
liriz. Bunun içindir ki, sosyal adalete Ve sosyal gü
venliğe, sosyalizm çığırtkanlarından daha büyük 
içtenlikle değer veren Cumhuriyetçi Güven Partisi, 
basma kalıp aşırı sol taklitçiliği ile Türkiye'ye sefa
let ve kölelik 'getirmeye kalkışanların karşısında ce
sur ve kararlı mücadelesini sürdürecektir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, karma ekonomiye 
ve hür teşebbüsün devletle yan yana, güven içinde 
çalışıp gelişebildiği bir düzene inanır. Ancak, Parti-
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miz ve Grupumuz, her türlü kanunsuz ve haksız ka
zancın, her türlü vurgunun karşısındadır ve bu ko
nuda en büyük hassasiyetle görev yapmaya kararlı
dır. 

Üzerinde titrediğimiz değerlerden biri, Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
dür^ Siyasî iktidarları yıpratmakla devleti sarsmak 
ve devlet bütünlüğünü zedelemek arasındaki farkı 
göremeyecek kadar hırsa kapılmış olanların, Dev
letimizin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne kasteden 
her türlü davranışın karşısında, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi, seviyeli, çağdaş, toplayıcı milliyetçilik anla
yışı ile kendisine düşen millî vazifeyi yerine getire
cektir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, Türkiye'de si
yasî mücadelenin, kör dövüşü haline gelmesini iste
miyoruz. Fikrin yerini küfür, hakkın yerini kaba kuv
vet almamalıdır. Biz daima fikri temsil ettik, hakka 
değer verdik, Iküfür ve iftiranın en âdisi ve zorbalığın 
en şiddetlisi karşısında en küçük ibdır yılgınlık göster
meden doğru bildiğimiz 'yolda yürüdük. Siyasî tartış
maların, üslup ve öz olarak çığrrndan çıkarılması, de
mokratik rejimin ve partiler mücadelesinin bir küfür 
yarışı halinde dejenere edilmesi ne millete, ne de hırs
larını, hasetlerini iktidara küfür yağdırarak dindirmeye 
çalışanlara hiç bir yarar sağlamayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli miUetvekilleri; şu hususu da 
konuşmamın en başında belirtmek isterim': 

Cumhuriyetçii Güven Partisi kanunsuz şiddet ha
reketleri, nereden gelirse gelsin karşısındadır. Kanunsuz 
eylemlerin ve şiddet hareketlerinin Devlet gücüyle 
mutlaka bastırılmasını istiyoruz. Aynı hareket bir grup 
tarafından yapılınca kınayan, bir başka grup tarafın
dan yapılınca destekleyip alkışlayan; öğrenci otobüs
leri Ocak ayında durdurulmak istenince kıyameti ko
paran, fakat,aynı şiddet hareketi, aynı engelleme, oto
büs durdurma, sınav durdurma hareketleri Temmuz 
ayında olunca ve aşırı solcular tarafından yapılınca 
bunu hoş gören, hatta destekleyen çarpık tutumu ve iki 
yüzlü davranışı da kınıyoruz* 

1976 bütçe müzakereleri vesilesiyle, bir defa daha, 
bütün yurtseverleri, bütün cumhuriyetçileri, bütün mil
liyetçileri, demokratik rejimin sıhhatli şekilde yaşama
sını isteyen bütün demokrasi aşıklarını, açık ve gizli 
yıkıcı örgütlere, şehir ve kır eşkiyalığına, anarşik ey
lemlere, şiddet ve zorbalığa karşı el ele vermeye çağı-
rıyoruz.1 

Diliyoruz ki; kanuna saygının yerini şiddet ve zor
balık almasın. İftira ve küfür, fikrin ve meşru teniki-
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din yerine geçmesin. Hırs, öfke ve hırçınlık, akılları 
ve vicdanları susturmasın. 

Değerli arkadaşjlarım; bütçe müzakereleri Devlet 
hayatının bütün cepheleriyle incelenımesine imkânı ve-
lir. Bu müzakerelerden, iktidar /dönemlerinin, icraatı 
genişliğine ve derinliğine 'karşılaştırılır; siyasî hayatın 
nereden geldiği ve hangi istikametlere yöneldiği tahlil 
edilir. -Bu sebeple, muhalefetin hu bütçe müzakereleri 
vesilesiyle çökertmeyi planladığı Hükümetin hangi 
şartlar altında, hangi zaruretlerle kurulduğunu hatır-
lattmayı görev sayıyorum* 

Geçmişten 'ders almak, 'bugünü iyi değerlendirmek 
şar ittir. 

1973 sieçıimlerine Cumhuriyet Halk Partisi, milleti
mi ize alabildiğine geniş vaatlerde bulunarak, iktidara 
geçer geçmez ucuzluğu gerçekleştirmeyi taahhüt ede
rek, hayalî vaatleri alt alta sıralayarak girmiş idi. 

Sayın Ecevit, hu seçimlerden sonra, 7 Şubat 1974'te 
Millet Meclisinden güvenoyu olan bir koalisyon hü
kümeti kurdu. Bu Hükümetin kuruluşu ile, yemi C.H.P. 
yani tarihî köklerinden koparak sol, sosyalizm, sosyal 
demokrasi, demokratik sol, sosyalist enternasyonal gibi 
kavramlar arasında kendisine yeni bir yol arayan par
ti, iktidara gelmiş oldu, 

Başlbakan Ecevit, Hükümeti kurmaidan az önce, bir 
hükümde kurabildiği takdirde vaat ettiği ak günleri 
çok kısa zamanda gerçekleştireceğini millete ilân et
mişti. Televizyon konuşmalarından ve bu kürsüden, 
İbazan bir iki ay içinde gerçekleştirebileceğini tasrih 
ederek yaptığı ölçüsüz ve hayalî vaatleri hatırlıyoruz. 

Sayın Ecevit 10 aya yakın bir süre Hükümetin ba
şında kaldı. Bu süre içinde, «bozuk» dediği düzeni da
ha da bozuk hale getirdi, iktisadî konuları hiç anla
madığını lortaya koydu ve pek çok noktada vaat ettik
lerinin tam aksini yaiptiv 

Ucuzluk vaadi ile iş başına gelen Ecevitçi yeni 
C. H. P., ilk icraat olarak milleti ezen ağır zamlar 
getirdi. Halkın her kesimini ateşten gömlek gibi ya
kan, pahalılığı alabildiğine kamçılayan, şahlandıran 
zamlar ve ters kararlar birbirini kovaladı. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Şimdiki zam
lar nasıl?.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bolluk ve re
fah vaadi ile iş başına gelen C. H. P., ülkemizi var
lık içinde yokluğa sürükledi. Ekmeğe varıncaya ka
dar en zaıurî ihtiyaç maddelerinin bulunmasını güç
leştiren kuyruklar, darlıklar birbirini kovaladı. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Şimdiki 
zamlardan bahset, zamlardan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — «Ak günler» 

getireceğiz diyenler, büyük vatandaş kütlelerine 
«Aç günler», «Kara günler» getirdiler. 

«Yarınlar» türküsü söyleyenler, halka dünü ara
tır oldular. 

Özgürlük vaat edenler, partizanlığın en koyu ör
neklerini vererek milliyetçileri ezmeye çalıştılar. Bu
nun için özel yöntemler uygulayacaklarını belirttiler. 
Hürriyetleri yok etmek amacı güden komünist dikta 
heveslileri ve yıkıcı örgütler için özgürlük getirdiler. 

«Herkese iş» vaadini yapanlar, yatırımları yavaş
lattılar, işsizliği arttırdılar, hapishanelerden boşalt
tıkları aşırı sol eşkiyâsına devlet dairelerinde ve 
C. H. P. li belediyelerde iş verdiler, ama iş arayan 
sajasız vatanseveri süründürdüler. 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Bravo Tür-
keşin seyisleri. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ecevit iktida
rının Türk milletine yaptığı en büyük fenalık, neda
met getirmemiş ve affı hak etmemiş Devlet ve millet 
düşmanlığının zamansız ve sorumsuz şekilde salıve
rilmesi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinin gay
retiyle vatan ve millet düşmanları, hapishaneden 
çıkıp, milletin ve gençlerimizin başına yeniden bela 
oldular. Banka soyguncuları, adam kaçıranlar, ma
sum insanları öldürenler, Türkiye'yi parçalamak iste
yenler, vatan hainleri, eğitim kurumlarında, iş yer
lerinde, sokakta zorbalığı ve şiddeti hâkim kılmak 
için silâhlı eylemlere girişmiş olanlar, Türkiye Cum
huriyetini yıkıp yerine bir komünist zulüm idaresi 
getirmek isteyenler, Devletten maaş alarak Devlet 
aleyhine yıkıcı propaganda yapmış olanlar, aftan ya
rarlandılar. 

Devlet ve millet düşmanı komünist eşkiyayı «Af
fetmeyin» dedik, Cumhuriyet Halk Partisine dinlete
medik. 

Devlet malını çalan, Devlet Hazinesini soyan, 
rüşvet, irtikap, ihtilas suçlarından hüküm giymiş ve
ya sanık olanları «Affetmeyin» dedik, Halk Parti
sinin sorumsuz yöneticilerine söz dinletemedik. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Bravo (!), 
tam doğruyu söyledin, helâl olsun. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Dilin var
mıyor. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, sayın Kahraman. 
HASAN TOSYALI (Devamla) «Hiç değilse 

Devlet düşmanlarına yeniden devlet kapısında göre^ 
vermeyiniz; bunları masum ve vatanperver gençleri-
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mizin arasına sokup veya başına getirip anarşiyi ye
niden hortlatmayınız.» dedik. Anarşinin, böyle bir 
aftan sonra derhal hortlayacağına ısrarla dikkati çek
tik; fakat ölçüsüz ve haksız bir affı önleyemedik. 
Neticede Hazine soyguncusundan >banka soyguncu
suna, küçük çocukların ırzına geçen caniden, dış ül
keler hesabına casusluk yapanlara, askerî , malzeme 
çalıp satan mücrimlerden komünist şehir ve kır eş-
kiyasına kadar herkesin yararlandığı bir af, - C. H. 
P. nin çabaları ile - milletin başına belâ oldu. 

C. H. P.'nin iktidar döneminde kamu ve. özel te
şebbüsün yatırımları plan hedeflerinin çok gerisin
de kaldı; kalkınma hamlesi zarar gördü. Fiyatlar ge
lirlerden çok daha hızlı yükseldi. Köylü toprağına 
gübre atamaz duruma düşürüldü. 

Kavli ile fiili, sözü ile icraatı birbirini tutmayan 
C. H. P. iktidarında bölgelerarası dengesizlikler da
ha çok arttı ve fakir, yoksul vatandaş kütleleri da
ha çok ezildi. 

C. H. P.'nin iktidar döneminde, memuriyetten 
krediye kadar her alanda partizanlık hastalığı şah
landı. 

Köylü yurttaş, tarlasına atacak gübreyi bulamaz, 
bulsa da alamaz hale düşürüldüğü gibi, ziraî müca
dele ilâçlarından gazyağına, una, şekere kadar her 
alanda korkunç zamlar altında ezildi. Şehirlerin dar 
gelirli halkı, işçiler, küçük esnaf ve sanatkârlar, ken
dilerine yapılan vaatlerin yerine getirilmediğini, çoğu 
hallerde C. H. P.'nin muhalefette vaat ettiğinin tam 
aksini C. H. P. iktidarının yaptığını tespit ettiler. 

Halkın tepkileri, iktisadî sıkıntılar, çığ gibi kaba
ran pahalılık, Hükümet içindeki sorunlar sebebiyle 
Sayın Ecevit iktidarı bırakıp kaçmaya çoktan niyet
lenmişti. 

Kıbrıs bunalımı patlak verdi. Muhalefet partile
rinin gösterdikleri örnek vatanseverlik sayesinde iç 
tartışmalar derhal kesildi. Milletçe tam bir beraber
lik ruhu içinde, Rumun ve Yunanlının karşısına tek 
bir yumruk halinde dikildik. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin tarihimize yeni destanlar kazandıran başarılı 
harekâtından sonra, Ecevit Hükümeti, milletçe ka
zanılan bir başarıyı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
şehit kanlarıyle elde ettiği bir sonucu, kişisel siyasî 
propaganda aracı yapma gayretleri yüzünden yeni 
bir bunalıma sürüklendi. (G. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Ecevit, Hükümeti alelacele terk edip gitme 
kararını planlı şekilde uygulamaya başladı. Biz, ke
sinlikle inanıyoruz ki, Ecevit Hükümetini bizzat Ece

vit bilerek ve isteyerek yıkmıştır. Türkiye'nin bir dış 
gaye ile uğraştığı dönemde, Cumhuriyet Hükümeti
ni zaafa uğratmamak için, muhalefet azamî dikkati 
gösterirken ve iktidara ufak bir fiske vurmazken, sa
yın Ecevit, kendi Hükümetini kendi eliyle bilerek ve 
isteyerek yıktı. 

Yalnız Türkiye'de değil, demokrasiler tarihinde 
benzeri görülmemiş şekilde yeni bir hükümet kurul
madan nöbet yerini terk edip gideceğini ilân eden ilk 
Başbakan da Sayın Ecevit oldu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Başına Ece
vit kadar taş düşsün. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ecevit Mos
kova'ya gitmedi. 

v BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — 1975 Bütçesi

nin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması için 
Anayasaya göre, sadece 13 gün kalmıştı. Sayın Ece
vit, Meclise nöbetçi vermeden ayrılıp gitmek istiyor- _ 
du. Bugün Milliyetçi Partiler Hükümetini yıkabil
mek için seferber olmuş görünen bütün aşırı sol ör
gütleri, yazar ve çizerleri Sayın Ecevit'e «iktidarı 
bırakıp gitme» diyorlardı. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ecevit, Mos
kof'un yanına gitmedi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Ecevit, 
Meclise bir Bütçe hazırlayıp vermedi, ama, gider 
ayak Birleşmiş Milletlerde 1 Kasım 1974'te 3212 sa
yılı karara Türkiye adına olumlu oy verdi. Meclise 
danışmadan. Hükümet ortağına bile sormadan, ko
nuyu Bakanlar Kuruluna bile getirmeden Sayın Ece
vit, Kıbrıs'tan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin süratle çe
kilmesini ve Rumların eski evlerine ve yerlerine dön
melerini öngören 3212 sayılı Birleşmiş Milletler ka
rarına, istifa etmiş bir Hükümetin Başkanı olarak son 
dakikada olumlu oy verdirdi. Böylece ekonomide ko
münist eşkiyanın affında yaptığı tahribat yetmemiş 
gibi, dış politikada da çok ağır bir miras bırakarak, 
yeni bir hükümet kurulmasını beklemeden nöbeti 
terk edeceğini resmen ilân ederek âdeta kaçarcasına 
iktidardan ayrıldı, gitti. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım: şimdi de 
hiç bir ölçü tanımayan bir hırçınlıkla, hiç bir sınır 
tanımayan çirkin usullerle Hükümeti yıkıp yeniden 
Başbakan olmaya çalışıyor Sayın Ecevit. Biliyor ki, 
devir alacağı miras, bıraktığı harabeden çok daha iyi
dir şimdi. 

Hülâsa edersek, Sayın Ecevit; kara günler, aç 
günler, partizanlık, zam, pahalalılık, darlık, yokluk, 
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kuyruk, enflasyon, yatırımlarda durgunluk, yıkıcı ve 
anarşiyi hortlatıcı bir af gibi hazin bir bilançoyu ar
kasında bırakarak 13 Kasım 1974'te görevinden ay
rıldı. Daha doğru bir deyimle, Parlamentoya dayalı 
yeni bir hükümetin kurulmasını beklemeden görevden 
kaçarcasına iktidarı terk edip gitti. 

Bunu yaparken Sayın Ecevit'in, kişi ve parti he
saplarına dayanan bir planı vardı. Anayasayi ve 
kanunları zorlayarak; TRT'nin başına musallat ettiği 
malum zihniyet işbaşındayken, Kıbrıs heyecanı, Ece-
vit iktidarının iktisadî ve sosyal alandaki perişanlığı
nı bir ölçüde, gölgede bırakmış bulunduğu bir sıra
da, Türkiye'yi çözülmez bir bunalıma sürüklemek ve 
ülkeyi derhal seçime götürmekti planı. 

Sayın Ecevit, Kıbrıs bunalımı sırasında tek bir 
kalp gibi çarpmış olan millet hâkimiyetinin başlıca 
temsilcisi olarak demokratik rejimin kilit taşını teş
kil eden Türkiye Büyük Millet Meclisini yıpratmayı 

»kendi parti taktiğine uygun gördü; gençleri toplayıp 
Parlamentoya karşı kışkırtmalar yaptı. 

Sayın Ecevit, «Bu Parlamento kendi içinden,gü
venoyu alacak bir başka hükümet çıkaramaz» diye 
kesin hükümler verdi. Olayların kendisini tekzip ede
ceğini hesaplayanı adan bu hükmünü defalarca ilân 
etti. Aslında Hükümeti terk edip kaçarken, bütün tak
tiğini, kendisinden sonra hiç bir hükümetin Millet 
Meclisinden güvenoyu alamayacağı yolundaki yanlış 
hesaba dayandırmıştır. Bu hesabı yanlış çıktı. Ecevit' 
in şimdiki hırçınlığının başlıca sebebi budur. Resmen 
ve defalarca Grupunda ve kamuoyu önünde ileri sür
düğü kehânete rağmen kendisinden sonra bir hükü
metin kurulabilmiş olmasını, bu Hükümetin yalnız 
kendi Hükümetinden daha uzun ömürlü olmakla kal
mayıp millete verdiği birçok sözleri yerine getiren 
bir hükümet olmasını Sayın Ecevit bir türlü hazme-
dememiş, bir türlü affedememiştir. 

Görülüyor ki, Sayın Ecevit ve Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı Hükümeti kendi yanlış hesap ve tak
tikleri ile terk edip iktidardan gittiklerine bin defa 
pişman olmuşlardır. Sayın Ecevit, kendisinden son
ra bir hükümet çıkaramayacağını resmen ilân ettiği 
ve çeşitli konuşmalarında tezyife kalkıştığı bir Parla
mentonun hükümet kurabilmiş olmasından öfkelidir. 
«Derhal seçim, erken seçim» hayali ve taktiği uğru
na sarf ettiği çabalar boşa çıkarıldığı için hırçındır 
Sayın Ecevit. 

Bazı C. H. P.'lüer hesaplarına ve taktiklerine 
âlet olmayan her müesseseyi, Cumhurbaşkanlığını 
bile esirgemeyerek, yıpratma çabasına düşmüşlerdir. 

«Bu Parlamento, içinden hükümet çıkaramaz.» 
kehaneti iflâs edince bu defa da; «Kurulan hükümet 
uyumlu olamaz ve birkaç ay bile dayanmaz.» keha 
neti ileri sürülmüştür. 

Bugünkü Hükümetin, kendi kurdukları Hükümet
ten daha uzun süre hizmet görebilmiş olması bu ke
hanet sahiplerini hırçınlaştırmıştır. 

Birazdan arz edeceğim birçok başarılı hizmetler 
ve köylüye, işçiye, emekli işçiye, küçük esnaf ve sa
natkâra, yoksul halk kütlelerine, geri kalmış yurt kö
şelerine ve köylere hizmet yolunda alınan birçok 
başarılı tedbirler, muhalefeti yıkıcılık sananları öfke
lendirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Partiler Hüküme
ti, Türkiye'yi hükümetsiz, Devleti bütçesiz, yurttaş
ları çaresiz bırakmamak için kurulmuş bir hükümet
tir. Güç şartlar içinde ve ayrı ayrı partiler olarak, el
bette her noktada aynı tarzda düşünmeleri kabil ol
mayan siyasî partileri bir ortak koalisyon protokolü 
etrafında toplayarak kurulabilen bu Hükümet, amaç
larını milletimize ilân etmiştir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Meclise sahtekârlığı 
soktunuz, ödünç milletvekili aldınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, Sayın Eken.. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Daha 13 Ocak 

tarihinde yayınlanan ortak bildiride bugünkü iktidar 
partileri şöyle diyorlardı. Milliyetçi partilerin elele 
vermekle güttükleri amaçlar Türk Devletinin millî 
amaçlarıdır. Biz Türk Milletinin birliğini ve Devleti
mizin bütünlüğünü korumak için el ele verdik. Mille
timizi «Halklar» diye dilim dilim etmeye kalkışanların 
karşısında, biz, «Türk Milleti bölünmez bir bütün
dür.» diyoruz. 

Biz, Atatürk'ün ö.nderliğinde büyük milletimi
zin kurduğu Türkiye Cumhuriyetini, Anayasadaki te
mel vasıflarıyle ayakta tutmak için güçlerimizi bir
birine katmaya karar vermiş bulunuyoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk düş
manı Tosyalı.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Demokratik 
rejimi çökertip Türkiye'de aşırı solcu bir baskı ve 
tahakküm rejimi kurmak isteyen ve yeniden örgütle
nen yıkıcılara fırsat vermemeye kararlıyız. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Vatandaşı vatandaşa, Türk'ü Türk'e, Müslümanı 
Müslümana kırdırmak isteyenlere, sınıf kavgasını 
körükleyenlere karşı, barış, huzur ve kardeşlik bay
rağı ile çıkıyoruz. 
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Anayasanın temel taşı olan millet iktidarını bir 
yana bırakıp, neyi maskelemek için kullanıldığı belli 
olmayan. «Halk iktidarı» deyimini ortaya atanların 
karşısma biz, milletin tümünü içine alan millî hâki
miyet inancıyle çıkıyoruz. 

Bizim bunalımı çözmeye yardımcı olmak, Türki
ye'yi hükümetsiz bırakmamak, hiç değilse Parlamen
toyu çalışamaz durumdan kurtarmak, bütçeyi za
manında çıkarmak, ekonomiyi çöküntüden kurtarmak 
için güçlerimizi birleştirmemizden hiç bir iyi niyet 
sahibi kuşku duyamaz. 

Bizim topluluğumuz, tarlasına gübre bulamayan 
köylüyü, pahalılık yüzünden geçim imkânını kaybe
den dar ve sabit gelirlileri, fabrikasız, yolsuz, ışıksız, 
hekimsiz yurt köşelerini düşünenlerin topluluğudur. 

Bizim topluluğumuz, sorumsuz kışkırtmalarla hal
kı ayaklandırmak isteyenlerin değil, sağlam, ilmî ve 
yapıcı tedbirlerle milleti kalkındırmak isteyenlerin 
topluluğudur. 

Biz-baskı ve tahakküm taraftarı değiliz, hürriyet
çiyiz. Biz, solcu ve enternasyonalci değil, milliyetçi
yiz; yıkıcı değil yapıcıyız. 

Kin ve düşmanlığı değil, sevgi ve kardeşliği temsil 
ediyoruz. 

Bölücü değil, birleştiriciyiz. Türkiye'de iç kavga 
değil, barışın hâkim olmasını istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, muhalefetlerin hükümetleri de
ğiştirmek istemesi normaldir. Hükümete muhalefet, 
demokratik rejimin bulunduğu her yerde en tabiî bir 
haktır. Hükümete muhalif olanlarla Devlete muhalif 
olanları biz hiç bir zaman aynı kaba koymadık, bun
lara aynı gözle bakmadık. 

Muhalefet ne kadar sert olursa olsun, anarşi tah
rikçiliğini, Anayasa dışı komünist akımların himaye ve 
teşvikçiliği şeklinde anlamadıkça, bizim nazarımızda 
meşrudur. Haklı tenkitlerden ders almak da iktidarla
rın görevidir. 

Burada bir büyük haksızlığa dikkati çekmek iste
rim: Sayın Ecevit ve bütün yandaşları; solcu ve aşırı 
solcu örgütler ve yayın araçları, kanunsuz ve anarşik 
eylemlerin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından son
ra başladığı yalanını yaymaktadırlar. 

Anarşist ve komünist eylemcileri affeden, Meclisin 
affetmediklerini salıverdirmek için her yola baş vu
ranlar, anarşinin sorumluluk ve vebalini en başta taşı
dıkları halde, gerçekleri bir sis perdesi ardında gizleme
ye çalışmaktadırlar. 

Bu konuda, solun ve aşırı solun teşhisi tamamıyle 
yanlıştır; haksız ve insafsızdır. İktidarda kim olur

sa olsun, yıkıcı faaliyetlerini sürdürmeye kararlı ol
dukları aşikar bulunan ihanet örgütlerini mazur gös
terme çabaları, geçmişte milletimize pahalıya mal ol
muştur. Bu teşhis hatası tekrarlanmamalıdır. 

Hele milliyetçiler, komünist ihanet şebekelerinin 
ve silâhlı aşırı sol eşkiyasının marifetlerini en küçük 
ölçüde olsa bile, haklı gösterecek yanlış ve haksız 
yorumlara kapılmamalıdırlar. 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Fakirlere ko
münist diyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Mesele bu ka
dar sathî ve bu kadar basit değildir. 

Sayın Ecevit'in, Cumhuriyet Halk Partisinin ve 
yandaşlarının bu iddia, itham ve iftiralarının yegâ
ne gayesi ve hedefi Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tini ve bu Hükümetin icraatını kötülemek suretiyle 
Hükümeti yıkmaktır. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler). 

Böylece, solcu ve aşırı solcular ve komünist anar
şistler de kendilerini ve faaliyetlerini müsamaha ile 
karşılayan, himaye eden ve affeden bir Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarına sahip olmayı kendi menfaat 
ve gayelerine uygun görmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hakikat şudur: 
Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasında ve parça
lanmasında olduğu gibi, son Türk Devletini içten 
yıkmak isteyen iç ve dış düşmanlarımızın teşvik ve 
tahriki ile, 50 senelik Cumhuriyet devrinde 1920 
den 1960'a kadar Türkiye'de 25'ten fazla anarşik ha
reket ve komünist eylemi ve tevkifatı olmuştur. 

Bu komünist eylemleri ve anarşik olayları yapan
ların bir kısmı, eski, tüfek tecrübeli, anarşist komü
nistlerdir. 

1974'te Ecevit başkanlığındaki Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarında da anarşik olaylar olmuştur. 
Bunlardan bir kısmını beyan etmekle Sayın Ecevit'in, 
Cumhuriyet Halk Partisinin ve yandaşlarının yanlış 
teşhis, iddia, itham ve iftiralarının doğru olmadığını 
açıklamış olacağım. Tarihî ve yeri ile arz ediyorum: 

Söyleyeceğim tarihlerin tamamı, Ecevit iktidarı-
zamanına aittir. 

1 Mart 1974'te İzmir'de Öğretmenler Bankası 
soyulmuştur. 

2 Mart 1974'te Kartal'da Akbank Cevizli Şubesi 
soyulmuştur. 

18 Mart 1974'te Bahçelievler İş Bankası soyul
muştur. 

29 Mayıs 1974'te Ankara'da Akbank Gençlik 
Caddesi şubesi soyulmuştur. 
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3 Haziran 1974'te Sümerbank'ın Üsküdar Satış 
Şubesi soyulmuştur. 

6 Haziran 1974'te İşbankası'nın Ankara Şubesi 
soyulmuştur. 

7 Ekim 1974'te İstanbul'da Türk Ticaret Banka
sının Çarşıkapı Şubesi soyulmuştur. 

7 Kasım 1974'te Ceyhan İşbankası soyulmuştur, 
Yakalananlar «Komünist Kurtuluş Ordusu» men
suplarıdır. 

5 Aralık 1974'te Suadiye işbankası soyulmuştur. 
10 Aralık 1974'te Yapı ve Kredi Bankasının Sin-

canköy Şubesi soyulmuştur. 
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Gaziantep'i 

kim soymuştur, Tosyalı?. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — 12 Aralık 

1974'te Küçükesat Garanti Bankası Şubesi soyulmuş
tur. 

22 Mart 1974'te Gümüşhane lisesinde ve Cebeci 
yurdunda talebe olayları ve çatışmaları olmuştur. 

25 Mart 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
toplanarak talebe ve gençlik çatışmalarını görüşmüş
tür. 

25 Mart 1974'te Başbakan Ecevit, artan talebe 
olaylarını önlemek için, bakanlardan özel bir komis
yon kurmuştur. 

23 Mart 1974'te Atatürk Yurdunda kavga çıkmış, 
77 genç gözaltına alınmıştır. 

25 Mart 1974'te Eskişehir'de gençler arasında sağ -
sol çatışması çıkmış ve 5 kişi yaralanmıştır. 

7 Mayıs 1974'te Erenköy'de bir banka şubesinde 
bomba patlatılmıştır. 

20 Mayıs 1974'te öğrenciler çatışmış, 33 genç ya
ralanmıştır. 

Mayıs 1974'te çıkan gazetelerin başlıklarında; 
«Öğrenci olayları yurdu sardı» diye yazılıyordu. Ece
vit Başbakan iken, «Anarşi hortladı» diye o günkü ga
zetelerin hepsi tam başlık vermişti.... (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

11 Mayıs 1974'te Bakanlar Kurulu, anarşi ve genç
lik olaylarını görüştü. 

12 Mayıs 1974'te polisin talebe yurtlarında 24 saat 
nöbet tutması kararlaştırıldı. 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Doğrudur, 
adam olan yapar. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 16 Mayıs 1974' 
te C. H. P.'nin istek ve ısrarıyle anarşistlerin affı Mec
liste kabul edildi. 

20 Mayıs 1974'te Başbakan Ecevit şöyle beyanat 
veriyordu : «Millet Meclisi muayyen suçları affetme
diği için artık olayları tutamam.» 

I Hülâsa olarak arz edersek; Ecevit Başbakanlığın-
I da ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, 1974 yılın

da Sıkıyönetim İdaresine .rağmen, Kıbrıs Harekâtına 
rağmen 12'den fazla banka soyulmuş, çok sayıda anar
şik olay ve gençlik çatışması olmuştur. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Kaç kişi can ver
di? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ecevit, affı, 
anarşiyi daha fazla hortlatmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1971 - 1973 se
lelerinde anarşik olayları yaratanların başında, vatan 
ve milleti ve hür demokratik rejimi yıkmak isteyen, 
kökü dışarda bulunan ve içerde müsamaha, himaye ve 
destek gören Türk Halk Kurtuluş Ordusu mensupları, 
Türk Halk Kurtuluş Partisi mensuplar, Türk Halk 
Kurtuluş Cephesi mensupları, Türkiye İhtilâlci ve 
Köylü Partisi mensupları, Türkiye Komünist Partisi 
Mao'ist ve Lenin'ist teşkilâtları vardı. Bütün bunlar 
vs mensupları Sıkıyönetim mahkeme kararlarıyle ceza
landırılmış ve hapse atılmıştı. 

Uçak kaçıran, adam kaçıran, soygun yapan, adam 
vuran, Türk polishıi kurşunlayan, Türk kumandanla
rına kurşun atan, kanunsuz işçi ve talebe boykotları
nı, işgal ve direnişlerini ve mitinglerini tertipleyen, yü
rüten ve bunları anarşiye sürükleyen bu teşkilât men
supları idi. 

Bu teşkilâtlar ve mensupları; DİSK, TÖB - DER 
ve a^subayların ailelerinin tertip ettiği olayların içinde 
teşvikçi ve tahrikçi olarak yine sahnede idiler. 

Bu teşkilâtlar mensupları ve bunların yandaş ve 
hJmayekârları vatan ve milltemimizin bütünlüğünü ve 
hür demokratik rejimi yıkarak, yok ederek yerine ko
münist rejimi kurarak ve böylece müstakil son Türk 
Devletini komünist bir devletin esiri yapmayı Türki
ye'nin kurtuluş hareketi saymışlardır. 

Bu anarşistler mahkemelerdeki ifadelerinde, «Ben 
Türk değilim, devrimciyim; Marksist, Leninist, komü

nistim» diyebilmişierd;r. Devrim mefhumunu, Türki
ye'yi yıkmak ve millî olan her şeyi devirmek için bir 
maske, bir silâh olarak kullanmışlardır. Bunlar, dünya
nın pek az memleketinde görülen ölçüde Türkiye'de 
bol olan hürriyeti, vatan ve milletimizin bütünlüğünü 
ve rejimimizi yok etme, soygun, katillik, huzursuz
luk yaratma özgürlüğü, başkalarının hürriyetini yok 
etme serbestisi olarak kullanmışlardır. Bunlar, Türk
lüğümüzü, Allah'ı, Kur'an'ı inkâr etmekle kalmayıp, 
Cumhuriyeti yıkmaya da kalkışmışlardır. Bunlar, bu 
gibi anarşist ve devrimci vatan hainleri; milliyetçi olan
ları, imanlı olanları, Türk vatan ve milletinin bütün-
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lüğünü ve hür demokratik rejimimizi, tarihî ve millî I 
değerlerimizi müdafaa eden ve kendileri gibi vatan I 
haini olmayan milliyetçilere, faşist damgası vurmakta- I 
dırlar. I 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sen Hareket 
Partisine kayıt ol, yanlış parti seçmişsin. I 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunlar, Türki
ye Cumhuriyetini düşman sayarak silâhlı iç savaşı tek I 
çıkar yol sayarlar. Daha Ekim 1974'te Sayın Ecevit I 
Başbakan iken, aftan yararlanarak serbest kalmış olan I 
Türkiye ihtilâlci İşçi Köylü Komünist Partisi mensup- I 
lan broşürler bastırm şiar ve «Tek çıkar yol silâhlı iç I 
kavgadır» diye açıkça yazmışlardır. Olayların kayna- I 
ğında nelerin yattığını iyice görmek şarttır. Bu düşün- I 
cemi bir misalle teyit etmek istiyorum. I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ankara'da 14 I 
bin talebesi olan bir yüksekokulumuzda ve akademi- I 
mizde bu neviden 300 solcu anarşist vardır, bu 14 bin I 
kişi içinde. Fakat, bu 14 bin kişilik okulda okuma im- I 
kânı hiç kalmamış ve bu okul kapatılmıştır. Bu 300 I 
anarşistten 296'sı Ecevit affı ile hapisten çıkarılan I 
anarşistlerdir. Biz bunlarla mücadelede Devleti görev- I 
li sayıyoruz. Devletin güvenlik kuvvetlerinin sonunda I 
anarşiyi bir defa daha bastırıp, fesat yuvalarını da- I 
ğıtacağından hiç şüphe etmiyoruz. Muhalefet, tek ta- I 
raflı suçlama yapma yerine, biraz da affettiklerinin I 
neler yaptıklarını incelese, bu derece insafsız olmazdı. I 
Boykot ve işgal yapan, derslere ve imtihanlara mani I 
olan, «Bu kapıdan devrimci olmayan giremez» diye I 
okul - dersane kapılarını tutan, millî marşlar söyle- I 
yenleri döven, komünist enternasyonal marşı söyle- I 
yen; kendilerine mani olmak isteyen milliyetçi öğren- I 
ci, öğretmen ve idarecileri ölümle tehdit eden solcu ey- I 
lemci ve anarşistlerin olaylardaki rolü, artık hiç bir I 
şekilde inkâr edilebilir mi? 9 Kasım 1974'te Başbakan I 
Ecevit'in iktidarının son aylarında ve günlerinde, anar- I 
şistler hapisten çıktıktan sonra Hürriyet Gazetesinin I 
tam manşet başlığı da şöyle idi : «Anarşi Hortladı.» I 

Diğer gazetelerin anarşi haberleri arasında şu baş- I 
lıklar vardı: I 

«Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde ve Hacettepe I 
Üniversitesinde Sağ - Sol Çatışması Oldu Çok Sayıda I 
Yaralı Var.» I 

«Ceyhan Soygunu Oldu. Ceyhan Soygununu Türk I 
Halk Kurtuluş Ordusunun Düzenlediği Anlaşıldı. Cey- I 
han'da Banka Soyan Beş Anarşistten Biri Yakalandı.» I 

Yine o günlerin, Ecevit iktidarının gazete başlıkla- I 
rı şöyle devam ediyordu : «Anarşi ve Boykot Dalga I 
Dalga Yayılıyor.» I 
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Bu anarşik olayları önlemenin en iyi yolu; başta 
Devlet Başkanı, Parlamento, siyasî partiler, Hükü
met, Silâhlı Kuvvetlerimiz, Anayasa kuruluşları, ba
sın - yayın organları ve millet olarak birlik ve beraber
lik içinde; anarşik olayları çıkaranlar kim olursa ol
sun, bunlara karşı müşterek çıkmaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir gerçeği da
ha hatırlatmak isteriz : 

Ülkede otorite boşluğu bulunduğu kanaatini yay
mak, aşırı solun bilinen taktiğidir. Hiç kimse bu taktiğe 
alet olmamalıdır. 

Gerçekte yıpratılmak istenen sadece bugünkü Hü
kümet değildir, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleridir. 
Hangi hükümet iş başında olursa olsun. Türk Devle
tini parçalamak ve Türkiye Cumhuriyetini yıkmak is
teyen bir kısım örgütler marifetlerini sürdürmeye ça
lışacaklardır. 

1971 - 1973 döneminde keşfedilen fesat yuvaları, 
bunların faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili olarak ele 
geçen belgeler; karşımızdakilerin ne yapmak istedikle
rini aydınlığa kavuşturmuştur. 

Aşırı sol örgütlerinin gayeleri bellidir. Bunlar va
tan ve millet bütünlüğümüzü parçalamak isterler. Hür 
demokratik rejimi yıkmak, Devletimizin bağımsızlığı
nı yok etmek isterler. Kimi Kremlin şabloncusu, ki
mi Pekin'in sözcüsü, kimi Kastro taklitçisi, kimi bu 
kalıpların hiç birine sığmayan maceracılardır. 

Bu aşırı sol militanlarının, Kastro ve Guevera'nın 
kullandıkları İspanyolca sloganlar dahil, işgal ettikleri 
devlet binalarının duvarlarına çeşitli dillerde yazdık
ları yazıları bir liste halinde görmek, bütün bu vatan
severleri uyandırmaya yeter. 

Bunlar açıkça milletimizi parçalamak istiyorlar. 
Açıkça silâhlı eylem ve silâhlı halk savaşı kışkırtıcılığı 
yapıyorlar, 

Hükümete muhalif de olsa, afla diriltilen bu örgüt
lerin yayınları ve sloganları karşısında irkilmeyecek 
hiç bir vatansever düşünemiyorum ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu adına bir defa daha şu çağrıda 
bulunmak istiyorum : 

Hiç kimse anarşinin, silâhlı eylemin, yıkıcı örgüt-: 
lerin doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde destek
çisi, koruyucusu olmamalıdır. 

Fikir mücadelesinin yerini yıkıcı küfür ve yapıcı 
muhalefetin yerini «ne pahasına olursa olsun bir Hü
kümeti yıkmak» hevesi ahrsa, bundan yararlanacak 
olanlar herhalde meşru iktidar ve muhalefet partileri 
olmayacaktır. 

Bu gerçeği görerek cumhuriyetçiler, demokrasiye 
inananlar, Türkiye'de gerçekten barışın hüküm sür-
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meşini isteyenler, millî bütünlüğe değer verenler gö
nüllerini yaklaştırmaya çalışmalıdırlar. Gerçek tehli
keleri doğru teşhis ederek bunların üzerine birlikte 
yürümek bütün milliyetçilerin müşterek görevidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe müza
kereleri vesilesiyle Hükümetin bazı alanlarda yaptı
ğı icraata ve izlediği politikaya dair düşüncelerimi
zi belirtmek istiyorum. 

Gerçek şudur ki, 9,5 aylık itkidarı zamanında 
Parlamentodan işçiler, köylüler, emekliler yararına 
tek bir kanun çıkarmamış olan Ecevit Hükümetinden 
sonra, bugünkü Hükümet, sosyal güvenlik ve sosyal 
adalet alanında çok büyük işler yapmıştır. 

Geçenlerde Hükümetin sosyal alandaki icraatını 
özetleyen, basın toplantısının sonunda, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı 
ve Bakanlıklararası Sosyal îşler Komitesi Başkanı 
Profesör Turhan Feyzioğlu aynen şöyle diyordu: 

«Hükümet, sosyal alanda programına aldığı bü
tün konulara ciddiyetle eğilmiş, bunları kısa zaman
da karara bağlamış, tasarı hline getirmiş Meclislere 
sevk etmiştir. Bunlrın birçoğu da kısa zamanda sonuç
landırılıp, kanunlaştırılmıştır.» 

Profesör Feyzioğlu bu konuşmasına şöyle devam 
ediyordu: 

«Kısa zamanda yapılan çalışmalara yenileri dur
madan eklenecek ve Hükümet, milliyetçi, sosyal ada
let ve sosyal güvenlik anlayışının gereklerini yerine 
getirecektir. 

Biz herkesin insanca yaşadığı, hiç kimsenin, ya
rın ne olacağım, nasıl geçineceğim diye korkmadığı, 
her yurttaşın yarına güvenle baktığı bir Türkiye is
tiyoruz. Biz, komünizm esaretinin giremediği, yok
sulluğun ve fakirliğin yok edildiği mutlu, ileri, hür 
bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir Türkiye'ye giden yol 
yabancı ideoloji taklitçiliğinden, komünist tekerleme 
şablonculüğundan geçmez, çağdaş ilimden geçer. 
Böyle bir Türkiye'ye giden yol sınıf kavgacılığından, 
her türlü iç kavga kışkırtıcılığından geçmez; millî be
raberlik ve bütünlükten, huzurdan geçer. Böyle bir 
Türkiye'ye giden yol yıkıcılıktan değil, yapıcılıktan 
geçer. Biz bu yapıcı tutumu temsil ediyoruz.» 

Sosyal adalet ve sosyal güvenlik alanında icraat 
yapmakla, göğsüne «Ben solcuyum» diye yafta asma 
arasında büyük fark vardır. Önemli olan sözler de
ğil, icraattır. Miliyetçi sosyal adalet anlayışına sahip 
olanlar sınıf kavgasını kö diklemezler; fakat millet 
sevgisinden doğan bir heyecanla ve hizmet aşkiyle 
sosyal alanda, sosyalist ideoloji taklitçilerinin yapa
madıkları pek çok olumlu icraatı yaparlar. 
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Milliyetçi Partiler Koalisyonu olarak işbaşında 
bulunan bugünkü Hükümetin, yoksul ve dar gelirli 
zümreler yararına çeşitli bakanlıkların gayretleri ve 
ahenkli çalışmalarıyle, sosyal alanda yaptığı hizmet
ler, Meclise sevk ettiği tasarılar listesi gerçekten ik
tidar hesabına iftihar vericidir. 

Bu hizmetleri kısaca özetleyip hatırlatmak istiyo
rum: 

L Emekliler arasında en çok istirap çekenler; 
aylıkları dondurulmuş ve sabit kalmış olan işçi emek
lileri, işçi dul ve yetimleri, malûl işçilerdir. 

Hükümetimiz vaat ettiği gibi, bu konuyu süratle 
çözmüş, işçi emeklisi, dul ve yetimleri arasında en 
düşük seviyede aylık alanlara % 85 oranında zam 
sağlamıştır. 

Ayrıca, kanunun uygulama tarihi 1974 yılından 
başlatılarak geçmişteki haskızlık bir ölçüde telâfi 
edilmiş ve bir yıllık fark bu emektar ve mağdur yurt
taşlarımıza topluca ödenmiştir. 

2. Çıkarılan kanunla işçi emekli, dul ve. yetim
lerinin aylıkları donmuşluktan kurtarılmış; bu aylık
ların iki yılda bir gözden geçirilmesi ve değişen şart
lara uygun hale getirilmesi için gerekli hukukî im
kânlar sağlanmıştır. 

3. Sağlık sigortasının kapsamı genişletilerek 
emekli işçilerin eş ve çocukları da sağlık sigortası 
kapsamına alınmışlardır. 

4. Yalnız emekli işçilerin değil, bütün işçilerin 
bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları sigorta 
kapsamının dışında idiler. 506 sayılı Kanunda yapı
lan değişiklikle, ana ve bablar sigorta kapsamına alın
mıştır. Tedrici şekilde bütün yurda yayılacak olan 
bu uygulamaya başlanmış bulunulmaktadır. 

5. Evlerde, ev hizmetlerinde çalıştırılan yurttaş
larımız sosyal güvenlikten mahrumdurlar. Bunların, 
Sosyal Sigortalar kapsamına alınarak güvenliğe ka
vuşturulması için hazırlanan tasarı Türkiye Büyük 
Milet Meclisine sunulmuştur. 

6. Sosyal güvenliği bütün yurttaşlara yayma yo
lunda güçlü bir adım daha atılmış; tarım ve orman 
işçilerinin ve ailelerinin sigorta kapsamına alınması
nı öngören tasarı Hükümetimiz tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Bu tasarı mil
yonlarca yurttaşımızı ilgilendirmektedir. 

7. Sosyal güvenlik bakımından büyük bir ihtiya
cı karşılayacak olan Genel Tarım Sigortası Kanun 
Tasarısı da Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş; böylece 
Hükümet Programında yer alan önemli taahhütler
den biri daha yerine getirilmiştir. 

34 — 
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8. İşçilerimizin sigortalılık süreleri bakımından 
değerlendirilememiş olan geçmiş hizmetlerini, borç
lanma yolu ile değerlendirmek imkâmnı sağlayan ve 
büyük bir ihtiyacı karşılayacak kanun değişikliği ger
çekleştirilmiştir. , 

9- İşçilerin kıdem tazminatının önemli kısmı ver
giden muaf hale getirilerek, Türk işçisine büyük bir 
hizmet daha yapılmıştır. 

10. İşçilerin kıdem tazminatını 15 günden 30 
güne yükselten Kanun, her iki Meclisten geçirilerek, 
yürürlüğe konmuştur. 

11. Çalışan kadınların 20 yılda emekli olabilme
sini sağlayan kanunun çıkarılması da Hükümetin va
atleri arasında idi. Bununla ilgili iki kanundan biri, 
her iki Meclisten geçirilerek kesinleşmiştir. Diğeri 
kanunlaşmak üzeredir. Bu tahhüt de yerine getirilmiş
tir. 

12. İşçilerimizin Sosyal Sigortalar Kurumundan 
yeterli miktar ve seviyede mesken kredisi alabilme
sini sağlayacak Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıka
rılmıştır. 

13. Bağkur'un, küçük esnaf ve sanatkârların ko
nut sahibi olmalarını kolaylaştırması amacıyle gerek
li Hükümet kararları alınmış ve küçük esnaf ve sa
natkârlara sağlanan konut kredileri artırılmıştır. 

14. Gecekondu önleme bölgelerinde ev yaptıran
ların faiz yükü yarıya indirilmiştir. 

15. Tabiî afetlerden zarar gören ve kendilerine 
Devletçe konut yaptırılan afetzede yurttaşlarımızın 
geri ödeme yükü azaltılmıştır. (C. H. P. sıralarından 
«Bütçeden bahset, bütçeden» sesleri.) 

Sayın Başkanım, bu arada «Bütçeyi anlat» diyen 
arkadaşlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum: 
Ben burada yalnızca, istismarı yapılan Sayın Ecevit 
Hükümetinin 1974'te yapmadığı sosyal adaletle ve 
sosyal güvenlikle ilgili işleri ve bu Milliyetçi Hükü
metin 1975 yılında yaptığı işleri, faaliyetleri sırası 
ile anlatıyorum. Bu anlatışım, 1975 yılı Bütçesinin, 
bu Hükümet tarafından uyglanışının tahlilidir. 

16. Sel, dolu, don, hastalık, haşere, kuraklık, yan
gın gibi afetlerden zarar gören ve üretim gücünü kay
beden köylü ve çiftçilere, kendilerini yeniden üretici 
hale getirilecek şekilde yardımda bulunmak amacıyle 
bir fon kurulmasını öngören kanun tasarısı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 

17. Genel Sağlık Sigortası Tasarısı hazırlanıp 
Meclise verilmiştir. Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe 
girinceye kadar, fakir hastaların Devlet hastanelerin
de parasız tedavi edilme imkânları genişletilmiş ve 
formaliteler basitleştirilmiştir.N 
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18. İstiklâl Savaşı gazilerimizin aylığını artırma 
kararı verilmiştir. 

19. Köylerimizi ışığa kavuşturmak ve fakir köy
leri elektriksiz bırakmamak için, sosyal adalete yö
nelmiş bir tedbir olarak, elektrik hizmetleri için köy
lüye yüklenen *% 30 mecburî katılma payının kaldı
rılmasına karar verilmiş; bu gelirin başka kaynaktan, 
daha adil şekilde sağlanmasını öngören Hükümet ta
sarısı Parlamentoya sevk edilmiştir. 

20. Küçük esnaf ve sanatkârları gereksiz def
ter tutma külfetinden kurtaracak olan tasarı, Parla
mentoya sunulmuştur. Diğer tekliflerle birlikte görü
şülerek olgunlaştırman bu tasan da Meclisimiz tara
fından kabul edilmiştir. 

21. Küçük çiftçilerin ve balıkçıların, sosyal ada
lete aykırı hale gelmiş vergi muafiyet sınırlarının dü
zeltilmesini ve artırılmasını öngören tasarı da Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

22. Orman köylerinin geçim şartlarını düzeltebil
mek için kesme, taşıma ücretleri artırılmış ve orman 
köylüsü lehine önemli kararlar yürürlüğe konmuş
tur. 

23. Borçlu durumdaki küçük çiftçi ve köylülerin 
de gübre kredisinden yararlanması sağlanmış, küçük 
çiftçi ve köylülerin gübre alımında peşin ödeme kül
fetinden geniş ölçüde kurtarılması temin edilmiştir. 

24. Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili konuları bü
yük önemle ele alan Hükümet, bu konuda kanun ta
sarısı hazırlayıp Parlamentoya sunmuştur. Bunlardan 
dördü komisyonlardan geçmiş bulunmaktadır. Söz 
konusu kanunlardan biri yurt dışındaki işçilerimizin 
tasarruflarını daha iyi değerlendirmek ve kendile
rine işyeri açma, tarımsal üretimlerini artırma veya 
konut edinme bakımından daha geniş imkânlar sağ
lamak amcmı gütmektedir. 

25 Yurt dışındaki işçilerimiz'in pasaport sürele
rini 2 yıldan 5 yıla çıkaran tasarı Parlamentodadır. 

26. Gümrük Kanununda işçiler aleyhine yorum
lanan ve isçilerimizi üzen bazı hükümler vardı. Bun
ları değiştiren Hükümet tasarısı Parlamentoya sunul
muş ve kabul edilmiştir. 

27. Yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının Tür
kiye'de geçerli diploma almalarını kolaylaştıracak bir 
tasarı da Parlamentoya sunulmuş bulunmaktadır. 

28. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Ku
ruluş Kanunu Parlamentodan geçirilmiş ve kuruluş 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu da özellikle yurt dı
şındaki işçilerimiz bakımından büyük imkânlar sağ-
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layacaktır; sanayi kalkınmamızı hızlandıracak ve sa- I 
nayiin yurt sathına dengeli olarak yayılmasını sağla- I 
yacaktır. I 

29. Yurt dışında çalışan ve çok değerli bir vatan I 
hizmeti yapmakta olan işçilerimizin askerliklerini 1 
Kasım 1976'ya kadar erteleyen bir kararname Hükü- I 
metimizce kabul edilmiştir. Bu kararnamenin hükmü I 
sona ermeden yurt dışındaki işçilerimizin askerlikle- I 
rini 29 yaşına kadar ertelemek amacıyle Hükümeti- I 
mizce hazırlanıp Parlamentoya sunulmuş olan kanu- I 
nun her iki Meclisçe de kabul edileceğine inanıyoruz. I 

30. Milliyetçi Hükümet, programında yer alan I 
önemli taahhütlerden birini daha gerçekleştirerek; I 
kimsesiz, her türlü gelirden yoksun, geçim kaynağı I 
bulunmayan 65 yaşını aşmış yaşlı yurttaşlara aylık I 
bağlanmasını öngören bir kanun tasarısını Parlamen- I 
toya sunmuştur. I 

31. Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye' I 
deki hizmetleri ile yurt dışındaki hizmetleri birleşti- I 
rilerek, bu birleştirme sonunda 25 yılını dolduranla- I 
rın, 65 yaşını beklemeden emekliye ayrılabilmelerini I 
ve tam emekli aylığı alabilmelerini sağlayacak Hü- I 
kümet tasarısı Parlamentoya sunulmuştur. I 

İşçinin çalıştığı yabancı ülke kanunlarına göre, I 
o ülkenin Sosyal Sigortalar Kurulu 65 yaşına kadar I 
emekli aylığı ödemese bile, işçiye Türkiye Cumhu- I 
riyeti Sosyal Sigortalar Kurumu, bütçeden destek ala- I 
rak, emekli aylığı bağlayacaktır. I 

Yabancı ülkedeki Sigorta Kurumu ödeme yapma- I 
ya başlayınca, bu ödemeleri, Devlet tahsil edecek- I 
tir.- I 

32. Taban fiyatlan, ürünlerimizin ihraç kabili- I 
yetini yoketmeden, pahalılığı körüklemeden, köylü- I 
nün alınterini ve emeğini değerlendirecek şekilde tes- I 
p.it edilmiştir. I 

Ayrıca, sosyal bakımdan korunmaya muhtaç olan I 
kurak bölgelerin, özellikle Orta - Anadolunun hübu- I 
bat üreticisine, kilo başına daha yüksek bir fiyat J 
ödemek suretiyle sosyal açıdan büyük önem taşıyan I 
bir yenilik getirilmiştir. I 

33. Köye ve köy hizmetlerine ayrılan ödenekler- I 
de gerçekleştirilen büyük artışlar da, hizmetlerin da- I 
ğıîırm yoluyle sosyal adaleti yaygınlaştırıcı bir etki I 
yapacaktır. I 

1950'ye kadar sadece 4 köyüne, 1960'a kadar sa- I 
dece 171 köyüne elektrik gidebilmiş olan Türkiye' I 
de, bugün 1 yılda 1 000 köye elektrik getirilmesini I 
dahi yeterli bulmayan bugünkü Hükümet, yılda 2 I 
binden fazla köye elektrik götürebilmek için gerek- I 
li çalışmalara girmiştir. I 
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Yeraltı suyu sondajlarının artırılması, hayvancılığın 
teşviki gibi konularda alman kararlar da, ekonomik 
yararlan yanında köylüye daha çok sosyal adalet 
götürecek tedbirlerdir. 

34. Milliyetçi Hükümet, köy kalkınma koopera
tiflerine ayrılan Ödenekleri artırmak suretiyle, küçük 
sanayi projelerinin köylere kadar girmesini teşvik edi
ci bir politika izleyecektir. 

35. Geri kalmış bölgelerde yatırımları teşvik 
için 1976 bütçesine konan 1 milyar liralık fonun, 
yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölgelerinde, birçok 
yeni projelerin ele alınmasını sağlayacağı aşikârdır. 

Bu fonun ekonomik yararları yanında, bölgeler-
arası sosyal adalete yapacağı katkı da meydandadır. 
Bu fonun kurulması, «bölgelerarası adalet» konusun
da söylenen yüzlerce nutuktan çok daha etkili bir 
sosyal ve ekonomik tedbirdir. 

36. — Yetim işçi kızlarının, 18 yaşını doldur-
salar da, evlenmemiş iseler yetim aylığından "mah
rum kalmamaları sağlanmıştır. 

37. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, vefat 
eden emeklilerin ailelerine ödenen cenaze yardımı 
% 50 artırılmıştır. 

Bu hizmet listesi, parlak denecek kadar başarılı 
bir listedir. «Sosyalistiz» diyenlerin, 9,5 ay iktidarda 
kalıp, seçim beyannamelerinde ve Hükümet Progra
mında işçiye, köylüye, geri kalmış bölgelere, emekli
lere vaat ettikleri hiç bir kanunu çıkaramamış olduk
ları düşünülürse, milliyetçi bir görüşle ve samimî bir 
sosyal adaletçi, sosyal güvenlikçi anlayışla konulara 
eğilen Hükümetin yaptığı hizmetin değeri ve büyük
lüğü daha iyi anlaşılır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, sosyal 
alanda Hükümetçe ele alındığını ve üzerinde çalışıl
dığını bildiğimiz bazı önemli konuların da en kısa za
manda sonuçlandırılmasını diliyoruz. Grupumuzun 
dileklerini şöyle özetleyebilirim : 

a) Memur Yardımlaşma Kurumu, Kanunu biran 
önce çıkarılmalıdır. 

b) îşçi Yardımlaşma Kurumu Kanunu gecikme
den çıkarılmalıdır. 

c) Kimsesiz çocuklar için yeni ve hamleci bir 
tasarı getirilmelidir. 

ç) Köy çocukları için okuma imkânlarını artıra
cak yeni tedbirler, bu arada ilçe ve il merkezlerin
deki orta dereceli ve meslekî okullar yanında çok sa
yıda pansiyonlar kurulması düşünülmelidir. 

d) Meclisimizde bulunan sosyal hizmetler kanu
nu biran önce çıkarılmalıdır. 
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e) 1970 öncesi memur emeklilerinin durumu dü
zeltilmelidir. 

f) Asgarî geçim indirimi yeni şartlara uydurul-
malıdır. 

g) Memurlar için de emeklilik ikramiyesi 30 aya 
yükseltilmelidir. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanı ve değerli milletve
killeri; yüksek müsaadenizle teferruata girmeden, 
zamanınızı almadan ve benden sonra konuşacak 
sayın grup sözcülerine daha çok zaman bırakmak 
maksadıyle kısa ve öz olarak; 1975 yılında Hüküme
tin bu saydığım sosyal faaliyetlerine ilâve olarak, 
ekonomik konulardaki uygulamasını ve yaptığı faali
yetler ile 1976 yılı Bütçesinin hazırlanışı, hususiyet
leri, gaye ve hedefleri hakkında kısa kısa tahliller ve 
değerlendirmeler yapmak istiyorum. 

1. 1975'te gayri safi millî hâsılanın büyümesini, 
yıllık millî gelirin ve fert başına yıllık gelirin artma
sını, Milliyetçi Parliter Koalisyon Hükümetinin isa
betli ve başarılı çalışmasının bir göstergesi telâkki 
ediyoruz. 

Son 4 yılda milletimizin ekonomik gücünün ve 
ekonomik büyümesinin ölçüsü demek olan cari fiyat
larla gayri safi millî hâsıla ve yılık gelir artışı şöy
le olmuştur : 

1973 yılında GSMH 308 milyar Türk Lirası, 
millî gelir artışı % 5,5'tir. 

1974 yılında GSMH 420 milyar Türk Lirası, 
millî gelir artışı % 7,4'tür. 

1975 yılında GSMH 538,5 rrtilyar Türk Lirası, 
millî gelir artışı % 7,9'dur. 

1976 yılında GSMH 602,7 milyar Türk Lirası 
millî gelir artışı % 10,9 
olarak hedef alınmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde öngörülen 
GSMH'daki artış % 7,9'dur. 

Buna göre 1973 ve 1974'te plan hedefinin altında 
kalınmıştır. 1976'da büyük gayret sarf edilerek Üçün
cü Beş Yıllık Planın öngördüğü % 7,9 kalkınma hızı
na ulaşılmaya çalışılacaktır. 

1975'teki iktisadî faaliyetler neticesinde kalkınma 
hızımız, Üçüncü Beş Yıllık Planın öngördüğü ve he
def aldığı % 7,9 hedefini aynen bulmuştur. 

. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre, bugün 
dünyada, 149 müstakil ve 68 bağımlı olmak üzere, 
217 ülke arasında Türkiye; 41 milyon nüfusu ile baş
tan 16 ncı sıradadır. 

780 bin kilometrekare arazi büyüklüğü ile 36 ncı 
sıradadır. 
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1975 yılındaki 538,5 milyar liralık veya 36,5 mil
yar dolarlık GSMH ile 21 nci sıradadır. 

1975 yılında fert başına 13 460 lira veya 913 do
lar ile 217 devlet arasında 40 ncı sıradadır ve bu ra
kamlar Türkiye'nin büyümekte olduğunu gösteriyor. 

2. 1976 yılı Konsolide Devlet Bütçesinin artmış 
olmasını Türkiye'nin büyümesinin neticesi olarak ka
bul ediyoruz. Son 3 yıldaki konsolide bütçe artışları 
şöyle seyretmiştir : 

1974 Konsolide Bütçesi 83,1 milyar Türk Lirası, 
1975 Konsolide Bütçesi 108,4 milyar Türk Lirası, 
1976 Konsolide Bütçesi 154,2 milyar Türk Lirası

dır. 
Bu rakamların tetkikinde 1976 bütçesinin, Cum

huriyet tarihimizin en büyük bütçesi ve Türkiye'yi 
bugüne kadarkilerinin en fazla büyütücü, yatırımları 
yaptırıcı sosyal bir bütçesi olarak görülmektedir. 

10 sene evvel 1966'nın 15 milyar liralık bütçesine 
karşılık 1976'da 154 milyarlık bir bütçeye sahip ol
mak; 10 sene evvel vatandaşlarımızın bankalardaki 
15 milyarlık mevduatına karşılık 1976'da 150 milyar
lık mevduata sahip olmamız, para değerindeki değiş
melerin etkisi hesaba katılsa bile, şüphesiz sevinilecek 
bir husustur. Bunlar Türkiyemizin büyümekte olduğu
nu göstermektedir. 

1976 yılı Bütçesinin takriben 80 milyarı cari mas
raflara, başlıca kalemler olarak; ücretlere ve aylıklara, 
savunma giderlerine ve eğitim cari harcamaları gibi 
gelişme harcamaların sarf edilecektir. Geri kalanı 
transfer ve yatırımlara gidecektir. 

3. 1976 bütçesi ile getirilen sosyal adalet ve sos
yal güvenliği sağlayacak olan muhtelif fonları çok 
faydalı ,ve isabetli buluyoruz. 

a) 1 milyar liralık fon ile, başta Doğu ve Gü
neydoğu illerimiz olmak üzere geri kalmış bölgeleri
mizin kalkınmasının hızlandırılması sağlanacaktır. 
Geri kalmış bölgelerimiz için konmuş olan bu para 
geri kalmış bölgelerimize ayrılan paranın elbetteki ta
mamı değildir. 

1976 bütçesi ile coğraî ve zümrevî kalkınma den
gesizliğinin giderilmesine ve köy kalkınma hizmet
lerine büyük önem verilmiştir. 

b) Hükümet, programındaki taahhüdüne sadık 
kalarak 1 milyar liralık bir fon tahsis edecek; Ta
rım Sigortası, Sağlık Sigortası ve 65 yaşından yukarı 
yardıma muhtaç ihtiyarlara maaş bağlanması işini 
tahakkuk ettirecek ve böylece yeni sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik hizmetlerinin ihdas edilmesi ve geniş
letilmesine imkân sağlamış olacaktır. 
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Hükümetin şimdiye kadar her türlü sosyal güven
likten mahrum 30 milyondan fazla çiftçinin ziraatini 
ve sağlığını korumak ve yardıma muhtaç ihtiyarları
mızın bakımını sağlamak için yaptığı icraatiyle Cum
huriyet tarihimizin en faydalı, en hayırlı ve en cesur 
sosyal güvenlik hizmetini ele almış olmasından dolayı 
memnuniyetimizi beyan etmeyi borç bilirim. 

4. 1976 bütçesinin hazırlanışı, T. B. M. M. ne ve
rilişi, program dokümanların zamanında neşredilişi : 

Koalisyon Hükümeti, 1976 bütçesini Üçüncü Beş 
Yıllık Planı, 1976 uygulama programı gaye ve he
deflerine, Koalisyon Protokolüne, ve Hükümet Prog
ramına uygun olarak ve hür demokratik rejim içinde 
büyütmek istediği Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarına uygun olarak hazırladığı 1976 Bütçesini, 
Anayasamızın öngördüğü zamanda, 30 Kasım 1975'te 
T. B. M. M.'ne sevk etmiştir. 

Uygulama programını da 3 Ocak 1976'da ve büt
çe program tedbirlerini ihtiva eden tedbirler doküma
nını ve kararnamesini de 31 Ocak 1976'da neşretmiş-
tir. 

Bu dokümanların neşri, 1974 yılında Sayın Ece-
vit'çe bütçe dokümanlarının^ neşredildiği aynı tarih
lerde veya onlardan daha önce yapılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi de Bütçenin ihtiyaçlara 
göre tahsisine geliyorum. 

Gerek 1974 ve 1975'ten, 1976'ya sirayetli taahhüt
lerin ve yatırımların ifası ve gerekse 1976'da karşı
lanacak cari masrafı gerektiren 1 milyondan fazla 
devlet memurunun kadro ihtiyaçları, plana programa, 
kanuna ve taahhüde bağlı cari, yatırım ve transfer 
harcamaları bu Bütçe ile iyi tespit ve hesap edilerek 
isabetli ve doğru konmuştur. 

Hükümetin, 1976 Bütçesinde açıkça belirttiği şe
kilde, dış ve iç güvenliği ilgilendiren Silâhlı Kuvvet
lerimize, Jandarma ve Polis kuvvetlerimize, eğitime, 
köy kalkınma hizmetlerine, enerji ve tabiî kaynak1 

lara, sağlık ve sanayi kalkınma hizmetlerine geçmiş 
yıllardan daha fazla önem ve ödenek vermesini mem
nuniyetle ve şükranla karşılıyoruz. 

— 1976 Bütçesinin özelliklerini şu şekilde hülâsa 
edebiliriz : 

a) 1976 Bütçesi bir istikrar bütçesidir, iktisadî 
istikrar bütçesidir. 

b) 1976 Bütçesi bir büyüme, Türkiye'yi büyüt
me bütçesidir. Tesiri önümüzdeki pek çok uzun yıl
lara sirayet edecektir. İstikbalde kalkınacak oian 
Türkiye'nin temelini atacaktır. 
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c) 1976 Bütçesi, sosyal muhtevası Cumhuriyet 
tarihimizdeki bütün bütçeler içerisinde en fazla olan 
bir bütçedir. 

d) 1976 Bütçesi, sosyal adalet sağlayan bir büt
çedir. Çünkü, bilhassa Sayın Cumhuriyet Halk Parti
liler tarafından yalnız sözü edilen ve yalnız istismarı 
edilen ve fakat sözden başka millet için hiç bir şey 
yapılmayan, verilmeyen, sosyal adaletin, sosyal 
güvenliğin bütün icapları, ya 1975 yılında yapılmış 
veya 1976 yılında kesin olarak yapılması yoluna gi
rilmiştir. Bundan dolayı, Sayın Milliyetçi Hükümeti 
memnuniyetle karşılıyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler; A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

1976 Bütçesi geniş kapsamlı bir hizmet bütçesi
dir. ' 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin, programın
daki vaadine uyarak memurlarımızın asgarî geçim in
diriminin artırılmasını ve memur emekli ikramiyesini 
30 maaşa çıkarmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Bu, şimdiye kadar 
yapılmayan ve yalnız istismarı yapılan isabetli bir 
icraat olacaktır. 

1976 yılında, çalışan memurlarımızın ve Devlete 
uzun yıllar şerefli hizmetler yaptıktan sonra emekliye 
ayrılacak memurlarımızın dafa fazla tatmin edilmesi 
ve refaha kavuşturulmasını temin için, bütçe imkân
ları da dikkat nazara alınarak, katsayıyı artırma ye
rine çalışan memurlarımızın ve bilhassa küçük me
murlarımızın lehine olarak asgarî geçim indiriminin 
yükseltilmesini ve emekli olacakların ikramiyelerinin 
30 maaşa çıkarılmasını çok isabetli buluyoruz. Şayet 
kat sayı 9'dan 10'a çıksa idi, hem Devlet Bütçesine 
daha çok yük binecek ve hem de küçük memurları
mızın eline daha az para geçecekti. Şöyle ki, bir kat
sayı artınca 15 nci dereceden küçük bir memurun eli
ne fazladan en fazla ayda 100 lira ve 12 ayda da 
1 200 lira geçerdi. Birinci dereceden bir memurun 
eline ise, bir ayda takriben 500 lira ve 12 ayda da 
azamî 6 000 lira geçerdi. Böyle bir hal tarzı küçük 
memur aleyhine ve çok dengesiz olurdu, sosyal ada
lete uygun olmazdı. Halbuki makul bir şekilde as
garî geçim indirimi artırılınca; küçük ve büyük bü
tün memurların eline adil ölçüler dahilinde daha çok 
para geçmiş olacaktır. 

Hükümetin bu tutum ve icraatı, çalışan ve emek
liye ayrılacak olan Devlet memurlarımızın refahını 
artırmaya verdiği değeri göstermektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Partiler Koalis- I 
yon Hükümetinin iktisadî faaliyetlerine devam ediyo
rum. I 

Cumhuriyet Halk Partisi, 1973 seçim meydanların
da halka ucuzluk vaat etti; biliyorsunuz... Pahalılık I 
ve enflasyon konusu üzerinde biraz durmak istiyo- I 
rum. . I 

Cumhuriyet Halk Partisi, hayat pahalılığının sunî I 
olduğunu, kendisi Hükümet olursa köklü tedbirlerle I 
çok kısa zamanda pahalılığı kaldırabileceğini söyledi I 
ve söylemeye devam ediyor. Hükümet olduktan kısa I 
bir müddet sonra halkın, köylünün, dar gelirlinin, I 
şoförün ve sanatkârın, işçinin, işverenin, sanayicinin; I 
fakir fukaranın, hâsılı bütün milletin kullandığı akar- I 
yakıta, elektriğe, yağa, şekere, una, ekmeğe, giyece- I 
ğe, fennî gübreye, ziraî ve sağlık ilâçlarına, demire, I 
çeliğe, çimentoya ve kâğıda velhâsıl her şeye aşırı I 
zamlar koydu Sayın Ecevit Hükümeti. «Bu^ yaptığın I 
zamlar nedir?» diyenlere, Saym Ecevit cevap olarak I 
«Zam şifadır» dedi. Hakikatte Sayın Ecevit'in yaptı- I 
ğı bu ölçüsüz zamlar milletimiz, iktisadî ve sosyal I 
hayatımız için öldürücü birer zehirdir. I 

1974'te Sayın Ecevit iktidarı zamanında yapılan I 
bu zamlarla birlikte hayat pahalılığı, fiyat artışları I 
miktarı ve hızı, milletimizin sosyal ve ekonomik ha- I 
yatını perişan eden, para değerini düşüren, ticarî, I 
malî ve iktisadî istikrarı bozan en büyük belâ ve bir I 
numaralı düşman olan enflasyonu meydana getir- I 
di. 1974 yılı bütün Türkiye'ye şamil ve içinde binden I 
fazla mal çeşidini ihtiva eden toptan eşya fiyatları I 
yıl ortalamasına göre 1974'teki toptan eşya fiyat ar- I 
tısı ve enflasyon artış hızı, 1973 yıl ortalamasına gö- I 
re, % 29,5, yani yuvarlak olarak sizin zamanınızda I 
% 30'a yükselmiştir. I 

Milliyetçi Partiler Hükümetinin aldığı iktisadî ka- I 
rar ve tedbirler ile, 1975 yılında toptan eşya fiyat I 
artışları ve enflasyon, Sayın Ecevit iktidarı zamanın- I 
da, 1974 yılında % 30 gibi korkunç bir seviyeye I 
ulaşmış iken, % 30 nispetinden, % 10 nispetine in- I 
dirilmiştir. Bu, Milliyetçi Partiler Hükümetinin en I 
büyük başarılarından, iktisadî gayretlerinden biridir. I 
1975 yılında, yıl sonu itibariyle görülen toptan eşya I 
fiyatı artışının önemli kısmı, 1 Ocakla 31 Mart ara- I 
sındaki 3 aylık döneme aittir. Bugünkü Hükümetin I 
işbaşına geldiği Nisan ayından bu yana, toptan eşya I 
fiyatlarında artış çok azalmıştır. Aylara göre çok I 
ufak artışlar, bazan düşüşler olmuş; düşüşler ve .ar- I 
tıslar yekdiğerini telâfi etmiş ve 9 ayda aşağı yukarı I 
istikrar durumu muhafaze edilebilmiştir. Yıl ortala- | 
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malarına göre, 1975 yılında toptan eşya fiyatları ar
tış hızı 1974'teki hızın üçte birine indirilmiştir; bu 
cümleyi tekrar ediyorum, 1975 yılında Milliyetçi Hü
kümetin jktisadî kararları ile, 1974 yılındaki toptan 
eşya fiyatlarının artma hızı üçte bire indirilmiştir. 
Rakamlar yakından incelendiğinde görürüz ki, bu 
çok yavaşlamış fiyat artışı da, yılın ilk 3 ayındaki, 
yani bu Hükümetin göreve başlamasından evvelki 
döneme attir. 

Qeçinme endekslerinde, şüphesiz farklı bir du
rum vardır. Fakat geçinme endskelerindefci hareket
ler, toptan eşya fiyatlarındaki istikrarı veya artışı be
lirli bir zaman fasılası ile kovalar. İstikrarın geçin
me endekslerine yansıması, pahalılığın yansımasın
dan daha da geç olmaktadır. Bunun % 15 - 16'sı yıl 
içerisinde geçinme endekslerine yansımıştır. Bir kıs
mı da 1975'te yansımıştır. 

Enflasyon hızını bu şekilde düşürmesi, Milliyetçi 
Partiler Hükümetinin takdire değer ekonomik bir 
başarısıdır. İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtına 
dahil 24 memlekette ve Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunu teşkil eden memleketlerde enflasyon hızı % 8 
ilâ i% 11 arasındadır. 

Bugün ı% 10 toptan eşya fiyat artışı ve enflasyon 
hızı ile, yukarda ismi geçen OECD memleketleri ara
sında, 23 memleket arasında 11 nci sırayı teşkil et
mektedir Türkiye. Bu, bugünkü Milliyetçi Partiler 
Topluluğu Hükümetinin, iktisadî yolda doğru gitti
ğinin en aelirgin bir göstergesidir. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Pahalılıkta ise 
dünyada .-.ondan 3 ncü ama... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hayır efen
dim... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — 217 devlet ara

sında Türkiye, hayat pahalılığında 26 ncı, dünyanın 
ekonomik ve malî bloku olan 23 OECD devleti ara
sında ise iO'ncudur, ortadadır. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Dünyada 146 dev
let var, nereden çıkardın 217 devleti? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Türkiye, ka
ramsar görünmeye ve gösterilmeye çahşılamayacak 
kadar iyi bir durumda, iyiye giden bir durumdadır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, gürültüler.) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1974'te Tür
kiye, Ecevit iktidarı zamamnda toptan eşya fiyat ar
tışı ve enflasyon hızı ile 23 OECD, Ortak Pazar ve 
Avrupa ülkeleri arasında en başta geliyordu. 
1974'te Türkiye, Avrupa'nın; ben medeniyim, 
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ben maliyeden, ben iktisattan anlarım diyen memle
ketlerinin içinde dahi yer alamıyor, en sonda geliyordu. 
Bugün ise o ülkeler içerisinde son sıralarda yerini al
maktadır. 

1975 sonunda Türkiye'de fiyat ve enflasyon ar
tışlarında yavaşlama olmuş ve nispî istikrar sağlan
mıştır. 1975'te Milliyetçi Partiler Hükümetimin sağla
dığı bir durum, 1976 bütçesini uygulamaya başlaya
cağımız 1976 yılı için malî ve iktisadî hayatımız ba
kımından, sevindiricidir. 

1975'te Milliyetçi Patiler Hükümeti, Türkiye'nin 
kalkınma hızını % 7,9'a ulaştırmıştır.; 

Hükümetimiz, 1975 yılındaki 10 aylık iktidarı za
manında aldığı isabetli ve doğru kararları ve icraatı 
ile Türkiye'nin iktisadî büyüme ve kalkınma hızını, . 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında hedef olarak 
alınan % 7,9'a çıkarmaya muvaffak olmuştur. Hükü
metlimiz için bu da büyük bir iktisadî başarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, OECD memleketlerinde, 
1975 sonunda yıllık büyüme hızı, ortalama sadece 
\°/o 1,5'tir. Bunlara mukabil; 1975'te, memleketimiz
deki güç şartlara ve anarşik olaylara rağmen, 1973 
ve 1974'teki düşük kalkınma hızı seviyesine nazaran 
1975te kalkınma hızımızı % 7,9'a çıkarmamız ve yi
ne 1973 ve 1974'te % 30 gibi yüksek seviyede olan 
toptan eşya fiyat artışını ve enflasyon hızını % 30'dan 
;% 10'a düşüreib ilmemiz ve nispî fiyat istikrarı sağ
layabilmemiz, memleketimiz için cidden takdire değer 
bir başarıdır. 

1974 senesinde Sayın Ecevit Hükümetinin pamuk
la ilgili politikası ve icraatı, Türkiye pamuk müstah
siline, Türk tekstil sanayiine, Türkiye ihracatına ve 
Türkiye ödemeler dengesine çok büyük zararlar ver
miştir. 

1975 yılında, Milliyetçi Partiler Hükümeti zama
nında, pamuktaki bu feci durum ve zararlar tama-
mıiyle önlenmiştir. 

1974 yılına kadar Türkiye pamuk müstahsili, 
pamuğunu, hem Ticaret Bakanlığına bağlı kamu ku
ruluşlarına ve hem de özel teşebbüse satıyordu, Bu 
çeşitli alıcıların alım rekabetinden de pamuk müstah
sili köylü faydalanıyordu. 

1974 yılında Sayın Ecevit Hükümeti, pamuk alı
mını yalnızca yeterli teşkilâtı, elemanı, bilgisi, de
posu ve hazırlığı olmayan, ticaretten anlamayan Köy 
İşleri Bakanlığına yaptırdı. Pamuk müstahsilini de pa
muğunu yalnız bu kooperatiflere satmaya mecbur 
etti. Kooperatiflerce alınan pamuğun da, sadece bu 
kooperatifler vasıtasıyle iç ve dış piyasaya satılması-
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nı mecburî hale getirdi. Pamuğa 8 Türk Lirasından 
taban fiyatı ilân etti; fakat bu fiyat, umumiyetle 
işlemedi. Pamuk müstahsili, istihsal ettiği pamuğu 
kooperatiflere satabilmek için günlerce ve haftalar
ca kuyruklarda bekledi ve pamuğunu teslim edeme
di. Çiftçinin tarlasından kooperatife pamuk taşıttır
mak için kiraladığı traktör ve kamyonların kirası, sa
tacağı pamuk bedelinden fazla tutmaya başladı. 

Kooperatiflere pamuk teslimi için kuyrukta bek
leyen pamuk müstahsili çiftçinin, traktörü ve kirala
dığı kamyonların kuyruk uzunluğu 5 ilâ 10 kilomet
reyi buldu. Bu kuyruklarda güneşte, tozda, yağmurda 
ye yağışta günlerce ve haftalarca bekleyen köylü 
ve köylünün malını taşımak için arabasını, kamyonu
nu ve traktörünü kiralayan taşıyıcılar, kuyruklarda 
beklemekten canından bezdi. Pamuklar, yağmurdan 
ve yağıştan yollarda perişan odu, kalitesi bozuldu. 
Çiftçi, 8 Türk Lirası taban fiyatı olan pamuğunu 
bu şartlar içerisinde değerinin 3 - 5 Türk Lirası aşa
ğısına kısmen kooperatife ve çokcasını da önüne ge
lene, malını alabilene verdi. 

Senelerce aracıdan, sömürüden şikâyet eden 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ecevit, Devlet eliy
le pamuk müstahsilini aracıya hakikaten yalnız sö-
mürttürmekle kalmadı, aynı zamanda pamuk müstah
sili ve köylüyü bu gibilere, şimdiye kadar şikâyet 
ettiklerine boğdurdu da. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Bravo solcu Tos
yalı. 

DAVUT AKSU (Kars) — Bravo sosyalist. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Aylar geçtikten 

sonra bu şekilde alınan kalitesiz pamuklar, kısmen 
kooperatiflerin ve ekseri aracıların depolarında kaldı. 
Ne dışarıya ihracat yapılabildi ve ne de Türkiye 
tekstil sanayiinin pamuk ihtiyacı karşılanabildi. 

Bu durum, Cumhuriyet tarihinde Ecevit politi
kası ile meydana gelen en büyük pamuk faciasıdır. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Vay halk sömü
rücüleri vay. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu tarihe Ece
vit pamuk faciası olarak geçecektir ve bundan daha 
büyük kara tabloyu yapacak ikinci bir adam, belki 
de gelmeyecektir Türkiye'ye. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından «Bravo > sesleri, alkışlar. C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler). 

1975 yılında Milliyetçi Hükümet işbaşına gelir gel
mez, ilk iş olarak, pamuk faciasına el koydu. Kısa 
zamanda bu faciayı önleyerek pamuğun iç piyasada 
kullanılmasına ve dış piyasalara değeri fiyatına sa
tılmasına imkân yarattı. 
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1975 yılında müstahsil, son kilo pamuğuna kadar 
8 TL. taban fiyatından, kışa zamanda ve kolayca sat
maya muvaffak oldu. Tekstil sanayimiz tam kapasi
te ile çalışmaya başladı. 

Pamuk ipliği, pamuklu dokuma ve pamuk nor
mal olarak ihraç edilmeye başladı. 

Milliyetçi Partiler Koalisyon Hükümeti, Sayın 
Ecevit iktidarının 1974'te meydana getirdiği büyük 
bir pamuk iktisadî faciasını, böylece 1975 yılında ön
lemiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi de Mil
liyetçi Partiler Hükümetince 1975 yılında köylüye 
yapılan hizmetleri kısaca arz edeceğim: 

Sayın Ecevit, Nisan 1974'te aldığı Bakanlar Ku
rulu kararı ile kilosu 60 kuruş olan gübreyi 190 ku
ruşa, 160 kuruş olan gübreyi 450 kuruşa çıkararak, 
gübreye üç misli zam yaparak köylünün cebinden 
7,5 milyon lira almıştır. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — 7,5 milyar 
lira, bilemedin. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — O metni sen yaz
mamışsın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 7,5 milyar lira 
almıştır. 

Nisan 1975'te Milliyetçi Partiler Hükümeti, ilk iş 
olarak gübre fiyatlarını, toplam 5 milyar lira değerin
de ucuzlattı. Böylece, çiftçi gübreyi zamanında, ucuz
ca ve bolca tarlasına, bağına ve bahçesine atabildi. 

Böylece 1975 yılında, başta hububat mahsulümüz 
olmak üzere, bütün ziraî mahsullerimizin verimi ar
tırıldı. 

Bu sayede, tarihimizde ilk defa, rekor seviyede, 
14 milyon ton hububat mahsulünü 1975 yılında elde 
etme imkânını bulduk. 

1974 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 800 
bin ton hububat alabildi. 1975 senesinde ise, Milli
yetçi Partiler Hükümeti buğday taban fiyatını 1974 
senesindekinden daha fazla olarak, 235 - 250 kuruş
tan tespit etti. Bu fiyat tatbikat buldu. 1975 yılında 
Toprak Mahsulleri Ofisi Cumhuriyet tarihinde aldı
ğının en yüksek miktarı olan 3 300 000 ton hububat 
satınalabildi. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — 180 kuruş
tan. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu tarihimizde 
bir rekor idi. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Kaç kuruş
tan aldı, kaç kuruştan? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu miktar 1974 
senesinde alınanın takriben 4 misli idi. 

1975 senesinde, sadece hububattan Türk çiftçisi
ne Toprak Mahsulleri Ofisinin ödediği para, takriben 
8 milyar liradır. Buna mukabil, 1974 senesinde çiftçi
ye Ofisin ödediği hububat parası, sadece 2 milyar li
radan ibaretti. 

Şimdi Sayın Ecevit'e ve siz Cumhuriyet Halk Par
tililere sormak istiyorum: «Halktan yana, hakça dü
zeniniz bu mu idi? (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) Köylünün gübresine üç misli zam yapara^ köy
lüden yana olunur mu?. Olunmaz, 

Emekli İşçiler, Malul İşçiler, İşçi Dul ve Yetim
leri Kanununu biz getirdik. 

Bütün sosyal güvenliğe ve sosyal adalete muhtaç 
milletimizin 30 milyondan fazla insanına 9,5 aylık 
iktidarınız zamanında bir satırlık kanun teklifi yap
mayan sizlere hitap ediyorum. 

Milliyetçi Hükümet, 1,5 ay gibi kısa bir zamanda 
30 milyondan fazla yardıma muhtaç Türk halkına, 
sosyal adalet Ve sosyal güvenlikle ilgili bütün kanun 
teklif ve tasarılarını getirdiği halde, başta Sayın 
Ecevit, istismarını yaptığı Sayın Ecevit olmak üzere 
C. H. P.'liler 9,5 ayda tasan haline getirip bunlardan 
hiç birisini Bakanlar Kurulundan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderemedi. Milliyetçi Hükümet, 
tekrar ediyorum, 1,5 ayda iki Meclisten geçirip bun
ların birçoğunu kanunlaştırdı. Lafla halktan yana 
olunmaz, iş ile halktan yana, hizmet ile halktan yana 
olunur. 

1975'te, Hükümet, 1974'tekine nazaran daha fazla 
cinsteki ziraî mahsule, 17 çeşit ziraî mahsule, çift
çiyi memnun eden, sizin verdiğinizden daha fazla 
taban fiyatları vermiştir. 1974 yokluk yılı, 1975 yılı 
ise varlık yılı olarak Türk tarihine geçecektir. 1974'te, 
Ecevit iktidarında halkımız ve bilhassa 15 bin adet 
dağ ve orman köyünde yaşayan 12 milyon fakir köy
lümüz, yağ, un, gaz, şeker, bez yokluğunun büyük 
ıstırabını çekmiştir. Aynı ıstırabı diğer tüketim mad
delerinde bütün halkımız çekmiştir 1974'te. 1975'te 
Hükümet, mal yokluğu ile mücadelede, birkaç madde 
hariç, başarılı olmuştur. 

1974 yılında şekerin bir kilosu, yılbaşında 360 
kuruş, 1974 yılı sonunda, sizin iktidarınızın on aylık 
devresi sonunda 730 kuruş olmuştur. 

DAVUT AKSU (Kars) — Şimdi kaça, şimdi 
kaça? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 1975 yılı so
nunda şekerin fiyatı yine 730 kuruştur. 
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Bu Milliyetçi Hükümet zamanında şekere bir ku
ruş zam yapılmamış, sizin zamanınızda en az iki 
misli zam yapılmıştır. 

AHMET HAŞİM BENLt (Kütahya) — Pancarı 
da söyle, pancarı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Margarin ya
ğının kilosu, 1974 nisanında 866 kuruş, 1974 yılı 
sonunda, sizin iktidarınız sonunda 14,76 lira, 1975 
yılında fiyat artışı olmamıştır. 

Gazyağı, 1974 yılı başında 147 kuruş, 1974 so
nunda, sizin iktidarınız sonunda % 88 artış yapıla
rak 277 kuruşa çıkmıştır. 1975 yılında, Milliyetçi Hü
kümet zamanında köylüye bir kuruşluk gazyağı zam
mı yapılmamıştır. Sizin iki misli yapmış olmanıza 
rağmen. 

Kaput bezi, 1974 başında metresi 330 kuruş, 1974 
sonunda, iki misli artarak, 630 - 650 kuruş. 1975 yı
lında köylünün kullandığı temel maddeye hiç zam 
olmamıştır. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sen aşırı solcusun 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 1974 yılında 
sabun; süpürge, nal, mıh fiyatı, zamanınızda % 80, 
% 60 artmış, 1975 yılında ise hiç artmamıştır. 

Yatırımlar bakımından, 1975 yılı başarılı bir yıl 
olmuştur. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sen aşırı solcusun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Liderinizin 

gözüne girmek için ne kadar çok laf atsanız, o kadar 
alçalırsınız. (C.H.P. sıralarından gülüşmeler) 

Laf atarak değil, kafayla fikirle karşıdaki yeri
lir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — O Feyzioğ-
lu'nun, fikirleri. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yatırımları tek
rar ediyorum.... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, sayın Akdoğan ye
niden bir çatışmaya meydan vermeyiniz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Özgürlükten 
bahseden Halk Partililere de hitap ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, mevzuu dağıtmaya
lım efendim, devam edin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) Özgürlüğü, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde tanımayan, söz hakkı
na dahi, fikir hüriyetine dahi tahammülü olmayan 
sizler, özgürlük, özgürlük diye, özgürlüğü memleket 
yıkıcılığı için kullananlara fırsat verdiniz; ne yap
tıklarını biliyorsunuz. (C.H.P. sıralarından gürül
tüler), 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı devam edin efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Onun için, lüt

fen yüce milletin, yüce evlâtları olarak, Yüce Parla
mentosunda fikir dinlemeyi öğrenin ve karşı fikirle 
cevap verin (C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

Yatırımlar bakımından sizden başka öten var 
mı?... Yatırımlar bakımından 1975 yılı başarılı bir 
yıl olmuştur. 1974 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarında yatırımların fiilî gerçekleşmesi düşüktür. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

1975'te, Milliyetçi Partiler Hükümetinde, kamu 
ve özel teşebbüs yatırımları toplamı plan hedefine 
ulaşmıştır. Kamu yatırımları gerçekleşme oranı, 1*974' 
tekinden fazladır. Elbette, 1975'te kamu ve özel ya
tırımları fazla olacaktı, olmuştur da, 1974'te yatırım
lar, başta özel teşebbüs yatırımları, plan hedefine 
ulaşamamıştır. Sebebini siz çok iyi biliyorsunuz. 

İşçiyi işverene t düşman ederek, özel teşebbüsü bu 
memlekette hakir görerek, onun iş yapma teşebbüs 
gücünü kıran sizlersiniz, sizlin fikirlerinizdir. işte bu 
sebeple, 1974'te hür özel teşebbüs yatırım hedefine 
ulaşamamıştır. 

1975'te Milliyetçi Partiler Hükümetinde kamu ve 
özel teşebbüs yatırımları toplamı plan hedefine ulaş
mıştır. Kamu yatırımları gerçekleşme oranı 1974'te
kinden fazıladır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiyemizin kalkınma
sında ve «Büyük Türkiye» yaratılmasında en mühim 
madelerden 'bir kısmını sırasıyle arz edeceğim ve bu 
maddeler üzerindeki Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
fikriyatını bildireceğim. 

Elektrik : 
Türkiye sanayii kalkınmasının temel unsuru elek

triktir. 1975 yılında Türkiye'nin ürettiği elektrik, tak
riben 17 milyar kilovat/saattir. Bunun 6 milyar kilo
vat/saati nidrolik, 10,5 milyar kilovat/saati termiktir. 

1982 yılında Türkiye'nin elektrik ihtiyacı 36 mil
yar kilovat/saat olabilir. Gelecek 5 yılda Türkiye, 
elektrik istihsalini iki misline çıkarmak zorundadır. 

1992 yılında, elektrik ihtiyacımız 95 milyar kilo
vat/saat olabilir. Bugün, elektrik üretme kapasitemiz 
olan 17 milyar kilovat/saat elektrik miktarı, büyü
yen ve sanayide kalkınan Türkiye'nin ve koy elektrik
lenmesinin ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. 

1976 bütçesi ve uygulama programı gereğince, 
1976 yılında, 20 kadar hidroelektrik ve termik sant
ralin temeli atılacaktır. Bu santrallerin ve barajların 
yapımı için, gerekli tahsisatın 1976 bütçe programı
na konmuş olmasından dolayı büyük bir memnuni-



M. Meclisi B : 57 16 . 2 . 1976 O : 2 

yet duyuyoruz. Bu tesisler tamamlanınca, Türkiye' 
nin elektrik enerji üretim kapasitesi 35 milyar kilo
vat/saat civarına ulaşacaktır. 

Petrol : 
Petrol de elektrik gibi, Türkiye millî kalkınması

nın, sanayi kalkınmasının, ulaşım sistemimizin ve mil
lî savunmamızın en mühim temel ihtiyacıdır. 1976 se
nesine ait tahmini petrol üretim toplamı 2 762 000 
tondur. Bu miktarı üreten kuruluşları şöylece sıralı
yoruz: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 990 000 ton 
Shel 1 395 000 ton 
Mobil 357 000 ton 
Ersan 20 000 ton 

Toplam 2 762- 000 ton 

Rafinaj kapasitemiz ise 1976'da : 

Batman 1 000 000 ton 
îzmir 3 000 000 torr 
îpraş 6 500 000 ton 
Ataş 4 500 000 ton 

Toplam 15 000 000 ton 

Bu tablolardan görüldüğü üzere; gerek istihsal 
gerekse rafineri kapasitemiz petrol ihtiyacımızı kar
şılayamamaktadır. Türkiye, senelik 15 milyon ton 
petrol ihtiyacının ancak altıda birini Türkiye'de yerli 
ve yabancı firmalar tarafından üretebilmektedir. Ge
ri kalan, takriben 12 milyon tonluk petrol ihtiyacı
mızı dışarıdan 800 milyon veya 1 milyar dolar vere
rek satınalmak mecburiyetindeyiz. Bu ise, Türkiye' 
nin hem ödemeler dengesini bozmakta ve hem de 
petrol gibi en mühim anamadde bakımından millî 
kalkınmamızı ve millî savunmamızı dışa bağlı bı
rakmaktadır. 

Her sene petrol ihtiyacımız, bir evvelki seneye 
nazaran takriben 2 milyon ton arttığına göre, gele
cek 5 yıl içerisinde Türkiye'nin petrol ihtiyacı 25 
milyon tonun üzerine çıkabilecektir. Bugünkü yerli 
üretim hızımızla bu miktarın ancak 5 milyonu yerli 
kaynaklarımızdan istihsal edebilsek, 20 milyon ton 
petrol daha dışarıdan almak ve buna da en az bu
günkü fiyatlarla 2 milyar doların üzerinde döviz tah
sis etmek mecburiyetinde kalacağız. Bu kadar bü
yük yükü Türk ekonomisinin kaldıramayacağı göz 
önünde tutularak 1976'dan itibaren yerli petrol ara
ma, işletme ve üretimine bugünkünden çok daha 

I gayret ve 3 - 5 misli daha fazla ödenek ayırmamız 
I lâzım olduğuna Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak 
I kani bulunuyoruz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — 3 - 5 misli 
I ne? Yani yumurta mı satıyorsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yukarı tarafı-
I nı dinlerseniz, anlarsınız. (C. H. P. sıralarından gü-
I lüşmeler) 
I BAŞKAN — Sayın Tosyalı, devam buyurun, ce-
I vap vermeyin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi 800 mil-
I yon - 1 milyar dolar ödüyoruz, 5 sene sonra bunun 
I 5 mislini ödeyeceğiz; konuşacağınıza dinleseydiniz. 
I (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 
I Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak Tür-
I kiye... (C. H. P. sıralarından gürültüler ve gülüşme

ler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Cumhuriyetçi 

I Güven Partisi olarak, Cumhuriyet hükümetlerinden 
I petrole daha fazla önem, öncelik ve ödenek verilme-
I sini ısrarla temenni etmekteyiz. 

I Demir - Çelik : 
I Tüfkiye'nin kalkınmasının en mühim unsurların-
I dan biri de hiç şüphesiz demir - çeliktir. Senede 3 
I milyon ton demir - çelik üretme imkânımız, ihtiya-
I cımıza yetmemektedir. 40 milyon nüfuslu Türkiye' 
I nin millî sanayi kalkınmasını başarmaks için, Türki

ye demir - çelik istihsalinin, en yakın istikbalde en 
I az 12 milyon tona çıkarmamız için bu maksatla her 
I sene İskenderun Demir Çelik Fabrikası kapasitesin-
I de birer demir - çelik fabrikasının temelinin atılarak, 
I yapılıp üretime geçirilmesine zaruret görüyoruz. 
I Hükümetimizin, dördüncü demir - çelik fabrika

sının temelini 1976 yılında atmak için gerekli tahsi-
I satı 1976 bütçesine koymuş olmasını bu bakımdan 
I memnuniyetle karşılıyoruz. 
I Kimyevi gübre ; 
I Türkiye'nin ziraî üretimini artırmak için gübre 
I istihsalini mutlaka en az 10 milyon tona çıkarmak 
I lüzumuna inanıyoruz. Bugün ve gelecekte hububat 
I da petrol gibi millî siyaseti destekleyen stratejik bir 
I madde haline gelmiştir. Hükümetimizin, gübre istih-
I şalini 10 milyon tona çıkarmak için 1976 bütçesine 
I gerekli tahsisatı koymuş olmasını da çok olumlu bu-
I luyoruz. 
I Çimento : 
I Çimento da Türkiye kalkınmasının temel madde-
j lerinden biridir. Halen Türkiye'de 10 milyon ton çi-
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mento üretmekteyiz. Bu miktarı, yakın zamanda 8 
ilâ 10 çimento fabrikası daha yaparak, 25 milyon 
ton çimento üretecek seviyeye çıkarmamızın da lü
zumuna kani bulunuyoruz. 

Köy kalkınması : 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, Tür

kiye'nin topyekûn dengeli kalkınması için her şeyden 
önce 36 000 köyümüz ve 30 milyon köylümüzün kal
kınmasına önem ve öncelik verilmesini ve bugüne 
kadar çok ihmal edilmiş köy ve köylümüzün biran 
evvel kalkındırılmasını zarurî görüyoruz. 

Sosyal adalete, sosyal güvenliğe, yola hasret, 
elektrikten, sudan ve okuldan, camiden, köy sosyal 
ve sıhhi tesislerinden, köy sanayi tesislerinden yok
sun olan köylerimizin, öğretmen, imam, ebe, sağlık 
memuru noksanlarının giderilmesini millî bir vazife 
sayıyoruz. Bilhassa köye gidecek yol, elektrik, su, 
okul ve cami gibi temel Devlet hizmetlerinin en kısa 
zamanda tamamlanmasını sağlayacak şekilde plan ve 
program yapılmasını önemle rica ediyoruz. 

1976 Köy işleri Bakanlığı bütçesine bu nevi köy 
hizmetleri için konmuş olan ve Cumhuriyet tarihimi
zin en büyük köy kalkınma bütçesinin rakamını teş
kil eden 8,5 milyar Türk lirası, 1974 yılı için aynı 
maksatla konmuş olan ödenekten 3,5 milyar lira da
ha fazladır. Bu da Milliyetçi Partiler Hükümetinin, 
köye ve köylüye hizmetten ziyade onun fakirliliğini 
ve imkânsızlığını istismar eden Cumhuriyet Halk 
Partisinden daha fazla köye ve köylüye hizmet az
minde olduğunu göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu açıklamak 
istiyorum : 

Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti, 1975 yıl
lında, 1974'te köyü ve köylüyü istismar eden Cumhu
riyet Halk Partisinden 3,5 milyar lira daha fazla Büt
çeye ödenek koyduğu halde, bu Yüce Millet Meclisi
nin millyetçi partileri temsil eden mensupları Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyo
nunda 1,5 milyar lira daha, Hükümetin teklif ettiğin
den 1,5 milyar lira daha fazla köy hizmetleri bütçesi
ni artırmayı isteyip, önerge verdikleri zaman, hepsi it
tifakla altına imzalarını koydukları zaman, oradaki 
Halk Partili arkadaşlara müracaat ettik ve hiç birisi 
köy hizmetlerinin artırılması için teklif edilen 1,5 
milyar liranın altına imza koymayı kabul etmediler. 
.(A. P. sıralarından alkışlar.) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — O hayalî büt
çeye imza konmaz. 
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HASAN VAMIK TEKÎN (Giresun) — Ekseriyet
tesiniz siz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu da Milliyet
çi Partiler Topluluğu mensuplarıyle Milliyetçi Parti
ler Hükümetinin... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Yalan söy
leme, Komisyonda sizsiniz ekseriyette. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — ... Milliyetçi 
Partiler Hükümetinin köye ve köylüye verdiği önemi 
çok iyi göstermektedir. Bu konuda da, Cumhuriyet 
Halk Partisi köyü ve köylüyü istismar etmekte, yal
nız lâfını etmekte, Milliyetçi Partiler ve onun kurdu
ğu Hükümet köye hizmeti vatan borcu, millî bir vazi
fe saymakta ve bunu ifa etmektedir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Cari harca
malar niye yükseldi? Ondan da bahset. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Ağır sanayiin ve harp sanayiinin kurulması : 
Türkiye'nin kalkınmasının temeli ve çekici gücü ve 

millî savunmamızın başarısı ağır sanayiin ve harp 
sanayiimizin kurulmasına bağlıdır. Bu gayeyi tahak
kuk ettirmek için Milliyetçi Hükümetimizin 1975 yı
lındaki çalışmalarıyle, 1976 da, iş makineleri, motor, 
takım tezgâhlan, elektronik ekipmanlar, demir - çelik 
sanayii, millî savunma sanayii gibi - millî savunma sa
nayii dahil - 26 projeyi gerçekleştirmeye başlamak üze
re gerekli hazırlıkları yapmış olmasını ve lüzumlu ku
ruluşları kurmuş olmasını ve 1976 Bütçesine bu mak
satla 3 milyar lira koymuş olmasını Cumhuriyet tari
himizin mühim ve mutlu bir aşaması sayıyoruz. 

Türkiye'nin, kendi harp sanayiini kuruncaya ve 
silahlı kuvvetlerini kendi imâl ettiği harp silah ve va-
sıtalarıyle teçhiz edinceye kadar, dışarıdan temin et
mek mecburiyetinde olduğu harp silah ve vasıtalarını 
tek ülke ve kaynaktan değil, güvenilir ve ülke ve kay
naklardan temin etmesini millî menfaatlerimiz ve mil
lî savunmamızın muvaffakiyeti için lüzumlu ve zarurî 
görüyoruz. 

Sayın Başkan değerli arkadaşlarım. 
Kalkınmamızın başarı ile devam etmesi, ülkede 

huzur ve asayişi korumaya muktedir, vatandaşın ça
lışmalarına ve çabalarına bürokratik engellerle set 
çekmeyen dürüst ve verimli bir idare teşkilâtının var
lığına bağlıdır. ^ 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, em
niyet teşkilâtımızın her türlü anarşik eylemi önleme
ye muktedir olacak şekilde sayı, eğitim, araç ve ge-
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reç bakımından takviyesi lüzumuna inanıyoruz. Bu
nunla ilgili bir tasarının Yüce Millet Meclisine veril
miş olmasından çok memnunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu Millet Meclisinde dürüstlüğün hâkim olmasına 
ve her türlü yolsuzlukla etkili şekilde mücadele edil
mesine büyük önem vermektedir. Ortaya atılan her 
yolsuzluk iddiasının hassasiyetle ve ciddiyetle ve hiç 
bir gereksiz gecikmeye yol açılmadan tam olarak araş
tırılması ve soruşturulması lüzumuna kesinlikle inanı
yoruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin, bu konulardaki 
tutum ve davranışı belirttiğim istikâmette olmuştur ve 
olmaya devam edecektir. 

Doğrunun ve eğrinin, haksız isnadın ve gerçeğin 
ortaya çıkması, ancak araştırma ve soruşturmaların 
gereken şekilde yapılmasıyle mümkündür. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Mobilya ha
riç. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İftira... 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Birtakım ya

rım bıraktıklarınızı tamamlayacak mısınız? 
BAŞKAN — Sayın Güneş... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — iftira ve ger
çek böyle ayrılır birbirinden... (C. H. P. sıralarından 
«tabiî, tabiî» sesleri.) Namuslular böyle korunur, suç
lular böyle ortaya çıkar. 

Lockheed olayında, Millî Savunma Bakanlığının, 
Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte müşterek bir araş
tırma ve soruşturma heyeti kurarak olaya derhal el 
koymaları, Millî Savunmanın açıklanmasında Meclis 
Araştırması açılmasını memnuniyetle karşılayacakları
nı belirtmeleri, adaletin derhal harekete geçirilmesi ve 
adlî tahkikatın tam bir şekilde yapılabilmesi için ge
rekli bütün tedbirlerin alınması yerinde olmuştur. 

Ortaya çıkan belgelere ve Millî Savunma Bakan
lığınca yapılan açıklamaya göre; 5 Temmuz 1974'de 
F - 104/S uçakları için teklif yaptığı belirtilen Altay 
Kollektif Şirketinin başı olan, Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresi dokümanlarında adı geçen Nezih Du-
ral'ın defter ve evrakına el konulmuş, ilgili bakanlık
lar, Maliye Teftiş Heyeti harekete geçirilerek Merkez 
Bankası kayıtları üzerinde incelemelere girişilmiş bu
lunması muvacehesinde gerçeklerin mutlaka aydınla
nacağına, haram para zıkkımlanmış olanlar varsa, hak 
ettikleri akibete uğrayacaklarına inanıyoruz. 

I KADİR ÖZPAK (Uşak) — Kaç milyon almış? 
HASAN TOSYALI JDevamla) — Cumhuriyetçi 

I Güven Partisi Grupu olarak konunun Millet Meclisimiz 
I tarafından bir araştırma komisyonu marifetiyle de ele 
I alınması yolundaki teklifleri olumlu karşıladığımızı 
I Grup olarak belirtmek isteriz. (C. H. P. sıralarından 

«Mobilyaya aittir, mobilyaya» sesleri, gürültüler.) 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyin de efendim, biti-
I relim şunu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Meclis Araştır-
I masının, İçtüzük bakımından gerekli yol bulunarak 
I en erken tarihte başlatılmasını diliyoruz. 
I Grup olarak, ayrı bir Komisyon eliyle çok uluslu 
I şirketlerin ve' büyük kumpanyaların Devletle ilgili iş-
j lemlerinin tümü ile gözden geçirilmesini yararlı bulu-
I yoruz. 

I Lockheed olayıyle ilgili soruşturmada, sadece bel-
j li bir veya birkaç konudaki alım - satımın tahkiki ile 
I yetinilmeyip, bir firmanın temsilcisi Nezih Dural'm ve 
I açıklamalarda adı geçen Altay Şirketinin ve bu şirke-
I tin bütün ortaklarının Türk Devletiyle ilgili bütün sa-
I tış ve işlemlerinin derinliğine ve genişliğine araştırı-
I lıp soruşturulmasında yarar görüyoruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, bu olayda ve amme 
I hayatımızda dürüstlüğün hâkim kılınması ile ilgili bü

tün konularda daima gösterdiği titizlik ve dikkatle gö-
I revini yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılında Türkiye'de Dev
let ve özel sektör eliyle 101 milyar liralık sabit ser
maye yatırımı yapılmıştır. Bir yılda 101 milyar!... 

1975 yılında Irak - Türkiye Petrol Boru Hattı, As-
I lantaş Baraji, Elbistan dev Termik Santralı gibi ko-
I nularda güçlü adımlar atılmıştır. 
I Türkiye, artık bir yılda irili ufaklı 50 barajın, bir 
I yılda bin yeraltı sulama kuyusunun ele alınabileceği 
I bir güce ulaşmıştır. 
I Elbette sorunlarımız vardır. Elbette, petrol fiya-
I ti artışları ve dünya konjonktüründen doğan güçlükle-
I rimiz vardır; fakat her alanda durmadan ilerleyen aziz 
I milletimizin şevkini kırmak, ümidini karartmak için ka-
I ramsar tablolar çizenler yanlış yoldadırlar. Durmadan 
I felâket haberciliği yapanlara rağmen Türk milleti yük-
I selmeye devam edecektir. 
I Siyasî inançlarımız ne olursa olsun, bu milletin 
I yükselme azmini kıracak, umutlarını karartacak yıkıcı 
I tutumdan uzak durmalıyız. Millet ve rejim düşmanla-
I rını, vatanı bölmeye uğraşan kökü dışarda örgütleri 
I himaye ve teşvik etmek kimseye şeref ve kuvvet ka-
I zandırmaz. 

45 — 
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İktidarda ve muhalefette daima yapıcı olmayı bi
len Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına bu büt
çe müzakerelerinin seviyeli ve olgun bir şekilde geç
mesini, tenkitlerin ciddî ve memleketçi ölçüler içeri
sinde yapılmasını Yüce Allah'tan diliyorum. 

Millet Meclisimizin çok değerli üyelerini Cumhu
riyetçi Güven Partisi adına selâmlar, 1976 Bütçesinin 
aziz milletimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan ni
yaz ederim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu. adına Sayın Bü

lent Ecevit, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Bu konuşmamda, 1976 Bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına görüşlerimizi belirttikten 
sonra, geçen yılın, Cephe Hükümeti yönetiminde ge
çen 1975 yılının ekonomik bilançosunu çıkarmaya ça
lışacağım. Ayrıca, Türkiye'nin son on yıllık ekonomik 
gelişmesi, sosyal gelişmesi ve sorunları üzerinde dura
cağım. Ekonomimizin yapısal sorunları üzerinde ve 
Türkiye'nin bugünkü sosyal ve siyasal durumu üze
rinde Grupumuz adına görüşlerimi belirteceğim. 

Sayın. Başbakan, 1976 Bütçesinin büyük bir bütçe 
olduğunu söylüyor. Görünüşte gerçekten büyük sanıla-
bilecek bir bütçedir; fakat büyüklüğü açıklığından ile
ri gelen bir bütçedir. Zaten 1975 Bütçesinin de, ne ka
dar açık veren bir bütçe olduğunu biraz önce bu kür
süde konuşan Sayın Maliye Bakanı açıkça belirtmiş
tir. 

Sayın Bakan bugün yaptığı konuşmada; «1975 Ma
lî Yılı Devlet Bütçesinde 112 milyar lira harcamalara 
karşılık istikraz dahil, - yazılı metinde öyle yazıyor -
istikraz dahil 103 milyar lira gelirler şeklinde bağlana
cağı tahmin edilmektedir» demiştir. Yani harcamalar 
112 milyar - 1975 Bütçesinden - gelir 103 milyar. 
Demek ki, 1975 yılı Bütçesinin açığı 9 milyar liradır. 
Sayın Bakan, bizim görüşümüze göre bir küçük hesap 
hatası yaparak bunun % 3 muhtemel açık olduğunu 
söylemiştir; oysa bizim yaptığımız hesaba göre % 3 de
ğil, bunun 3 katı, yani % 9 açık vermiştir 1975 Büt
çesi, Sayın Bakanın yaptığı açıklamaya göre. 

Aslında 1976 Bütçesinin büyük bir bütçe olduğu 
ileri sürülmekle beraber, Türkiye'nin ihtiyaçlarını kar
şılamak bakımından yeterince büyük bir bütçe de sa 
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yılmaz. Bir arkadaşımız Senatodaki görüşmeler sıra
sında bu bütçenin fiyat artışları, para değerindeki dü
şüş nedeniyle bu kadar büyütf göründüğünü söylediği 
vakit, Sayın Başbakan kürsüden 1968 fiyatları ile bu 
bütçenin 100 milyon lira sayılmak gerektiğini belirt
miştir. Burada da bir hesap hatası olduğunu sanıyo
ruz. 1968 fiyatları ile bu bütçe sadece 44 milyar lira
lık bir bütçedir. Bu bütçede gelir tahminleri en az 20 
milyar abartılmıştır. Bunu biz söylemiyoruz, bütçede 
gelir tahminlerinin 20 milyar 650 milyon lira abartıl
dığını, yani gerçekleşmesi beklenenden daha büyük 
gösterildiğini Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
söylemektedir. Her halde muhalefet yapma uğruna 
Hükümet aleyhine yorumlar ve tahminler yapmakta 
özel bir çıkarı bulunmayan ve ekonomimizle ilgili ola
rak son zamanlarda ciddî araştırmalar yaptığı görülen 
bu derneğin gene belirttiğine göre; vergi gelirlerinde 
de 5,5 milyar liralık bir tahmin fazlası vardır 1976 Büt
çesi ile ilgili olarak. Gene bu Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneğinin açıklamasına göre; vergi dışı 
gelirler de tahmin edilenin ancak yarısı kadar gerçek
leşebilecektir; bütçe 7 milyar lira da oradan açık vere
cektir. Gene bu kaynağın ileri sürdüğüne göre; iç borç
lanma 12 milyar olarak değil, ancak 6 milyar lira ola
rak gerçekleşebilecektir. 

1974 Bütçesi tartışılırken o sırada Adalet Partisi 
Grup sözcüsü olarak konuşan bugünkü Maliye Bakanı 
Sayın Yılmaz Ergenekon; iç borçlanmanın o sırada 
bütçe gelirleri içinde % 4 oranını bulmasını sert biçim
de eleştirmişti; «Bu kadar yüksek oranda iç borçlanma 
olmaz»demişti. Şimdi aradan iki yıl geçti, Maliye Ba
kanı olarak kendi getirdiği bütçede iç borçlanma ora
nının % 8'e yükseldiğini görüyoruz. 

Bu bütçede gelir kaynaklarının ne kadar abartıldı
ğına bir örnek vermek isterim : Döner sermayeli kuru
luşlar 1975'te 70 milyon lira gelir sağlayabilmişlerdir; 
bu yıl 2 milyar 700 milyon lira gelir sağlayacakları 
tahmin edilmektedir. Yani % 4 000 artış bekleniyor bu 
kalemde. Sayın Maliye Bakanı gerçi bunu tevil etmeye 
çalışmaktadır; fakat bu tevilleri inandırıcı olmamış
tır. Birtakım tanım değişiklikleri ve muhasebe oyunla
rı ile büyültülen rakamların gerçek bir gelir artışını 
gösterme olanağı yoktur, Tekel ve Orman İdaresine ait 
kaynakları oradan bütçeye aktararak yeni bir gelir ar
tışı sağlanmış olamayacağı açıktır. Kaldı ki, bu işlem 
bizim kanımıza göre hukukî dayanaktan da yoksun
dur. 

Sayın milletvekilleri, 1974 Bütçesinde vergi gelirle
ri 64 680 000 000 lira olarak gerçekleşmişti, 1976'da 
ise 120 450 000 000 lira vergi geliri bekleniyor. 
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Bu da bizim görüşümüze göre bir hayli abartıl
mış bjr tahmindir. Eğer Hükümet tarafından reddedil
mekle, bütçede reddedilmekle birlikte girdiğimiz yıl 
içinde yeni ve ağır vergiler düşünülmüyorsa, vergi ge
lirinde bu ölçüde artış beklenemeyeceği çok açıktır. 

Neden beklenemez? Bunun bir kaç kanıtını daha 
takdirlerinize sunmaya çalışayım. 

Örneğin; Hükümet, ısrarla akaryakıt fiyatlarının 
yükselmeyeceğini belirttiği halde, akaryakıttan alınan 
istihsal Vergisinin bu yıl 200 milyon lira artacağını 
tahmin etmektedir bütçesiyle. Oysa akaryakıt üretimi 
geçen yıl düşmüştür ve bu yıl da düşmesi beklenmekte
dir. 

Tabiî şimdi reddedilmekle, «Petrole kesinlikle zam 
yapılmayacaktır» denilmekle birlikte, bir süre sonra 
sürpriz olarak petrole, akaryakıta zam yapılması dü
şünülüyorsa, ancak b takdirde bu artış beklenebilir. 

Bütçede Gelir Vergisi tahminleri, asgarî geçim in
diriminde bir artış yapılacağı düşüncesiyle de hazırlan
mamıştır. Asgarî geçim indiriminin yükseltilmesi ha
linde ise 11 004 000 '300 liralık Gelir Vergisi artışının 
sağlanması olanak dışıdır. 

Eğer Hükümet,kamu görevlilerinin aylıklarında 
katsayılı yükseltmeyi kabul etmiş olsaydı, kamu gö
revlilerinin aylıkları artacağı için Devlete ödeyecekleri 
vergiler de artacak, o yoldan Devletin vergi geliri yük
selecek diye bir düşünce ileri sürebilirdi; fakat Hükü
met böyle bir yükselişi de reddetmiştir. O halde bu ka
dar büyük ölçüde bir Vergi geliri artışını, Hükümetin 
neye güvenerek beklediği izaha muhtaçtır. Bütçe gö
rüşmeleri sırasında Sayın Bakanın bu izahı Yüce Mec
lise sunacağını umarız. 

1976 Bütçesi çok açık şekilde görüldüğü üzere enf-
lasyonist bir bütçedir. Bunu biz söylemiyoruz, bütçe
nin kendi rakamları söylüyor. 1976 yılında fiyatlarda 
% 20 artış beklendiği bu bütçe metninde yer alan ra
kamlardan açıkça ortaya çıkmaktadır. Çünkü bütçede 
84 500 000 000 liralık bir harcama kalemi, 1975 fiyat-
lanyle 72 milyar liraya tekabül eden bir rakam olarak 
gösterilmektedir, resmen. Böylece 1976 yılında fiyatla
rın % 20 artmış olacağı bütçe metninde resmen kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gerçek, rakamları okuyanlar tarafından ortaya 
çıkarıldığı vakit Sayın Maliye Bakanı gerçi bazı tevil
lerde bulunmak istemiştir; fakat bu teviller de inandı
rıcı olmamıştır. 

Aslında bu konuda da Sayın Maliye Bakanının faz
la telâşçı, üzüntülü davranmamasını temenni ederdim; 

çünkü 1976 Bütçesinin belki de tek samimî yanı bu
dur; yani enflasyonist bütçe olduğunu itiraf etmesi
dir. 

Bütçenin görünür açıkları şöyledir : 
Konsolide bütçe açığı 12 milyar lira, kamu iktisadî 

teşebbüslerinin açığı 23 850 '000 000 lira, toplam 
35 850 000 000 lira. 

Buna karşılık toplam devlet harcamaları şöyledir : 
Konsolide bütçe harcamaları 153 milyar lira, kamu 

iktisadî teşebbüslerinin harcamaları 38 450 000 000 li
ra; öngörülen toplam devlet harcamaları böylece 
191 450 030 000 liraya ulaşmış olmaktadır. 

191 450 000 000 liralık devlet harcamalarının 
35 850 000 000 lira açık vermesi, % 12,5 oranında bir 
açık demektir. Bugüne kadar bu oranda bir finansman 
açığı sözkonusu olmamıştır. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin finansman durumu bütçeden de daha kaygı ve
ricidir. Bu yıl kamu iktisadi teşebbüslerinin işletme 
açığı 10 milyar liraya yaklaşmıştır. Hiç bir yeni yatı
rım yapılmasa bile, Kamu İktisadi Teşebbüslerini sa
dece çalışmaya devam ettirebilmek için bu kadar para-

. ya, yani 10 milyar liraya ihtiyaç vardır. 

.1974 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette 
bulunduğu sırada, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüs
leri açık vermez duruma getirilebilmişlerdi; hem de 
bu alanda hiç bir reform yapmaya Hükümetin vakti 
ve yapısı elverişli olmadığı halde Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin işletme açığı vermemesi 1974 yılında sağ-. 
lanabilmiştir. Şimdi 38 milyarlık yatırım yapma görevi 
de Kamu İktisadi Teşebbüslerine verildiğine göre, bu 
teşebbüsler için sağlanması gereken kaynak 48 milyar 
liraya çıkmış olmaktadır. Bu 48 milyar Kra için öne 
sürülen kaynaklardan, bizim görüşümüze göre, en ha
fif deyimiyle «kuşkulu» olanlar şunlardır : 

Dış proje kredisi olarak 7,5 milyar lira sağlanabi
leceği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Geçen yıl aynı 
Hükümet dış proje kredisi olarak 3 3C0 000 000 kredi 
sağlayabilmişti; bunu ancak 2 200 000 000 olarak ger
çekleştirebilmiştir. Bu yıl bunun birdenbire 7,5 milyara 
çıkması bize olanak dışı görünmektedir. Dış borçlan
manın 7,5 milyar olacağı ileri sürülüyor. Geçen yıl 7 
milyar ilân edilmiş, fakat ancak 1 2C0 000 000 olarak 
gerçekleşme sağlanabilmiştir. Bu durumda bu yıl için 
ileri sürülen tahminlerin de aşırı ölçüde iyimser oldu
ğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin otofinansmanı için 
2 540 000 000 lira öngörülüyor ve anlaşılan, Hükümet 
bazı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hisselerini satışa 
çıkarmak suretiyle bunu sağlamayı düşünüyor. Bunun 
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ne derecede yanlış olacağı bir yana, bu aslında bir oto-
finansman değildir; bir işletmenin verimli işletmecilik 
anlayışı içinde kendi kendini finanse etmesi değildir, 
bu altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi demektir ve 
devlet sektörünün gelecekte kendini kaynak yaratan 
kuruluşlardan yoksun bırakma pahasına seçime kadar 
geçecek zamanı kazanabilmek için Kamu İktisadi Ku
ruluşlarını haraç mezat satışa çıkarması demektir. 
Kaldı ki, bunun gerçekleşebileceği de çok şüphelidir. 
Sayın Bakanın bu sabahki konuşmalarında bu konuda 
çelişkili ifadeler görmek bize bir ölçüde umut verdi; 
«acaba Hükümet de bunları satışa çıkarmakta tereddü-
te mi düştü» diye. Bizim inancımıza göre, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinden çoğuna, Hükümetin söz verdiği 
yüksek kâr garantisi ile bile alıcı bulunamayacaktır. 
Çünkü ancak % 8 - 9 oranında bir kâr garantisi söz-
konusudur. Oysa, Türkiye'nin bozuk düzeninde bir 
insanın parasını bundan çok daha yüksek oranda de
ğerlendirme olanağı vardır. Demek ki, ancak gördük
leri iş gereği yüksek oranda kâr sağlayabilen az sayı
daki bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hisselerinin 
özel kişilere devri olanağı sağlanabilecektir, bu da Dev
letin kendini önemli bir kaynaktan yoksun bırakması, 
yani bir birbuçuk yılı kazanabilmek uğruna Devletin 
geleceğini mahvetmesi, devlet sektörünün geleceğini 
ipotek altına alması, altın yumurtlayan tavuğu kesmesi 
demek olacaktır. 

1975'te Devlet Yatırım Bankası, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri finansmanına ancak 6 100 000 000 liralık bir 
katkıda bulunabilmişti. Bu katkının 1976 yılında 10 
milyar lira olarak öngörülmesi % 64 bir artış anlamına 
gelir ki, biz "bunu da aşırı ölçüde iyimser, hatta olanak
sız buluyoruz. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman kaynak
ları arasında 10,5 milyar liralık bir fon teşkili bütçeyle 
öngörülüyor. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finans
manı için böyle bir fon ilk kez 1974 Bütçesiyle Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetteyken öngörüldüğü sı
rada, Adalet Partisi bunu itirazlarla karşılamıştı ve 
hatta bizzat bugünkü Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Er-
genekon bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia et
mişti. Fakat şimdi ne görüyoruz? Aynı Sayın Yılmaz 
Ergenekon, Maliye Bakanı olarak bu yıl Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin finansman açığını karşılamak üzere, 
hem de abartılmış ölçüde bir fon teşkili yoluna gitmek
tedir; üstelik bu fonun içeriği de belli değildir. 

Bu gerçekler, gerçek olduğuna inandığımız veriler 
ve olanaksızlıklar karşısında Kamu İktisadi Teşebbüs
leri yatırımlarında maalesef büyük düşmeler olacağı 

beklenmelidir. Zaten geçen yıl da, 1975 yılında da 25 
milyarlık Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırımları için 
Hükümet ancak 23 milyar harcama yapabilmiştir. Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri yatırımlarının temel yatırım 
niteliği gözönünde tutulursa, bu kesimdeki, bu sektör
deki tıkanıklığın ekonomiye yansıması çok büyük ola
caktır, çok zararlı olacaktır. Onun için bu kaygılarımı
zı üzüntü ile belirtiyoruz. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, - bu Hükümet elin
de kaynak yaratabilmesi için - önündeki bir başka en
gel, bir siyasal engel de bu Hükümetin partizanlığıdır 
ve özellikle devlet sektörünü partizanlığı için bir araç 
veya bir alan olarak büyük bir sorumsuzluk içinde kul
lanmasıdır. O yüzden de, korkarız ki, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin yatırımları büyük ölçüde aksayacak

tır. 

Son günlerde, cevaplarını maalesef Hükümetten 
alamamakla birlikte, bazı belgeler, kanıtlar açıkladık. 
Bu belgeleri, kanıtları yalnız biz açıklamadık, resmen 
görevi dolayısıyle açıklayan bazı kamu görevlileri de 
oldu. Ona rağmen Hükümet, cevap verebilecek du
rumda olmadığı için bu konuları cevapsız geçiştirdi. 
Bilindiği gibi, Hükümet ortağı partilerden biri ve o 
partinin yan kuruluşları niteliğinde olan bazı dernek
ler açıkça, resmen yazılar yazarak, yer yer belediye 
hoparlörlerinden Sayın Başbakanın deyimiyle «ilânat» 
vererek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri için yetişmiş mili
tan ülkücü aramaktadır ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerine ancak İş ve ,tşçi Bulma Kurumu aracılığı ile ve 
objektif ölçülerle işçiler alınması yasa gereği olduğu 
halde, bu kuruluşlar yasa dışı yollardan militan iş
çilere, militan yetişmiş ülkücülerle Kamu İktisadi Te
şebbüslerini doldurmaktadırlar. Bu da, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin Cephe Hükümeti elinde kâr sağ
layabilmesine, kaynak yaratabilmesine, kendi kendini 
finanse edebilmesine önemli bir engeldir. 

1976 Bütçesinin gerçekleşme olanakları üzerinde 
tahmin yürütürken, 1975 Bütçesine bu açıdan da bak
makta yarar vardır; israf açısından bakmakta yarar 
vardır. 1975 yılı Bütçesinin carî harcama gerçekleş
meleri, başlangıç ödeneklerini % 17,9 oranında aç
mıştır. Buna karşılık «yatırımcı» denen Cephe Hükü
meti döneminde yatırım harcamaları başlangıç rakam
larının % 10,9 oranında gerisinde kalmıştır. Geçen yıl 
Bütçenin % 46'sı carî harcamalara ayrıldı diye düşü
nülürken, bunun yıl sonunda % 52'ye çıktığı görül
müştür. Yine geçen yıl yatırımlara % 23,8 kaynak ay
rıldı diye düşünülürken, bunun da, yıl sonunda «Ya
tırımcı Hükümet» in elinde % 20'ye düştüğü görül-
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müştür. O nedenle 1976 Bütçesinin de başlangıçtaki | 
carî harcama ve yatırım dağılımına güvenme olana
ğı yoktur. 

Gelir tahminlerinin bu yıl, geçen yıldan da çok 
fazla şişirildiği ve Hükümetin geçen yıl içinde açıkça 
ortaya çıkan israfçı kararteri gözönünde tutulduğu tak
dirde, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yatırımların bü- I 
yük ölçüde aksayacağını söylemek için kâhin olmaya 
gerek yoktur; dolayısıyle işsizlik de, geçen yıl olduğu 
gibi, 1976 yılında artmaya devam edecektir. 

Bu bütçenin sosyal adaletçi, refahı tabana yayıcı 
bir bütçe olduğu Hükümet yetkililerince ileri sürülü
yor. Oysa bizim bildiğimiz, Sayın Başbakanın sosyal 
adalet bakımından ele aldığı, yıllardır temel olarak al
dığı unsurların başında işsize iş bulma gelir. Oysa bu 
enflasyonist bütçe, hele bu müsrif Hükümetin elinde, 
geçen yıl zaten çok artmış olan işsizliği büsbütün ar
tıracaktır; o açıdan maalesef sosyal adaletçi olmaya- I 
çaktır, olamayacaktır. 

Ayrıca, sözlerimin başında belirttiğim gibi, bu büt
çe kendi rakamlarıyle 1976 yılı içinde % 20 oranında 
fiyat artışı öngörmektedir. Hükümetin bir süre önceye 
kadar diline doladığı; fakat artık ancak Sayın Hasan 
Tosyalı'nm filân dilinden dinleyebildiğimiz, Hüküme
tin, üzerinde konuşamadığı bir gerçek; 1975 yılında gü
ya fiyatların yükselme hızı düşüyordu, büyük ölçüde 
düşüyordu, enflasyon hızı kesilmişti... Oysa şimdi bu 
Hükümet zamanında Devlet İstatistik Enstitüsü tara
fından, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi tarafın
dan yayınlanan resmî rakamlar bize gösteriyor ki bü
tün övünmelere, boş lâflara rağmen, 1975 yılında fi
yat artışları 1974 yılının üstüne çıkmıştır. Bu artık ke
sin bir devlet gerçeğidir. 

Demek ki, 1975'te fiyatlar yaklaşık olarak % 20 
yükseldi; bu yıl da en az % 20 yükseleceğini bütçenin 
kendisi belirtiyor. O halde 1975 ve 1976'da toplam 
olarak fiyatlar.% 40 yükselecek demektir. Oysa, örne
ğin, kamu görevlilerinin aylıklarıyle ilgili olarak katsa
yı yükseltilmemiştir. Neden yükseltilmemiştir? Hükü
met söyledi; «Biz fiyatları yükseltmiyoruz ki katsayıyı 
yükseltelim.» dedi. Oysa fiyatlar yükseldi, katsayı ol
duğu yerde duruyor. Kamu görevlilerinin katsayısı ol
duğu yerde duruyor; tabiî emeklilerin ayıkları da ona 
göre, olduğu yerde duruyor. 

Yine bu Hükümet, «Enflasyonu önleyeceğim, fi
yat artışlarını durduracağım, durdurdum» gerekçe
siyle, mazeretiyle köylülerin gelirini de büyük ölçü
de kısmıştır ve köylülerin de gelirinde, köylülerden 
de büyük çoğunluğunun gelirinde hiç bir artış olma
mıştır. I 
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Demin bu kürsüden, pamuk üreticisinin kara yılı 
olarak ifade edilen 1974 yılına oranla 1975'te pamuk. 
üreticisine taban fiyat olarak on para zam verilme
miştir, hiç zam verilmemiştir. Bu, herkesin bildiği 
bir gerçektir; ama geçen yıl fiyatlar % 20 yüksel
miştir; bu yıl da % 20 yükselecektir. 

Buğday üreticisi ancak % 10 zam alabilmiştir 
geçen yıl; üzüm yetiştiren, bağcılık yapan, incir ye
tiştiren yurttaşlarımız da zam alamamışlardır; Kara
deniz'de fındık üreticisi ancak % 3 dolaylarında 
zam alabilmiştir geçen yıl; ama geçen fiyatlar % 20 
artacak. Demek ki, bu bütçe kamu görevlisine re
fah getirmeyecek; bu bütçe köylüye refah getirmeye
cek; bu bütçe işçiye refah getirmeyecektir. 

1974'te Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette bu
lunduğu sırada asgarî ücretlere yapılmış olan büyük 
zam, şimdiden böylelikle Cephe Hükümetinin fiyatla
rı artırması nedeniyle, etkisini büyük ölçüde yitir
miştir. Şaşılacak olan taraf, 1974 yılında, o zamanki 
Adalet Partisi sözcüsü, bugünkü Adalet Partili Ma
liye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon'un, 1974 fiyat
larına göre katsayının 11 olması gerektiğinde, sos
yal adalet açısından, refahı tabana yayma açısından 
bunun zorunlu olduğu üzerinde ısrar etmiş bulur.-
masaydı. Şimdi aynı zat. Maliye Bakanıdır ve iradin 
geçen dönemde fiyatlar % 20 artmıştır. Bırakınız 
katsayıyı 11'e yükseltmenin kendisi tarafından ka>ul 
edilmesini, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımı
zın, «11 yaprnayacaksamz, bari 10 yapın» yolunda
ki önerileri bile Maliye Bakanınca ve Cephe Parti
lerince reddedilmiştir. 

Gerçi sayın Bakan, «Bir katsayıya yükseltmeye
ceğiz, ama asgarî geçim indirimini yükselteceğiz» 
diyor. Asgarî geçim indirimi başka bir şeydir, kat
sayı başka bir şeydir. Asgarî geçim indirimi, sosyal 
sonuçlan da olan bir teknik konudur, bir vergi me
selesidir. Asgarî geçim düzeyindeki vatandaşlara, bir 
ölçüde refahhk sağlayayım derken, çok zengin bazı 
kimseleri de o refanlıktan yararlandıran, kendi 
içinde sosyal adalete ne kadar uygun olduğu tartışı
labilecek olan bir husustur. Aslında sosyal adaletin 
gereği, bir yandan, bugünkü hayat şartları karşısında 
asgarî geçim indirimini yükseltmek, bir yandan kat
sayıyı yükseltmektedir. Asgarî geçim indirimi, kat
sayının, nasıl oluyor da alternatifi haline gelebili
yor? Bunu, bugüne kadar anlamış dşğfliz. 

Bu sıraladığım gerçekler de gösteriyor ki, bu büt
çe, belki, zaten müreffeh olan sınırlı bir zümre dı
şında kimseye refah getirmeyecektir. Hele refahı ta-
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bana yaymak şöyle dursun, tabanda denen insanları 
büsbütün geçim sıkıntısı içine sokacaktır. Bu, mate
matik bir gerçek olarak, maalesef şimdiden görül
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cephe Hükümetinin göreve 
gelmesiyle birlikte, Türkiye 3 alanda birden, günden 
güne yoğunlaşan bir bunalım sürecine girmiştir: Eko
nomik alanda bunalım sürecine girmiştir; iç durum 
bakımından bunalım sürecine girmiştir; dış ilişkileri 
bakımından bunalım sürecine girmiştir. Tabiî baş
ka alan da kalmamaktadır. 

Şimdi, ilkin "ekonomik durum üzerinde ve eko
nominin Cephe Hükümeti işbaşındayken nasıl bu-. 
nalıma sürüklendiği üzerinde, resmî makamlara da
yanarak duracağım. 

Demirel Hükümeti, Sayın Demirel Başkanlığında
ki Cephe Hükümeti ekonomik konularda, ilk birkaç 
ay çok iddialı konuşmuşlardır. Fakat, artık giderek, 
acı gerçekleri saklayamaz duruma gelmişlerdir. Bu
nun yarattığı çaresizlik içinde şimdi Hükümet, resmî 
belgelerde tahrifat yaparak, ekonomik gerçekleri 
saklama çabası içine girmiştir. Tabiî resmî belgeler
de tahrifat yaparak ekonomik gerçekler yurttaştan 
saklanamaz. Resmî belgelerde tahrifat yaparak, Baş
bakan, gerçekleri ancak kendi kendinden saklayabi
lir, sayın bakanlar kendi kendilerinden saklayabilir. 
(C. H. P, sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir gece vakti Devlet Planlama Teşkilâtından 
çıkmış, Yüksek Planlama Kurulundan çıkmış bel -
geleri, Hükümet, açıkça suç niteliğinde tahrifatla 
değiştirse bile, ertesi sabah uyandığında vatandaş, bir 
devlet çiftliğinin ürettiği, satışa çıkardığı süte bir 
hamlede % 20, ayrana % 100 zam geldiğini çarşıda 
görürse; traktör almaya giden vatandaş bir hamlede 
devlet eliyle satılan traktöre bile % 10-15 zam gel
diğini görürse; nazarî olarak 250 liraya satılması ge- • 
reken kömürü kış ortasında aylarca bekleyip ala
madıktan sonra, soğuktan donmamak için 700-800 
liraya almak zorunda kalırsa; suç işlemek pahasına 
Yüksek Planlama Kurulunun belgeleri ne kadar tah
rif edilirse edilsin, gerçekler, ekonominin katı ger
çekleri vatandaştan saklanamaz. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Vatandaş bunu cebinde duyar, midesinde duyar, 
yüreğinde duyar. 

Aslında bu konuda bir komedi oynanıyor sevgili 
arkadaşlarım. 

Sayın Başbakan beyanat veriyor «Hiç bir şeye 
zam olmayacaktır. Zam olacak yolundaki haberler ya-
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landır» diyor. Televizyon bunu veriyor. Hemen ar
kasından aynı televizyon ekranında, o gün hem de 
bazı devlet mamullerine yapılan zamlar ilân ediliyor. 

Sayın Demirel, «Zam yapılmayacaktır» diyor. 
ertesi gün traktör fiyatına % 15 zam geliyor. Aslında 
bu zam da nazarî, Çünkü herkes biliyor ki, trak
tör fiyatları resmî fiyatların çok üstündedir. Tür
kiye'nin bozuk ve gitgide daha bozulan dağıtım 
düzeni, pazarlama düzeni içinde. 

Sayın Başbakan, «Hiç bir şeye zam yok» diyor; 
hemen arkasından, gazeteler değil yalnız, radyo - te
levizyon; elektrikli ev araçlarına, gereçlerine gelen 
zamları sıralıyor. 

Sayın Başbakan «Hiç bir şeye zam olmayacak» 
diyor; radyo - televizyon hemen arkasından; Orman 
Çiftliği üretimine yapılan zamları açıklıyor. 

Sayın Başbakan, «Hiç bir şeye zam olmayacak
tır» diyor; süte 25, ete % 25 - 35, tavuğa % 30, 
sabuna % 30, biraz önce belirttiğim gibi ayrana 
% 100 zam geliyor. (A. P. Sıralarından gülüşme
ler) 

Köylünün pamuğuna hiç zam verilmedi geçen 
yıl fiyatlar yükselmeyecek diye; ama sayın Demirel, 
«Zam gelmeyecek» diyor; ertesi gün köylünün, 
1974 fiyatları ile kendisinden alınmış pamuğundan 
yapılan ipliğe % 30-35 zam geliyor. 

Sayın Başbakan «Zam olmayacaktır» diyor, ertesi 
gün cam fiyatlarına zam geliyor. «Zam olmayacak
tır» diyor, ertesi gün demire zam geliyor, keresteye 
zam geliyor. 

HASAN CERİT (Adana) Mobilya.. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Rüşvete zam 

geliyor. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Böylece de
ğerli arkadaşlarım, bütçe yılı sona ererken «zam yok, 
fiyatlar yükselmiyor» masalına inanacak .kala kala 
bir tek belki de Hükümet üyeleri kalmıştır. O da, 
eğer kendi Hükümetleri zamanında yetkili devlet 
müesseselerinin bu konuda yayınladıkları rakamları, 
belgeleri okumadılarsa ve bütçe yılı sona ererken, 
ekonomik yaşamın bu gerçekleri, biraz önce belirtti
ğim gibi, bırakınız söylevleri, resmî belge tahrifatı 
ile bile artık gözden saklanmayacak duruma gelmiş
tir. 

»Sayın Demirel, Hükümeti kurduğu sıralarda, Hü
kümeti kurduktan birkaç ay sonra Senato seçimleri
ne giderken diyordu ki: «Biz yüksek bir enflasyon 
hızı devraldık Cumhuriyet Halk Partisinden; fakat 
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bunu çok düşük düzeye indirdik». Ne kadar riU- I 
şük düzeye indirmiş? Kendisinin, bu kürsüden bu I 
vesile ile lütfedip; ama devletin belgelerine dayaai I 
rak açıklamasını bekliyoruz. I 

Bütçe yılı sona ererken görülmüştür ki, enflas- I 
yon hızı 1974'ten daha yüksektir. Oysa, 1975 yılın- I 
da enflasyon hızının 1974'tekinden daha yüksek ol- I 
masının hiçbir mazereti yoktur. Çünkü, 1974 yılı I 
yani Cumhuriyet Halk Partisinin, Millî Selâmet I 
Partisiyle birlikte Hükümet kurduğu yıl, dünyada I 
1930'lardan beri görülmemiş bir ekonomik bunalımın I 
doruğuna çıktığı y İdi. Başta petrol olmak üzere I 
bütün temel maddelerin, hammaddelerin fiyatları i 
1974 yılında büyük ölçüde yükseliyordu ve eski De- I 
mirel hükümetleri sayesinde Türk ekonomisi büyük I 
ölçüde dışa bağımlı hale geldiği için de, dünyadaki I 
fiyat artışları olduğu gibi, hattâ daha büyümüş ola- I 
rak Türk ekonomisine yansıyordu. 

Yine 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet 
kurduğu zaman bir Demirel Hükümetinin 1970'te 
yapmış olduğu devalüsyondan o yana yapılması 
zorunlu hale gelen, fakat sözüm ona yapılmayan, kara
borsada gerçekleşen, resmî istatistiklerde bir ölçüde I 
gözlenen fiyat artışlarını resmîleştirme görevi ve so- I 
rumhıluğu da 1974'te kurulan Cumhuriyet Halk Par- I 
tisinin başında bulunduğu Hükümete yüklenmişti. 

1975'te ise ne oldu? Bütün dünyada enflasyo
nun hızı kesildi, enflasyon hızı düşmeye başladı, I 
fiyat artış hızları düşmeye başladı. Böyle bir yılda 
Demirel Hükümeti enflasyon hızını 1974'den daha I 
yüksek bir düzeye çıkarabilmeyi başarabilmiştir. I 

Bunu, dünyadaki durumla ilgili bir karşılaştırma J 
yaparak da Yüce Meclisin dikkatlerine sunmak is- I 
terim; 1974 dünyada nasıl bir yıldı, 1975 nasıl bir 
yıl olmuştur fiyatlar bakımından? 

Şimdi, Japonya'dan başlayalım. 1973 yılında Ja
ponya'da fiyat artışları % 11,7, 1974'te % 25, 1975'te 
% 12,2 olmuştur. İtalya'da fiyat artışları 1973'te 
% 10,8, 1974 te % 19,5, 1975'te % 16,6'ya iniyor. 
Fransa'da fiyat artışları 1973'te % 7,1, 1^74'te % 
13,5, 1975'te % 11,5'a iniyor. Amerika Birleşik Dev
letlerinde 1973'te fiyat artışları % 5,5, 1974'te % 
11,5'a yükseliyor 1975'te % 8'e düşüyor. Almanya'da 
(ekonomik bakımdan en istikrarlı ülkelerden biri) I 
1973 yılında fiyat artış hızı % 7, 1974'te % 5, 
1975'te ise % 5,6'ya düşüyor. 

Demek ki, bütün dünyada trent belli (eğri belli) 
1973'te fiyatlar nisbeten düşük, 1974'te alabildiğine 
yükseliyor, 1975'te büyük ölçüde yükseliyor. Bunun j 

— 51 

16 . 2 . 1976 0 : 2 

çok nadir istisnalarından biri hangisi Cephe Hükü
meti yönetiminde Türkiye. Orada fiyatlar 1975'te, 
1974'teki artış hızınmda üstüne çıkmıştır. 

Şimdi ibunun (bir kaç kanıtını, devlet belgelerine 
dayanarak Yüce Meclise sunmak isterim. Devlet ista
tistik 'Enstitüsünün en son rakamlarına göre - ki, Ti
caret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin en son rakam
ları da 'bunları yaklaşık olarak doğruluyor - 1974 ve 
.1975 yıllarında bazı 'büyük kentlerde fiyat artışları 
şöyledir : 

Ankara'da 1974'te % 18,5; 1975'te % 20,1, 
İstanbul'da 1974'te % 16; 1975'te- % 18,9. 
İzmir'de 1974'te % 17,8; 1975'te % 20,5. 
Eskişehir'de 1974'te % 16,9; 1975'te j% 21,3. 
Diyarbakır'da 1974'te % 19; 1975'te % 19,3tür. 
Şimdi, Hükümet fbunu acaba nasıl tevil edebilir? 

Sayın Maliye Bakanının ağzından kendilerinden özür 
dilerim, 'belki 'bazı politikacılara yakışabilecek; fakat 
meslekten gelme <bir maliyeciye yakışmayacak bir te
vil dinlemiş bulunuyoruz. 

Sayın 'Maliye 'Bakanı; «Bu tüketici endeksleri, bü
tün yurda şamil değildir»! buyuruyorlar. Yani, sade
ce şu verdiğim örneklere göre; Ankara, İstanbul, Es
kişehir ve Diyarbakır'da fiyatlar 1974'e göre yükse
lecek; Türkiye'nin geri kalan kısmında büyük ölçü
de düşecek. Buna Sayın Maliye Bakanı inansa bile, 
Türkiye'nin geri kalan kısmında yaşayan yurttaşla
rımız inanmazlar. 

Öte yandan, Cephe Hükümeti bir süre, toptan eş
ya fiyatlarındaki artışın düşük kaldığı iddiasıyle ken
di kendini avutmuş ve halkı aldatmaya kalkışmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, toptan eşya fiyatları vatan
daşın karnını doyurmaz; vatandaşı perakende eşya fi
yatları ilgilendirir. Toptan eşya fiyatı ile perakende 
eşya fiyatı arasındaki fark vatandaşın, tüketicinin ce
bine gitmez; aracının, sömürücünün cebine gider. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Toptan eşya fiyatları alabildiğine düşük görü
necek, tüketici açısından ilgi taşıyan fiyatlar, geçim en
dekslerine yansıyan fiyatlar alabildiğine yükselecek. 
Bundan bir 'hükümetin kıvanç değil, utanç duyması 
gerekir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
hükümetteyken böyle bir durum, böyle bir çelişki, 
arada böyle bir açıklık yoktu. Toptan eşya fiyatları 
ile perakende eşya fiyatlarındaki artış 'hızı birbirini 
çok yakından izlemekteydi. Eğer ikisinin arası büyük 
ölçüde açılmışsa, o ülkenin ekonomisinde ve sosyal 
durumunda bir 'hastalık başlamış demektir. 
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HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Bir şey kalma
mıştır ki ortada, 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Hükümet istediği kadar (Şimdi, «bir şey kal
mamış» dedi Adalet Partili 'bir arkadaşımız; tam iben 
de yoklar konusuna gelmiştim) «Artık memleketimiz 
de yok yoktur» desin; istediği kadar «Fiyatlar yük
selmiyor» diye kendini aldatsın; kış ortasında kömür-
süz kalan vatandaş, devletin kömür satış yerlerinde (sö
züm ona) 250 liralık kömürü aylarca alamayınca, eğer 
gücü yetiyorsa serbest piyasadan' 700 - 800 liraya kö
mürü almaya medburdur. 

Hükümetçe ilân edilmiş resmî fiyatı 280 kuruş 
olan bir gübre, yine yokluk nedeniyle çiftçi tarafın
dan ancak 350 kuruşa alınabilmektedir. 

Yine yokluk nedeniyle, bazı tarım ilâçları, Hükü
metin ilân ettiği fiyatın yüzde yüz üstünde satılmak
tadır. Kaldı ki, artık toptan eşya fiyatları endeksi de 
Hükümetin sözünü eskisi kadar dinlemez olmuştur. 

Nitekim; 1975 yılı sonunda (1975'in son üç ayın
da) toptan eşya fiyatları endeksindeki artış, 1974'ün 
son üç ayının üstüne çıkmıştır. 1974'te, Sayın Demi
rci'm Cephe Hükümetinin bazı sözcülerinin, «Büyük 
enflasyon yılı»' dedikleri 1974 yılının son üç ayında, 
toptan eşya fiyatlarındaki artış 5,2 puandan ibaret 
iken, 1975 yılının son üç ayında toptan eşya fiyatları 
20,4 puan birden artmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gerçek şudur : Enflasyon bir 
anda ortaya çıkmaz ve enflasyon bir anda ortadan 
kalkmaz. Hiçbir hükümetin elinde, işbaşma geldiği 
gün bir sihirli değnekle enflasyonu durdurma gücü 
yoktur. Eğer Cephe Hükümetinin ilk aylarında enf
lasyon hızı kesilmiş ise; bu, 1974 yılı sonlarında, 1974' 
ün Haziran ayından itibaren Cumhuriyet Halk Parti
sinin başında bulunduğu Hükümetin izlediği malî po
litika sayesinde enflasyon hızının kesilmiş olmasının 
sonucu idi. Demirel Hükümeti bir kaç ay memleket
te onun çalımını yaptı, seçime onun çalımı ile gitti... 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo», sesleri) Ama ne za
man ki kendisi bir kaç ay işbaşında kaldı ve kendi 
ekonomik ve malî politikasının sonuçları ortaya çık
maya başladı; işte resmî rakamlar ortada... 

1974'ün sonunda ancak 5,2 puan artan, bırakıyo
rum geçim endeksini, toptan eşya fiyatları 1975'in son 
üç ayında 20,4 puan birden artış oluyor. 

Cephet Hükümetinin ilk aylarında, enflasyon hızı
nın kesilmiş gibi görülmesinin başka bazı nedenleri 
de vardı. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin izlemiş 

olduğu enflasyon hızını, bedelini sosyal adalete ödet-
meksizin kesme başarısının sonucunu, semeresini top
lamakla kalmadı, enflasyon hızını bir süre için kesmiş 
gibi görünebilmek uğruna, çok tehlikeli bazı çözüm
lere başvurdu. Örneğin; bütün ekonomistlerin bildiği 
gibi, Merkez Bankası kasalarında büyük döviz rezerv
lerinin ekonomide değedendirilmeksizin âtıl halde tu
tulması büyük bir enflasyonist etkendir, unsurdur. 

Demirel Hükümeti ne yaptı? Gelir gelmez, ne ka
dar döviz buldu ise Merkez Bankasının kasalarında, 
şu kadarı demir tüccarına, bu kadarı çelik tüccarına, 
diyerek hepsini harcadı bitirdi, tüketti ve o sayede, 
bir süre için enflasyon hızını kesmiş gibi gösterildi. 
Bu, bir ağrıyı, zehirli uyuşturucu madde ile tedavi et
meye benzer, uyuşturucu maddenin etkisi kalktıktan 
sonra ağrı daha kötü bir biçimde ortaya çıkar. Nitekim, 
1975 yılı sonunda ortaya çıkmıştır. 

Aynı şekilde Cephe Hükümeti, yine o dövizleri so
rumsuzca harcarken, ithal malı dampingi yapmıştır 
piyasaya. Senato Kısmî Seçimlerine giderken; alda
tıcı, geçici ve bir kaç ay sonrası için son derecede 
tehlikeli bir enflasyonu yaratma, körükleme pahası
na, bir süre için piyasada ithal yolu ile, yani taşıma 
su ile mal bolluğu görüntüsü yapmıştır. Şimdi o taşı
ma suyun kaynağı kesilince, durum bütün acılığı ve 
açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Gene, enflâsyon hızını 
bir süre kesmiş gibi ğörünebilmesinin bir başka nede
ni, enflasyon hızını kesmiş gibi görünmenin bedelini 
kamu iktisadî teşebbüslerine yüklemiş olmasıdır Hü
kümetin. Ama bunun sonucu ne olmuştur? Devlet va
at ettiği yatırımları yapamamıştır, Türkiye'de o yüz
den yatırımların artış hızı kesilmiştir ve işsizlik art
mıştır. 

Şimdi, Cephe Hükümeti, yıllık program metninde, 
bu program metni Yüksek Planlama Kurulunda imza
lanıp mühürlendikten ve oradan çıktıktan sonra (Ne 
söylediğimi bilerek konuşuyorum arkadaşlarım; Yük
sek Planlama Kurulunda görüşüldükten, müzakeresi 
bittikten, imzaları atıldıktan, mü'hürü basıldıktan son
ra), o metin üzerinde tahrifat yapmak suretiyle bu 
gerçekleri gözden saklamaya çalışıyor. Nasıl yapıyor 
bunu? Bir - iki örnek vermek isterim. 

1976 Programının hile karışmadan önceki metnin
de şöyle bir cümle var : «1970 yılından başlayarak 
- yani -yine Sayın Demirel'in ve Adalet Partisinin hü
kümette bulunduğu dönemden başlayarak - gerek dış 
ekonomik gelişmeler, gerek iç ekonomide uygulanan 
politika kararlarının etkisiyle giderek hız ve sürekli
lik kazanan fiyat artışları, 1974 yılı haziran ayından 



M. Meclisi B : 57 

taşlayarak - yani Cumhuriyet Halk Partisinin kurdu
ğu hükümetin 5 nci ayından haşlayarak - hızını azalt
mıştır.» Ta'biî bu gerçeğin, bir resmî devlet metnin
de dürüstçe ortaya konmasına Cephe Hükümeti ta
hammül edememiştir; dediğim işlemler yapıldıktan 
sonra, resmî helgede tahrifat yoluna gidilerek, hu 
cümlenin yerine, şu şekilde sona eren bir cümle ko
nulmuştur : 

«.Süreklilik kazanan fiyat artışları 1974 yılında ar
tarak devam etmiş - aslı, 1974 haziran ayından iti
baren hızını azaltmıştır, tersine çevriliyor - 1975 nisan 
ayından itibaren hızı azaltılmış ve fiyat istikrarı sağ
lanmıştır». 

Asıl metindeki cümle eğer gerçeklere dayanmıyor 
idi ise, niçin Yüksek Planlama Kurulunda kafbul edil
miştir Hükümet üyelerince, niçin orada imzalanmıştır, 
niçin orada mühürlenmiştir? 

Bir bakıma denebilir ki, 'bunun üstünde durma
nın ne gereği var; Cephe Hükümetinin plana, prog
rama önem vermediği belli. Adalet Partisinin öteden 
heri plana, programa önem vermediği belli; fakat söz 
konusu olan; plana, programa önem verip vermeme
nin çok ötesinde 'bir suçtur. Devlet belgeleri üzerinde 
tahrifat yapılma suçudur. 

Sayın Demire!, «böyle bir şey olmadı» diyor, ken
dine özgü üslupla yalanlıyor 13 Şubat 1976 günü. 
Kendiliğinden de yalanlamıyor, gazeteciler soruyor Sa
yın Cumhurbaşkanından çıkarken Sayın Başbakana; 
gazeteciler bu konudaki haberlerle ilgili olarak ken
disine bir soru yöneltiyorlar, Sayın Demirel aynen şun
ları söylüyor - Son Havadisken aldım - : 

«'Rakamlar iyi şeyi gösteriyorsa bunları kötü şey
ler gösteriyor diye ortaya atmak mümkün olabilir. 
- Sayın Demirel'in mantığı ve devlet anlayışı - Buna. 
karşı görüş çıkar. Rakamı kimse değiştirmez değişti
remez de, devletin arşivleri değişmez. Çünkü, devle
tin arşivleri el değiştirir. Bugün siyasî iktidar olan ya
rın değildir. Yarın başkası gelir. Hiç kimse bu kadar 
cüreti göze alamaz ve açıklıkla ifade edeyim, değişen 
rakam filân yoktur» diyor, Sayın Demirel. 

Şimdi, Sayın Demirel'in davranışı bizim anlayışımı
za göre, devlet anlayışımıza, hükümet anlayışımıza gö
re oldukça garip. 

11 Şubat günü gazeteler, haberler yayınlıyorlar 
büyük başlıklarla .": «Hükümet, Programı yasa dışı 
yollardan değiştirdi» diyorlar. Bu haberler, doğrudan 
doğruya Devlet Planlama Teşkilâtının iki daire baş
kanının Başbakan ve Yüksek Planlama Kurulu üyesi 
öteki Bakanlar Kurulu üyelerine gönderdikleri resmî 
yazıdaki iddialara dayanıyor. 
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Yine gazetelere göre, hukukçular, bu işlemin Türk 
Ceza Yasasına göre, resmî evrak üzerinde tahrif nite
liğinde olduğunu öne sürüyorlar. 

11 Şubat günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreter Yardımcısı arkadaşım Deniz Baykal demeç 
veriyor, demecinin bir yerinde şunları söylüyor : 

«Böyle bir olayla planlama tarihimizde ilk defa 
karşılaşılmaktadır. Planlama Teşkilâtının görüşlerin
den hoşlanmayan Hükümet, görüş ayrılıklarını Yük
sek Planlama Kurulunda açıkça ortaya atıp tartışa
cağına, bir geceyarısı sessizce, kendisini Yüksek Plan
lama Kurulunun yerine koyarak, Program klişeleri 
üzerinde tahrifat yapma yolunu tercih etmiştir.» di
yor. Bu sözler, hele bir hükümete yöneltildiği zaman 
çok ağır ithamlardır; fakat Hükümet duymazlıktan 
geliyor, Başbakan duymazlıktan geliyor, üstünde bile 
durmuyor, 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Eski âdeti. 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Siz alıştınız belki 

Sayın Demirel, ama biz böylesine sakat bir devlet 
anlayışına alışmadık ve inşallah alışmayacağız. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Bakıyorum ki, duymazlıktan geliyor; çünkü ce
vap veremediği şeyleri duymazlıktan gelme huyu var
dır.., 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sıkıntı içinde. 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Onun üzerine 

12 Şubat günü ben bir demeç veriyorum Cumhuriyet 
Halk Partisinin Genel Başkanı olarak ve o arada 
şunları söylüyorum : «,Bu, tarihimizde eşi görülme
miş bir sahteciliktir. Bu tahrifatla Demirel Hükümeti, 
bazı ekonomik ve sosyal gerçekleri değiştirmiştir. O 
arada ekonomiyi nasıl perişan duruma getirdiğini, ha
yatı ne kadar pahalılaştırdığını gözden saklamak iste
miştir. Oysa bu konulardaki gerçekler, evrak sahte
ciliği ile gözden kaçırılamaz.» diyorum. Ve devam 
ediyorum : «Hukuk devleti kurallarının ve demokratik 
ahlâkın işlemediği bir ülkede böyle sahteciliklere baş
vurduğu anlaşılan bir hükümet, bir gün bile yerinde 
duramaz» diyorum. Bu sözlerimi gazeteler yayınlıyor, 
radyo yayınlıyor, televizyon yayınlıyor; Sayın Başba
kan gene duymazlıktan geliyor veya önem vermiyor. 
Hükümetten gene tepki gelmiyor; ancak gazeteciler 
soru soruyor, o soruya cevaben (biraz evvel okudu^ 
ğum) Demirelce sözleri söylüyor Sayın Demirel. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar ağır itham altın
da kalan bir hükümet, eğer kendine güveniyorsa, res
mî belgeler üzerinde tahrifat yapmadığına inanıyorsa, 
bu işin üstüne yürür, yürümek zorundadır. Böyle id-* 
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dialarm, ithamların, hükümetçe, alıştık diyerek, şim
di Barbakanın burada, Mecliste dediği gibi... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (İsparta) 
— Demedim öyle tur şey, demedim öyle bir şey... 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, «Otur ye
rine» sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — E, alışmamanı
za memnun olurum. (Gürültüler) Demin söyledim, iti
raz etmediniz. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Hırsız. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Otur yerine 

ulan-
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Otur yerine. 
i(C. H. P. sıralarından Hükümet sıralarına yürü

meler; C. H. P. ve A. P. sıraları önünde karşılıklı 
lâf atmalar, itişmeler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Otur yerine be! 
'BAŞKAN — 'Müdahale etmeyin efendim, konuş

maların seyrini değiştirmeyelim. (Gürültüler) 
'BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, 'böyle iddiaların... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Otur yerine! 
BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, lütfen 

oturun efendim, lütfen oturun. (Gürültüler) 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Arkadaşlarım, 

arkadaşlarımı lütfen..4 

Nihayet 'bu kadar önemli bir konuda bir tepki 
gelebildi. Bu bile sevindiricidir. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir) — Alıştık senin iftiralarına... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen otu
run yerlerinize. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Anlaşıldı efen
dim.., 

BAŞKAN — Yerlerinize oturun efendim, yerle
rinize oturun lütfen. (Gürültüler, «,Sen otur yerine» 
sesleri) Lütfen oturun efendim. Yerlerinize oturun, 
rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Arkadaşlar; çok 
rica ediyorum... Arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın idareci arka
daşları, sayın idareci üyeleri vazifeye davet ediyorum. 
Lütfen oturun efendim. Grup yönetici arkadaşlarımız... 
Lütfen yerlerinize oturunuz, 'bu şartlar altında müza
kerelere devam edemem efendim, lütfen yerlerinize 
oturun; (C. H. P. ve A. P. sıralarından Hükümet sıra
larına yürümeler, C H. P. sıralarından «otur yerine» 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, mesele anlaşıldı «alıştık» diyen Sayın Baş
bakan değildir, Devlet bakanlarından birisiymiş, me
sele anlaşıldı. (Şiddetli gürültüler) 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Bölük-
başı'nın çantacısı, sen otur yerine!.. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sülâlesi... 
BAŞKAN —• Sayın Güneş, Sayın Güneş; yerleri

nize oturun rica ederim. (Gürültüler) 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, mesele anlaşıldı, «alıştık» diyen Başbakan 
değilmiş, Devlet Bakanı Sayın Seyfi Öztürk'müş ve 
benim... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— İftiralarına alıştık, iftiralarına alıştık!.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, ayağa kalkıp Hükümet sıra
larına yürümeler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun, lütfen oturun efen
dim... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, çok rica ediyorum... (Hükümet sıraları önün
de C. H. P. ve A. P.'li milletvekillerinin karşılıklı 
olarak birikmeleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendim lütfen... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, önce Bakanı susturun. (Kars Milletvekili Doğan 
Araslı'nm Hükümet sıralarına yürümesi, itişmeler) 

BAŞKAN — Sayın Araslı, Sayın Araslı, lütfen 
yerinize oturun. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Biz oturduk 
Sayın Başkan, onlar niye oturmuyorlar? 

BAŞKAN — Onları da oturtuyoruz efendim, lüt
fen müsaade edin. 

Sayın milletvekilleri, siz de yerlerinize oturun efen
dim. 

Sayın Eceivit, sükuneti muhafaza etmeye yardımcı 
olun, rica. edeceğim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Lütfen bakanla
ra da aynı ricayı yapın, Başbakana da aynı ricayı ya
pın, 

BAŞKAN — Yapacağım efendim, yapacağım, mü
saade edin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, mesele anlaşıldı; meğer Devlet Bakanı Sa
yın Seyfi Öztürk, benim yalanlarıma, iftiralarıma alı
şık olduğunu yerinden ifade etmiş; kendisinin bu kür
süde bir kaç yıl önce bana yönelttiği bir iftira vardı, 
benimle ilgili olarak ve o iftirasını ispat edemezse 
kendisini «şerefsiz» ilân edeceğimi söylemiştim, ken-
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dişinin o iddiasının yalan- olduğunu 'benimle birlikte 
Berlin'de dolaşan Türkiye Cumhuriyetinin Başkon
solosu demeç olarak ortaya koydu. (Gürültüler) 

•BAŞKAN — Sayın Ecevit, devam edin efendim, 
mevzuu dağıtmadan devam edelim efendim... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yumruk olayı da 
gördük. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
(C. H. P. ve A. P. arka sıralarından birbirleri üzeri
ne yürümeler) 

Lütfen oturun efendim. Sayın İdareci üyeler!.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ben 'burada Dev

letin (belgelerine dayanarak gerçekleri dile getiriyo
rum, tahammül etmeye mecbursunuz... 

BAŞKAN — Efendim lütfen oturunuz, aksi tak
dirde müzakereleri bu şekilde devam ettiremeyece
ğim, lütfen oturun efendim. (C. H. P. ve A. P.'li mil
letvekilleri arasında itişmeler) 

Sayın İdareci üyeler!.. Sayın grup başkanvekilleriL 
Lütfen oturun... (Gürültüler) 
Sayın İdareci üyeler!.. Sayın İdareci üyeler!.. (Gü

rültüler) 
Arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturunuz efen

dim.., 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, program metninde yapılan tahrifata birkaç 
kısa örnek daha vermek isterim. 

Programda, Plan ilkesine de uygun olarak ham ve 
konsantre cevher ihracatının teşvik edilmemesi yo
lunda (bir ilke, bir ifade yer alıyor. Usulsüz olarak 
değiştirilen metinde... (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eker, Sayın Eker!.. Lütfen 
yerlerinize oturunuz efendim... Sayın Behram Eker, 
lütfen sükunetinizi muhafaza ediniz efendim, lütfen 
müzakereleri ihlâl etmeyin. (Gürültüler) 

Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, sözlerime devam ediyorum. 
Programda, Plan ilkesine uygun olarak hammad

de ve konsantre cevher ihracatının teşvik edilmeme
si, yani işlenmemiş madenin teşvik edilmemesi hük
mü yer alıyor... (C. H. P. sıralarından ayağa kalkma
lar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerin//"; oturun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamıa) — Fakat, Türki

ye'nin ulusal menfaatlerini hiçe sayarak, işlenmemiş 
hammadde ihracını da gerçekleştirmek isteyen Hükü
met, programda usulsüz olarak yaptığı değişiklikle 
hu hükmü de metinden çıkarıyor. 

Asıl metinde, eğitimle ilgili olarak okullar ve böl
geler arasındaki farklılıkların devam ettiği bildirili
yor; usulsüz olarak değiştirilen program metninden 
bu konudaki cümleler de çıkarılmış bulunuyor. 

Yine, eğitimle ilgili bölümde, programdaki olumlu 
gelişmelere değinen ifadeler olumsuz hale. getiriliyor, 
olumsuz gelişmelere değinen ifadeler de tersine çev
rilerek olumlu hale getiriliyor. 

Şimdi, Sayın Başbakanın bu iddiaları nasıl kar
şıladığına bir daha bakalım : 

«Rakamlar iyi şeyi gösteriyorsa, bunları, kötü 
şeyler gösteriyor diye ortaya atmak mümkün olabi
lir. Burada karşı görüş çıkar.» Vesaire... 

Yani, açıkça Başbakan demek istiyor ki; biz Hü
kümet olarak, iyi şeyleri gösteren rakamları kötü şey
ler gösteriyor hale getirebiliriz, kötü şeyler gösteren 
rakamları da iyi şeyler gösterirmiş gibi bir görüntüye 
sokabiliriz, 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sana öyle geliyor. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hayır, Sayın 
Başbakanınızın ifadeleri bu, bu anlama geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin, bu şekilde ya
lan ölçüsüne varan yorumlar, ters yorumlar yapma
maları gerekir; ama belki yapabilirler; fakat devlet 
yalan söyleyemez, devlete yalan söyletemezler. Üste
lik, onurlu, dürüst devlet memurları, imzaları altında, 
kendi imzaladıklarından farklı bir metin yayınlanarak 
devlet adına yalan söylemiş gibi gösterilemezler. Hiç
bir hükümetin, devlet memurunu, millet karşısında 
yalancı gibi gösterme hakkı yoktur resmî belge tahri-
fatıyle. (C. H. P. sıralarından (Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Kaldı ki, Devlet Planlama Teşkilâtı daire başkan
ları, bu konuda Başbakana ve diğer Yüksek Planla
ma Kurulu üyesi sayın bakanlara gönderdikleri yazı
da şu gerçeği de hatırlatıyorlar : «Toptan eşya fiyat
larındaki artışın, Haziran 1974'ten bu yana azalma 
gösterdiği bir değer yargısı değildir; toptan eşya fi
yatlarındaki aylık sayısal durumun ortaya koyduğu 
bir gerçek tir. ;> diyorlar. 

Hükümet, Devlet Planlama Teşkilâtının, Yüksek 
Planlama Kurulundaki Devlet Planlama Teşkilâtı 
Üyelerinin görüşlerini, onların hazırladıkları metinle
ri kabul etmeye mecbur mudur? Elbetteki mecbur de
ğildir; ama onların imzasını, onların kabul etmedik
leri bir metnin altına koymaya ve o şekilde yayınla
maya da hiçbir hükümet mezun değildir. Bu ne ya
saya sığar, ne de ahlâka sığar. 
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Şimdi, iddialarımız çok açıL Sayın Barbatan te
mize çıkabilmek için ya bizden. hesap sormaya mec
burdur, bu iddialarda bulunduğumuz için, ya da ken
disi hesap vermeye mecburdur. Köşeye sıkıştıkça; 
«aman diyalog kuralım» demekle devlet yönetilmez. 
Diyalog başka şeydir, dürüstlük başka şeydir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bu durumu alan 
insanlar, bu gerçekler, bu tahrifat açıklandıktan son
ra «,ne olmuş yani, başka faükümetler gelir, onlar baş
ka türlü yorumlar» diyebilenler, hükümet idare et
mek, devlet idare etmek şöyle dursun, bir demokra
tik hukuk devletinde dükkân* idare edemezler; çünkü, 
devlet gelir onların yakasına yapışır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YÜCEL DİRÖC (İzmir) — Ama kaçmazlar iktidar
dan, 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, eğer bu konuda iddialarımız yanlışsa, 
tekrar ediyorum, Hükümetin bizden hesap sorması lâ
zımdır; iddialarımız doğruysa, Hükümetin hesap ver
mesi lâzımdır. 

Dosyamız bizim elimizdedir, belgelerimiz elimiz-
' dedir, iddialarımızı her an belgelerle ispat etmeye ha
zır durumdayız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Af Ka-
nunuyle bütün dosyalar kapandı. 

'BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Siz af çıkartmaz
sınız ve bunların hesabını verme fırsatını hükümete 
sağlarsınız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
rica ederim. 

BÜLENT ECEVTT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, hükümette bulunduğumuz sırada da söyle
diğim gibi, fiyat yükselişleriyle »hayat pahalılığı her 
zaman aynı şey değildir. Bazen aynı şeydir; fakat her 
zaman aynı şey değildir. 

'1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi hükümet
teyken, fiyat yükselişleriyle hayat pahalılığı aynı şey 
değildi; ama şimdi Cephe Hükümeti işbaşındayken, 
fiyat yükselişleri, bayat pahalılığı anlamına gelmekte
dir. ' 

Neden böyledir? Biz fiyatları, dünya ekonomisin
deki bunalımın gereği olarak ve devraldığımız eko
nomik soranların gereği olarak yükseltirken halka bir 
söz verdik, dedik ki : «Türk ekonomisini batmaktan 
kurtarmak için, devlet sektörünü batmaktan kurtar- : 
mak için bazı maddelerin fiyatlarını yükselteceğiz; 

ama köylünün, gelirini, işçinin gelirini, kamu görevli
sinin gelirini fiyatlardan daha fazla yükselteceğiz». Bu 
Sözü verdik ve bu sözü tuttuk. 

Demirel Hükümeti ne yaptı? «Biz fiyatları yük
seltmiyoruz, onun içim kamu görevlilerinin katsayı
sını da yükseltmiyoruz. Biz fiyatları yükseltmiyoruz, 
onun için pamuğun taban fiyatını da yükseltmiyoruz, 
üzümün taban fiyatını yükseltmiyoruz, incirin taban fi
yatını yükseltmiyoruz.» dedi. Ama ne oldu? Hayat 
1975'te % 20 pahalılandı; kamu görevlileri, bir çok 
köylüler ve bir çok işçiler böylelikle hayat pahalılı
ğının yükü altında ezilme durumunda kaldılar. 

Biz 1974 yılında adaletli bir gelir politikası izle
dik. Bugün Cephe Hükümetini oluşturan bazı parti
ler, başta Adalet 'Partisi olmak üzere buna enflasyo-
nist politika dediler. Oysa kendileri, hem adaletsiz ge
lir politikası izlediler, hem de ülkemize 1974 yılın-
dakinden da'ha hızlı bir enflasyon getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, 1975'te fiyatlar % 20 dolay
larında yükselirken, güç durumda, bunun yükü altın
da ezilen sadece köylü değil, sadece kamu görevlisi 
değil, aynı zamanda işçiler de oldu. İşçilerin gerçek 
ücretleri, 1974 yılında % 8,8 oranında yükselmişken, 
Cep'he Hükümeti döneminde (1975 yılında) yükselmek 
şöyle dursun, % 2,3 oranında düştü, ki bunlar iki 
yılın ilk 9 aylık bölümlerinin karşılaştırmasıdır. 1975 
yılında enflasyon bizi, asıl yılın son üç ayında artma
ya başlamıştır. Korkarım ki, bütün yılın hesapları orta
ya kesin olarak çıktığında, daha da acı bir durum 
ortaya çıkmaktadır. 

Böylece «yokluk kalmadı», «enflasyonun hızı ke
sildi», «refah tabana yayıldı» gibi iddialar, dana yıl 
sona ermeden iflâs etmiştir. 

«Bizim zamanımızda yokluk olmadı, olmayacak
tır.», «Kuyruk olmadı, olmayacaktır.» diyordu Sa
yın Demirel; fakat sanırım artık bunu da eskisi kadar 
kolaylıkla söyleyemeyecektir. 

Geçen gün, Adalet Partisini ve Sayın Demirel'i en 
çok tutan bir gazetede - ki bir çoğunuz görmüşsünüz-
dür, Son Havadis gazetesinde, birinci sayfada, görme
yenler varsa diye getirdim, bakın göstereyim - şu re
sim ve haber yayınlandı : «İstanbul'da kalorifer ya
kıtı bulunamıyor. 200 tanker fuel - oil almak için 15 
gündür Ambarlı'da bekliyor.» Ve kuyrukta bekleyen 
kamyonların resimleri var: 

Başlık devam ediyor : «Bazı büyük fabrikalar ya-
kıtsızlıktan durdu.» Son Havadis gazetesinde resmin 
üzerinde, kırmızı yuvarlak içinde bir başlık daha : 
«Yöneticimiz uyuyor mu?» (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, gülüşmeler, alkışlar) 
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Şimdi, Sayın Demiren en yakından destekleyen, I 
onu böyle Hükümet Başkanlıklarına falan değil, 
triumvir'e lâyık gören Son Havadis gazetesinin adiyle 
'biz de soruyoruz : «Yok kalmadı, her şey bol, kuyruk
lar kalktı» diyen yöneticimiz uyuyor mu?.. (C. H. P. 
sıralarından («'Bravo» sesleri, alkışlar, A. P. sıraların
dan gürültüler) I 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ödemeler dengesinin 
1975 yılındaki durumuna 'bakalım ve bunu 1974 yı
lı yle karşılaştıralım : I 

1974 yılında ihracatımız 1 532 000 000 dolar. 1975 ] 
yılında ihracatımız 1 400 000 000 dolara düşüyor. Ya
ni, 132 milyon dolar eksiliş, 1974'den 1975'e. 

1974 yılında buna karşılık, 3 777 000 000 dolar 
tutarını 'bulan ithalâtımız, 1975 yılında 4 milyar 700 
küsur milyona yükseliyor; yaklaşık olarak 1 milyar 
artışla. I 

•Böylelikle, 1975 yılında dış ticaret açığı 
3 340 000 000 dolarla rekor düzeye ulaşmış bulunu
yor. 1976 yılı için acaba dana iyimser olunabilir mi? 
Takdirle (belirtmek gerekir ki, bu salba'hki konuşma
sında Sayın Maliye Bakanı bu bakımdan gerçeği ko
nuşmuştur; «Ödemeler dengesinin 1976 yılında tümü 
ile sıühat kazanacağını ifade etmek yanlış olur» de
miştir. Demek ki, bizzat Sayın Maliye Bakanı, 1976 
yılında da ödemeler dengemizdeki 'bu bozukluğun dü-
zeltilelbileceğ'ini bekleyememektedir. 

(Bu açıkları, dış ödeme dengemizdeki bu açıklan 
kapatabilmek için dövize çevrilebilir mevduat gibi 
tehlikeli borçlanmalara gidiyor; Merkez Bankasının 
üzerinde her an Demokles'in kılıcı gibi asılı duran 
tedbirlere gidiliyor ve daha da 'garibi, Türkiye'de I 
mevduatın 'büyük ölçüde arttığı iddiası, bu el parası- I 
na dayanılarak, yabancılardan geçici olarak Türkiye' I 
ye ödünç getirilmiş, Merkez Bankasına ödünç getiril- I 
miş paralara dayanılarak ileri sürülüyor. Oysa, dövize I 
çevrilebilir mevduat çıkarılacak olursa, ki bunu kendi I 
tasarrufumuzun ortaya çıkardığı bir mevduat sayma I 
olanağımız elbette ki yoktur, o zaman 1975 yılında 
mevduattaki artışın, ancak % 3 dolaylarında kaldığı 
görülür. I 

Değerli milletvekilleri, 1974 yılında dünya petrol 
fiyatlarındaki olağanüstü artış dolayısıyle sırf petrol 
için 600 milyon dolar fazladan dış ödeme yapmak zo- I 
runda kalmıştık. Ona rağmen, Hükümetten ayrılır
ken, 1 900 000 000 dolar tutarında brüt döviz rezervi 
ib»râkrm§tık. Bu, şimdi görünüşte 1 165 000 000 do
lara, gerçekte ise 180 milyon dolara inmiştir. I 
1 900 000 000 dolar brüt döviz rezervi, Demirci Hü- | 
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kümetinin birinci yılı sona ermeden 180 milyon dola
ra inmiştir. Çünkü, rezerv gibi gösterilen dövizin için
de 986 milyon dolarlık bölüm,dövize çevrilebilir mev
duat denilen ve bunların bir kısmı da birtakım karan
lık veya sakıncalı yollardan sağlanan ödünç dövizler
dir. 

1975 yılı, dışardan Türkiye'ye işçi dövizlerinin ge
lişinin durduğu, hatta azalmaya başladığı bir yıldır. 
1975 yılı, ithalâtımızın büyük ölçüde arttığı, ihraca
tımızın azaldığı ve aradaki açığın görülmemiş ölçüde 
arttığı bir yıldır. Ona rağmen, dış ödemeler dengemiz
de sanki hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi, sanki döviz re
zervlerimizin erimesi söz konusu değilmiş gibi, akıl 
almaz bir sorumsuzluk ve müsriflikle ithalât yoluna 
gidilmiştir. Eğer yapılan ithalât, üretime dönük itha
lât olsaydı, buna elbette ancak sevinmek gerekirdi; 
fakat yapılan ithalât, stoklamaya dönük, istifçiliğe dö
nük ithalât, olmuştur, karaborsacılığa dönük ithalât 
olmuştur, tüketime dönük ithalât olmuştur. Böyle bir 
ortamda, dövizimizin eridiği bilinirken, Türk parası
nın değerinin dünyada taksit taksit düşmekte olduğu 
bilinirken, ithalat musluklarını açmakla sahte bolluk 
uzun süre yaratılamaz, sahte ucuzluk uzun süre deVara 
ettirilemez. Çünkü, hükümet adamları kendi kendileri
ni aldatabilirler. Hadi diyelim ki, halkı da bir süre 
için aldattılar; ama iş adamı, işini bilen adamdır, iş 
adamını aldatamazlar, bir gün bile aldatamazlar. Çün
kü, iş adamı dövizlerimizin nasıl erimekte olduğunu 
görüyordu. İş adamı, Türk parasının değerinin dün
yada nasıl taksit- taksit düşmekte olduğunu görüyor
du. Onun için Hükümet, piyasaya ithalât dampingi 
yapabilmek amacıyle, son döviz rezervlerimizi de tü
ketme pahasına, ithalât musluklarını açtığı vakit, bir 
çok iş adamları bunu istifçilik için kullandılar. Bunu 
kim söylüyor? Ben söylemiyorum; gene takdir edile
cek bir objektiflikle, bundan bir kaç ay önce Türk 
iş Adamları ve Sanayiciler Derneğinin yayınladığı bir 
bültende, nazik bir üslup içinde bu uyarı, bu hatır
latma Hükümete yapılıyordu. 

O arada, akıl almaz birtakım işler de yapıldı. 1975 
yılında 986 bin ton stok birikmesi sonucunu doğu
ran ve 330 milyon dolar döviz harcanmasına neden 
olan demir - çelik ithaline, hem de büyük, kısmı sı
fır gümrükle demir - çelik ithaline izin verildi. Bu aşı
rı stok yüzünden, Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri, 
kendi üretiminin büyük bir kısmını satamadı. Yaz ay
ları boyunca, gazeteci arkadaşlarımla birlikte, Kara* 
ıbttk'ten bir kaç kez geçtik. Nasıl, dağlar gibi yığıl
mış demirlerin, çeliklerin yağmur altında paslandığı-
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nı, yeri çökertip yerden su çıkarttığmı gözlerimizle 
gördük. Gazeteciler bunların fotoğraflarını çektiler, 
yayınladılar; ama yöneticimiz uyuyordu, yöneticimizi 
yine de uyandıramadılar. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) Ve 986 'bin ton stok birikmesi sonucu ortaya 
çıktı. Daha acı bir sonuç ortaya çıktı : Türkiye De
mir - Çelik İşletmeleri, bu büyük stok birikimi yü
zünden talbiî büyük zarara uğradı. Büyük zarara uğ
rayınca da, Hükümetin tutumu nedeniyle, sorumsuz
ca tutumu nedeniyle, Devletin Demir - Çelik işletmele
ri büyük zarara uğrayınca ne oldu? Demir - Çelik 
İşletmeleri vergi borcunu ödeyemez hale geldi ve 
- geçen gün bir gazetede okuduk - bunun üzerine Sa
yın Maliye 'Bakanı, Devletin Demir - Çelik İşletmele
rine haciz koydurma kararını almış, yani evvelâ Dev
let müessesesini batıracaksınız, ondan sonra da «(Ni
ye battın, seni haciz altına alıyorum» diyeceksiniz. 
Bu, Hükümetin devlet sektörüne ihaneti demektir. 

Bir yıl, iki yıl önce döviz bolluğu içinde olan Tür
kiye, şimdi dışarıdan, hangi koşulla olursa olsun dö
viz bulmak için çırpınmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısında, yıllardır 
ihmal edilen haklarımızı almanın vakti gelmiş geçi
yor. Yıllarca bu konuda yalnız yöneticilerimiz değil, 
iş adamlarımız da uyudular. Eskişehir Sanayi Odası 
dışında bütün sanayicilerimiz uyudular. Şimdi, onlar 
da, sanayiciler de, iş adamları da uyandılar, tehlike 
çanlarını çalıyorlar ve Hükümeti uyarıyorlar. Ya Av
rupa Ekonomik Topluluğuyle doğru dürüst pazarlığı
nı yap, Türkiye'nin haklarını koru, yahut başının ça
resine bak,çekilecek sek çekilelim diyorlar; fakat Hü
kümet öylesine döviz ihtiyacı içine düşmüş bulunu
yor ki, bu anlattığım sorumsuzca tutumu yüzünden, 
500 - 600 milyon dolarlık, astarı yüzünden pahalıya 
gelecek birtakım proje kredilerini alabilmek uğruna 
Avrupa Ekonomik . Topluluğunda haklarımızı ara
maktan hile vazgeçme noktasına, görünüşe göre gel
miş bulunuyor. Bununla da yetinmiyor, topraklarımız
da egemenlik hakkımızdan kısmen de olsa fedakârlık' 
pahasına, üs kiralamak için çareler arıyor, çırpınıyor. 
Gerçi buna birtakım kelime örtüleri sağlanıyor, «Ki
ra diye istemiyorum ben» diyor, ama buna Amerika 
hile inanmıyor.bunun kira olduğunu açıkça söylü
yor ve «ittifak sisteminde üs kiralanmaz» diyerek, 
onu da reddediyor. Artık, yeni dövize çevrilebilir 
mevduat sağlama yolları da hemen hemen tıkanmış
tır. Böylece bir kaç yıllık, işçilerimiz sayesinde elde 
edilen, ama değeri maalesef bilinmeyen bir kaç yıl
lık döviz bolluğundan sonra, o bolluk 1 yıllık Cephe 

Hükümeti zamanında yokluğa çevrildiği için, Türkiye 
şimdi yeniden dünya para piyasasına gözü kapalı 
avuç açmış duruma, gelmiş bulunuyor. 

Eğer bu israf, bu döviz stoklarının tüketilmesi, ye
ni iş alanları açmanın, yatırımları hızlandırmanın be
deli olsaydı, bunun bir süre için doğuracağı sıkıntıya 
belki yurttaşlarımız seve seve katlanırdı; fakat tam 
tersine bu, tüketim için, istifçilik için yapılan ithalât 
uğrunda harcanmıştır. 

Sayın Demirel ve Adalet Partisi sözcüleri, 1974 yı
lında Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette bulunduğu 
sırada, işsizlikte rekor kırıldığını söylediler; «İşsizlik, 
görülmemiş ölçüde arttı» dediler. Şimdi, elimizde yi
ne devletin resmî belgeleri var. Ne görüyoruz bu bel
gelerde? 1974 yılında işsizlik, işsiz sayısı 1 milyon 
750 bin, 1975 yılında 2 milyon. Yani «rekor:» dediği 
şeyi Demirel Hükümeti kırmış ve işsizlik oranında 
Türkiye'yi rekor kırar duruma getirmiş. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi büyüme hızları bakı
mından duruma bakalım : 1974 yılında bütün dünya
da büyüme hızları düşüyordu; zenigin ülkelerde düşü
yordu, orta hallilerde düşüyordu, fakirlerde düşüyor
du. Oysa, o yıl Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Se
lâmet Partisi Hükümet ortaklığı sırasında hemen bü
tün dünyada gelişme hızı düşerken, Türkiye'de geliş
me hızı 1973'ün % 5,5'undan % 7,4'e yükseldi. 

Şimdi, 1975'e bakalım. Gelişme hızındaki artış : 
Gelişme hızı sadece % 7,9'a yükselebilmiş. Yani biz, 
dünya bunalımının doruğunda gelişme hızını 2 puan 
yükseltmişiz, Cephe Hükümeti ancak yarım puan 
yükseltebilmiş. Üstelik, Cumhuriyet Halk Partisinin 
1974 yılında, Hükümette bulunduğu yıl, kendi eko
nomik ve sosyal felsefesini uygulama olanağını bu
lamadığı, bulabilmesi söz konusu olmayan bir yıldı, 
dünyada büyük ekonomik bunalım yılıydı ve Türkiye 
için bir cavaş yılıydı. Ona rağmen, bu başarı sağla
nabilmiştir. 

Toplam büyüme hızı, kalkınmanın sayısal göster
gelerinden biri olmakla birlikte, aslında kendi başına 
pek de büyük anlam taşımayabilir. Önemli olan, bü
yüme hızının içeriğidir, niteliğidir. 1975'i bu açıdan 
değerlendirirken, sanayi ve tarım kesimlerindeki ge
lişmeye bakmak gerekir. Hizmet sektöründeki geliş
me, ancak sanayideki ve tarımdaki gelişmeyi izliyor ve 
yansıtıyorsa bir değer taşır. Aksi halde, özellikle Tür
kiye gibi, nüfusunun yarıdan çoğu tarıma bağlı bir 
ülkede ve smaîleşme sürecinin henüz başlarında olan 
bir ülkede, tarım ve sanayi sektörlerindeki gelişme 
hızı yavaşlarken, hizmetler sektöründe gelişme hızı 
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artıyorsa, bu, ekonominin bir hastalık dönemine girdi
ğini ve bir anlamda gizli işsizliğin ve israfın arttığını 
ıgösterir. Şimdi bu açıdan duruma bakalım. 

Tarım sektöründe 1974'ün büyüme hızı % 10,7, 
tarım sektöründe 1975'in büyüme hızı ise % 8,9'a düş
müş. Sanayi sektöründe 1974'ün (büyüme hızı % 9,1, 
Cephe Hükümeti döneminde bu da 1975'de % 8,6'ya 
düşmüş. Oysa, plana göre sanayi sektöründe gelişme 
hızının % 11,2 olması gerekliydi.-

Bir ülkenin sınaîleşmedeki başarısının bir ölçeği 
sanayi sektörünün gaysirafi millî hasıla içindeki pa
yıdır. Şimdi bu bakımdan duruma bakalım : 

Bu organ, yani sanayi sektöıünün gayrisafî millî 
hasıla içindeki payı 1974'te, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümette iken •% 22,5, 1975'te bu oran % 21,9'a 
düşmüş. Yani oransal olarak 1975 yılında Türkiye, 
sanayi ülkesi yolunda ilerlememiştir, gerilemiştir. Sı-
naîleşmenin yapısına bakacak olursak, durumun da
ha da kötü olduğu ortaya çıkar. 

Madencilik, Türkiye'nin kendi kaynaklarına da
yanarak sınaîleşmesi bakımından büyük önem taşı
yan bir alandır. Bu alanda plan hedefine göre geliş
me dizi '% 13,4 olmak gerekirken, 1975'te bunun ya
rısı kadar bile gelişme hızı sağlanamamıştır; ancak, 
:% 5,6 oranında sağlanabilmiştir. 

İmalat sanayiinde hedef % 10,8 iken, bu da 
1975'te ancak % 8,5 oranında gerçekleşebilmiştir. 

Sınaîleşme açısından büyük önem taşıyan üç alan
da; madencilik, imalât ve enerji alanlarında sabit ser
maye yatırımlarımın toplam sermaye yatırımları için
deki payı, yine hem plan hedeflerinin, hem de 1974 
oranlarının altında kalmıştır. Yüzeysel bir bakışla, 
1975'in sabit sermaye yatırımları bir ölçüde artmış 
gibi görünse de, artış üretken alanlarda değildir, da
ha çok üretken olmayan alanlarda, hizmetler sektö
ründe sağlanan bir artıştır. 

Sayın. Demirel başkanlığındaki Cephe Hükümeti
nin, ekonomik kalkınmamızda ve sınaîleşmemizde 
neden olduğu duralama asıl bundan sonraki yıllarda 
olumsuz sonuçlarını belli edecektir. Bunun bir göster
gesi de projedir. 

Sayın milletvekilleri takdir buyurursunuz, proje 
olmadan uydurma temel atılabilir, proje olmadan 
nutuk atılabilir; ama gerçek yatırım yapılamaz, fab
rika kurulamaz; baraj enerji santralı kurulamaz. 

1974 yılında programa alınan kamu yatırımı pro
jelerinin tutarı 23 milyarı buluyordu. 1975 yılında 
ise ancak 5,5 milyar düzeyinde kalmıştır. Yani bir 
yıl öncesinin 1/4'üne bile ulaşmamıştır. Öte yandan, 

1974'te başlanan yeni projelerin toplam yatırımdaki 
yeri -% 24,4 iken, 1975'te de bü oran % 15,8'e düş
müştür. Üstelik, 1976 içinde % 12'ye düşürülmüş bu
lunmaktadır. Bugün bunlar gösteriyor ki, yatırımcı
lık edebiyatından geçilmeyen 1975 yılında, daha çok 
lafla yatırım yapılmıştır. 1975 yılında Türkiye, yatı
rım hızı bakımından 1974'ün bir hayli gerisinde kal
mıştır ve 1976 yılında da bu geri kalış devam ede
cektir. 

Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin büyük rolü vardır. Bunlar güçlü 
ise ekonomi de güçlü olabilir, hatta özel sektör de 
güçlü olabilir. 1974'te Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
hiç işletme açığı vermemişlerdi, 1975'te ise işletme 
açıkları 6 milyarı bulmuştur ve 1976'da en az 10 mil
yar olması beklenmektedir. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerini, kendi tasarrufları ile kaynak yaratır duruma 
getirebilmenin iki yolu vardır: 

1. — Mal ve hizmetlerin fiyatlarını, eğer gerekli 
ise, gerçekçi biçimde ayarlamak. Bu bir siyasal cesa
ret işidir, 1974'te biz bu cesareti gösterdik. 

2. — Daha önemli, daha etkin tedbir; bu kuruluş
ları verimli işletmecilik kurallarına göre çalıştırmak
tır. Fakat birincisini yapmaya Demirel Hükümeti
nin cesareti yoktur, ikincisini yapmaya da yeteneği 
yoktur, en başta partizanlığı engeldir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine, özel yöntemlerle 
toplanılan yetişmiş militan, ülkücüler yerleştirilirken, 
bunlar elbette memlekete yük olmaya devam ede
cektir. Üstelik bu işletmelerin işçileri, Seydişehir'de, 
İskenderun'da örneklerini gördüğümüz gibi, birbirine 
kırdırıla kırdırıla verimlerini de maalesef büsbütün 
yitireceklerdir. Üstelik, biraz önce verdiğim örnek
te görüldüğü gibi, Devlet bunlardan bazısını âdeta 
özenle batırmaktadır; Karabük Demir - Çelik'te gö
rüldüğü gibi. Ondan sonra da haraç - mezat satışa 
çıkarmaya kalkışmaktadır. 

Demirel Hükümeti 1976 yılında 133 milyarlık ya
tırım öngörüyor. Bu 133 milyarlık yatırım için en az 
4 milyar dolarlık ithalat gereklidir. Başta petrol ol
mak üzere, başka zorunlu ithalatla birlikte Türkiye, 
1976'da en az 6 milyar dolarlık mal ithal etmek zo
rundadır. Bunun en çok 2 milyarı ihracatla, 
en çok 1,5 milyarı da işçi dövizi olarak sağ
lanabilecektir. Geriye 2,5 milyar dolarlık dış 
finansman açığı kalmaktadır. Bu kaynak sağlan
madıkça, Türkiye, bu yıl korkarız ki, yatırım hedef
lerinin bir hayli gerisinde kalacaktır, üstelik büyük 
mal darl'ğıyle karşılaşacaktır. Çünkü, geçen yılki 
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gibi ithalât dampingi yapamayacaktır. Döviz açığı 
bir yana, bütçe açığının ve kamu kesimindeki finans
man açığının ne kadar büyük olduğunu, gelir tahmin
lerinin ne kadar şişirilmiş olduğunu da, bütçeye de
ğinirken açıklamış bulunuyorum. Yatırımlar, ayrıca 
o nedenle de aksayacaktır. 

Kalkınmayı ve yatırımları hızlandırmada en 
önemli etkenlerden biri, takdir buyurulur ki, enerji
dir. Oysa kaynak ve döviz darlığından ötürü Afşin -
Elbistan Santralinin, Seyitömer Santrali ikinci ve 
üçüncü aşamalarının yapımları, şimdiden, Cephe 
Hükümeti döneminde bir yıl gecikmiştir, eski gecik
melere ek olarak bir yıl daha gecikmiştir ve 1976'da 
daha da gecikmesi beklenmelidir. 

Elektrik kesintileri 1974 yılında sanayimize 480 
milyon liraya mal olmuştur. 

Köy elektrifikasyonu bakımından da Sayın De
mirci'm, yıl boyunca ileri sürdüğü iddiaları gerçek
leşememiştir. Yıllardan beri Sayın Demirel, bir yılda 
2 500 köye elektrik götürmenin sözünü eder, sözünü 
verir, söylevlerini verir, İddia etmiştir ki geçen yıl, 
«Cumhuriyet Halk Partisi 1974'te hükümetteyken 
ancak 500 köye elektrik götürebilmiştir» Oysa gerçek 
şudur : 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi 500 köye 
değil, 1 142 köye elektrik götürmüştür. Cephe Hükü
meti 2 500 köye elektrik götürecekti, Halk Partisi 
Hükümetinin 1974'te harcadığının yaklaşık olarak 
iki katı para harcamıştır; fakat ancak 1974'te götü-
rülebildiği sayıda köye veya bunun bir iki altına, bir 
iki üstüne elektrik götürebilmiştir. 

Bu başıboş ekonomik tutumun foyası iyice mey
dana çıkmadan önce, Sayın Demirel seçim isterse şaş
mamak gerekir. Nitekim, bu söylentiler şimdiden do
laşmaya başladı. Memleketin kurtuluşu için gerekti
ği zaman seçimden kaçan Sayın Demirel, şimdi ken
di kurtuluşu için, kaçınılmaz görürse seçimi isteyebi
lir ve buna şaşmamak gerekir; ama tabiî takdir Yüce 
Meclisin olur (Kendi sözü). 

Şimdi, bu 1975 yılının hiç de övünülecek durum
da olmayan, parlak nutuklara, yatırımcılık, inşaatçı
lık, baraj krallığı edebiyatına uygun olmayan eko
nomik tablosuna mazeret olarak, Sayın Demirel ve 
Adalet Partisi yöneticileri belki de diyebilirler ki, 
«Ne yapalım biz, tek başımıza iktidarda değiliz; ken
di ekonomik felsefemizi uygulayamıyoruz, onun için 
umduğumuz başarılı sonuçları alamadık.» Böyle ko
nuşabilirler. Nitekim bunun imalarını arasım yapı
yorlar. 
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Böyle bir mazeret ileri sürmekte Sayın Demirel 
ve Adalet Partisi haklı olur mu olmaz mı? Bunun tes
ti şudur : Adalet Partisi tek basma hükümette iken 
ekonomik alanda neler yapmıştır, neler söylemiştir, 
neler yapabilmiştir, neler yapamamıştır? Şimdi buna 
bakmak istiyorum. 

Son zamanlarda verdiği bir- demeçte, Sayın De
mirel, kendisini «10 yıldır Türkiye'nin kaderine hâ
kim olan kimse» olarak gösteriyor, tanıtıyor. Bir ba
kıma bunda doğru, bir bakıma bunda büyük ger
çek payı vardır; son Temsilciler Meclisi toplantısın
da bunun dökümünü de, matematik dökümünü de 
yapmıştır (aynen kendi konuşmasından alıyorum) 
5 yıl 5 ay, bu son yılın 5 ayı Adalet Partisi kendi ba
şına, teş başına iktidardadır; bir seferinde 9 ay, bir 
seferinde de 8 ay koalisyon içinde iktidardadır, ni
hayet son olarak 11 aydır koalisyonun başı olarak 
iktidardadır, yani 10 yılın 7 yıl 9 ayı Adalet Partisi 
iktidardadır. 

Gerçekte ise, kısa fasılalarla (bir tek 1974 yılı ha
riç) son 10 yıla damgasını vurmuş kimse gerçekten 
Sayın Demirel'dir, son 10 yıla, hele sen 10 yılın 
ekonomisine damgasını vurmuş parti de Adalet Par
tisidir. 

10 yıl önemli bir zaman bölümüdür. Hele, her şe
yin hızlandığı çağımızda 10 yıl çok önemli bir zaman 
bölümüdür. Son 10 yılda, bağımsızlığını yeni kazan
mış veya kalkınma yoluna yeni girmiş bazı ülkeler, 
Afrika'da, Asya'da ekonomik alanda büyük atılım
lar yapmışlardır. 

Türkiye ise, bundan ] 0 yıl önce Sayın Demirel 
ve Adalet Partisi tek başlarına iktidara geldiklerinde, 
ekonomistlerin diliyle, kalkış noktasına varan bir ül
ke sayılıyordu; ama aradan 10 yıl geçti hâlâ kalkışa 
geçemedi Türk ekonomisi, Demirel yönetiminin ağır
lığı altında bu olanaktan yoksun kaldı; son bir yıl 
içinde de iyice kolu kanadı kırıldığı için, uçma ola
nağını hiç değilse, bu Hükümet işbaşında iken bütün 
bütün yitirmiş görünüyor. 

Şimdi, atılımlar, yatırımlar, mimarlıklar, baraj 
krallıkları gibi lafların ardındaki gerçeklere; 10 yıllık 
bir zaman bölümü içinde bakalım; rakamlarla baka
lım, Devletin resmî belgelerinde yer alan rakamlarla 
bakalım ve bir de, kendimizi dünyadan soyutlayama-
yacağımıza göre, çevremizle kıyaslayarak bakalım: 

10 yılda çevremizdeki ülkeler ne yapmış, biz ne 
yapmışız? Çevremizdeki ülkeler, bir çoğunun olanak
ları bizden çok daha kısır ülkeler, 10 yılda nereden 
kalkmış, nereye varmış; Adalet Partisinin ekonomi-
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ye, Türkiye'ye damgasını vurduğu 10 yılda Türkiye 
nereden kalkmış nereye varmış? Bunu resmî belge
lere, istatistiklere dayanarak kısaca gözden geçire
lim. 

Evvelâ enerjiyi alalım. Çünkü, kalkınmada ener
ji en önemli unsurlardan biri ve kendi partililerine, 
kendisi için «barajlar kralı» dedirtmesi bakımından, 
tabiî Sayın Demirel'in başarısı için de en başta akla 
gelecek testlerden, sınavlardan biri, enerji alanında 
ne yapıldığıdır. 

10 yıllık Demirel damgasını, Adalet Partisinin 
damgasını taşıyan kalkınma atılımlarından sonra, 
Türkiye henüz elektrik enerjisi sorununu bile çöze
memiştir, hatta çözme noktasına yaklaşamamıştır. Bi
raz önce söylediğim gibi, elektrik kısıntıları yüzün
den 1975 yılında ekonomimizin gördüğü zarar 480 
milyon lira olarak tahmin edilmektedir. 

Türkiye'de yılda, 15,5 milyar kilovat/saat elektrik 
enerjisi üretilmektedir şu anda. Bu, kişi başına 350 
kilovat/saat demektir. 

Şimdi çevremize bakalım; Türkiye'de kişi başına 
350 kilovat/saat elektrik üretiliyor, Yunanistan'da 1200 
kilovat/saat, Romanya'da 2 450 kilovat/saat, Bulga
ristan'da 2 600 kilovat/saat. Akla bir şey gelmesin 
diye, hem komünist, hem kapitalist komşularımızdan 
örnek alıyorum. 

Üstelik, bugünkü enerji üretiminin 2/3'si termik 
santrallerden elde ediliyor ve bu termik santraller de, 
bunların çoğu da ithal malı petrolle işliyor. Oysa, 
Türkiye enerji santrallerini, bol suyu bulunan bir ül
ke olarak, suya dayalı halde kurabilirdi. Toprakları
nın altında bol kömür rezervleri bulunan bir ülke 
olarak, kömür santralleri yolu ile elektrik elde ede
bilirdi. Oysa, Demirel döneminde, Adalet Partisi 
hükümetleri dönemlerinde Türkiye'nin kendi enerji 
kaynakları ihmal edilmiştir. Türkiye, enerji üretimi 
bakımından büyük ölçüde dışa bağlı, ithal malı pet
role dayalı hale getirilmiştir ve bunun cezasını 1974' 
te Cumhuriyet Halk Partisi, sadece petrol için ar
tan dünya fiyatları dolayısıyle 600 milyon dolar daha 
fazla vermek suretiyle ödemek zorunda kalmıştır. 

Bilinen linyit kaynaklarımız, enerji santrali yapı
mında, kapasitesinin ancak % 6'sı oranında değer
lendirilmiş durumdadır. Enerji üretimi bakımından 
su kaynaklarımız ise, kapasitelerinin ancak % 7,8'i 
oranında değerlendirilmiş durumdadır. Bu, % 7,8'in 
de c/o 4'ü Keban'la sağlanmıştır. Oysa, Keban'ı baş
latan ne Adalet Partisidir, ne de hizmete açan Adalet 
Partisidir. Çok daha önce başlamıştır. (A. P. sırala
rından alkışlar) 
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H. AVNÎ KAVURMACIOGLU (Niğde) — Sen 
mi başlattın? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hiç değilse, de
vamı olduğunu söylediğiniz partiye haksızlık etme
yin. Demokrat Parti zamanında başlamıştır hazırlık
ları, Halk Partisi karma hükümetleri zamanında te
meli atılmış, finansmanı sağlanmıştır. 1974'te Halk 
Partisi Hükümette iken hizmete açılmıştır. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

H. AVNÎ KAVURMACIOGLU (Niğde) — Onu 
da mı sen yaptın? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, temelini atarken ben Hükümette idim. Hiz
mete açarken ben Hükümet üyesi idim, kendim git
tim, açtım. Size mi inanayım, kendime mi inanayım? 

Geri kalan % 4, bunun da çoğu, gerçekten altya
pı yatırımları alanında büyük atılımların yapılmış ol
duğunu kabul etmemiz gereken Demokrat Parti ik
tidarı döneminde gerçekleşmiştir. Yani, Sayın Demi
rel'in ve Adalet Partisi iktidarlarının barajlar kura
rak, santraller kurarak sudan elektrik enerjisi üreti
mine katkısı yok denebilecek kadar az olmuştur. 

Romanya Türkiye'nin yansı kadar bir ülkedir. 
Öz kaynaklarıyle yılda 36 milyar kilovat/saat enerji 
üretmektedir, Türkiye'nin iki misli kadar. Bunu ya
kında 80 milyara çıkaracaktır. Türkiye ise, o kadar 
kömürüne, suyuna rağmen, çoğu ithal malı petrolle 
elektrik üretmeye çalışmaktadır ye ancak 15 yıl son
ra, yarısı kadar olan Romanya'nın bugünkü durumu
na varmayı ümit etme durumundadır. 

Şimdi yine, üzerinde Adalet Partisi iktidarlarının 
büyük iddiaları bulunan karayollarına bakalım : 

Bu konudaki büyük atılımlar da, itiraf etmek ge
rekir ki, Demokrat Parti hükümetleri zamanında ya
pılmıştır. Demirel yönetiminde, Türkiye'nin karayol
ları ağına pek az şey eklenmiştir. Uluslararası yol... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlarımın, resmî belgelere dayanan gerçek
leri dinleme tahammülleri varsa, dinlemelerini rica 
ediyorum. 

Uluslararası Yol Federasyonunun 1974 istatistik
lerine göre; Afrika'da Tunus ve Fildişi Sahili, kara
yolu bakımından Türkiye'den daha iyi durumdadır. 
Karayolları bakımından pek iyi sayılmayan Yugos
lavya, Türkiye'nin 1/3'i büyüklüğünde bir ülke ol
masına rağmen, Türkiye'den 4 kat daha yoğun bir 
karayolu şebekesine sahiptir. Kilometrekareye düşen 
yol bakımından Türkiye, maalesef, ancak 12 yıl 
önce bağımsızlığına kavuşmuş olan Kenya ile aynı 
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düzeydedir. Sayın Demirel'in Adalet Partisinin eko
nomimize damgasını vurduğu 10 yıllık dönemin so
nunda. Var olan yolların da çoğu trafik gereklerine 
uygun değildir, yalın kat yollardır. Türkiye büyük 
bir uluslararası transit ülkesi haline geldiği halde, 
uluslararası trafiğe elverişli bir tek yolu yoktur. Sa
yın Demirel 10 yıldır, Edirne'yi İskenderun'a bağla
yacak oto yolundan söz eder. Ne kadarı yapılmıştır 
bu oto yolunun? 40 kilometresi yapılmıştır. Geçen 
yıl da bunun ancak 4 kilometresi yapılabilmiştir. 
Şimdi, son zamanlardaki konuşmalarında bir nüan
sa dikkat ediyorum; Sayın Demirel ancak bu mesafe
nin, yani Edirne'den İskenderun'a kadar olan mesa
fenin bir iki, bölümünün asfaltlanması ile övünebilir 
duruma gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, üstelik, dengesiz bir ulaş
tırma politikası nedeniyle karayollarımıza, taşıyabile
ceğinden çok daha fazla ytrk getirilmiştir. Bugün ça
ğımızda karayolculuk en pahalı ulaştırma sistemidir. 
Üstelik, Türkiye için dışa bağlılığı arttırıcıdır, kaza 
oranı en yüksek olan ulaştırma sistemidir. Ona rağ
men kabul etmek gerekir ki, bir transit yolu üzerin
de bulunan Türkiye için karayollarının büyük Önemi 
vardır; fakat denizyolu ve demiryolu ulaştırmacılığı
nı baltalamamak şartıyle karayollarına önem ver
mek gerekir. Oysa, bu bakımdan Türkiye'nin durumu 
nedir? 

Gelişmiş ülkelerde, yani karayolculuğun maliyeti
ni bize oranla daha kolay taşıyabilecek ülkelerde, 
yük taşımacılığında karayollarını kullanma onmı 
.% 19'dur, Türkiye'de ı% 80'dir. Osmanlı dönemin
den ve geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi iktidarları 
döneminden, Demirel ve Adalet Partisi büyük bir 
demiryolu ağı devralmışlardır; alt yapısı ile devral
mışlardır, onları sürekli donatacak büyük fabrikala-
rıyle ve çok iyi yetişmiş personeli ile geniş bir demir
yolu ağı devralmışlardır. Şimdi soruyorum: 10 yılda 
acaba Adalet Partisi bu demiryolu ağma kaç kilomet
re ray eklemiştir? Benim bildiğim, 100 kilometrelik 
demiryolunu hizmetten çıkarmıştır. 150 kilometrelik 
Van yolu 1974'te tamamlanmıştır - hadi onu da Ada
let Partisine mal edelim - topu topu 50 kilometre de
miryolu eklemiştir Demirel hükümetleri demiryolu 
şebekemize. Hem de ne zaman? Fransa'sından Al
manya'sına, Holanda'sından Amerika'sına kadar bü
tün dünyada demiryolculuğun öneminin yeniden an
laşılmaya başladığı bir dönemde. 

Deniz ulaştırmacılığına baklım : Kamu kesimi ile 
özel kesim elindeki toplam ticarî gemi sayısı (Yolcu, 
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yük, tanker gemileri) 1965 - 1970 yılında 178'den 
161'e düşmüştür, tonaj 784 bin. Bir de başka bazı ül
kelere, çevre ülkelere bakalım. Türkiye'de ticaret fi
losu tonajı 1970'te 784 bin ton, Yunan ticaret filo
sunun tonajı 13,5 milyon dw/ton, Yugoslavya'nın 2 
milyon, İsrail'in 1,3 milyon, Bulgaristan'ın 1 milyon 
dvv/ton. îsraü'in 1,3 milyon, Bulgaristan'ın 1 milyon 
dvv/ton. 

Türkiye ki, üç yanı denizlerle çevrili büyük bir 
ülkedir; Türkiye ki, zengin bir denizcilik geçmişi var
dır; ama İstanbul nüfusunun yarısı kadar nüfusa sa
hip olan İsrail'in ticaret filosu bakımından beş yıl 
önce erişmiş olduğu tonaj düzeyine Türkiye hâlâ eri
şememiş durumdadır. 

Bu ihmallerin sonucu olarak, Türkiye'nin yaban
cı gemilere ödemek zorunda kaldığı navlun, 1975 yı
lında 550 milyon dolar civarındadır. 

Havacılığa bakalım : 
Çağımızda büyük önem kazanan havacılık, Tür

kiye gibi doğal güzellikleri, tarihiî zenginlikleri ba
kımından bir turizm cenneti olan ülkede büsbütün 
önem kazanan havacılık, doğru dürüst yer tesislerin
den bile yoksundur, yer tesislerinde güvenlik tertiba
tından bile yoksundur. 

Şimdi, kalkınma açısından hayatî önem taşıyan 
temel maddelerin üretim ve tüketim durumlarına kı
saca göz atalım. 

Elektriği anlattım, diğer önemli temel maddeler 
arasında ham çelik ve çimento sayılabilir. 

Türkiye'de kişi başına ham çelik üretimi, Demi
rel'in Adalet Partisinin damgasını taşıyan on yıllık 
dönem sonunda 44 kilodan ibarettir. Çekoslavakya' 
da bu rakam 912, Romanya'da 408, İtalya'da 365, 
Bulgaristan'da, 270, Yugoslavya'da 134, Yunanistan' 
da 71 kilodur. 

O kadar övündüğümüz çimentoya bakalım : 
Kişi başına çimento tüketimi Yunanistan'da 680 

kilo, İtalya'da 650 kilo, İspanya'da 620 kilo, Porte
kiz'de 370 kilo, Türkiye'de sadece 220 kilo. 

Gübre tüketimine bakalım : 
Hektar başına kullanılan gübre, Lübnan'da 133 

kilo, Mısır'da 125 kilo, Yunanistan'da 93 kilo, Yu
goslavya'da 77 kilo, Türkiye'de sadece 22 kilo. 

Bunlardan bazısı, bize oranla çok yeni bağımsız
lığına kavuşmuş, bazıları İkinci Dünya Savaşında 
yakılıp, yıkılmış ülkelerdir. Türkiye'ye birtakım ya
pıcı insanlar geliyor, mimarlar geliyor, barajlar kral
ları geliyor, ön yıl işbaşında kalıyorlar; ondan sonra 
bu civar ülkelerle karşılaştırdığımız vakit, Türkiye' 
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nin elektrik enerjisi bakımından, çimento bakımın
dan, demir bakımından durumu bu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de, son on yılda Tür
kiye'de kurulan sanayiin yapısına bir göz atalım. 

Şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye'nin yıllardır 
sık sık düştüğü dar boğazlarda ve sıkıntılarda, hatta 
dış ilişki sıkıntılarında başlıca etkenlerden biri, son 
25 yılda, fakat özellikle son 10 yılın büyük bir ke
siminde izlenen yanlış smaileşme politikasıdır. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye'de temel 
sanayilere ağırlık verilmişti, kilit sanayilere ağırlık 
verilmişti. Türkiye'yi dışa bağımlı kılmayacak, dışa 
bağlılıktan kurtaracak ve koruyacak sanayilere önem 
verilmişti; fakat 1950'lerden itibaren, özellikle Ada
let Partisi yönetimi döneminde Türkiye plansız, ge
lişigüzel ve daha çak tüketim sanayiine, montaj sa
nayiine yönelik bir sanayileşme sürecine girmiştir. 
Dışarıdan çok içeriye, iç piyasaya dönük bir smaileş
me sürecine girmiştir. 

Bir ülkenin sınaileşms düzeyini ölçmede başlıca 
sayısal göstergelerden biri, sanayi gelirinin gayri safi 
yurt içi hâsıladaki payıdır. Bu bakımdan bir karşı
laştırma yapalım. 

Bu pay Yugoslavya'da % 42'dir, Romanya'da 
% 40, İran'da % 35, Yunanistan'da % 25, Türkiye' 
de rse % 20,9'dur, hem de düşmekte; 1974'te bu 
oran % 21,6 inmiş; yapıcı, inşacı, büyük Türkiye mi
marı kimseler Hükümete gelmişler, bu oran % 21,6' 
dan % 20,9'a düşmüş. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmiş ülkelerde tüketim 
malları sanayiinin imalât sanayindeki yeri c/c 20'dir, 
yatırım malları sanayiinin imalât sanayiindeki yeri 
ise, <JC 45'tir. Gelişmekte olan ülkelerde tüketim mal
ları sanayiinin yeri, ortalama olarak % 39'dur, fa
kat 10 yıllık Demire] ve Adalet Partisi dönemi so
nunda Türkiye'de tüketim mallan sanayiinin imalât 
sanayiindeki yeri, % 52,9'dur, yani en zengin ve ge
lişmiş ülkelerden de daha çok lükse, Türkiye boğul
mak istenmiştir; fakat o lüksten tabiî Türkiye'de an
cak sınırlı zümreler yararlanabilmektedir. 

Yatırım malları sanayiinin yeri % 11,7 ile yerinde 
saymaktadır. Bu bakımdan plan öncelikleri, Demirel 
yönetiminde tamamiyle bir kenara itilmiştir ve üreti
ci bir ekonomi değil, tüketici bir ekonomi oluşturma 
yoluna girilmiştir. Bunun acı sonuçlarını, işte 1975 
yılı sona erip, J976'ya girerken, ortaya devlet belge
leriyle çıkan acı tablolarda görüyoruz ve bu tecrübe
den alınan dersler yetmezmiş gibi, Sayın Demirel, son 

seçim nutuklarında da dinledik, hâlâ millete, ciddî 
sanayi değil, incik - boncuk cinsinden şeyler vaat et
mektedir. 

10 yıllık Adalet Partisi ve Demirel damgasını ta
şıyan dönem, yalnız Türkiye koşullarına ve olanak
larına ters düşmekle kalmıyor, yalnız dışa bağımlı ol
makla kalmıyor, aynı zamanda verimsiz bir sınaîleş-
me bu. 

Türkiye'de imalât sanayiinde çalışan bir işçinin, 
Türk ekonomisinde yarattığı katma değer, yılda 1 500 
dolar. Bu miktar Fransa'da 9 600 dolar, Federal Al
manya'da 8 500, Belçika'da 6 800, İtalya'da 5 .200 
Avrupa ülkelerinde verimi en düşük ülke olarak İtal
ya bilinir, Türkiye'de işçi başına verim, İtalya'dakin-
den üçbuçuk kez daha düşüktür. Elbette bunun so
rumlusu Türk işçisi değildir. Türkiye'deki düzende, 
Türkiye'deki sanayide verimi böylesine düşük olan 
işçi, verimi o kadar yüksek olan Almanya'ya gidiyor, 
Belçika'ya gidiyor, verimi en yüksek işçi olarak el 
üstünde taşmıyor. Verimsizlik sorunu çözülmedikçe, 
elbette Türk sanayii için ortak pazar' ülkeleriyle dış 
pazarlarda rekabet olanağı da olmayacaktır. 

Türk sanayii yalnız yatırım malları bakımından de
ğil, ara mallan, hatta bir hammadde ülkesi olmasına 
rağmen, birçok hammaddeleri bakımından da büyük 
ölçüde dışa bağımlıdır. Çeşitli malların sınaî mali
yeti içinde, ithal mallan girdilerinin oranı, yaklaşık 
olarak % 50'yi bulmaktadır. Girdilerin yansını geliş
miş ülkelerden alırız, verimimiz onların en düşüğü
nün üçbuçuk kez daha altındadır. Bu durumda elbet
te Türkiye'nin sanayide dışa açılma olanağı yoktur. 
Ona rağmen Hükümet, Ortak Pazarla ilişkilerimizi, 
Türkiye yararına bir düzene sakmayı tamamiyle bir 
yana bıraktığı gibi, Türk ekonomisinin, sanayinin 
gitgide bozulan yapısını düzeltme yolunda da hiçbir 
eğilim göstermemektedir. Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna başımızın eğik olmasının nedeni budur, sana
yimizin bu ölçüde dışa bağımlı oluşudur. Dış politi
kada, hele bu türlü bir milliyetçi hükümet işbaşında 
iken, cesaretli, kararlı adımlar atamayışımızın yine 
temel nedenlerinden biri de, ekonomimizde bu ölçü
de dışı bağımlı hale getirilmiş olmamızdır. 

Kalkınmanın bir başka . sayısal göstergesi, millî 
gelirden yatırıma ayrılan pay oranıdır. Çevre ülkele
riyle bu bakımdan 10 yıllık bir karşılaştırma yapa
lım: 

Yugoslavya'da millî gelirden yatırıma ayrılan 
pay 1965'te % 24'müş, 1975'te % 32'ye çıkmış. Bul
garistan'da 10 yılda % 20'den % 38'e çıkmış. Ro-
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manya'da % 25'ten ,% 33'e, Yunanistan'da % 18' 
den % 25'e; fakat 10 yıllık dönem sonunda millî ge
lirden yatırıma pay oranı Türkiye'de çıka çıka % 16' 
dan, % 19'a çıkmış. İyi ki yatırımcı Başbakan, Sayın 
Demirel; iyi ki inşacı Başbakan; çünkü, bir de öyle 
olmasaymış halimiz ne olacakmış bunu siz tahmin 
edin. 

Değerli arkadaşlarım, bu acı tablo ile görülüyor 
ki, bugüne kadar belki birçok Adalet Partilinin iyi 
niyetle inandığı bir masalı yıkma pahasına söylüyo
rum; ama resmî belgelere, rakamlara dayanarak, yık
ma pahasına söylüyorum. Bugüne kadar büyük lâf 
çok edilmiştir; ama Sayın Demirci'm 10 yıldır lâfı
nı ettiği, nutkunu verdiği büyük Türkiye'nin izi hâ
lâ ortada yoktur. 

Tarımda acaba başarı sağlanabilmiş mi, şimdi ona 
bakalım : 

Tarımda, toprak dağılımı düzensizken verim ar
tışı olamaz. Tarımda kredi düzeni bozukken verim 
artışı olamaz ve devlet tarımı ihmal ederek, köylüyü 
ihmal ederek Türkiye'yi kalkındıramaz. Türkiye'de
ki toprak adaletsizliğini bir yana bırakıyorum; Türk 
köylüsünün yıllardır beklediği, Cumhuriyet Halk Par
tisinin 1974'te Hükümetten ayrılmadan önce bütün 
hazırlıklarını tamamladığı Kooperatifler Bankası hâ
lâ ortada yok, lâfı bile unutuldu, unutturuldu. Çün
kü kooperatifçilik, sömürüye karşı köylünün örgüt
lenme yoludur. Kooperatiflerin muhtaç bulunduğu 
krediyi kurmak için, sağlamak için gerekli bankayı 
Cephe Hükümetinden beklemek elbette boşunadır; 
ama bu gibi ihmallerin sonucu, Türkiye'de tarımda 
verim büyük ölçüde düşük kalmaktadır. 

Şimdi, Sayın Su işleri eski Genel Müdürünün 
damgasını vurduğu 10 yıllık dönem sonunda sulama 
bakımından Türkiye'nin durumuna bakalım: 

Gelişmiş ülkelerde (Ki, bunlar daha çok sanayi 
ülkeleridir, tarım ülkeleri değil) tarımsal alanın % 80'i 
sulanır, 10 yıllık Demirel dönemi sonunda Türkiye' 
de bu oran % 8'den ibarettir. Yani tarım ülkesi ol
mayan sanayi ülkelerinin % 10'u kadar. İyi ki Sayın 
Demirel Su İşleri Genel Müdürlüğü yapmış. Bir de 
o tecrübesi olmasaydı, sulama bakımından belki da
ha da kötü duruma düşmüş bulunacaktık. 

Topraklarının çoğu çöl olan İsrail'de bu oran 
% 60'tır, olanakları Türkiye'den çok az olan Yuna
nistan'da bu oran % 25'tir ve Türkiye'den çok daha 
yoksul olan Hindistan'da bu oran c/c 20'dir. 

Değerli arkadaşlarım, gübre misalini verdim, 
vaktinizi almak istemiyorum; traktör halamından, 

bütün parlak nutuklara rağmen, hâlâ Türk çiftçisi
nin büyük traktör açığı vardır ve dar gelirli köylü 
traktörünü ,ucuz fiyatı bıraktık, resmî fiyattan ala-
masın diye her tertibe başvurulmaktadır. Tarım Kre
di Kooperatiflerinin köylüye doğrudan doğruya trak
tör ulaştırma olanakları Cephe Hükümeti zamanın
da kısılmıştır. Köy - Koop dışarıdan ucuz traktör te
min edip, üyelerine ucuz satacak oldu, Romanya ile 
her anlaşmayı yaptığı halde, aylarca uğraşmak zorun
da kaldı. Bir bakana gittik, «Bu beni aşar, ben halle-
demem» dedi; bir başka bakana gittik - gittik diyo
rum, arkadaşlarım gittiler, onlar adına zaman zaman 
burada ben yalvardım, ricacı oldum - o, «Bizi aşar» 
dedi; öbürü, «Bizi aşar» dedi. Hepsini aştık, aştık so
nunda karşımıza kim çıktı bilir misiniz sayın arkadaş
larım? Hacı Ali Demirel çıktı. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) Meğer Romanya'da o traktör konusunda 
da birtakım ilişkiler kurma girişimine geçmiş; ancak, 
bunu fark ettiğimiz anlaşıldıktan sonradır ki, Köy -
Koop'a traktör ithal etme izni zarzor verilebildi. Şim
di o sayede Köy - Koop üyesi kooperatifler bir mik
tar ucuz traktör alabilecekler; gerisi piyasadaki değe
ri üzerinden, 80 - 90 bin liralık traktörü 120 - 130 
bin liraya almak zorunda kalmaya devam edecekler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 10 yıllık dönem so
nunda tarım ülkesi Türkiye'de verime bakalım. Buğ
dayda hektar başına verim : Yugoslavya'da 3 500 ki
lo, Bulgaristan'da 2 900, Yunanistan'da 2 500, Tür
kiye'de 1 250 kilo. Yunanistan'ın tam yarısı kadar. 

Tütüne bakalım : Bulgaristan'da hektar başına ve
rim 1 200 kilo, Yugoslavya'da 990 kilo, Yunanistan' 
da 850 kilo, Türkiye'de 475 kilo. (A. P. sıralarından 
«Amerika?..» sesi) 

Ben Amerika'dan bahsetmiyorum, komşu ülkeler
den bahsediyorum. Yalnız komünistlerden değil, ihti
yatlı olmak için kapitalistlerinden de bahsediyorum. 

Üreticinin en iyi örgütlendiği, nispî olarak en iyi 
örgütlendiği alan, pancar üretimi : Pancarda hektar 
başına verim Yunanistan'da 56 ton, Yugoslavya'da 
42 ton, Türkiye'de 30 ton., 

Hayvancılıkta şimdiye kadar hiç bir ciddî tedbir 
alınmadı. Verimin ne kadar düşük olduğunu, pazar
lamanın ne kadar bozuk olduğunu; mera düzeninin 
ne kadar korkunç olduğunu geçenlerde televizyonun, 
gerçekten ilginç ve objektif bir yayınında dinledik, 
izled;k. İlk kez 1974'te Türkiye'de hayvan üreticisine 
Devlet, destekleyici elini uzatmaya başladı. 

Gelişmiş ülkelerde tarım gelirlerinin 2/3'ü hay
vancılıkla sağlanır; Türkiye'de ancak 1/3'ü hayvan-
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alıkla sağlanmaktadır. Oysa büyük, hayvan, et ihracı 
olanaklarımız vardır; hayvan ihraç ederiz ama bunu 
Devlet ihraç etmez, bunu besici ihraç etmez, bunu 
daha çok kaçakçı ihraç eder ve parası da kaçakçının 
elinde veya yurt dışında kalır. 

Bu yüzden, Türkiye bugün büyük bir beslenme 
sorunuyle karşıkarşıya gelmiştir. İyi beslenmemekten 
ötürü halkının, Türk yurttaşının sıhhati korkarım ki, 
gitgide bozulmaktadır. 

Tarihe güreşçilerimizle ün salmıştık, şimdi güreş 
alanında bile dünyada başarısız kalışımızın sanırım 

'ki, temel nedenlerinden biri, bu son on yılda izlen
miş olan kötü beslenme politikasıdır. Halk et yiye
memektedir, et üreten vatandaş, hayvan besleyen va
tandaş et yiyememektedir, şehirdeki işçinin, memurun 
çoğu et yiyememektedir; halk daha çok tahıla ve bit
kisel besinlere dayanmaktadır. Bunun besin değerinin 
ne kadar düşük olduğu da son yıllarda çok daha iyi 
anlaşılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu karanlık tabloyu, 10 yıl
la ilgili olarak, sadece ben çizmiyorum. Bakın daha 
geçen hafta yaptığı bir konuşmada Sayın Demirel, bu 
10 yıla damgasını vuran Sayın Demirel ne diyor, 
neler söylüyor: «Ekonomimizi, kendi gücüyle kendi 
kendisini sürükler hale getirmeliyiz». Sanırım 10 yıl 
önce de aynı lâfları söylüyordu: «Tarımsal üretimde 
asgariden kendi kendimize yeter hale gelmeliyiz.» 
10 yıl iktidarda olacaksın, Türkiye'nin ekonomisine 
damganı vuracaksın, ondan sonra tarım ülkesi - Tür
kiye için söylüyor bu sözü - asgariden kendi kendimi
ze yeter hale gelmeliyiz, diyeceksin. Bu, son derecede 
acı bir başarısızlık ikrarıdır. 

«Ayrıca altyapımızı bugünkü ve yarınki ihtiyaçla
rımıza cevap verecek hale getirmeliyiz.» Yani altya
pının bugünkü ihtiyaçlara da cevap verecek halde bu-" 
lunmadığını itiraf ediyor, «işsizlikle mücadele sava
şımızı yeni istihdam olanakları yaratarak başarıya 
ulaştırmalıyız» diyor. Ne zaman? İşsizliği 1 750 000' 
den, 2 milyona çıkarttığı sırada. 

Kim söylüyor bunları? 10 yıl Türk ekonomisine 
damgasını vurmuş kimse söylüyor. Kendine «baraj
lar kralı» dedirten, yatırımcı dedirten, inşacı dedirten 
kimse söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, 10 yıl bir memleketin eko
nomisine damgasını vurduktan sonra, bir kimsenin, 
bir devlet adamının hâlâ gelecekle övünme hakkı yok-
yoktur. Geçmişin hesabını verme dönemine, aşaması
na varmış demektir. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Büyük Türkiye edebiyatını dinlemeye başlayalı Sa
yın Demirel'in ağzından, 10 yıl geçti, Sayın Demirel 
bunun hâlâ lafını söylüyor ve kendisi bile. ortaya bü
yüyen bir Türkiye tablosu koyamıyor. 

SERVET BAYRAMOĞLU (İstanbul) — 20 
milyardan 150 milyara... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla> — Değerli arka
daşlarım, bu başarısızlığın, bu neresinden tutulsa dö
külen tutumun ve boş iddiaların nedeni, sorumlusu 
Sayın Demirel'in ve Adalet Partisinin, gösterişten, 
göz boyamadan başka bir şey düşünmeyen; hesaba, 
kitaba, plana, programa önem vermeyen; partizan ve 
partizan olduğu kadar da müsrif iş tutumudur. Şim
di bu söylediklerimi kanıtlayacağım. 10 yılın muha-
sebebini yapıyoruz. Kanıtlarken yine belgelere, devlet 
belgelerine dayanacağım. Halk Partisi hükümette iken 
yayınlanmış değil, Cephe iktidarı işbaşında iken ya
yınlanmış devlet belgesine.. Önemli projelerin rapo
ru. 30 Eylül 1975. Hazırlayan ve basan Devlet Plan
lama Teşkilâtı Şimdi vereceğim bilgilerde, başlıca 
kaynağım budur değerli arkadaşlarım. 

Sayın Demirel'in 5 yıl 5 ay (1965 ilâ 1970 arasın
da) Adalet Partisi ile birlikte tek başına iktidarda ol
duğu dönemde başlattığı önemli projelerden 48'ini 
örnek olarak ele alıyorum. Bu 48 önemli projenin 
başlangıç maliyetleri 17 874 000 000 lira. Ağırlıklı 
ölçümleme ile yaklaşık 5 yıllık gecikme sonunda bu 
maliyet 41 785 000 000 liraya çıkıyor. Dikkat buyu
runuz, 17 874 000 000'dan 41 785 000 000 liraya yük
seliyor. Aradaki fark, gecikmeler, ihmaller yüzünden 
maliyet artışı 25 milyar lira. Kim ödüyor bu 25 mil
yarı? Millet ödüyor, devlet ödüyor; fakat milletin, 
devletin zararı o kadarla da kalmıyor. Bu yatırımlar 
zamanında yürütülse ve hizmete girse, bunun ekono
mimize sağlayacağı katkıdan da ekonomimiz yoksun 
kalmış oluyor; bir de ayrıca o yüzden kayba uğru
yor. 

Bu kadarla da kalmıyor sorumsuzluk. 1965 -
1970 döneminde Adalet Partisi, Demirel tek başına 
iktidarda. Yatırımlar için, bu 48 önemli proje için 
harcanan paranın toplamı nedir biliyor musunuz? 
2 255 000 000 lira. İlk maliyeti 17 küsur milyar, ge
cikmeli maliyeti 41 küsur milyar; ama beş yılda har
canan para 4 255 000 000'dur. 

Demek ki, beş yılda bu yatırımlar için gerekli 
harcamanın ilk maliyete göre % 24'ü, gecikme yü
zünden yükselen maliyete göre ise ancak % 10'u 
yapılmış. Demirel hükümetleri, kendi başlattıkları 
önemli yatırımlar için beş yılda, her olanak ellerin-
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de iken "tüm maliyetin ancak % 10'u oranında yatı
rım yapmışlar. Oysa, 1974 yılında Halk Partisi, hü
kümette aynı yatırımlara (Demirel'in başlattığı yatı
rımlara) 5 569 000 000 lira harcıyor. Yani, Demirel 
hükümetlerinin beş yılda harcadığından daha fazlası
nı Demirel hükümetlerinin başlattığı yatırımlara, 
Cumhuriyet Halk Partili Hükümet bir yılda harcı
yor. 

1974'te bir yılda yapılan yatırımın tüm maliyete 
oranı bu yatırımlar için (hem de yükseltilmiş mali
yetle) bir yılda % 13, Demirel hükümetlerinin ise 
beş yıl beş ayda yaptıkları yatırımın tüm maliyete 
oranı % 10'dan ibaret. Beş yılda % 10'unu yapmış 
Demirel hükümetleri, Halk Partisi Hükümeti bir yıl
da % 13'ünü yapmış. 

Demirel hükümetleri, kendi başlattıkları bu önem
li projelere yılda sadece 709 milyon lira harcamışlar, 
Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulunduğu kar
ma hükümet ise, hem de büyük dünya ekonomik bu
nalımına rağmen, Kıbrıs'taki savaş harekâtına rağ
men 5 milyar 569 milyon lira harcamıştır. 

Görülüyor ki, sayın milletvekilleri, Sayın Demi
rel için amaç iş yapmak değil, iş yapar görünmek
tir; yatırım yapmak değil, temel atmak ve nutuk at
maktır, Türkiye'yi kalkındırmak değil, bunun çalımı
nı yapmaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Demirel'in 10 yılının muhasebesini 
yapıyoruz, devletin resmî kaynaklarına dayanarak. 
Sayın Demirel'in bu iş tutumu hakkında söyledikleri
mi doğrulamak için bir başka örnek daha vermek is
terim. Seçim yılları Sayın Demirel için çok önemlidir. 
Seçim süresine girilen 1968 - 1969 yılları ile seçim
den hemen sonraki 1970 yılını karşılaştıralım, Sayın 
Demirel'in Hükümet ve Devlet anlayışı bakımından 
son derecede ilginç bir tablo ile karşılaşacağız. De
mirel Hükümeti 1968'de (seçimler yaklaşıyor, temel 
atmak, nutuk vermek lâzım) 14 büyük yeni yatırım 
başlatıyor. Tabiî törenleri yapılıyor bunların, nutuk
ları veriliyor. 1969 seçimleri o yıl yapılacak, 16 yeni 
büyük yatırım daha başlatılıyor. Seçim bitiyor, yıl 
1970, yeni başlatılan büyük yatırım kaç tane? 14 de
ğil, 16 değil, 2 tane. 

Şimdi, 1968'de, 1969'da başlatılan ve o kadar nu
tuklar verilmesine vesile olan bu yatırımlara Demi
rel aükümetleri ne yapmış ona bakalım. 1968 - 1969' 
da başlatılan toplam 30 büyük projenin (1968'de 
14, 1969'da 16, toplam 30 büyük projenin) toplam 
maliyeti 7 746 000 000 lira. Temeller atılıyor, söylev
ler veriliyor, seçim kazanılıyor, işler seriliyor ve yatı

rımlar duralıyor. O yüzden, maliyet iki katına çıkı
yor; 7 746 000 000 liradan, 15 534 000 000 liraya çı
kıyor. 

Şimdi, bir de gerçekleştirme oranına bakalım: 
1968'de başlatılan yatırımların üç yılda ancak % 9'u 
gerçekleştirilebilmiş. 1969'da başlatılanların iki yılda 
ancak % 1,5'u gerçekleştirilmiş, yani Demirel Hükü
metten ayrılıncaya kadar. 

Başlangıç maliyeti 7 746 000 000 lira, gecikme 
nedeniyle yükselen maliyeti 15 534 000 000 olan bu 
projelere 1968, 1969, 1970 yıllarında yapılan toplam 
yatırım 448 milyon liradan ibarettir. 15 milyarlık ya
tırıma karşı 448 milyon liradan ibaret. Ondan sonra 
Sayın Demirel; «iş yapıyorum, temel atıyorum» diye
cek, «Büyük Türkiye'yi inşa ediyorum» diyecek. 

Temeller atılıyor, ondan sonra yatırımlar - teşbih
te hata olmaz, şımartılmış bir çocuğun hevesini kısa 
sürede alıverdiği oyuncaklarını kırıp, bir köşeye at
ması gibi - yüzüstü sürüncemede bırakılıyor ve bu
nun da yükünü tabiî milletimiz çekiyor, işsizlik o 
nedenle artıyor; Türkiye, sanayileşmede o nedenle 
gerileme sürecine, aşamasına gelmiş bulunuyor, o 
nedenle döviz dar boğazına, elektrik enerjisi sıkıntı
sına düşmüş bulunuyor. 

Şimdi, Sayın Demirel'in en çok iddialı olduğu 
santraller, barajlar krallığı alanına geliyorum. Adalet 
Partisi hükümetleri, 1965 - 1970 döneminde üç bü
yük hidro - elektrik ve termik santralin yapımını baş
latmıştır. Bunlar; Çıldır, Aşağı Yeşilırmak ve Arslan-
taş baraj ve santralleridir. Bunların ilk maliyetleri 
toplam 3 220 000 000 liradır, gecikmeli maliyeti 
5 127 000 000 liradır. Yani gecikme yüzünden, ma
liyeti yaklaşık 2 milyar lira yükselmiştir. 

1968'de yapımına başlanan, temelleri atılan, nu
tukları verilen bu santrallerin, 1972'de devreye gir
mesi, üretime başlaması, Türkiye'ye elektrik vermesi 
bekleniyordu. Şimdi yıl i 976, bunlar hâlâ devreye 
girmiş değil. Devreye girmek şöyle dursun, daha Ars-
lantaş barajının yapımına başlanmış değildir. Daha 
acısı, kendi özkaynaklarımızla işletilecek bu enerji 
santrallerinin yapımı, nutukları atıldıktan sonra dur
duruluyor, bunlar yüzüstü bırakılıyor; ithal malı 
akaryakıtla işletilen Ambarlı Santrali o arada çabuk 
bitiriliyor. Yani kolayına kaçılıyor, yani dışa bağlı 
olanı seçiliyor. Ve bunlar bu gerçekler, Demirel ve 
Adalet Partisi hükümetleri için bir utanç belgesi 
iken, Sayın Demirel hiç oralı değil, milletin hiç bir 
şey farketmediğini sanıyor ve 1976 Şubatında, Cum
huriyet Senatosunda konuşul ken hâlâ, Arslantaş'ın. 
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temelini atmakla övünüyor. Hâlâ Aşağı Yeşilırmak, 
öteki adıyla Ayvacık projesini sürdürmekle övünü
yor; oysa sürdürmüyor, süründürüyor. 

Bu durumdaki bir Başbakanın öğünmesi değil, 
millete hesap vermesi gerekirdi; Türkiye'yi enerji 
darboğazına sokuşun, dışa bağımlı kılışın, bunca ma
liyet yükünün altına sokuşun hesabını vermesi gere
kirdi; fakat, Sayın Demirel için bu hesaplar, ulusal 
çıkarların emri değil, önemli olan; birtakım yatırım 
adlarım yıllar yılı - çoğu kez hepsi aynı adlar da ol
sa - alt alta sıralamak ve bu sürünen, askıya alınan, 
orada burada unutulan yatırımlar üzerine Büyük Tür
kiye edebiyatını kurmak. 

Bu konuda bir başka ilginç Örnek daha vermek 
isterim. Başlangıçta 5 737 000 000 liraya çıkacağı he
saplanan Afşin - Elbistan termik santralinin yapımı 
da, yine 1968 yılında programa alınmıştı ve 1972 yı
lında da Afşin - Elbistan'ın elektrik üretmeye başla
ması gerekiyordu. Oysa o da biı yana bırakıldı; dışa 
bağımlı Ambarlı'ya öncelik verildi ve Afşin - Elbis
tan için bu 5 737 000 000 liralık proje için - 1968' 
den 1970 yılına kadar, yani üç yılda ne kadar harca
ma yapıldı dersiniz? 50 milyon liralık altyapı harca
ması yapıldı. 

Afşin - Elbistan santralinin 1972 yılında üretime 
geçmiş olması gerekiyordu. Oysa, 1968'de temelinin 
atılmasına rağmen, yapımına 1974 yılında Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümette iken ancak başlanabildi 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulunduğu 
Hükümet buna, 476 milyon dolarlık dış krediyi çok 
uygun koşullarla sağladı ve toplam 532 milyon lira
lık harcama yaptı. Böylece, Demirel Hükümetlerinin 
üç yılda yaptığının on katını bir yılda yaptı. 

Fakat Demirel Hükümeti geldi, inşaat gene aksa
dı ve şimdiden Afşin - Elbistan santralinin yapımı, 
eski gecikmelerin üstüne bir yıl daha gecikmiş bulu
nuyor. Bu inşaatın nasıl bir döviz darboğazı içine dü
şürüldüğünü biliyoruz. O nedenle, korkarım ki, 1976' 
da, bu bir yıllık yeni gecikmenin üstüne yenisi de ek
lenebilir; fakat bundan da bir sıkıntı duymuyor Sa
yın Demirel, bununla da övünüyor. Milletten özür 
dileyecek yerde, Afşin - Elbistan projesi ile de övü
nüyor. 

Senatoda yaptığı bütçe konuşmasında Sayın De
mirel; «Afşin - Elbistan projesine 15,5 milyar lira 
harcayacağız» diye övünüyor. Oysa bununla övün
meye hakkı yoktur. Niçin 5 milyar 700 küsur mil
yona bitirmediğinin hesabını vermeye mecburdur 
millete.. (C. H. P. sıralarından, «bravo» sesleri, al-

| kışlar) Ve gene kendisi ifade ediyor; «Bu santral bi
tince yıllık üretimi 4,5 milyar değerinde olacak» mış. 
1972'den bu yana her yıl o 4,5 milyarlık üretimden 
Türkiye'yi yoksun bırakışın hesabını vermeye mec
burdur Sayın Demirel. 

Değerli arkadaşlarım, bu tablo; partililerinin ağ
zından kendisine «Barajlar kralı» dedirten Sayın De-
mirel'in ortaya çıkardığı tablo. Geçen yıl da kendisi
ne, partilileri, «Helsinki fatihi» demişlerdi. Görülü
yor ki, Helsinki fatihi ne kadar geçerli ise, barajlar 
krallığı da ancak o kadar geçerlidir. (Gülüşmeler) 

Yine Senatoda 1976 Bütçesi dolayısıyle neler söy
ledi Sayın Başbakan burada demin «Başbakanın sö
züne tabiî inanmak gerekir» diye düşünen Hükümet 
ortağı bir partinin sözcüsü de aynı şeyleri tekrarla
dı - : «1976'da yeniden 20'ye yakın hidro - elektrik 
ve termik santralin temeli atılacaktır» dedi Sayın 
Başbakan. «1976'da bir atom santralinin de temelini 
atacağız» diye ekledi. Artık bu söylediklerimden son
ra, kendi kendine zerre kadar saygısı olan bir insan, 
eğer hesabını bundan önce atıp atıp da yüzüstü bı
raktığı ve maliyet artışlarını milletin üstüne yıktığı 
temel atmaların hesabını millete vermezse, bundan 
sonra bir daha temel atmadan söz edememelidir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Onu millet 
bilir. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Millet bildi ve 
oyunuzu kaça indirdi, onu biliyorsunuz. Kaldı ki, on 
yılın sonunda ortaya çıkan bilanço bu. 

Değerli arkadaşlarımın üzülerek dinlemelerini, bir 
ölçüde tahammülsüzlük göstermelerini çok anlayışla 
karşılıyorum. Çünkü, bir tatlı masal, gerçeklerin ve 
rakamların dili ile yıkılıyor bugün önlerinde. (Gü
lüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel «Bu yıl 20' 
ye yakın yeni hidro - elektrik ve termik santralin te
meli atılacak» diyor. Oysa ortada ancak 3 termik ve 
2 de. küçük hidro - elektrik santralın projesinden baş
ka proje yok. Bildiğimiz kadar, gene bu yıl temelinin 
atılacağını söylediği, «Atom santrali» nin ise tipi de 
belli değil, yeri de belli değil. Ama tabiî iş gene son 
on yılda olduğu gibi temel atma ve nutuk atmak için 
birer vesile ise, 20 değil, 40 barajın da temelini 1976 
yılı içinde ataı, ama onların hesabını millete vermek
te bugün çektiği sıkıntıyı elbette ki, çeker. 

Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi almaya
yım; ama kömür üretimini artırıcı yatırımlar bakı-; 
mından Demirel Hükümetinin aynı ihmalleri var-: 
dır, 
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Son derece ucuza malolacak ve Türkiye'nin bü
yük ihtiyacını karşılayacak birtakım basit tesislerin, 
(et tesisleri) yapımını yıllarca geciktirmişlerdir. Ör
neğin; 1967, 1968, 1969'da Tatvan, Burdur, Ağrı, is
tanbul, Amasya ve Manisa et kombinalarını pro
jeye almışlardır. Bunların toplam ilk maliyetleri 87 
milyon Uradır; gecike gecike maliyet 4 kat artış
la, 332 milyon liraya çıkmıştır. Oysa ne teknolojisi 
önemli bir teknoloji, ne yatırımı büyük bir yatırım 
ve 1971'e kadar bitirilmesi gereken bu kombinalar, 
ancak son zamanlarda hizmete girebilmiştir. 

1969 bütçesiyle birlikte, 4 yeni çimento fabrika
sının programa alındığını ilân etmiştir Demirel Hü
kümeti. Bunlar; Balıkesir, Kars, Pınarhisar ve Niğ
de çimento fabrikalarıdır. îlk toplam maliyetleri 
251 000 000 liradır. Niğde ve Pınarhisar'ın 1972'de, 
Balıkesir ve Kars'ın 1973'te bitmesi gerekiyordu; fa
kat 1969 ve 1970'de bunlara sadece 17 000 000 lira 
harcanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ise 1974'de 
bunlara 276 000 000 lira harcamıştır. Ancak o sa
yede 1967'lerde, 1968'lerde başlayıp yüzüstü bırakı
lan bu çimento fabrikalarının yapımı, bir ölçüde 
hız kazaaabilmiştir. Gecikme nedeniyle toplam ma
liyet yaklaşık 3 katına, 276 milyondan 715 milyon 
liraya çıkmıştır. 

Şimdi, kâğıt sanayiine bakalım değerli arkadaş
larım; 3 Kâğıt fabrikasıyle ilgili durum : Sayın De
mirel 6 vıl önce, 1969 Şubatında yine Senatoda, 3 
kâğıt fabrikasının yapılmakta olduğunu söylüyor, 3 
fabrikanın da yapımına derhal başlanacağını açık
lıyor. Yeıii fabrikalardan biri 1968'de, biri 1969'da 
programa alınmış. İlk toplam maliyetleri 1 056 000 000 
lira. Fakat 1968 - 1970 arası dönemde, bunlara ya
pılan yatırım 3 yılda 7 milyon liradan ibaret 
(1 056 000 000 liralık projelere yapılan yatırım) Hiç 
biri tamamlanmış değil. Maliyet 4 katının üstüne 
çıkmış, 4 521 000 000'a çıkmış bu arada. Bu fabrika
ların en Önemlisinin yerini seçmek ise, Sayın De
mirel 1969'da nutkunu çektikten sonra, 1974 yılında 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetine nasip oldu. 
Şimdi o fabrikadan bile Sayın Demirel, aradan 7 yıl 
geçtikten sonra Senatoda özür dileyerek değil, sıkı
larak değil övünerek söz edebiliyor. Bu arada, baş
kalarının düşüncelerini de seçim yatırımı olarak kul
lanabiliyor. 

örneğin, 1975 Ekim seçimi kampanyasında İs
tanbul'da Ta'ksim'de, bir ikinci boğaz geçişini hazır
ladığını, tasarladığını ilân ediyor. Bununla övünüyor 
Sayın Demirel. Oysa, Cumhuriyet Halk Partisinin ba-
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şında bulunduğu Hükümetin Bayındırlık Bakanı Sa
yın Çevikçe arkadaşımız, 10 Eylül 1974'te, yani Sa
yın Demirel'in nutkundan bir yıl önce, İstanbul'da 
bir başka açılış töreninde yaptığı konuşmada şunla
rı söylüyor : «İstanbul'un ulaşım yönünden karşı
laşacağı darboğazları çözebilmek için, toplu taşıma
yı içeren yeni bir boğaz geçişinin etüt edilmesi yo
lunda, şimdiden çalışmalarımız olduğunu belirtmek 
isterim» 

Devlet Planlama Teşkilâtına, 22 Ağustos 1974 
günlü ve 1586 sayılı yazısında da, İstanbul için met
ro ve boğazın su altından geçişi ile ilgili çalışmalar
da görev bölümünün yapılması için bir toplantı dü
zenlenmesi yolunda yazı gönderiliyor. 9 Ekim 1975, 
aradan 1 yıl 1 ay geçmiş, Sayın Demirel bununla 
övünüyor İstanbul'da Ta'ksim'de : «Şimdiden ikin
ci bir Boğaz geçişini planlamaktayız; bu, bir deniz 
altı geçişi olabilir veya ikinci bir köprü olabilir.» 
diyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi bunun reklamını yap
madı. Çünkü, bizim devlet anlayışımıza göre, he
nüz proje safhasına gelmemiş bir düşünce, devlet 
adamlarının seçim meydanlarında propagandalarına 
vesile olamaz. Bu ancak iddiasız bir şekilde, bir ha
ber olarak açıklanabilir; fakat Sayın Demirel, İs
tanbul seçim nutkunda buna önemli bir yer ayırdı; 
fakat Sayın Demirel için proje, plan tabiî önemli 
değil. Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partili Bayındırlık 
Bakanının yazılı direktifinden sonra, bu konuda ne 
hazırlık yapıldığı da bugüne kadar bilinmiyor. 

Şimdi Sayın Demirel'in, «Bir çivi çakmamıştır» 
dediği; «Taş üstüne taş koymamıştır» dediği Cum
huriyet Halk Partisi Karma Hükümeti dönemine ge
lelim. Dünya bunalımı dönemi, Kıbrıs savaş kon
jonktürü... 

Bir kere o Hükümet 1974'te, kendinden önceki
lerin başlatıp da yıllardır ihmal ettiği yatırımlar için 
5 622 000 000 lira harcamış. 15 168 000 000 lira tu
tarında yeni projelerin yapımını başlatmış ve bu ye
ni projelere de, öyle Demirel gibi milyarlık projeye 
7 milyon, 50 milyon değil, ilk yılında 5' 960 000 000 
liralık harcama yapmış. Yani gerekli harcamanın üç-; 
te birini bir yıl 'içinde yapmış. 

Bunlar arasında (tümünü sayarak vakit alamam; 
tabiî), Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette bulundu-: 
ğu dönemde başlanan büyük yatırımlardan birkaçını 
sayabilirim : 

Gemlik Amonyak Fabrikası, Karataş Fosfat Fab
rikası, Makine Kimya Yüksek Vasıflı. Çelik Tçsİs-
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leri, Karabük Çelikhanesi, Çayırhan Termik Santrali, 
İkinci Berdan Barajı, Yarımca'da Gübre Sanayii, 
Çorum Sulama Barajı, İzmir'de yeni Petro - Kimya 
Tesisleri vesaire... Ayrıca, Manavgat Sulama, Bafra 
îkinci Sulama, Urfa - Akçakale sulamaları. Bunun 
dışında Ceylanpınar, Malatya, Sivas, Eskişehir, Af
yon, Mardin ve Van et kombinaları. Yıllarca uyu
tulan Pendik Tersanesi inşaatı da, gene 1974'te Cum
huriyet Halk Partisi Hükümette iken uykusundan 
uyandırılabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu ihmallere rağ
men, bu bağışlanmaz gecikmelere, millete büyük yük 
olan gecikmelere rağmen, ekonomide büyüme ol
mamış mıdır? Elbette olmuştur. Öyle bir çağda ya-
şıyosuz ki, memleketler isteseler de kendilerini bü
yümekten alıkoyamazlar; ama bu 10 yıllık dönem
de Türkiye'de gerçekleşen büyüme sağlıksız ve den
gesiz büyümedir. Gövdenin irileşip, kafanın ve ba
cakların cılız kalışı türünden sağlıksız ve dengesiz 
bir büyümedir. Örneğin; tarım sektörü sanayide bü
yük atılımlara olanak bırakılmayacak kadar cılız 
kalmıştır. Türkiye'de, bizim dışımızdaki bazı solcu
ların, bazı doktriner solcuların düştüğü bir yanılgı
ya Adalet Partisi de yıllar yılı düşmüştür; sanayi
leşmeyi hızlandırmak için tarımı ihmal etmenin ge
rekli olduğunu sanmıştır; sanayie kaynak aktarabil
mek için, yaratabilmek için köylüyü yoksul bırak
mak gerektiğine inanmıştır. O yüzden, Türkiye'de 
1974 yılma kadar köylüyü ezici bir, sözüm ona des
tekleme politikası yürütülmüştür. Ancak, 1974'te des
tekleme politikası, bu ada lâyık bir şekilde ve dü
zeyde uygulanmıştır. Türkiye gibi nüfusunun büyük 
çoğunluğu, % 60'tan çoğu hâlâ geçimi için, tarıma 
bağlı bir ülke, tarımı bir sıçrama tahtası haline ge
tirmedikçe, tarımdan hız almadıkça, sanayi alanın
da da ilerleyemez. Tarımın bu ihmali ile, Türk eko
nomisinin en büyük yapısal bozukluklarından biri 
ortaya çıkmış olmaktadır. Artık Türk ekonomisinin 
yapısal bozukluğunu yalnız biz söylemiyoruz; bu 
yapısal bozuklukta sorumluluk payları olan aklı ba
şında birtakım iş çevreleri de, günah çıkarırcasına bu 
yapısal bozukluğa değiniyorlar ve bu yapısal bozuk
luğun sona erdirilmesi gerektiğini belirtmek üzere, 
tehlike çanlarını çalıyorlar. Hâlâ Sayın Demirel, mem
lekete, millete; incik - boncuk sanayileri vaat eder
ken, Türkiye'de özel sektördeki aklı başında işadam
ları, bu günah çıkarma havası içerisinde, ortamı içe
risinde, «bugüne kadar bu yolda memlekete çok kö
tülük ettik; artık daha ciddî sanayiler kurulmalı» 

diyorlar. Demirel ve Adalet Partisi tarımı ihmal et
meye, köylüyü yoksullaştırmaya, «tapuyu deldirmi-
yeceğim» diyerek, köylülerimizi delikli papuçla, es
vapla gezer durumda 'bırakmaya devam ediyor. Top
rak reformunu engellemeye devam ediyor, aklı ba
şında özel sektör sanayicileri çıkıyor karşısına : «Ta
rımı bu Ölçüde ihmal ederek, toprak reformu yap
mayarak Türkiye'yi kalkındıramazsm» diyor; ama 
Son Havadis'in deyimiyle; «Yöneticimiz hâlâ uyu
yor». 

Bunun dışında, sanayi alanında, daha önce de 
belirttiğim gibi, düzensiz, plansız ve büyük ölçüde 

I dışa bağımlı bir sanayileşme yoluna gidiliyor; ge
tir l.'ğınden çok daha fazlasını Tüfkiye'den alıp gö
türen yabancı sermayeye güvenerek sanayileşme yo
luna giriliyor. Bu sözlerimle, yabancı sermayeye ilke 
olarak karşı çıktığımız sanılmasın. Çağımızda hiç 
bir ülke yabancı sermayeyi ilke olarak reddetme yo
luna gitmemektedir, gidememektedir; ama Türkiye'de 
Demirel yönetimleri boyunca yapılan yabancı serma
yeden yararlanma uygulaması,, Türkiye'ye getirdi
ğinden çok daha fazlasını ondan alıp götüren bir uy
gulamadır. 

Türkiye bir hammadde ülkesidir; fakat sanayii öy
le yapısal bozukluklarla maluldür ki, hammaddesi
nin bile çoğunu dışarıdan getirir. Buna mukabil ken
di hammaddesini işleyerek satacak yerde, hem de 
çok ucuz tesislerde işleyerek satacak yerde ve ma
dencilik alanında bunun mümkün olduğunu 1974 uy
gulaması ile Cumhuriyet Halk Partisi gösterdiği hal
de, bu yoldan da vazgeçilir, bu yola da gidilmez, 
Türkiye maden sanayiini ihmal etme pahasına, ham
madde ihraç eden bir ülke durumunda kalır. 

Hammaddesi kendi memleketimizde çıkan, bazı 
sanayileri kurmak işten bile değildir. Örneğin; bir 
alkaloit fabrikası, yalnız sosyal ekonomik zorunluluk 
değil, bir dış politika zorunluluğu haline gelmiştir 
Türkiye'de. Alkaloid fabrikası kurulmadıkça, Bir
leşmiş Milletlerin yetkili organları istedikleri kadar, 
1974'te başladığımız haşhaş politikası için Türki
ye'yi övsünler; Amerika'da birtakım kötü niyetli po
litikacılar bunu istismar edeceklerdir, «İşte Türkiye 
hâlâ alkaloid fabrikasını kurmuyor. Demek ki, af
yonunu karaborsacılara, kaçakçılara veriyor» diye
cek lerdir. Son derece de basit bir tesis, hâlâ Demi
rel Hükümeti bunun yerini tayin edememiştir. Koa
lisyon ortakları aralarında çekişiyorlar : «Afyonun 
şurasında mı olsun, burasında mı olsun?» (C. H. P. 

I sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Değerli arkadaşlarım, neresinde olursa olsun, 
yeter ki bir an önce kurulsun; ama kurulsun. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Dıja bağlı tüketim sanayilerine ve montaj sana
yilerine sanayimizde ağırlık vermenin sonucu nedir 
ve Türkiye'yi ne ölçüde dışa bağımlı hale getirmiş
tir Demirel döneminde? Buna bakalım. 

1963 - 1970 arası, Türkiye'de ithalâtın yıllık ar
tış hızı % 4,7. 1970'ten başlayarak Türkiye'de itha
lâtın yıllık artış hızı ı% 41,3. 1963 - 1970 dönemin
de yıllık dış ticaret açığı artış hızı % 2. 1970'den son
ra, yani Adalet Partisinin sanayimizdeki tahribatın
dan sonra yıllık ticaret açığındaki artış hızı yılda 
f/c 58,1; yılda <% l'den % 58'e çıkıyor. 

Böylece, motorlu taşıtlarda, plastik eşyada, tıbbî 
ilâçta, tasım tezgâhlarında ithal malı girdiler oranı 
•% 40'a; % 60'a, ortalama ı% 50'ye yükseliyor. Tür
kiye yalnız hammadde, aramalı, yatırım malı ithal 
eden değil, sürekli enflasyon ithal eden bir ülke du
rumuna giriyor. 

Bu arada, işçi dövizleri Türkiye'ye bulunmaz bir 
olanak sağlıyor. 1965 başında Cumhuriyet Halk 
Partisi, azınlık hükümeti olarak görevden ayrılma
dan önce bu olanağı sağlıyor; devalüasyon yoluna 
gitmeksizin, işçilerimizin tasarruflarını yurda gön
dermeleri olanaklarını sağlıyor ve bu olanağı De
mirel Hükümetine bırakıp iş başından ayrılıyor, De
mirel hükümetleri, Demirel dönemi, bu olanakları, 
Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak şekilde de
ğil, Türkiye'nin dışa bağımlılığını, burada rakamlarla 
belirttiğim oranda artıracak yönde kullanıyor. 

Artık biz, hızlı kalkınma zorunluğunda olan bir 
ülke olarak tasarrufumuzu artırmaya muhtaç oldu
ğumuz halde, istesek de bu tasarrufu artıramıyoruz 
ve bu yapısal ve düzensel bozukluklar değiştirilme
dikçe, giderilmedikçe de, tasarrufumuzu bir ölçünün 
ötesinde artırabilmemiz olanağı yoktur. Hele yapısal 
bozukluklar ve düzen 'bozuklukları devam ederse, bu 
büsbütün ortadan kalkacaktır. 

Neden tasarrufumuzu artırmamız bu kadar güç
tür? Çünkü, öylesine bozuk, öylesine israfa dayanan, 
tüketime dayanan bir ekonomik yapı, bir sanayi ya
pısı kurulmuştur ki Türkiye'de, bu sanayi ancak, 
halkın tasarrufu yoluna gitmemesi sayesinde, halkın 
varını yoğunu (yalnız varını değil, yoğunu da) har
caması sayesinde ayakta durabilir. Zaten bizim özel 
sektörümüzün, büyük sermayemizin halk sektörüne, 
kooperatifçiliğe karşı çıkışının temel nedenlerinden 
biri de budur. Halk sektörü gelişti mi halk tasarrufa 

alışacak, parasını artıracak, yatıracak fabrikaya; ama 
tüketim sanayii ne yapacak o zaman? ilânlarını görü
yoruz, çok önemli sanayiler; oksijenli deterjan, ener
jili deterjan, şöyle deterjan, böyle deterjan... Onlar 
ne yapacak?.. Vatandaş kazandığını tüketmeli, ka
zanmadığını tüketmeli ki, o fabrikalar, Demirel yö
netiminin bozuk düzenli fabrikaları ayakta durabil
sin. Çünkü, bunlar israf ekonomisinin, bunlar tüke
tim ekonomisinin, bunlar dışa bağımlılık ekonomisi
nin sanayileri. 

Türkiye'de televizyon reklamları çok ilginç. Bu 
reklamları seyreden bir yabancı, Türkiye'nin gerçek 
durumunu, ekonomik durumunu, olanaklarını bil
mese; Türkiye'yi, örneğin birkaç hafta önce gördü
ğüm iskandinav ülkelerinden çok daha zengin bir 
ülke sanabilir. Oysa o ülkeler, adam başına millî ge
lir bakımından dünyanın en başta gelen ülkeleri ara
sında; fakat televizyonlarında reklam yasak. Neden? 
Tüketimi kamçılamayı günah sayıyorlar. Tüketimi 
kamçılamayı yalnız kendilerine karşı değil, fakir mil
letlere karşı ayıp sayıyorlar. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ama o ülkelerden buraya geliyorsunuz; reklam
lara kanarsanız ne yapacağız? Daha çok gazoz içe
ceğiz, daha çok çiklet çiğneyeceğiz, deterjan kulla
nacağız, atom enerjili deterjan kullanacağız, mavi 
enerjili deterjan kullanacağız ve Türkiye'yi o şekilde 
kalkındıracağız. Tabiî bu şekilde Türkiye'nin, ger
çek kalkınma ve sanayileşme için gerekli tasarrufları 
yapmasını beklemek bir hayaldir değerli arkadaşla
rım. 

Türkiye'nin yapısal bozukluğu - henüz birçok'çev
reler bunu kabul etmese bile - düzen bozukluğundan 
ayrı olarak düşünülemez ve Türkiye ekonomisi, 
Türk sanayii bu yapısal bozukluğundan, düzenini 
değiştirmeden; ama Anayasamız doğrultusunda de
ğiştirmeden kurtulamaz. Çünkü, Türkiye'nin bozuk 
düzeninde en verimli kazanç alanı, spekülatif kazanç 
alanlarıdır. Bu spekülatif kazanç alanları ortada dur
dukça, boş duran arsanın değerini, üzerinde hiç bir 
katkıda bulunmaksızın devletin, belediyelerin katkı
ları sayesinde yılda <% 50, % 100 artırma olanağı 
bulunan bir ülkede, aracılıktan, tefecilikten yılda 
% 50, % 100 kâr sağlama olanağı bulunan bir ül
kede, sahte ihracattan vergi iadesi yoluyle havadan 
milyonlar alma, yüz milyonlar alma olanağı bulu
nan bir ülkede, gereksiz demir, çelik ithalâtıyle, de
mir çelik istifçiliği ve spekülasyonu yaparak dün
yanın kârını sağlama olanağı bulunan bir ülkede, he-

— 7 0 -



M. Meclisi B : 57 16 . 2 . 1976 O : 2 

le özel sektör sermayesinin sanayi alanına yönelmek
te çok nazlı davranmasını hiç yadırgamamak gerekir. 

Ne hakkımız vardır; elini sıcak sudan soğuk su
ya sokmayan bir tefeci yılda % 50, % 100 kâr sağ
layabilirken, fabrika kuracak bir sanayiciye «sen, 
Avrupa'daki, isveç'teki gibi, Almanya'daki gibi yıl
da % 10 kârla yetineceksin» demeye? Kimin ne hak
kı vardır? 

Türkiye'de gerçek sanayileşme; ancak havadan, 
halkın sırtından kapkaç kazanç sağlama yolları ka
patıldığı zaman elde edilmiş olacaktır. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aksi halde özel teşebbüsümüz, Sayın Demirel'in 
diliyle hür teşebbüsümüz, nazlı olmaya devam ede
cektir. O kaçak kapıları, spekülatif kazanç kapıları 
açık oldukça, elbette fabrika kurmaktansa, kaçıp 
tefeciliğe gitmekte, demir karaborsasına gitmekte, 
sahte mobilya ihracına gitmekte hür olacaktır hür 
teşebbüs. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu onların kötülüğünden değil, bu düzenin kötü
lüğünden ve «bu düzen böyle devam edecektir» di
yenlerin kötü niyetinden ötürü böyledir. 

Nasıl sanayi kurulur Türkiye'de? Elbette nazlı 
olacak, elbette onu tefecilikten elde edilebilen kâr 
kadar, aracılıktan elde edilebilen kâr kadar yüksek 
kâr olanağına kavuşturacaksınız. Elbette onu bir 
sahte ihracatçının, vergi iadesi alan sahte ihracatçının, 
elini sıcak sudan soğuk suya sokmaksızın elde ede
bildiği kadar yüksek kâr imkânına birtakım sunî teş
viklerle, desteklerle kavuşturacaksınız ki, hür teşeb
büs sanayie yönetebilsin; ama öylesine nazlı hale ge
len, öylesine sunî desteklerle ayakta zoraki durduru
lan, Türkiye'nin o cılız pazarında tüektim ekonomi
si olarak, yarısı dışa bağımlı olarak gelişmeye çalı
şan sanayi ile Türkiye elbette dünyaya açılamaz; Tür
kiye elbette Ortak Pazarın gerçek üyesi değil, ama 
Ortak Pazarın pazarı, ortak pazarı durumuna düş
mekten kendini kurtaramaz. 

Bizim sanayimiz, bu düzen bozukluğu nedeniyle 
bir ser sanayidir; O ser'in dışına çıkarıldığı anda ger
çeklerin dünyasına, dünya piyasasının gerçeklerine çı
karıldığı anda solup ölmeye, sönmeye mahkûmdur. 
Dünyaya açılır sanırsınız; ama bakarsınız dünyaya 
açılmak için bindiği gemi Karadeniz Ereğlisinin açık
larında malını denize dökmüş, gerisin geri yurda dön
müş. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Çünkü, nasıl açılacak dünyaya? Bu sömürü düzenin

de Türkiye'de fabrikalar % 50 kâr edecek, % 10 kâra 
teşekkür eden sanayicilerin bulunduğu ülkelerle, hem 
de hammaddesini, aramalını onlardan alarak rekabet 
edecek.. Buna imkân yoktur. 

Türkiye bu yapı ile, bu bozuk düzenle Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun üyeliği yolunda adımlar ata
bileceğini sanıyorsa, Türkiye'nin bu adımları atabile
ceğini sananlar varsa, kendi kendilerini aldatıyorlar. 
Artık iş adamlarımız bile, çok şükür bu konuda ken
dilerini aldatmaktan kurtardılar; ama Hükümetimiz, 
hele 500 - 600 milyon dolar alalım da şu seçime ka
dar geçecek zamanı idare edelim diye, Avrupa Eko
nomik Kurulu Topluluğu sorununu, böylesine hayatî 
bir sorunu da, Türk ekonomisinin yapısal sorunla-
rıyle birlikte bir kenara bırakmış, unutmuş gitmiştir. 

Girdilerimizin yarısını gelişmiş ülkelerden alaca
ğız. Onların en kötüsünün 1/3'ü kadar düşük verimli 
çalıştıracağız, ancak sunî desteklerle ayakta tutabile
ceğiz; ondan sonra da Türkiye Ortak Pazarda boy 
ölçüşecek. Buna imkân yoktur. 

Türk ekonomisinin bir başka yapısal bozukluğu; 
bunun daha çok yüce işletmeler ekonomisi oluşudur. 
İmalât sanayiindeki işçilerimizin % 75'i, 15 veya da
ha az işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışırlar; yani es
naf düzeyinde, sanatkâr düzeyinde kurulabilecek ima
lâthaneler. İmalât sanayiindeki işçilerimizin % 75'i 
böylelerinde çalıştırılıyor. 

Şimdi, Adalet Partisi esnafın dostu, sanatkârın 
dostu geçinir ve bu dostluğunu ispat etmek için, za
man zaman birtakım yüzeysel tedbirler almakla övü
nür, esnafa, sanatkâr'a. Gerçek nedir, biliyor musu
nuz: Onu cüce işletmeciliğe mahkûm olmaktan kur
tarıp, aralarında birleşip büyük işletmeler kurabilir 
hale getirmektir; onu dünyaya açılabilir hale getir
mektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Yoksa, Gazian-
tep'in mağaralarında, üstüne su damlayan atelyesinde 
yaptığı makine ile Türk sanatkârı dünyaya açılamaz. 
Adalet Partisi istediği kadar onun cebinden, esnafın, 
sanatkârın cebinden ona bağışta bulunarak (Çünkü, 
BAĞ - KUR... BAĞ - KUR'un parasını kim veriyor? 
Gene esnafın, sanatkârın kendisi veriyor) onu uyuta-
dursun, bu şekilde Türkiye'de esnaf da, sanatkâr da 
kalkınamaz. 

Türkiye'deki sanayiin yapısal bozukluğunun bir 
başka ilginç kanıtı: Türkiye Sınaî Kalkınma Banka
sının bir araştırmasına göre; Türkiye'de özel kesim 
işletmeleri, öz sermayelerinin % 96'sı oranında borç
la çalışıyorlar. % 96 arkadaşlarım. Bu, dünyanın hiç
bir ciddî memleketinde görülmeyen bir orandır. Ve 
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bu gibi bir sanayiin oksijen çadırında sunî, tenef
füsle yaşaması anlamına gelir. Türkiye'de bu yüzden 
bölgelerarası dengesizlik de giderek artmaktadır. İma
lat sanayiinin % 73'ü Türkiye'nin 7 ilinde toplanmış
tır, toplam ücretlerin !% 77'si 7 ilimizde ödenmekte
dir. Özel sektör işyerlerinin % 44'ü İstanbul'da top
lanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için de özel sektörü 
veya teşebbüsü kınamaya hakkımız yoktur. Çünkü, 
böylesine sunî teneffüsle oksijen çadırında yaşayan, 
işletme sermayesinin % 96'sı kredi ile çalışma duru
munda kalan bir sanayi, mademki hürdür, elbette 
Van'a gitmez, elbette Mardin'e gitmez, elbette Hak
kâri'ye gitmez; elbette istanbul'a kapanır kalır, İz
mir'e, Bursa'ya kapanır kalır. 

Türkiye'nin altyapısı da artık kalkınma yolunda 
yeni ve hızlı yatırımlar yapabilmek için çok yetersiz 
duruma gelmiştir. Altyapısız sanayileşme, iskambil
den saray kurmaya, köşk kurmaya benzer. Fabrika
yı kurarsınız, elektriği yoktur, fabrikayı kurarsınız, 
yolu yoktur; ama altyapı pahalı iştir; uzun süre bek
ledikten sonra sonuç verir ve daha da üzücüsü, ço
ğu altyapı tesislerinin, yatırımlarının temel atma tö
reni yoktur, nutuk atma vesilesi değildir bunlar. Bir 
yolun yapımına başlarken nasıl nutuk atacaksınız? 

Onun için, Demirel Hükümetleri, Adalet Partisi 
yönetimleri bu atlyapıyı, biraz önce rakamları ile is
patladığım gibi, büyük ölçüde ihmal etmişlerdir. Bu
nun örneklerini de rakamlarla vermiş bulunuyorum. 
Karayollarında, enerjide, demiryollarında nasıl ihmal 
ettiklerini, örnekleriyle anlatmış bulunuyorum. 

Gene sözlerimin başında belirttiğim gibi, Demok
rat Parti iktidarı döneminin, Türkiye'de altyapılar 
bakımından büyük bir atılım dönemi olduğunu ka
bul etmek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi tek par
ti döneminde altyapı alanında da büyük hamleler 
yapmıştır; ama araya 6 yıllık bir savaş girmiştir ve 
Türk ekonomisi, o dönemin altyapısı ile yetinemez 
hale gelmiştir. 1950-1960 arasında Demokrat Parti 
iktidarı, altyapı bakımından, özellikle ekonominin di
ğer kesimlerinde büyük hatalar olmuştur, ama altya
pı bakımından gerçekten başarılı atılımlar yapmış
tır. 

Sayın Demirel ve Adalet Partisi, işte miras, onla
rın devamı vesaire o altyapının üzerine oturmuşlar
dır; fakat ona hemen hemen hiç bir şey eklememiş-
lerdir, yani bir mirasyedi gibi davranmışlardır. Her 
alanda mirasyedidirler; yalnız Demokrat Partinin mi
rasyedisi değildirler. Halk Partisinin tek parti döne
minden kalmış kamu iktisadî teşebbüslerini, Türk 
ekonomisinin belkemiği olan teşebbüsleri, ancak bir, 
mirasyedinin yapabileceği, göze alabileceği sorumsuz
lukla, haraç mezat satışa çıkarmaktadırlar ve o eko
nomiyi 1976 -1977 seçimine kadar, eğer o zamana 
kadar güçleri yeterse, götürecekler. Bunun için de, 
Türk ekonomisinin altın yumurtlayan tavuğunu kese
cekler. Cumhuriyet Halk Partisi döneminden kalan 
devlet sektörünü, şimdi mirasyedice harcamaya hazır
lanıyorlar. 

Demokrat Parti iktidarı döneminden büyük altya
pılar miras almışlar, bir mirasyedi gibi onlardan ge
çinip gitmişler, onlara yeni bir şey, hemen hemen ek-
lememişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisinden dünya kadar döviz 
almışlar, tam bir mirasyedi gibi bir yılda altından gi
rip, üstünden çıkmışlardır. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, çalışma saatimizin dol
masına beş dakikamız var. Sizin bu konuşmanız da
ha ne kadar sürer tahminen? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, za
man veremeyeceğim. İrticalen konuştuğum için bile
miyorum; ama daha bir hayli sürebilir. 

BAŞKAN — O zaman ara vermek zorunda kala
cağız, sözlerinizi bağlayınız. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, Sayın 
Başkanın işaretleri üzerine, uzun bir konuşma ile çok 
fazla sizleri yormamak için sözlerimi burada kesiyo
rum ve Sayın Başkanın tensip buyuracağı zamanda 
devam etmek üzere hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo»ı sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 21.00'de toplanılmak üzere, 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.55 

» e « 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

«» " 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 515) 
(Devam). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Bülent Ecevit, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
konuşmama bıraktığım yerden devam ediyorum. 

Türkiye'de ekonominin ve özellikle sanayinin ya
pısal bozuklukları üzerinde duruyordum; bu konuda
ki sözlerimi sürdüreceğim. 

Türkiye'de ekonominin yapısal bozukluğunun ve 
yatırım hızlarının yavaşlığının başlıca nedenlerinden 
biri de, öyle inanıyorum ki, gerçek ve hızlı bir kal
kınma için zorunlu olan personel politikası, bugüne 
kadar Türkiye'de gereğince işlenmemiştir. Teknik 
personele gereken önem verilmemiştir. Maddî ihti
yaçları bakımından verilmemiştir, manevî ihtiyaçları 
bakımından verilmemiştir. Teknik personele gereken 
önemi vermeyen, devlet kadroları içinde teknik per
soneli yeterince tutmayan, devlet kadrolarına teknik 
personeli yeterince çekemeyen bir devlet yönetiminin 
başarılı kalkınma atılımları yapabilmesi, hele sanayi 
alanında ilerleyebilmesi olanak dışıdır. Ne gariptir 
ki, kendisi bir yüksek mühendis olan Sayın Başba
kan Demirel, Türkiye'de teknik personeli en çok küs
türen yönetici durumundadır. Onların sorunlarını, on
ların manevî ihtiyaçlarını en çok bilen kimselerden 
biri olması gerektiği halde, Demirel yönetimleri za
manında teknik personel ya kendiliğinden büyük öl
çüde devlet kadrolarını boşaltmıştır, boşaltmak zo
runda kalmıştır veya devlet tarafından âdeta itilmiş

tir. Teknik personelin küstürülmesi halinde - tabiî 
yalnız yüksek mühendis, mühendisleri kasdetmiyo-
rum, onlarla birlikte diğer teknik personelin küstü
rülmesi halinde - Türkiye'de en uygun yöntemleri, 
kalkınma modellerini bilsek bile, bunları gerçekleştir
me olanağı sınırlı kalacaktır. 

Şimdi, Türk ekonomisinin yapısal bozukluğuna ve 
yetersizliğine bir yenisi, eğer Cephe Hükümeti Kamu 
İktisadî Teşebbüslerini elinden çıkarmayı başarabi-
lirse veya bunda direnirse, eklenmiş olacaktır. Gerçi 
sözlerimin başlarında belirttiğim gibi, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinden birçoğunun hisselerini zorla verse
niz de vatandaş almaz. Çünkü, bunlar zarar etmek
tedirler ve Türkiye'nin bozuk düzeni içinde devletin 
bunların hisseleriyle ilgili olarak vereceği kâr garan
tisi de vatandaşı tatrriin edici olmaktan çok uzak ka
lacaktır. 

Fakat bunlar içinde, dediğim gibi, gördükleri iş
lerin doğası gereği kârlı çalışanları vardır. Bunların 
da hisseleri devredildiği takdirde, biraz önce yapmış 
olduğum bir benzetme ile «altın yumurtlayan bir ta
vuk» kesilmiş olacaktır. 

Aslında Türkiye'de Devlet sektörü teşebbüs özgür
lüğü ile çelişmez. Çelişmediğinin en çok bilincine 
varmış olanlar da iş adamlarıdır. Devlet sektörünü 
Hükümet elden çıkartma konusunda" ciddî atılımlar 
yapacak olsa, belki de buna en başta özel sektör kar
şı çıkar. Çünkü öylesine ekonomimizin bel kemiği
dir ki Devlet sektörü, hem de bütün o bozuk işlet
meciliğe, bütün o ihmale, bütün o partizanlıkların ge
tirdiği aksaklıklara rağmen ekonomimizin öylesine 
bir temelidir, öylesine bir bel kemiğidir ki, onsuz özel 
sektör bile ayakta duramaz. 

Uzun yıllar, bu kesim Cumhuriyetle birlikte olu
şan Devlet kesimi, Türk ekonomisinin yükünü taşı
mıştır; fakat özellikle Adalet Partisi yönetimleri dö
neminde bunlar öylesine kötü kullanılmıştır ki, öyle-
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sine partizanca, öylesine çıkarcı hesaplara dayandırı
larak kullanılmıştır ki, artık bırakınız Türk ekonomi
sinin yükünü taşımayı gitgide Türk ekonomisine bir 
yük olur hale gelmeğe başlamışlardır. Oysa bunların 
küçük bir özenle kurtarılabileceğini ve yeniden Dev
let ekonomisine, kalkınmamıza büyük katkılarda bu
lunabilecek duruma getirilebileceğini, dediğim gibi 
köklü tedbirler alma fırsatını, zamanını bulamadı
ğımız bir dönemde, 1974'te 9 ay içinde kamtlaınış ol
duk. 

Fakat şimdi ekonomik yapımızın bu en hayatî 
uzuvlarından biri cılızlaştı ve işte yaramaz hale gel
di. Üstelik görünüşte hayat pahalılanıyor izlenimini 
aldatıcı bir şekilde vermek uğruna Devlet işletmeleri 
genellikle maliyetlerinin çok altında hizmet sunmak 
zorunda veya mal sunmak zorunda bırakılmaktadır
lar. Şimdi bunlar neden elden çıkarılmak isteniyor? 
Çünkü, dediğim gibi ne yapıp edip bu ekonomiyi ar
tık Hazirana kadar mı götürebilir, yoksa biraz daha 
kendini sıkıp 1977 Ekimine kadar mı götürebilir, bun
ların yolunu anyor Demirel. Bu çok belli. Çünkü 
Türkiye'nin ilk 1976 ilkbaharından öceye Türk eko
nomisini götüremeyeceğini Sayın Demirel, ben. inanı
yorum ki çok iyi biliyor; onun için birtakım sunî 
tedbirler arıyor. Bunların da başmda, 1,5 yılı kurtar
mak ümidi ile veya 6 ayı kurtarmak ümidi ile Dev
let kesiminde altın yumurtlar nitelikte olan teşebbüs
leri elden çıkarmaktır. 

Devlet kesiminin bu şekilde, büyük ölçüde elden 
çıkarılması olanağı, öyle umuyorum ki bulunamaya
caktır. Bulunduğu takdirde Devlet ekonomiye yön 
verebilme yeteneğini de yitirecektir. Zaten plan uy
gulaması bakımından çok yetersiz kalan Türkiye'de 
bu kez artık plan, program hiç uygulanamayacak
tır. 

Öyle bir çağa gelmiş bulunuyoruz ki, öyle büyük 
ekonomik işletmelerin, organizasyonların gerekli ol
duğu, bunlar için öyle büyük sermayenin gerekli ol
duğu bir çağa ulaşmış bulunuyoruz ki, bu çağda ar
tık bırakınız sosyalist ülkeleri, kapitalizmin en köklü 
olduğu ülkelerde bile geniş bir devlet sektörüne kesin 
zorunluk duyulur hale gelmiştir. Artık, bu, hiç değil
se bir ölçüye, bir noktaya kadar genişçe bir devlet 
sektörüne sahip olmayı isteme meselesi bir ideolojik 
tercih olmaktan çıkmıştır; bir ekonomik zorunluluk, 
bir teknik zorunluluk olmuştur. Çünkü böylesine kar
maşık, toplumların böylesine karmaşık duruma gel
diği bir dünya ortamında eğer devletin elinde bazı et
kin, somut ekonomik araçlar yoksa, devletin ekono

miye yön verebilme olanağı yok demektir. Yani dev
let, ekonomide, devlet olmanın kendisine getirdiği, 
yüklediği görevleri yerine getiremez demektir. Şimdi 
en kapitalist ülkeler bile kendilerine bu ihtiyacı kar
şılayabilecek kadar olsun bir devlet sektörü yaratma
ğa çalışırken Cephe Hükümetinin bu devlet sektörü
nü haraç mezat satışa çıkarmayı düşünmesi bile, beni 
bağışlasınlar, çağ dışı bir düşüncesizliktir veya onun 
da ötesinde bir büyük sorumsuzluktur. 

Yine Türkiye'de, ekonominin yapısal bozukluğun
da, özellikle yurda dengeli dağılım eksikliği bakımın
dan yapısal bozukluğunda, biraz önce saydıklarımın 
ötesinde, yani yapısal bozukluk ve düzen bozukluğu 
nedeniyle sermayenin çok nazlı olması ve dolayısıyle 
birtakım büyük çekim merkezleri çevresinde yoğun
laşması dışında, kalkınmanın, sanayileşmenin denge
li dağılamayışında bir başka neden de, öyle sanıyo
rum ki, yerel yönetime, mahallî idareciliğe Türkiye' 
de gereken önemin verilmemiş olmasıdır. 

Bütün dünyada, aslında görünüşte çelişkili gibi, 
fakat özünde, temelinde tutarlı bir giriş, bir eğilim 
vardır. Bir yandan merkezî otoritenin elinde bazı 
yetkileri yoğunlaştırma eğilimi; fakat bir yandan da 
yetkileri dağıtma eğilimi ve ikisi arasında bir denge, 
bir uyum, bir işlerlik sağlama eğilimi vardır. Onun 
için bir yandan büyük devlet teşebbüsleri kurarak 
ekonomiye yön verme olanağı elde edilmeye çalışı
lırken dünyamızda ve çağımızda, bir yandan da ye
rel halkın kalkınmaya katgı olanaklarını geliştirebil
mek için ve ülkede dengeli kalkınmayı sağlayabil
mek için birçok ülkeler yerel yönetimin hem kaynak
larını hem de yetkilerini genişletme yoluna gitmekte
dirler; bunda zorunluk duymaktadırlar. 

Bunun tipik bir örneği İngiltere'dir. Bir yandan 
devlet sektörünü genişleterek merkezî otoritenin eko
nomideki gücünü artırmaya çalışîr, bir yandan da 
yerel yönetimin yetkilerini ve kaynaklarını alabildi
ğine genişletmeye ve geliştirmeye çalışır. Fakat De
mirel Hükümetleri için önemli olan ülke yararı değil
dir; önemli olan kendi kısa, dar vadeli partizan çı
karlarıdır. 

Şimdi zaten yerel yönetim Türkiye'de ihmal edi-
, legelmiş, bir de yerel yönetimi büyük ölçüde Cumhu
riyet Halk Partisi kazanınca, artık Adalet Partisi onu 
da, yerel yönetimi de bir düşman gözüyle görmeye 
başlamıştır ve yerel yönetimi batırdığında, nihayet 
her yerde halk yaşıyor, o halka kötülük etmiş olaca
ğını bile bile veya bilmezlikten gelerek bunları acz 
içine düşürmenin yollarını aramaktadır. 
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Çağımızda sanayileşmeyle kentleşmeyi ve kentleş
menin sorunlarını birbirinden ayrı düşünemeyiz, bu
na olanak yoktur. Çevre sorunları, sosyal sorunlar, 
ekonomik sorunlar, yerleşim sorunları hepsi iç içe
dir ve bu sorunlardan merkezî yönetimin kendi ba
şına bu sorunlarla başa çıkabilmesine olanak yoktur. 
Bunun için de yerel yönetimin yetkilerini genişlet
mek gerekir; fakat dediğim gibi, şimdi bunlar büs
bütün babalanmaktadır. 

Bir. örnek vereyim, bir acı örnek (Bundan Bütçe 
Komisyonu da sorumludur ve bunu eğer olanak var
sa, teknik olanak varsa Meclisin gidereceğini uma
rım) : istanbul'da halka en çok hizmet eden, en iyi 
hizmet eden sağlık müessesesi belki de, geniş bir çev
reye hizmet bakımından, Belediyenin elindeki hasta
ne olanaklarıdır. Bunlar yalnız İstanbul'un hastaları
na hizmet etmezler, Anadolu'nun hastalarına hizmet 
ederler. Herkes hastasını iyi etmek için bir umutla 
istanbul'a gittiğinde, eğer dar gelirliyse, parası yok
sa Belediye hastanesine baş vurun Burada vatandaş 
parasız bakılır. Bu devlet hizmetidir aslında, ama 
istanbul Belediyesi bu fakir halinde o hastaneye yıl
da 100 milyon liranın üstünde masraf eder ve Dev
letten on para almaz. 

Senato'da, şükranla belirtmek isterim, bu ihtiyaç 
gözönünde tutuldu birkaç gün önce ve İstanbul Bele
diye sağlık tesislerine 100 milyon lira Devlet Bütçe
sinden yardım yapılması kararlaştırıldı; fakat üzüle
rek öğrenmiş bulunuyoruz ki, bu ödenek Bütçe Ko
misyonu tarafından reddedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Ahmet İsvan'a kötülük 
değildir; bu Cumhuriyet Halk Partisine kötülük de
ğildir, bu hasta vatandaşa kötülüktür. Partizanlar, 
hiç değilse hasta yatağından ellerini çekmelidirler. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Ve 
biraz olsun hasta duasını almaya çalışmalıdırlar. Hü
kümet olanaklarını bu yolda kullanma yönüne girme
lidirler. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — fsvan'm 
anarşistlerine dağıtılacaktı değil mi? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — İsvan'm anar
şistleri varsa, kendisini adalete teslim edersiniz. Mec
liste böyle iftira yapılmaz, anarşist sizsiniz; komü
nizmi siz getiriyorsunuz memlekete. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Kimmiş Isvan anar
şisti? Nereden geliyormuş? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Affedip de 
çıkardıklarınız. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Böyle sorum
suzca laflara itibar edeceğimizi mi sanıyorsunuz, ya
nılıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, müdahale etmeyin 
efendim. (A. P. ve C. II. P. sıralarından karşılıklı 
tartışmalar). 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) -*- Ben, burada 
hastadan bahsediyorum, sıkılın biraz. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmamızdaki yapısal 
bozukluğun ve aksaklıkların yine temel nedenlerin
den biri de - bu da bir ölçüde personel politikasıyle 
ilgilidir - eğ itim İm izdeki düzen bozukluğudur; eğitim
le kalkınma arasında, plan arasında gerekli bağlantı
nın kurulmamış olmasıdır, hatta yıllardır kurulmak 
istenmemiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, insansız kalkınma olmaz; 
parasız kalkınma olur, hammaddesiz kalkınma olur, 
ama insansız kalkınma olmaz. 

Bunu düşünmemek ne ölçüye vardı? Aylardan be
ri Türkiye'de birçok okullar kapalı, aylardan beri 
Türkiye'de birçok üniversiteler kapalı, ders yapamı
yor. Hükümetin beslediği sokak eşkıyasının korku
sundan ders yapamıyor. (C. H. P. sıralarından «Bra-
vo« sesleri, sürekli alkışlar). Hem çocukları okutma
yacaksınız, okumalarına engel olacaksınız, hem de 
temel atacaksınız; Nisan ayını bekleyeceksiniz, elime 
makas alayım da temel atayım diye. Kime yaptıra
caksınız o temellerin üstündeki yatırım? Çocukları 
okutmadan, teknik personeli küstürerek, memleketin 
muhtaç bulunduğu teknik elemana, mühendise yap
tırmadan kime yaptıracaksınız? Ama umurunuzda de
ğil, siz temel atacaksınız, nutuk atacaksınız, vatanda
şı çocuk yerine koyup aldatacağınızı sanacaksınız. Ar
tık halk bu oyuna gelmeyecek Sayın Demirel; nere
de bir sahte temel atışma giderseniz, bu oyunun bilon-

Ikinci dünya savaşından sonra, Almanya yıkıldı; 
Doğusu da yıkıldı, Batısı da yıkıldı; İkisi de en bü
yük hızla kalkındılar. Biri komünist rejimde, biri ka
pitalist rejimde, ne ile kalkındılar? Eğitilmiş insan 
gücü ile kalkındılar. 

Danimarka'nın madeni yoktur, Danimarka'nın 
I yeraltı kaynaklan yoktur, Danimarka'nın geniş top

raklan yoktur, Danimarka ne ile kalkınmıştır? Eği
tilmiş insan gücü ile. Ama Türkiye'de planla eğitim 
arasında bağlantı yok. Biri manevî kalkınma der, 

I öbürü bilmem ne der, kalkınmanın, gerçek somut 
kalkınmanın, halkı fakirlikten kurtaracak cinsten kal
kınmanın gerektirdiği insan gücü, onun eğitimi düşü
nülmez. 
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çosunu devletin rakamlarıyle orada karşınıza çıkaraca
ğız. (C. H. P. sıralarından «Bravo»ı sesleri, alkışlar). 

Temel atmak elbette günah değil, elbette hizmet; 
ama gerekli olan attığınız temeli bitirmek, onun için 
gerekli parayı harcamak, onun için gerekli insanı ye
tiştirmek, eğitmek. Bir yılda okuldan 5 bin çocuk ata
rak, 6 bin öğretmen atarak, memlekette nasıl kalkın
ma sağlayacaksınız? Memleket sorunları üzerinde dü
şünüyor, aklını koyuyor diye meslektaşınız mühendis
leri küstürerek, attığınız temellerin üzerinde kimin el
leriyle, hangi büyük Türkiye'yi kuracaksınız? (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, ne yapmak lâzım Türkiye'de
ki yapısal bozukluğu gidermek için? Evvelâ tarıma ve 
köylüye gereken önemi vermek lâzım. Tarımda ilerle
me ile sanayide ilerlemenin çelişmediğini, özellikle ge
niş tarımsal alana sahip, hammadde olanaklarına sa
hip, nüfusunun ı% 60'ndan çoğu geçimi toprağa bağlı 
olan bir ülkede köylüyü sömürerek, kalkınma ve sa
nayileşme olamayacağını kabul etmeniz lâzım. Tarımı 
kalkındırmanın da temel koşulu, başlangıç noktası ne
dir? Bunun için komünist memleketlere bakmayınız, 
bunun için Avrupa'nın ne kadar kapitalist ülkesi var
sa, gidiniz onların yakın tarihine bakınız, hepsi sana
yileşmeye toprak reformuyla başlamıştır. Ama, tapu
yu deldirmeyeceğim diye birtakım çağ dışı, Orta çağ
dan kalma ilekl laflarla Toprak Reformu Kanunu or
tada dura dura toprak reformunu engelleyeceksiniz 
(C. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar), köylüyü fakir-
leştireceksiniz, köylü fakir kaldıkça, o sizin kurduğu
nuz incik boncuk sanayii inciğini, boncuğunu kime sa
tacak? Sizin teşvik tedbirleriniz bile çok geçmeden o 
fabrikaları ayakta tutamaz hale gelecek. 

Bu yapısal bozuklukları gidermenin ikinci gereği; 
Türkiye'de havadan kazanç sağlamanın, spekülatif ka
zanç sağlamanın, arsa bekleterek, demir çelik stoku 
yaparak, sahte mal ihraç ederek, ihraç etmiş gibi görü
nerek, pamuğa aracılık yaparak, fındık üreten Kara
denizliye tefecilik yaparak servet yapma olanağını ka
patacaksınız. Bu, özel teşebbüse, sizin deyiminizle hür 
teşebbüse karşı olmak demek değildir. Bu, hür teşeb
büse gerçek ve yararlı teşviktir. Spekülatif kazanç ola
naklarını, havadan kazanç olanaklarını kapatacaksınız 
ki, sermaye sanayie yönelsin, sermaye tarıma yönelsin 
ve Trükiye gerçek kalkınma sürecine girebilsin. 

Yine, bu yapısal bozuklukları giderebilmenin, sa
nayiin dağılımındaki dengesizliği, bölgesel adaletsizli
ği giderebilmenin, tasarruf açığımızı kapatabilmenin 
vazgeçilmez koşulu halk sektörüdür. Halk sektörünün 

biz sadece adını koyduk, onu yaratan, yaratmaya ça
lışan halkımızdır, işçimizdir, köylümüzdür. Onu bal
talamaya çalışan da, büyük tekelci sermaye ile birlik
te Hükümettir, Adalet Partisi hükümetleridir. 

Ona rağmen, kabuklarını çatlata çatlata halk sek
törü Türkiye'de varlığını duyuruyor. Türkiye'de yer 
yer artık köylerde fabrika bacaları yükselmeye baş
ladı. Devlet kurmuyor o fabrika bacalarını, Devlet 
köye gitmiyor fabrika kurmak için; özel teşebbüs 
kurmuyor fabrika bacalarını, köyün yolunu bilmez 
özel teşebbüs; halkın kendisi kuruyor, Devlete rağ
men kuruyor, Hükümete rağmen kuruyor, Adalet 
Partisine rağmen kuruyor. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). Ama, büyük sermaye iste
mez bunu. Neden istemez? Çünkü, kredi kaynağı 
mahdut, onların hepsine el koymaya alışmışlar. De
min söyledim, işletme sermayelerinin % 90 kusuru 
kredi. O kredi kaynaklarının bir kısmı halka gitsin 
istemiyorlar, neden? Halkın hakkı yok mu üzerinde, 
halkın parası o. Bankalara zenginler para yatırmıyor, 
o köylü yatırıyor, işçi yatırıyor, memur yatırıyor, öğ
retmen yatırıyor, imam yatırıyor, polis yatırıyor, ast
subay yatırıyor; ama kendi kuracakları fabrika için, 
kendi kuracakları çiftlik, modern tarım işletmesi için 
kredi alamıyor. 

Sayın Demirel ikide bir; «Neymiş şu düzen deği
şikliği, anlatın» diye sorar. On yıldır anlatıyoruz, ki
taplar yazıyoruz, hâlâ anlamıyor. Düzen değişikliği 
en başta spekülatif kazanç yollarını, havadan kazanç 
yollarını kapatmak ve halkın parasıyla en başta hal
kı kalkındırmaktır, devleti halk kalkınmasının hiz
metine sokmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, halk sektörü desteklenme
den, teşvik edilmeden Türkiye'de tasarruf, gereğince 
teşvik edilmiş olmaz, ama buna gerekli destekleyici 
teşvik tedbirlerini uyguladınızmı, siz hiç bir şey yap-
masanız da, temel atıp bıraksanız da Türkiye kalkı
nır, halk kalkındırır. Türkiye'yi, köylüsüyle, işçisiyle, 
memuruyla halk kendisi kalkındırır. 

Türkiye için halk sektörü de artık ideolojik an
lamının çok ötesinde bir zorunluk haline gelmiştir. 
Bir ideolojik tercih yaptığı için halk sektörünü oluş
turmaya başlamadı Türk halkı, köylüsü, işçisi. Dev
letin, kendi köyüne, yöresine gelmesinden umut kes
tiği için, özel sektörün gelmesini hiç beklemediği için, 
Almanya'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya, İsviçre'ye 
gidip, cebi para gördüğünde, Türkiye'den dışarı ha
ram kazançları kaçıranlar gibi davranmadı, dışarda-
ki helâl kazancını Türkiye'ye gönderdi. Baktıki dev-
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let o helâl kazancın değerini bilmiyor, israf ediyor, 
çarçur ediyor, bari ben bunu kendi köyüme, kendi 
kasabama kendi hemşehrilerimle birlikte yatırayım 
dedi. Bunun için halka şükretmek gerekir, halka min
net duymak gerekir, ama devlet halka engel oluyor 
Adalet Partisi yönetiminde. Gene Türkiye'de gerçek 
bir kalkınma için ve Türk ekonomisinin yapısal bo
zukluklarını gidermek için Türkiye'de kredi düzeni
ni değiştirmek gerekir. Türkiye'de kredi düzenini ha
vadan kazanç sağlamanın ürün vakti devletin destek
leme görevini gereğince yapmayışından yararlanıp, 
köylüyü müşkül anında yakalamantn aracı olarak 
kullanmak değil; gerçek kalkınmanın aracı olarak 
kullanmak gerekir. 

Kooperatifçiliğe gereken önemi vermeden kal
kınmış ülke ben dünyada hemen hemen bilmiyorum. 
Ama Türkiye'de bozuk kredi düzeni kooperatifçilik 
önündeki en büyük engeldir. Yıllardan beri koopera
tifler için özel işlem, özel sistem uygulayacak; koo
peratif olarak bir proje için kredi istemeye gidildi
ğinde hem de öyle uyduruk sanayilerle ilgili olarak 
değil, tarım ürünlerini değerlendirici sanayiler kur
mak üzere kredi istenmeye gidildiğinde; «Hani se
nin tapulu malın, hani senin teminatın» diye sorar 
bankalar, Kime?., üstünde giyecek giysisi olmayan 
köylüye. Bu teminatı aramadan, bu maddî teminatı 
aramadan onun emeğini, onun niyetini, onun devlet 
yardımı ile oluşturulacak projesini yeterli güvence 
sayarak kooperatiflere muhtaç bulundukları krediyi 
verecek bir bankaya köylünün ihtiyacı ve bekleyişi 
var yıllardır. Biz 1974'de bunun tasarısını hazırla
dık; lâfını bile etmiyor Hükümet. Bırakınız koopera
tifçiliği destekleyici böyle bir banka kurmak, Tür-
kiyede kooperatifçiliği baltalamak için elinden gele
ni yapıyor. Bunun en acı örneklerinden biri, başına 
bir Adalet Partili partizanın getirildiği TARİŞ'in 
şimdi darmadağın edilmek istenmesi. 

Gene Türkiye'de ekonominin yapısal bozukluk
larını giderebilmenin tasarruf açığını kapatabiliri
nin, yatırım hızındaki yetersizliği giderebilmenin te
mel koşullarından biri; devlet sektörünü hem daha 
verimli, hem de daha demokratik işletmecilik kural-

• 

larına kavuşturmaktır. Türkiye'nin birtakım olumsuz 
siyasal gelenekleri içinde kamu sektörü devlet işlet
meleri sadece verimli işletmecilikle kurtulamaz. Ay
nı zamanda demokratik işletmecilik olacak ki; hü
kümetler partizanlığı sokamasınlar devlet işletmeleri
ne. Demokratik bir yönetim kurulacak ki, hükümet
ler yetişmiş militan ülkücülerini Demirel Hüküme-
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tinden yararlanarak o zarar eden devlet işletmelerinin 
üstüne yeni bir kambur, yüz kızartıcı bir kambur ola
rak ekleyemesinler. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Biz bunun 1964'de türlü engellemelerle yasasını çı
karttık. 440 sayılı Kanuna, binbir güçlükle komis
yonlardan defalarca geriye çevrilerek bir iki gene! 
hüküm Jcoyabildik, ama hükümetten ayrıldık 1965' 
de; bizim hazırladığımız yönetmelik, tüzük hepsi alt 
üst edildi ve şimdi göstermelik. O da bazı devlet iş
letmelerinde işçinin seçimin de bile etkisi olmayan 
bir kişi yönetim kuruluna Federasyon tarafından, 
millî sendika tarafından aday gösterilerek gönderili
yor ve bunun da adı, işçinin yönetime katılması. Öy
le değil.. Gerçekten işçisi ile, mühendisi ile, teknike
ri ile, kapıcısı ile, çöpçüsü ile, temizlik işçisi ile o 
fabrikalarda çalışanlar o fabrikaları yönetecek; yet
ki de onların olacak, sorumluluk da onların olacak; 
devlet sektörü o şekilde kurtulacak ve o şekilde dev
leti kurtaracak. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ama bunu yapamaz Sayın Demirel» 
bunu yapamaz. Çünkü orası çiftlik, orası partizanlık 
için en iyi çiftlik; orası sömürülecek, oraya eşkiya 
gönderilecek, Hükümetin desteği olan sokak gerilla
ları. tspat ettik, belgeler yayınladık; cevabını vermi
yor daha Demirel. (C. H. P. sıralarından şiddetli al
kışlar) Nasıl; iş ve İşçi Bulma Kurumu Kanununa 
rağmen, İş ve İşçi Bulma Kurumu Kanunu ayaklar 
altına alınarak.. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ayıp, 
ayıp. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ayıp sizin yap
tığınıza derler. Nasıl kanunu. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, A. P. sıralarına doğru yürümeler, sı
ralar üzerine çıkmalar) 

Arkadaşlar, lütfen (Balıkesir Milletvekili Orhan 
Üretmen'in plastik bir çöp kutusunu A. P. sıralarına 
doğru atması, A. P. ve C. H. P. ^nilletvekillerinin 
birbirinin üzerine yürümeleri, sıralar üzerinde dolaş
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun efendim. 
Sayın İdareci Üyeler.. Sayın İdareci Üyeler.. Lütfen 
yerlerinize oturun efendim. (Gürültüler) 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. Sayın Çetin, 
Sayın Çıtırık lütfen yerlerinize oturun efendim. (Gü
rültüler). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, sı
ralar üzerinde dolaşıyorlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üyeler lütfen müda
hale ediniz efendim. Sayın Grup Başkanvekilleri. 
(Gürültüler) 
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Lütfen oturun efendim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, burası eşkiya yeri değil, biraz evvel bana taban
ca çektiler. 

BAŞKAN — Efendim lütfen yerinize oturun, İda
reci Üyelere durumu anlattık ve onları tespit ettir
dik efendim, müsaade ediniz efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — İstirham 
ediyorum Sayın'Başkan, aynı şahıs ikinci kez taban
ca çekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Güneş lütfen yerinize oturun 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, izin verirseniz sözlerime devam ediyorum. 

Belgeleri ile kanıtladığımız halde, Hükümet bir
takım parti militanlarının kamu iktisadî kuruluşları
nı doldurmalarına göz yumarken, bunu teşvik eder
ken; Türk ekonomisinin beî kemiği olan kamu iktisa
dî kuruluşlarını! kurtarmanın Türk ekonomisine ge
reken katkıyı yapabilir hale getirmenin olanağı yok
tur. 

Türkiye'de ekonomiyi kurtarmanın bir başka ke
sin koşulu da; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile iliş
kilerimizi Türkiye'nin haklı yararlarına, çıkarlarına 
uygun olarak bir an önce düzeltmektir. Bunun için 
zaman kaybı zamanla telâfi edilemeyecek kadar bü
yük zararlara yol açacaktır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ankara anlaş
ması 1963'te imzalandı, 1964 sonlarında yürürlüğe 
girdi ve 1970'teki Katma Protokolle de, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile Türkiye'nin ilişkileri yeni bir 
aşamaya ulaştı. «Türkiye bu adımları atmalı mıydı, 
atmamalı mıydı» tartışılabilir. Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun ortak üyesi olmalı mıydı, olmamalı 
mıydı? Aslında ikisi de geçerli olabilir, yeter ki on
larda geçerli politikalar izlenebilsin. Türkiye, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna üye olma yolunda adımlar 
atmayabilirdi. Ona göre ekonomisini ve dış ilişkile
rini düzenlemenin yollarını bulabilirdi. Türkiye bu
nu yapmamıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
üyelik yolunda adımlar atmıştır, fakat o adımları 
atmanın gereklerini Dernirel Hükümetleri yerine ge
tirmemiştir. Biz 1974'te Hükümete geldiğimiz vakit, 
iki Hükümet ortağı parti birbirlerine açıktılar 
bu konuda. Biz, gerekli, ulusal yararlarımızı koru
yucu tedbirler alınmak şartı ile, alınabilmek şartı ile 
üyeliğimizi, ortak üyeliğimizi sürdürmeliyiz diyor
duk. Hükümetin öteki ortağı ise, ilke olarak karşıy
dı, fakat bir gerçekleşme yolunda durumla karşı kar
şıya bulunduğu için, o konuda herhangi bir direniş 
içinde değildi. Biz Hükümete geldiğimizde nasıl bir 
manzara gördük? Bizden önce hepsi bütün kanatla-
rıyle veya tüm üyeleriyle Ortak Pazar üyeliğine kesin 
inanmış partiler, memleketi idare etmişlerdi. Bizim 
bir kısmımız inanmış, bir kısmımız inanmamıştık 
1974'te, fakat o inanmışların, Ortak Pazar üyeliğine 
inanmışların hükümetlerinden sonra geldik ve gör
dük ki, Türkiye'de devlet dairelerinin her biri, Ortak 
Pazar konusunda ayrı telden çalıyor, ayrı ses çıkarı
yor ve Hükümet bir gün bile bu konu ile yakından, 
doğrudan ilgili devlet dairelerini, kuruluşlarını bir 
araya getirip, Türkiye'nin bu konudaki oldukça ye
tişmiş uzmanlarım bir araya getirip, «Bu konuda na
sıl bir tutum izlemeliyiz, nasıl tedbirler almalıyız, 
Türkiye'yi ortaklığa nasıl hazırlamalıyız» diye bir gün 
bile kafa yormamış. Biz geldiğimizde sanılıyordu ki, 
Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilâtı Dış İşleri Ba
kanlığı, Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bu konuda bağdaşması 
olanaksız bakanlıklardır. Fakat biz bir deneme yap
tık, hiç de öyle olmadığını gördük. Doğrudan doğ
ruya, ilgili devlet kuruluşlarını bir araya getirdik, ko
nuyu bilen bilim adamlarını bir araya getirdik, 
Halk Partili, Adalet Partili, Millî Selâmet Partili di
ye bakmadan bir araya getirdik, hepsine danıştık, 
Devlet Planlama Kuruluşu teşkilâtına görev verdik 
ve Türkiye'nin bu konuda neler yapması gerektiği 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin iç sorunları, 
dış sorunlarıyle doğrudan doğruya bağlantılı değil
se; o iç sorunların ihmali, ağırlaşması çok büyük sa
kıncalar doğurmayabilir. Büyük zararlar verebilir 
memlekete; ama memleket zaman içinde o meselele-
lerin çözümünü bulabilir. 

Fakat eğer bir ülkenin dış sorunlarıyle iç soruy-
ları yakından bağlantılı duruma gelmişse, o iç sorun
larda en küçük bir ihmalin bile olumsuz sonuçları 
kolay kolay giderilemez. Türkiye'de artık ulusal 
ekonomi bir iç sorun olmaktan, münhasıran Türki
ye'nin iç sorunu olmaktan çıkmıştır. Mademki Tür
kiye bir anlamda ve bir ölçüde bir ekonomik bütün
leşme hareketi olan, Ortak Pazar üyeliği yolunda 
adımlar atmaya karar vermiştir, o halde artık Tür
kiye'nin ekonomisi sadece kendi içinde halledilebile
cek dış ilişkilerinden soyutlanarak çözülebilecek bir 
sorun değildir ve bu duruma geldiği için de, münha
sıran bir iç sorun olmaktan çıktığı içirt de, ekono
mimizle ilgili en küçük bir ihmal, en küçük bir za
man kaybı ileride telâfisi olanaksız sakıncalar orta
ya çıkarabilir. 
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konusunda bir devlet düşüncesi oluşturmaya başla- I 
dik, ama bu konuda hazırlanması için görev verdiği
miz rapor yayınlanacağı sırada biz Hükümetten ay
rıldık, o arada dışarda boş durmadık, Ortak Pazar 
üyesi devletlerden kime rastladıysak, hepsine Türki
ye'nin sorunlarını, haklı davalarını anlattık ve Tür
kiye'ye, Türkiye'nin haklı işleklerine gereken ilgiyi 
göstermeye mecbur olduklarını onlara kabul ettirdik. 
Bizden gerekli girişimleri bekliyorlardı, bunun için 
Türkiye'de hazırlıkları - demin anlattığım gibi - yap
tık, o aşamada hükümetten ayrıldık. Aradan bunca 
zaman geçti, hâlâ Avrupa Ekonomik Topluluğu Türk 
Hükümetinin açık seçik görüşlerini bekliyor; ama 
hâlâ bu görüşler Avrupa Ekonomik Topluluğuna bil
dirilmiş değil. Onun için bekîeye bekîeye sabrı tüke
nen Avrupa Ekonomik Topluluğu şimdi kendisi Tür
kiye'ye akıl vermeye başladı. «Mademki kendiniz 
çıkarınızı düşünmüyorsunuz, çıkarınız doğrultusun
da girişimler yapmıyorsunuz o halde ben girişimleri 
ele alıyorum» dedi ve tabiî Türkiye açısından değil, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri açısından en 
uygun formüller ne ise, Türkiye'ye onları önermeye 
başladı, 

10 yıllık Demirel yönetimlerinin, dönemlerinin; 
Adalet Partisi yönetimlerinin bu konudaki ihmalcili
ği ve sorumsuzluğu yüzünden Türkiye, Avrupa Eko
nomik Topluluğuyle ilişkilerinde yalnız sanayi bakı
mından değil, bir tarım ülkesi ola ola tarımı bakı
mından bile kendi varlığını koruyamaz, tarımını ayak
ta, nerede ise tutamaz duruma gelmiştir veya gelmek 
üzeredir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Ekonomik Toplu
luğunda rejimin büyük önemi vardır. NATO için 
nazarî olarak rejimin önemi bulunur, vardır; ama 
gerçekte pek o kadar yoktur; fakat Avrupa Ekono
mik Topluluğunda özgürlükçü demokrasiye bağlılı
ğın kesin zorunluk olduğu bilinmelidir. Bu koşul ye
rine getirilmeden - bir kere bu koşula inanmamış 
olanların Avrupa Ekonomik Topluluğunda yeri yok
tur - ve bununla ilgili koşullar yerine getirilmeden 
de, Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir ülke, 
hakkı olan veya saygın bir ülkenin bekleyebileceği 
yeri kendine alamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bazı ekonomik büyüklük
ler bakımından Yunanistan maalesef hiç şüphesiz -
maalesef diyorum, çünkü aslında bizim olanakları
mız çok daha geniştir, o anlamda bizden daha ileri 
gitmiş durumdadır; ama henüz Yunan ekonomisi 
bir ölçünün ötesinde bir ilişkiye hazır değildir, Av- | 
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rupa Ekonomik Topluluğuyle. Ona rağmen niçin 
üyeliğe kabul ediyorlar? Verilen karar bir siyasal ka
rardır. Nitekim daha çok teknik açıdan soruna ba
kan kurul, reddetmiştir Yunanistan'ın üyeliğini; ama 
siyasal açıdan bakan kurul kabul etmiştir. Neden? 
Çünkü Yunanistan, daha 1,5 yıl önceye kadar dikta 
rejimi altında olduğu için, herkesin ittiği Yunanis
tan, şimdi demokrasi yolunda çevresine umut vere
bilmektedir. Türkiye ne durmda? Türkiye'ye her
kes kuşkuyle bakıyordu. «Acaba yine Türkiye'de rejim 
tehlikede mi? Türkiye'de bu olayların sonu neye va
racak» diye kuşkuyle bakıyor. Bir yandan Ortak Pazar
da yerimizi alabilmek, veya Ortak Pazarda Yunanistan' 
in bizden çok daha fazla avantajlı duruma geçme
sini - ifade edilmemekle beraber Hükümet olarak -
belki önleyebilmek istiyoruz; ama bir yandan rejime 
bu kadar önem veren ortaklığın başlıca üyelerinden 
birinin topraklarında bir partimiz, o ülkenin yasala
rına aykırı olarak parti örgütleri kuruyor, o ülkenin 
yetkilileri, sendikacıları böyle bir partinin, bir Fa
şist partinin bu ülkede örgüt kurması, Ülkemiz için 
bir lekedir diyor, bunlar kapatılmalıdır diyor, Hükü
metin umurunda değil ve o hükümet üyesi parti ina
dına büyük bir umursamazlıkla gazetelerde yeni 
kongrelerini ilân ettiriyor. Almanya'nın Münih ken
tinde, Stutgart'ında, başka kentlerinde yaptığı kong
releri lân ediyor ve ondan sonra da Hükümet Avru
pa Ekonomik Topluluğundan anlayış bekliyor. Bo
şuna bekliyor bu anlayışı. Eğer demokrasiye inan
cınız yoksa Avrupa Ekonomik Topluluğunda zaten 
yeriniz yok demektir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî Türk Hükümetinin bu 
kayıtsızlığından yararlanarak Avrupa Ekonomik 
Topluluğu da kendi çıkarına göre bizimle ilişkilerini 
düzenlemek istiyor; o arada, birtakım çelişkili dav
ranışlara da düşüyor. Bir yandan Türkiye'yi Akdeniz 
ülkesi sayıyor; onun için sana bazı ödünleri tanıya
bilirim diyor; üye olmayan, ortak üye olmayan ba
zı Akdeniz ülkelerine tanıdığı ödünleri tanıyabilirim 
diyor; ama öte yandan, sen onlardan farklısın; sen 
Ortak Pazarın ortak üyesisin; ileride bizim tam üye
miz olmak istiyorsun; ben sana o ödünleri tanırım; 
ama senin de bana şu şu şu ödünleri; o Akdeniz ül
kelerinden istemediğim, beklemediğim ödünleri tanı
man şartıyle tanırım havasına giriyor ve maalesef Or
tak Pazarın böyle bir çelişkili havaya girmesine, Türk 
Hükümetinin kayıtsızlığı, konuyle ilgisizliği de fırsat 
veriyor ve bugünkü durumda biz Ortak Pazarın or
tak üyesiyiz; ama ortak üye olmayan, fakat ekono
mik durumları, olanakları bizden iyi olan bazı ülke-
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ler Avrupa Ekonomik Topluluğundan, bize oranla 
çok daha geniş olanaklar elde etmiş durumdadırlar. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkeler için
de Türk işçileri için serbest dolaşımın başlaması lâ
zım. Burada kesin, açık hüküm var; bunu uygula
mayız diyorlar, kabul etmeyiz diyorlar. Bizde de 
işsizlik var, şu var bu var diyorlar ve Hükümetin se
si çıkmıyor; çıkıyorsa da bizler duyamıyoruz, yurtta 
duyulmuyor. Oysa yurtta duyurup, bunun kamuoyu
nu oluşturmadan yabancılara hiç duyuramazsınız 
isteğinizi. 

Şimdi endişem şudur: Bu konuda bir hafif umut 
verecektir. Avrupa Ekonomik Topluluğu: Gelin, bu 
serbest dolaşımı nasıl uygulayacağımızı müzakereye 
başlayalım diyecektir; ama buna karşılık sen de bana 
şu şu şu ödünleri ver veya benden şu şu şu ödünleri 
istemekten vazgeç diyecektir ve serbest dolaşım mü
zakereleri uzadıkça uzayacaktır; hiç bir sonuç da ver
meyecektir, eğer Türk Hükümeti Türkiye'nin Avru-
pa'daki ağırlığını duyurmakta bu kadar başarısız kal
maya devam ederse. 

Şimdi, sanki çok orijinal bir fikirmiş gibi Avru
pa ekonomik Topluluğu, siz bırakın bu ilişkileri
mizdeki yeni düzenlemeleri filan, biz sanayi ve tek
noloji alanında işbirliği yoluyle sizin ihtiyaçlarınızı 
karşılayalım, meselelerinizi çözmeye yardımcı olalım 
havasındalar. 

Değerli arkadaşlarım, bu, elbette reddedilmez; 
ama Batı Avrupa ülkeleriyle sanayi ve teknoloji ala
nında işbirliği yapmak bir imtiyaz değil. Bu, onla
rın işine gelen bir şey. Ortak Pazar üyesi olmayan, 
Ortak Pazarın ortak üyesi olmayan pek çok memle
ketle - en geri kalmışından, en gelişmişine kadar -
Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkeler zaten sa
nayi ve teknoloji alanında işbirliği yoluna gidiyor
lar. Biz elbette buna karşı olamayız; ama bizim so
runumuzun çözümü bu değildir; bizim isteklerimi
zin cevabı bu değildir; bizim isteklerimizin alternati
fi, karşılığı bu değildir. Biz, sanayi ve teknoloji ala
nında İşbirliğini istediğimiz memleketle yaparız. Sa
dece Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleriyle yap
maya ve o şekilde Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
büsbütün bağımlı hale-gelip, onun içinde ağırlığımı
zı yitirmeye de razı olamayız; buna hakkı yoktur; 
kendine milliyetçi diyen bir Hükümetin hiç hakkı 
yoktur buna. 

Değerli arkadaşlarım, biz dengeli bir şekilde baş
ka ülkelerle teknoloji ve sanayi alanında işbirliğimi
zi yaparız. Bunu öyle yaparız ki, Ortak Pazar karşı

sında veya içinde bizim ağırlığımız artar; ekonomik 
ağırlığımız da artar ve ancak o şekilde pazarlık ma
sasına otururuz. Yoksa ona daha çok bağımlı hale 
gelip onunla pazarlık edeceğim ve başarılı olacağım. 
Bunu beklemek elbette hayaldir. 

Şimdi düşünün, çoğu aynı zamanda NATO üye
si olan bu ülkeler, ortak savunma, ortak güvenlik 
sistemi gereğince, Türk savunmasına, Türkiye'nin, 
Natonun güneydoğu kanadındaki savunmasına yap
maları gereken katkıları yapmıyorlar, Türkiye ulusal 
güvenliği savunması bakımından, son derecede güç 
duruma düşüyor o yüzden, onlar yüzünden ondan 
sonra diyorlar ki; «Bunun çaresi var; siz ulusal sa
vaş sanayii kuracağız diyorsunuz, bizimle kurun. Bi
zim özel sermayemizle kurun.» Ortaya birtakım silâh 
aracıları çıkıyor. Silâh spekülatörleri çıkıyor. Bir te
kini duyduk, hepimiz ne kadar üzüldük, endişe için
deyiz «Ne olacak; Türkiye'de kim rüşvet almış; kim 
kime ne vermiş; nerelere kadar yolsuzluk girmiş?» 
diye. Fakat düşünün, bir yandan ulusal savaş sana
yii kuracağız diyoruz - Hükümet diyor bunu - Ba
tıdaki dostlarımızın, müttefiklerimizin bizi ihmaline 
karşı tedbir olarak; bir yandan da ulusal savaş sana
yimizi bile, kendilerine bağımlı kılmak için, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu birtakım tedbirler peşinde ko
şuyor. Bunların hepsi düşünülebilir. Bunların hep
sinin pazarlığı yapılabilir. Ama, bunlar, bizim ileri 
sürmemiz gereken haklı isteklerin karşılığı değildir, 
alternatifi değildir. Bunlar başka bir şeydir. Evvelâ 
Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile haklı 
istekleri müzakere edilir. Onun yanı sıra da, Alman 
sermayesi ile mi kuracağım, İtalyan sermayesi ile iş
birliği halindemi kuracağım, kendi başıma mı kura
cağım, başka bir devletle mi kuracağım savaş sana-
yiimi, onu ayrıca düşünürüm. Benim Ortak Pazarla 
meselem bu değildir. Ortak Pazarın benimle mesele
si bu olsa bile. Fakat, görebildiğimiz kadar, Hükü
metin bu konuda belirli, ortaya çıkmış bir politikası 
yok. Hadi biz görmeyelim diyelim. Batılılar da bunu 
görmüyor. Türkiye'de, yabancı ülkelerde zaman za
man bunların yetkililerine, işleri en iyi bilir durumda 
olanlarına rastlıyoruz, «Yardımcı olmak istiyoruz 
ama, Türk Hükümetinin ne istediğini bilmiyoruz» di
yorlar ve uzun süredir bu konuda yapılması gereken 
görüşmeler erteleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomimizin bugünkü aşa
masında, Yunanistan Ortak Pazara siyasal nedenlerle 
en başta, tam üyelik yolunda adımını atmış ve kabul 
ettirmiş. Türkiye ekonomik kaderini büyük ölçüde 
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Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlamış. Bu soru
na ciddî olarak eğilmeyen bir Hükümetin, ben milli
yetçiyim demeye hakkı olamaz. Lâf milliyetçiliği geç
mez çağımızda. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Evvelâ ekonomik milliyetçilik. Ekonomide, 
dünyada haklarına sahip çıkabiliyor musun? Üye
si olduğun ittifak sistemlerinde, üyesi olduğun ortak 
ekonomik sistemlerde, millî menfaatlerine, millî hak
larına sahip çıkabiliyor musun? Yoksa kendi sorum
luluğun yüzünden, ulusal ekonominin çıkmaza sap
landığında, 500 - 600 milyon liralık astarı yüzünden, 
dolarlık astarı yüzünden, krediyi alabilmek uğrunda, 
onlar karşısında bütün haklı isteklerinden vaz geçi
yor musun? Eğer vaz geçiyorsan, sen milliyetçi ola
mazsın. Çağımızın milliyetçisi olamazsın. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, Türkiye şu noktaya, 
şu dönemece gelmiştir: Ya Ortak Pazardan çıkacak
tır, ya da kalacaktır. Eğer kalacaksa, şerefle kalma
nın, güçlenerek kalmanın, ekonomisini güçlendirerek 
kalmanın yolunu, koşullarını bulacaktır, sağlayacak
tır. Bunun ikisi arası yoktur. «Kalırım ama, ne yapa
lım. idare ederim.» Bu olmaz. Bu Türkiye'nin gele
ceğini ipotek altına sokmak, tehlikeye atmak demek
tir. Hiç bir hükümetin buna hakkı yoktur. Ortak Pa
zar konusunda görüşü nedir, ağırlığı nedir? Türk Hü
kümeti bunu Türkiye'de ve dünyada artık ortaya koy
maya mecburdur. Bu konuda bir gün bile yitirmeye 
mezun değildir. Ve Ortak Pazarla ilişkiler sorunumuz 
çözülmeden de Türkiye'nin kalkınma hızı, ekonomik 
bağımsızlığı, ekonomisinin yapısı, sanayinin, hatta 
tarımının yapısal sorunları, bunlar üzerine de düşün
mek, konuşmak bile bir bakıma geçersizdir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce kalkınmanın te
mel unsurunun her şeyden önde gelen, doğal kay
naktan önde gelen, paradan önde gelen temel unsuru
nun eğitilmiş insan olduğunu söylemiştim. Eğitilmiş 
insan için evvelâ eğiten insan lâzım. Bu öğretmendir. 
Öğretmene huzur vermeden, öğretmene güven verme
den; öğretmene kem gözle bakarak, düşman gözü 
ile bakarak Türkiye'yi kalkındıramazsımz. Çünkü 
o öğretmeni görevini gönül huzuru ile, şevkle yapa
bilecek hale getiremezsiniz. Oysa bugün Cephe Hükü
meti, kendi çocuklarını teslim ettiği öğretmeni kem 
gözle görüyor, onu oradan oraya sürüyor; ailelerini 
bölüyor. Karı koca öğretmenler evliler birini bir ye
re, birini bir yere sürüyor, insanlık dışı bu gibi işlem
leri yapıyor. Gençler okullardan kovuluyor binlerce
si. Binlerce öğretmenin yeri değiştiriliyor, birçoğu atı
lıyor. Can güvensizliğinden okullar kapatılıyor, öğ-
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retmen enstitüleri kapatılıyor. Üniversiteler hafta
lardır bazıları kapalı, Hükümetin umurunda değil. Bu 
şekilde elbette eğitim bu kadar sorumsuzca ele alınır
sa, eğitim bu kadar önem vermeksizin bir kenara 
itilirse; bunu yapan kimselerden yatırımcı, yapıcı, in-
şacı, büyük Türkiye'yi kurucu olmaları beklenemez. 

Teknik eğitim bakımından plan hedeflerinin Tür
kiye çok gerisinde kalmaktadır. Buna bir an önce çö
züm bulma zorunluğu vardır. Ayrıca bazı meslekler
de eğitim çok geridir. Şimdi Türkiye'de devlet has
taneleri var, özel hastaneler var. Sosyal Sigorta has
taneleri var, esnaf hastaneleri, asker hastaneleri var, 
sosyalizasyon bölgesi.. Bunların üstüne şimdi bir de 
Sağlık Sigortası inşallah gelecek ama, bütün bunla
ra doktor lâzım, hekim lâzım. Oysa Türkiye'deki bo
zuk eğitim düzeni, Türkiye'nin muhtaç olduğu he
kim sayısını ancak % 20 oranında sağlayabilmiştir 
bugüne kadar. Hekim ihtiyacımızı ancak c/c 20 ora
nında sağlamış bir ülke olarak; isterseniz sağlığın 
sosyalizasyonu yoluna girin, isterseniz herkesi kap
samına alacak bir sağlık sigortası kurun yine de va
tandaşın sağlık ihtiyacını karşılayamazsınız. Bu yol
da ne adım atılıyor; bildiğimiz kadar hiçbir adım 
atılmıyor, ve Türkiye'de bazı üniversiteler kapalı du
ruyor. O yüzden hekimler yetişemiyor, başka teknik 
personel yetişemiyor; Hükümetin umurunda değil. 

Teknik öğretime ve meslek öğretimine en büyük 
ağırlığın verildiği dönem 1974 yılı oldu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Hükümette bulunduğu dönem. Bu 
dönemde 7 teknik lise açıldı. Var olanların 7'sine ye
ni bölümler eklendi; 3 endüstri meslek lisesi açıldı. 
9 endüstri meslek lisesine de 14 yeni bölüm eklen
di. 4 pratik sanat okulu açıldı. Endüstriyle meslekî 
ve teknik öğretim kurumlarında % 20 öğrenci artışı 
sağlandı. 20 ticaret lisesine ilk defa kooperatifçilik 
kursları konuldu ve yine ilk defa okullarda endüstri 
ile işbirliği halinde eğitim, teknik dili ile «Tümleşik 
eğitim» denen eğitim düzenine geçildi; yani çekir
dekten eğitilmiş insan gücü yetiştirme sistemine ge
çildi. Sanat enstitüleri ve teknik liselerde fizik ka
pasiteyi hızla arttırabilmek için yatırım ödeneğinde 
bir yılda % 100'ün üstünde artış sağlandı. Nitekim 
1975'te öğündükleri birtakım eğitimİe ilgili olarak ra
kamlar yapı olarak 1974'te Cumhuriyet Halk Parti
sinin bu konuda yatırım ödeneğinde % 100 artışla 
sağlanmış olduğu olanakların üstüne kurulmakta
dır. 

Teknik öğretimde öğretmen açığını kapatmak için 
1974'te büyük atılımlar yapıldı. Ön lisans öğretime 
ve mektupla eğitime geçildi. 
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Değerli arkadaşlarım, bu yolda atılması gereken 
adımlar, aslında yüksek öğrenimdeki yığılma sorunu
nu da kaynağında çözecek adımlardır. Eğer bu so
runu yalnız baş verdiği, ortaya çıktığı noktada çöz
meye kalkışırsak bunda başarılı olamayız, kendi 
kendimizi aldatırız, geçici çözümler bulabiliriz. Ama 
kısa süre sonra sorun çok daha ağırlaşmış olarak 
karşımıza çıkar. 

1974'te C. H. P.'nin Millî Eğitim Bakanı Saym 
Mustafa Üstündağ, dört yıldır toplanmayan Millî Eği
tim Şûrasını topladı. Dokuzuncu Millî Eğitim Şûra
sını en başta bu konulan görüşmek üzere topladı. 
Yani Türkiye'nin kalkınması ile eğitimi arasındaki 
bağlantıyı kurabilmek için, Türkiye'nin kalkınma için 
muhtaç olduğu insan gücünü eğitme yolunu, eğiti
cilerle birlikte oluşturup bulabilmek için bu Şûra top
lantısını düzenledi. Burada son derece yararlı birta
kım kararlar alındı, ortaöğretimde bir yandan yük
seköğretime hazırlanacaktı gençler, bir yandan mes
leğe çeşitli teknik alanlara hazırlayıcı programlar uy
gulanacaktı, ortaöğretimden itibaren, yükseköğreni
me hazırlananlar birtakım sosyal nedenlerle adaletsiz 
sınavlardan geçme zorunda kalmaksızın yükseköğre
nim kurumlarına, üniversitelere girebileceklerdi. 
Ayrıca dersle, okulla, sanayi .arasında çok sıkı bir 
bağlantı kurulmuş olacaktı, ortaöğretim düzeyinde iken 
meslek alanlarına, teknik alanlara yönelmiş olanlar için
de yükseköğrenim kapısı elbette kapanmış olmayacak
tı. Eğitim ile üretim arasında, eğitim ile kalkınma ara
sında böylece ilk kez bir bağlantı kurulmuş olacaktı, 
fakat Cephe Hükümeti kuruldu, bildiğimiz kadar 
bu konular üzerinde düşünme gereğini bile duymadı. 
Bunu düşünmeyen, kalkınmanın insan sorununu böy
lesine hafife alan bir Hükümetin, bir Devlet adamının 
ne kadar iddialı olsa da ülkeyi kalkındırması beklene
mez. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin Cumhuri
yet Halk Partisiyle ilgili değişmez bir yaklaşımı var
dır, dört aşamalı bir yaklaşım. Birinci aşama şu; Cum
huriyet Halk Partisi ne önerirse, ne yaparsa Adalet 
Partisi evelâ bunu alabildiğine kötüler, komünistlik
ten başlar, anarşistlikten başlar, kötüler. İkinci aşa
mada; elinden geliyorsa baltalar. Üçüncü aşamada; 
bu önerilerin, bu yapılmaya başlanan işlerin, ortaya 
atılan düşüncelerin halkta tutmaya başladığını görü
yorsa Adalet Partisi şunu söyler «Canım Cumhuriyet 
Halk Partisi ne düşünüyorsa bize söylesin, biz daha 
iyisini yaparız» Ondan sonra dördüncü aşamaya sıra 
gelir, bu yozlaştırma, saptırma aşamasıdır. Yozlaş
tırır, saptırır ve; «tşte görüyorsunuz Halk Partisinin 

yapacağı bu idi, ne kadar kötü bir şey olduğunu gör
dünüz» der. 

Bu dört aşamalı yaklaşım uygulamasını mektupla 
eğitime uyguladı Adalet Partisi. Nasıl uyguladı? Şim
di onun ilginç öyküsünü anlatacağım. 

Evvelâ birinci aşama;' alabildiğine kötülediler; 
«Bu gayri ciddî bir şeydir, böyle şey olur mu, bu 
uydurma» dediler. Oysa, gene istismar konusu olma
sın diye sarahat kazandırayım. Komünist olsun, kapi
talist olsun, demokratik olsun, faşist olsun, çağımızın 
bir çok ülkesinde mektupla eğitim uzun yıllardan beri 
uygulanmaktadır. Bunu kötülediler, derken ikinci aşa
maya sıra geldi. Hükümet kurdular, mektupla öğre
timi baltaladılar. Defken üçüncü aşamaya geldiler; 
«Biz daha iyisini yaparız» dediler. Şimdi dördüncü 
aşamadalar, yozlaştırma, saptırma, ve o yoldan göz
den düşürme aşaması. 

Adalet Partisi, hükümetleri süresince her ders 
yılı başında onbinlerce üniversiteye girebilme haya
liyle okumuş genç, bazıları dar gelirli, orta ailelerin 

-çocukları, sıkıntılar içinde okutulmuş çocuklar, üni
versite kapılarında yığıldılar; sınavlardan geçemediler; 
çünkü bir çoğunun okuduğu lisede öğretmen yoktu, 
sınavlardan geçemediler. Onbinlerce genç hayal kı
rıklığı içinde döndüler. O hayal kırıklığı zaman zaman 
patlamalara yol açtı. Hiç unutmam, 1973'te Millî 
Eğitim Bakanı bir Adalet Partiliydi. Yeni ders yılı 
başlarken, yine onbinlerce genç geliyor, birçoğu geri 
gidecek. Huzursuzluk, patlama ihtimalleri. O sayın 
Adalet Partili Bakana gazeteciler sordular; «Bu yıl 
bu üniversitelere giniş sorunu, bu çocukların duru
mu ne olacak?» dediler. Verdikleri cevap şu oldu: 
«Şimdiye kadar ne olduysa bu yıl da o olacak» dedi 
ve gerçekten dediği gibi oldu. O yıl da onbinlerce genç 
umut kırıklığı içinde, hayal kırıklığı içinde İstanbul, 
Ankara, İzmir, Erzurum, Trabzon ve diğer üniversite 
kentlerinden kendi kasaba ve köylerine döndüler. 

İlk kez 1974 - 1975 ders yılı başlarken, ondan ön
ceki yıllar ne olduysa, o yıl olmadı. Yani Cumhuri
yet Halk Partisi sözünü tuttu ve «Üniversiteye girme 
durumuna gelmiş bir tek genci yüksek öğrenim ka
pısından çevirmeyeceğim» diye vermiş olduğu sözü 
tuttu ve Adalet Partisi kıyameti kopardı. 

Değerli arkadaşlarım, o sorunu Cumhuriyet Halk 
Partisi 1974 - 1975 ders yılı başında sadece Mek
tupla Eğitim yoluyle çözmedi; Aynı zamanda üniver
site ve yüksekokullarda kapasitelerde büyük artış
lar sağlayarak çözdü. 

1973'te yüksek öğrenim için Türkiye'de yaratılan 
kapasite 36 bin idi. Ancak 36 bin genç yeni olarak 
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yüksek öğrenim olanağına kavuşabiliyordu. 1974'te 
bu sayı 126 bin 500'e çıktı. Bir yıl önce 36 bin. 1974'te 
126 bin 500 genç yüksek öğrenim olanağına kavuş
tu. Bunun 66 bini, doğrudan doğruya örgün eğitim 
sistemi ile çalışan kurumlara; yani üniversite ve yük
sek okullara alındı. Ancak geri kalanları mektupla 
eğitim kapasitesine girdi. 

Örgün eğitim kurumlarında kapasite artışını, bi
zim görüşümüze göre daha da çok artırabilirdik. Ama 
üniversitelerimizin çoğu özerk, özerkliğe saygılıyız. 
Bir ölçünün üzerinde bizim söylememizle artmıyor; 
ama gene de şükranla belirtmeliyim ki, çoğu ellerinden 
geleni yaptılar. Nasıl yaptılar? Kanun zoruyle değil. 

Sayın Başbakan bu öğretim yılına girerken ne 
diyordu? «Biz böyle mektupla öğretime falan bak
mayacağız; üniversitelere herkesi yerleştireceğiz. Na
sıl yapacağız? Üçlü öğretim yapacağız». Yapabildi
niz mi Sayın Demirel? Üniversiteler özerk, yapamaz
sınız; ancak onları ikna ederek, onların gönlünü ala
rak yapabilirsiniz. Hem adamların can güvenliğini, 
düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıracaksınız; ondan 
sonra da yasal yetkiniz olmayan şeyleri onlara kabul 
etireceksiniz. Siz daha insan tabiatını bilmiyorsunuz. 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar). Ev
velâ Hükümet olarak şu Anayasanın 4 ncü maddesini 
ezberlemeniz lâzım. Türkiye'de yetki dağılımını ez
berlemeniz lâzım. Millet adına nasıl yetki kullanılır, 
nasıl yetki dağılımı vardır, bunu bilmeniz lâzım. On
dan sonra da, tıpkı hükümet gibi birer Anayasa ku
ruluşu olan öteki kuruluşlarla insanca, uygarca bir 
ilişki kurmanız lâzım. «Ben bu Anayasayı tanımıyo
rum, bu Anayasa ile devlet yönetilmez» diyeceksiniz; 
bütün Anayasa kuruluşlarını, bütün özerk kuruluşla
rı karşınıza alacaksınız. Ondan sonra Başbakan ola
rak «Ben üniversiteye üçlü öğretim yaptıracağım» di
yeceksiniz ve yaptıramayacaksınız. 

ÜNAT DEMlR (Muğla) — Siyaseti bırakırlarsa 
yaparlar Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Siyaset sadece 
politikacının işiyse, o memlekette demokrasi yok de
mektir. Siz daha demokrasinin ne demek olduğunu 
bilmiyorsunuz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Demokrasi ça

mursa, eğer siyaset çamursa, sadece bir avuç insanın 
arasında olduğu için yapılıyor. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Siya
set anarşi değildir. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Siyaset elbette 
anarşi değildir. Ama siyaset demokratik rejimlerde... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, Sayın Demir mü
dahale etmeyin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bir dakika... Si
yaset, dikta rejimlerinde yalnız siyaset adamlarının 
yaptığı; demıokrasıilerde her yurttaşın yaptığı bir iştir. 
(C. H. P. sıralarından «'brabo» sesleri, alkışlar) 

Üniversiteler, üniversite hocaları birkaç yıldan be
ri ne siyaseti yapıyordu? Hepsi umutsuzluk içinde, 
bezginlik içinde üniversitelerin fildişi kulesine çekil
mişti. Hiç birisi toplum olaylarına tepki göstermeye
cek kadar 'bezgindi, ama siz tahrik ede ede, canla
rından bezdire bezdire en sessiz üniversiteleri bile Hü
kümete haykırır hale getirmeyi başardınız. 

Evet, 1974 - 1975 ders yılı başında ikna yolu ile, 
anlatarak inandırarak üniversite ve yüksek okulların 
kapasitesini 36 binden 66 bine çıkarttık. Bir hamle
de ve mektupla öğretimle bunu tamamladık. 

1975 - 1976 ders yılında kimse açıkta bırakılmaya
caktı. Nutuk üstüne nuituk veriliyordu; bu sözler se
çim vaatlerinin başımda geliyordu. Ne oldu sonunda? 
Mektupla eğitim dışında, üniversitelerin ve yüksek 
okulların kapasitesi tarihimizde ilk defa bir yıl önceki
ne göre düştü, 66 binden 50 bine düştü. Üçlü eğitim, 
ikili eğitimi, gece eğitimi hepsi havada kaldı ve kal
maya mahkûmdur. Siz bu Anayasaya saygılı olma
dıkça, ibu memleketin ne balkını, ne üniversitesini 
idare edebilirsiniz. (C. H. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

Ayrıca, 18 bin kişiyi de, o kötüledikleri, «Gelir gel
mez kaldıracağız» dedikleri mektupla eğitim sistemi 
ile alma yoluna gittiler. 10 binlerce genç açıkta kaldı, 
alelacele «Yay - Kur» dedikleri, sanki yeni bir şeymiş 
gibi, bizim o beğenmedikleri «Mektupla öğretim» sis
temimizin adını değiştirerek, arnıa benzemesin diye 
zoraki, zorlama bozukuklar getirerek bir sistem oluş
turmaya başladılar ama, ta'biî çok geç kaldıkları için 
ders yılının yarısına geldik bâlâ «Yay - Kur» dedikleri 
şey işlemeye başlamadı, ama okulların; üniversitelerin 
bile kapalı durmasını umursamadıklarına göre tabiî 
bu hiç umurlarında değil. 

Neymiş, «Yay - Kur televizyonla da eğitim yapa
cakmış.» Televizyonla eğitimi mektupla eğitim siste
minde biz de öngördük. Ama bunu ciddî olarak ele 
aldık ve bunun için bir «Televizyonla Eğitim Merkezi» 
kurduk. 'Böyle bir merkez olmadan, böyle bir mer
kez, televizyon filmleri yapmadan, televizyonla ders 

83 -



M. Meclisi B : 57 

senaryoları, fimleri hazırlamadan nasıl mektupla eği
timi televizyonla takviye edeceksinliz? Biz ibunun da 
müessesesini kurduk. 

Cephe Hükümeti ne yaptı Ibunu? Kapattı; Televiz
yonla Eğitim Merkezini kapattı. Neden? Çünkü ko
mandolara yemi yatakhane lâzımdı. (Gülüşmeler) Ora
ya yatakhane yaptılar, ama, isimdi akılları başlarına 
geldi.. O üçlü eğitim hayalleri yıkıldıktan sonra Yay • 
Kur diye isim değişikliği ile o üçüncü aşama, hani 
k<Halk Partisi ne düşünüyorsa söylesin, biz daiha iyi
sini yaparız» diye Yay - Kur fikrini ortaya atülardı... 

Değerli arkadaşlarım, biz mektupla eğitimi, bu 
konuda esinlendiğimiz birçok 'başka ülkeden çok daha 
siki tutmuştuk. Yalnız mektupla eğitim olarak ele 
almamıştık, öğrenim dalına göre kimi dört ay yaz 
kursları görecekti, fakat bunlar da yozlaşıtırıldıkça 
yozlaştır ılıdı. 

Ders notları hazırlığını 1974 yılında 'birkaç ay için
de yaptık, ders yılı başlarken bütün ders notları ha
zırdı 1974 yılında.. Hükümetten çekilmiştik, Sayın 
Üstüridağ'la birlikte Mektupla Eğitim Merkezline gir
dim, kıvanç duydum, canla 'başla çalışıyorlardı ve 
ilk ders notları hattâ ikinci ders notları 'bütün dersler
de hazırdı. 

Evvelâ Adalet Partisi işe, mektupla öğretim sistemini 
yıkmak çalbası ile başladı, Televizyonla Deneme Yük
sek Okulunu, dediğim gibi tamamen kapattı. 

Biz ibütün ilkokul öğretmenlerinin yükseköğretim
den geçmeleri için bu mektupla öğretim sistemi yolu 
ile tedbir almıştık, bunu askıya aldı. Öyle ki, şimdi 
yenileri yüksek öğrenim yapacak, eskilere haksızlık 
•olacak, onlar yüksek öğrenim olanağından yoksun 
kalmış olacaklar. 

Fakat baktılar ki bu mektupla öğretim sistemi 
ciddî bir şey, bunsuz olmuyor; lama bir defa buna 
da iyice karşı çıkmış, bunu kötülemiş oldular; imdat
larına, ihiç kuşkusuz (böyle şeyleri kendilerinden daha 
iyi anlayan Sayın Feyzıioğlu yetişti; onun başkanlığın
da bir komisyon kurdular - Millî Eğitim Balkanı baş
kanlığında değil, o kadarını yüzleri tutmadı - orada 
'bu sisttemi değişik adla da olsa İhya etmek ve bunun 
yanı sıra bunun içinde mektupla eğitimi de sürdürmek 
kararına vardılar. Fakat (bu Yaykur için de hâlâ cid
dî (bir hazırlıkları «yok. Şimdi mektupla eğitim siste
mini 'bir yandan devam ettirmeye karar verdiler, mec
bur oldular. Birinci sınıfa giren 18 bin kadar öğ
rencinin ders notları bir yıl önceden hazır, hâlâ o ders 
notlarım göndermediler. İkinci yıla başlayacak olanla
ra hâlâ ders notlarını, mektuplarını hazıriaımadılar, 
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onun yerine birtakım belli sapmış ideolojilerin taraf
tarı olan, güya fikriyatım yapan kimselerin endoktri-
nasyonu 'niteliğinde birtakım belgeler, yazılar gönde
rerek sözüm ona bir eğitim yapmaya başladılar. Bü
yük iddialarla ortaya çıkmışlardı. Yaykur televizyon
la eğitim yapacak, oysa televizyonla eğitim müessese
sini kapatmışlar, ingiltere'den alelacele 400 film geti
rildi eğitim için - millî eğitim yapılacak - İngiltere'den 
geitirildi, bunların çevirisi bile yapılmadı. Bunlardan 
da henüz yararlanamıyorlar. Fakat her şeye rağmen, 
nihayet bunu (ilke benimsemiş olmaları iyi bir şey. 
Ona da şükrederiz ve 4 ncü aşamaya varmamalarını, 
'baltalama aşamasına varmadan ibu işli, «Yaykur» 
adıyla mı olur, «Mektupla Eğitim Sistemi» adıyla mı 
olur, biz işin adında değiliz, sürdürmelerini temenni 
ederiz. 

Simidi bu konuda genel sekreter olarak çalıştırdık
ları bir uzman, Hükümetin duyarlığını, Adalet Parti
sinin bu konudaki komplekslerini bildiği için bir yö
nerge çıkarttı örgüte. Bakın 'ne diyor, çok ilginç: 

«Mektupla öğretim tabiri bundan böyle hiçbir şe
kilde kullanılmayacaktır. Bunun yerine o bölümün 
faaliyeti, mektuplaşmalı öğretim olarak tanımlanacak
tır. (C. H. P. sıralarından gürüşmeler) 

Herkeste kompleks olur 'ama, politikacılar hiç de
ğilse komplekslerini bir ölçüde saklamasını bilmeli
dirler. Bu kadar açığa vurulmuş kompleksle, kusura 
bakmasınlar, politika yapılamaz. 

Tabiî Sayın Bakanın çok daha önemli işleri olduğu
nu biliyoruz. Bir kere Ülkü-I ilân edip duruyor. Ba
kan kendisinden talimat alıyor, bütün işleri Ülkü-I 
idare ediyor. Onlarla sık sık görüşmesi lâzım. Ülkü
cülerin toplantılarına gitmeleri lâzım, kendi partizan
lıklarını yapması lâzım, umarız ki bu arada mektup
la öğretilme, mektuplaşma yoluyle öğretime daha 
doğrusu, Yaykura filan da biraz daha ciddî olarak 
vakit ve zihin ayırma olanağını bulurlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki sözlerimin 
başında belirttiğim gibi, Türkiye'de öğretmen kıyı-
mıyle başladı, şimdi iş öğrenci kıyımı ile devam edi
yor. Artık 'bunların rakamı, sayısı tuıtülamıyor. Bi
zim son öğrendiğimiz, Türkiye'de toplam 5 000'in üze
rinde öğrenci, ortaöğretim düzeyinde öğrenci uzaklaş
tırılmıştı okullarından. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Yedi bin, yedi 
bin... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Muhtemelen bu 
rakam şimdi çok daha fazladır. Ellimizde son günler
de gelmiş bir belge var, bir dosya var. Yalnız Ma-
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latya Akçadağ Öğretmen lisesinden luakkştırılan 
öğrenci sayısı 207; Malatya Atatürk Lisesinden uzak
laştırılanların sayısı da 200. 

HASAN CERÎT (Adana) — Haruniye de var, Ha
runiye de. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ıbu ibİr ülkenin geleceğine ihanettir. 

Farz edelim ki 'bunlardan bazıları, eğer ıo yaşta 
olunabürse komünist veya 'bazıları eğer o yaşta olu-
nabilirse anarşist. Pek çok kimse çocukluğunda, genç
liğinde ne aşamalardan geçmiştir. Eğer çocukluğunda 
bir ara saptığı, saplandığı bir düşünceye onu mahkum 
edersek, ona da memlekete de ıo zaman kötülük et
miş olabiliriz. Elbette demokratik bir toplumda, hele 
gençlik çağında, okuma çağında gençler şu düşünceye 
bu düşünceye sapabilirler. Siz Hükümet olarak onla
rın uygarca tartışmasını, uygarca konuşmasını, biri-
birinin canına kıymadan tartışmasını sağlayabiliyor 
musunuz? Bir hükümet için ancak bu başarıdır. Biz 
19741te Ibunu başardık ve 'bununla kıvanç duyuyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer çocukluğundaki düşünceleri nedeniyle, insan
ların geleceği onlara kapatılırsa o ülke kalkınamaz, o 
ülke batar. Siz Malatya'nın Akçadağ'ımda, Malat
ya'nın Atatürk Lisesinde yüzlerce gencd çıkaracaksınız, 
ondan sonra Doğu kalkınacak... Kendi çocuklarını 
okutaımadan Doğu kalkınacak; tama imkân yok. San
ki solcu diye kovduğunuz çocuğun, o sayede sağcı ol
masını mı bağlayacaksınız? Hangi akla hizmet ediyor
sunuz? Bir izahını yapın ibunun. (C. H. P. 'sıralarından 
alkışlar) Değerli arkadaşlarım, çocuğa böylesine zul
meden hükümet en koyu dikta rejiminde yoktur. Ço
cuğa •böylesine zulmeden hükümet sömürge ülkelerin
de yoktur. -Bu ayıptır ve bu ayıbın artık durmasını is
tiyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Türkiye'de bugün birçok liselerde, ortaokullarda 
(üniversiteleri bırakın) eli silâhlı kabadayılar dolaşıyor, 
Gazi Eğitim Enstitüsü - ki, öğretmen yetiştiren ensti
tülerden başta gelenlerden biri - Millî Eğitim Bakanı
nın açık desteği ile bu durumdadır. Ona göre ele
man yerleştirilmiştir. Sayın Bakanın yerleştirdiği yö
netici, balkonda öğrencileri birbirinin kanına gir
meye teşvik ediyor. Yanında bir ülkücü genç; ne
rede şimdi o ülkücü genç? Adam öldürme suçuna 
fer'i olmaktan, yardımcı olmaktan aranıyor (Ülkü 
Ocaklarının ileri gelen yöneticilerinden biri); fakat 
Hükümet partilerinin himayesinde olduğu için, eHbet-
teki bulunamıyor. Haftalardan beri hakkında tu

tuklama kararı var Devlet Güvenlik Mahkemesince; 
kaçırılıyor Ülkü Ocaklarının bu yöneticisi ve o Ül
kü Ocaklarının demek 'toplantılarına Sayın Başbakan 
çiçek gönderiyor, mesaj göndermeye devam ediyor, 
Partisinin yetkililerini göndermeye devam ediyor, 

Ankara'da başkentte Ticaret Turizm Yüksek Öğ
retmen Okulu; burada can güvenliğiniz sağlamdır, 
Bir ıtek şartı var; her ay Ülkü Ocaklarının istediği 
haracı vereceksiniz. Haracı vermezseniz can güven
liğiniz yoktur, okuma özgürlüğünüz yoktur. Güna
şırı bu okulda dayak yemiş, yüzü gözü morarmış bir 
çocuk bize gelir, benim derdime çare bulun diye. 

Sayın Demirel eskiden, «Okula politika girmeme
li» derdi; şimdi lökula kendisi politikayı soktu. Poli
tika alarak değil, zorbalık olarak soktu, eşkıyalık 
olarak stoktu; belgelerini veriyoruz hâlâ umursamıyor. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, birtakım üniversite rakam
ları, yeni üniversiteli rakamları, şunu yapacağız bu
nu açacağız gibi şeyleri sıralamak önemli değil, açıl
mış var olan asırlık üniversitelerimizden kaçı çalışa
biliyor, ders verebiliyor zamanınızda? Kaçının... 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Sa
yenizde. 

BÜLENT BCEVÎT (Devamla) — Bizim sayemiz, 
sayeniz değil; millet kimsenin sayesinde yaşamaz 
çok şükür. Biz milletin Hükümet alarak hizmetinde 
iken, foiçbiriniin canı acımıyordu, hiçbirinin kanı dö
külmüyordu. Ne solcusunun, ne sağcısının... (A. P. 
sıralarından gürültüler) Bu lâflarla siz, ancak kendi 
kendinizi kandırabilirsiniiz. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Mil
leti kandıramazsınız. 

BAŞKAN — Sayın. Kavurmacıoğlu.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bir Osmanlı nazırının; «Şu mektepler ol
masa, Maarifi ne güzel idare ederdik» sözü, Osman
lı döneminde bir şaka olarak söylenmişti, Demirel 
döneminde ciddî oldu. Mektepleri kapatıyorlar, fa
külteleri kapatıyorlar; Maarifi bir güzel idare ediyor
lar. Sizin eşkiyanızdan korkmasalar, hepsi seve seve 
derslerini verirler ve derslerine giderler Sayın Başba
kan. 

H. AVNt KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Üs-
itüridağ nasıl idare ettiyse, Ali Naili Erdem de öy
le idare edecektir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Türk Devleti, Anayasasına göre demok
ratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Kalkınmasının 
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da sosyal adalet ve sosyal güvenlik İçerisinde olması 
gereklidir ve bu, kalkınmasında sanayileşme süreci
ne girmişse, işçi haklarını 'bütün özgürlükçü demok
ratik ülkelerde olduğu düzeyde korumak ve saymak 
zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi (bu bakımdan 
üzerine düşeni yapmıştır. Türk işçisini, dünyanın 
en ileri demokratik haklarına ve özgürlüklerine kavuş
turmuştur. Yaisa değişiklikleriyle bu haklar işçile
rin elinden alınamıyor, şimdi işçiler birbirlerine kır
dırılarak bu haklar fiilen işlemez hale getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bazı işçi haklan Sile Adalet 
Partisinin de artık övünür hale gelmesini bir bakıma 
memnuniyetle karşılıyoruz. Örneğin 1974'te Hükü
mette iken, işçilerin kıdem tazminatı hakkını iki ka
tına çıkaran bir tasarıyı Meclise getirdik, Mecliste 
engelli endi başta Adalet Partisi tarafından; fakat iş
çiden gelen demokratik baskı altında çıkartmaya 
mecbur oldular. Şimdi sevinerek görüyoruz, bunu 
kendine mal etmiş; uygulasın da zararı yok, mal et
sin» kıdem tazminatını biz getirdik, biz getirdik» 
diye Sayın Demirel övünüyor. 

Değerli arkadaşlarım elbette sosyal adalet, sosyal 
güvenlik işçi ile bitmez; işçi ile başlamaz, işçi ile bit
mez veya işçi ile başlasa bile işçi ile bitmez Türkiye 
gibi ibıir ülkede. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal gü
venliği, bütün topluma bütün çalışanlara veya ça
lışmak isteyip de, çalışamayanlara yaymak kararın
dadır. Bu arada bundan yıllar önce, 19691da, 
1969"dan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi «yaşlı
lara, kendilerine bakacak kimsesi olmayan yaşlıla
ra aylık bağlayacağını» kendi getireceği düzende söy
lemiştir. Muhtarlara aylık bağlıyacağını söylemiştir. 
Adalet Partisi o zaman Cumhuriyet Halk Partisini 
alaya almıştı. Yine o 4 aşamalı yaklaşımla kötüle-
mişti, alaya almıştı; fakat baktı ki halk bunu be
nimsiyor ve istiyor, simidi Adalet Partisi buna sa
hip çıkmaya başladı. Buna da seviniyoruz; umarız 
ki, 3 ncü 4 ncü aşamalarına gitmeden, doğru dü
rüst uygularlar. Ama bu konuda da fazla iyimser 
olamıyoruz; çünkü, uzun süreden beri Halk Partili 
milletvekillerinin, muhtarlara aylıkla ilgili kanun 
önerileri Meclis komiisyonarında bekemektedir. E, 
ille Hükümetin tasarısı ile olması şart değil ya; amaç 
muhtara aylık bağlanması ise, işte kanun teklifi ha
zır, çıkartsanıza; şu ana kadar bir sonuç alınamadı. 
Eğer 3 ncü, 4 ncü aşamalara gözlerini dikmddilerse 
hani yozlaştırma, saptırma, engelleme, o arkadaşla
rımızın muhtar ayliklarıyle ilgili yasa önerisinin bir 
an önce Meclisten çıkmasını sağlamalarını umarız. 

Değerli arkadaşlarım, tarım sigortasının sözünü 
yıllardan beri söyleriz ve bunu da iktidara geldiği
miz zaman kooperatifçilikle birlikte - çünkü koopera
tifçiliğin dışında bunu uygulamaya, yeterli ölçüde 
uygulamaya Devletin gücü yetmez - bunu gerçekleş
tireceğimizi söyleriz; şimdi, bunun da lafını etmeye 
başlamasından memnunuz Adalet Partisinin. 

Bu arada, Tarım fş Kanunu; ben 1965 başında 
Çalışma Bakanlığından ayrılmadan önce, dışarıdan 
uzmanlar getirttim, içeride sendikalarla, Tarım Ba
kanlığı ile işbirliği yaptım, bu kanunun bütün hazır
lıklarını tamamladım, aradan 10 yıl geçti, Adalet 
Partisi «biz de yaparız, daha iyisini yaparız» deme
ye başladı, bu arada ikinci aşamaya geldi; fakat or
tada bir tasarı yok. Bütün hazırlıklar vardı, 10 yıl 
önce ellerindeyd'i, mazeretleri yoktur. Arkadaşları
mızın, Halk Partili milletvekillerinin, tarım ve or
man işçileri için İş Kanunu teklifi uzun süredir 
Milet Meclisi komisyonlarında bekletilmektedir. Eğer, 
bu konuda samimî iseler, o teklifleri de biran önce 
görüşmeyi kabul eteneleri gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin işçi hak-
larıyle ilgili tehlikeli; fakat çoğu kez uygulayamadık
ları, çok şükür uygulayamadıkarı eğilimlerini bili
riz. Fakat bu eğilimlerden biri, Anayasaya, yasala
ra aykırı olarak huzurunuzda görüşülmekte olan 1976 
Bütçe Yasasına girmiş bulunuyor. Bu yasanın 13 ncü 
maddesi ile kamu personeli ücretlerinin; özel sözleş
meli veya toplu sözleşmeli persıonelin ücretlerinin 
sınırlandırılması öngörülüyor; bir tavan, bir sınır 
getiriliyor. Madde 13 şöyle.' 

«Malî yıl içinde; genel bütçeye daihil daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler, öze idareler, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinde (sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sa
yılan kuruluşlara ait olanlar dahil) özel ve toplu söz
leşmelerle istihdam olunan personele ödenecek ücret 
ile sağlanan nakdî ve aynî menfaatlerin yıllık tuta
rının onikide birinin gayri safî miktarı 25 000 lirayı 
geçemez. » 

Madde devam ediyor: 
«Aynî menfaatler, sözleşmeler itibariyle, Mali

ye Bakanınca görevlendirMecek üç kişilik bir kurul 
tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin 
yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, 
limiti aşan kısım... - dikkat buyurun - gelir bütçe
sinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunmak 
üzere Hazineye yatırılır. Bu madde hükümlerine 
uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre takibat yapılır.» 
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Değerli arkadaşlarım, Hükümet diyebilir ki, 
ben bunu ayda, işte nakdî, aynî, maddî yardım hep 
bir arada hürüt 25 000 liralık gelir için getirdim; düz 
işçi, hattâ kalifiye işçi arasında bu parayı alan ya 
yoktur, ya çok azdır, bunun ne mahzuru var? Fa
kat, bir kere yol olmaya görsün, 'bir kere böyle 
yasal bir olanak 'bulunduğu görülmeye görsün, arka
sından bu tavan elbette daha aşağılara inecektir. 

Şimdi ilk yoklamayı yapıyor Hükümet kurnazca; 
ibakalım işçilerin tep'kisli ne olacak, bakalım Anayasa 
Mahkemesine gider mi, bakalım Türk toplumunun 
tepkisi ne olacak diye ilk denemeleri yapıyor. Bu de
nemelerde kendi açısından olumlu sonuç alacak olur
sa, elbette bunu işçi ücreMerM sınırlamak için yasa 
dışı, Anayasa dışı 'bir araç olarak kullanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe yasasına böyle bir 
hüküm konulmuş olması, farzedelim ki tavan 25 000 
değil de 50 000 lira idi; ne olursa olsun, işçiye karşı 
saygısızlıktır. Neden saygısızlıktır? Devlet memuru 
için böyle bir tavan getiriliyor - mu? Getirilmiyor, 
Milletvekili için getiriliyor mu, senatör için getirili
yor mu? Getirilmiyor. Özel sektördeki beyaz yakalı 
işçiler için, yöneticiler için böyle bir hüküm getiri
liyor mu? Getirilmiyor. İnsan olarak, vatandaş ola
rak, peki sorarım Maliye Bakanından, işçinin bu say
dıklarımdan farkı nedir? Hak eksikliği nedir? Millet
vekiline getirmediğiniz bir ödenek tavanını ne hakla 
işçiye getirmeye kalkışabilirsiniz? (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Size söylüyorum; eğer Türkiye,benim bildiğim 
Türkiye ise bu adı gibi uğursuz 13 ncü maddeyi uy
gulayamayacaksınız; bu gücü kendinizde bulamaya
caksınız bu bütçeyi geçirseniz bile. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Tabiî başka oyunlar da dönüyor. Toplu sözleş
me, grev hakkını kîsamıyorlar, göze alamıyorlar; 
ama işçileri memurlaştırma oyunu Devlet sektörün
de dönüyor. Bir de hiç sıkılmadan bunun sorumlulu
ğunu Halk Partisine atıyorlar; «Sizin öngördüğünüz 
komisyon» diyorlar. 

Biz, bunun tanımını yapsın diye komisyon kur
muşuz, sizin yaptığınızı yapsın diye değil; Sosyal Si
gortalardaki bütün işçileri memur saysın diye değil, 
bunu ciddî olarak ele alıp uygulamaya' çalışsın diye 
yapmışız. Kaldı ki, bizim görüşümüz başkadır. Bizim 
görüşümüze göre, çağımızda artık ve çağımızın tek
nolojisi içine giren toplumlarda, işçi - memur ayırımı 
diye bir ayrım haklar bakımından yapılamaz. Ama 
sizler, Anayasada yaptığınız değişikliklerle bu ayırı

mı zaten yaptınız; işçiye sendikacılık hakkı var me
mura sendikacılık hakkı yok. 

Zaman zaman Sayın Demirel, Adalet Partisi bi
ze, bizim istediğimiz demokrasinin ne biçim bir de
mokrasi olduğunu imalı bir üslup ile sorar. Bizim 
istediğimiz demokrasi, özgürlükçü demokrasi denen 
şey. Şimdi ben de Hükümetten soruyorum, bir tek 
özgürlükçü demokrasi gösterebilirler mi ki, orada 
kamu görevlilerinin sendikalaşma hakkı olmasın? 
Buna bir tek örnek gösteremeyeceklerdir. Çoğunda 
bırakınız sendikacılık hakkını toplusözleşme, grev 
hakkı tanınmıştır kamu görevlilerine. Ama bu hak
lara daha sahip olmamışken, kamu görevlisine ta
hammül edemeyen bir zihniyetten elbette böyle hak
lan tanınması hiç beklenemez. 

Onun için, işçi haklarına da aslında tahammül 
edemeyen; fakat bunu örtmek, gözlerden saklama!: 
isteyen Hükümet, bir yandan böyle ücret tavanları
nı Anayasaya, yasalara aykırı olarak, sosyal adalete, 
insanlığa, eşitlik ilkesine aykırı olarak getiriyor, bir 
yandan kamu sektöründeki işçileri memurlaştır
ma yoluna giriyor ve hani işte yine o dört aşama; 
evvelâ işçi haklarına, toplusözleşme, grev hakkına 
karşıydılar. Sonra «Biz de ondan yana olduk» de
diler; şimdi yozlaştırma aşamasındalar, baltalama 
aşamasmdalar. Fakat buna da güçlerinin yetmeye
ceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ücret sorunu 
tavan sorunu değildir. Ücret dengesi sorunudur, 
ücret - gelir dengesi sorunudur. Bunu da sağlamanın 
yolu, Türkiye'de sosyal adalete uygun bir düzen sağ
lamaktadır. 

Siz bir yandan alınteri dökmeden birtakım in
sanlara milyonlar kazanma olanağını tanıyacaksınız; 
aracılıkla, demir karaborsasiyle, hayalî ihracatla. 
Ondan sonra işçinin bir ölçünün ötesinde aşırı ücret 
artışı isteklerinde bulunmamasını isteyeceksiniz. Bu 
insan doğasına aykırı bir istek olur. 

Bir yandan Türkiye'yi tüketim sanayilerine boğ
duğunuz için tüketim hevesini alabildiğine kamçıla
yacaksınız; taksitle otomobil satışları, işte her türlü 
kumaşlar, şunlar, bunlar, Türkiye'nin boyunu boşu
nu aşan birtakım bunların ötesinde lüks eşya; bun
ların televizyonlarda özendirici programları hazırla
nacak; herhalde millî ahlâka filan çok uygun, tüke
tim eğilimini özellikle kamçılayıcı sözüm ona yarış
malar... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Vog çorap
ları. 
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BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hayır vog ço
rabı bir yana, reklâmdan bahsetmiyorum. «Hadi sana 
şu televizyonu vereyim, yok onu bırak çamaşır ma
kinesini vereyim» diye dünyanın hiç bir memleke
tinde görülmedik yüzkarası programlarla hem va
tandaşta tüketim hırsını kamçılayacaksın; kurduğun 
sunî temelsiz tüketim sanayilerini ayakta tutabilmek 
için; ondan sonra da «İşçide tüketim özlemleri bir 
ölçünün üzerine varmasın, ücret talepleri bir ölçü
nün üzerine varmasın, ücret talepleri bir ölçünün üs
tünde oluşmasın» diye bekleyeceksiniz. Siz, evvelâ 
kendi kafanızdaki çelişkilerden kurtulun. Ondan son
ra işçiden bu şekilde şeyler beklemeye kalkışın. 

Değerli arkadaşlarım, adaletli kalkınmanın, özellikle, 
tarımı kaldırmanın temel kurumlarından biri, biraz 
önce de belirttiğim gibi kooperatifçiliktir; fakat özel
likle Adalet Partisinin Hükümette bulunduğu dönem
lerde kooperatifçiliği geliştirmek için değil, baltala
mak için, partizanlıkla yozlaştırmak için elden gelen 
yapılır. Orada da o demin bahsettiğim dört aşamalı 
yaklaşım uygulanmıştır. Evvelâ birkaç yıl «koopera
tifçilik komünistliktir» demişlerdir. Bakmışlar ki, bu 
tutmuyor kooperatifçilik tutuyor, kooperatif yöne
timlerini ele geçirmeye çalışmışlardır; ondan sonra 
da kooperatifçiliği yozlaştırma ve engelleme girişim
lerine başlamışlardır. Şimdi iktidar olanaklarını 
özellikle bu şekilde kullanıyorlar. Pek çok tanığını 
biliyorum. 

Bir kooperatif, Köy İşleri Bakanlığına gidiyor 
veya ilgili bir başka bakanlığa gidiyor. Elinde sapa
sağlam, ülke yararına, plana uygun, olabilirliği var, 
fizibilitesi var, bir proje. Belli, hakkı olan yardımı, 
ilgiyi istiyor, öyle daire müdürünün falan değil, ba
kanın sorduğu soru: «Kooperatifinizin yönetim ku
rulunda Halk Partililer var mı?» Niye soruyorsunuz 
«İşte bu işi particiliğin dışında tutalım, onlar ayrılsın 
size istediğiniz krediyi fazlasıyle vereyim.» Hiç sı
kılmadan bugün bakanlar bunu söyleyebiliyor. Artık 
zaten, bu konuda fazla sıkılacak durumda değiller, 
çünkü bazı Hükümet üyeleri bile hiç değilse Hükü
met üyesi partilerden biri, Adalet Partisinin partizan
lığından, Cephe Hükümetinin partizanlığından açık
ça millet önünde şikâyet eder hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kimi dayanıyor, kimi va
ziyeti idare ediyor ve Cumhuriyet Halk Partili yö
neticilerinden arınıyor, tabiri caizse ve o şekilde 
Hükümetten hakkını almaya çalışıyor. Bu aslında, 
Cumhuriyet Halk Partisine karşı olduğu için değil, 
Hükümet, Cumhuriyet Halk Partisinden çok koope-
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1 ratifçiliğe karşı olduğu için. Kooperatifçiliğe inançlı 
kişileri oradan ayıracak, kim gelecek kooperatiflerin 
yönetimine? Adalet Partililer. Kooperatifçiliğe inan
mış Adalet Partiliyi nereden bulacaklar? Buna ip
kan yok. işte bir tanesini buldu Adalet Partisi, 
TARİŞ'in başına getirdi bir eski milletvekilini. Dar 
madağm ediyor şimdi TARİŞ'i. Evvelâ Pamuk Bir
liğinin kaynaklarım yediler, bitirdiler. Arkasından 
Üzüm Birliğinin, incir Birliğinin kaynaklarına göz 
diktiler. Pamuk Birliği ayrıldı. Üzüm Birliği ayrıkü, 
İncir Birliği ayrılıyor. Kala kala şimdilik sadece bir 
Zeytin Birliği kalacak. 

Nasıl yapılıyor bu? Gene o yetişmiş militanlar. 
ülkücüler yerleştiriliyor, kavgalar çıkarılıyor, birlikle
rin parası onları beslemeye harcanıyor. Kooperatif
lerin olanakları çarçur ediliyor. Nasıl çarçur ediliyor? 
Üzümü 10 liradan alıyor kooperatif bu Hükümetin 
döneminde,- 6,5 liradan tüccara satıyor, ihracatçıya. 
Aynı üzümün bir kısmını, üretici kılığına girip 
aynı tüccar gerisin geriye 10 liradan TARİŞ'e 
satıyor; bir kısırımı da kaça tutturabilirse 6,5 lira
nın üstünde yuıt dışına satıyor; 6,5 liranın altında 
satmış gibi gösterip, gelirini Avrupa'da kaçak döviz 
olarak tutuyor. Bu gibi birtakım işlemlerle TARİŞ'e 
bağlı birlikleri canlarından bezdirir hale getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, niye ilk feryat Pamuk Bir
liğinden geldi. Bunun da nedeni var. Çünkü, pamuk 
alıcıları, pamuk aracıları Türkiye'de bir yeni sanayi 
kesimini temsil ediyor. Bunlar TARİŞ'in, koopera
tifçiliğe inanmış, halktan yana bir hükümet elinde 
nasıl kendilerine karşı halkı koruyabileceğini 1974' 
de gördüler. Gözleri korktu, onun için TARİŞ'i da
ğıtmaya, Pamuk Satış Kooperatifleri Birliğini işe 
yaramaz hale getirmeye karar verdiler. Böylelikle 
pamuk üreticilerinin ürününü sanayicilerimiz çok 
daha ucuza alacaklar ve bu yıl olduğu gibi bir yıl 
önceki fiyattan aldıkları pamuktan yaptıkları ipliği 
şimdi c/c 35, c/c 30 zamla satıyorlar. O şekilde kâr
larına kâr katacaklar; fakat o arada Pamuk Birliğin 
kurduğu, Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
nin kurduğu iplik fabrikasının açılışı, hizmete girme
si aylardır geciktirilecek. 

Değerli arkadaşlarım, elbette TARİŞ'in başına ge
lenlere üzülüyoruz; fakat şunu da 1973 seçim bil
dirgemizde açıkça ifade ettiğimiz gibi, belitmek is
terim: Aslında TARİŞ gibi, Çukobirük gibi koope
ratifler, bizim idealinıizdeki kooperatifler değildir. 
Bunlar, işte şimdi acı sonuçları görüldüğü gibi, ya-

, rı Devlet kuruluşlarıdır; gerçek, demokratik halk 
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kooperatifleri değildir. Ama bunun için bunları yık
mak gerekmez. Bu tavan kooperatiflerin, çatı koope
ratiflerin altından, topraktan yükselen gerçek koope
ratifçiliği getirip ikisini birleştirmek gerekir. Fakat 
Adalet Partisinin yaptığı nedir? Bir yandan toprak
tan, tarımdan yükselen kooperatifliçiliği baltalamaya 
çalışıyor, öbür yandan tavanı, çatıyı yıkmaya çalışı
yor. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın ilk bölümünde 
söylediğim gibi, komünist ülkeleri, sosyalist ülkeleri 
bırakın, kapitalist ülkeler arasında ciddî bir toprak 
reformu yapmadan kalkınabilmiş ve tarımı bir yana, 
sınayileşmesini gerçekleştirebilmiş ülke çok azıdır. 
Bunu Türkiye'de, gene biraz evvel belirttiğim gibi, 
bazı sanayiciler bile anlamaya başlamıştır. Fakat 
Cepeh Hükümeti ve özellikle Sayın Demirel hâlâ 
anlayamamaktadır. 

Ona rağmen, 12 Mart döneminde bize göre 
yozlaştırılmış bir Toprak Reformu Yasası çıktı. 
«Niye oy vermediniz?» diye kide bir güya bizi kö
şeye sıkıştırmaya çalışır Sayın Demirel. Sizin kabul 
edebileceğiniz bir toprak reformuna biz kolay ko
lay oy veremezdik. Çünki sizin bu işi nasıl yozlaştır
mayı istediğinizi biliyorduk. Ve biz, kendi istediğimiz 
reformları gerçekleştirmek çin bir ara rejimden ya
rarlanmaya kalkışmayacak kadar kendi kendimize 
ve demokrasiye saygılı bir partiyiz. (C.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ama Demirel yönetiminde Adalet Partisi ne yap
tı? Durumu idare etmek için, inanmadığı bir şeye oy 
verdi, yozlaştırarak oy verdi. Şimdi bunun öcünü alı
yor. Ne diyor sayın Demirel, geçenlerde kendi temsil
ciler meclisinde söyledi,. basına yayıldı; «tapuyu del-
dirmeyeceğiz» diyor. Bu sözü söylemeye nereden 
kendinde hak buluyor? Toprak reformunu 
iyi kötü kendi partisinin oylarıyle çıkartmış. 
Toprak reformu tapuyu delmeyecekse neye 
yarayacak, hangi işi yapacak? Belli ki, top
rak reformunun uygulamasını önlemeye karar
lıdır Sayın Demirel. Bunu tahmin etmek, sezmek 
için kâhin olmaya gerek yoktur; gerçeklere, uygula
maya bakmak yeterlidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümette bulun
duğu dönemde, ortak parti ile birbirimize açık dav
randık. Onlar da toprak reformuna inanmıyorlardı, 
bunu istemiyorlardı. Kanunda, bizim istediğimiz de
ğişiklikleri kabul etmiyorlardı. Ama yürürlükteki ka
nun çerçevesi içinde toprak reformunu uygulamamı
zı kabul ettiler ve bu uygulamaya giriştik. Yasanın 

j öngördüğü, gerekli kıldığı yönetmeliklerden çoğu 
kısa sürede hazırlandı, tapulama çalışmaları 1975 

I sonunda bitirilecek şekilde hızlandırıldı ve 1975 baş
larında, o sayede, üç ay içinde 200 dönüm-toprak 
birden kamulaştırıldı. 1 Haziran 1975'te bunların da
ğıtımı başlayacaktı, sudan gerekçelerle ertelendi. Biz 
üzerine yürüyünce, 24 Haziran 1975'te toprak re-

j formu uygulamasını törenle açtılar. İlk dağıtımda, 
formu uygulamasını törenle açtılar, İlk dağıtımda Cum-

1 huriyet Halk Partisinin Hükümette bulunduğu sırada 
yaptığı hazırlıklara göre ilk dağıtımda, yani 1 Hazi
randaki dağıtımda, 2500 aile topraktan yararlanacak, 
bunlara toprak verilecekti. Bunların kuracakları ko
operatifler için 63 traktör, daha o zamandan alınmış, 
bütün ekipmanlarıyle Urfa'ya gönderilmişti, 1974 büt
çe yılı içinde. 

Aynı hız sürdürüldüğü takdirde 1975 yılı sonu-
! na kadar Urfada ) 1 500 topraksız veya az topraklı 

ailenin toprağa kavuşturulması mümkün olacaktı ve 
verimli tarım işletmeciliği yapabilmeleri için gerekli 
araç ve gereçlerle, başta traktör olmak üzere dona
tılmış olacaklardı. 

Urfa'da, 25 ilâ 30 bin aileye yetecek kadar dağı
tılabilir toprak bulunduğu saptanmıştı; Urfa dışın
da ikinci bir il 1971 ortalarında, üçüncü ve dördün
cü iller de 1976 başlarında reform uygulaması kap
samına alınacaktı. 

Dediğim gibi, 3 ayda 200 bin dönümün kamulaş
tırılması yapılabilmişti; fakat müsteşarlıkdaki değiş
meden sonra, Hükümet değişikliğini izleyen, yönetici 
değişikliklerinden sonra, 9 ayda, ancak 25 bin dönüm 
toprak kamulaştırıldı ki, bunların da hazırlıkları ön
ceden tamamlanmıştı. 

12 Şubat gecesi, televizyon programında seyretti
ğimiz gibi, Urfa'nın bütün kadastro çalışmaları ta
mamlanmıştır, yani o açıdan toprak reformunu ge-

I reken hızla sürdürmeye bir engel yoktur. 
Endeksleme yapılmamıştı gibi mazaretler ileri 

sürüldü; eski müsteşar buna da cevabını verdi. En 
düşük endeks neyse, ona göre toprak bırakıyorduk 
sahiplerinde. Endeksi arkadan gelse de, hiç bir ada
letsizlik, .haksızlık yapılmamış oluyordu ve kimse 
itiraz etmiyordu. Şimdi, bir endekslemedir, tutturul-

I duğu için, bu bahane arkasına sığınılarak, toprak 
reformu engelleniyor, yozlaştırılıyor. 

Geçen yıl sonuna kadar 1500 ailenin toprağa 
kavuşturulabilmesi için her hazırlığın tamamlanmış 
olduğu Urfa'da, henüz 161 aile ancak toprağa ka-
vuşturulabilmiştir. Bunlar 812 nüfustur ve 31 bin dö-

I nüm arazi dağıtılmıştır. 
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Taktik belli. Şimdi düşünün, daha yeni köyler, 
yeni ilçeler ilân edilecekti, yeni iller ilân edilecekti; 
toprak bölgesi, toprak tarım reformu bölgesi olarak 
hiç biri yapılmamış. Taktik açık; o yozlaştırılmış de
diğimiz yasada bir hüküm var.Bu hükme göre, 1976 
Kasım başına kadar, Urfa ilinde toprak dağıtımı ta
mamlanmış olmazsa; bütün toprak alım - satımları 
serbest olacak, yani toprak reformu fiilen olanaksız 
duruma gelmiş olacak. 

Toprak reformunu bir yana bırakıyorum. 
1974 yılı içinde, Halk Partisi Hükümette iken, 

600 bin dönüm Hazine toprağı, topraksız veya az top
raklı çiftçiye kiralanmıştı. Milliyetçi Cephe Hükü
meti döneminde buna bir dönüm toprak eklenmedi. 
Oysa Türkiye'de 16 milyon dönüm hazine toprağı, 
varlıklı kişilerin haksız tasarrufu altındadır. 

Arasıra çıkan toprak olayları da, başkasının top-
rağıyle ilgili olarak değil, haksız olarak varlıklı ki
şilere bırakılan Hazine topraklarında, kendine ait 
olan hakkı, millete ait olan hakkı isteyen köylüler ne
denliyle onların karşılaştığı baskılar, zulümler nede
niyle ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin yapmış olduğu hazırlıklarla 3 ayda 200 
bin dönüm toprak, Urfa'da 20 kişilik bir kadro ile 
tamamlanmıştı. Şimdi, bu kadro 200 kişiye çıkarıldı; 
fakat tapulama durdu, hemen hemen durdu. Demek 
ki, Halk Partisi Hükümette iken, iş yapmak için 20 
kişi yetiyordu; şimdi iş yapmamak jçin 200 kişi az 
geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Şubat gecesi televizyon
da, bugünkü yetkililerin ağzından, şimdi vermekte 
olduğum bütün rakamlar beş aşağı beş yukarı doğru
landı. Bugünkü yetkili, bizim zamanımızdaki yetkili-
liye dedi ki: «îyi ama, siz hiç Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatifi kurmadınız kendi döneminizde». 
Öylelikle suçüstü yakalanmış oldu, eski müsteşar ce
vap verdi: «Biz, toprak dağıtmının hazırlıklarını yap
tık. Toprak dağıtımı 1 Haziranda başlayacaktı. Top
rak dağıtımı yapılmadan kime ne kooperatifi kurdu
ruyorsunuz» dedi. 

161 aileye toprak dağıtılmış; yeni Hükümet 6 Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifi kurdurmuş olmakla 
övünüyor ve televizyonda itiraf edildi; toprak dağıtı
mından yararlanamayacak olanlar da bu kooperatiflere 
alınıyor. Niçin? Toprak Reformundan yararlanacak fa
kir, toprksız köylü kullansın diye gönderilen traktörler
den onu yararlandırmak için. Onun için yapılacak, fakir 

köylü için yapılacak yardımlardan zengin çiftçiyi ya 
rarlandırmak için Toprak Reformu, Kooperatifleri 
de böylesine yozlaştırılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, söylenenlerin aksine biz 
hiç bir zaman Toprak Reformunu, sadece toprak da
ğılımı olarak anlamadık. Öyle bir toprak reformu 
dünyada yoktur zaten. Siz adına gene kompleksiniz
den ötürü bir «tarım» kelimesini de eklemeseydiniz, 
Toprak Reformu yine tarımda verimi artırıcı ted
birlerle birlikte uygulanacaktı. Yani; sulamayı artı
rıcı, gübrelemeyi artırıcı, makine kullanımını artırıcı, 
örgütlenmeyi geliştirici, kooperatifçiliği geliştirici ted
birlerle birlikte uygulanacaktı. Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti döneminde Toprak Reformundan 
yararlanacak köylülerin verimli tarım işletmeciliği 
yapabilmeleri için gerekli altyapıları sağlamak üzere 
1 milyar 300 milyon liralık yatırım projeye bağlandı 
ve hızla uygulanmaya başladı. O sırada Sayın Demi
re! Hükümette yoktu, 1 yılda bu proje tutarının tam 
üçte biri, 470 milyonu harcandı, bununla yapılması 
gerekli işler yapıldı; sessiz sedasız, temel atmasız, 
nutuksuz. O arada sulamalar başladı. Şimdi Sayın 
Demirel «ne kadar dağıtılabilecek toprak var, kaç 
kişiye dağıtacaksınız?» diye ikide bir sorar. Sulamay
la, sulamasız olarak 2 bin "kişiye yeten toprak, sula
mayla 12 bin kişiye yeter. Demek ki, siz sulamayı da 
yeterli ölçüde yaptınız mı, Türkiye'de dağıtılabilecek 
toprağın miktarını da o oranda artırmış olursunuz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1 Kasım 1976'ya kadar 
Urfa'da Toprak Reformu işlemleri bitirilmezse ne 
olacak? Topraksız fakir köylü için ayırmış olduğu
muz 1 milyar 300 milyon liralık parayla, yapılan veya 
yapılacak olan yatırımların toprakta sağlayacağı bütün 
verim artışından topraksız köylü değil, zengin top
rak ağaları yararlanacak. Şimdi kooperatiflerden on
ların yararlandırılmasının düşünüldüğü gibi. Zaten 
şimdiden kamulaştırılmış topraklar dağıtılmadığı için, 
eski sahipleri topraklarını sürmeye, ondan yararlan
maya devam ediyorlar. 

Sayın Demirel'in ikide bir bahsettiği «yeşil dev
rim» işte budur: Topraksız köylüyü, fakir-köylüyü 
süründürme pahasına birkaç zengin çiftçiyi daha zen
gin edecek yolda verim artırıcı tedbirler almak. 
Eğer toprakta adaletli toprak düzeni sağlamadan ve
rim artırıcı tedbirlere tek yanlı olarak giderseniz, o 
ülkedeki adaletsizliği, sosyal adaletsizliği dayanılmaz 
ölçülere, patlama noktasına ulaştırmış olursunuz. Sa
yın Demirel'in bahsettiği yeşil devrim, dünyada fayası 
birkaç yıl önce ortaya çıkmış olan ve artık mucitleri-
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nin bile ağızlarına bile almaktan sıkıldıkları bir oyun
dur, bir yutturmacadır. Toprak reformsuz yeşil dev
rim olmaz, hiç bir devrim olmaz. Eğer «devrim» 
sözünü 40 yılda bir ciddî olarak kullanıyorsa Sayın 
Demirel, bunun gereğini yapmalı ve Toprak Reformu
nu da içine sindirmelidir. Yoksa «yeşil devrim.» dediği 
şey, şimdi Urfa'da hazırlanmakta olan tuzaktır. Bi
zim iyi niyetle fakir, topraksız köylü için yaptığımız 
yatırımlar zengin ağaların hizmetine sokulacaktır. 
Bire on adaletsizlik var idi ise Urfa'da, bu adalet
sizlik bire yüz olacaktır, bire bin olacaktır. 

Haydi Adalet Partisi neyse, fakat zaten toprak re
formunu ilke olarak benimsemediği belli, «tapuyu 
deldirtmeyeceğiz» diyor; ama, Toprak Reformu uy
gulamasından sorumlu Bakanın partisi, programında 
toprak reformuna bağlı olduğunu iddia ediyor, göre
bildiğimiz kadar o ve partisi de bu oyunun içinde. 
Demek ki, milliyetçilikleri kadar, toprak reformuna 
inanç iddiaları da inandırıcı olmaktan bir hayli uzak. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Urfa'da bu oyun oy
nanırsa topraksız köylü için kurulan koperatif, gön
derilen traktörler, yapılan sulama tesisleri, köylü oyu
na getirilip uygulama 1 Kasım 1976'ya kadar erte
lenip büyük ağaların hizmetine verilecek olursa, bu 
insanlık tarihinin en büyük sosyal ihanetlerinden biri 
olacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Toprak reformuna «evet» dermiş gibi görünmek, 
ara rejimin suyuna gitmiş olmak için, sonra el ça
bukluğu ile demeyeyim, el yavaşlığı ile onu, toprak 
reformunu, toprağa muhtaç köylünün değil de top
rak ağalarının işine yarar hale getirmek; bundan bü
yük bir sosyal ihanet, bundan büyük bir oyun dü
şünülemez bile. 

Güneydoğu'nun yer yer yarı feodal bir gelenek
sel yapısı vardır. Zaman içinde bu yarı feodal yapı 
kendiliğinden yavaş yavaş da oisa değişmeye başla
mıştı. Fakat şimdi Demirel Hükümeti bu değişimi 
bu evrimi bile durduruyor, yarı feodal yerine tam 
feodal bir yapıyı Urfa'da ve Güneydoğu da gerçek
leştirmeye kalkışıyor. 

Değerli arkadaşlarım bana cevap verirken neler 
söyleyecektir veya neler söylemek içinden geçmekte
dir Sayın Demirel'in biliyorum. Çıkacaktır, işte, «Ece-
vit doğa yasalarından bahsetti..» Sayın arkadaşlarım, 
ben doğa yasalarını hiç bir zaman bir tahrik olarak 
söylemedim, doğa yasalarına ters düşerseniz, bundan 
ne gibi olumsuz sonuçlar gelebileceğini ve bunun 
altından kalkamayacağınızı anlatmaya çalıştım. Za
ten bizim Anayasamız, benim o doğa yasası dediğim 

şeyleri dikkate aldığı içindir ki toprak reformunu 
da emretmiştir; ama siz geçimi topraktan olan köy
lüyü topraktan yoksun bırakacaksınız, onun delik pa
bucuna, delik esvabına giysisine aldırış etmeyecek
siniz «tapuyu deldirtmem» diyeceksiniz toprak re
formuna rağmen; köylü için yapılan masraftan ağa
yı yararlandıracaksınız, bire on ise Urfa ilinde sosyal 
adaletsizlik onu bire yüz, bire bin yapacaksınız. Ben 
ağzımı tutsam, «doğa yasası», «toprak reformu,» 
bunların hiç lafını etmesem siz yine de Türkiye'deki 
sorunların kendi açtığınız, sebep olduğunuz sorun
ların üstünden, üstesinden bu kafa ile gelemezsiniz. 

Atasözümüz var, «biri yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar» diye benim doğa yasaları dediğim işte bu 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) Ama ben hiç bir za
man, hiçbir kimseye «doğa yasalarına uyun» deme
dim. 

HALİL AĞAR (Adıyaman) — Talan.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Talanı yapan 

başkaları, sormayın onu pişman olursunuz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, ben aksine, Hükümeti doğa 
yasalarının işlemesine fırsat vermeyin, Anayasamızın, 
aklın, insanlığın gereği olan tedbirleri ahn diye uyar
dım. 

Şimdi Demirel Hükümeti, doğa yasalarını çiğne
mekle kalmıyor, kendi oyları ile çıkardığı Toprak -
Tarım Reformu Yasasını çiğniyor. Çiğnediği için de 
haklı olarak kendi açısından, Temsilciler Meclisinde 
övünebiliyor: «Tapuyu deld'irmedik, Yasayı çıkardık, 
ama, o sırada, işte işi idare etmek için görüyorsunuz, 
tapuyu deldirmiyoruz» diye marifetmiş gibi övünü
yor. 

Değerli arkadaşlarım, yasaları uygulamada bir sü
re için işleri tersine çevirebilir Sayın Demirel, Adalet 
Partisi, Cephe Hükümeti; ama dünyanın gidişini 
tersine çevirmeye kimsenin gücü yetmez. Kapitalizm, 
feodalizme nazaran daha ileri bir aşamadır. Siz yarı 
feodal bir yapıyı kapitalizme değil, tam feodal ya
pıya dönüştüreceksiniz. Bu, tarihe ters düşmektir, 
akla ters düşmektir, çağ dışı düşmektir, hesaba kitaba, 
her şeye ters düşmektir. Bunu elbette başaramaya
caksınız. Bu kafayla sizler, kapitalizmi bile teslim et
miyorsunuz. 20 nci yüzyılın ikinci yarısında «Ben ta
puyu deldirmem» diye konuşabilen bir Başbakan, yarı 
feodal değil tam feodal kafa yapılı bir insandır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Nitekim, dediğim gibi, Türkiye'nin kapitalistlerin
den bile birçoğu toprak reformunun zorunlu oldu
ğunu anlamışlardır, artık anlamaktadırlar. 
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20 ncı asrın dördüncü yarısında Türkiye'de bir 
Başbakan çıkacak, ortaçağların bir feodal beyi gibi, 
bir derebeyi gibi «Tapuyu deldirmeyeceğim» diyecek, 
bunu edilebilir, sıkılmadan edilebilir bir laf sanacak 
ve bu Başbakan Türkiye'yi sosyal patlamalardan kur
tarabilecek; buna imkân yoktur. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ne 
biçim konuşuyor, ne biçim konuşma bu. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, Sayın Ecevit.. Sataş-_ 
malara meydan vermeyecek şekilde konuşmalarınızı 
yapın efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Siz evvelâ ken
di oylarınızla çıkan yasaya saygı gösterin. Toprak 
reformunu sözüm ona çıkartmışsınız, tapuyu deldir-
medik diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit.. Sayın Ecevit.. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Tapuyu del
dirmeden nasıl toprak reformu yapacaksınız? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Göreceksiniz ceva
bını. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — İşte yeşil dev
rim. Cevap o; «Yeşil devrim». 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Küfür etmemeli, ha
karet etmemeli. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, şimdi kısaca dış politikaya, dış ilişkileri
mize değineceğim.. 

Bu Hükümet, Cephe Hükümeti uluslararası iliş
kilerin Türkiye için büyük önem kazandığı bir dö
nemde kuruldu. Uluslararası ilişkinin, dış politikanın 
kesin ve ivedi kararlar ve kararların da ötesinde uy
gulayıcı eylemler beklediği bir dönemde kuruldu; 
fakat bu Hükümet dış politikada hemen hemen hiç 
bir karar alamayacak, hiç bir tutarlı davranışta bu
lunamayacak, hiç bir adırn atamayacak biçimde ku
ruldu ve böyle olacağını bile bile bu Hükümeti kur
du sayın Demirel. Bilmeden böyle bir sürprizle kar
şılaşmadı. Türkiye'de kararlı, tutarlı bir dış politi
kanın kaçınılmaz millî zorunluk olduğunu biliyordu 
o sırada; ama bu adımları atamayacağım bildiği bir 
Hükümeti kurmaya razı oldu. Başka çözümler vardı, 
onlardan hiç birine yanaşmadı. 

Böyle bir dönemde kurulan bir hükümette, bu 
Hükümetin üyelerinden her birinin dış politikayla il
gili ayrı ayrı görüşleri, eğilimleri olabilir. Ben birine 
katılırım, öbürüne katılırım, hiç birine katılmam, 
ama hepsine ayrı ayrı saygı duyabilirim; fakat dötr 
tane tutarsınız dış politikayı bir araya getirip* Hü

kümet kuracaksınız, ondan sonra en önemli, dış po
litikanın en büyük önem kazandığı bir dönemde 
Türkiye'nin millî menfaatlerini korumaya çalışacak
sınız. Bu şekilde milliyetçi olunmaz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Ortak Pazar 
dolayısıyla da söylediğim gibi, iç politikada yanlış 
adımlar atılabilir, bunun büyük sakıncaları, zarar
ları olabilir; ama o yüzden kıyamet kopmaz. Millet 
kendi içinde o yanlış adımların zararlarını giderme 
olanaklarını zaman içinde de olsa bulabilir; fakat 
dış pilitikada kaçırılanlar bir daha kolay kolay ka-
zanılamayabilir. Hükümet konusunda sayın Demirel, 
işte ben kurdum oldu» diyor; olmadı sayın Demirel 

Dış politikada karar alamayan, tutarlı olamayan, 
adını atamayan bir hükümt olmaz. Eğer olsa idi, 
biz de kalmasını bilirdik, ama bizim için hükümet 
olmak her şey demek değildi, bizim için hükümet
ten önce Devlet vardı, millet vardı; gerçek milliyet
çi biziz. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar. 

1974 güzü, bizim ya belli kararları atarız, adım
ları atarız, belli uygulamaları yaparız, girişimleri ya
parız veya Hükümeti bırakırız gideriz dediğimiz dö
nem, Kıbrıs Barış Harekâtıyla ileri bir aşamaya 
ulaştırdığımız Kıbrıs sorununu kesin, nihaî diploma
tik çözüme ulaştırabilmenin; Türkiye yararına, Kıb
rıs Türkleri yararına oluşturabilmenin en uygun dö
nemiydi bu 1974 güzü. 

Bu, benim bir sırrım değildi. Ben, bunu sayın 
Demirel başta olmak üzere, bütün grupu olan parti 
liderlerine o sırada defalarca söylemiştim, kamuoyu 
na açıkça ifade etmiştim. Henüz geçmiş olayların 
anıları tazeydi o sırada. Yunanistan'ın ve Kıbrıs 
Rumlarının sorumlulukları, günahları biliniyordu, ha
tırlanıyordu, bunun anıları, bütün insanlık için ta
zeydi. 

Türkiye üzerinde henüz psikolojik g'içlükler, 
yaratıcı baskılar oluşmaya başlamıştı. Makarbs Ada
ya dönmemişti ve dönecek siyasal cesareti bulamı
yordu. Yunanistan'da yeni yönetim, Kıbrıs'ta olup 
bitenlerin sorumlusu olarak görülmüyordu henüz. 
Kendisinden önceki askerî dikta rejimi haklı ola
rak bunun sorumluluğunu taşıyordu, dolayısıyle, 
nihaî çözüm gereği kabul etmek zorunda kalacağı 
bazı tavizlerin, siyasal faturası çok yüksek olma
yacaktı o sırada Hükümet için; ama zaman geç
tikçe dikta rejiminin sorumluluğu, günahı unutula
caktı; zaman geçip, Yunanistan'da çok partili de-
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mokratik rejim normal koşullan içinde işlemeye 
başlayınca, orada iktidarlar partiler için bu ko
nuda birtakım gerekli adımları atmak gitgide zor
laşacaktı. O aşamaya henüz varılmamıştı; 1^74 güzü 
o açıdan da çok uygun bir zamandı. 

Dünya kamuoyu, o sırada Yunanistan'ın ve Kıb
rıs Rumlarının makûl bir çözümü kabul etmesini 
bekler durumda idi ve o sırada Yunanistan henüz 
Türkiye ile ilişkilerinde herhangi bir riski göze 
alabilecek durumda değildi, yani bugünkü durum
da değildi. 

İşte öyle bir ortamda, 4 ay hükümet bunalımını 
umursamazlıkla karşıladı sayın Demirel. Hükümet 
bunalımının bir günde çözülebilmesi için her feda
kârlığı göze aldık, her öneriyi ileri sürdük; Hükü
metten kaçmadık, memleketin sorunlarına kendi an
layışımız içinde, doğrultusunda bir çözüm getirebile
cek hükümeti, gerekirse azınlık hükümeti olarak, 
gerekirse 15 günlüğüne kurmağa razıyız dedik. Se
cimse, seçim dedik; Adalet Partisine, kendisi hükü
met kurmak istiyorsa, biriki koşulla millî menfaat
lerimiz bakımından, demokratik rejim bakımından 
bir iki koşulla sana yardımcı oluruz dedik, hepsini 
reddetti «Ne varmış efendim» diye bir bekleyiş için
de, bir umursamazlık içinde 4,5 ay Türkiye için 
en uygun fırsatlar kaçırılmak pahasına Türkiye hü
kümet sorunu içinde bırakıldı. 

Bu arada Makarios Adaya döndü, Türkiye'de 
bunu önlemeye çalışacak bir hükümet yoktu. 

Demirel Hükümeti kuruldu. Uzun süre hiç bir 
adım atılmadı ve Kıbrıs'ta katılığın sorumluluğu 
dünyanın gözünde Türkiye'nin üstünde kalmaya 
başladı. Oysa, gerçeğin bu olmadığı kolaylıkla or
taya çıkarabilirdi. Türkiye o sırada, Türklerin hak
larından herhangi bir taviz vermesine de gerek yok
tu. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Magosa.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Kim söyledi o 

«Magosa» sözünü? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Ben söyledim. Mü

saade ederseniz. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ne zaman, kim 

Magosa'yı vermeyi söylemiş, burada bunu ispat etme
lisiniz. Bu bir parti meselesi değildir, bir millî dava
dır. Ben hiçbir zaman, hiçbir yerde Magosa'nın sözü
nü hiçbir yabancıya ettirmedim ve kendim de etme
dim; bunu böyle bilesiniz. 

Eski Hükümet ortağımız olarak bunu yapmama
nızı temenni ederdim. Bu konulara olsun, bu şekil -
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de particiliği hiç değilse iki eski Hükümet ortağı, 
önemli bir dönemde beraber Hükümet etmiş iki parti 
birbirine karşı yapmamalıdır. Biz anlaşamadık, size 
en küçük bir saygısızlık göstermemeye özen göste
rerek ayrıldık. Onun için, Sayın Şener Battal arkada
şımdan da, bu konuda böyle bir davranışı bekle
mezdim. Bu bakımdan, üzüntümü belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, aslında zaman geçtikçe 
Kıbrıs sorununun çözümü büsbütün güçleşti ve hak
sız olarak bunun sorumluluğu dünya kamuoyunun 
gözünde Türkiye'nin üzerine yıkılmaya başladı. Dün
yada, Yunanistan dikta rejimi yüzünden yitirdiği 
saygınlığı, prestiji yeniden kazanırken, eski dostluk
larını fazlasıyİe takviye edilmiş olarak yeniden ku
rarken, Türkiye kararsız bir dış politika yüzünden 
gitgide artan bir yalnızlığın içine düşmeye başladı. 

Bu arada, Amerikan amborgosu işleri büsbütün 
güçleştirdi. O sırada biz, iki muhalefet partisi ayrı 
ayrı Başbakanlıkta Demirel'le görüşürken olsun, açık
ta, ayrı ayrı konuşmalarımızda olsun, hiçbir mem
lekette, hiçbir muhalefet partisinden beklenemeye
cek ölçüde sorumluluk örneği verdik. Bu işin dema
gojisini yapmadık, istismarım yapmadık; «Adım 
atın, biraz makûl ölçüler içinde uzlaşmacı davranış
larda bulunun, bu işin sonunu iyi bir şekilde getire
biliriz. Biz muhalefet olarak buna yardımcı olaca
ğız» dedik ayrı ayrı; fakat bunun kıymeti bilinmeli. 

Ben aylardan beri şunu söyledim: «Ambargo do-
layısıyle Amerika'ya ne kadar kızarsanız kızın, Ame
rika'ya karşı tepkinizi ne şekilde gösterirseniz gös
terin, ne kadar etkin tedbirler alırsanız alın; ama 
Kıbrıs sorunu Amerikalıların sorunu değil, bizim so
runumuz. Amerika'ya küsüp, Kıbrıs sorununu sürün
cemede bırakmanın anlamı yoktur. Bu bizim kendi 
kendimizi cezalandırmamız olur, Kıbrıs Türklerini 
cezalandırmamız olur, Amerika'yı değil». Fakat bu 
konuda da elbette sözümüzü dinletemedik. Çünkü, 
dediğim gibi, Hükümet kendi içinde bir karar alabile
cek, bir adım atabilecek durumda değildi, 

Yunanistan bu arada dünyada gitgide aktif bir 
politika izlemeye başladı, Orta Doğuda, Arap ülkele
rinden çoğunda bile Türkiye'den daha aktif, daha et
kin bir duruma gelebildi. Demokrasiye yeniden dö
nüşün saygınlığını dünyada toplarken, Türkiye'de de
mokrasiye yine acaba bir şeyler mi olacak diye üze
rimize dünyadan kuşkulu gözler çevrilmeye başladı. 

Bu arada zamanı yalnız, dünyada kendi lehlerine 
kamuoyu oluşturma bakımından değil, ambargoyla 
ve bu ambargoya karşı etkin tedbirler alınamaması 
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dolayısıyle, etkin politikalar oluşturulamaması dola- I 
yi siyle savunma tedbirleri bakımından Türkiye'nin 
eli kolu bağlı dururken, Yunanistan, aramızdaki as
kerî dengeyi kendi lehine değiştirmeye başladı. 

Kıbrıs'ta adım atmamakla, uzlaşma, anlaşma ni
haî çözüm yolunda hiçbir adım atmamakla, olduğu
muz yerde durmakla hiçbir şey kaybetmeyiz denebi
lir. Bu doğrudur da. Gerçekten, 1974 Türk Barış Ha
rekâtından sonra Türkün gücü, varlığı Kıbrıs'ta öyle 
bir noktaya ulaşmıştır ki, Türkiye artık kolay kolay 
Kıbrıs'ta bir şey kaybedemez. Kıbrıs'ta kaybımız ol
maz ama; dünyada pek çok kaybımız olabilir. Dün
ya, Türkiye için elbette Kıbrıs'tan ibaret değildir. Kıb
rıs bizim için ne kadar değerli olsa da Kıbrıs Türkle
rine yardımcı olmaya devam edebilmemiz için bile I 
bizim dünyada güçlü olmamız, dünyada yalnızlıktan 
kurtulmamız gerekir. En basitinden bir örnek vere
yim, ne kaybederiz: Kıbrıs sorunu askıda kaldığı için, 
Yunanistan ile ilişkilerimiz askıda kaldığı için, arada I 
geçen zamanı Yunanistan kendi lehine değerlendir- I 
meyi başarıp aramızdaki askerî dengeyi kendi lehine 
hızla bozduğu için Türkiye savunma masraflarını 
o kadar artırmak zorunda kalır ki; bu yüzden kal
kınmasını güçleştirmiş olur, kalkınmasında birtakım I 
yeni tıkanıklıklara uğrar. Sözlerim yine 1970'deki gibi 
kasıtlı tahrif edilmesin veya yanlış anlaşılmasın; elbet-. 
te dış politikanın bizi buraya getirdiği noktada savun
mamıza bugünkü kadar da değil, daha da çok para 
harcamaya mecburuz. Ama Türkiye'yi buna mecbur 
bırakmayacak bir dış politika pekâlâ izlenebilirdi. Öy
lelikle hem savunmamıza bu ölçüde kaynak ayırma
yı, hem de ulusal güvenliğimizi çok daha ileri ölçü
de sağlayabilirdik, Kıbrıs Türklerinin de haklarına 
çok daha ileri ölçüde sahip çıkabilirdik. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'la aramızdaki 
sorun Kıbrıs sorunundan ibaret değil. Ege denizinin 
altı ile üstü ile ve havası ile göğü ile ilgili birtakım 
önemli sorunlar var. Biz bu sorunları çözme yolun
da söz söylemedik, lâf söylemedik; adım attık. Bizim 
milliyetçiliğimiz öyle çalımlı, edebiyatlı nutuklu mil
liyetçilik değil. Biz milliyeitçiiiğin eylemini yaparız, 
Hükümette iken de öyle yaptık ve milliyetçiliğin eyle
mini de kenldi gençlerimize karşı yapmaiyız. Dünya
da Türkiye'nin haklarını, Türk milletinin haklarını sağ
lamak için yaparız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu milliyetçilik anlayışı içinde Ege'de 
evvelâ lâfla, anlaşmayla, uzlaşmayla haklarımızı sağ
lamaya çalıştık, baktık ki karşı taraf bundan anlamı
yor; onun üzerine fiilen hakkımızı gerçekleştirme yo- I 
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luna gittik ve bunu dünyaya tanıtmaya başladık. Fa
kat Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetten ayrıldı ve 
Ege'de haklarımızın kovuşturulması da durdu. Biz
den sonra kurulan Hükümet Güvenoyu alamamış bir 
Hükümetti, çok uyardık ona rağmen; dış konularda 
destekleriz dedik fakat, o da gerekli cesaretli adım
ları atamadı ve bizim Ege'de Türkiye hesabına araş
tırma yapmak üzere getirmiş olduğumuz bir gemi 
rotası çevrildi, Ege yerine Akdenize gönderildi. Bir 
tek Cumhuriyet Halk Partisi aylarca çırpındı, iş işten 
geçtikten sonra gemiye bizim ısrarımız karşısında 
«Hadi Ege'ye git» denildi, fakat Türkiye'yi kendi hak
larına yeteri kadar sahip çıkar durumda görmeyen şir
ket gemisini Ege'ye göndermeyi artık kabul etmedi. 
Oysa yolu çevrilmeseydi gideceği yer Ege Denizi idi. 

Değerli arkadaşlarım, bu gemi özellikle birkaç ya
bancı ülkede ortakları bulunan bir şirketti. Böylelik
le birçok ülke fiilen bizim Ege'deki haklarımızı ka
bul etmiş durumda da olacaktı. Bir hata etti bizden 
sonraki Hükümet - iyi niyetinden hiç kuşkumuz yok -
ve Yunanlıların bir isteğine peki demiş bulundu, 
«Eğe sorununun çözümü için uluslararası Adalet 
Divanına gitmeyi kabul ederim» dedi. Yine tek uya
rı bizden çıktı. Bizim öyle milliyetçilik nutuklanmız, 
edebiyatımız çalımımız, komandolarımız yok, fakat 
gerektikçe milliyetçiliğin gereğini yaparız; zamanı gel
dikçe; o sırada da üzerimize düşen görevi yerine getir
dik, bir tek biz; bir tek Cumhuriyet Halk Partisi açık
tan uyarısını yaptı; «Bu konuda Yüksek Adalet Diva
nına gitmeye angaje olunamaz» dedi. Ben bu konu
da Hükümetin eğilimini o zamanki Başbakandan öğ
rendim; o toplantıdan çıktım, konunun uzmanlarını 
topladım; «Ne dersiniz?» diye süratle bir araştırma 
yaptık ve derhal o günkü Hükümete telefon ettim; 
«Bu çıkar yol değildir, bu doğru yol değildir; bu so
run ancak ikili görüşmelerle çözülebilir» dedim. Maa-
elsef Hükümet o konuda adımını geri alamadı. 

Arkasından Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. 
O da Ege'deki haklarımız için mahkemeye gitmeyi 
evvelâ kabul etti. Zaman geçtikten sonra bunun sa
kıncalı olduğunu nihayet anlamaya başladı; fakat ara
da çok değerli bir zaman yitirilmiş oluyordu. O sıra
da dediğim gibi Türkiye ile Yunanistan arasındaki dün
ya kamuoyunun değerlendirmesi bakımından denge; 
psikolojik denge, maddî denge, güç dengesi öylesi
ne lehimizdeydi ki; haklılığımız öylesine kabul edil
mişti ki, biz Cumhuriyet Halk Partisinin uygulaması 
yolunda yürüseydik Devlet olarak, bugün Ege'de hak
larımız fiilen büyük ölçüde gerçekleşmiş olacaktı. 
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Şimdi tam bir yıl sonra aşağı yukarı bugünkü cep
he partilerinin; «Evet ben de Uluslararası Adalet Di
vanına gitmekten vaz geçiyorum» deme noktasına 
yaklaştığını duyuyoruz, görüyoruz. Bunu da tam di
yememiştir, «Hele oturalım görüşelim de onu sonra
ki bir aşamada, oraya gideriz» şeklinde tevile çalış
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Ege özelliği olan bir deniz
dir. Ege'ye yürürlükteki hiçbir uluslarası deniz hu
kuku hükmü uygulanamaz; bundan sonra çıkacak 
olanlar da kolay kolay uygulanamaz. Böylesine özel 
yapısı olan bir denize dünyada çok az raslanır. 

Kaldı ki, çok daha yaygın örneklerle ilgili durum
larda devletler ikili müzakere yoîyle kıta sahanlığı 
sorunlarım, deniz hakları anlaşmazlıklarını çözme 
yoluna giderken, Türkiye'nin bu mahkemeye sürük
lenme isteğini kabul etmiş olması ve bir yıl o yüzden, 
on ay, onbir ay Cephe Hükümeti zamanında da vakit 
kaybetmiş olması son derecede sakıncalı olmuştur. 

Bu yüzden telâfi edilemeyecek bazı kayıpların ken
disine «Milliyetçi» diyen bu Hükümet zamanında or
taya çıkmamış olduğunu umarım. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika ile aramızdaki so
run bir üsler sorunu olarak takıldı kaldı. Üsler ola
cak mı, olmayacak mı? Bayrak nasıl çekilecek? Ki
min komutasında olacak? 

Kimin komutasında olacağı pratikte neyi değiş
tirir? O Amerikan üssü veya tesisi dediğimiz yerle
rin, kuruluşların Sovyet Rusya'daki, Sovyet askerî 
tesisleri ile, Sibiryadaki, Kamçatka'daki birtakım te
sislerle ilgili elektronik istihbaratı bize mi lâzım? Biz 
bunu alırsak ne yapacağız ki, buna o kadar önem veri
yoruz? 

Önemli olan Türkiye'nin savunması, Türkiye'nin 
ulusal güvenliği Amerika'nın iki dudağı arasında ol
maktan nasıl çıkarılacak? Bunun çözümünü bulmak 
önemli olan (C. H. P. sıralarından «Bravo» seslen; 
alkışlar). 

Bizim ulusal savunma politikası oluşturmalıyız de
diğimiz bu. On yıldan beri ambargo tehditlerini din
leriz. Sağa bakarız kabahat etmiş oluruz, ambargo 
tehdidi gelir; sola bakarız ambargo tehditi gelir. Tür
kiye kadar jeopolitik açıdan kritik bir dönemde, bir 
yertte bulunan bir ülke bir başka devletin iç politi
kasındaki dalgalanmaların seyrine, tesadüflerine ken
di ulusal güvenlik politikasını terk edemez. 

Türkiye mecburdur bir ulusal güvenlik kavramı 
oluşturmaya. Tabiî ben bunu söylüyorum. «E, nedir 
o diye» soruluyor. Bunu askerlerle birlikte hükümet

ler oluşturur, bunu muhalefet oluşturmaz. Muhalefet 
bu ihtiyacı belirtir, bunun ilkelerini ortaya koyar. 
Bu, bir muhalefetin oluşturamaya-cağı kadar, bir hü
kümetin de kendi başına oluşturamayacağı kadar 
ciddî bir sorundur, teknik ayrıntıları olan bir sorun
dur. Ne asker tek başına oluşturabilir, ne hükümet 
tek başına oluşturabilir, ama bu ihtiyacı kabul et
mek gerekir. Mesele, üslerin nasıl idare edileceği. 
Kendi memleketimizde üsse Türk bayrağı çekecek 
miyiz, çekmeyecek miyiz? Bunlar psikolojik bakım
dan elbette önemli meseleler, ama işin esası bu değil, 
İşin esesı... 

Sorunuza cevabım, «Hayır» Say m Şener Battal. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) Biz de öğrene

lim, nedir sorusu? 
BÜLENT LCEVİT (Devamla) — Kendisi açıkta 

sormadığına göre, ben de açıkta cevap vermedim. 
Mektuplaşıyoruz, bu kadar bağışlarsam/. (C. II. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Müsaade ederseniz. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) • - Değerli arkadaş
larım, Avrupa Ekonomik Topluluğundan da bahse
derken, söylediğim gibi, şimdi yeni bir tertiple kar
şılaştığımız kaygısındayım. 

Biliyoruz ki, NATO içindeki savunmamız bakı-
• mmdan, NATO'nun Avrupa'ı üyeleri, bizim için 

Amerika'nın alternatifi olamazlar. Kendileri için bile 
Avrupa'nın alternatifi olamıyorlar ve olamayacak
larını açıkça ifade ediyorlar. Şimdi yapmak iste
dikleri ne? Kendilerini vecibelerini, yükümlülükleri
ni yerine getirmiyorlar Türkiye'ye. Bakıyorlar ki, Tür
kiye «Öyleyse ben de ulusal savaş sanayiimi kura
cağım» diyor, geliyorlar «Onu ben kurayım, benim 
sermayemle ortaklık kur, devlet olarak kurma, işçi
lere kurdurma, halka kurdurma, özel sektör benimle, 
bunu ortaklaşa kursun» diyor, böylelikle bizi oradan 
yine, bizim için sorun haline gelen bağımlılığın içine 
sürüklemeye çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerim yanlış anlaşıl
masın, NATO'dan ayrılmayı öneriyor değilim. Bu
gün Türkiye dünyada, detant denen, yumuşama de
nen şey, son derecede hassas bir dengeye dayan
maktadır. Bu dengede de iki kolektif güvenlik siste
minin geçerliliği vardır, önemli bir yeri vardır, ama 
bu hassas denge içinde fonksiyonu sürekli değişen, 
üyelerinin tavırları sürekli değişen, kolektif güvenlik 
sistemine kendimizi teslim edemeyiz. Hele Amerika' 
nın son davranışlarının Türkiye için nasıl kaygı ve
rici bir durum ortaya çıkardığı anlaşıldıktan sonra. 
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O halde Türkiye birci ı önce kendi ekonomik olanak- ı 
lanyle uyumlu bir yeni savunma konsepti kavramı 
oluşturmak zorundadır. Bu NATO üyeliği ile çeliş- i 
mez, bu kollektif güvenlik sistemiyle çelişmez ve bu 
Türkiye'nin ekonomik olanaklarıyie de çelişmeme- | 
lidir. Çağımızda büyük ve güçlü devletler, illâ, aske
rî bakımdan güçlü devletler değildir. Bazen, ekono- j 
mik bakımdan güçlü olmak büyük devlet olmaya j 
yeter. Türkiye için bu yetmez. Türkiye'nin coğrafî 
mevkiindeki bir ülke, hem ekonomik bakımdan, 
hem savunma olanakları bakımından güçlü olmak 
zorundadır, ama ekonomiyi batırmak pahasına sa
vunmada güçlü olunamaz. Onun için biz, NATO kon- | 
septiği içinde savunma tertiplerini NATO'nun kat
kısı, yardımı olmaksızın gerçekleştirmeye devanı ede
bilir miyiz, edemez miyiz, onu bir yana bırakıp, ken
di olanaklarımız ve kendi ihtiyaçlarımız çerçevesin
de, ölçüsünde bir savunma konseptini süratle oluş- j 
turmak zorundayız. Bize bu . konudaki teklifler Ame- j 
rika'dan gelmemeli, bize bu konudaki planlar, Al
manya'dan gelmemeli, Avrupa Ekonomik Toplulu- 1 
ğu üyelerinden gelmemeli, kendi aklımız var, kendi 
olanaklarımızı, ihtiyaçlarımızı en iyi biz biliriz. Bu 
ulusal savunma kavramını da Türkiye'de en iyi biz 
oluşturabiliriz; Türk milletinin kendisi oluşturabilir. 

Değerli arkadaşlarım.. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Peki öneriniz ne

dir? 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Demin söyle

dim, anlamamışsınız. Muhalefetin bu konuda, ilke
lerin ötesinde önerisi olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Külahlı... Sayın Külahlı, mü- | 
dahale etmeyiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Daha ötede bir | 
öneride bulunmaya kalkışmak, bir muhalefet için so
rumsuzluk olur. 

İnşallah Hükümet kurarız yakın zamanda ve na
sıl olacağını gösteririz. 

BAŞKAN — Sayın Külahlı, Sayın Külahlı.. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Kıbrıs Türkle
rinin davasının nasıl halledileceğini gösterdiğimiz 
gibi, Ege'de gösterdiğimiz gibi, orada da gösteririz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin, dış politikayı 
yürütebilmek için yalnız kendi içinde tutarlı olma
sı yetmez; dünyada tutarlı olması gereklidir. Bugün 
açıklık rejimindeyiz, açıklık dünyasındayız, açıklık 
çağındayız. Açıklık, aynı zamanda tutarlılığı gerek
tirir. Şimdi, tutarlılık eksikliği nelere yol açıyor? Bir | 
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iki örnek vermek isterim: İslâm ülkeleriyle birlikte 
konferansa katıldı Hükümetimiz Dışişleri Bakanı va-
sıtasıyle ve bir İsrail'in Birleşmiş Milletlerden çekil-. 
mesi, çıkarılması yolundaki önergeyi destekledi ve
ya desteklediği duyuldu. Amerika sordu, Amerika'da 
Kongre üyeleri sordular; «Hayır desteklemedik» den
di. Arap ülkeleri sordular «Evet, destekledik» dendi 
ve bunların ikisi de, bu cevapların ikisi de, üçü de, 
beside dünya kamuoyunun önünde söylendi. Ne 
Amerikan Kongre üyeleri bize inandı, ne İsrail inan
dı, ne Arap Ülkeleri inandı, ne İslâm ülkeleri inandı. 
Bu şekilde tutarsız politika olmaz. 

«Bu konuda fikrin ne?» diyebilirsiniz. Bu konu
da benim fikrim önemli değil. İsrail'in Birleşmiş Mil
letlerden çıkarılmasını öneren bir politika da izlene
bilir; «Hayır, bu doğru değildir» diyen bir politika 
da izlenebilir; ama neyse bilinmelidir; hem biri, hem 
öbürü, ikisi aynı zamanda izlenemez. Bu Hükümet 
bunu yapmaya çalışmıştır. 

Filistin Kurtuluş Örgütü: Kimse bizim boğazımı
za sarılıp, «İlle Filistin Kurtuluş Örgütüne Türki
ye'de temsilcilik açtıran» demiyordu. Biz çağırdık 
adamların temsilcisini. Türkiye'de temsilcilik, büro 
açtırma umudunu vererek çağırdık; fakat maalesef 
öğrendik ki, tutarsızlık meğer yalnız Koalisyon or
takları arasında değilmiş, aynı zamanda Başbakan
la aynı partiden Dışişleri Bakanı arasında da çeliş
ki, tutarsızlık veya diyalog noksanlığı varmış. Dış -
işleri Bakanının büro açtırma umuduyle çağırdığı 
temsilciyi - Sayın Başbakanının etkisi altında anla
şılan - sonradan yurdumuzdan eli boş gönderdiği 
anlaşıldı. 

Yine, sayın arkadaşlarımı, Filistin Kurtuluş Örgü
tüne Türkiye'de büro açtırmak da geçerli bir politi
ka olabilir, açtırmamak da geçerli bir politika ola
bilir: İkisinin de gereğini tutarlı ve açık biçimde yeri
ne getirirseniz; ama büroyu açtırmak için çağırıp, 
«açtırmayacağım» diye geri yollarsanız, işte bu poli
tika olmaz ve o olayın hemen arkasından Lima'da 
Bağlantısız ülkeler toplantısına Kıbrıs'ın Türk temsil
cisi gider ve toplantıdan içeriye gözlemci olarak bile 
giremez. Çünkü, hem bir tarafı darıltmıştır, hem 
öbür tarafı; ne kadar memleket varsa hepsini darılt
mıştır Türkiye, Hükümetin bu tutarsız davranışı 
yüzünden. 

Şimdi, «Bunlar küçük meseleler» denebilir. De
ğerli arkadaşlarım, dış politika, uluslararası ilişkiler 
bazen böyle küçük meseleler yüzünden değil, bir 
çeviri hatasî yüzünden, bir virgülün yanlış yere kon-
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muş olması yüzünden altüst olabilir. «Sizin dış poli- [ 
tikanız geçerli değil, tutarlı değil, hareketli değilsi
niz» dediğimiz vakit Sayın Başbakan kızıyor, «Bizim 
dış politikamız, bizim Kıbrıs sorununa düşündüğü
müz çözüm, Hükümet Programımızda yazılı» diyor, j 
Dış politika, Hükümet programlarında yazılı metin 
olmakla halledilmez. Dış politika, bir zamanlama işi
dir, dış politika bir üslup işidir, dış politika bir tu
tarlılık işidir, bir inandırıcılık işidir, bir eylem işi
dir dış politika. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Yazılı duracak orada, siz burada hareket
siz duracaksınız; dünya almış başını, gidecek.. Böyle 
dış politika yürütüldüğü görülmemiştir. 

Bir de buna devakuşu tutumu ekleniyor: Türki
ye'nin o sırada en hayatî sorunu Birleşmiş Millet
lerde görüşülüyor; Türk Dışişleri Bakanı o toplantı
ya katılmıyor; katılırsa iç politikada müşkül durum
da kalabilir diye veya kendisi, yapmak istediği istis
marları yapamaz diye düşünüyor. 

Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletlerde görüşülürken, 
böylesine hayatî bir dönemde Türk Dışişleri Baka
nının Pakistan'da işi nedir? Bunun faydası nedir; 
bu, devekuşu tutumundan başka nedir? Ve Cumhur
başkanımız Pakistan'da iken, Dışişleri Bakanımız 
Pakistan'da iken, Türkiye'nin ivazsız dostu Pakistan 
bile Birleşmiş Milletlerde Türkiye lehine, Türkiye ile 
beraber oy kullanmam'ştır. 

Değerli arkadaşlarım, demin de söylediğim gibi, 
hiçbir adım atmasak, olduğumuz yerde dursak, Kıb
rıs bir yere gitmez, Kıbrıs'taki Türk kesimi artık 
- çok şükür - bir yere gitmez. 1974 Türk Barış Hare
kâtı orada yeni bir tarihî aşamayı, bir daha siline
meyecek bir şekilde yazmıştır; ama dediğim gibi, I 
Türkiye bu konuda yapılması gerekenleri zamanın- | 
da ve gereği gibi yapmazsa çok şey yitirilebilir, yiti
rebilir. Neden?: Eğer bir memleketin dış politikası 
belli bir soruna - büyük veya küçük - saplanmış, pati
naj yapıyorsa, o ülke dünyada ilerleyemez, başka so
runlarını çözemez. Bir fikri sabit halinde muayyen 
bir tek soruna saplanmışsa - bugün Türkiye Kıbrıs 
sorununa saplanmış, dış politika, uluslararası ilişki
lerde patinaj yapar haldedir - eğer bir ülke dış poli
tikada bir tek soruna, saplanırsa, bütün dünyaya o 
sorunun dar açısından bakar ve tahrif edilmiş, ger
çeğe aykırı bir dünya manzarasiyle karşı karşıya 
gelir. . 

Şimdi düşününüz ki, gerçek şu: Türk Hükümeti 
bütün dünyaya Kıbrıs sorunu açısından bakıyor. Oy
sa, dünya Kıbrıs'tan ibaret değil, Dünya, hızla iler- } 
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leyen, karmaşık sorunlar içinde bocalayan, değişen, 
mütemadiyen bizim de yararlanabileceğimiz yeni 
olanakları ortaya çıkaran bir dünya; biz daracık 
bir bakış açısına kaplanmışız, «Şöyle yaparsak Kıb
rıs'ta ne olur, böyle yaparsak Kıbrıs'ta ne olur?.. 
Öyle yapa, böyle yapa Kıbrıs'ta bjle, Türkleri, ara
dıkları, bekledikleri huzura ve güvenliğe kavuştur
sak bile, gelecekle ilgili huzura kavuşturanlayız. Kıb
rıs'ta bir şey kaybetmeyiz; ama, Ege'deki haklarımı
zı alma yolunda, gerçekleştirme yolunda - bir yıl
dır anlamadığı görülüyor - hiçbir adım atma olana
ğını bulamayız bu durumda. 

Daha Barış Harekâtının üstünden bir ay geçme
den Sayın Demirel, «Hani bunun diplomatik çözü
mü?» diyordu. Aradan iki yıla yakın zaman geçti. 
Sayın Demirel, Adalet Partisi bir yıla yakın süredir 
Hükümette; hani bunun çözümü? «C. H. P. sırala
rından gülüşmeler) 

Hükümetin adı «Milliyetçi Cephe» ama, Ege'deki 
haklarımıza sahip çıkmaz; Ortak Pazar karşısında 
Türk sanayiini, tarımını, Türk işçisini koruyacak bir 
tık adım atmaz; komşu ülkelerden bazılarında Türk 
kre zulmedüdiğine dair haberler gelir, bunlara sesi
ni çıkartmaz; birlik içinde olan milleti düşman cep
helere böler, Türkiye birlik içindeyken 1974'te, dün
yada da güçlüydü, şimdi kendi içinde bölünmüş, dün
yada gücünü yitirmekte, yalnızlaşmakta. Türkiye'nin 
ulusal güvenliği bir yıldır askıda. Bu ne biçim milli
yetçiliktir? Bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak henüz anlayabilmiş değiliz. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sosyalistler milli
yetçi olamazlar, beynelmilelci olurlar. 

BÜLENT ECEVİT .(Devamla) — Mümkün de
ğil. Çünkü biz milliyetçiliği böyle lâfla söyleyemeyiz. 
Milliyetçiliğin çalımını yapmak bile ayıptır. Çünkü, 
milliyetçilik bir aslî görevdir. (C. H. P. sıralarından 
Bravo» sesleri, alkışlar) Bir memlekette, «Palitika 
y?.pıyorum» diyen kimse, milliyetçiliğini böyle caf
caflı bir şekilde ilân ediyorsa, saklamak istediği bir 
şey var demektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Biz, milliyetçiliğin gereğini Ege'de yap
tık, Ege'nin denizinde yaptık, gölünde yaptık; Kıb
rıs'ta yaptık; petrol şirketleri karşısında yaptık; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısında yapmaya 
başiadık. Kendi milletimizin çocuklarını birbirine 
kırdırarak milliyetçilik çalımı yapmaya kalkışma
dık. (Gürültüler) «Amerika'ya rağmen haşhaş ekt'ire-
m :z:en» diyen sahte milliyetçilere rağmen, haşhaş 
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ekimi iznini vererek milliyetçiliğimizi gösterdik. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, (alkışlar) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sosyalistler sahte 
milliyetçidir. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, uzatmak mı istiyor
sunuz efendim konuşmaları? (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bırakın arka
daşlar. Arkadaşlarım, böyle bir lâfla ilgilenmeye de
ğer mi? 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen cevap verme
yin efendim. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, Türkiye'nin ekonomik bakımdan bunalım için
de olduğunu söylemiştim; dış ilişkileri bakımından 
bunalım içinde olduğunu söylemiştim; siyasal ba
kımdan bunalım içinde olduğunu söylemiştim Cep
he Hükümeti döneminde. Şimdi bunalımlardan üçün
cüsüne geliyorum: Siyasal bunalım. 

Bunun açık belirtileri nelerdir? - Henüz çok şü
kür, bu - bir rejim bunalımına dönüşmedi ve inşal
lah da dönüşmeyecek; çünkü, Türkiye'de demokra
sinin faşist hükümet olsa bile yıkılmayacak kadar 
kökleştiğine inanıyorum, ama, ciddî olarak siyasal 
bunalım var ve gitgide ağırlaşıyor - Bunun belirtileri 
ne? Türkiye'de can güvenliği kalmadı, üniversiteli 
gençler için kalmadı, liseli, ortaokullu çocuklar için 
kalmadı can güvenliği; fabrikada işçi için kalmadı; 
yurtta yatan öğrenci için kalmadı. Komandolar so
kaklarda makineli tüfeklerle gençleri tararken, 
yavrusuyla tesadüfen o sokaktan geçen ana için, o 
ananın kucağındaki çocuk için can güvenliği kalma
dı ülkemzide. Ayrı mezheplerden yurtdaşlarımız, 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetteyken, araların
da en küçük bir olay olmadan, tam bir millî birlik 
bilinci içinde jraşıyorlardı. Şimdi, aynı mezhepten 
yurtdaşlarımızın yanyana yaşadığı yörelerde can gü
venliği kalmadı. Çıkarılan olaylar için, özellikle öyle 
yöreler seçilmekte, işyerlerinde can güvenliği kalma
dı. Yer yer Cumhuriyet Hajk Partisinin binalarına 
ağır saldırılar oluyor. Ben 1963 - 1965 arası tnönü 
hükümetleri döneminde Hükümet üyesi idim. Bir gün, 
Sayın Demirel'in Adalet Partisi yöneticileri arasında 
bulunduğu bir sırada, bazı gençler, Adalet Partisi 
Genel Merkez binasına doğru - o zaman Meclisin kar
şı tarafında olan - yürüyüşe geçmişlerdi. Biz Bakan
lar Kurulundaydık. Sayın tnönü haberleri izliyor
du, emir üstüne emir veriyordu; fakat yürüyüş dur-
durulamıyordu. O zamanki Emniyet Genel Müdürü
nü çağırdı, «Bunları sen dıırduramıyorsun. Benim 

zamanımda,' ben bir parti genel merkez binasına in
san saldırtmam» dedi. ««Getirin bana şapkamı, senin 
yapamadığın işi ben yapacağım, o gençleri durdu
racağım» dedi. Ondan sonra Emniyet Genel Müdü
rünün aklı başına geldi ve yürüyüşü önleyici tedbir
ler aldı. Ardından.. (Gürültüler) Bir dakika arkadaş
larım... Rahmetli bir büyük insandan bahsediyorum. 
Bazılarınızın burada tanığı olduğu bir olayı hatırla
tacağım. Adalet Partisi binasına bir saldırı oldu... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Senatörler dayak 
yedi.. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biliyorum. On
dan sonra ne olduğunu anlatacağım. (Gürültüler) 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ali Elverdi var
dı saldıranlar arasında şimdi milletvekili. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Maskesi düş
tü 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın rahmetli 
İnönü Başbakan olarak buraya çıktı, üzüntülerini 
bildirdi: «Böyle şeylerin olmaması için hükümetler 
ellerinden geleni yapmaya mecburdurlar» dedi. 

Şimdi, parti binaları basılıyor, taşlanıyor; Türkiye» 
de bir Başbakan var, umurunda değil, bir, «Geçmiş 
olsun» demeyi bile aklına getirmiyor. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Geçmiş olsun. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, evlerde bazı kimseler için can güvenliği 
yok. Bakan kışkırtıyor Başbakanlık binasının önünde; 
kışkırttığı gençler gidiyor, iki profesörün evine o ak
şam bomba atıyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— iki defa söyledin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Daha bin defa 
söylerim aklınız başınıza gelinceye kadar. Sizin tah
rikiniz yüzünden. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. Sayın 
Öztürk... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — İki profesörün 
evine bomba atıldı. Zahmet edip, insanlık gösterip, 
bir, «Geçmiş olsun» demediniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Teşvik eden 
onlar. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli' arka
daşlarım, Başbakanın yakınları ile ilgili bir yolsuz
luk olayının üstüne yürüyen Ticaret Bakanlığı Müs
teşarı görevinden uzaklaştırıldı. Susmadı diye evine 
bomza atıldı, evine ateş açıldı. (A. P. sıralarından, 
«Siz yaptırıyorsunuz» sesleri, gürültüler) Kendiniz 
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inanıyorsanız, bu sözü halkın önünde de tekrarla
yın da, biraz gülünç duruma düşün. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri/alkışlar) 

Bazı üniversitelerde, yüksekokullarda, öğretmen 
okullarında haftalardır, aylardır öğretim durmuş 
halde. Öğretimin devam ettiği yüksekokullardan bazı
larında, eğitim enstitülerinden bazılarında ancak 
belli bir gmpa bağlı öğrenciler derse girme cesare
tini gösterebiliyorlar. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yüzde üç. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Yurtlar, sınırla
rı birbirine kapalı düşman devletler gibi. Bir yurtta 
ancak belli düşünceden gençler, öbür yurtta ancak 
belli düşünceden gençler kalabiliyor. Çünkü, birbir
lerine güvenleri kalmamış. Güvenlik kuvvetlerinin gü
venliği, can güvenliği kalmamış. Yer yer kendi gö
zümle görmüştüm; izmir'de Bornova'da o, devlet 
kuvvetlerine yardımcı olma iddiasında bulunan ko
mandolar, Devletin jandarmasına ateş açtılar. 

Değerli arkadaşlarım, dün gece yarısı Ankara'da, 
Başkentte Site Yurdu yakınında bir kahvede arama 
yapıyor polis; bazı Ülkücülerin üzerinde.. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Kimdir bu Ülkü
cüler? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Onu siz bilirsi
niz. 

Bazı Ülkücülerin üzerinde silâh buluyor. (A. P. 
sıralarından anlaşılmayan bir müdahale) Ben ne ka
dar bildiğimi şimdi birazdan bazı belgeleri ile gös
tereceğim size. 

Değerli arkadaşlarım, bazı Ülkücüler üzerlerin
de silâhla yakalanıyor polisler tarafından. Soruştur
maları yapılmak üzere karakola götürülecek; Site Yur
dundan Devletin güvenlik kuvvetlerine yardımcı 300 
komando Ülkücü genç çıkıyor; polisleri dövüyor, si
lâhlarını ellerinden alıyor, yakalanan gençleri elle
rinden alıyor; polisleri oradan kaçıp gitme durumun
da bırakıyor. Bu, emnyietin açıklaması. Bunun 
hesalbını veremeyen bir hükümet, hükümet değildir; 
yerinde oturmak hakkına sahip değildir. (C. H. P. 
sıralarınldıan «Bravo» sesleri, aiUkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bazı polisler, çok az sayı
da polis vatandaşa zulmeder, ona ödül verilir; görevi
ni dürüstçe yapar gerçek polis, ona ceza verilir. (Çok 
şükür sayıları çok az öylelerinin) Bazı polis hâkime 
hakaret eder, o polise Hükünıcit sahip çıkar. Böyle 
(bir üJikede böyle bir Hükümetin idaresinde bunalım 
'olmasın da ne olsun? 
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Bizim derdimiz, illâ; Hükümet olmalı illâ kendi
miz Hükümet kurmak değil. Farz edelim biz Hü
kümet kuramadık, farz edelim siz Hükümet kuracak 
kadar da değil, 226'nın üstünde oy aldınız, Hü
kümette kaldınız; bu kafa ile, bu tutumla Türki
ye'yi bunalımdan kurtarabilir misiniz huzura kavu
şabilir misiniz? Kendi vicdanınızda bunun muhase
besini yapmanız gerekir. 

Aslında ben, Trabzon'da hâkime hakaret eden 
polisi suçlayamıyorum. Çünkü, Hükümetini örnek 
alıyor, yanlış bir örnek alıyor ama, alıyor. Hükü
metin kendisi adalete saygısız. TRT gübi bir Anaya
sa kuruluşu - gelişi güzel bir teşkilât değil - için 
açıkça Hükümet meydân okuyor bir yüksele mahke
meye. Bu durumda ben, Trabzon'daki komiseri 
ayıplayalbilirim ama, bir ölçünün üstünde suçlaya-
mam, kınayamam. Şimdi bu Anayasa kuruluşun
dan söz açılmışken şu hatırlatmayı da yapma gere
ğini duyuyorum: Bildiğiniz gibi, Danıştay, yeni 
TRT Genel Müdürlüğüne Cepfhe Hükümetince tayin 
ddilen yeni kimsenin de tayini ile ilgili olarak tehiri 
icra kararı vermiştir; bu da çok doğaldır, daha ön
ceki kararlarıyla tutarfıdrr. Daha önceki Genel Mü
dür, bir 'bilim adamına yaraşan onurlu davranış 
İçine girmiştir. Bir süre Hükümetin kararım bekle
dikten sonra «Ve, mademki Yüksek Mahkeme (Da
nıştay) benim burada bulunmamı yasalara aykın 
'buluyor; o halde benim buradan ayrılmam gerek» de
miş ve ayrıimısjtır. Simidi, bugün Genel Müdürlük 
mevkiinde bulunan zatın da, aynı bilim adamı hay
siyeti, onuru içinde hareket edip etmeyeceğini mil
let merakla beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Bornova'da Devlet kuvvet
lerine yardımcı komandolar, Devletin silâhlı kuv
vetine, jandarmasına saldırıyorlar, jandarma komu
tanı suçlanıyor. Laalettayin bir kimse, bir parti 
üyesi değil, iç güvenlik işlerinde kendisine özel gö
revler verilmiş bir Başbakan Yardımcısı çıkıyor, di
yor ki, «Bu jandarma komutanı aşırı solcudur. Ece-
vit'ten özel talimat almıştır». Bir Başlbakan Yardım-1 

cısı bu şekilde konuşuyorsa, söylediklerini ispat et
meye ve yalnız jandarma komutanından değil, Ece-
vitUen de hesap istemeye mecburdur veya kendisi 
Hükümeftıten - eğer zerre kadar haysiyet varsa kendi
sinde - ayrılmak zorundadır. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) Devlet kuvvetlerine böyle yardımcı olun
maz. Devleti» jandarmasına hakaret edilmez, iftira 
edilmez. Haydi, iftirayı bize yapın, hakareti bize 
yap:n, haksız suçlamayı bize yapın ama, siz, sözüm 
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ona Dovlatin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olacak
sınız; onlara en ağır, en haksız suçlamaları yapacak
sınız, bunu ispat etmek külfetine katlanmayacaksı
nız b'.le ye Barbakan susacak, bunları olağan işler 
ıgilbi karşılayacak. Böyle bir memlekette elbette bu
nalım olur, elbette huzur sağlanamaz. Jandarma
nın, polisin can güvenliği olmayan bir ülkede, va
tandaşın can güvenliği nasıl olabilir ve siyasal bu
nalım naisrl önlenebilir? 

Gene Hükümet ortağı bir partinin organı bir ga
zeteye göre, yalnız Blornıova'daki jandarma komuta
nı değil, Beytepe'döki, Hacettepe Üniversitesindeki 
görevli jandarma komutanları da solcudurlar ve bu 
Hükümeit üyesi partiyi tutan gazetenin iddiasına gö
re, şerefli Türk Ordusunun mensuplarına yaraşma
yan tutum ve davranışlarda bulunmuşlardır. Yarın 
öbür gün Site Yurdu yatkınlarında görev yapan ve 
^komandoların saldırısına uğrayan Türk polislerinin 
de böyle solculuk, aşırı solculuk ithamlarıyle, Hü
kümetten gelen ithamlarla karşılaştıklarını görürsek 
maalesef, hiç şaşmayacağız.! 

Tür'k polisine yapılan ıbü hakaretler, - bu saldı
rılar Türk Devletine yapılıyor demektir. Türk jan-
»darmasnıa yaıpılan bu saldırılar, Türk Silâhlı Kuv
vetlerine yapılıyor dernektir ve Sayın Başlbalkan bun
lar karşısında susmaktadır. Mıam ya haklıdır, ya 
haksız. Böyle bir itlham, böyle bir iddia cididî bir 
hukuk devletinde havalda duramaz; ortaya atılıp boş
lukta bırakılamaz. O iddia bir yere konar: Ya be
nim başınla, ya jandarma k'omutanınm, ya Türkeş'in, 
ya Dern'iıreTin. Böyle iddialar laf olsun diye söylen
mez. Bunlar Hükümet adamları tarafından söylen
di mi, arkası getirilmesi gereken iddialarıdır ve ar
kası getirilmez, gereği yapılmazsa bütün Hükümet 
'bunun sorumluluğu altında kalır ve ezilir; Başbaka
nından en sonuncu Bakanına kadar. 

Dsğerli arkadaşlarım, bu Hükümetin başlıca 
destekçisi ye başlıca sokak gücü olan bir derneğhr 
!başında, siyasal nedenlerle adam öldürmüş katiller 
yar; bunları belgeleriyle ispatladık. Bir değil, iki de
ğil, üç değil... Birisi, son genel başkan, birkaç gün 
önce ayrılan, adam öldürme'kten mahkûm. Ondan 
önceki genel başkanı bu derneğin, 1974 Kasımında 
Hacettepe saldırısından, ayrıca Fen Faikülitesinide ho
calarını silâhla tehditten, hakkında dava açılmış bi
ri. Şimdi, adam öldürmeye yardımdan aranıyor; fa-
'kat kayıplara kanşjmıs halde, biraz- önce bahsetti
ğim genç. Millî Eğitim Bakanının yakını, güvendiği 
Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürünün yanında balkon-
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da. duruyor; o sırada o Gazi Eğitim Enstitüsü Müdü
rü, o gençten aldığı güçle, gençleri kan dökmeye 
çağırıyor. Yanındaki genç bir süre sıccıra bir katil 
olayına karışıyor. Şimdi bu genç ortada yok. Hükü
metin veya Hükümet üyelerimden bir partinin bu gen
ci saklamadığına, Devletten kaçırmadığına inanabi
lir misiniz? . 

Aynı kuruluşun, derneğin daha önceki bir ge
nel başkanı, yine adam öldürmekten mahkûm; bir 
doktoru öldürmekten mahkûm. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sen banka soy
guncularından bahset. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ben banka 
soyguncularıyla Hükümet olarak işbirliği yapmış ol
saydım; bana ıher şeyi söylemeye hak kazanırdınız. 
Ben, katillerle işbirliği yapan bir Hükümetin bu yap
tığının ayıp olduğunu söylüyorum. (C. H. P. sıra
larından «Bravo»' sesleri, alkışlar 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Saip Koıay ne
rede? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Aynı partiden 
'bir başkası, yine adam öldürmekten mahkûm ol
muş, aftan yarar!anıp çıkmış ve her halde, siyaisal 
cinayetlerdeki tecrübesinden dolayı, o da, Milliyetçi 
Hareket Partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanlı
ğına getirilmiştir. 

Hacettepe Milliyetçiler Derneği Başkanı; o da, 
adam öldürmeye tam teşebbüsten mahkûm birisi.. 
Bunlar sadece birkaç örnek. Ayrıca, belgelen ile de 
kanıtladık, Hükümetten hâlâ cevap bekliyoruz, eğer 
verebilirlerse. 

İş ve İşçi Bulma işlemleri ile ilgili açık yasa hü
kümlerine rağmen, bu katillerin yönettiği dernek 
Hükümet ortağı partilerden biri ile ortaklaşa, iş ve iş
çi bulma aracılığı yapıyor. İfadesi de, kendi genelge
lerinde yazılı: «Devlet fabrikalarına yetişmiş ülkücü 
militan yerleştirmek üzere....» Bunları açıklıyoruz; 
bu katilleri, bu belgeleri açıklıyoruz ve Başbakandan 
bunun izahını, bunun tedbirini istiyoruz. Sayın Baş
bakan ne yapıyor? Bu katillerin yönettiği camia için
deki derneklere, toplantılarına başarı telleri gönderi
yor; parti yöneticilerini gönderiyor; bakanlar gidi
yor, başbakanlar gidiyor, mesajlar gönderiyorlar ve 
onların alkışlarını toplayacak nutuklar çekiyorlar. 
Böyle bir ülkede bunalım olmasına değil, ancak bu
nalım olmamasına şaşılabilir. 

Dediğim gibi, bir Hükümet üyesi partinin yurt dı
şında, dış ülkelerde örgüt kurması diplomatik olay 
oluyor; Hükümet hâlâ susuyor ve o parti de inadına 
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büyük bir umursamazlık içerisinde yeni kongreleri
nin ilânlarını veriyor yabancı ülkelerde. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de, «Demi-
rel zihniyeti»nin sonucu olarak, demokratik hukuk 
devletini içinden yıkmaya çalışan bir Hükümet var. 
Siyasal bunalım bunun sonucudur. Devlet düzenine 
karşı çıkıyor bu Hükümet; en azından, bu Hüküme
tin başındaki sayın Demirel. Bunu kendisi söylüyor, 
«Bu Anayasa ile Devlet yönetilmez» diyor. 

Öyle ise, hem de millet yetki vermediği halde, 
yönetmeye neden talip oldunuz? Bekleyin, evvelâ 
2/3 çoğunluğu kazanın, «Ben bu Anayasasayı değiş
tireceğim» diye milletin karşısına çıkın; 2/3 çoğun
luk kazanın, ondan sonra gelin hükümet kurun; 1/3 
olarak değil; % 33„ c/c 31 oyla değil. 

Biz düzen değiştirmekten söz ettik ve ediyoruz; 
ama biz hiç bir zaman, Anayasanın öngördüğü dev
let düzenine karşı olmadık. Tam tersine, birçok yön
leriyle Anayasaya aykırı olan ekonomik ve sosyal 
düzenimizi Anayasa doğrultusunda, Anayasa kural
ları içinde, Anayasaya uygun hale getirme anlamın
da bir düzen değişikliği istedik. Sayın Demirel'in 
istediği bu değil. Sayın Demirel, «Ben bu Anayasayı 
istemem» diyor, «bu Anayasa ile devlet yönetilmez» 
diyor ve kendi kafasındaki siyasal özgürlüklerin ala
bildiğine sınırlandığı, ancak girişim ve sömürü öz
gürlüğünün ve siyasal iktidar yetkilerinin sınırsız 
olduğu bir rejim özlüyor. Öyle bir rejime dünyanın 
hiç bir yerinde, demokratik rejim denemez. 

Türkiye'de kanlı olaylar kesilmişti ama, Cephe ha
reketi ile yeniden kan dökülmeye başladı. Adalet Par
tisine defalarca el uzattık «Birlikte ülkeyi yönetenle
yiz ama, birlikte demokrasiyi kurtarmaya çalışabiliriz. 
Bunun için, .en azından, işbirliği yapabiliriz» dedik. 
«Demokrasiyi korumakta anlaşalım» dedik; «Bunun 
içCn bir Hükümet kurmaya gerek yok» dedik. İki 
ayrı takım aynı sahada maç yaparlar; karşıttırlar, fa
kat kurallarda anlaştikları için maç yapabilirler. Biz, 
eğer demokrasinin kurallarında anlaşarnıyorsak, Tür
kiye'nin iki büyük partisi neyin maçını yapıyoruz? 
Bir taraf rugby, bir taraf futbol oynayarak sahada 
maç yapılmaz. Demokrasinin kurallarında anlaşmaya 
mecburuz. 

Kim kimin isteklerine uyacak? Ne siz bizim is
teklerimize, ne biz sizin isteklerinize; Anayasaya uya
cağız. Demirel'in hayalindeki, özlemindeki Anaya
saya değil, Türk Milletinin oylarıyle yürürlüğe girmiş, 
metnine göre andiçtiğimiz Anayasanın gerektirdiği de
mokrasiye uyacağız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
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sesleri, alkışlar). Ama, Sayın Demirel buna razı değil 
ve buna razı olmadığını da açıkça söylüyor. 

Biz, «Demokrasi kurallarında anaşmalıyız» der
ken, demokrasinin kurallarını kendimiz icat etmeye 
kalkışmadık. Bu kurallar Anayasamızda yazılı; örnek 
aldığımız özgürlükçü demokrasilerde uygulanıyor..De
dik ki, «şiddet olaylarına, ama her türlüsüne, hepimiz 
karşı çıkalım». Fakat, şiddet olaylarına, şiddet olayla
rından bir kısmına, kimisi, «Bu meşru savunmadır» 
dedi, kimisi, .«Devlet kuvvetlerine yardımcı oluyoruz» 
dedi; kimisi, derneklerine mesajlar gönderdi, çiçekler 
gönderdi, temsilciler gönderdi. Şimdi biran için ta
savvur edin: 12 Mart öncesinde DEV - GENÇ'in bir 
kongresine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
başarı dileği mesajları ve çiçekler göndermiş, parti 
yöneticilerini göndermiş olsaydı ne olurdu. Kıyamet 
kopardı, yıllarca başımıza kakardınız. 

Şiddet eylemine karşı iseniz, sağcı solcu ayırımı 
yapmadan karşı olursunuz. Kim inançlarını, fikirlerini 
kabul ettirmek için silâha, zorbalığa başvuruyorsa, 
«Bu acaba sağcı mı, solcu mu?» demeden, onun kar
şısına aynı şekilde çıkarsanız, o zaman sizin ger
çekten şiddete karşı olduğunuza inanırız. Bana, Sayın 
Demirel öteden beri, «Sen bir defa bile solcu şiddet 
eylemcilerini kınamadın» dedi. Defalarca bu kürsü
den, kendisi burada dinlerken, kınadım. Duymazlıktan 
geldi veya unutmuş gibi göründü. Kitap bastırdım. 
1968'den itibaren, ilk şiddet olayında, Dolmabahçe'de 
bir Amerikalı denizcinin denize atıldığı, benim an
layışıma göre şiddet olayı niteliğindeki ilk olayın 
Türkiye'de başladığı günden itibaren, ben, şiddet ola
yına karşı oldum. Solcudan da gelse karşı oldum, sağ
cıdan da gelse karşı oldum. Şiddet eylemine başvuranı 
zaten kendi anladığım manada solcu saymadım, on
lara elimi uzatmadım. Bu kürsüden 1971 başlarında, 
«Biz, kendilerini solcu sanan sahte devrimcilerin kanlı 
ellerine ellerimizi vermeyiz» diye haykırdım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ,alkı,jlar). 

Şimdi, Sayın Demirel'e soruyorum: «Biz gençle
rin üstüne ateş açan - ve derneğin de adını belirte
rek söyledim - gençlere ateş açan, gençleri öldüren, 
polisleri öldürmeye kalkan, jandarmalara saldıran Ül
kücülerin, Ülkü Ocaklıların kanlı ellerine ellerimizi 
vermeyiz» diyebilir mi, diyemez mi? Diyemedikçe, 
bu Devleti idare edemez; bu memlekete huzur getire
mez, barış getiremez; Türk çocuklarına can güvenliği 
getiremez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Fazla bir şey istemiyorum; bundan beş yıl ön
ce bu kürsüde, gene ben burada, gene Sayın Demirel 



M. Meclisi B : 57 16 . % . 1976 O : 3 

orada otururken, benim DEV • GENÇ için söyledi
ğimi Sayın Demirel'in bugün Ülkü Ocakları için söyle
mesini istiyorum. O bunu söylemedikçe, «Aramızda 
diyalog yok» diye şikâyet etmeye hakkı yoktur. Bir 
parti ya katillere elini uzatır, ya bizim uzattığımız 
eli sıkar. İkisini birden tutamaz, ikisini birden sıka
maz. Biz katillerle işbirliği yapanlara zaten elimizi 
uzatamayız. Evvelâ onlardan elinizi çekersiniz, onların 
kongrelerine parti yöneticilerinizi göndermekten vaz
geçersiniz; onların hizmetine giren kimseyi, Millî 
Eğitim Bakanlığından uzaklaştırırsınız; polise hakaret 
ettikleri vakit onlara haddini bildirirsiniz; ondan son
ra bizimle diyalog kurma hakkını kendinizde görebilir
siniz. 

Sayın Başbakan, benim bu konudaki geçen yıl Ara
lık başlarında yaptığım son çağrıma, birkaç gün son
ra ben yurt dışındayken cevap verdi ve «Tehlikenin 
beynelmilel komünizmde olduğunda birleşelim, rejim 
için işbirliği yapalım» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, ben Türkiye'ye karşı şu teh
like var, bu tehlike var veya yok gibi, bununla ilgili 
bir işbirliği değil; demokrasi için, Türkiye'de can gü
venliği için, huzur için bir işbirliği teklif ediyorum 
ve «demokrasinin ne olduğunda anlaşalım» diyorum. 
O da şunun için önemli; Türkiye'ye tehlike komünizm
den geliyor olabilir, faşizmden geliyor olabilir, bey
nelmilel komünizmden veya belli bir memleketteki 
millî komünizmden geliyor olabilir, anarşizmden geli
yor olaibilir, şundan bundan geliyor olabilir; ama de
mokrasiye inanıyorsak, bunun tedbirini demokrasi ku
ralları içinde alacağız. Onun için, «Gelin, bu kurallar
da anlaşalım» dedik. O, «Hayır tehlikede anlaşalım» 
dedi. Peki, diyelim ki komünizm tehlikesi var, faşizm 
tehlikesi var, anarşizm var, hepsi var; ama bunlarla 
nasıl mücadele edeceğiz? «Özgürlükçü demokrasi ku
rallarının içinde kalarak bunlarla mücadele etmenin 
yolu nedir? Evvelâ bunda anlaşmalıyız» dedik; fakat 
Sayın Demirel anlamazlıktan geldi. 

Şimdi, dünyada bugün 1976 yılında, beynelmilel 
bir komünizm var mıdır, yok mudur bunu bilmiyo
ruz; hep lâfını dinliyoruz Sayın Demirel'den ama.. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Bir dakika arkadaş
larım, nerede üslenmiştir, hangi ülkede üslenmiştir? 
Kimler eliyle marifetlerini yürütür bu beynelmilel ko
münizm denen şey? Sayın Demirel buraya çıkmalı, 
bunun izahını vermeli, bize bilgi lütfetmelidir. («Vere
cek zaten» sesleri) Şimdi ben zaten bu bilgileri ver
mesi için kendisine bazı kapılar açacağım, hatta bazı 
demokratik zorlamalar yapacağım. (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler). 

' Değerli arkadaşlarım, demokrasi, tehlikeler kar
şısında vazgeçilen bir şey değildir. Demokrasi bir 
memlekete, millete, halka yönelen bütün tehlikeleri in
sanca tedbirlerle, davranışlarla önlemek için benim
senen bir rejimdir. Demokrasi, belli tehlikeler öne sü
rülerek veya bahane edilerek ikide bir rafa kaldırı
lan bir rejim değildir. Tehlikeler karşısında daha çok 
sarılmak gereken bir rejimdir. Sayın Demirel'in, şim
di değil, yalnız Cephe Hükümeti döneminde değil, 
ilk Başbakanlığa adımını attığı günlerden beri (1965' 
ten beri) taktiği ülkede şiddeti kışkırtmak, şiddetin bir 
türüne bir süre göz yummak, hatta onu da el altın
dan dolaylı olarak kışkırtmak; bir başka türünü açık
tan desteklemek, onları çatıştırmak; sonra da, «İşte 
görüyorsunuz, ülke böyle yürütülmüyor, yönetilemi-
yor; bu Anayasa ile yönetilemiyor; bu özgürlüklerle 
Hükümet edilemiyor» demek ve Anayasayı değiştir
mek için, kendi gönlüne göre Hükümet yetkilerinin 
sınırsız olacağı bir çağ dışı rejim kurabilmek için, 
gerekçe hazırlamak. Sayın Demirel'in amacı bu. 
Amacının bu olduğunu, daha Hükümete adımını atar
ken göstermeye başladı. Hatırlayınız, Başbakan olur
ken Sayın Demirel'in ilk sözlerinden biri, halkı Dev
lete karşı silahlanmaya çağırmak oldu. 

Değerli arkadaşlarım, biz en güç koşullar altında, 
en çetin bir dönemde (1974 yılında), ülkenin bu Ana
yasa ile, bu özgürlüklerle, bu rejimle, bu rejimin ge
reği olan özgürlüklerle barış içinde yönetııebileceğini 
gösterdik. Milletin, içeride birlik halinde dışarıda 
güçlü olabileceğini gösterdik ve o güçle, içerideki 
birliğinden aldığı, özgürlük içerisinde oluşturulan bir
liğinden aldığı güçle, bütün dünyaya haklarını kabul 
ettirebileceğini gösterdik. Şimdi ise, Türkiye, içeride 
cephelere bölünmüş, dünyada yalnız ve güçsüz «Mil
liyetçi» denen cephenin bir yılda ortaya çıkardığı acı 
tablo bu. 

Şiddet eylemleri yüzünden veya şiddet eylemlerini 
bahane gibi, gerekçe gibi kullanarak rejim değiştir
mek, aslında şiddete boyun eğmektir, şiddeti başarılı 
kılmaktır; şiddete, hak etmediği, lâyık olmadığı bir 
zaferi kazandırmaktır. Batı demokrasilerinde zaman 
zaman, kendilerine özgü belli nedenlerle, bizdekinde 
de daha ileri ölçüde şiddet eylemleri olur; ama hiç 
bir devlet adamı, bu demokrasilerin kökleşmiş oldu
ğu ülkelerde hiç bir devlet adamı, hiç bir aklı başın
da siyaset adamının, bu gerekçe ile, «birtakım kimse
ler şiddet eylemlerine başvuruyor» diye, rejim deği
şikliği anlamına gelecek tedbirler, yetkiler elde etme
ye kalkıştığı görülmemektedir; bunu akıllarından bi-
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Ie geçirmezler; çünkü «Eyvah, şiddet geliyor» diye 
demokrasiden vazgeçmenin, demokrasiyi yozlaştırma
ya razı olmanın şiddete yenilmek olduğunu, şiddete 
teslim olmak, boyun eğmek olduğunu bilirler. Şiddeti 
siyasette bir araç olarak kullananlar, sağcı veya solcu, 
şiddeti siyasette bir araç olarak kullananlar, bir kez 
kendilerinde bir toplumu baskı altında rejim deği
şikliğine zorlama gücünü bulurlarsa, bunun sonu gel
mez. Zorlamaları sonucunda ortaya çıkan rejim, 
kendi aleyhlerinde olabilir, ama yılmazlar, cüretleri 
artar, «demek ki, oluyormuş»' derler; «bir sefer zor
ladık, istemediğimiz bir rejim geldi, bir defa daha 
zorlayalım, bu sefer bizim istediğimiz gelir; demek 
ki, bu iş zorla, oluyormuş» derler. Zora başvurma 
hevesini kırmanın yolu, zoru şiddeti bahane ederek 
özgürlükçü demokrasiyi yozlaştırmaya, değiştirmeye 
kalkışmamaktadır. Oysa, Sayın Demirel bunu yapı
yor; bir yandan kışkırtmacılığını yapıyor, yaptırtı-
yor, bir yandan da «bakın, bu şiddet eylemleri var» 
diye özgürlüklerde kısıntılar istiyor. İşte, şiddete bo
yun eğmek, zorbalığa boyun eğmek budur. 

Sayın Demirel'in rejim anlayışı bir çok bakım
lardan Türk demokrasisi için bir talihsizlik. 11 Şubat 
1976 günü kendi partisinin Temsilciler Meclisinde 
Sayın Demirel şöyle diyor : ,«30 senelik Türk demok
rasisinde, millet kendi getirdiği siyasî iktidarı kendisi 
uzaklaştırmanın tadını henüz tatmamıştır.» 

Cumhuriyet Halk Partisi 1950'de bir örnek ver
di, bu yetmiyor; kendi kurduğu Devletin yönetimin
den, milletin iradesine boyun eğerek, ta 1950'de ay
rıldı. Daha sonra neden olmadı bu? Olmayışının ne
denleri var : «Bulun çoğunluğu, düşürün» zihniyeti 
ve çoğunluk bulunamaması, sağlanamaması için her 
türlü ahlâk dışı yönteme başvurulması. Sağlıklı de
mokraside partiler yalnız sayısal çoğunlukla değil, 
zomnlukla değil, siyasal zorunlukla da hükümeti bı
rakabilirler, hükümeti bırakabilmelidirler. Cumhuri
yet Halk Partisi 1974'te bunun örneğini verdi; ama 
Sayın Demirel'in bunu aklı almıyor, «Nasıl olur da, 
bir parti hükümete gelir, sayısal bir zorunluluk orta
ya çıkmadığı halde, Meclis onu düşürmediği halde, 
hükümetten ayrılabilir? Her halde bir maksadı var»1 

diyor; aklı almıyor çünkü; «Her halde bu kaçıyor» 
diyor. <C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Oysa değerli arkadaşlarım, inanmadığı bir şeyi 
yapmaktansa, inanmadığı bir şeyi yaparak hükümet
te kalmaktansa, hükümetten ayrılmayı göze alanlar 
da vardır bu dünyada; veya inandığı şeyleri yapamı
yorsa, hükümetten ayrılmayı sayısal zorunluk hale 

gelmeden göze alanlar da vardır. Bunu yapabilenler 
ve göze alanlar demokrasiyi yaşatırlar. «Bir defa gel-
dimmi, gitmem; bulun 226'yı düşürün» diyenler ve 
226'nın bulunmaması için her tertibe başvurabildiler, 
bir memleketi ancak Demirel'in sürüklediği gibi, son 
on yıl içinde en az iki kez sürüklediği gibi, siyasal 
bunalıma sürüklerler. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Aynı şekilde, demokraside sayısal çoğunluk, her 
zaman siyasal çoğunluk olmaya da yetmez. Teşbihte 
hata olmaz : Armutlarla elmaları toplar gibi, ayrı 
ayrı şeyleri toplar gibi, ayrı partilerin oylarını birbi
rine ekler, «< Bizim sayısal çoğunluğumuz var» dersi
niz; ama bugün olduğu gibi, siyasal çoğunluk olma
dığınız ortaya çıkar; memleketin ekonomisini idare 
edemezsiniz, dış politikasını yürütemezsiniz, memle
kette huzur sağlayamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, son bir kaç gün önce bir 
İngiliz gazetesinde okudum; Hollanda Hükümeti, 
Hollanda'daki Koalisyon Hükümeti tehlikede; istifa 
etmesi söz konusu. Sebebi? işyeri temsilinin fabrika
lardaki işçi temsilinin biçimi üzerindeki anlaşama-
mak. Bunu Sayın Demirel'in aklı alıyor mu? (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler) Fabrikada işçi temsil siste
minde anlaşamadığı için bir koalisyon ortaklığını bı
rakabilmek. İşte, Sayın Demirel'in aklı bunu aldığı 
gün demokrasiyi anlamış olacaktır. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Biz o noktada değil, Türkiye'nin dış politikasını 
yürütmekte tıkanıklığa gelmişiz. Ben «Bu noktada 
Türkiye'nin dış politikasında adım atamazken, hükü
met olma hakkını kendimde göremiyorum» demişim, 
ayrılmışım; «Sen, hükümetten kaçtın»ı diyor; çünkü, 
anlamıyor. Siyasal nedenle hükümeti bırakabilmeyi 
anlamıyor. Bunu anlamadıkça demokrasiyi anlama
mış olacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Demirel, «Demokrasi, çoğunluğun aldan-
mayacağı kesin kaidesine dayanır» diyor. Fakat, bir 
süre için aldatılabilir; ama ne yapar aldatılınca, al
dandığını anladığı zaman? Düşüncesini, oyunu değiş
tirir halk. Demokraside halkın, demokraside çoğun
luğun erdemi budur. Nitekim, Adalet Partisine geniş 
şanslar vermiştir; fakat onun ülkeyi kısa zamanda 
nasıl bir rejim bunalımına soktuğunu gördükten son
ra oylarını bir çırpıda !% 52'den, % 33'e düşürmüş
tür. Evet, Sayın Demirel haklı; çoğunluk yanılmaz. 
Kısa süre için yanıltılabilir; fakat yanılgısını, demok
rasi işliyorsa, gene kısa sürede giderir. 
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Demokrasilerde siyasal çoğunluk, olabilmek o 
kadar önemlidir ki, yerleşmiş özgürlükçü demokra
tik rejimlerde siyasal partiler, hükümetler sık sık bi
limsel yöntemlerle kamuoyu yoklamaları yaptırırlar. 
Eğer çoğunluk, eğer halk belli bir konuda hükümet 
aleyhine dönüşmeye başlamışsa, iki şeyden birini ya
parlar : Ya yanlışlarını düzeltirler, ya hükümetten 
ayrılırlar. Sayın Demirci ne yapar? «Pilavdan döne
nin kaşığı kırılsın» der. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler) 

Bu şekilde demokrasi yürümez; günün birinde 
korkarım rejim kırılabilir, 12 Mart'ta kırıldığı gibi. 
Ama ben her şeye rağmen, Demirel Hükümetine rağ
men, bu kez Türkiye'de demokratik rejimin dayana
cağına inanıyorum. 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Sağlam bir alterna
tif bulsa belki devredecek; ama bırakıp da kaçıyor
sunuz siz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — İşte, hâlâ anla
mamışsınız. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — îşte ufak şeyleri an
layamıyoruz biz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Demokrasinin 
en önemli unsurlarından biri, yine Sayın Demirel'in 
bilemediği, anlayamadığı bir unsur, hesap vermektir. 
«Bulun 226 oyu gücünüz yetiyorsa, bana hesap sorun» 
demek marifet değildir. Kamuoyunda kendisi hak
kında ciddî tereddütler uyandırdığını fark ettiği vakit 
bir Başbakan, bir siyaset adamı, kendisi hesap ver
meye talip olur; Meclisten kaçmaz, grupunu Meclis
ten kaçırmaz, hesap vermemek için. (C. H. P. sıra
larından «Bravo»1 sesleri, alkışlar) «Ben, yalnız AL 
lan'a ve millete hesap veririm» diyor. Kimin, Allah'a 
nasıl hesap vereceğini kimse bilemez. Demokratik 
layik hukuk devletindeyiz. Biz, millete verilecek hesa
ba karışırız, onunla ilgileniriz, o kadarına haddimiz 
ve aklımız yeter. _ 

Millete hesap vermenin yollan nedir?. Millete se
çimde hesap verilir; millete, millet temsilcilerinden 
oluşan Meclis önünde hesap verilir; millete, Anaya
samızdaki ifadeye göre, millet adına adalet görevini 
yapan adalet önünde hesap verilir; fakat Sayın De
mirel bunların hiç birini kabul etmiyor ve onun için 
de, Türkiye, Demirel yönetimlerinden bunalımlara sü
rükleniyor. 

(«Bununla onun ne alâkası var?» diyeceksiniz. 
Bu alâkayı, bu ilişkiyi benden çok daha önce Ada
let Partisi sıralarında oturmakta olan bir sayın mil
letvekili kurdu. O sırada sıkıyönetim mahkemesinde 

üyeydi ve Sayın' DeraireFin yakınlanyle ilgili yolsuz
lukların hesabını vermekten kaçmasının, Türkiye'yi 
siyasal bunalıma sürüklemekte bir etken olduğunu 
mahkeme kararına geçirdi. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Demek ki, kamuoyunda ciddî tereddütler uyan
dığı sırada sorumlu mevkilerde bulunan devlet adam
ları hesap vermekten kaçıyorlarsa, sayısal çoğunluğu 
olduğu zaman sayısal çoğunluğuna güvenerek kaçı
yorsa, sayısal çoğunluğunun olup olmadığı şüpheli 
olduğu vakit Meclisten kaçarak hesap vermekten 
kaçıyorsa, o ülkede elbette bunalım olur. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, biraz önce sözünü ettiğim Sayın Adalet 
Partili milletvekiline değinmişken, bu «beynelmilel 
komünizm»! konusuna yeniden döneceğim; çünkü 
maalesef, bu konudaki iddialar Türkiye'nin bir iç so
runu haline getirildi. 

29 Ocak günlü gazetelerin yazdığına göre, bu sa
yın milletvekili, emekli general, eski sıkıyönetim mah
kemesi üyesi.... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Başkanı, Baş
kanı. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Uzun saçlı 
general. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Başkanı, 28 
Ocak günü Adalet Partisi Grupunda projeksiyonlu, 
belgeli bir konuşma yapıyor - gazetelerde okudum, 
yalanlanmadı - ve bu konuşmasında Sovyet Rusya' 
nın Türkiye üzerindeki emellerini anlatıyor. Gazete
lerin yazdığına ve yalanlanmayan haberlere göre, 
Rusya'nın Vietnam, Kore, Angola ve Lübnan gibi 
Türkiye'yi de bölüp, birbiriyle vuruşturmak istediği
ni açıklıyor; basında, üniversitede, TRT'de sendika
larda ve başka kuruluşlarda Rusya hesabına faaliyet 
gösterenler bulunduğunu öne sürüyor. Gazetelerin 
haberi, dediğim gibi, 29 Ocak günü yayınlandı; epey 
zaman geçti ve yalanlanmadı. 

Şimdi Sayın Başbakana soruyorum : Eski sıkıyö
netim mahkemesi başkanı, emekli general, bugünkü 
Sayın Adalet Partisi milletvekilinin bu iddiaları doğ
ru mudur? Doğru ise, Sayın Başbakan, Sovyetler 
Biriliği ile Türkiye arasında yakın dostluğun ve işbir
liğinin öncüsü olmakla övünmesini nasıl açıklarlar? Bu 
konuda da açıklamasını bekliyorum. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Rejim ayrılıkları, dostluk ilişkilerine engel değil
dir; bu çok doğru ve uygarca bir görüş; ama, rejim 
değişikliği, rejimlerimizin farklı oluşu başka; Türkiye 
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üzerinde sayın Adalet,Partili milletvekilinin belgeler
le, projeksiyonlarla anlattığı gibi bölücü emeller bes
lemek başka, o yönde faaliyet göstermek başka. O 
yönde faaliyet gösterdiği kendi grupunda açıklanan 
bir devletin Başbakanı ile normal dostluk ilişkisi kur
makla kalmıyor, Milliyetçi Cephenin Sayın Başkanı, 
mutadın dışına, protokolün dışına çıkarak, onu yurt 
içinde bir şehre götürüyor, bir fabrikanın temel at
ma töreninde bir de nutuk çekiyor. Bunu Sayın Baş
bakan nasıl açıklar merak ediyorum ve cevabını bu 
görüşmeler sırasında alacağımızı ümit ediyorum. 

Bu sorum, dostluğuna önem verdiğimiz Sovyetler 
Birliği hakkında, bizim, Adalet Partili sayın üyenin 
kendi grup toplantısında belirttiği ölçüde veya tür
den kuşkular beslediğimiz anlamına gelmez. Biz bü-, 
tün komşularımızla dostluğa ciddî olarak önem ve
ririz; fakat Sayın Başbakanın yaptığı, olağan dost
luk jestlerinin çok ötesinde, alışılmamış bir jesttir. 

Şimdi, eğer Adalet Partisi Grupunda yapılan açık
lamalar doğru ise. Başbakan bunu söylemeli ve Sov
yetler Birliği ile kurduğu bu derecede yakın dostlu
ğun ve işbirliğinin hesabını vermelidir. Eğer, sayın 
milletvekilinin söyledikleri veya sayın milletvekiline 
atfen bir grup haberi olarak gazetelerde çıkanlar doğ
ru değil ise, yanlış ise, yanlış bilgilere dayanıyor ise, 
Sayın Başbakan bunu da belirtmelidir ve uluslararası 
ilişkilerimizi etkileyebilecek böyle iddiaların kendi 
grupunda ileri sürülmesi üzerine ne işlem yaptığını 
millete açıklamalıdır. 

«Ben her şeyi yaparım, her türlü çelişkinin içine 
girerim; toplum bunları hazmeder» demek demokra
siye saygısızlık olduğu kadar, halka da saygısızlıktır. 
Demokraside hiç bir çelişki gözden kaçmaz. Her çe
lişkinin hesabı mutlaka sorulur ve her çelişkinin hesa
bı eninde sonunda verilir. Verilemiyorsa da ağır, 
ciddî bir çelişki ise, bunun cezası çekilir. 

Diyelim ki, Sayın Başbakan, Sayın Adalet Partili 
Milletvekilinin açıklamalarının, iddialarının yanlış, 
asılsız olduğunu söyledi. Yanlışsa, o zaman Sayın 
Başbakan, Türkiye'ye karşı beynelmilel komünizm 
tertiplerinin hangi ülkeden veya ülkelerden, kimler 
eliyle, nasıl yönetildiğini açıklamalıdır. Bununla da 
yetinemez, bununla da kalamaz. Bunun hesabını, iza
hını sormayacaksak, neyin soracağız bu Mecliste? 
Türkiye'ye karşı bu, «beynelmilel komünizm» denen 
şsyin. bölücü, yıkıcı tertiplerini yürüten devlete veya 
devletlere karşı yalnız Türkiye'de değil, dünyada ko
münizm tehlikesini önlemek üzere kurulduğunu iddia 
eden bu Cephe Hükümeti bugüne kadar ne tedbir al

mışın-? Nasıl bir protestoda bulunmuştur? Nasıl bir 
tepki göstermelidir? Millet Meclisi olarak. bunların 
izahını istiyoruz Başbakan Sayın Demirci'den. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

14 Ocak günü Adalet Partisi Grupunda yaptığı 
konuşmada Sayın Demirci - resmen açıklandığına 
göre - şöyle demiş : «Bugün dünyada bir nizam kav
gası vardır. Dünya komünist devletini kurmak iste
yenler aktif, bunun dışında, karşısında olanlar pasif 
durumdadırlar.»' Ayrıntısına girmiyorum, içinden çı
kamayız. 

Dünya komünist, devletini kurmak isteyenler kim? 
Ruslar ile Çinliler, kimse bilmeden gizli bir anlaşma 
yapmış, aralarındaki bütün ihtilâfları halletmişler de, 
onlar "mı? Arnavutluk mu? Çekoslovakya mı? Ro
manya mı? Bulgaristan mı? Yugoslavya mı? Bile
miyoruz... «Her halde Sayın Demirel'in bir bildiği 
vardır» diyoruz; ama bu konuyu, işin bu tarafını o 
kadar da merak etmiyoruz. 

Tekrarlıyorum : «Bugün dünyada bir nizam kav
gası vardır. Dünya komünist devletini kurmak iste
yenler aktif, bunun dışında, karşısında olanlar pasif 
durumdadırlar.» diyor Sayın Demirel. Bu kadar aktif 
olduklarına göre, bu, dünya komünist devletini kur
mak isteyenler, hele Türkiye üzerinde, Türkiye ile 
ilgili emelleri bakımından bu kadar aktif olduklarına 
sayın Başbakan gerçekten inanıyorsa, bölgeler ara
sında aktif bir işbirliğine Sayın Başbakan gerçekten 
inanıyorsa, nasıl olup da komünist ülkelerle bu kadar 
yakın dostluk ilişkileri ve işbirliği içine girebiliyor? 
Bunun izahını yapmalıdır. 

Ben bu dostluk ve işbirliği ilişkileri içine girmesini 
eleştirmiyorum, sözlerim yanlış anlaşılmasın, bir çe
lişkinin izahını istiyorum. Hem denecektir ki, «Tür
kiye'de, dünyada komünizm aktif bir tehlike; dünya 
komünizm devletini kurmak isteyenlerin Türkiye üze
rinde emelleri var»; hem de tek tek, belki bir ikisi 
şimdilik kaldı, o ülkelerin hepsiyle yakın dostluk iliş
kileri kuracaksınız. Hangileri ile? Rusya ile kuracak
sınız, Romanya ile kuracaksınız, Bulgaristan ile ku
racaksınız, Yugoslavya ile kuracaksınız. İnsanın ak
lına bir şüphe geliyor, «Acaba Türkiyeyi bölme he
vesine kapılan komünist devlet Arnavutluk olmasın?» 
diye. (C. H. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri ve alkış
lar) Tabiî, Türkiye'yi bölmek isteyen değil, dünya 
komünist devletini kurmak isteyen devlet acaba Ar
navutluk mu? Çünkü, bildiğimiz kadar, henüz bir. 
tek Arnavutluk ile çok yakın ve dostane ilişkiler kur* 
madiği kaldı, diğerlerinin hepsi ile kurdu. 
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Biz, dediğim gibi «Niçin bu ülkelerle dostluk iliş
kileri kurdun, geniş ekonomik yardımlar kabul ettin?» 
bunun izahını istemiyoruz, bunun hesabım sormuyo
ruz; bir açık çelişkinin izahını istiyoruz. «Ben hem 
böyle derim, hem böyle derim. Ben, hem ülkede ko
münizme karşı çalım satarım, komünizm tehlikesin
den bahsedip Cumhuriyet Halk Partisini tehdit ede
rim, heımde gider komünistlerle, komünist ülkelerle, 
Ecevit'in kuramayacağı ilişkiler kurarım» diye çalım 
yapamaz. Demokraside böyle çelişkilerin, böyle aca
yip davranışların yeri yoktur. Hiç ummadığınız kimse 
çıkar, bunun hesabını sizden, bugün benim sorduğum 
gibi sorar Sayın Başbakan. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Kaldı ki, gerçekten, «beynelmilel komünizm» de
nen, Sayın Demirel'in bildiği nesnenin Türkiye üze
rinde bölücü tertipleri ciddî boyutlara ulaşmış ise, 
bu konuda izlenen... 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Yok 
mu, sizden soruyoruz, yok mu? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bilmiyorum, 
Demirci'den istiyorum izahını; dinleyeceğiz, DemireF 
den dinleyeceğiz. Hangi memleketten geliyor, kimler 
eli ile geliyor, kimler eli ile uygulanıyor ve o memle
ketlere karşı ne tepki göstermiştir Cephe Hükümeti? 
Soruyu ben sordum; ben muhalefetim, Hükümetten 
bir soru soruyorum, siz lütfen susun. 

Değerli arkadaşlarım, her halde bu sorun, dünya
da bu kadar aktif olan... (Niğde Milletvekili H. Avni 
Kavurmacıoğlu ile Kocaeli Milletvekili İbrahim Ak
doğan arasında karşılıklı tartışmalar, İbrahim Akdo-
ğan'ın H. Avni Kavurmacıoğlu'nun üzerine yürü
mesi) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Sayın Akdoğan, 
lütfen yerinize oturun efendim. Sayın Kavurmacıoğlu, 
lütfen oturun. 

Sayın Ecevit, yarın da çalışacağız efendim, lüt
fen... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sözlerime devam ediyorum. 

Dünya komünist devletini kurmak isteyenler bu 
kadar aktif; fakat Hükümet, görüşüne göre, bu teh
likeye karşı dış ilişkilerinde aktif değil, yurt içinde 
aktif, dış ilişkilerinde pasif; dünya komünist devleti
ni kurmak isteyenlere karşı içeride aktif, içeride faal. 
Kaldı ki, yurt içinde izlenen tuutm da, eğer komü
nizm Türkiye için gerçekten Demirel Hükümeti za
manında ciddî bir tehlike haline gelmişse, o tehlikeyi 
büsbütün büyütecek niteliktedir. Türkiye'nin bu gün

kü en büyük partisi, milletin son seçimlerde, son Se
nato seçimlerinde % 44'e yakın oyunu almış bir 
parti, kimi zaman komünistmiş gibi gösterilecek, ki
mi zaman komünizmin hamisi imiş gibi gösterilecek, 
bunun gayri samimî olduğu da bilinecek; o partinin 
kendi içindeki aklı başında, sağduyulu üyeleri tara
fından, «Bu insafsızlıktır, bu haksızlıktır» denecek; 
onlara inat olsun diye, Başbakan, Partinin Genel Baş
kanı kürsüye çıkacak, yine o, Türkiye'nin en büyük 
partisine, «komünistlerin hamisi»1 diyecek. Eğer Tür
kiye'de komünizm bu kadar büyük bir tehlike haline 
gelmiş olsa idi, siz onun üstesinden gelemezdiniz Sa
yın Demirel. Çok şükür, Türkiye'de, komünizm öyle 
bir tehlike haline gelmemiştir ve gelemeyecektir. 
Çünkü, demokrasiye inanmış, (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) çünkü, sosyal adale
te inanmış bir parti Cumhuriyet Halk Partisi, Türki
ye'nin en güçlü partisidir; komünizmi o önleyecektir; 
o güçlü oldukça Türkiye'de komünizm olamayacak
tır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar) Komünizm, komünizm tehlikesi bahanesiyle 
dikta rejimi kurmaya kalkışanlar eliyle önlenemez, 
hiç bir yerde de önlenememiştir. Komünizm, hiç bir 
komünist ülkede olmayan bir şeyle yenilir : Özgürlük
le yenilir, özgürlükçü demokrasiyle yenilir, demokra
si içinde getirilen gerçek sosyal adaletle yenilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de özgürlükçü 
demokrasiye ve sosyal adalete, sanırım, bütün parti
lerden daha çok sahip çıkan bir partidir; Türkiye'de, 
artık bazı Adalet Partililerin de çok şükür, belirttik
leri gibi, komünist olduklarım söyleyen, belki ger
çekten komünist olan bazı kimselerin ve bazı şiddet 
eylemcilerinin baş hedef olarak seçtikleri partidir. 
Bunlar, Adalet Partisi toplantılarına sataşmadılar son 
seçimlerde; Cumhuriyet Halk Partisi toplantılarına 
sataştılar veya onlara sataştıklarından çok daha faz
la hiç değilse, bizim toplantılarımızda sataştılar Bil
dirilerinde, demeçlerinde, konuşmalarında en çok 
bize saldırırlar. Bunu bile bile siz, Cumhuriyet Halk 
Partisine, «komünistliğin hamisi» diye birtakım iddia
lar yönelteceksiniz ve milletin de sizi, Başbakansınız 
diye ciddiye almasını bekleyeceksiniz; buna hakkınız 
yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü

rekli alkışlar) Bu kadar ciddiyetten uzak, sorumsuzca 
bir tutum Sayın Demirel'i küçük düşürse neyse, Tür
kiye'yi dünyada küçük düşürür diye korkuyorum. 
Kimse, bu durumda sizin, komşularınızla iyi ilişkiler 
kurmanızı da, kurmamanızı da ciddiye almaz, 

Komünizm, demokrasiyi yok etmekle önlenmez; 
komünizm, şiddetle önlenmez, işkenceyle önlenmez, 
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cezayla, yasakla önlenmez, faşizmle hiç önlenmez. 
Eğer, komünizm bunlarla önlenebilseydi, kırk yıllık 
Salazar rejiminin, faşist rejimin kapağı kaldırıldığın
da, ortaya kıpkızıl komünizm çıkmazdı en büyük teh
like olarak. (C. H. P. sıralarından «Bravo»: sesleri, 
sürekli alkışlar). 

Şimdi o ülkede, komünizmin karşısında sağcılar 
yok; kim var? Sayın Demirel'e soruyorum, kim var? 
Sosyal Demokrat Parti var, komünizmin karşısında 
en büyük engel olarak ve burada sosyal demokrat 
veya demokratik sol bir partiye Sayın Demirel, «Ko
münizmin hamisi» diyor. Tabiî, kendisi de inanmı
yor, inanmayacak kadar aklı var, bilgisi var, ama 
Hükümette kalabilmek için bir cephe oluşturacak; 
bir masal yaratacak, ucubeler, öcüler yaratacak, bu 
öcülerin doğruluğuna halkı inandırabilmek ümidiyle 
olaylar yaratacak; ülkücüydü, dev gençdi neyse, hep
sini birbirine düşürecek, ülkeyi kana bulayacak, o şe
kilde, «Memleket tehlike içinde, vatan millet bölü
nüyor, komünizm büyük tehlike haline geldi» diye
cek, cephesini oluşturacak, bunlar cephenin harcı ola
cak, cepheye katılan partilerin oylarını da alacak, mil
letin kendisine, kendisinden esirgediği iktidara bu tür
lü yalanlarla, dolanlarla, iftiralarla ulaşacak. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar). Türk milleti bu kadar ciddiyet
siz bir oyuna, tuzağa düşmeyecektir Sayın Demirel. 
Bunu bir kere denediniz, yanıldığınızı gördünüz. Bir 
kez daha göreceksiniz ve inşallah bu kez tam demok
rasi kuralları içinde göreceksiniz. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

Sayın Demirel'e haftalarca sorular sordum, «Şu 
sağcı şiddet eylemcilerini, benim yıllardan beri sol
cu şiddet eylemcilerini kınadığım gibi, bir kez olsun 
kınar mısın?» dedim, cevap veremedi, sustu. «Şu 
devlet sektörüne, yasa dışı yollardan yetişmiş ülkücü 
militan yerleştirenlerden hesap sorar mısın? dedim, 
cevap vermedi, daha doğrusu sözlü cevap vermedi, 
dolaylı ilginç bir cevap verdi : Partisinin yüksek yö
neticilerinden birini onların bir kongresine gönderdi 
ve böylelikle bir kez daha «Pilavdan dönenin kaşığı 
kırılsın»* demiş oldu. O kaçtı ben sordum, o kaçtı 
ben sordum. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Demirel kaç
maz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Kaçmasaydı 
cevap verirdi. 

Sonra, kendine bir çeşit acındırma yolunu tuttu. 
Bu durumdan üzgünmüş; iktidarla muhalefet ilişki

leri kopukmuş, diyalog kopukmuş, bu diyalog yeni
den kurulmalı imiş. 

Sayın arkadaşlarım, kiminle diyalog kuracak Sa
yın Demirel? «Komünistlerin hamisi» dediği parti ile 
mi? (C. H. P. sıralarından alkışlar). Cumhuriyet Halk 
Partisi ile, rejimi kurtarmak için diyalog kurma ola
nağını, Sayın Demirel, bu masallar üstüne cephe kur
duğu gün kapattı ve kilitledi. Ama biz iyi niyetle 
davrandık, usanmadık, defalarca o kapıyı çaldık, aç
madı. Dedik ki, «Birlikte hükümet kuramayız, kur
mayalım, böyle bir niyetimiz yok. Ama bütün par
tiler, fakat öncelikle, en azından iki büyük parti de
mokrasinin kurallarında anlaşmazlarsa, demokrasinin 
tanımında anlaşmazlarsa, o ülkede demokrasi yaşa
yamaz. Gel bunda anlaşalım». Sayın Demirel kabul 
etmedi, kapıyı açmadı, elini uzatmadı. 

Şimdi, kendisinin cevap veremediği birtakım so
rularla sıkıştırıyoruz, burada hesabını veremediği bir
takım belgelerle sıkıştırıyoruz, Soruşturma önergele
riyle sıkıştırıyoruz; o zaman aklına geliyor diyalog 
kopukluğu olduğu, o zaman aklına geliyor; millet 
önünde kendini açındırarak, diyalog kopukluğundan 
sızlanıyor. 

Diyalog yine kurulur Sayın Demirel; rejimi kur
tarmak için gerekirse elele veririz, ama bir kesin şar
tımız var : Elleri gençlerin kanına bulanmış olanlar
dan kendi elinizi evvela, Partinizin elini, Hükümetini
zin elini çekiniz. (C. H. P. sıralarındna «Bravo», ses
leri, alkışlar). 

Biz bölücülüyü teşvik ediyormuşuz... Biz Cumhu
riyet Halk partililer ne biçim bölücüleriz ki, toplan
tılarımızı sabote etmeğe kalkışanlar gelirler, «halkla
ra özgürlük» diye bağırırlar? Devir* Cephe Hükümeti 
devridir; Devlet onlara dokunmaz, Hükümet onlara 
dokunmaz; Cumhuriyet Halk Partisi tek başına mü
cadele eder, onları susturur, onları meydanlardan 
uzaklaştırır. Bunların kışkırtıcı ajanlara alet olmuş 
kimseler olduklarını söyledim. Oyunlarına gelmedik, 
tuzaklarına düşmedik ve onları bu, «halklar»! oyunu
nu tezgâhlamak istedikleri yerde halkla birlikte, hal
kın önünde defalarca yenilgiye uğrattık, burunlarını 
yere sürttük, ama işkence etmeden, ama zor kullan
madan, rejimi tehlikeye düşürmeden. 

Geçen gün İstanbul'da bir sıkıyönetim mahkeme
si, bunlardan birçoğunu, bir kısmını salıverdi. Şu ge
rekçe ile : «Sanıkların çoğu ceza ehliyeti sınırını yeni 
aşmış olup, her çeşit tesir, telkin ve hatta tahrike ka-
pılabilecek bir yaş ve çağ döneminde idi». 
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. Biz de bu endişeyi öteden, beri beşliyorduk, bun
ların kışkırtıcı ajanların tahrikine kapılmış zavallılar 
olduğuna inanıyorduk, sıkıyönetim mahkemesinin ge
rekçesi bu bakımından da bizim kuşkumuzu ve inan
cımızı doğrulamış oluyor. 

Türkiye'de solu şiddet eylemine itmek için kışkır
tıcı ajanlar kullanıldığını ben söyledim, yıllarca söy
ledim; ama sıkıyönetim mahkemeleri doğruladı, ka
nıtları ile belgeleri ile doğruladı; 12 Mart ara reji
mi sırasında doğruladı. Bazıları adlanyle, sanlanyle 
belli. 

Onu bırakın, şimdilerde, son bir yıl içinde yer yer 
duvarlara, orak çekiç resmi çizenlerin kimler olduğu 
belli. Bunlardan bazıları suçüstü yakalandılar, M.H.P.' 
li, Ülkü Ocaklı gençler. Geçen gün izmir Milliyetçi 
Hareket Partisi il binasının merdiven altında orak çe-
kiçli broşürler bulundu. Tabiî, ardından, tertiple ora
ya bırakıldığı iddiası ileri sürüldü. Oysa, benim bildi
ğim kadar, Milliyetçi Hareket Partisi binalarına gi
rebilmek, Başbakanlığa girebilmekten daha zordur. 
Öyle bir partiye girilecek, gizlice, kimsenin haberi ol
madan merdiven altına orak çekiçli broşürler bırakı
lacak... Buna kimse inanmaz. 

Bunların olup bittiği bir memlekette banka soy
gunlarını gerçekte kimler yapıyor veya yaptırıyor? 
Bir cenaze almak, arkadaşlarının cenazesini almak 
için üniversiteye giden gençlerin arasına birden bire 
ortada belirip gelen, havaya iki el ateş açıp polisle 
gençleri birbirine düşürdükten sonra yok oluveren 
kimseler solcu mudur, sağcı mıdır veya değil midir? 
Bunlardan birine veya ötekine kesinlikle inanmak 
mümkün değil. Çünkü, bir defa devlet kışkırtıcı ajan 
kullanmağa başladı mı, kendisi de bu işin içinden çı
kamaz. Kışkırtıcı ajanlar genellikle ikili oynarlar, iki
li oynamağa mecburdurlar. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Girmeyi sınamışsın 
her halde. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Bir tarafın aja
nıdır, öbür tarafın ajanı gibi görünür; öbür tarafın 
ajanı gibi görünürken, kendisi de neye inandığını, 
kimlere hizmet ettiğini şaşırır kalır. Bunlara dayana
rak memleket idare etmeğe çalışan, bunları kullana
rak Türkiye'de komünizmin böylesine büyük bir teh
like haline geldiğini ispat edip, rejimi yozlaştırmağa 
kalkışan bir Hükümet, memleketi elbette bunalımdan 
bunalıma sürükler. 

Değerli arkadaşlarım, Şeker Bayramında Kırıkka
le'de Ülkücü İşçiler Derneği Kırıkkale Şubesi Yöne
tim Kurulu, işçilerin evlerine bir kutlama kartı gön

derdi. Düşünün : Herkes, dinsel geleneklerimize uy
gun olarak kırgınlıkları unutacak, arasında dostluk
lar, barışlar kuracak, öyle bir bayramda; adı üstün
de, şeker bayramında bir bayram kutlaması. Bayram 
kutlamasında şunlar yazılı : «Alparslan Türkeş diyor 
ki : Emanet olan davayı kucakladım. Hiç arkaya 
bakmadan, tereddütsüz, hiç bir şeye aldırmadan yü
rüyorum. Hızlanıp koşmak gayreti içindeyiz. Koşaca
ğız arkadaşlar. Bu davada geri kalmayıp, beni taki-
bedin; herhangi bir sebeple ben düşersem bayrağı ka
pın, daha ileriye gidin. Dönersem vurun, davaya ka
tılıp dönen herkesi vurun», 

, Günlerce, meydan meydan, ben, gazetelerde çık
mış bu kutlama kartını okudum. Bunun izahını iste
dim, bunun açıklamasını : Bu doğru mu, değil mi? 
Ses yok Hükümetten. Bu doğru ise, ne işlem yaptı
nız? Hükümet bu konuda ne düşünüyor? Sayın De
mirci'den cevap yok, Türkeş'ten cevap yok, Hükü
metten cevap yok ve herhangi bir işlem yok. 

Bu şekilde, «ıdavaya katılıp dönen herkesi vurun» 
diye bayram kutlamaları dağıtılacak olursa, bu ara
da sağcı bilinen bazı gençlerin de zaman zaman vu
rulmasına şaşmamalı ve ille de onları da solcuların 
öldürdüğüne, hiç değilse kuşku olarak, kuşkulu ola
rak bakmalı. 

24 Ocak günü Cumhuriyet Halk Partisi Artvin 
Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem ve Senato Grup 
Başkanvekilimiz Artvin Senatörü Sayın Recai Koca
man bir demeç verdiler. O günlerde öldürülen Zeki 
Yılmaz adlı gencin sağcı olduğunu; eyleme katılmak 
istemediği için kendi arkadaşları tarafından vuruldu
ğunu ileri sürdüler. Aradan birkaç gün geçti; gerçek
ten, bu genci öldürenierin Ülkü Ocaklılar olduğu an
laşıldı. Ülkü Ocaklarının ünlü yöneticilerinden Mu
harrem Şemşek de, Gazi Eğitimde, Müdürün yanın
da balkonda duran kimse, bu cinayete yardımcı ol
duğu gerekçesiyle aranmaktadır; hakkında tutuklama 
kararı çıkarmıştır Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesi; fakat kendisini suç aleti olarak kullananlar Hü
kümette olduğu için, korkarım, yakalanması kolay ol
mayacaktır. 

Aslında, bir faşist özentisi tertiple karşı karşıya-
yız. «Bu davaya katılıp dönen herkesi vurun» sözü, 
belki aslı, belki kopyası bilemiyorum, «Ülkücüye 
Notlar»* adı altında, Ülkücü gençlere ders kitabı gi
bi okutulan bir kitapta yer alıyor. 

Kitaptan sizlere bazı sayfaları, bazı paragrafları 
okumak isterim. Bunlar ders notları gibi Ülkücü 
gençlerin okudukları bir kitaptan notlar : 
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«Disiplin : Sözde, fikirde, harekette lidere uy
mak; lidere uygun davranış içinde bulunmak; ondan 
işaret beklemek; gösterdiği hedefe mermi hızı ve mer
mi doğrultusunda fırlamaktır.». 

«Doğru olan, müstakil mantıkların kabul ettiği 
şey değil, liderin emrettiği şeydir. Çünkü o lider -
şimdi geliyor deminki parça, bayram kutlaması -
emanet olan davayı kucakladım. Hiç arkaya bakma
dan, tereddütsüz, hiç bir şeye aldırmadan yürüyo
rum. Hızlanıp koşma gayreti içindeyiz, ileri gittikçe, 
geride kalmayıp beni takip edin.. Bu mücadelede her
hangi bir sebeple ben düşürsem, bayrağı kapın, daha 
ileriye gidin. Geriye dönersem vurun. Davaya katı
lıp geriye dönen herkesi vurun, diyebilen liderdir» 
Ülkücüye Notlar'dan... 

Görülüyor ki, birçok gençler, çocuklar, işçiler, 
dönüşü olmayan bir yola sokulmuşlardır. Tabanca 
enselerine dayalıdır. İsteseler de, istemeseler de geri
ye dönememektedirler, o yoldan ayrılamamaktadır
lar. Çünkü, bir defa kanıp katıldılar mı, dönerlerse 
vurulacaklardır; böyle emir çıkarılmıştır, böyle bay
ram tebrikleri dağıtılmıştır. 

Bu faşist özentisi tehlikenin en başı kimdir, ne
dir? Bunu da bilemiyoruz. İş bir defa, «Davaya gi
rip de dönen olursa, vurun» emrine dayanır hale ge
lince, kim bilir, belki Başbakan da yoldan onun için 
dönemiyor. (C, H. P. sıralarından gülüşmeler, «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Belki o Başbakan Yardımcısı 
da o yoldan onun için dönemiyor. (C. H. P. sırala
rından «Bravo»! sesleri, alkışlar). 

Bu kitaba göre, il ve ilçe teşkilât başkanları da 
açık tehdit ve tehlike altındadırlar. Kitabın 27 nci 
sayfasından okuyorum : «Başkan, ikazlara rağmen 
milliyetçilik ilkelerine ters düşen tutumunu devam 
ettiriyorsa Genel Merkeze bildirilmeli ve Genel 
Merkezin vereceği talimata göre hareket edilmelidir». 

Bunu okuduğum günlerde bir olay oldu : Diyar
bakır Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı davadan 
döndü, bir şeye kızıp Partisinden ayrıldı. Birkaç gün 
sonra, içinde kendisi varken, arabası mitralyözle ta
randı yara bere içinde zar zor kurtuldu ve kendisine 
kimlerin ateş açtığını bildiğini; fakat bunu açıklaya-
mıyacağını söyledi. Demek ki, bu verilen talimata 
göre hareket edilmiş, başkan hakkında gereken işlem 
yapılmış. 

Kitabın 31 nci sayfasından bir paragraf : «Her 
teşkilât başkanı, kendi bölgesindeki kuruluşların bir 
listesini çıkarmalı; sonra bu kuruluşlara sızmanın 
yollarını aramalı, buralara ülkücüleri yerleştirmeye 

j çalışmalıdır. Böyle bir sızma mümkün görülmüyorsa, 
o teşkilâtın karşısına aynı konuda bir diğer teşkilâtla 
çıkılmalıdır». 

Şimdi, oyunu anlıyor musunuz? Memur kuruluş
larına sızıîamıyor, karşısına başka bir kuruluş çıka
rılıyor; Öğretmen kuruluşlarına sızıîamıyor, karşısına 
başka kuruluş çıkarılıyor; işçi kuruluşlafına sızıîamı
yor, karşısına başka kuruluş çıkarılıyor. 

Kitaptan okumaya devam ediyorum, Sayfa 32 : 
«Çok tehlikeli ve çok nazik bölgelerden haber ala
bilmek için, gerektiğinde bir kadını kiralamak bile 
mümkündür». 

Millî ahlâk dönemindeyiz; gençlerimiz bu ders ki
tabıyla yetiştiriliyor, Ülkü Ocaklılar, 

Sayfa 4 5 : «iddia, tekrar, konu seçimi, düşman 
tespiti, istihbarat, yalan ve isimlerin değiştirilmesi, 
propagandanın önemli kuralları arasındadır». 

Bunlar, benim bildiğim, Nazilerin düşmana kar
şı, düşman bildikleri devletlere karşı uyguladıkları 
yöntemlerdir. Bizde, düşman hedefler kendi içimiz
den seçiliyor ve onlara karşı bu yöntemler uygulan
mak isteniyor. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bu kitap
lar toplatılmıyor, başkaları toplatılıyor. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Düşman tema
sı sürekli işlenmekte bu kitapta. 

(Bir kaç örnek : «Düşman propagandacısının SIOT 
ganlarım alaya alarak, bu sloganın bir daha kullanıl
masına engel olmak; düşman propagandacısının mo
ralini bozmak ve onun irademizin esiri haline getir
mek. Düşman propagandacısının inançlarını temelin
den yıkarak, zavallıyı buhranlar ve ruhî deprasyonlar 
içinde kendi haline terketmek.» 

Sayfa 39 : Parlamentoyu ve halkı hoşgörüş var. 
Sayfa 44 : «Türk milletinin mukadderatı Parla

mentoda değil, halkın ruhunda hazırlanmaktadır. Kitle 
propagandasına ağırlık verilmeli. Çünkü, kitle, ken
disine telkin edilen fikrin dışında başka »bir fikri ka
bul edecek, kabiliyette değildir». 

«Hissiz, hareketsiz, duygusuz hantal Anadolu'yu 
- bunu milliyetçiler söylüyor - bütün öfkesiyle ayağa 
kaldırmak istiyorsak, Türk milliyetçileri olarak katı, 
sert, tavizsiz bir disiplin anlayışını iliklerimizde duy
mak zorundayız», sayfa 23. 

Biz, bu yöntemleri kullananlarla işbirliği yaparak 
ülkede barış sağlanamayacağını söylüyoruz. Bunu bi
zim söylememize gerek yok; bakın, aynı kitap ne 
diyor 60 - 61 nci faydalarda : «Savaş, yaşamanın ve 
millî hayatı idame ettirmenin tek şartıdır. Zaferin be-

I deli kandır.» 
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Ülkücülere (bunlar okutuluyor. Ülkü Ocaklarına 
dayanarak, Sayın Demirel hükümet kuruyor; onların 
kongrelerine parti yetkililerini gönderiyor. Onlar, «Za
ferin bedeli kandır» diye gençlere öğretiyorlar. Elbet -
te o memleketi kana bular sizin Hükümetiniz, Sayın 
Demirel. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

IBir bölüm başlığı, kitaptan; sayfa 65 : «Milliyetçi 
mücadelenin zafer şartları, cephe birliği...» Bu şartı 
da, Sayın Demirel, bu emirlere uygun olarak yerine 
getirmiş (bulunuyor. 

Sayfa 68 : «Cephe birliği, ideolojinin hedef ve 
ilkelerinden taviz vermek veya geçici bir zaman ara
lığında bunları unutmak manasına alınmamalıdır:>. Bu 
da Sayın Demirel'e bir uyarı. 

«Cephe birliği, ideolojinin hedef ve ilkelerinden 
taviz vermek ve geçici bir zaman aralığında bunları 
unutmak manasına alınmamalıdır.» Yani, «Size şim
dilik katlanıyoruz, ileride ne yapacağımızı biliriz» de
mek isterler. 

Değerli arkadaşlarım, bu türlü hezeyanlar, aslında 
her toplumda olabilir ve her demokratik toplumda 
(bunlara, böyle hezeyanlarını rahat rahat söyleyebile
cek köşeler ayrılmıştır. Meselâ, Londra'da Hyde Park 
köşesi vardır; bu gibi hezeyanlarda bulunacak kim
seler oraya giderler, İşi gücü olmayan sekiz on kişi 
etraflarında, alaylı alaylı onları dinler, onlar da akıl
larına gelenleri söylerler. Polis dinler, herkes dinler... 

Aslında, hu benim okuduğum gibi hezeyanlar, bir 
Millet Meclisinin kürsüsüne gelmez;- ama ne çare ki, 
Hükümete gelmiş. Hükümete geldiği için, biz de, ne 
yazık ki, Meclis kürsüsüne bu deli zırvalarını, bu ha
ince sözleri getirmek zorunda kalıyoruz. (C. H. P. 
sıralarından «"Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) İşi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bu saçma
lıkları, bu yüz. kızartıcı lâfları söyleme noktasına ge
tirmeden çözüm yollan aradık; «'Bunlardan kendini 
kurtar» dedik Sayın Demirel'e, «Bunlara karşı tedbir 
al» dedik; fakat, direniyor, alamıyor, inadına, onlara 
parti yetkililerini gönderiyor, onlara mesajlar, kutla
malar, çiçekler gönderiyor; onlarla işbirliğini büsbü
tün sürdürüyor, daha ileri ölçülere vardırıyor. 

Sorular sorduk, cevabını alamadık. Onun için ma
alesef, bu deli saçmalarını, (bu hezeyanları Meclis kür
süsüne getirip, Meclis önünde Hükümet Başkanından 
sormak zorunda kalıyoruz. Korkarım ki, «Bunlar be
ni ilgilendirmez» diyecektir, Türkeş'e cevap verdir
mek isteyecektir; taktiği budur, başkalarını kullanır. 
Mademki kullanıyorsun, sen çıkıp cevap vereceksin, bu 
dökülen kanların hesabını vereceksin; gençlerin bu 

şekilde yetiştirilmesinin hesabını vereceksin. Bu hesa
bı veremeden Türkiye'yi idare edemezsiniz, Türkiye' 
de huzuru sağlayamazsınız. Türkiye'de bunalımı ön
leyemezsiniz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Dalokay'dan 
(bahset. 

İBÜLBNT ECBVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, («Hükümetin desteği, Devlet kuvvetlerinin 
yardımcısı...». Bunlar bu kürsüden ilân edildi. 

Ülkü Ocaklarının İstanbul Başkanı Mustafa Ver-
kaya'nın 31 Ocak 1976 günü Hürriyette çıkan de
mecinden bazı cümleler okuyorum : Şöyle diyor İstan
bul Ülkü Ocakları Başkanı : «Türkiye'de sağ - sol 
çatışması diye bir şey yoktur. Türkiye'de, Türk mil
liyetçiliğini Türk Devletinin temel felsefesi yapmak 
isteyen Ülkücülerle, Türkiye'yi başka devlete peşkeş 
çekmek isteyen hainlerin mücadelesi vardır». Yani, ya 
Ülkücüsünüz, ya Türkiye'yi başka devlete peşkeş çek
mek isteyen hainsiniz. 

Devam ediyor : «Ülkücü hareketin karşısına çı
kanlar, hain devletlerin, Türk düşmanı olan devletle
rin, Türk milleti içinde satın almış olduğu kişilerdir.» 
Bu beyanları, Hükümetin başlıca dayanaklarından 
biri olan bir kuruluş, bir dernek, onun yöneticileri 
söylenebilecek ve o memlekette iç düşmanlık önle
necek : Tabiî, bu, olanak dışı bir şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Ülkü Ocağı Başkanı 
devam ediyor: «Ülkü Ocaklarının çatısı altında 
toplanan Türk gençliği olaylara bizzat müda'ıale et
meyi, olayları çıkaran satılmış gençleri yakaıamak is
teyen güvenlik kuvvetlerine de yardım etmeyi ken
disine adeta bir vazife bilmiştir». 

Yani, kendini Devletin yerine koyuyor. Devam 
ediyor: «Bugüne kadar, Ülkü Ocaklanna mensup, 
Ülkü Ocaklarının üye defterlerine kayıtlı hiç bir 
ferdi, silâhla yakalanmak suçundan hüküm giyme
miştir». Tabiî derste okumuşlar, «Yalan söylemek 
mubahtır» diye, onun da gereğini yapıyor. Birçok 
Ülkücü, silâh taşımayı bırakın, silâhla adam öldür
mekten mahkûm olmuş, ona rağmen bunları söyle
yebiliyor. 

Devam ediyor: «Olaylar başka teşkilâtlar tara
fından, komünist teşkilâtlar tarafından düzenlendiği 
için, bunun önüne bugünkü polis maalesef geçemi
yor*. Bunu da, İstanbul Ülkü Ocakları Başkam 
söylüyor. 

«Ülkücü gençliğin ayrıca, devlet kuvvetlerine 
yardımcı olma meselesi vardır». Evet, tekrar ediyo
ruz: «Ülkücü gençlik, Ülkü Ocakları, Türk Devle-
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tini koruma görevini üzerine almış olan emniyet 
kuvvetlerine daima yardımcı olacaktır, elinden gel
diği kadar yardımlarım esirgemeyecektir; ama bu
günkü düzenin muhafazakârlarına değil, Türk Dev
letini muhafaza etmek isteyenlere, Türk Devletinin 
korunmasını üzerine almış olan görevlilere yardımcı 
olacaktır»., 

Yani, her polise değil, ülkücü katili yakalamak 
isteyen polise silâhla saldıracaksın - dün Başkentte 
olduğu gibi, geçen gün Bornava'da olduğu gibi - an
cak, ülkücü katilleri korumak isteyen devlet kuv
vetlerine yardımcı olacaksın. Bunu ilân ediyor ve 
Başbakan susuyor, Hükümet susuyor. Ben bu gen
ci kınamıyorum. Demecinde açıkça söylüyor: «Li
derimiz sayın Alparslan Türkeş» diyor bu genç. «Alp
arslan Türkeş» dediği de, Başbakan Yardımcısı Hü
kümette ve kendisine iç güvenlikle ilgili özel ve 
önemli görevler verilmiş birisi. 

Bunların gözünde Devlet ikiye ayrılıyor; Devle
tin güvenlik kuvvetleri ikiye ayrılıyor; jandarması, 
polisi ikiye ayrılıyor: Ülkücüler, milliyetçiler ve ha
inler, satılmışlar. Kimi hain gibi.̂  satılmış gibi görü
yorlarsa onlara silâhlarla hücuma geçiyorlar ve 
Hükümet bunları bilmezlikten geliyor veya adi vaka
lar olarak görüyor, üzerinde bile durma gereğini 
duymuyor. Fakat ben^aslında «Başbuğca da kızmı
yorum, sayın Türkeş'e de kızmıyorum. Çün
kü, dedüğm gibi, sağlıklı demokrasilerde bu türlü 
fikirlere özenenler için özel olanaklar vardır, özel 
yerler vardır. O yerler arasında hükümet yoktur, 
ama Sayın Demirel Hükümeti de öyle bir yer hali
ne getirdi. Onun için Türkiye bunalımdan kurtula
mıyor. Asıl suçlu, böylelerini hükümete alandır, 
iktidar olabilmek uğruna böylelerine teslim olandır. 
12 Marttan önce sayın Demirel, böylelerini, bütün 
uyarılarımıza rağmen, dolaylı olarak kullandı; şim
di açıktan kullanıyor, meydan okuyarak kullanıyor, 
kongrelerine, toplantılarına çiçekler göndererek, par
ti yöneticileri göndererek kullanıyor. 

Aslında bunların milliyetçilikleri de elbette sah
te. Haşhaş konusunda bize söylediklerini unutma
dık bu sahte milliyetçilerin: «Gidip Amerika'dan 
özür dilemelisiniz» diye demeç verdiler. «Nasıl siz 
Amerika'dan izin almadan, Amerika'nın onaymı al
madan Türkiye'de haşhaş ekimine izin verirsiniz.» 
dediler bu sahte milliyetçiler. Bu örgütün başlıca 
düşünce organı olan gazete, uluslararası dev petrol 
şirketlerinin savunucusu olarak ortaya çıkmıştır. Ama 

tek fonksiyonu bu değildir. Aynı gazete, aynı zaman
da Cephe Hükümetinin kuruluş karargâhlı§<nı yap
mıştır. Türkiye'nin Başbakanlığını yapmış olan zat, 
ikinci büyük partisinin lideri bu gazetenin idare
hanesine gitmiş, o gazete idarehanesinde, yabancı 
petrol şirketlerinin savunuculuğunu yapan gazete 
idarehanesinde Milliyetçi Cephe Hükümetini oluş
turmaya başlamıştır. 

Şimdi, bu gazete ve bu gazetenin ardındaki dü
şünceler hakkında kimler, neler söylüyor. Ben su
suyorum. sözü Milliyetçi Hareket Partili bazı genç
lere bırakıyorum: Davadan dönen olursa vurun 
sözüne, uyarısına, buyruğuna rağmen bazı Milliyetçi 
Hareket Partili ve Ülkücü gençler gerçeği görmüş
ler, nasıl kandırıldıklarını, tuzağa geldiklerini gör
müşler. Kasım ayında, istanbul Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Ülkü Ocakları örgütünden 10 genç, başla
rında Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolu Baş
kanı, bu gazeteyi protesto etmeye giderler, Orta Do
ğu Gazetesini, önünde, o gazeteleri yakarlar ve pro
testolarını birinci sahifede basmak zorunda bırakır
lar. 

Gazeteden, o gazeteden okudum bu gençlerin 
söylediklerini. Söyledikleri şu: «Bu gazete (Orta 
Doğu Gazetesi, ki mecbur oluyor kendisi basmaya 
bu cümleleri), çıkış gününden itibaren Türk toplum
cu hareketini suiistimal etmiştir. Türk milliyetçiliği
nin ve ülkücülüğünün savunucusu olduğunu ileri sü
ren bu gazete, kapitalist düzenin savunucusu olmuş
tur. Bundan bir sene evvel, petrol konusunda bir 
neşriyat yapan bu gazeteden, bizim savunuculuğumuz 
sıfatı dolayısıyle, bu yayını durdurmasını istedik 
(o zaman istemişler). Bize, bu yayının gerekçesini 
şöyle ifade ettiler (yine gazete naklediyor, demiş ki 
gazete): Neşrettiğimiz yazı, Ecevit'in sürmek istediği 
bir parlamenterin kaleminden çıkmıştır (sanırım bir 
eski parlamenteri kastediyorlar); biz bu yazıyı, o 
parlamenteri Ecevit karşısında güçlü kılmak için 
neşrettik; fikirler doğrudur.» 

Gençler için bardağı taşıran damla, bu gazetenin, 
Franco'yu çağın en büyük lideri olarak tanıtması 
oluyor. 

Devam ediyorlar gençler Orta Doğu Gazetesinde 
neşrettikleri yazılarında: 

«Bu gazete, Türk ülkücü gençliğini kavgaya teş
vik etmiştir. Halbuki bizler kavgayı benimsemeyen, 
sulh isteyen bir topluluğuz.» 

İşte, bu gazete Milliyetçi Cephe Hükümetinin ka
rargâhıdır. Türkiye'nin Başbakanlığını yapmış kimse 
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bu gazeteye giderek, sözüm ona milliyetçi cepheyi 
oluşturmuştur ve onun Başbakan Yardımcılarından 
biri de, bu gazetede zaman zaman, imzasıyle başyazı 
yazmaktadır, bir tanesi de geçen gün çıktı. 

Şimdi, bizim görevimiz, bizim insanlık görevimiz, 
yalnız Türkiye'yi ve demokrasiyi bu Cephe Hükü
metinden, Demirel zihniyetinden kurtarmak değil; 
yalnız saldırılara uğrayan solcu veya başka düşünce
li gençleri değil; bu sahte ülkücü tuzağına geçmiş, 
düşmüş olan gençleri de kurtarmaya çalışmaktır, bu 
bizlerin insanlık görevimizdir; siyasal görevimiz ol
maktan ötede, insanlık görevimizdir. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

Daha ilk Başbakan olurken, biraz önce dediğim, 
halkı Devlete karşı silahlanmaya çağırmıştır Sayın 
Demirel. 1968 Ağustos'unda şunları söylemiştir, açık
tan: «Kendisini kabadayı sananlar şunu hiçbir vakit 
akıllarından çıkarmasınlar ki, milletin sinesinde on
lardan çok daha kabadayılar vardır» demiştir. O 
milletin sinesindeki kabadayıları bulmuş, onlara da
yanarak şimdi Milliyetçi Cephe Hükümetini kurmuş
tur. 

Biz Türk'ün hakkını korumak için Kıbrıs'ta sa
vaş açtık; Milliyetçi Cephe Hükümeti ülkede ve ül
kenin okullarında savaş açtılar ve bu savaş, can be
deli bugüne kadar en azından Birinci Barış Harekâtı 
kadar yüksek, Devlete malî bedeli, kaybedilen ders 
günleri bakımından Kıbrıs Barış Harekâtından çok 
daha yüksek olmuştur ve millete Kıbrıs Barış Hare
kâtı çok şey kazandırmıştır; ama bu savaş, bu okul 
savaşı, bu ülke içi savaş herhalde Türkiye'ye hiç 
bir şey kazandırmamıştır. 

Şimdi Saym Demirel daha makul, gerekçeli ce
vaplar bulamazsa çıkacaktır, diyecektir ki «Siz de
ğil mi idiniz, işgal, boykot aynı şey diyenler?;,.. 

Yıllardır bu lâfları dinliyoruz Sayın Demirci'den. 
Söylediklerine kendisinin de inanmadığını sanıyorum. 
Bir kere, «îşgal, boykot aynı şeydir» sözünü söyle
yen kim? Rahmetli inönü. Niçin söylemiş? Türkiye' 
de ilk boykot' 1968'de, sağcı denen bazı öğrenciler 
tarafından çıkarıldı ve Sayın Demirel onları korudu, 
onları haklı gibi gördü. Arkasından, solcu denen genç
ler işgale kalkışınca, «Yoo, işgalcilik suçtur» dedi. 
Sayın İnönü gerçek devlet anlayışıyle, «İşgal neyse, 
boykot da odur, ikisi de suçtur» dedi. Sayın Demirel, 
«îşgal, boykot aynı şeydir dediniz; bu gençlik hare
ketlerini siz kışkıttınız» diye yıllardan beri söylemek
ten usanmıyor gerçeğin bu olduğunu bile bile. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar, zamana karşı 
ve gelişmeye kirşi, gelişme ile birlikte gelen, sosyal, top
lumsal gelişmeye karşı bir dirençtir. Demokrat Parti 
iktidarı döneminde olup bitenlerle, o zamanın bunalım-
larıyle, bu dönemi ve bu dönemin bunalımlarını bir
birine karıştırmamak gerekir. Ben o dönemin de içinde 
politikacı olarak bulundum, parlamenter olarak kıs
men bulundum, bu dönemi de yaşamaktayım. 

O dönemin mücadelesi, 1950 - 1960 mücadelesi, 
daha soyut bir özgürlük mücadelesiydi. Muhalefet ol
maya taîıammül edemeyenlerle muhalefet edilmeye 
henüz ahşam ayanların arasında bir tahammülsüzlük 
mücadelesiydi aynı zamanda; fakat halkın yönetime 
ucun ucun da olsa ağırlığını koymaya başladığı dö
nemdi. Şimdi ise durum çok farklı. Şimdi durum, so
yut bir özgürlük mücadelesi filân değil; Şimdi durum, 
şimdi sonın, özgürlükle birlikte kaçınılmaz olarak ge
len, halkın yönetime ağırlığını koymasını önleme mü
cadelesi. Onun için bugünkü mücadele bu kadar sert 
oluyor, bu kadar şiddetli ve kanlı oluyor. Birtakım 
güçlü çevreler, birtakım, egemen olmaya aljşmış ve
ya istekli çevreler, halkın yönetime gerçek anlamda 
ağırlığını koymasını istemiyorlar, «sen seçimden seçi
me oyunu kullanırsın» diyorlar. «O dört yıllık devre
de bsn Allah'tan başka kimseye Hesabımı vermem; her 
bildiğimi yaparım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın; 
politika çamurdur, sen de o çamura karışma; ben mem
leketi kendi bildiğim gibi idare ederim; halkın politi
kada yeri yoktur» diyorlar. 

Evvelâ tehlikeyi kaynağından kurutalım diye genç
lere yöneldiler, gençliğe yöneldiler; baktılar ki iş işten 
geçmiş, işçiler bilinçlenmiş, birleşiyor; köylü bu işlerin 
bilincine varmış; onun üzerinde doğrudan doğruya iş
çilere yöneldiler. Evvelâ kamu görevlilerini, egemen 
çıkar çevrelerinin kapı kullan durumunda tutabilmek 
için, onların elinden sendikacılık haklarını aldılar. İşçi 
- memur ayırımı konusunu bir açmaza getiriyorlar, 
işçilerden birçoğunu kamu görevlisi durumuna dönüş
türerek, onları da o şekilde susturma plânını uygula
maya çalışıyorlar. Bu arada memurlar daha da sinsin
ler diye, memurların arasına kabadayılar yerleştirili
yor. Bu akşam okuduğum haber, biraz önce anlattı
ğım, dün gece yarısındaki olayla ilgili olarak, poKsin 
yakaladığı Ülkücü gençlerden birini saklayan kimse 
Devlet İstatistik Enstitüsünde güreşçi. Görevi bu. Me
murlar arasına birtakım kabadayılar, silâhlı veya silâh
sız güreşçi, teak - wan - do'cu kabadayılar yerleştiri
liyor, o yoldan onlar sindirilmeye çalışılıyor. İşçi 
adiyle ve işçi parasıyle banka kuruluyor, işçi orada yö-
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netime iştirak ettirilmiyor. «Motor sanayiine biz pa
ra yatıracağız» diyor işçiler, motor sanayiine işçi so
kulmuyor. Militan işçiler, zorba birtakım kimseler, 
devlet işyerlerine yerleştirilerek işçiler birbirine kırdırı
lıyor, sendika hareketi o şekilde bölünmeye çalışılı-. 
yor. Böylelikle halkın gücünü ve siyasetteki ağırlığını 
eksiltmek için Cephe partileri, fakat özellikle Adalet 
Partisi, elinden geleni yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, bir tarihte, ısrar ettik, Anayasanın ormanla ilgili 
maddesini değiştirttik; orman köylüsüne birtakım hak
lar tanınmasını sağladık. Buna göre bir yasa çıktı; or
man ürünlerinin pazârlanmasında, işletilmesinde, de
ğerlendirilmesinde orman köylülerine hak tanındı. 
Adalet Partisi hükümete geldi, bunu önlüyor. Neymiş? 
Yeteri kadar kooperatifleşmemişler, bu işin üstesinden 
gelemezlermiş! Bırakmıyorsunuz ki kooperatif leşsin-
ler; bırakmıyorsunuz ki kooperatifleri güçlensin. Ama 
asıl amaç başka; bu orman ürünleri işleriyle meşgul 
olan başka bazı kimseler var, köylünün oraya burnu
nu sokmaması lâzım. O başka kimselerin hükümeti, 
bu Hükümet, onun için, Anayasaya rağmen, yasaya 
rağmen orman köylüsünü, kendi ürünlerini değerlen
dirme hakkından yoksun bırakır; sonra seçimden seçi
me orman köylüsünün zayıflığını, çaresizliğini istis
mar eder, orman köylüsünün üstünde Demokles'in kı
lıcını sallandırır. Ona biraz da rüşvet olarak orman 
yaktırır ve oylarını alır. O oylar haram oylardır, in
san korkutarak, insan tehdit ederek, insanların yoksul
luğunu böylesine insafsızca istismar ederek alınan oy
lar haram oylardır. Oylarınızı helâl olsun istiyorsa
nız, orman ürünlerinden servet yapanları kayırmayı bı
rakınız. Orman köylüsünün, Anayasada öngörüldüğü 
gibi, orman ürünlerini kendi kooperatifleri vasıtasıyle 
değerlendirmesini sağlayınız. Fakat, ded;ğim gibi, sa
vaş, öyle rejim savaşı, komünizm tehlikesi filân de
ğil, bir gerçek sosyal iktidar savaşı, ekonomik iktidar 
savaşı, halkın güçlenmesini, işçinin, kövlünün güçlen
mesini önlemek için bir savaş. Ve bu, Hükümete katı
lan herkesin fikri olmayabilir ama, Demirel'in fikri o, 
biliyorum ki, ve bütün kanıtlarından görüyorum ki, 
bu savaşı vermek, böylece zamanı tersine çevirmek. 
Fakat elbette buna güçleri erişmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, eski Ticaret. Bakanlığı Müs
teşarının evine yapılan bombalı saldırı, yolsuzluklar
la, şiddet eylemleri arasındaki ilginç bir düğüm nokta
sıdır. Yolsuzluklarla şiddet eylemlerinin ne kadar bir
birine bağlı olduğunu gösterecek bundan daha iyi bir 
örnek bulunamaz. Ne için şiddet eylemi yaptırılıyor? 

Yolsuzlukların meydana çıkması önlensin diye yaptırı
lıyor; soygunun, sömürünün meydana çıkması önlen
sin diye yapılıyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Nedir, eski Ticaret Bakanlığı Müsteşarının günahı? 
Başbakanın yakını bir yolsuzluk yapmış, o yolsuzlu
ğun peşine koşmuş kanunlar gereğince; yakasına yapış
mak istemiş. Yolsuzluk yapan var da, Devlet yakasına 
yapışmıyor mu? diyor Sayın Demirel, meşhur sözü... 
Yolsuzluk yapanların yakasına Devlet gereğinde yapı
şıyor; ama sizin elinizden yakasını kurtaramıyor; onu 
hemen atıyorsunuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarını attırdınız. İsviçre'de ge
rekli tahkikatı dürüstçe yapıyor diye devlet memurla
rını oradan sürdürdünüz. Diyebilirisiniz ki, bunlar suç 
değil. Suç değilse, kaçmayın Meclisten, gelin hesabını 
verin. Hesabını veremiyorsunuz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, halk siyasete karışacak, siya
set bir «Seyirlik oyun» değildir. Boks ringine iki bok
sör çıkacak, seyirciler seyredecek; kimi alkışlayacak, 
kimi yuhalayacak, kimi bıkıp, usanıp gidecek. Demok
rasi böyle bir «seyirlik oyun» değildir. Demokrasi 
bir oyun değildir, demokrasi halkın kendi kendini yö-
netmesidir. Demokraside halk örgütlenecektir. Halk, 
kendisini sömürenlere karşı, kendisini soyanlara, kendi
sini dağ başında, orman köyünde yoksul bırakıp, or
man ürünlerinden servetler yapanlara karşı kendini 
örgütleriyle savunacaktır ve bu savunmaya engel ol
maya kalkışanlardan, halk adına; ama demokrasi ku
ralları içinde, yasa kuralları içinde hesap sorulacaktır 
ve bu hesap, ne kadar kaçılırsa kaçılsın, ergeç verile
cektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Halk, gereğince katılamazsa, karışamazsa siyasete 
ne olur? Türkiye'nin en ivedi sorunlarla - içte ve dış
ta - karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, bir kapris 
yüzünden 2,5 ay Büyük Millet Meclisi çalışmaz, çalıştı
rılmaz, Meclise Başkan seçtirilmez; fakat Meclisin du
varları içine halkın tepkisi gelmez. Tepki yok mu? Tep
ki var. Tepki kahvede, tepki dolmuşta; ama halkın ye
terince örgütlenmesine olarak vermemişsiziniz; sendi
kaların siyasete karışmasını - hiç değilse bir ölçüye ka
dar - engellemişsiniz; kendi tuttuklarınızdan ve ken
di Hükümetinizi tutanlardan başka derneklere siyase
ti yasak etmişsiniz; siyaset yalnız şuradan oynanan bir 
oyun haline gelince de, 2,5 ay biz burada boşuna tur 
atıyoruz - o sırada çok şükür duran saatin önünde, iş
lemeyen saatin önünde - ve halkın tepkisi girmiyor. 
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2,5 ay bir kapris, bir kişinin kaprisi uğuruna Meclis 
çalıştırılmayacak ve halkın tepkisi o Meclisin içinde 
demokratik kurallarla duyulmayacak; o demokraside 
bir hastalık var demektir; o demokraside bir hastalık, 
bir sakatlık var demektir; o demokrasinin pencereleri 
kapalı, o demokrasi havasız demektir. Pencereleri açı
lacak, halkın tertemiz havası girecek siyaset alanına. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) O za
man çirkinliklerden, o zaman yolsuzluklardan, hesabı 
verilmeyen yolsuzluklardan rejimimiz temizlenecek; o 
zaman kanlı ellerden demokrasimiz temizlenecek. 

Evet, bir Başbakandan, «Yakınlarının yolsuzluğu
nun üstüne yürüyen devlet memurlarını niçin atıyor
sun?» diye hesap sorulmak istenecek ve o Başbakan 
Grupunu da peşine - ister istemez - takarak haftalarca 
Meclisten kaçacak; memleket bunun tepkisiyle çalka-
lanacak ve bizim şu dört duvar arasında, o tepkiden 
haberimiz yokmuş gibi yaşamak - eğer istersek - eli
mizde olacak... İşte Türk demokrasisinin hastalığı bu
dur ve onun için Sayın Başbakan, «Pilavdan dönenin 
kaşığı kırılsın» diyerekten pilavın üstüne yürümekte, 
Meclisten kaçıp gidebilmektedir. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler.) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi son zamanlarda orta
ya çıkan birtakım daha da tehlikeli haberlere kısaca 
değinmek istiyorum : Psikolojik savaş haberleri duy
maya başladık. 

Savaş lâfları bırakılmadan barış getirilemez. Evve
lâ Türkiye'den savaş lâfını kaldıracaksınız, cephe lâfı
nı kaldıracaksınız, düşmanlık lâfını kaldıracaksınız; on
dan sonra barış getirebilirsiniz ülkeye. 

Psikolojik savaş, dolaylı savaş... Gariptir ki, bu 
lâflar ilk, Ortadoğu'da 1960'dan önce bir Lübnan buna
lımı olduğu sırada, Lübnan içsavaşı olduğu sırada Orta
doğu piyasasına sürülmüştü; şimdi yine Lübnan'da iç-
olaylar oluyor ve yine Ortadoğu'da ve orada Türkiye' 
de - o sırada da Türkiye'ye gelmişti, hatta dolaylı sa
vaşla ilgili anlaşmalar geçmişti Parlamentomuzdan, 
Cumhuriyet Halk Partisine rağmen - şimdi de Türki
ye'de yine psikolojik savaş lâfları dolaşmaya başladı. 

Nedir?... Birtakım MİT görevlileri, Millî İstihba
rat Teşkilâtı görevlileri, devlet kuruluşlarına gidecek
ler ve psikolojik savaş konuşmaları yapacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, bütün içtenliğimle bir uya
rıda bulunmak istiyorum : İstihbarat örgütleri bu gi
bi aktif hizmetlerde kullanılırsa, o memleketin de, o 
örgütün de başı derde girer. İstihbarat örgütünün gö
revi, gereken ölçüde istihbarattır ve o istihbaratı de
ğerlendirmektir. Hatta İngilizcede istihbaratın adı in-

telecıns'tır (Intelligence), zekâ, Yani, olaylara bakıp de
ğerlendirmek yeter, akıllı, zeki bir insan için. O kadar 
casuslar, kışkırtıcş ajanlar kullanmanın zorunlu oldu
ğundan da, en azından, biraz kuşkum var. Haydi diye
lim ki, bu da zorunlu, kaçınılmaz; ama bir istihbarat 
örgütünü savaşta kullanmaya kalktınız mı başınız der
de girer. Amerika'da devlet yöneticilerinin başlarının 
dertlere girdiği gibi derde girer; Almanya'da zaman 
zaman devlet yöneticilerinin başının derde girdiği gi
bi başınız derde girer. 

Ben hükümetteyken bu örgütün işlerine karışma
dım. Bu örgüte üç direktif verdim : 1 - Aktif çalışma 
yapmayacaktır; siyasete girmeyecektir, iş çevirmeye 
kalkışmayacaktır. 2 - Kışkırtıcı ajan kullanmayacak
tır. 3 - Partilerle uğraşmayacaktır. 

Sayın Dsmirel de sadece bu üç direktifi versin, öy
le sanıyorum ki, Türkiye'de huzurun sağlanmasına, 
hiç değilse bir ölçüde, katkıyı da o yoldan yapmış olur. 
Elbette tek başına sorunumuz bu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonlarına gel
miş bulunuyorum. Bugünkü olayların tahlili, çözüm
lenmesi bakımından, aslında sağ - sol ayırımı da, mil
liyetçi - komünist ayırımı kadar anlamsızdır. Bir ba
kıma, demokrasiyi benimseyenlerin ve benimsemeyen
lerin -saflaşması var bugün Türk toplumunda. Demok
rasi ile birlikte gelen, gelmesi kaçınılmaz olan sosyal 
değişimi ve gelişmeyi kabullenenlerin ve bunu zoraki 
birtakım tedbirlerle, çırpınışlarla önlemeye uğraşanla
rın mücadelesi var Türk toplumunda. Demokrasiyi be
nimsemenin de ötesinde, hukuk devleti kavramını be
nimseyenlerle, benimsemeyenlerin ayırımı var, saflaş
ması var Türkiye'de. Barış isteyenlerin ve kavga iste
yenlerin ayırımı, saflaşması var. Biz hiç bir zaman sa
vaştan söz etmedik Türk toplumunun içinde; hiç bir 
zaman düşmanlıktan söz etmedik, kavgadan söz et
medik. Ama, «kavga» deyimi Sayın Demirel'in çok sık 
kullandığı bir deyimdir. «Kavga» deyimini kullanan 
insan, elbette, «cephe» kavramını da benimser. Bir, 
«cephe» kavramının üstüne hükümet kurdunuz mu, o 
hükümet ülkede kavga çıkarmak için, barışı bozmak 
için, ülkeyi içsavaşa sürüklemek için kurulmuş hükü
met demektir. Bir hükümete «cephe»adını vermenin 
başka anlamı yoktur. Sertlik, kavga, düşmanlık, kin... 
Bunlar cephe felsefesinin vazgeçilmez sözleridir. Biz-
lerse, cepheden söz etmeyiz; kavgadan söz etmeyiz; 
kinden söz etmeyiz; ancak barıştan söz ederiz. 

Bize her isnadı yöneltti Sayın Demirel, her tah
riki yaptı. Şimdi sorduğumuz sorularla, gösterdiğimiz 
belgelerle köşeye sıkışınca, Parlamentoda birtakım yol-
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suzluklarm hesabının verilmesi istenince, ilk kez bu 
«kavga» terimlerini bir yana bırakıp, diyologdan, 
diyalog ihtiyacından söz etmeye başladı. Milletin ya
rıya yakınının oylarını alan bir partiye karşı düş
manlık cephesi kurmuş bir partinin, şimdi diyalog ko
pukluğundan yakınmaya ne hakkı vardır? 

Konuşmamda, daha önce söylediğim gibi, Sayın 
Demirel, ya başında katiller bulunan derneklerle di
yalogunu sürdürür veya onlarla, onların arkasındaki-
lerle diyalogunu keser; demokrasiyi yaşatmak, kur
tarmak için bizimle diyalog kurar. Diyalog kurmak, 
hükümet kurmak değildir. Diyolog kurmak, demok
rasiyi yaşatmak için, gerçekten partiler arasında bu
lunması gereken bir şeydir. Fakat, hem birtakım kan
lı ellerle, katillerle, gençlerin, çocukların, işçilerin ka-
tilleriyle elele vereceksiniz, hem bizimle elele verecek
siniz. Hem de ne zaman? Köşeye sıkıştırıldığını za
man. Buna elbette imkân yoktur. Biz size defalarca el 
uzattık, «Demokrasi kurallarında anlaşarak, demokra
siyi kurtarmak için işbirliği yapalım» dedik. Reddet
tiniz. Yine bu önerim'z geçerlidir. Yeter ki, demokra
sinin ne olduğunda ve ne olmadığında anlaşalım, bi
zim anladığımız, inandığımız demokrasi ile. Yüce 
Meclisin huzurunda bir kez daha söyleyeyim, Cumhu
riyet Anayasasının emrettiği demokrasi neyse, biz onu 
istiyoruz. Siz şimdiye kadar onu istemediğinizi söyle
diniz Sayın Demirel. «Bu demokrasi ile, bu Anayasa ile 
devlet yönetilmez. Bunlar değişmeli» dediniz. Anlaşa-
mayışımızın, diyalog kuramayışımızın temel nedeni bu. 

Eğer Anayasayı benimsiyorsanız, içtenlikle benim
siyorsanız; o zaman diyalog kurmamız da, rejimi bir
likte kurtarmamız da elbette kolaylaşır. Ama Ana
yasaya bağlılıkta, Anayasayı anlamakta, benimsemek
te belli bir diyalog kuramıyorsak, belli bir noktaya va-
ramıyorsak, neyin diyalogunu kuracağız? Bizim da
vamız kişisel dava değil. Bizim davamız, «sen git ben 
geleyim» davası değil. Davamız bu olsaydı, biz git
mezdik. Tam tersine, zaman oldu, «Ben gideyim, sen 
gel» dedik Adalet Partisine; ama bir tek temel şart 
koştuk, bir tek temel şart : Demokrasiye kıyma, de
mokrasiye kıymak isteyenlerle işbirliği yapma. Bu şar
tımızı kabul edemedi Sayın Demirel ve şeytanla işbir
liğini tercih etti. Onun için de Türkiye'yi on ayda maa
lesef cehenneme çevirdi. 1974'te cennet gibi olan, ba
rış içinde olan, bir tek gencin kanı dökülmeyen Tür
kiye, onun için şimdi böylesine kanlı ülke, kardeş ka
nına-bulanmış bir ülke haline gelmeye başladı. 

Bizim davamız, Sayın Demirel'le, Adalet Partisi ile 
sen ben davası değil; bizim davamız, gençlere, çocuk

lara kıyılmasını önleme davası. Bizim davamız, de
mokrasinin gereği olan düşünce ayrılıkları içinde mil
lî birliği sağlama ve koruma davası; tıpkı 1974'te sağ
layabildiğimiz gibi. Bizim davamız, demokratik hukuk 
devleti davası. Bizim davamız, hakkı alınmak istenen, 
biribirine kırdırmak istenen işçinin davası. Bizim da
vamız, köylünün emeğinin hakkını ve insanca yaşama 
olanağını ona kazandırma davası. Orman köylüsünün 
hakkını bir kaç zengine, imtiyazlı kişiye yedirip, or
man köylüsünü aç bırakmama, çaresiz bırakmama da
vası. Bizim dünya davamız, dünyada gitgide yalnızlaş-
tırılan Türkiye'nin dünyada yeniden en az 1974 yılında 
olduğu kadar güçlü ve saygın olabilmesi davası. İçeri
de halka karşı zorba, dışarda yabancılara boynu eğik 
olan bir hükümet yerine; içeride kendi halkının önün
de boynu eğ:k, dışarda yabancıların karşısında başı 
dik bir hükümete kavuşma davası bizim davamız. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizim davamız, Türkiye'de barış sağlama, huzur 
sağlama, sosyal adalet içinde gerçek kalkınma sağlama 
davası. Kendisine yönelen yolsuzluk iddialarından, yol
suzluk yapan yakınlarını koruma iddialarından bunal
mış gibi görünüyor Sayın Demirel. Bu bunalımdan, 
tabiî suçsuzsa, kurtulmanın bir tek yolu vardır de
mokraside : Meclise hesap vermek ve Meclis gerekli 
görürse adalete de hesap vermek. «Allaha hesap veri
rim, millete hesap vermem.» Demokraside böyle söz 
söylenmez. Allaha vereceği hesap kendi bileceği iştir. 
Millete hesap vermenin bir yolu ise, biraz önce söy
lediğim gibi, gelip burada milletin temsilcilerine he
sap vermektir ve Meclis gerekli görürse, Anayasamıza 
göre, millet adına yargı erkini kullanan adalete hesap 
vermektir. Ama bunları göze alamıyor Sayın Demirel, 
hiç bir demokratik ülkede eşine rastlanamayacak bir 
davranışla, haftalardır Meclis denetiminden kaçıp du
ruyor. 

Milletin kendisine vermediği hükümet kurma yet
kisini yeniden sağlayabilmek için, millet oyuna başvur
mak varken, ondan kaçıp ülkeyi cephelere bölmeye kal
kıştı. Hesabını veremediği davranışlarından ötürü Mec
lis denetiminden kaçma çarelerini aramaya başladı. 
Fakat hükümet kurabilmek ve hükümette kalabilmek 
uğruna katillerle elele yermiş bir Başbakan, artık düş
tüğü durumdan kendi kendini kurtaramaz. Meclisten 
bir süre kaçabilir, gerçeklerden bir süre kaçabilir, 
planda, programda yazılan dile getirilen gerçekleri tah
rif ettirebilir; ama bu duruma gelen bir Başbakan, ar
tık kendi kendini kurtaramaz. 

Sayın Demirel, dün bugün değil, yıllardır yapılan 
uyanlara rağmen, korkarım ki, artık dönüşü olmayan 
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bir yola girmiştir. Türkiye'yi nasıl bir ekonomik çık
maza sürüklediğini resmî evrak tahrifatı ile bile göz
den saklayamaz duruma gelmiştir. Dünyada, Türki
ye'nin hiç bir hakkını koruyamaz duruma gelmiştir. 
Astarı yüzünden pahalı bir kaç yüz milyonluk kredi 
uğruna, Türkiye'nin ekonomisinin geleceğini Ortak Pa
zara ipotek etme durumuna gelmiştir; zorbalarla, ka
tillerle, siyaset eşkiyası ile iş yaparak bile, işbirliği ya
parak bile yerini sağlam göremez duruma gelmiştir. 

Bu durumdaki bir insan ne kendini, ne de kendi ya
rattığı tehlikelerden ülkeyi ve rejimi kurtarabilir. De 
mirel zihniyetinin elinden ülkeyi kurtarmak, demokra 
tik hukuk devletini kurtarmak, demokrasiyi kurtarmak. 
Demirel zihniyetinin elinden birbiri ardından vuru
lan gençleri kurtarmak, ders okuyamayan, okula gi
demeyen gençleri kurtarmak, çocukları kurtarmak, ül
kenin gençliğini ve geleceğini kurtarmak, hatta De
mirel zihniyetinin elinden, iş işten büsbütün geçmeden. 
Demirel'i kurtarmak en başta Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin elindedir, Millet Meclisinin elindedir. 

Kısacası, ülkeyi de, rejimi de, gençliği de, hatta 
Demirel'i de kurtarmanın tek yolu vardır : Demirel 
hükümetinden kurtulmak. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Yüce Meclisin ergeç, bunun ge
çerli yolunu bulacağına inanıyorum. Ne kadar erken 
bulursa o kadar iyi olacaktır o kadar çok gencin bu 
arada canını kurtarmış olacaktır. 

Hepimizin kişiliğini aşan, parti bağlarını aşan, ide
olojik ayrılıklarımızı aşan bir sorunla ve sorumlulukla 
karşı karşıyayız. İnanıyorum ki, partilerin sosyal ve 
ekonomik konularda ayrılıkları ne olursa olsun, Millet 
Meclisinde yeterli bir çoğunluk, bu sorumluluğun ge
reğini yerine getirecektir. Çünkü, Millet, Meclisinden 
bunu beklemektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H, P. sırala
rından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

ALÎ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, burada Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Sayın 
Ecevit, «Ülkücü gençlerin birtakım hareketleri...» (C. 
H. P. sıralarından gürültüler, «Otur ulan yerine» ses
leri.) 

Gel de sen oturt bakalım!... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Elverdi ile konuş
tuktan sonra sizi dinleyeceğim efendim. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Şahsımla ilgili bir hu
susu açıklamak üzere söz istiyorum efendim. 

| BAŞKAN — Şahsınızla ilgili husus hakkında bu-
I yurunuz efendim. (A. P. sıralarında «Bravo» sesleri, 
I alkışlar.) 
I DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, neyi 
I açıklayacak canım? 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Sayın Başkanım, de-
I ğerli arkadaşlarım; 
I Benden önce konuşan Sayın Ecevit, ismimi söy-
I lememek suretiyle, beni kastederek iki olaydan bahset

ti... 
DOĞAN ARASLI (Kars) -— Bütün faşistler aynı 

I tiptir. 
I ALİ ELVERDİ (Devamla) — Onu aynen iade 
I ederim, bütün komünistler de aynı tiptendir. (A. P. 
I sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar (C. H. P. sırala-
I rından gürültüler.) 
I Ben faşist değilim. (C. H. P. sıralarından gürültü-
I 1er, «Yuh» sesleri.) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sen köpeksin, köpek; 
I Allahsız adam, terbiyesiz adam. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Lütfeh dikkat efen-
I dim. Bana hitap edilmesin. (C. H. P. sıralarından aya-
I ğa kalkmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Lütfen oturun 
I efendim. 
I Sayın Elverdi... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İskambil oynu-
I yordun değil mi? Ben avukat olarak geldim. Sen kim

sin be? Üç kâğıtçının birisin. Faşist. Sen kim, adam 
olmak kim? (A. P. sıralarından, « Tahammül göste-

I rin, tamammül» sesleri.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Aynen iade ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

I BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Sayın Bir-
I git, lütfen oturun efendim. 
I Sayın Elverdi, lütfen efendim; zabıtlara geçecek 
I açıklamanızı rica ediyorum. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Sovyet Rusya'nın, 
j Türkiye'yi bölüp parçaladığını; evet, kendi Grupum-
I da konuştum. 
I Tarih boyunca Sovyet Rusya, Türkiye'yi bölüp 
I parçalamak, ılıman denizlere inmek hele bu yakın ta-
J rihimizde, dünyanın % 33 petrolünü sağlayan Orta 

Doğu'ya hâkim olmak için bu taktiğini devamlı güt
müştür. 

I 20 nci asrın nükleer ve termonükleer silâhlan kar-
j şısında üçüncü bir dünya harbinden çekinen Rusya, 
I emeline kavuşmak için, dünya üzerinde bir çok ülke-
i lerde uyguladığı soğuk harbi bugün Türkiye'de de uy-
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gulamaktadır. Bu soğuk harbi Türkiye'de, hem rejimi 
komünizmi Türkiye'ye getirmek, Türkiye'yi bölüp par
çalamak; ortada ayrı devlet, doğuda ayrı devlet, gü
neyde ayrı devlet, hatta, Trakya'da ayrı bir devlet kur
mak suretiyle ayrı ayrı Sovyet Rusya'ya bağlanacak, 
Sovyet Cumhuriyetlerini kurmak için bu taktiğini bu
gün Türkiye'de yürütmektedir. Bu taktiğini yürütmek 
için de, maalesef Türkiye'de vatan hainlerini de bul
muştur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi... 
ALÎ ELVERDİ (Devamla) — Türkiye'de son elli 

yıl içinde 20 defa tevkif at yapılmış. Bu yirmi defa ya
pılan her tevkifatta kurulmuş olan sol örgütlerin, ko
münist örgütlerin, partilerin ve eski komünist fırkala
rının hepsinin Rusya ile irtibatı tespit edilmiş ve bun
lar tevkif edilerek partileri, örgütleri kapatılmıştır. Bu
nu tarih de, yakın Türk tarihi de yazmaktadır, elimiz
deki belgeler de göstermektedir. 

Bu, «Eski Tüfekçiler» namı ile anılan - bugün Tür
kiye'de bunların bir kısmı kalıp dirijan rolünü oyna
yan - kimseler, militanları yetiştirmiştir. Bu militanla
rın bir kısmı El - Fetih'de gidip yetişip gelmiştir. Be
nim mahkeme başkanı bulunduğum mahkemede, 121 
kişi El - Fetih'te eğitim görmüş ve Türkiye'ye, sır
tında silâhlarıyle, bombalarıyle, tüfekleriyle, cephane-
siyle girmişlerdir. 

Gene bu El - Fetih'te yetişip gelenler, mağaralar
da 16 katır yükü silâh getirip saklamışlardır. Ve bu 
silâhları vermemek için mağaranın ağzında, Türk Si
lâhlı Kuvvetleriyle ve emniyet kuvvetleriyle muharebe 
edercesine mücadele etmiş ve sonunda, bazıları -vuru
larak, bazıları da yaralanmak suretiyle bu silâhları ele 
geçirilmiş, getirilmiştir. Bir kısmı sergilenmiş. Televiz
yon ve basına aksetmiş, hepinizin malumudur. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, Sayın Elverdi. Açıkla
manızı... 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — İşte açıklamam... . 
BAŞKAN — Evet efendim, lütfen bağlayın. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — İktidarda 

kim vardı, o hareketler olurken? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Başbakan kimdi o za

man? 
ALÎ ELVERDİ (Dsvam'a) — Şimdi, bu militan

lar sıkıyönetim mahkemelerinde, hepinizin bildiği gi
bi muhakeme edildiler. Türk Halk Kurtuluş Cephesi, 
Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk 
Kurtuluş Partisi, Proleter Devrimci Aydınlık, Tür
kiye İşçi Partisi, bütün bu sol örgütler teker 

teker muhakeme edildi, cezaları verildi; fakat Af Ka
nunu ve Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasa Mahke
mesine müracaatı üzerine, bugün sokakta yine dövü
şenler, işte o salıverilen kimselerdir. (A. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Tuu sana sah
tekâr. (Gürültüler) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Gene mahkemede, 
başkanı bulunduğum mahkemede muhakeme edilmiş 
ve 6 sene 8 ay ceza almış olan Şükrü Bulut, geçenler
de vuruldu... (C. H. P. sıralarından, «Vurulur, vuru
lur Hasan Basri'den bahset» sesleri, gürültüler.) Gene 
geçen de, Silâhlı Kuvvetlere ve Türkiye güvenlik kuv
vetlerine karşı çıkıp, bir bekçiyi ve polisi öldüren gru-
pun içinde Hasan Basri Temizalp, gene bizim mah
kemelerimizde, yani Ankara'daki sıkıyönetim mahke
melerinde muhakeme edilmiş, cezası verilmiş kişi idi... 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Ülkücülerden bah
set. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Sahtekâr» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi... 
ALİ ELVERDİ (Devamla) — Kaçıp kurtulan 

Mehmet Emin Aktaş da o silâhlan getiren ve o ma
ğaraların başında silâhlı mücadeleden sonra yakalanan 
bir anarşistti. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ülkücülerden ne
den bahsetmiyorsun? (Gürültüler.) 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sahtekâr, basın 
toplantısından bahset, basına akseden konuşman.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet, basına akse
den konuşmamdan bazı kısımları söylüyorum, açıkla
mam bunun için. Sayın Ecevit yalnız bir paragrafı bu: 

rada sundular, ben tamamından bazı pasajları sunu
yorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Sustur» ses
leri.) 

Bir metnin tamamı belli olmadıkça, o metnin ga
yesi belli olmaz, anlaşılmaz. (Gürültüler.) 

Gene, mahkemelerden bir hatıramı sunacağım size. 
Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili.. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) Samsun Milletvekili Mus
tafa Boyar ziyaretime geldi ve aynen şu hikâyeyi an
lattı, olmuş vakayı... (C. H. P. sıralarından, gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, Sayın Elverdi, Grup
taki konuşmanızdan bahsedeceksiniz efendim. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) Müsaade edin; Gruptaki 
konuşmasından bahsedecek efendim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, «Ne konuşuyor bu adam?» sesleri.) 
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DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, ne
den bahsediyor, hatıralarını mı dinleyecek bu Meclis 
bu adamın? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Evet; açıklamasını Gruptaki konuş
ması üzerinde yapıyor efendim. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Efendim, bu açık
lamamı yapmak suretiyle oynanan ortadaki oyunu or
taya koyacağım. Türkiye'de bir oyun oynanmakta
dır. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler; A. P. 
sıralarından, «Bravo paşa, devam et» sesleri.) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sen kimsin?... 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, şimdi böyle bir ko
nuşmayı yaptığınızı ve dolayısıyle, konuşmanın mahi
yetini kısaca özetledikten sonra, mevzuu dağıtmadan 
lütfen sözünüzü tamamlayın efendim. (C. H. P. arka 
sıralardan gürültüler.) 

Sayın Elverdi... Efendim, mevzua gelelim, mevzuu 
dağıtmayalım lütfen. Sayın Elverdi, bir açıklama yap
tınız, Saytn Ecevit sizin açıklamanızı gazetelerden de 
okudu. 

Siz bu açıklamanın doğru olduğunu ve şu sebeplere 
istinat ettiğini açıklayacaksınız efendim; başka bir şey 
değil veya yanlış olduğunu söyleyeceksiniz. Yanlış ve
ya doğru, onu teyit edeceksiniz. (A. P. ve C. H. P. sıra
larından, gürültüler.) 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Ecevit ona sormadı, onun ne olduğunu; ne su
retle çıktığını herkes biliyor. Bunu Süleyman Demirel 
de biliyor. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, orta yerde bir konuşma 
var; o konuşma olmamış. Onun hakkında konuşacak; 
çok rica ediyorum efendim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Konuşsun, onun 
cibilliyetini de biliyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin de netice alalım. 
Sayın Elverdi, lütfen efendim, bu konuşmada ga

zetelere intikal eden... 
ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet; Mustafa Bo

yar geldiler. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Ne ko
nuşuyor bu adam?» sesleri.) Müsaade edin, konuşuyo
rum efendim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, mevzu şudur : Sayın 
Ecevit, sizin, Grupta bir konuşma yaptığınızı ve ko
nuşmada Rusya'nın bu mevzuu Orta Doğu'da, Türki
ye'de... (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) Efen
dim, şimdi bu mevzuu üzerinde açıklama yapmanızı 
istiyorum. Ancak bu mevzuu için söz verdim. (C. H. P. 
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I sıralarından gürültüler.) Lütfen bu kısmı açıklayın 
efendim. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet efendim, peki. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Mustafa Boyar 

Halk Partili değil, Güven Partilidir. 
ALİ ELVERDİ (Devamla) — Mustafa Boyar ba

na geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi milletveki
liydi... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet, şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, Sayın Elverdi lütfen 
mevzuu bağlayın efendim. Lütfen efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Peki efendim, bağlı
yorum. 

Evet tekrar... (C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler, ayağa kalkmalar, «İn aşağıya» sesleri.) 

BAŞKAN — Bu tahditlidir efendim. Saati tahdit 
edilmiştir. Mevzuu dağıtmayalım. Buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Anakara) — Sayın Başkan, biz 
Sayın Ecevit'i burada 9 saat sesimizi çıkarmadan dinle
dik. Kürsüde arkadaşımız bir ifadeye cevap vermek 
mecburiyetinde. 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, lütfen bağlayınız efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
usul bakımından bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 70 nci maddeye göre söz 
verdim. Açıklamasını. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul öğren, 
usul. 

BAŞKAN — Efendim, açıklamasını alalım, ondan 
I sonra konuşursunuz. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet, usulü ben siz
den iyi. bilirim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Meclise de 
I anarşiyi getiriyor Sayın Başkan, lütfen susturun. (C. 

H. P. sıralarından «Usule aykırı konuşuyor, in aşa
ğıya» sesleri, gürültüler, «sıkıyönetim mahkemelerinde 
mi öğrendin?« sesleri.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet, mahkemede 
öğrendim. Mahkemeden farkı yok. Anarşi de aynen 
sizin gibiydi. (Gürültüler) 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Hadi be, ba
ğırma. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade edin. 
Sayın Elverdi, lütfen bağlayın efendim, rica ederim. 
(C. H. P. sıralarından «İn aşağıya eşşek herif» sesleri, 

J şiddetli gürültüler.) 

118 — 



M. Meclisi B : 57 16 . 2 . 1976 O : 3 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Benim gazetelere 
geçen Partideki konuşmam doğrudur. Ve şimdi açık
ladığım şekilde, Rusya'nın Türkiye üzerinde emelleri 
vardır. Bu, 50 yıl boyunca devam etmektedir; 50 yıl
dan beri devam etmektedir. (C. H. P. sıralarından 
«madem öyle, neden Rusya'dan para alıyorsunuz?» 
sesleri.) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tamam, in 
aşağıya, diyeceğini dedin. (C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler, ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Rusya Türkiye'ye 
komünizmi sokmak için... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler, «yuh» sesleri.) 

BAŞKAN — Kâfi efendim, açıklamanız zabıtlara 
geçti, 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Müsaade edin Sa
yın Başkan. 

Rusya, komünizmi Türkiye'ye sokmak için en iyi 
zemini Halk Partisi zamanında bulmuştur. Evet... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar; İs
tanbul milletvekili Ali Topuz'un kürsüye doğru yürü
mesi.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, Sayın Elverdi... (İstan
bul milletvekili Ali Topuz'un Niğde milletvekili Hü-

1. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Ame
rika Birleşik Devletlerinin Türkiye'de bulunan üsleriy
le ilgili Hükümet kararına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in yazılı cevabı. (7/712) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Süleyman 

Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın
da yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

29 . 7 . 1975 
İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Bağımsızlık mücadelesinin örnek ulusu olan Tür-
kiyemizin ABD ile yaptığı ortak savunma, işbirliği 

şeyin Avni Kavurmacıoğlu'na yumruk atması, gürül
tüler.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Evet böyledir. 
(C. H. P. sıralarından kürsüye yürümeler, «in aşağıya 
köpek, eşşek herif» sesleri, TRT cihazlarıyle kürsü 
önünde vuruşmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sözünü geri al, al sö

zünü geriye. 
ALİ ELVERDİ (Devamla) — Bu zemini... Almı

yorum sözümü... (C. H. P. sıralarından «sahte paşa, 
aşağılık herif» sesleri.) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Ben sahte değilim, 
paşayım. (Kürsü önünde vuruşmalar, şiddetli gürültü
ler, «Sözünü geri al» sesleri.) 

Başkan aldırır sözümü geriye, siz aldıramazsınız. 
(Gürültüler.) 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Köpek herif seni, in 
aşağıya. (Sinop milletvekili Tevfik Fikret Övet'in kür
süye film kasetini fırlatması, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, zaman hayli 
gecikmiş ve bu şartlar altında müzakerelere devam edi
lemeyeceği için, bugün saat 10.00'da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.08 

anlaşmaları Cumhuriyet tarihinin en büyük yanıl
gısı ve yanlışı idi ABD ile yapılan ortak savun
ma anlaşmaları gerçekten ulusumuzun bağımsızlı
ğını korumaya yönelik değildi aksine nükleer bir sa^ 
vaşın ileri karakolluk görevini üslenmekti. Bu an
laşmalar ülkemizi kapitalist blok altında tutmaya, 
Emperyalist güçlerin sömürüsünü kolaylıkla sürdür-. 
meye yönelikti. 

Bağımsız ve kendi haklarına saygılı ulusumuzu 
bağımsızlaştıran ve ipotek altına sokan bu anlaşma-
rın gerekleri bile Türkiye Cumhuriyetince eksik
siz olarak yerine getirilmiştir. ABD bununla yetinme
yip ülkemizi cezalandırmaya yönelmişti Savaş olasılı
ğının varolduğu bir sırada parasını ödediği silahlan 
bile vermeyerek savunma gücümüzü yok edip ülke-
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mizi çırılçıplak orta yerde bırakmıştır. Geciktirilerek 
halkımızın onurunla oynayarak, Hükümetin almış ol* 
duğu kararın uygulamasında ciddî endişeler belirmiş
tir. 

Şöyle ki :•• 
1. NATO ve ikili anlaşmalara göre çalışmalarını 

sürdüren ABD Hava Küvetlerine bağlı olan Jeolo
jik destek müfrezeleri ile Tuslog'ların durumu nedir? 
Hükümet bildirisinde yer verilmemiştir. El konulup 
konulmadığı belirtilmemiş, kamuoyuna açıklanma
mıştır. El koymayı düşünüyor musunuz?, 

2. Olayların gelişmesi gösteriyor ki, üslere el ko
nulmamıştır. Sadece faaliyetleri durdurulmuştur. Hü
kümetiniz, almış olduğu bu kararı ileri sürerek ABD' 
nin Anbargoyu kaldırılmasını sağlayıp ikili anlaşma
ların yeniden yürürlüğe konmasını düşünüyor mu? 

3. Üslere el konmuşsa, üs komutanlıklarına tayin 
edilen komutan ve personel kimlerdir? Kaç kişi gö
revlendirilmiştir? 

4. Üslerin faaliyetlerinin durdurulması NATO' 
nun işleyişini etkileyecek mi? 

5. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki NATO Ka
pitalizmin bekçiliğini yapmaktadır. Kapitalist ülkele
rin çıkarlarını korumaktadır. Hükümetiniz NATO' 
nun Askerî kanadından çekilmeyi düşünüyor mu? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

MGGM (MGAD) Bn. Md. 
Sayı : 6600/76/Pre - 591 12 . 2 . 1976 

Konu : İzmir Milletvekili 
Süleyman Genc'in yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 25 Aralık 

1975 tarihli ve 7/712 - 2903/23119 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığının 5 Ocak 1976 tarihli ve 77 -
476/01163 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Süleyman Genc'in, Tür
kiye - ABD savunma işbirliği hakkındaki, ilgide 
kayıtlı yazılarına ekli soru önergesine Bakanlığım ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
t. Sabri ÇağlayangiJ 

Dışişleri Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Süleyman Genç tarafından 
NATO ve İkili Anlaşmalarla ilgili yazılı soru öner

gesine cevap 
îzmir Milletvekili Sayın Süleyman Genç, NATO 

ve İkili Anlaşmalara ilişkin olarak yazılı şekilde ce
vaplandırılmak üzere Başbakanlığa aşağıdaki sualleri 
tevcih etmiştir : 

1. Soru : 
NATO ve ikili anlaşmalara göre çalışmalarını 

sürdüren ABD Hava Kuvvetlerine bağlı olan lojistik 
destek müfrezeleri ile Tuslog'ların durumu nedir? 
Hükümet bildirisinde yer verilmemiştir. El konulup 
konulmadığı belirtilmemiş, kamuoyuna açıklanmamış
tır. El konmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 
25 Temmuz 1975 tarihinde yapılan Bakanlar Ku

rulu açıklamasıyle kamuoyuna duyurulan Hükümet 
kararında Türkiye'deki bütün Ortak Savunma tesisle
rinin faaliyeti, İncirlik Ortak Savunma Tesisinin mün
hasıran NATO görevi mahfuz kalmak kaydıyle 26 
Temmuz tarihinden itibaren durdurulmuş ve faali
yeti durdurulan bütün tesisler Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin tam kontrol ve gözetimine devredilmiştir. Bu 
tesisler pasiif dinleme ve muhabere tesisleridir. Baş
ta TUSLOG olmak üzere ABD lojistik ve destek 
faaliyetleri ortak savunma faaliyetlerini hizmet ve ik
mal yönünden destekleyen yan faaliyetlerdir. 

Tesislerin esas faaliyeti durdurulduğuna göre bu 
yan faaliyetler de kendiliğinden son bulmuş olmakta
dır. Bu bakımdan genel ABD lojistik ve destek faali
yetleri ile TUSLOG'un faaliyetine son verilme cihe
tine gidilmemiştir. Bunlar Hükümetimiz tarafından 
yürürlüğe konan geçici statüye tabi kılınmıştır. 

2. Soru : 
Olayların gelişmesi gösteriyor ki, üslere el konul

mamıştır. Sadece faaliyetleri durdurulmuştur. Hükü
metiniz, almış olduğu bu kararı «ileri sürerek ABD'nin 
Ambargoyu kaldırılmasını sağlayıp ikili anlaşmaların 
yeniden yürürlüğe konmasını düşünüyor mu? 

Cevap : 
Hükümetimizin 25 Temmuz 1975 tarihinde aldığı 

ve kamuoyuna açıklamış bulunduğu karar uyarınca 
ortak savunma tesislerinin teknik faaliyeti durdurul
muştur. 

Hükümetimizin bu kararı, başta Genelkurmay 
Başkanlığımız olmak üzere, diğer ilgili kuruluşları
mızca 26 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe ko-
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nulmuştur. Bu hususu gerçekleştirmek için Genelkur
may Başkanlığımızca atanan Türk Komutanları, ge
rekli Türk personelle birlikte, 29 Temmuz tarihinde 
tesislerdeki ve muhabere irtibat merkezlerindeki gö
revlerine başlamışlardır. 

Kongre'nin ambargoyu 2 Ekim 1975 tarihinde kıs
men kaldırması kararı büyük sarsıntı geçiren müna
sebetlerimizin canlandırılması konusunda olumlu bir 
başlangıç sayıldığından ertelenmiş bulunan müzakere
lere 28 Ekim'de başlanması uygun görülmüştür. 

Bu müzakerelerdeki temel düşüncelerimiz, ahde 
vefa ve yürürlükteki anlaşmaların iyi niyetle uygu
lanması kurallarına uymayan yanlış tutumların teker
rürüne imkân bırakılmaması esasından hareketle, 
aramızdaki işbirliğini, güvenilir, devamlı nitelikte 
bir temele dayandırmak ve işbirliğimizle ilgili olmayan 
unsurların tesirlerinden azade kılmaktır, işbirliğinin 
uzun ömürlü ve sıhhatli olması için üstlenilen sorum
luluklar ile, beklenilen yararlar arasında gerçek ve 
adîl bir denge sağlanması şarttır. Ancak böylesine bir 
denge kurulabildiği takdirde iki ülke arasındaki sa
vunma işbirliği ilişkilerinin geleceğini teminat altına 
almak mümkün olabilecektir. Görüşmeleri bu temel 
yaklaşım içinde sürdürmekteyiz. 

ABD'nin ambargo kararı, Türkiye ile ABD ara
sındaki karşılıklı ahdî yükümlülüklere, tek ta
raflı ve keyfi şekilde aykırı düşmüş ve 3 Temuz 
1969 anlaşmasını maksadından saptırmıştır. Ahde 
vefa ve yürürlükteki anlaşmaların iyi niyetle uygu
lanması kurallarına aykırı olan bu durum, Türkiye' 
nin de, bilmukabele, 1969 anlaşmasındaki vecibe
leri açısından gerek bu anlaşma ile, gerek bunun ge
nel kapsamı içinde mütalaa edilen, çeşitli alanlardaki 
savunma işbirliğine ilişkin teknik uygulama an
laşmaları ile kendisini artık bağlı sayamayacağı 
hakkını doğurmuştur. Hukukî dayanaktan yoksun 
hale geldiği Hükümet kararıyle açıklanan söz konusu 
bu anlaşmaların tekrar yürürlüğü konulması söz ko
nusu değildir. 

3. Soru : 
Üslere el konmuşsa, üs komutanlıklarına tayin 

edilen komutan ve personel kimlerdir? Kaç kişi gö
revlendirilmiştir? 

Cevap : 
Tesislere tayin edilen Türk Komutan ve Türk 

personel hakkında yetkili makamlarımız tam bilgiye 
sahiptirler. Bu konuda gerekiyorsa ayrıntılı bilgi sağ
lanabilir. 

16 . 2 . 1976 0 : 3 

I 4. Soru : 
Üslerin faaliyetlerinin durdurulması NATO'nun 

işleyişini etkileyecek mi? 

Cevap : 
Tesisleirn faaliyetlerinin durdurulmasının NATO' 

nun işleyişini etkilemediğini söylemek mümkün de
ğildir. İttifak organları tarafından yapılan araştırma
lar NATO'nun istihbarat ve savunma faaliyetleri üze
rinde olumsuz etkiler yaratabilmek istidadında oldu
ğunu ortaya koymuştur. Ancak, NATO, bu konuda 
bitaraf olarak ortaya çıkmamaktadır. Türkiye'deki 
ortak savunma tesislerinin herşeyden önce ikili tesisler 
olması nedeniyle uyuşmazlığın iki ülke arasında halle
dilmesini tercih etmektedir. 

5. Soru : 
Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki NATO Kapi

talizmin bekçiliğini yapmaktadır. Kapitalist ülkele
rin çıkarlarını korumaktadır. Hükümetiniz NATO' 
nun Askerî kanadından çekilmeyi düşünüyor mu? 

Cevap : 
Kuzey Atlantik İttifakı Türkiye'nin güvenlik po

litikasındaki yerini muhafazaya devam etmektedir. 
NATO'ya girmemizi gerektiren sebeplerin ortadan 
kalktığını söylemek mümkün değildir. Türkiye 
NATO İttifakı içindeki yerini muhafazaya ve kendi
sine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye karar
lı olmakla beraber, bunun her şeyden evvel, bir im
kân ve kaynak meselesi olduğu aşikârdır. Türkiye or
tak savunma tesislerinin faaliyetini durdurmakla 
NATO ile bağlarını gevşetmek amacını gütmemekte-
dir. Ancak, tesislerin faaliyetinin durdurulmasına, 
ABD Kongresi'nin, Ambargo kararında ısrar etme
si sebep olmuştur. Esasen Ambargo Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ikmal ihtiyacının sağlanmasında bazı 
güçlükler meydana getirdiği gibi, dolayısıyle NATO' 
nun savunma gücünü de etkilemiştir. Türk Silâhlı 
Kuvvetleri kendisine mevdu NATO görevlerini ifa 
ederken kendi millî kaynaklarına müttefiklerinin kat
kılarını da hesaba katmıştır. Türkiye içinde bulun
duğu durumu yeni bir değerlendirmeye tabi tutmak
tadır. Ancak bu hiçbir zaman Türkiye'nin NATO' 
nun askerî kanadından çekilmeyi derpiş ettiği anla
mına gelmemelidir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ame
rika Birleşik Devletleri silâh ambargosu ile Hükü
metin üsler ile ilgili kararma ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/713) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazıl ola

rak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

2 . 8 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
Kore silâh arkadaşlığı edebiyatından komünizme 

karşı savaş çığlıklarına dek uzanan türlü - çeşitli 
acındırma ve göze girme davranışlarınıza rağmen, 
ABD Kongresi, silâh ambargosunu sürdürme kararı 
alınca, Hükümetinizce alınan, kapsamı, niteliği ve de 
içeriği belirsiz karar, kamuoyumuzun dikkat projek
törünü dış politikamız bütünü içinde Türkiye'deki 
Amerikan varlığı üzerine çekti. Bu durumda, aşağı
daki hususların aydınlığa kavuşturulması gerekmek
tedir: 

1. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silâh ambar
gosunun amacı, Türkiye'yi haşhaş ekimi yasağına 
uymadığı ve de Kıbrıs'taki haklarını savunma cüre
tinde bulunduğu için cezalandırmak mıdır? Öyle ise, 
ABD söz konusu cezayı niçin vaktinde uygulama
mı ş yada uygulayamamıştır? 

2. ABD, silâh ambargosunu kaldırmak için ne 
gibi koşullar öne sürmektedir? Öne sürdüğü koşullar 
arasında Türkiye'nin Kıbrıs'ta ödün vermesi yanın
da, Türkiye'de neyin ekilip neyin ekilmeyeceği ko-, 
nusunda ABD'den icazet alma koşulu da var mıdır? 
Türkiye'den Kıbrıs'ta vermesi istenen ödünler neler
dir? 

3. ABD Kongresinin ambargoyu sürdürme ka
rarı üzerine, Hükümetinizce alınan bir kararla kapa
tılan yada etkinliklerine son verilen Türkiye'deki 
ABD üs ve tesisleri hangileridir? Bu üs ve tesislerin 
her birinde, kapatma öncesinde, kaçar Türk ve Ame
rikalı personel bulunmaktaydı? Türk personelin gö
revleri nelerdi, Amerikalı personelin görevleri neler
di? 

4. Etkinlikleri durdurulan üs ve tesislerden her 
birinin başlıca işlevleri (fonksiyonları) nelerdi? 

5. Türkiye'de, etkinlikleri durdurulan üsler dı
şında herhangi bir yabancı üs yada tesis var mıdır? 
Varsa, bunlar, hangi yabancı devletlerin yada devlet
lerarası örgütlerin kullanımındadır? 

6. Etkinlikleri durdurulan üs ve tesisler, geçici 
bir süre için mi, yoksa sürekli olarak mı kapatılmış

tır? Geçici bir süre için ise, bu sürenin sonu, ABD' 
den paramızla silâh alabildiğimiz gün mü olacaktır? 

7. Son çeyrek yüzyıldır izlenegelen dış politika, 
ülkemizi, yabancı asken üs ve tesisler alanına dönüş
türmüş, savunmamızı neredeyse tümüyle dış kaynak
lara bağımlı kılmış, sonuç olarak Türkiye'yi Atatürk' 
ün «tam bağımsızlık» ilkesine olduğu kadar «Yurtta 
barış, dünyada barış» ilkesine ters düşürmüştür. Yan
lışlığı gün geçtikçe daha çok artaya çıkan bu politi
kanın, dünya konjüktüründeki son gelişmelerin ışı
ğında, nesnel (objektif) olarak yeniden gözden geçi
rilmesi ve değerlendirilmesi için TBMM'nin acele 
olağanüstü ortak toplantıya çağrılmasında yarar gör
mekte misiniz? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 12 . 2 . 1976 

j MGGM (MGAD) Gn. Md. 
I Sayı : 6600/76/FRE - 592 / 

Konu : Balıkesir Milletvekili Necati Cetoe'nin ya-
I zıh soru önergesi. 

I MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
i İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 25 Aralık 1975 

tarih ve 7/713 - 2904/23162 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığının 5 Ocak 1976 tarih 
ve 77 - 426/01164 sayılı yazısı. 

'Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin Tür
kiye - A. B. D. savunma işbirliği hakkındaki, ilgi'de 
kayıtlı yazılarına ekli soru önergesine Bakanlığım ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
ihsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin A. B. D. 
tarafından ülkemize uygulanan silâh ambargosuyla 
ilgili yazılı soru önergesine cevap 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Celbe, A. B. D. 
tarafından ülkemize uygulanan silâh ambargosuna 
ilişkin olarak yazılı şekilde cevaplandırılmak üzere 
Başbakanlığa aşağıdaki sualleri tevcih etmiştir. 

'1. Soru i: 
A. B. D.'nin Türkiye'ye uyguladığı silâh ambar

gosunun amacı, Türkiye'yi haşhaş ekimi yasağına 
uymadığı ve de Kıbrıs'taki haklarını savunma cür'e-
tinde bulunduğu için cezalandırmak mıdır? Öyle ise, 
A. B. D. söz konusu cezayı niçin vaktinde uygula
mam^ ya da uygulayamamıştır? 
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-" -Cevap : ' 
Memleketimize yapılan Amerikan askerî ve ikti

sadî yardımlarının kesilmesi yönündeki teşebbüsler, 
ilk önce, 'haşhaş ekiminin yasaklanması kararının 
1 Temmuz 1974'te kaldırılması üzerine başlamış, son
radan Kıbrıs Barış Harekâtımızı takiben gelişmiştir. 

Haşhaş ekimi kararının Türk Hükümetince alın
ması üzerine Amerikan Kongresi'nde Türkiye aley
hine başlatılan faaliyetler, Kıbrıs Barış Harekâtımız 
üzerine büsbütün hızlandırılmıştır. Haşhaş dolayısıy-
le yardımın kesilmesi için yapılan teşebbüslere ilâve
ten. A. B. D. yardımı ile sağlanan silâh ve askerî 
malzemenin Kıbrıs'ta savunma amaçları dışında kul
landığı iddiası ile, yardımın kesilmesi hususunda 
Kongre'ye öneriler sunulmaya başlanmıştır. 

İBu meyanda, Senatör Eagleton 5 Eylül 1974'de 
yaptığı - konuşmada, A. B. D. Hükümeti'nin Türkiye' 
ye yardımı devam ettirmekle Askerî Yardım Kanu
nunu ihlâl ettiğini öne sürmüş, bu arada, memleke
timize yapılan yardımın kesilip kesilmemesinin bu 
Kanunun bir gereği olup olmadığını tespit etmek 
için gerek Hükümet gerek Kongre seviyesinde yoğun 
hukukî araştırmalara başlanmıştır. Bu tetkikin, Tür
kiye'ye yapılan yardımın kesilmesinin kanunun icabı 
olduğu sonucuna varması üzerine bir grup senatör, 
18 Eylül 1974 tarihinde Senato'da görüşülen Exim-
bank Kanununa bir karar eklenmesini ve bunda, 
Türkiye'nin Amerika'dan aldığı askerî yardımları 
Kıbrıs'ta amaç dışı kullandığı iddiası ile, yardımın 
kesilmesini önermişlerdir. Bu teklif Senato'da kabul 
olunarak Temsilciler Meclisi'ne gitmiştir. Ancak, 
normal kanun prosedürüne göre oya sunulmadığı ve 
«Senato görüşü» hüviyetinde olduğu için, bu karar 
A. B. D. Hükümetini bağlayıcı bir hukukî değer ka
zanmamıştır. Bunu müteakip bazı milletvekilleri çe
şitli şekil ve yollardan, Türkiye'ye iktisadî dahil her 
türlü yardımın kesilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyen teklifleri Kongre'ye 
sunmuşlardır. 

Bu arada A. B. D. Hükümeti, memleketimize 
yardımın kesilmesi için Kongre'nin her iki kanadı 
tarafından girişilen bu teşebbüsleri önlemek yolunda 
gayret göstermeye başlamış, gerek Başkan Ford, 
gerek Dışişleri Bakanı Dr. Kissinger, yardımın kesil
mesinin Kıbrıs meselesine bir çözüm bulmak üzere 
sarf ettikleri çabaları ciddî şekilde etkileyeceğini be
yan etmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere, Başkan 
Ford, Türkiye'ye yapılan yardımın, Türkiye'nin 
1961 Dış Yardım Kanunu, Askerî Satışlar Kanunu 

| ve ilgili anlaşmalara uygun hareket. ettiğinin • Başkan 
tarafından tevsikini öngören teklifi 13 Ekim günü 
veto etmiştir. Kongre tarafından hazırlanan ikinci 
bir metnin de Başkanca tekrar veto edilmesini müte
akip kabul olunan üçüncü bir tadil tasarısı, 18 Ekim 

I 1974 günü kesinleşmiştir. Buna göre, Başkan, 
Türkiye'nin, 1961 Dış Yardım Kanunu, Askerî Sa
tışlar Kanunu ve bunlara mütaallik anlaşmaların il
gili hükümlerine uygun hareket ettiğini ve Kıbrıs' 
taki silâhlı kuvvetlerin durumu hakkında belirli bir 

I gelişmenin kaydedildiğini Kongre'ye tevsik edinceye 
I kadar, Türkiye'ye askerî yard;m sağlanması ve 

askerî malzeme ile ikmâl maddelerinin Türkiye'ye 
ulaştırılması yasaklanmıştır. Ancak, Başkan, Kıbrıs 
meselesinin barışçı yollardan halline yardımcı ola
cağına kanaat getirirse, 10 Aralık 1974 tarihine ka-

I dar bu yasakları kaldırabilecekti. Fakat, bu hususun 
yerine getirilebilmesi de şu şartlara bağlanmıştı: 

'Bahse konu süre zarfında': (a) Türkiye ateşkese 
riayet edecek; (b) Kıbrıs'taki kuvvetlerini artırmaya
cak ve (c) A. B. D. tarafından temin edilen savaş ge
reçlerini Kıbrıs'a göndermiyecekti. 

!Başkan Ford, Türkiye'ye yapılan yardımın kesil
mesi kararını ancak, yetkisi olan 10 Aralık tarihine 

I kadar durdurabilmiş, bu tarihten önce Kongre'den 
I yeni bir kanun metni çıkmadığından, Türkiye'ye 

yapılan askerî yardım 10 Aralık 1974 tarihinde ke
sinleşmiştir. Daha sonraki müdahalelerle Türkiye'ye 
yardım ancak 5 Şubat 1975 tarihine kadar uzatılabil-
miştir. 

Görülüyor ki, ambargo kaarrı, Kıbrıs konusuyle 
ilgili olarak vazedilen bütün kayd ve kısıtlama un-
surlarıyle birlikte, esas itibariyle 1974 yılı Aralık 

I ayı ortalarında kesinleşmiştir. 

A. B. D. Kongresi, 2 Ekim 1975'de aldığı bir ka
rarla Türkiye'ye savunma malzemesi ve hizmetleri 
şevkine konulan kısıtlamayı kısmî bir şekilde kaldır
mış ve 5 Şubat 1975 tarihinden önce mukavelesi im
zalanmış 184 milyon dolar değerindeki malzemeyi 
serbest bırakmış, ayrıca Amerikan serbest piyasa
sından savunma malzemesi mubayaasına da imkân 
tanımıştır. 

30 Ocak 1976 günü Senato Dışişleri Komisyonu 
tarafından alınan kararla ise Hükümetten Hükümete 
peşin parayla satışlar serbest bırakılmıştır. Ekim 1975 
tarihli kararda mukaveleye bağlanmış savunma malze
mesi ve hizmetlerinin serbest bırakılmasına mukabil, 
Hükümetten Hükümete peşin satışlarla kredili satış-

j 1ar üzerindeki kısıtlama devam etmekte idi. 
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Senato Dış İlişkiler Komisyonu kararı olumlu 
•bir unsur İhtiva etmektedir. Bununla beraber, bu 
karar ile, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde 
kurulmasına ve devam ettirilmesine büyük önem at
fettiğimiz karşılıklı yarar dengesinin sağlanmış oldu
ğunu düşünmek mümkün değildir. 

2. Soru : 
A. B. D. Silâh ambargosunu kaldırmak- için ne 

gibi koşullar öne sürmektedir? öne sürdüğü koşullar 
arasında Türkiye'nin Kıbrıs'ta ödün vermesi yanın
da, Türkiye'de neyin ekilip neyin ekilmeyeceği konu
sunda A. B. D.'den icazet alma koşulu da var mıdır? 
Türkiye'den Kıbrıs'ta vermesi istenen ödünler neler-
'dir? 

Cevap : 
5 Şubat 1975 tarihinden beri ülkemize .uygulan

makta olan silâh ambargosu 2 Ekim 1975 tarihli 
Kongre kararıyle kısmen kaldırılmış bulunmaktadır. 
Buna karşılık, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta ateşkese riayet 
etmesi, Kıbrıs'taki kuvvetlerini arttırmaması ve 
A. B. D. tarafından sağlanan savaş gereçlerini Kıb
rıs'a göndermemesi ve Türkiye'ye sevk edilecek sa
vunma malzeme ve hizmetlerinin Türkiye'ye verilme
sinin A. B. D.'nin millî güvenliği için önemli olduğu
nun, Başkan tarafından Kongre'ye beyan olunması 
koşulları öne sürülmüştür. 

Yukarıda belirtilen hususlar kararın tatbikinin 
şartlarıdır. Kongre bunlara ilâveten Başkan Ford'a 
bir takım görevler vermiştir ki, bunlar kararın tatbi
kinin bağlı bulunduğu şartlar değildir. Bu görevler 
arasında haşhaşın kanun dışı yollarla şevkinin önlen
mesini temine matuf müessir tedbirler konusunda 
Türk Hükümeti ile görüşülmesi de bulunmaktadır. 
Bu görüşmeler tamamen istişarî mahiyette olaacktır. 
Türkiye'de neyin ekilip neyin ekilmeyeceği konu
sunda A. B. D.'den icazet alınması diye bir şey söz-
könusu değildir. 

3. Soru : 
A. B. D. Kongresi'nin ambargoyu sürdürme ka

rarı üzerine, Hükümetimizce alınan bir kararla ka
patılan ya da etkinliklerine son verilen Türkiye'deki 
A. B. D. üs ve tesisleri hangileridir? Bu üs ve tesis
lerin her birinde, kapatma öncesinde, kaçar Türk ve 
Amerikalı personel bulunmaktaydı? Türk personelin 
görevleri nelerdi, Amerikalı personelin görevleri ne
lerdi? 

Cevap : 
©akanlar Kurulu, 25 Temmuz 1975 tarihinde 

yaptığı toplantıda aşağıda maruz kararı almıştır: 

16 . 2 . 1976 0 : 3 

a) Türkiye ile A. B. D. arasında ortak savunma 
işbirliğini düzenleyen 3 Temmuz 1969 tarihli Savun
ma İşbirliği Anlaşması ile bununla ilgili diğer anlaş
malar hukukî geçerliliklerini kaybetmişlerdir. 

b) Bu durum muvacehesinde, Türkiye'deki bü
tün ortak saVunma tesislerinin faaliyeti, İncirlik Or
tak Savunma Tesisinin münhasıran NATO görevi 
mahfuz kalmak kaydıyle, 26 Temmuz tarihinden 
itibaren durdurulmuştur. 

c) Faaliyeti durdurulan bütün tesisler Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin tam kontrol ve gözetimine devre
dilecektir. 

Faaliyeti durdurulan Ortak Savunma Tesisleri 
şunlardır : 

— Sinop 
— PİRİNÇLİK (Diyarbakır) 
— BELBAŞI (Ankara) 
— KARAMÜRSEL 
— KARGABURUN (Tekirdağ) 
Ortak savunma tesisleri arasındaki irtibat ile 

bunların A. B. D. muhabere şebekesi ile irtibatını 
sağlayan belli başlı muhabere merkezleri de Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin tam kontrol ve gözetimine 
devredilmiştir. 

Hükümetimizin bu kararı, başta Genelkurmay 
Başkanlığımız olmak üzere, diğer ilgili kuruluşları
mızca 26 Haziran tarihinden itibaren yürürlüğe ko
nulmuştur. 

, Tayin edilen Türk Komutanları, gerekli Türk 
personelle birlikte, 29 Temmuz tarihinden itibaren 
tesisler ve muhabere irtibat merkezlerindeki görev
lerine başlamışlardır. 

Tesisler ve burada görevli Türk Komutanları ve 
A. B. D. personeli hakkında yetkili makamlarımızda 
ayrıntılı bilgiler mevcuttur. 

4. Soru : 
Etkinlikleri durdurulan üs ve tesislerden her bi

rinin başlıca işlevleri (fonksiyonları) nelerdi? 
Cevap : 
Hükümet kararıyle faaliyetleri durdurulan ortak 

savunma tesisleri tamamen pasif savunma tesisleri
dir. Bunlar Türkiye'nin ve A. B. D.'nin olduğu ka
dar İttifakın savunmasına da katkıda bulunmakta
dır 

5. Soru : 
Türkiye'de, etkinlikleri durdurulan üsler dışında 

herhangi bir yabancı üs yada tesis var mıdır? Var
sa, bunlar hangi yabancı devletlerin yada devletler
arası örgütlerin kullanımındadır? 
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Cevap : 
Teknik faaliyetleri durdurulmuş bulunan tesisler 

ikili tesislerdir. Bu tesislere ilâveten, ülkemizde, 
NATO üyesi olmamız nedeniyle, «NATO Savunma 
Yer Kuşağı» (NADGE) ve «'Erken Uyarma Anten-
lerb (EWS) gibi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dene
timinde bulunmakla beraber, NATO ortak savunma 
plânlarında belirtilen maksatlara uygun olarak kul
lanılan tesisler de mevcuttur: Bu nevi tesisler bulun
dukları ülkelere aittirler. 

6. Soru : 
Etkinlikleri durdurulan üs ve tesisler, geçici bir 

süre için mi, yoksa sürekli olarak mı kapatılmıştır? 
Geçici ibir süre için ise, bu sürenin sonu, A. B. D.' 
den paramızla silâh alabildiğimiz gün mü olacaktır? 

Cevap : 
Kongre'nin Türkiye ile ilgili olarak aldığı son 

karar ambargoyu kısmen kaldırmıştır. Mezkûr ka
rar, muhteva bakımından tatminkâr olmamakla be
raber, ambargonun, iki ülke arasındaki ilişkiler üze
rinde yarattığı olumsuz etkilerin ciddiyetinin idrak 
edilmeye başlandığına bir işaret sayılabilir ve sarsın
tı geçiren Türk - Amerikan münasebetlerinin canlan
dırılması için olumlu bir adım telâkki edilebilir. 
Kongre kararını, ortaya çıkardığı sonuçtan ziyade 
ifade ettiği zihniyet ve yaklaşım değişikliği açısından 
değerlendirmek gerekir. Son karar aynı zamanda 
ambargonun kaldırılması yüzünden kesilen savunma 
işbirliği müzakerelerinin yeniden başlatabilmesini 
de sağlamıştır. Ancak, A. B. D. ile işbirliğimizin ge
leceği güvenilir bir teminata bağlantncaya kadar 
tesislerin durdurulan teknik faaliyetinin başlatılma
ması uygun görülmüştün 

7. Soru. : 
Son çeyrek yüzyıldır izlenegelen dış politika, ül

kemizi yabancı askerî üs ve tesisler alanına dönüştür
müş, savunmamızı neredeyse tümüyle dış kaynakla
ra bağımlı kılmış, sonuç olarak Türkiye'yi Atatürk' 
ün «tam bağımsızlık» ilkesine olduğu kadar «Yurtta 
barış, dünyada barış» ilkesine ters düşürmüştür. 
Yanlışlığa gün geçtikçe daha çok ortaya çıkan bu 
politikanın, dünya konjöktüründeki son gelişmelerin 
ışığında, nesnel (objektif) olarak yeniden gözden ge
çirilmesi ve değerlendirilmesi için TBM'M'nin acele 
olağanüstü ortak toplantıya çağrılmasında yarar gör
mekte misiniz? 

Cevap : 
Dış politika esasları Hükümet Programımızda 

belirtilmiştir. Bu konuda ezcümle şu temel yaklaşım 
içinde bulunmaktayız: 

Hükümetimiz, dünya barışını hedef tutan ve bü
tün dünya ülkeleri ile dostluk ve işbirliğine dayanan 
bir dış siyaset izlemekte ve bu amaçla bir yandan 
milletlerarası alandaki çok yönlü ilişkilerimizi daha 
da geliştirmeye çalışmakta, diğer yandan da gerek 
bölgemizde gerek dünyadaki barış dengesinin muîıa-
fazlasını ön planda tutmaktadır. 

Türkiye dış ilişkilerinde akılcı ve yapıcı bir yak
laşım benimsemiştir. Bu da, dış siyasette barışa, kar
şılıklı yararlara hizmet edecek bir işbirliğine ve iyi 
niyete samimiyetle inanmayı gerektirir. Hükümeti
miz dış ilişkilerimize bu samimî inançla bakıyor ve 
bu görüşle hareket eden dünya milletlerine aynı şe
kilde mukabele etmekten geri kalmıyor. 

Anayasa hükümleri gereğince Meclisle sunulmuş 
bulunan Hükümet Programımız güvenoyu almıştır. 
Bu itibarla, TBMM'nin acele olağanüstü ortak top
lantıya çağrılmasında yarar görülmemektedir. 

3. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Finlandiya'da toplanan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği 
Konferansına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiFin 
yazılı cevabı (7/714) 

Millet Meclisi iBaşkanhğma 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cetvaplankünlrnasttiı diterim 
2 . 8 . 1975 

Ankara Milletvekili 
Neddet Evliyagil 

1. il ,5 yılı aşkın bir zamandanberi Büyükelçi ta
yin etmediğimiz Finlandiya'nın başkentinde toplanan 
Avrupa Güvenlaği ve İşbirliği Konferansında, Maka-
rios'u meşru devlet başkanı olarak tanımadığımızı 
belirten itiraz şerhimizi «dipnot» olarak Helsinki 
Belgesine geçirdiğimiz Anadolu Ajansı tarafından 
bildıirilmliş ve bu haber basın ve yayın organlarımız
da yer almıştır. 

•2, Sonradan basına yansıyan haberlerde, böyle 
bir girişimde bulunmamıza rağmen, başarı elde edil-
mddiği; haltta konferans sekreteryasının bu iyi niyetli 
dileğimize bile karşı çıktığı açıklığa kavuşmuş ve 
itirazımızın biraz da zorunlu dekleraisyon biçiminde 
delegasyona dağıtıldığı saptanmıştır. 

3. (Bu deklerasyon, Belgeyi etkileyici; ya da bağ
layıcı nitelikte midir, ciddî ne gibi bir fayda öngörül
müştür? 

A* Yarı resmî ajansımızın «dipnotla» ilgili ya
lan halbed bazı gazeteler başta olmak üzere, radyo, 
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TV'de de yeralldığına, dünya ajanslarına da aktarıl
dığına .göre, ülkemizi böylesine zayıf ve küçük dü
şürücü ciddiyetten uzak haberi ajansa kim vermiş
tir? Bunu araştırma ihtiyacını duydunuz mu, sorum
luları hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 16 . 2 . 1967 

SIGM/ıSIAD Gn. Md, 
Sayı : 3500-29 

Konu : Kıbrıs'ın temsili konusunda AGIK 
kayıtlarına ihtirazı kaydımız Hk. 

Milelt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Ankara Milletvekili Sayın Necdet EvDiya-

gil'in 2 . 8 . 1975 tarihli yazılı soru önergeleri. 

Sayın Başbakan, Ankara Milletvekilli Sayın Ev-
liyagil tarafından kendilerine tevcih edilen bir ör
neği ilişik yazılı soru önergesinin, kendileri adına, 
taraflımdan cevaplandırılmasını uygun görmüşlerdir. 
Söz konusu önergede temas edilen hususlara ilişkin 
bir açıklama aşağıda takdim kılınmaktadır. 

Malumları olduğu üzere, Kıbrıs'ta 15 Temmuz 
1974 darbesi ile başlayan gelişmeler sonucunda 
Ada'da iki ayrı fiilî yönetim ortaya çıkmıştır. Bun
lardan Kıbrıs Rum Yönetimi gerek Tür'kiye, gerekse 
Kıbrıs Türk Toplumu tarafından yalnızca Kıbrıs 
Rum Toplumunun temsilciisi olarak mütalâa edilmek
tedir. 

'Bu iki noktadan hareketle, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı Zirve Toplantısı sırasında, 
Kıbrıs Devletinin Ada'da varlıklarını sürdüren yö
netimlerden yalnızca biri tarafından ve, üstelik, di
ğerinin rızası olmaksızın temsillinin meşru olmayaca
ğı, bu nedenle de, Kıbrıs'ta her iki toplumun da 
meşrü temsilcisi niteliğinde bir Hükümet kuruluncaya 
kadar, Konferans Nihai Belgesini bu Devletle iliş-
(kiilıeriimiz açısından bağlayıcı âddeltmiyeceğimıiz hem 
Salyın Başbakan tarafından yapılan konuşma ile, hem 
de, Konferansın benimsediği usul kuralları uyarınca, 
CSCE/III/I sayı ve 31 . 7 . 1975 tarih ile Konferans 
Yönetim Sekreteryasına kaydettirilen ve, bunun yâ-
nısıra, bir «Konferans Belgesi» olarak söz konusu or
gan tarafından katılan heyeirlere de dağıtılması sağ
lanan Türkçe ve ingilizce örnekleri ilişik ihtıirazî ka
yıtla tüm ilgili taraflara duyurulmuştur. 

Çeşitli basın - yayın merkezlerinin konuya ilişkin 
ilk haberlerinde yer alan bilgilerin, anılan Zirve 

Toplantısı ertesinde bizzat Sayın Başbakan tarafın
dan yapılan açıklamalarla vuzuha kavuşturulduğuna 
inanılmaktadır. 

Arz ederim, 
İhsan Safari Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
CSCE/III/I 

Helsinki, 31 Temmuz 1975 
Aslı : İngilizce 

Türk Hükümeti tarafından Kıbrıs Devletine ilişkin 
olarak Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansında 

kaydettirilen çekince metni 

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Güvenlik ve işbir
liği Konferansında kabul edilen tüm kararlara katıl
maktadır, Ancak Kıbrıs Devletinin Konferansta tem
sili hukukî olarak kabul edilemeyeceği ve bu yüzden 
tmeşu olamıyacağı için, Türkiye aşağıdaki gerekçeler
le söz konusu hükümlerin bu Devletle ilgili olarak ge
çerlilik ve uygulanabilirliği açısından bir rezerv koy
mayı zorunlu görmektedir. 

Türkiye, 
Ulusararası Antlaşmalarla iki farklı ulusal top

luma dayalı olarak kurulmuş bulunan ve Anayasası 
ba antlaşmaların ayrılmaz bir cüzünü teşkil eden Kıb
rıs Devletinde, Anayasal düzenin 1963 yılından 
itibaren toplumlardan biri tarafından açıkça ve de
vamlı olarak ihlâl edildiğini ve 15 Temmuz 1974 
darbesiyle tamamen ortadan kaldırıldığını gözönünde 
tutarak, 

Kıbrıs'ta fiilî yönetimlerini sürdürmekte olan iki 
toplumun mevcudiyetinin, Kıbrıs'taki Anayasal dü
zenden başlıca sorumlu üç garantör devlet - Türkiye, 
Yunanistan ve Birleşik Krallık - tarafından imzalan
mış olan 30 Temmuz 1974 tarhili Cenevre Deklaras
yonunda açıkça tanınmış olduğunu kaydederek, 

İki toplum arasında eşitlik esasına dayanarak bu 
toplumların meşru haklarının uzlaştırılması ve iki 
tarafça da kabule şayan bir çözüm bulunması amacıy-
le toplumlararası görüşmelerin sürdürülmekte oldu
ğunu kaydederek, 

İki toplumlu Kıbrıs Devletinde, toplumlardan 
bininin, öteki toplumun rızası olmadan, tüm Dev
leti temsil etmesinin hukuken imkânsız olduğunu 
kaydederek. 

Kıbrıs Türk Toplumunun, bu Konferansta ka
bul edilecek hükümlerin, Konferansla ilgili olarak 
ne kendi temsilcileriinin bulunmasına ne de temsile 
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ilişkin rızalarının alnımasına tevessül edilmemiş ol-
ıması nedeniyle, kendileri üzerinde bağlayıcı olma
yacağı yolundaki beyanına aitıfta bulunarak, 

Ve ,bu nedenle Kı'brıs'ın bu Konferanstaki tem
silinim herhangi bir hukukî dayanaktan yoksun ol
duğunu önemle belirterek:, 

Yukarıda kaydedilen nedeni erden ötürü Kıbrıs 
Devletinin bu Konferansita meşru bir şekilde temsil 
edilmediği sonucuna vararak, 

Türkiye imzasıyle taraf olacağı, Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Konferansının nihaî belgesindeki hü
kümlerin Kı'brıs Devleti ile olan ilişkilerde geçerli 
olmayacağını ve bunun sonucu olarak Kıbrıs'ta iki 
ulusal toplumu meşru bir şekil'de temsil edecek bir 
(hükümet kuruluncaya kadar hiçbir etkisi bulunma
yacağını beyan eder. 

4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Zon
guldak - Ereğli Kömür İşletmelerinde görevden alı
nan, yeri değiştirilen ve tayin edilen personele ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat-
tin Kılıcın yazılı cevabı (7j/22) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

22 . 8 . 1975 
Giresun 

Orhan Yılmaz 
Soru : 
Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmelerinde çalışan 

teknik elemanlar ve personel hakkında önce müesse
se müdüründen başlamak üzere bölge müdürlüklerin
de, görevden alınmış, yer değiştirme ve atamalar ya
pılacağının Adalet Partililer tarafından mahallinde 
çok önceden duyurulmuş olması partizan düşünceler
le ve Cephe Hükümeti ortaklarınızın görüşünü alma
dan bu düşüncelerinizi gerçekleştirdiğinizi ortaya koy
muştur. Kömür ocaklarına kadar götürmekte ol
duğunuz partizanca görevden alma, yer değiştirme ve 
atamaların kömür havzasında bunalıma yol açtığı, 
özellikle işçiler arasında tepkiyle karşılandığı, bazı 
işçilerin ocağa inmediği, her an büyük bir olayın ola
sılığı ve kuşkusuyla işçilerin izlendiği Bakanlığınıza 
bildirildi mi? 

Bu partizan tutumunuz üretim bölümlerinde ve 
ocaklarda teknik eleman yetersizliği ve tecrübesizliği 
sonucuna yol açtığından bu durumda kömür üreti
minde meydana gelecek azalma ve artacak iş kazala
rı tehlikelerine karşı ne gibi tedbirler alınacaktır? 

Üretim bölümlerinde ortalama 10 kadroya karşı 
4 mühendis bulunmak zorunluğu karşısında, yeni ge
len bir mühendiste işin tabiatı ve özelliği icabı ancak 
iki yıl sonra karar verecek duruma gelebildiğine göre, 
saniyen maden işletmelerinde alınacak emniyet ted
birleri hakkındaki nizamnamede her 300 işçi için bir 
maden mühendisi bulundurulması da zorunlu kılın
mış olduğundan ve partizanlıkla Zonguldak dışına 
atanan mühendislerin yerine havzaya dışardan yeni 
mühendis atamaları da yapılmadığından üretim bö
lümlerindeki şiddetli mühendis ihtiyacını nasıl karşı
layacaksınız? Nereden gidereceksiniz? Bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

E. K. İ. Ticaret Müdürlüğüne 1 nci derece imza 
yetkisi verilerek tayini yapılan Necati Yirmibeşoğlu' 
nun Çatalağzı Belediyesi A. P. li eski Başkanı ve di
rek nakliyesi ihalesi ve taahhüt işlerinden dolayı 
E. K. t. Ticaret Müdürlüğüne bir milyon lira borçlu 
olduğu, halen Zonguldak Asliye Hukuk Mahkeme
sinde borç ve ihtilâfından E. K. t. Ticaret Müdürlü
ğünce bu Necati Yirmibeşoğlu aleyhine açılmış olan 
davanın devam ettiği doğru mudur? E. K. 1. Ticaret 
Müdürlüğüne borçlu olan bir zat bu müdürlüğe mü
dür olarak nasıl getirilebilir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 16 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 72/053.76/117 

Konu : Sayın Orhan Yıl
maz'] n yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İlgi : 25 . 12 . 1975 gün ve 7/722 - 2954/23731 

sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'ın, Zon

guldak - Ereğli Kömür İşletmelerinde görevden alı
nan, yeri değiştirilen ve tayin edilen personele ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'ın, Zon
guldak - Ereğli Kömür İşletmelerinde görevden alı
nan, yeri değiştirilen ve tayin edilen personele ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
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Soru : Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmelerinde 
çalışan teknik elemanlar ve personel hakkında önce 
müessese müdüründen başlamak üzere bölge müdür
lüklerinde; görevden alınma, yer değiştirme ve ata
malar yapılacağının Adalet Partililer tarafından ma
hallinde çok önceden duyurulmuş olması partizan 
düşüncelerle ve Cephe Hükümeti ortaklarınızın gö
rüşünü almadan bu düşüncelerinizi gerçekleştirdiğini
zi ortaya koymuştur. Kömür ocaklarına kadar götür
mekte olduğunuz partizanca görevden alma, yer de
ğiştirme ve atamaların kömür havzasında bunalıma 
yol açtığı, özellikle işçiler arasında tepkiyle karşılan
dığı; bazı işçilerin ocağa inmediği, her an büyük bir 
olayın olasılığı ve kuşkusuyle işçilerin izlendiği, Ba
kanlığınıza bildirildi mi? 

Bu partizan tutumunuz üretim bölümlerinde ve 
ocaklarda teknik eleman yetersizliği ve tecrübesizliği 
sonucuna yol açtığından bu durumda kömür üreti
minde meydana gelecek azalma ve artacak iş kaza
ları tehlikelerine karşı ne gibi tedbirler alınacaktır? 

Üretim bölümlerinde ortalama 10 kadroya karşı 
4 mühendis bulunmak zorunluğu karşısında, yeni ge
len bir mühendiste işin tabiatı ve özelliği icabı ancak 
iki yıl sonra karar verecek duruma gelebildiğine gö
re, saniyen maden işletmelerinde alınacak emniyet 
tedbirleri hakkındaki nizamnamede her 300 işçi için 
bir maden mühendisi bulundurulması da zorunlu kı
lınmış olduğundan ve partizanlıkla Zonguldak dışına 
atanan mühendislerin yerine havzaya dışardan yeni 
mühendis atamaları da yapılmadığından üretim bö
lümlerindeki şiddetli mühendis ihtiyacını nasıl karşı
layacaksınız? Nereden gidereceksiniz? Bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

E. K. t. Ticaret Müdürlüğüne 1 nci derece imza 
yetkisi verilerek tayini yapılan Necati Yirmibeşoğlu' 
nun Çatalağzı Belediyesi A. P. li eski Başkanı ve di
rek nakliyesi ihalesi ve taahhüt işlerinden dolayı 
E. K. I. Ticaret Müdürlüğüne bir milyon lira borçlu 
olduğu, halen Zonguldak Asliye Hukuk Mahkeme
sinde borç ve ihtilâfından E. K. î. Ticaret Müdürlü
ğünce bu Necati Yirmibeşoğlu aleyhine açılmış olan 
davanın devam ettiği doğru mudur? E. K. 1. Ticaret 
Müdürlüğüne borçlu olan bir zat bu müdürlüğe mü
dür olarak nasıl getirilebilir? 

Cevap : Zonguldak - Ereğli Kömürleri İşletmesin
de çalışan teknik elemanlar ve personel arasında, mü
essese müdüründen başlamak üzere bölge müdürlük
lerinde görevden alınma söz konusu değildir. Sadece 
yer değiştirme ve atamalar yapılmıştır. Ancak bu yer 

değiştirme ve atamalar partizan bir düşünce ile de
ğil, iş ve hizmetlerin daha iyi yürütülmesinin temin 
maksadından ileri gelmiştir. 

Naklen atama işlemleri kamu hizmetlerinin daha 
iyi yürütülmesi ve çalışma ahenginin teessüsü ve bu
nun sonucu olarak teşkilâtta kömür üretiminin artı
rılması gibi mukni sebeplere istinat etmektedir. 

Esasen, E. K. î. Müessesesi, Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumuna bağlı en büyük kuruluş olduğu 
gibi, okullarından yeni mezun olan mühendislerin 
her bakımdan tatbikat ile ilgili bilgilerini artırmala
rını sağlayan bir lâboratuvar mahiyetindedir. Görül
düğü gibi, halen T. K. 1. Kurumuna bağlı Garp Lin
yitleri İşletmesi Müessesesi, Alpagut - Dodurga Lin
yitleri İşletmesi, Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi ve 
Şark Linyitleri İşletmesinde çalışan mühendis ve di
ğer teknik personelin hemen hemen hepsi E. K. 1. 
Müessesesinde yetişerek pratik bilgilerini artırdıktan 
sonra bu maden işletmelerinde görevlendirilmişler
dir. 

Bilindiği gibi, T. K. 1. Kurumu pek çok Müessese 
ve İşletmesi bulunan bir kuruluş olup, Türkiye'nin 
kömür üretim politikasını yürütmektedir. Bu nedenle 
Müessese ve İşletmelerinde yetiştirdiği yetenekli ele
manları kendilerinden daha faydalanılacak görevlere 
tayin ve bu işlerde çalıştırılması 440 sayılı Kanunun 
kendisine emrettiği görev zorunluluğudur. Zira ele
manlarını kendisinden en istifade edecek görevlerde 
çalıştırılmasının her kurum veya idarenin tabiî hakkı 
olduğu gerçeği karşısında, bu yolda hareket edildi
ğinde, 440 sayılı Yasa gereğince müesseseleri üzerin
de denetim ve dolayısıyle plan hedeflerine ulaşmada, 
kurumun mühim rolü dikkate alındığında 440 sayılı 
Yasa açısından en yüksek karar mevkiinde bulunan 
T. K. 1. Yönetim Kurulunun kendisine bağlı müesse
selerdeki faaliyetin ve istihsalin yüksek seviyeye çı
karılabilmesi amacıyle, duyulan lüzum ve ihtiyaca 
binaen yaptığı bu nakil ve atama işlemlerinde bir 
takdir yetkisi olduğunu kabul etmek gerekir. 

Öte yandan yapılan bu nakillerde, ilgililerin eski 
görevlerinden daha önem taşıyan görevlere veya 
müktesep haklarına eşit kadrolara atanmaları söz 
konusu olmuş, hiçbir eleman bu şekilde müktesebin
den daha aşağı bir göreve nakledilmemiş olmakla, 
657/1327 sayılı Kanunun 1897 sayılı Yasa ile deği
şik 76 ncı maddesindeki «Kurumlar görev - unvan 
eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri 
ile memurları bulundukları kadro derecelerine eşit 
veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha 
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üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer 
kadrolara naklen atayabilirler.» hükmüne de uygun 
hareket edilmiştir. 

Diğer taraftan, 30 milyar lira yatırım yapılarak 
Afşin - Elbistan Termik Santralinin lüzumlu görülen 
kömür ihtiyacını temin için yeni bir müessese haline 
getirilen Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Mües
sesesi ile ilgili etüt, plan ve projelerin yetenekli kişiler 
tarafından yapılmasının temini maksadıyle, bir kısım 
E. K. t. teknik ve idarî personelinin, gerek bu işlerin 
kurum merkezinde organizasyonu yönünden, Etüt, 
Plan - Proje ve Tesis İşleri Dairesi Başkanlığında 
görevlendirilmesi ve gerekse Afşin - Elbistan Linyit
leri İşletmesinde görevlendirilmesi hususları iş ve 
hizmetlerin gereği gibi yürütülmesi amacına matuf 
bulunmakta, dolayısıyle bu naklen yapılan atamalar
da kasdî ve partizan bir tutumun olmadığı aşikâr 
olarak görülmektedir. 

Öte yandan 11 sayılı T. K. İ. Kurumu ve Mües
seseleri Personel Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi ilk 
fıkrasında «Gerektiği takdirde memur ve hizmetliler, 
bulundukları veya başka yerdeki derece, sınıf ve ay
lıklarına eşit veya üstün görevlere nakledilebilirler» 
ifadesi açısından da naklen yapılan atama işlemleri
nin mevzuata uygun olduğu ortadadır. 

Bütün bu nedenlerle yapılan nakil ve atamaların 
partizanlıkla bir ilgisi olmadığı gibi, işçiler açısından 
da bir huzursuzluk kaynağı olması söz konusu değil
dir. 

Diğer taraftan teknik eleman yetersizliği ile tecrü
besizlik diye bir hususun mevcut olmadığı da aşağı
daki açıklamalarla ortaya çıkacaktır. Zira bir taraf
tan yetişmiş elemanlar mevcut olup, bir taraftan da 
yetiştirilmekte olan elemanlar bulunmaktadır. 

Üretim bölümlerinde ortalama 10 kadroya karşı 
4 mühendis bulundurulmak zorunluluğu karşısında, 
yeni gelen bir mühendisin işin tabiatı ve özelliği ica
bı, iki yıl sonra karar verebilecek duruma geldiğine 
ve saniyen maden işletmelerinde alınacak emniyet 
tedbirleri hakkındaki nizamnamede her 300 işçi için 
bir maden mühendisi bulundurulması zorunlu oldu
ğuna göre, Zonguldak dışına atanan mühendislerin 
yerine dışarıdan yeni mühendis atamaları yapılama
dığından üretim bölgelerinde şiddetli mühendis ihti
yacının nasıl karşılanacağı ve ihtiyacın nereden gide
rileceği sorusuna gelince; 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinde halen 
ayda ortalama 22 386 yeraltı maden işçisi çalışmak
tadır. Maden Emniyet Nizamnamesinin 411 nci mad

desi aynen şöyledir : «Her ocak için, ocağın bütün 
idarî ve teknik hususlarının yürütülmesinden mesul 
olmak üzere bir ocak amiri tayin olunur ve keyfiyet 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. 24 saatte ça
lıştırılan işçi sayısı 300 kişiyi tecavüz eden ocaklarda 
her ocak amirine yardımcı olarak bir ve her artan 300 
işçi İçin ayrıca birer yardımcı tayin edilir. Bu yardımcı
ların maden mühendisi olması lâzımdır.» Bu duruma 
göre E. K. İ. Müessesesinde 22396/300 = 75 maden 
mühendisi çalışürılması gerekmektedir. Oysa nakil iş
lemlerinin yapıldığı tarihte E. K. İ. Müessesesinde fii
len görev yapan 157 maden mühendisi mevcut olup, 
şu anda da mevcut mühendis sayısı 160'tır. Ancak 
mezkûr müessese kadrolarındaki maden mühendisi 
adedinin Maden Emniyet Nizamnamesinin tespit et
tiği miktardan daha fazla olmasının nedeni de yuka
rıdan beri arz edildiği üzere, E. K. İ. Müessesesinin 
T. K. İ. Genel Müdürlüğü ile .diğer müessese ve iş
letmelerine pratik bilgisi olan eleman yetiştirici bir 
okul mahiyetinde bulunmasındandır. Bu duruma gö
re de teknik eleman ve tecrübeli eleman yetersizliği 
söz konusu olmamaktadır. 

Soru önergesinin son paragrafında yer alan, 
E. K. I. Müessesesi Ticaret Müdürlüğüne 1 nci de
rece imza yetkisi verilerek tayini yapılan Necati Yir-
mibeşoğlu'nun durumuna gelince; 

Necati Yirmibeşoğlu, Yüksek Ticaret mezunu 
olup, uzun süre bu müessesede çalışmış ve bilâhara 
müesseseden ayrılarak Çatalağzı Belediye Başkanlı
ğını yapmış, ehliyetli, liyakatli ve tecrübeli bir kim
sedir. 

Kendisi, belediye başkanlığından da ayrılmasını 
müteakip, Direk - Nakliye işleri ile iştigal etmiş, bu 
arada Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinin, 
muhtelif orman işletmelerinden satın aldığı ve Devlet 
Demiryolları vasıtasıyle Kilimli İstasyonuna nakledi
len maden direklerinin bu istasyondan, vagonlardan 
tahliye ve stok sahasında tasnif ve istif işini ihaleye 
çıkarması üzerine, 1 . 8 . 1973 - 31 . 6 . 1974 tarihleri 
arasında Kilimli İstasyonuna gelen direklerin, tahliye, 
tasnif ve istif işi için düşük fiyat verdiğinden, ihale 
üzerine kalmıştır. 

28 ve 29 Ekim 1973 günlerini takibeden 8 günlük 
sürede hava muhalefeti sebebiyle tahliye, tasnif ve 
istif işi yapılamamıştır. Ancak, sözleşme gereğince 
vagonlar E. K. İ. adına geldiğinden, Kilimli'de nav
lun E. K. İ. ce ödendiği cihetle, D. Demiryollarmca 
hava muhalefeti sebebiyle E. K. I. adına bekleme üc
reti (somaj) tahakkuk ettirilmiş ve fakat müteahhit-
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le yapılan sözleşmede bu gecikme (somaj) cezaları 
müteahhie ait olduğundan, müteahhidin E. K. î. de 
tahakkuk eden istihkakından bu müessesece 252 000 
lirası kesilmiştir. 

Diğer taraftan Devlet Demiryollarına bu konuda 
E. K. 1. ce yapılan itiraz üzerine bu paranın 43 000 
lirası Devlet Demiryollarınca E. K. I. ye iade edilmiş 
ve E. K. î. ce de aynı meblâğ müteahhide iade edil
miştir. 

Müteahhitle Devlet Demiryolları arasında hukukî 
bir ilişki olmadığından, Devlet Demiryollarınca eşya 
tarifesine göre tahakkuk ettirilen somaj ücreti tutarı 
209 494 liranın geri alınması için Devlet Demiryol
ları aleyhine dava açılmış olup, dava halen Ankara 
1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 975/30 esas sa
yılı dosyasında derdesttir. Ancak nakliye mukavele
lerinde müruru zaman bir yıl olduğundan, navlunun 
ziyaa uğramaması için müteahhit Necati Yirmibeş--
oğlu E. K. I. aleyhine 210 000 lirasının tahsili talebi 
ile Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesinde dava aç
mış ve bu dava da mezkûr mahkemenin 974/296 sa
yılı dosyasında derdest bulunmaktadır. 

E. K. t. Müessesesi ile Necati Yirmibeşoğlu ara
sında başkaca hiç bir borç ve alacak münasebeti yok
tur. 

E. K. 1. eski Ticaret Müdürü, yetenekli ve tec
rübeli bir eleman olması nedeniyle yeni kurulan Af
şin - Elbistan Linyitleri îşletmesi Müessesesi Müdür
lüğü İdarî Yardımcılığına terfian atanmış ve ondan 
boşalan E. K. t. Müessesesi Ticaret Müdürlüğü kad
rosuna da keza ehliyetli, tecrübeli ve liyakatli bir ele
man olduğu için Necati Yirmibeşoğlu tayin edilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Metin T üzün'ün, Ame
rika'nın Türkiye'deki ekonomik çıkarlarına ve İstan
bul Hilton Oteline ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Dışişleri Bakan V. Seyfi Öztürk'ün 
yazılı cevabı. (7/723) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Metin Tüzün 

1. — A. B. D. nin isteyerek veya istemeyerek 
Türkiye'ye uygulamakta olduğu silâh ambargosuna 
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karşın Türkiye Hükümeti onurlu bir kararla Türki
ye'deki Amerikan ekonomik çıkarlarını durdurmaya 
isteyerek niyetli midir? 

2. — Petrol kanunu yabancı sermayeyi teşvik ka
nunu, patent anlaşmaları veya bu kılıfa sokulan her 
türlü mevzuata dayanarak yurdumuzda sözüm ona 
üretimden pazarlamaya kadar Amerikan veya sömü
rücüsü başka ülkenin hak veya imtiyazları Türkiye' 
nin ekonomik ve millî çıkarları açısından yeniden bir 
millî maliyet hesabına vurulması daha doğrusu Ame
rikan veya Millî Ekonomik çıkarlarımıza uygun dav
ranmayan bir başka ülkenin uluslararası firmalarının 
bayraklarının indirilmesi hususunda istekli veya ha
zırlıklı mısınız? 

3. — Bu cümleden olmak üzere örneğin belli bir 
sınıf bilinci ve doğruda hem kendi çıkarı hem de 
dolayısıyle millî ekonomik kalkınmada söz sahibi ol
ması gereken işçilerimizin arasına ajan koyarak on
ları günlerce birbirlerine düşürerek, sövdürerek sanki 
karşı devrimci gibi bölerek parçalayarak eyleme dö-

, nüştüren İstanbul Hilton Otelinin Amerikalı patron
ları için ne düşünülüyor. Bu yıl bitecek olan Hilton 
firmasının sözleşmesi uzatılacak mıdır? Her yıl kâ
rın % 3 3'ünü Amerika'nın cebine girmesine ve bu 
ekonomik güçle kendi işçimizi kendi işçimize düş
man kılmasına göz yumulacak mıdır ne düşünüyor
sunuz? Düşünmüyor musunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 6 . 2 . 1976 

Sayı: Esid: 127-858-3/76-28 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün Başbaka

nımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başbakan'ı-
mız adına cevabımızı saygı ile arzederim. 

Seyfi Öztürk 
Dışişleri Bakan V. 

Sayın Tüzün'ün sorulan, tertip ve ifade tarzı 
bakımından âdeta cevaplarını da mündemiç bir şekil
de hazırlandığından ve şahsî peşin hükmün teyidini 
isteyen bir soruş şekli arzetmesi sebebiyle bu som 
ların kapsamını tesbite müşkülât hissedilmiştir. 
Bununla beraber sorular, aşağıdaki şekilde cevaplan
dırılmıştır. 

Saru 1. — A. B. D.'nin isteyerek veya isteme 
yerek Türkiye'ye uygulamakta olduğu silâh ambar
gosuna karşın Türkiye Hükümeti onurlu bir kararla 
Türkiye'deki Amerikan ekonomik çıkarlarını durdur
maya isteyerek niyetli midir? 
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Cevap 1. — Türkiye uluslararası ticarete ve eko
nomik ilişkilere açıktır. Amerikan ekonomik çıkan 
şeklinde özel bir statü veya konunun varlığı her
halde iddia edilemez Amerikan ekonomik ve ticarî 
teşebbüsleri, bütün diğer ülkelerinki gibi ve herkes 
için cari mevzuat çerçevesinde uluslararası ticareti
mize iştirak etmektedirler veya Yabancı Sermayeyi 
Teşvik kanunumuz altında iş görmektedirler. 

Soru 2. — Petrol Kanunu, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik kanunu, patent anlaşmaları veya bu kılıfa 
sokulan her türlü mevzuata dayanarak yurdumuz
da sözümona üretimden pazarlamaya kadar Ameri
kan veya sömürücüsü başka ülkenin hak veya im
tiyazları Türkiye'nin ekonomik ve millî çıkarları 
açısından yeniden bir millî maliyet hesabına vurul
ması, daha doğrusu Amerikan veya millî ve eko
nomik çıkarlarımıza uygun davranmayan bir başka 
ülkenin uluslararası firmalarının bayraklarının indiril
mesi hususunda istekli veya hazırlıklı mısınız? 

Cevap 3. — Ülkemizle iş yapmak isteyen yaban
cı kuruluşlar ve firmalar hiç şüphesiz bir kâr gaye
siyle bu teşebbüslere atıldıkları gibi, Ülkemizin de 
bu teşebbüslerden sağladığı, sağlayacağı yararlar dik
katle gözönünde tutulmaktadır. Faaliyetlerin alam 
ve kararlarının ne olabileceği mevzuatımızla düzen
lenmiştir. Kanunlara riayet etmeyenlere mevzuat 
uygulanır. Ayrıca millî çıkarlarımız ekonomik ge
lişmelere göre yeniden değerlendirilir. Mevzuat, 
tedbir ve icra planı değişikliği gerekiyorsa Hükümet 
icabına şüphesiz tevessül eder. 

Soru 3. — Bu cümleden olmak üzere örneğin 
belli bir sınıf bilinci ve doğruda hem kendi çıkarı 
hem de dolayısıyle millî ekonomik kalkınmada söz 
sahibi olması gereken işçilerimizin arasına ajan ko
yarak onları günlerce birbirlerine düşürerek, sövdü
rerek sanki karşı devrimci gibi bölerek parçalayarak 
eyleme dönüştüren İstanbul Hilton Otelinin Ameri
kalı patronları için ne düşünülüyor? Bu yıl bitecek 
olan Hilton firmasının sözleşmesi uzatılacak mıdır? 
Her yıl kârın 133'ünün Amerika'nın cebine girme
sine ve bu ekonomik güçle kendi işçimizi kendi iç-
çimize düşman kılmasına göz yumulacak mıdır, ne 
düşünüyorsunuz? düşünmüyor musunuz? 

Cevap 3. — Emekli Sandığına bağlı Hilton Ote
li, turizm ekonomimize katkısı da gözönüne alına 
rak-, işletmecilik ve kârlılık bakımından en uyguü 
tekltif yapan otelcilik firmasına kiralanmaktadır. 
İşçilerin işverenle ilişkileri sendika ve grev hakkı 
konusundaki kanunlarım.'? ile düzenlenmektedir. îş-

j veren, işçi sendikaları anılan kanunlar tahtında mü
nasebetlerini düzenlemekte ve aynı şekilde ihtilâfla
rını halletmektedirler. Hükümet bu münasebetleri, 
yukardaki görüş açısından, Türkiye'nin yararlarını 

I da gözönüne alarak değerlendirmektedir. 

I 6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Hemsin Nahiyesi ve Ardeşen - Çamlıhemşin yüksek 

I gerilim hatlarının yapımına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı 
cevabı (7/726) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızın, 
I aşağıdaki sorularıma yazılı cevap vermesinin sağlan-
I masını saygılarımla rica ederim. 25 . 8 . 1975 
I İstanbul Milletvekili 
I Mustafa Parlar 

I TEK Kurumu tarafından (Köy Elektrifikasyonu 
I tarafından), programı çerçevesinde yapımları müte-
I ahhite ihale edilen Pazar - Hemsin Nahiyesi ve Çam-
I lıhemşin, Ardeşen İlçeleri arasındaki yüksek gerilim 
I iletim sisteminin yapımının son derece yavaş yürütül-
I düğü ve bu hatların güzergahında bulunan pek çok 
I köyün ve bu hatların ucunda bulunan iki belediye-
I mizin muhtaç olduğu bol ve güvenilir elektrik enerji-
I si verilmemekte, bu nedenle de buralarda ciddi bir 
I sanayi gelişmesi yapılamamaktadır. Bu yöre halkı, 
I ekonomik bakımdan en büyük sıkıntıyı çeken ve ge-
I çimlerini ancak gurbetçiliğin yoğun bir şekilde uy-
I gulanması ile temin etmektedirler. 

I Bu durumu düzeltmek için temel bir alt yapı tesi-
I si olan güvenilir elektrik enerjisinin sağlanması şart

tır. 
I Sayın Bakanın, sözü edilen bu iki tesisin yapımla-
I rı ile ilgili sorularıma cevap vermesini saygılarımla 
I rica ederim. 
I 1. — Hemsin Nahiyesi, Pazar Kazası ve Ardeşen 
I - Çamlıhemşin yüksek gerilim hatlarının yapımları-
I nın hızlandırılması için düşündüğünüz tedbirler ne

lerdir? 
I 2. — Bu hatlar için ihalesinde kabul ettirilen şart-
I ların yerine getirilmemesi ve bundan ötürü maliye-
I tin gittikçe artması ve hizmetlerin devamlı olarak 
I geciktirilmesi karşısında, bölge halkının çektiği sı-
I kıntıların ortadan kaldırılması için almayı düşündü-
I günüz tedbirler nelerdir? 
I 3. — Bu iki proje için ne kadar para, hangi malî 
I yıllar için ayrılmıştır? Bu paralar yeterli değilse, bu 
I projelerin ikmaii için düşünceleriniz nelerdir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 1 6 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı :. 72/053-74/110 

Konu : Sayın Mustafa Parlar'in yazılı 
som önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün ve 7/726-2963/23779 sa

yılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın, 
Hemsin ve Ardeşen-Çamlıhemşin yüksek gerilim hat
larının yapımına ilişkin yazılı soru önergesinin ceva
bı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın, 
Hemsin ve Ardeşen - Çamlıhemşin yüksek gerilim 
hatlarının yapımına ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu tarafından (Köy Elekt
rifikasyonu tarafından), programı çerçevesinde ya
pımları müteahhite ihale edilen Pazar - Hemsin na
hiyesi ve Çamlıhemşin, Ardeşen ilçeleri arasındaki 
yüksek gerilim iletim sisteminin yapımının son dere
ce yavaş yürütüldüğü ve bu hatların güzer
gâhında bulunan pek çok köyün ve bu hatların ucun
da bulunan iki belediyemizin muhtaç olduğu bol ve 
güvenilir elektrik enerjisi verilememekte, bu nedenle 
de buralarda ciddî bir sanayi gelişmesi yapılama
maktadır. Bu yöre halkı, ekonomik bakımdan en bü
yük sıkıntıyı çeken ve geçimlerini ancak gurbetçili
ğin yoğun bir şekilde uygulanması ile temin etmekte
dirler. 

Bu durumu düzeltmek için temel bir altyapı tesi
si olan güvenilir elektrik enerjisinin sağlanması şart
tır. 

Sayın Bakan'ın, sözü edilen bu iki tesisin yapım
ları ile ilgili sorularıma cevap vermesini saygılarım
la rica ederim. 

Soru : 1 — Hemsin nahiyesi Pazar kazası ve Ar
deşen-Çamlıhemşin yüksek gerilim hatlarının yapım-
larırnn hızlandırılması için düşündüğünüz tedbirler 
nelerdir? 

Gevap : 1 — Söz konusu enerji nakil hatları 
1973 - 1976 yatırım programı çerçevesinde ele alın
mıştır. Pazar - Ortaköy - Hemsin enerji nakil hattı 
tesis çalışmaları, hava şartları elverdiği sürece sür
dürülmektedir. Şu anda hattın büyük bir kısmı ta
mamlanmış olup, havaların düzelmesini takiben 2 ay 
içinde ikmâl edilmiş olacaktır. 

Ardeşen - Çamlıhemşin enerji nakil hattı ise 1973 
yılından beri birkaç kere ihaleye çıkarılmıştır. An
cak, arazinin çok engebeli ve ağaçlıklı olması sebe
biyle, işi alacak bir müteahhit bulunamamıştır. Söz 
konusu enerji nakil hattı 20 . 1 . 1976 tarihinde iha
leye çıkarılacak enerji nakil hatları grupuna tekrar 
ilâve edilmiştir. 

Soru : 2 — Bu hatlar için ihalesinde kabul ettiri
len şartların yerine getirilmemesi ve bundan ötürü 
maliyetin gittikçe artması ve hizmetlerin devamlı ola
rak geciktirilmesi karşısında, bölge halkının çektiği 
sıkıntıların ortadan kaldırılması için almayı düşün
düğünüz tedbirler nelerdir? 

Cevap : 2 — Hattın ihale edilememesi dolayısiy-
le tesisin yapılması ve hizmetin beldeye ulaşması kıs
men gecikmiş ise de, mahallî başka bir enerji kayna
ğı olmadığından, mezkûr hattın tesisi zarurî olmak
tadır. Bu kere, ihaleye iştirakleri artırmak için, mü
teahhitler teşvik edilmiş olup, son ihaleye birkaç yük
lenicinin teklif vereceği ümit edilmektedir. 

Soru : 3 — Bu iki proje için ne kadar para, han
gi malî yıllar için ayrılmıştır? Bu paralar yeterli de
ğilse, bu projelerin ikmali için düşünceleriniz neler
dir? 

Cevap : 3 — Pazar - Ortaköy enerji nakil hattı 25 
km. olup, proje bedeli 5 milyon TL. ve Ardeşen -
Çamlıhemşin enerji nakil hattı 30 km. olup, proje 
bedeli ise 6 milyon TL.'dir. Bu paralar 1973 - 1976 
yatırım programına göre ayrılmış olup, tahsisat, pro
jelerin ikmali için yeterlidir. Pazar - Ortaköy enerji 
nakil hattı bu yıl imkâl edilecektir. Ardeşen - Çam
lıhemşin enerji nakil hattı ise ihale edilebilme duru
muna bağlıdır. İhale edilemez ise mahdut olan böl
ge elemanları takviye edilerek emaneten yapılması 
yoluna gidilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
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7. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal gü
venlik haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ablum'un yazılı cevabı (7/756) 15 . 8 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini say
gılarımla arz ve rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 
1. Yıllarca izlenmiş yetersiz ekonomik ve sosyal 

politikanın sonucu en verimli hizmet çağında baba 
ocağını yakınlarını, öz vatanını terketmek zorunda 
kalmış, çeşitli sorunları olan yurt dışındaki mutsuz 
ve umutsuz işçilerimizden özellikle F. Almanya'daki 
800 bin kadar (resmi) işçi vatandaşımızın başkanı bu
lunduğunuz sayın hükümetin ihmali sonucu Türk 
işçilerine sosyal güvenlik hakları sağlayan 1964 tarih
li anlaşmanın geçersiz sayıldığı ve sorunun F. Al
man Hükümeti tarafından NATO ile Türk Hüküme
tine bildirildiği doğru mudur? Doğru ise, 800 bin iş
çi ve milyonlarca yakınlarını kaygıdan kurtaracak ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Söz konusu ülkedeki Türk işçilerinin sosyal 
güvenlik haklarını sağlayacak 1974 tarihli ek proto
kolün 1 Ağustos 1975 tarihine kadar Millet Mecli
since onaylanması gerekirken cephe partilerinin en
gellemesi ve özellikle hükümetin ihmali sonucu özel 
gündemle bile görüşülememesinden ve onaylanama-
yışından ötürü doğacak büyük sakıncaları sözde ön
lemek amacıyle hükümetçe 31 . 7 . 1975 tarihli Resmî 
Gazete'de yayınlanan ara sözleşmesinin, onaylanması 
hakkındaki kararname F. Almanya Flükümetine sü
resi içinde gönderilmiş veya bildirilmiş midir? 

Sözü edilen ara sözleşmenin tam metni 1 . 8 . 1975 
tarihli Resmî Gazetede yayınlandığına göre, F. Al
man Hükümetiyle bu konuda gerekli temasları yap
madığı anlaşılan Dışişleri ilgilileri hakkında bir işlem 
yapılacak- mıdır? 

3. Zaman zaman törenlerle gönderdiğimiz dış ül
kelerde şu anda çalışan resmî ve kaçak işçi sayısı ne 
kadardır? Son iki yılda yurda dönen işçi sayısı ne ka
dardır.? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 16 . 2 . 1976 

Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları Genel Md. 

Sayı : 4.5.6.-1677 

Millet Meclisi Başkanlığına ^ 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 26.12.1975 

tarih ve 7/756-2945/23639 sayılı yazısı. 
Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplan

dırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Sayın Meh
met Emin Sungur'un, Sayın Başbakanımıza yöneltti
ği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yapılan incelemede : 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında mevcut 30 Nisan 1964 tarihli. 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin bir nota sonucu ge
çersiz sayıldığı hususu doğru değildir. 

Alman Vergi Reformu tasarısı ve Alman Çocuk 
Parası Mevzuatı tasarısının 1 . 1 . 1975 tarihinde 
yürürlüğe girmesinden önce, gerekli tedbirleri almak 
amacıyle, 8-9 Ekim 1974 tarihleri arasında Ankara 
ve 22-25 Ekim 1974 tarihleri arasında Bonn'da ya
pılan görüşmeler sonunda Türk - Alman Sosyal Gü
venlik Ara Sözleşmesi imzalanmıştır. 

İmzalanan bu Ara Sözleşme ile, Türk işçilerinin 
çocuk parası yardımlarından Türkiye'deki çocukları 
için de bazı değişikliklerle yararlanmaya devam et
meleri «onay işlemleri beklenmeksizin»' 1 . 1 . 1975 
tarihinden itibaren kesintisiz olarak sağlanmıştır. 

2. Ara Sözleşme; 3 1 . 5 . 1963 tarih ve 244 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden, 31 . 7 . 1975 
tarihli ve 1531)2 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
30 . 7 .1975 tarihli 7/103(23 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile onaylanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cum
huriyeti arasında mevcut 30 Nisan 1964 tarihli Sos
yal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden, 25 Ekim 1974 
tarihinde Bonn'da münakid Ara Sözleşmeye ilişkin 
onay belgeleri 22 Ağustos 1975 günü Dışişleri Ba
kanlığında, Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçi
liği Elçi Müsteşarı Dr. J. Peckert ile Dışişleri Bakan
lığı Sosyal İşler Daire Başkanı Cenap Keskin ara
sında teati edilmiştir. Bu suretle, Federal Vergi Re
form Kanunu ile bağlantılı bulunması nedeniyle 1 
Ocak 1975 tarihinden itibaren esasen uygulanmasına 
başlanan «Ara Sözleşme» onay belgelerinin teatisi 
suretiyle gereken formaliteleri tekemmül etmiş oldu
ğundan memleketimiz için de 1 Ocak 1975 tarihi iti
bariyle geçersizlik kazanmıştır. 
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Yukarıda izaha çalışılan durum muvacehesinde, 
Türk işçilerinin mağduriyeti bahis konusu değildir. 

3'. Bakanlığımızda, yurtdışında resmî ve kaçak 
olarak çalışan işçilerle, yurda dönen işçilerin kesin 
sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakta-
d,r. 

Bu konudaki bilgiler Çalışma Bakanlığınca top
lanmakta olan, anılan Bakanlığın 1976 malî yılı büt
çesi raporunda; 30 . 12 . 1975 tarihi itibariyle yurt
dışında çalışmakta olan işçi sayısı aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

F. Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Hollanda 
Fransa 
Avustralya 
isviçre 
Danimarka 
Libya 

555 80Û 
26 150 
12 oca 
38 000 
44 936 
12 000 
16 487 
5 639 

10 000 

Son iki yılda yurda dönen işçilerin kesin sayısı, 
Bakanlığımızca bilinmemektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Mahir Ablum 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Amerika'nın uyguladığı ambargonun kısmen kaldırıl
ması için yapılan girişimlere ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/761) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
saygı ile dilerim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı silâh ambar
gosunun kısmen kaldırılması ile ilgili olarak Türk 
kamu oyuna yansıyan bazı haber ve bilgilerin iç po
litikada ve 12 Ekimde yapılacak seçimleri etkileme 
bakımından ve özellikle de Türk Devletinin bağım
sızlığı açısından onur kırıcı ve kuşku verici nitelikte 
olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularımın bizzat tarafınız
dan cevaplandırılmasını istiyorum : 

1. Türk iş adamları, sanayicileri ve büyük ser
mayeyi elinde bulunduran kişilerin temsilcilerinden 

I bir heyet Amerika'ya geziye gitmiştir. Bu heyet Ame
rika'da Başkan Ford'dan Kissinger'e; çeşitli Ameri
kalı iş adamlarından, Amerikan kongresi üyelerine 
varıncaya kadar bir çok çevrelerle gizli - açık konuş
malar yapmıştır. 

— Türkiye'de büyük sermayenin temsilcisi olan 
bu heyet, Amerika'ya gitmeden önce, yapacağı gezi 
ile ilgili M. C. hükümeti ile konuşma yapmış mıdır? 

— Türkiye'de tekelci sermayeyi temsil eden bu 
heyet, Amerika'da hangi konularda temaslarda bu
lunmuştur. Amerikan Başkanı Ford'la dışişleri Ba-

1 kanı Kissinger ile yaptıkları konuşmalarda hangi ko
nuları konuşmuşlardır ve ne gibi isteklerde bulun
muşlardır. Bu isteklerle M. C. hükümetinin ilişkisi 
nedir? 

— Türk iş adamlarının bu temaslarında ve adı 
geçen çevre ve kişilerle konuşmalarında, Türk iş 
adamlarının yanında Dışişleri Bakanlığımızın Ameri-
ka'daki örgütlerinden kimler bulunmuştur? 

2. Biliyorsunuz ki son günlerde A. B. D.'nin 
Türkiye'ye uyguladığı ambargonun bir kısmının kal
dırılması ile ilgili bir tasarı Amerikan Temsilciler 
Meclisi usul komisyonundan geçmiştir. Bu komisyon
da yapılan konuşmalarda Amerikan temsilcisi Paul 
Findley «tasarının Türk seçimlerini olumlu şekilde 
etkileyeceği kanısındayım... Kongrenin karan çok 
önemli bir faktör olabilir... Eğer ambargoyu kaldıra-
caksak bunu biran önce yapmalıyız...» demiş, hatta 
bunun en azından Türkiye'deki seçimlerden bir haf
ta önce yapılmasını önermiştir? 

— Bu durum Türkiye'nin iç politikasına, özgür
lüğüne, bağımsızlığına müdahale edici ve gölge dü
şürücü bir davranış değil midir? 

A. B. D. Temsilciler Meclisi Usul Komisyonunda 
daha neler geçtiğini, çeşitli ilişkileri bütünüyle sapta
mak bizim için elbet mümkün değildir. Fakat bir-

I den ortaya çıkan bu taktik karşısında temsilci Find-
ley'e bu öneri konuşmasını yaptıran etken nereden 

j gelmiştir? Bunu öğrenmek ve tespit etmek hakkımız-
I dır sanırım. 

I «Türkiye'deki seçimleri olumlu bir şekilde etkile
me» düşüncesinin altında, gezilerle, konuşmalarla, 
diplomatik temaslarla M. C. hükümetinden iletilen 
görüşler olduğu söylenmektedir. Nedir bu Türkiye' 

I deki seçimleri olumlu bir şekilde etkilemek? 
Neden hükümet, içişlerimize karışmak olan onur 

kırıcı bu durumu protesto etmemiştir, bu davranışa 
I şiddetle karşı çıkmamıştır. 
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3. Daha önce Nato Genel Sekreteri Luns, Ame
rika'ya ambargonun 12 Ekim seçimlerinden önce kal
dırılması için talepte bulunmuştur. Şimdi aynı talep 
A. B. D. Temsilciler Meclisinde tekrarlanıyor. Çeşitli 
ilişkilerle ortaya çıkan husus şu ki, birtakım çevreler, 
«Türkiye'deki seçimleri şu veya bu şekilde etkilemiek 
hevesine kapılmış»1. 

Bunun amacı nedir, buna ne dersiniz? 
Şu varki, Türk milleti için bu düşünce sahipleri

nin hevesleri asla geçerli değildir. Böyle düşünenlere 
Türk Milletinin gereken dersi vereceği mutlaktır. 

Ancak bu düşünce sahiplerine hükümetçe gerekli 
cevabın, protestonun verilmesi gerekirdi. M. C. hükü
meti neden susmaktadır? 

T. C, 
Dışişleri Bakanlığı 12 . 2 . 1976 

MGGM (MGAD) Gn. Md. 
Sayı : 66CÖ/76/PRE-590 

Konu : Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 26 Aralık 

1975 tarihli ve 7/761, 3044/24708 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığının 7 Ocak 1976 tarihli ve 77-530/01332 sa
yılı yazısı. 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'ın 
Türkiye - A. B. D. savunma işbirliği hakkındaki, il
gide kayıtlı yazılarına ekli soru önergesine Bakanlı
ğım cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
î. Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'ın 
Türk sanayicileri ve iş adamlarından müteşekkil bir 
heyetin Â. B. D.'ne yaptığı gezi ile ilgili yazılı soru 
önergesine cevap. 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal, Türk 
sanayicileri ve iş adamlarından müteşekkil bir heye
tin A. B. D.'ne yaptığı geziye ilişkin olarak yazılı şe
kilde cevaplandırılmak üzere Başbakanlığa aşağıdaki 
sualleri tevcih etmiştir : 

1. Türk iş adamları, sanayicileri ve büyük serma
yeyi elinde bulunduran kişilerin temsilcilerinden bir 
heyet Amerika'ya geziye gitmiştir. Bu heyet Ameri
ka'da Başkan Ford'dan Kissdnger'e, çeşitli Amerikalı 
iş adamlarından, Amerikan Kongresi üyelerine va
rıncaya kadar bir çok çevrelerle gizli - açık konuş
malar yapmıştır. 

Soru : 
a) Türkiye'de büyük sermayenin temsilcisi olan 

bu heyet, Amerika'ya gitmeden önce, yapacağı gezi 
ile ilgili M. C. hükümeti ile konuşma yapmış mıdır? 

Cevap : 
Türk sanayicileri ve iş adamlarından müteşekkil 

heyet A. B. D.'ne yaptığı geziden önce Bakanlığım
da temas ve istişarelerde bulunmuşlardır. Bu temas 
sırasında, Ambargo konusundaki görüşümüzü Ameri
kan kamuoyuna duyurmak, bunu yaparken ambar
gonun dayandırılmak istendiği Kıbrıs meselesinin te
mel unsurları, Kıbrıs'ta giriştiğimiz harekâtın gerçek 
amacı ve dayandığı hukukî ve ahdî meşruiyeti çeşitli 
imkân ve vasıtaları kullanmak suretiyle A. B. D. ka
muoyuna anlatmak hususunda Bakanlığıma bilgi ver
mişlerdir ve herhangi bir talepte bulunmamışlardır. 

A. B. D.'de yapılan temaslarda, «Türk iyi niyet 
heyeti üyelerinin kişisel görüşleri» ortaya konulmuş 
ve bu heyetin «Türk hükümetiyle doğrudan veya do
laylı» hiç bir ilişkisi olmadığı, görüşlerin ve ifadelerin 
Türk Hükümetini bağlayamayacağı bilhassa belirtil
miştir. 

Gezi Türk sanayicileri ve iş adamlarının tamamen 
kendi insiyatifleri ile düzenlenmiş, kendi imkânlarıy
la uygulanmıştır. 

Soru : 
b) Türkiye'de tekelci sermayeyi temsil eden bu 

heyet, Amerika'da hangi konularda temaslarda bu
lunmuştur? Amerikan Başkanı Ford'la Dışişleri Ba
kanı Kissinger ile yaptıkları konuşmalarda hangi ko
nuları konuşmuşlardır ve ne gibi isteklerde bulun
muşlardır? Bu isteklerle M. C. Hükümetinin ilişkisi 
nedir? 

Cevap : 
Türk sanayicileri ve iş adamları Eylül 1975 ayı 

başında A. B. D.'ne yapacakları ziyaretle ilgili olan 
bir program hazırlamışlardır. Programda, A. B. D. 
den Kıbrıs ve silâh ambargosu ile ilgili herhangi bir 
talepte bulunmak yerine, Amerikan kamuoyunda 
özellikle Kıbrıs harekâtından bu yana, Türkiye aley
hine yaratılan ortamı düzeltmek amaç olarak alın
mıştır. Programı hazırlayanlar, Batı camiasının bir 
mensubu olan Türkiye'nin, aynı topluluğun üyelerin
den biri olan A. B. D. kamuoyuna, çeşitli konular
daki görüşlerimizi ortaya koymak ve yanlış anlama
ları bertaraf etmek noktasından hareket etmişlerdir. 
Heyet Başkanı, Ford ve Dışişleri Bakanı Kissinger 
ile yaptığı temaslarda, bu çevçeve içinde hareket et
miş ve özel isteklerde bulunmamıştır. 
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Soru : 
c) Türk iş adamlarının bu temaslarında ve adı 

. geçen çevre ve kişilerle konuşmalarında, Türk iş 
adamlarının yanında Dışişleri Bakanlığımızın Ameri-
ka'daki örgütlerinden kimler bulunmuştur? 

Cevap : 
A. B. D.'de Kongre üyeleri, yöneticiler ve basın 

yayın organları temsilcilerine görüşme talepleri «Türk 
iyi niyet heyeti mensupları olarak» doğrudan yönel
tilmiştir. Bu konuda T. C. Büyükelçiliği veya A. B. D. 
Dışişleri Bakanlığının aracılığına herhangi bir şekil
de başvurulmamıştır. Heyetin temaslarında ve söz 
konusu çevre ve kişilerle konuşmalarında, Türk iş 
adamlarının yanında Bakanlığımdan kimse bulunma
mıştır. 

Soru : 
2. Biliyorsunuz ki son günlerde A. B. D.'nin 

Türkiye'ye uyguladığı ambargonun bir kısmının kal
dırılması ile ilgili bir tasarı Amerikan Temsilciler 
Meclisi Usul Komisyonundan geçmiştir. Bu komis
yonda yapılan konuşmalarda Amerikan temsilcisi 
Paul Findley «tasarının Türk seçimlerini olumlu şe
kilde etkileyeceği kanısındayım... Kongrenin kararı 
çok önemli bir faktör olabilir... Eğer ambargoyu 
kaldıracaksak bunu biran önce yapmalıyız...» demiş, 
hatta bunun en azından Türkiye'deki seçimlerden bir 
hafta önce yapılmasını önermiştir. 

a) Bu durum Türkiye'nin iç politikasına, özgür
lüğüne, bağımsızlığına müdahale edici ve gölge düşü
rücü bir davranış değil midir? 

b) .«Türkiye'deki seçimleri olumlu bir şekilde 
etkileme»' düşüncesinin altında, gezilerle, konuşma
larla, diplomatik temaslarla, M. C. Hükümetinden 
iletilen görüşler olduğu söylenmektedir. Nedir bu 
Türkiye'deki seçimleri olumlu bir şekilde etkilemek? 

c) Daha önce NATO Genel Sekreteri Luns, 
Amerika'ya ambargonun 12 Ekim seçimlerinden Ön
ce kaldırılması için talepte bulunmuştur. Şimdi aynı 
talep A. B. D. Temsilciler Meclisinde tekrarlanıyor. 
Çeşitli ilişkilerle ortaya çıkan husus şu ki, birtakım 
çevreler, «Türkiye'deki seçimleri şu veya bu şekilde 
etkilemek hevesine kapılmış». 

Bunun amacı nedir, buna ne dersiniz? 

Cevap : 
Temsilciler Meclisi üyesi Paul Findley'in Usul 

Komisyonunda yaptığı konuşma kişisel görüşlerini 
aksettirmektedir. Bir kongre üyesi olarak söylediği 
sözlerin üzerinde durmakta yarar görmüyoruz. Öte 

yandan, buna benzer bir beyanat NATO Genel Sek
reteri Luns tarafından verildiğinde Sayın Başbakanı
mız gereken tepkiyi göstermekte gecikmemiştir. Sa
yın Başbakanımız verdiği beyanatta ezcümle şunları 
söylemiştir : 

«NATO Genel Sekreteri, NATO'nun zaafa uğra
masını doğuran ambargonun kaldırılmasıyle, Türki
ye'deki seçimleri ve Hükümeti birbirine bağlayan bir 
demeç vermişse, fevkalâde yanlış hareket etmiştir, 
buna hakkı yoktur. Böjyle bir beyanat şayet verilmiş
se, herkes takdir edecektir ki, bu beyanat tarafımız
dan verdirilmiş değildir» 

Daha sonra, NATO Genel Sekreteri Luns'un böy
le bir beyanat vermediği tespit edilmiştir. 

9. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ban
dırma Etibank Sülfirik Asit Fabrikası işçilerine bas
kı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazlı ce
vabı (7/767) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 
13 . 10 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Bandırma'da bulunan Etibank'a ait Sülfirik Asit 
Fabrikasında, işçilerin Türk - tş'e bağlı Petrol - İş 
Sendikasından ayrılarak DİSK'e bağlı Petrol Kim
ya - İş'e geçmelerinden bu yana fabrika yöneticile
rince sürdürülügelen yasa dışı baskılar, son günlerde 
giderek artmış, sendika temsilcisi Rıdvan Alkay'ın 
işten atılmasiyle doruğa varmıştır. İşçiler, fabrika 
yönetiminin ardı arkası kesilmeyen yasa dışı baskı 
uygulamasına tepki olarak direnişe geçmişlerdir. 
Fabrikada iş durmuştur. Bu sorunla ilgili olarak: 

1. Son iki ay içinde, sosyal hakları geri alınan, 
ücretleri düşürülen ve diğer cezalarla cezalandırılan 
işçiler kimlerdir? Cezaların yasal dayanakları neler
dir? 

2. İşçilerin diledikleri sendikaya üye olabilme 
hakları yasal güvence altında mıdır, değil midir? 

3. Fabrika yöneticileri, sendika değiştirdiler diye 
işçilere baskı yapma cesaretini kimden ya da kimler
den almaktadırlar? 
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4. Yasal hak ve özgürlükleri çiğneyerek işçilerin 
direnişe geçmelerine ve işin durmasına neden olan 
ilgililer hakkında, bakanlığınız, herhangi bir işlem 
yapmış mıdır? Yapmışsa, yapılan işlem nedir? Yap-
mamışsa, yapmayı düşünmekte midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 16.2.1976 

Bakanlığı 
Sayı: 72/053-75/111-9189 

Konu: Sayın Necati Cebe'nin yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 26 . 12 . 1975 gün ve 7/767-3067/24953 sa

yılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin, Ban
dırma Sülfirik Asit Fabrikası işçilerine baskı yapıl
dığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin, Ban
dırma Sülfirik Asit Fabrikası işçilerine baskı ya
pıldığına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Sorular : 
Bandırma'da bulunan Etibank'a ait Sülfirik Asit 

Fabrikasında, işçilerin Türk" - îş'e bağlı Petrol - tş 
Sendikasından ayrılarak DtSK'e bağlı Kimya - îş'e 
geçmelerinden sonra bu yana fabrika yöneticilerince 
sürdürülegelen yasa dışı baskılar, son günlerde gi
derek artmış, sendika temsilcisi Rıdvan Alkay'ın iş
ten atılmasiyle doruğa varmıştır. İşçiler, fabrika yö
netiminin ardı arkası kesilmeyen yasa dışı uygulama
sına tepki olarak direnişe geçmişlerdir. Fabrikada iş 
durmuştur. Bu sorunla ilgili olarak: 

1. Son iki ay içinde, sosyal hakları geri alınan, 
ücretleri düşürülen ve diğer cezalarla cezalandırılan 
işçiler kimlerdir? Cezaların yasal dayanakları neler
dir? 

2. İşçilerin diledikleri sendikaya üye olabilme 
hakları yasal güvence altında mıdır, değil midir? 

3. Fabrika yöneticileri, sendika değiştirdiler diye 
işçilere baskı yapma cesaretini kimden ya da kimier-
den almaktadırlar? 

4. Yasal hak ve özgürlükleri çiğneyerek, işçile 
rin direnişe geçmelerine ve işin durmasına neden 
olan ilgililer hakkında, bakanlığınız; herhangi bir iş
lem yapmış mıdır? Yapmışsa, yapılan işlem nedir? 
Yapmamışsa, yapmayı düşünmekte midir? 

Cevaplar: , 
Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi 

Müessesesi birden fazla istihsâl ünitesinden oluşmak
la beraber, İş Kanununun 1 nci maddesinde tavsif edi
len bir tek işyeridir. Mezkûr işyerinde hadisenin oluştu
ğu sırada ve halen Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri 
Sendikası (Petrol - İş) ile Etibank arasında 1.3.1974 
tarihinde aktedilmiş ve 2 yıl süre ile geçerli işyeri 
seviyesinde bir toplu işsözleşmesi yürürlükte bulun
maktadır. 

1975 Haziran ayı içinde müessesenin Sülfirik Asit 
Fabrikasında çalışmakta olan 326 işçiden 240 işçi 
Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri (Petrol - İş) 
Sendikasından istifa ederek Petrol - Kimya - İş Sen
dikasına üye kaydolmuşlar, bunun üzerine Petrol - İş 
Sendikası 26 . 8. 1975 gün ve 2/427 sayılı yazıları 
ile bu 240 işçiden 15 işçinin işyerine toplu iş sözleş
mesinin imza tarihinden sonra girdiklerini veya sen
dikalarına üye olduklarını beyanla bu sözleşmenin 
yapıldığı sırada işbaşında mevcut işçilere toplu iş 
sözleşmesiyle sağlanan hak ve menfaatlerden yarar-
landınlmamalarını talep etmiştir. 

Söz konusu işçilerin durumları tetkik edilmiş ve 
bunlardan Cemil Çilen, Aydın Batur, Hüdaverdi 
Atılgan, Mehmet Şayan, Mehmet Çanbay ve Rıdvan 
Alkay'ın, sözleşmenin yapıldığı sırada işyerinde ça
lışır olmalarına rağmen 14 . 8 . 1974 tarihi itibariyle 
(Petrol - İş) Sendikasına üye kaydoldukları; Salih 
Varoşlu, Sebahattin Pravadalı, Yılmaz Gürer, Ah
met Gengeroğlu, Hüseyin Şepçi, Fehmi Demirhan, 
Recep Aydoğan, İlhan Denktaş ve Sabahattin Önder 
adlı işçilerin ise keza toplu iş sözleşmesinin imza
landığı' tarihten sonra işyerine girip mezkûr sendi
kaya üye kaydoldukları anlaşılmıştır. 

275 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre toplu 
iş sözleşmesinden yararlanabilmek için işçinin, söz
leşmenin yapıldığı sırada taraf sendikaya üye olması 
gerekmektedir. Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı sıra 
tabiri ise Yargıtay 9 ncu H. Dairesinin 2.10.1967 
tarih ve 7201 E. 9000 K. sayılı içtihadında toplu iş 
sözleşmesinin müzakerelerinin başladığı tarih ile 
inikad tarihi arası olarak belirlenmiştir. Yine Yargıtay 
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9 ncu H. Dairesinin 23.10.1969 tarih ve 9985 E. 
10121 K. sayılı içtihadında, toplu iş sözleşmesinde 
yürürlük tarihinin üyelikten ayrılma olayından ön
ceye kadar uzatılmış olmasının davacıya hak bahşet
meyeceği keza, toplu iş sözleşmesi imzalanmadan 
önce sendikadan istifa edenlerin toplu iş sözleşme
sinden yararlanamayacağı öngörülmüştür. 

Buna göre, yukarıda anılan 15 işçinin toplu iş 
sözleşmesi ile sağlanan ücret ve sosyal haklardan 
yararlandırılmamaları, işverenin keyfî hareketi neti
cesinde değil, kanun ve mevzuat hükümlerine ve ya
sal dayanaklara müsteniden terviç edilmiş olmakta
dır. 

Diğer taraftan önergede söz konusu edilen Rıd
van Alkay, herhangi bir sendikanın temsilcisi değil
dir. Adı geçen evvelce vukubulan cezayı müstelzim 
bir fiilî sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 
kurul, hakkında işten çıkarma kararı almasına rağ
men, müessese yönetimince cezası, «tekerrürü halin
de işten çıkarılması» kaydiyle yevmiye kesimi ceza
sına tahvil edilmiştir. Hâl böyle olmakla beraber 
adı geçen bundan sonra mütenebbih olmamış ve ser
vis otobüsünde işverenin başka bir işçisine fiilî teca
vüzde bulunmuştur. Bu nedenle tekrar disiplin kuru
luna sevk edilmiş ve kurulun ittifakla aldığı karar ge
reği işten çıkarılmıştır. 

Durum böyle iken Sülfirik Asit Fabrikasında ça
lışan 326 işçiden 200 kadarı 10 . 10 . 1975 günü ka
nunsuz bir direnişe tevessül etmişler ve disiplin ku
rulu kararı ile işten çıkarılan Rıdvan Alkay tekrar 
işe alınmadıkça, ayrıca sosyal haklan kesilen arka
daşlarının hakları iade edilmedikçe bu kanun dışı 
eylemlerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade et
mişlerdir. 

Ancak zamanında ve duruma en uygun şekilde 
alınan tedbirlerle, bu kanun dışı direniş, personele ve 
fabrikaya hiçbir zarar gelmeksizin 21 . 10 . 1975 ta
rihinde sona erdirilmiş ve o tarihten itibaren durum 
normale avdet etmiştir. 

Yukarıda da açıklığıyle izah edildiği üzere olay, 
yasaların işçilere sağlamış olduğu sendikal özgürlük
ler muvacehesinde bir kısım işçilerin diledikleri 
bir sendikayı tercih etmelerinden değil, haksız istek
lerini baskı yoluyle temin edebilmeleri amacıyle gi
riştikleri yasa dışı eylemlerden neşet etmiştir. Ban
dırma Boraks ve Asit Fabrikaalrı İşletmesi Müesse-

sesi yöneticileri hiçbir suretle birtakım işçileri mu
ayyen bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri ve
yahut belli bir sendikadaki üyeliklerini muhafaza 
veya üyelikten istifa etmek şartına bağlı tutmadıkları 
gibi sözleşmeye taraf sendikaya üye olan işçilerle 
bu sendika üyesi olmayan işçileri herhangi bir konu
da ayırıma tabi tutmamışlardır. Bu itibarla müessese 
yöneticileri hakkında hadise ile ilgili herhangi bir 
işleme tevessül edilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay YSE Müdürüne ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz in ya
zılı cevabı. (7/774), 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21 . 10 . 1975 

Hatay_ 
Mehmet Sönmez 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Laik bir Devlettir. Kim
se dini inançlarından ötürü zorlanamaz. Vatandaşa 
dini inançlarından ötürü ayrıcalıkla davranılamaz. 
Özellikle Devleti yönetenlerin, Hükümette bulunanla
rın, din, dil, ırk, mezhep ayrıcalıkları yapmaması ge
rekir. Oysa; Hatay YSE eski müdürü İbrahim Man-
suroğlu'nun sırf hıristiyan olduğu için görevden alın
dığı kamu oyunda yaygındır. YSE Müdürünün görev
den alınma nedeni nedir? 

2. — Hatay YSE Müdürlüğüne yeni atanan, Baka
nın davranışlarına paralel davranan Hatay YSE Mü
dürü şimdide işçiler arasında din ve mezhep ayırımı 
yaparak Hıristiyan ve Alevî işçileri işinden atmakta
dır. YSE Müdürü göreve başladığından bu yana işle
rinden atılanların sayısı kaçtır? İşlerine son verilen iş
çilerin kaç tanesi Hıristiyan ve Alevidir. 

3. — Köy İşleri Bakanı ile Hatay'a yeni atanan 
YSE Müdürünün davranışlarını Devlette büyük yara
lar açmakta vatandaşları birbirine düşman ederek, ona
rılması zor düşmanlık tohumları ekmektedir. Laik bir 
Devletin Başbakanı olarak bunları önlemeyi düşün
mekte misiniz? 
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T. C 
Köy İşleri Bakanlığı 16 . 2 , 1976 
Tetkik - Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
. Sayı : 06/04 - 279 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi". Gen. Sek. Kanunlar Müd, 26 . 12 . 1975 gün 
ve 7/774 - 3074/25088 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sn. Mehmet Sönmez'in Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği 21. . 10 . 1975 tarihli yazılı 
soru önergesine Bakanlığımızca cevap verilmesi Baş
bakanlık Makamınca tensip buyrulduğundan, hazırla
nan cevap metninden 3 nüshası yazımız ekinde sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez'in Yazılı 

Soru Önergesi Cevabı 
1. — Hatay eski YSE il Müdürü İbrahim Mansur-

oğlu; 
a) Yönetim yönünden çok yeteneksiz olduğu, per

sonel arasında Hıristiyan, Alevi, Sünni ayrımı yara
tıp sürtüşmelere sebebiyet verdiği, defalarca yapılan 
şifahî uyarılara rağmen tutumunu değiştirmediği, hu
zursuzluğu had safhaya ulaştırdığı, 

b) Reyhanlı İlçesi Kumlu Belediyesi köprüsü ve 
Çağlayan içmesuyu grupunun bir çok köylerinin isale 
hatlarının inşaatını kasıtlı olarak geri bırakmak, buna 
karşılık Harbiye Nahiyesinde Düver köyü, Samanda-
ğında Kapsuyu köylerinin işlerini taraf tutarak acilen 
gerçekleştirmek suretiyle çalışmalarında partizanca ha
reket ettiği ve herkesin huzurunda aleni olarak parti
zanca beyanlarda bulunduğu ve bu nedenlerle işleri ak
sattığı için görevden alınmıştır. 

ibrahim Mansuroğlu'nun görevden alınmasının, 
adıgeçeuin dini inançlarıyle hiç bir ilgisi yoktur. 

2. — Hatay YSE İl Müdürü Fevzi Yertut, islâm, 
Hıristiyan, Sünni, Alevî diye personel arasında bir 
ayırım yapmamaktadır. Mevsimlik işçiler olarak çalış
tırılan işçilerin malî yıl sonu itibariyle 70 adedinin iş
lerine son verilmiştir. Bunlardan 44 adedinin Sünni, 23 
adedinin Alevî, 3 adedinin de Hıristiyan olması ve işi
ne son verilen 13 daimî işçiden 9 adedinin Sünni, 2 
adedinin Alevî ve 1 adedinin de Hıristiyan olması iş
ten çıkarmada din ve. mezhep ayrılıklarının rol oyna
madığı ve taraf tutmadığını sarih bir şekilde göster
mektedir. 
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3. — Yukarıda açıklandığı üzere tasarruflar keyfi 
olmayıp tarafsız olarak yapılmıştır. 

Sayın Milletvekilleri tarafından öne sürülen iddia
ların kendilerine iletilen maksatlı ve yanlış bilgilere 
dayandığı anlaşılmıştır. 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'int Büyük
elçiliklerimizde alınan koruma tedbirlerine ilişkin soru
su ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in ya
zılı cevabı. (7/777) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygılarım
la. 24 . 10 . 1975 

istanbul 
Reşit Ülker 

Soru : 
Avusturya Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil makam 

odasında görevi başında üç tethişçi tarafından şehit 
edilmiştir. Tunalıgil'i öldürenler Büyükelçiliğin kapı
sından rahatlıkla girmişler, kapının önünde Tasladıkla
rı memurlardan Ersin'i silâhla tehdit ederek elçinin 
odasının gösterilmesini istemişler, müracaat memuru
nu odasında mahsur tutarak eylemlerini tamamlamış
lardır. Yetkililer Viyana Büyükelçiliğinin kolayca gi
rilip çıkıldığından cesaret alınarak cinayetin işlendi
ğini söylemektedirler. 

Avusturya polisinin kapı önünde nöbet tutmadığı-
da ileri sürülmektedir. 

1971 den beri yabancı devlet adamlarına ve dev
let temsilcilerine tecavüz olayları olmaktadır. 1973'te 
Los - Angeles Başkonsolusumuz Mehmet Baydar ve 
yardımcısı Bahadır Demir tedhişçiler tarafından şehit 
edilmişti. 

Dışişleri Bakanlığımız süre gelen bu olaylar karşı
sında hangi tarihlerde ne gibi tedbir almışlardır? 

Türk sefareti kapısında Avusturya polisinin nöbet 
tutmadığı doğru mudur? Doğru ise bu tutuma karşı ne 
gibi girişimler yapılmıştır, veya yapılması düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 1 3 . 2 .1976 

SlED Gn. Md. 
Sayı : 161.355/2116 - 10 

Konu : istanbul Milletvekili Sayın Reşit 
Ülker'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 Aralık 1975 tarihli ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/777 - 3087/25245 sayılı yazı
ları. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in yazılı so
ru önergelerinde bahiskonusu soruların cevapları aşa
ğıda arz edilmiştir. 

1. — Yabancı memleketlerdeki temsilcilerimizin ko
runması için Bakanlığımızca gerekli her türlü tedbirler 
alınmaktadır. 

2. — Müessif hadiseden beri Büyükelçiliğimiz dışın
da iki resmî .elbiseli, içeride ise iki sivil elbiseli Avus
turya polisi nöbet tutmaktadır. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

12. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray'ın, 
Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazdı cevabı. (7/809) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ederim. 
H. Basri Akkiray 
İstanbul Milletvekili 

1. — Dışişleri Bakanlığı yurtiçi örgütünde, belli 
görev ve yeri olmayan, meslekî deyimle (koridora atan
mış) personel var mıdır? Varsa miktarı ve bunların 
verimli çalışmalarını sağlayacak olanakların bulunma
sı için ne gibi girişimlerde bulunulduğu. 

2. — Elçilik unvanını kazandığı halde, yersizlik ne
deni ile bir dış göreve atanamayan kaç memur bu
lunduğu, buna karşılık, mevcut elçilerden kaçının ne 
kadar dış ülkelerde elçi olarak bulunduğu. 

3. — Dış göreve, özellikle elçiliğe atamada ara
nan niteliklerin ve yeteneklerin saptanmasında nasıl' 
bir usul uygulandığı. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 5 . 2 . 1976 

PİGM/PİPD Gn. Md. 
Sayı : Sicil : 100004/ 

847 - 25 
Konu : Önerge cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü: 

7/809 - 3132/25564 sayılı yazıları. 
1. — Dışişleri Bakanlığı memurlarının ifa ettikleri 

görevler, 3312 sayılı Teşkilât Kanunu'nun 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa aykırı bulunmayan hü
kümlerinin hâlen yürürlükte olması dolayısıyle, mez
kûr Kanun ve 13 Kasım 1971 tarih ve 7/3434 sayılı 
unvan Kararnamesi hükümleriyle saptanmıştır. 

Halen, Dışişleri Bakanlığında anılan Kanun ve Ka
rarname uyarınca görevlendirilmemiş memur mevcut 
değildir. 

2. — 7/3434 sayılı Unvan Kararnamesine göre Ba
kanlığın 1 nci derece memurları Büyükelçi payesini 
haizdirler ve dış görevde Misyon Şefliği; Merkezde 
Genel Sekreter, Genel Müdür, Yüksek Müşavir ve 
Merkezde Büyükelçi görevlerini ifa ederler. Halen Ba
kanlık örgütünde 1 nci dereceyi haiz 87 memur bulun
maktadır. Bunların 58'i dış görevde Misyon Şefliği 
yapmaktadırlar. Mütebaki 29'unun biri Genel Sekre
ter 9'u Genel Müdür, 16'sı çeşitli görevler ile tavzif 
edilmiş Yüksek Müşavir ve meslek memuru olmayan 
3'ü de Merkezde Büyükelçidirler. Halen dış ülkeler
deki 14 Büyükelçilik münhal olup bu Misyonlara ata
ma işlemleri derdesttir. 

3. — Bakanlık örgütünde görevli 2 nci derece me
murların adedi 68'dir. Bunlar, Unvan Kararnamesi 
uyarınca, Daire Reisi, Bakanlık Müşaviri, Ortaelçi, El
çi Müsteşar unvanları ile iç ve dış görevleri ifa etmek
tedirler. Dış ülkelerdeki temsilciliklerimiz, birisi hariç, 
Büyükelçilik ve Daimî Temsilcilik düzeyindedir. Bu ne
denle ikinci kadro dereceli memurlarımız, yukarıda be
lirtilenlerden Ortaelçi unvanı ile Başkonsoloslukları 
tedvire memur edilmekte veya diğer unvanlı dış görev
lere atanmaktadırlar. Halen bu gibilerin 61 'i bahsi ge
çen görevleri ifa etmekte olup, 7'si Genel Sekreterlik 
refakatinde görevlendirilmişlerdir. 

4. — Bu memurlarımızın görevlendirilmelerinde, 
diğer yüksek dereceli memurlarımızda olduğu gibi, 
başarı dereceleri, tutum ve davranışları, geçmiş hiz
metlerinin tezkiyeleri muvacehesinde ehliyet ve liya
katlerine göre değerlendirilmeleri yoluna gidilmekte
dir. Hazırlıkları sürdürülmekte olan Dışişleri Bakan
lığı Teşkilât Kanununun Yüce Meclislerce kabulü 
halinde Genel Sekreterlik refakatinde buunan mahdut 
sayıdaki 2 nci dereceli memurların da aynı şekilde gö
revlendirilmeleri mümkün olacaktır. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
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13. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikar-
oğlu'nun, öldürülen dış temsilcilerimize ilişkin Baş
bakan ve Dışişleri Bakanından sorusu ve Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (71827) 
(*) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ve Dışişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Kahraman Maraş Milletvekili 
Ali Zülfikâroğlu 

Sorular : 
1. — 22 Ekim 1975 Çarşamba günü Viyana Bü

yükelçimiz Daniş funalıgil ve 24 Ekim 1975 Cuma 
günü ise Paris Büyükelçimiz tsmail Erez ve Şoförü 
Talip Yener öldürülmüştür. 

Elçimizin öldürülmesi sebebi hükümetimize göre 
nedir? 

2. — Aradan bir aya yakın bir zaman geçmiş ol
masına rağmen hükümet, elçilerimizin katillerinin bu
lunması hakkında ne gibi işlemler ve çalışmalar yap
mıştır? 

3. — Türkiye'nin dışardaki temsilcilerinin korun
ması hakkında ne gibi yeni tebdirler alınmıştır? 

4. — Büyükelçilerimize karşı girişilen bu suikast-
lerin örtbas ^edildiğine dair basında haberler çıkmak
tadır. Bu haberler ne dereceye kadar döğaıdur? Doğ
ru değilse niçin tekzip olunmamıştır? 

5. — Şehit olan Büyükelçilerimiz ve görevli şo
för için tazminat verilmiş midir? Verilmiş ise miktar
ları nedir? 

6. — Şimdiye kadar dışardaki temsilcilerimize kar
şı ne gibi suikastler ve hangi tarihlerde tertip edilmiş
tir. 

7. — Dışarda Türk Devletinin ve Milletinin aleyhi
ne faaliyet gösteren legal veya illegal teşkilâtlar var-
mıdır? Bunlar nerelerde faaliyet göstermektedirler ve 
kimler tarafından idare edilmektedirler? 

(*) Bu soru önergesiyle ilgili Başbakanlığın ce
vabı, geldiğinde yayınlanacaktır. 

16 . 2 . 1976 O : 3 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 
SİED Gn. Md. 

Sayı : 161.355/6 - 11 13 . 2 . 1976 

Konu : Kahraman Maraş Milletvekili Sa
yın Ali Zülfikâroğlu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 Aralık 1975 tarihli ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/827 - 3161/25713 sayılı yazı
ları. 

Kahraman Maraş Milletvekili Sayın Ali Zülfikâr
oğlu'nun vazıh soru Önergelerinde bahiskonusu soru
ların cevapları aşağıda arz edilmiştir : 

1. — 22 Ekim 1975 günü şehit edilen Viyana Bü
yükelçimiz Daniş Tunalıgii ile 24 Ekim 1975 günü şe
hit edilen Paris Büyükelçimiz tsmail Erez'in öldürül
melerinin adı geçenlerin şahısları ile ilgili bir sebebi 
mevcut değildir. Memleketimiz aleyhinde faaliyet gös
teren bazı güçlerin sembolik birer hedef olarak Viya
na ve Paris Büyükelçilerimizi şehit ettirmiş oldukla
rı zannedilmektedir. 

2. — Büyükelçilerimizin katillerinin tespiti için 
Avusturya ve Fransız makamlarınca yapılmakta olan 
yoğun çalışmalar devam etmektedir. Tahkikat gizli ol
duğundan bu çalışmaların her safhası efkârı umumiye-
ye aksettirilmemektedir. 

Diğer taraftan Türk makamları da kendi yönle
rinden çalışmalara devam etmektedir. Bir Türk polis 
ekibi de bu maksatla Viyana ve Paris'te araştırmalar 
yapmıştır. 

3. — Yabancı memleketlerdeki temsilcilerimizin 
korunması için gerekli her türlü tedbirler alınmakta
dır. 

4. — İkinci maddede arz edildiği gibi tahkikat de
vam etmektedir. Tahkikat gizli olduğundan neticesi
nin selâmeti bakımından basına aksettirilmemektedir. 

5. — Şehit Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgü'in 
ailesine 6 304 50 TL şehit maaşı bağlanmış, 103 000 
TL. ikramiye tahakkuk ettirilmiştir. Şehit Paris Bü
yükelçisi tsmail Erez'in ailesi için bağlanan şehit maa
şı 6 306 22 TL. tahakkuk ettirilen ikramiye 108 000 
TL. dir. Şoför Talip Yener'in eşine sosyal konutlar
dan bir daire verilmiş ve ayrıca 5 000 TL., babasına 
ise 15 0OD TL. yardımda bulunulmuştur. 
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Ayrıca, bahiskonusu şehitlerin eşlerine vatanî hiz
met tertibinden 2 500 er TL. çocuklarına 2000 er TL. 
maaş bağlanması hakkında T. B. M. M.'de bir Kanun 
teklifi mevcuttur. 

Hazırlanan bir Kanun tasarısında da bunlara ilâ
veten şu hükümler yer almaktadır. 

Madde 1. — Görevleri başında şehit edilen Viya
na Büyükelçisi Hüseyin Daniş Dunalıgil, Paris Büyük
elçisi îsmail Erez, Los Angeles Başkonsolosu Meh
met Baydar, Konsolos Bahadır Demir ve Şoför Talip 
Yener'in şehit edildikleri tarihte Devlet memurları Ka
nunu hükümlerine göre aldıkları aylık tutarları, T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri gereğince tanınan 
hak, menfaat ve yardımlar saklı kalmak kaydıyle, ha
yatta bulundukları sürece eşlerine, yoksa diğer Kanu
nî mirasçılarına bağlanır. 

Madde 2. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri uyarınca vazife malulü addedilen şehitlerimi
zin hakettikleri vazife malullüğü aylığının. 

6 - 12 yaşındaki her çocuk için % 30'u, 13-19 
yaşındaki her çocuk için % 40'ı ve yüksek öğrenime 
devam eden her çocuk için 27 yaşına kadar, keza % 
40'ı, öğrenimlerine devam ettikleri müddetçe, öğre
nim masrafları karşılığı olarak, şehitlerin çocuklarına 
ödenir. 

6. — Daha evvel Los Angeles Başkonsolosumuz 
Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır Demir 
Sanfa Barbara'da 27 Ocak 1973 tarihinde bir suikaste 
kurban gitmişlerdir. 

7. — Aleyhimizde faaliyet gösteren Türkiye Ko
münist Partisi, Bizim Radyo, Türkiye Komünist Par
tisinin Sesi Radyosu v.s. gibi bazı teşekküller mev
cuttur. 

Arz ederim. 
îhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

14. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve nakillere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se-
lâhattin Kılıç'in yazılı cevabı (7/875) 

Soru : 
MC Hükümetinin ülke yönetimini ele geçirdikten 

bugüne dek dokuz aylık bir süre geçmiş olmasına 
rağmen memur ve işçi kıyımı son günlerde artarak 
devam etmektedir. MC Hükümeti . kuruluş amacına 
varmak için faşist tırmanışı devam ettirmektedir. Bu 
eylemin doğal olgusu olan demokratik kurumları ve 
kuruluşları işgal etmek, yönetimlerini ele geçirmek, 
etkisiz hale sokmaktır. Kuruluşunun özünde tek itti
fak noktası olan bugünkü düzeni koruma ve tekelleş
meyi, kapitalistieşmeyi yaygınlaştırma sonucu; Kamu 
iktisadî Kuruluşlarını, tekellerin ve kapitalistlerin de-

'ğer yaratan öz kaynakları haline dönüştürme pratiği 
hızlanmıştır. Cephe Hükümetinin kendi içindeki 
uyumsuzluğu ve dengesizliği gidermek için de Kamu 
İktisadî Kuruluşlarını kullanmaktadır. Koalisyonu 
oluşturan politik çevrelere ve yakınlarına çıkar sağ
lama ve adam kayırma işlemlerinde genellikle bu ku
ruluşlar kullanılmaktadır. 

Bu girişimlere karşı koyan yurtsever, devrimci bir 
takım işçi ve memurlar da çeşitli yasa dışı uygulamalar 
sonucu önemli yönetim ünitelerini ele geçirmek için 
kadro boşlukları yaratma çafoasıyle yeni kıyımlar dü
zenlenmektedir. 

Demirel Hükümeti 1970 yılında güvensizlikten kur
tulmak için, Milletvekili transferlerinde petrol ofisi
nin kaynaklarını gazetelerden okumuş, ulusça yaşa
mıştık. Aynı biçimde MC Hükümeti kurulurken ga
zeteler Milletvekilleri transferlerinde Petrol Ofisi kay
naklarının nasıl kullanıldığının ve kullanılmaya de
vam edileceğini yazmışlardı, yazmaya devam etmekte
dirler. Petrol Ofis Genel Müdürlüğünde yedi müdür 
ve müdür yardımcısının görevden alınmaları iddiala
rı doğrular nitelikte en son örnektir. 

1. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde son olarak 
gerçekleştirilen ve partizan tutumun açık bir uy
gulaması olduğu söylenen tayinlerin, bu kişilerin 
yurtsever, ilerici ve demokratik görüşlü oldukları 
gerekçesine dayandırıldığı doğru mudur? 

2. Buna bağlı olarak aynı gerekçelerle yine aynı 
kuruluşta MC Hükümetinin görüşünde olmayan 135 
işçi ve memurun sürgün listesine alındıkları bir kıs
mının tayin ve bir kısmının ise işlerine son verilmek 
yoluyle kıyıma uğratılacaikları söylenmektedir. Böy
le bir liste size verilmiş midir? Verilmişse bu uygu
lamanın gerçek nedenleri nelerdir? 

3. Petrol Ofisinde devam eden kıyım ve sürüm 
eyleminin arkasında bazı yabancı şirketlerin ve bü
yük petrol satıcılarının bulunduğu iddia edilmekte-

Mılflet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç tarafından ce
vaplandırılmasında yardımcı olmanızı saygılarımla 
arz ederim. 

26 . 11 . 1975 
İzmir 

Süleyman Genç 
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dir. Onların istemleri doğrultusunda kıyım ve sürüm 
işlemleri yapıldığı ve yönetimin etkin noktalarına onla
rın istemleri doğrultusundaki personelin getirildiği doğ
ru mudur? 

4. Bu uygulamanın kapsamına alınan işçilerin; 
Petrol Ofisi işvereninin Anayasanın 46 ncı maddesi
nin sendika seçme özgürlüğü hakkındaki amir hük
müne aykırı düşerek iş yerinde mevcut iki sendika 
arasında ayrım gözettiğini belgeleyecek biçimde bir 
sendikayı tutup, diğerini tutan işçilere baskı yapılmak 
amacıyle, işten çıkarılmak istendikleri ileri sürülmek
tedir. İddia edildiği gibi sendikal örgütlenme nedeni 
ile işçilerin işten çıkarılması söz konusu mudur? 

5, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde bu türden ta
yinlerin devam edeceği kanaati yaygın bulunmakta ve 
çalışanlar huzursuzluk içinde işlerini gereğince sür-
dürememektedirler. Ulusal ekonomimizde önemli bir 
yeri olan Petrol Ofisi Genel Müdürlüğündeki bu hu
zursuzluğun ulusumuzun, zararına, yabancı petrol şir
ketlerimin yararına işlediği ulusal şirket olan Petrol 
Ofisin baltalandığı düşüncesini paylaşır mısınız? 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 73/053. 71/119 16 . 2 . 1976 
Konu : Sn. Süleyman Genc'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/875 - 3273/26149 
sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Sn. Süleyman Genc'in, Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve nakillere 
ilişkin yazık soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

izmir Milletvekili Sayın Süleyman Genc'in, Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve nakillere 

ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : 
MC Hükümetinin ülke yönetimini ele geçirdikten 

bugüne dek dokuz aylık bir süre geçmiş olmasına 
rağmen, memur ve işçi kıyımı son günlerde artarak 
devam etmektedir. MC Hükümeti kuruluş amacına 
varmak için faşist tırmanışı devam ettirmektedir. Bu 
eylemin doğal olgusu olan demokratik kurumları ve 
kuruluşları işgal etmek, yönetimlerini ele geçirmek, 

etkisiz hale sokmaktır. Kuruluşunun özünde tek itti
fak noktası olan bugünkü düzeni koruma ve tekelleş
meyi, kapitalistleşmeyi yaygınlaştırma sonucu; Kamu 
iktisadî Kuruluşlarını, tekellerin ve kapitalistlerin de
ğer yaratan öz kaynakları haline dönüştürme pratiği 
hızlanmıştır. Cephe Hükümetinin kendi içindeki 
uyumsuzluğu ve dengesizliği gidermek için de Kamu 
iktisadî Kuruluşlarını kullanmaktır. Koalisyonu oluş
turan politik çevrelere ve yakınlarına çıkar sağlama 
ve adam kayırma işlemlerinde genellikle bu kuruluş
lar kullanılmaktadır. 

Bu girişimlere karşı koyan yurtsever, devrimci 
birtakım işçi ve memurlar da çeşitli yasa dışı-uygu
lamalar sonucu önemli yönetim ünitelerini ele geçir
mek için kadro boşlukları yaratma çabasıyla yeni kı
yımlar düzenlenmektedir. 

Demirel Hükümeti 1970 yılında güvensizlikten 
kurtulmak için, milletvekili transferlerinde Petrol 
Ofisinin kaynaklarını gazetelerden okumuş, ulusça 
yaşamıştık. Aynı biçimde MC Hükümeti kurulurken 
gazeteler milletvekilleri transferlerinde Petrol Ofisi 
kaynaklarının nasıl kullanıldığının ve kullanılmaya 
devam edileceğini yazmışlardı, yazjnaya devam etmek
tedirler. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 7 Müdür 
ve Müdür yardımcısının görevden alınmaları iddia
ları doğrular nitelikte en son örnektir. 

1. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde son olarak 
gerçekleştirilen ve partizan tutumun açık bir uygula
ması olduğu söylenen tayinlerin, bu kişilerin yurtse
ver, ilerici ve demokratik görüşlü oldukları gerekçe
sine dayandırıldığı doğru mudur? 

2. Buna bağlı olarak aynı gerekçelerle yine aynı 
kuruluşta MC Hükümetinin görüşünde olmayan 135 
işçi ve memurun sürgün listesine alındıkları, bir kıs
mının tayin ve bir kısmının ise işlerine son verilmek 
yaluyle kıyıma uğratılacakları söylenmektedir. Böy
le bir liste size verilmiş midir? Verilmişse bu uygu
lamanın gerçek nedenleri nelerdir? 

3. Petrol Ofisinde devam eden kıyım ve sürüm 
eyleminin arkasında bazı yabancı şirketlerin ve bü
yük petrol satıcılarının bulunduğu iddia edilmekte
dir. Onların istemleri doğrultusunda kıyım ve sürüm 
işlemleri yapıldığı ve yönetimin etkin noktalarına, 
onların istemleri doğrultusundaki personelin getirildi
ği doğru mudur? 

4. Bu uygulamanın kapsamına alman işçilerin; 
Petrol Ofisi işvereninin Anayasanın 46 ncı maddesi
nin sendika seçme özgürlüğü hakkındaki amir hük
müne aykırı düşerek iş yerinde mevcut iki. sendika 
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arasında ayırım gözettiğini belgeleyecek biçimde bir 
sendikayı tutup, diğerini tutan işçilere baskı yapıl
mak amacıyle, işten çıkarılmak istendikleri ileri sü
rülmektedir. iddia edildiği gibi sendikal örgütlenme 
nedeni ile işçilerin işten çıkarılması söz konusu mu
dur? 

5. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde bu türden 
tayinlerin devam edeceği kanaati yaygın bulunmak
ta ve çalışanlar huzursuzluk içinde işlerini gereğince 
sürdürememektedirler. Ulusal ekonomimizde önemli 
bir yeri olan Petrol Ofisi Genel Müdürlüğündeki bu 
huzursuzluğun ulusumuzun zararına, yabancı petrol 
şirketlerinin yararına işlediği ulusal şirket olan Pet
rol Ofisin baltalandığı düşüncesini paylaşır mısınız? 

Cevap : . -
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde memur ve işçi 

kıyımı yapıldığına dair iddialar gerçeklerden uzaktır 
ve yapılması da söz konusu değildir. Son olarak ger
çekleştirilen tayinler, bazı personelin, işlerine son ve
rilmeyip, yine Petrol Ofisi bünyesinde görev yerleri
nin değiştirilmesinden ibarettir. Kadro boşlukları ya
ratılmak suretiyle yeni kıyımlar düzenlendiği iddiası 
ise tamamen hakikatten uzak bulunmaktadır. Genel 
Müdür muavinlerinin tayini, Petrol Ofisi Genel Mü
dürlüğünün 29 . 4 . 1975 tarihli teklifine istinaden 
Bakanlığımızın tasarrufu ile yapılmıştır. 

Soru önergesinin 2 nci maddesinde sözü edilen 
«135 kişilik sürgün listesi» diye birşey mevcut değil
dir. 

Bilindiği gibi, Anayasa hükümleri ve Devlet Me
murları Kanunu çerçevesi haricinde, şahsî tutumla 
memurun işinden atılması veya sürülmesi söz konu
su olamaz. Şahısların çıkarları için, Petrol Ofisine 
tayin yapılması da hiçbir zaman düşünülmemiştir. 

Petrol Ofisinin işyerlerinde, işyeri ve işkolu sevi
yesinde Toplu iş Sözleşmesi yapma yetkisi almış bir 
Sendika ile üç yıl süreli olmak üzere işyeri ve işkolu 
seviyesinde Toplu iş Sözleşmesi tanzim edilmiş olup, 
sözleşme 31 . 3. . 1976 tarihinde sona erecektir. 1975 
Ekim ayı başlarından itibaren sözleşmeye taraf Sen
dikaca üyelikten ihraç edilen veya üyelikten istifa et
meleri üzerine istifalarının kabul edildiği peyderpey 
bildirilen 61 işçi mevcuttu. Yetkili sendikadan ayrıl
mış olan bu şahısların başka bir sendikaya üye ol
duklarına dair Genel Müdürlüğe bir bildirim yapıl
mamıştır. Daha sonra, ihraç edilenler dışında kalan 
personelin (istifa suretiyle ayrılmış olanların) tekrar 
yetkili sendikaya üye oldukları da peyderpey bildiril
miştir. Bü konuda Ofisçe herhangi bir müdahale söz 

| konusu olmadığı gibi, böyle bir müdahalede bulu
nulması, sendikal anlayışımızla da bağdaşmamakta
dır. 

Petrol Ofisindeki tayinlerin devanı" edeceği kanaa
tinin yaygın bulunması diye bir mesele yoktur; bi
lakis, personel tam bir huzur içinde çalışmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

15. — Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmeriin, 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve 
nakillerle benzin istasyonlarına ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın ya
zılı cevabı. (7/892) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla, Sayın Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 29 . 11 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Orhan Üretmen 

Çağımızın en büyük enerji kaynağı kuşkusuz pet
roldür. 

Bu bakımdan petrol ürünlerinin değerlendirilme
si, pazarlanması ve çıkarcılar tarafından sömürülme-
mesi; T. C. hükümetlerinin bu konuda büyük bir ti
tizlik göstermesi millî görevidir. 

Koalisyonu oluşturduğunuz günden bu güne dek; 
hükümetinizin doğal kaynaklarımızın değerlendirilme
si ve sömürülmemesi bakımından, millî görevini kö
tüye ve belli kişilerin çıkarına kullandığı görülmek
tedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının tasarruf ve 
tutumları bunu belirlemektedir. 

Kaolisyon hükümetinin iktidarı : Anayasa ve ya
salara aykırı tutumu son günlerde belirgin bir şekil
de saptanmıştır. 

Şöyle ki : 
1. — Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden; Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına (gizli ve zata mah
sus çok acele) kaydıyle gönderilen bir yazıda (de
vamlı sol faaliyette bulundukları) ileri sürülen bazı 
memurların görevlerinden alınması istenmekte mi
dir? 

2. — Petrol Ofisi iki Genel Müdür yardımcısı
nın görevlerine son verilmesi nedenin (son verildikten 
sonra, arka arkaya yapılan kıyımların) iç yüzü ne
dir? 

144 — 
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Hükümet oluc olmaz neden iki Genel Müdür yar
dımcısının görevleri başından alınmış» buna gerekçe 
olarak görev başında bulundukları süre içinde gö
revlerini kötüye kullandıkları mı söz konusu mu
dur? 

Benzin ağalarının petrol ofisden aldıkları milyon
luk krediler ve dağıtılan benzin istasyonlarının bu 
kıyım ve atamalarda bir payı var mıdır? 

3. — Petrol Ofisi istasyon sahiplerinin hukukî 
bakımından mukaveleleri hangi tarihte yenilenmiş
tir? 

Bu istasyonların aylık kiraları kaç liradır? 
İstasyon sahipleri arasında (basında yer aldığı gi

bi) eski yeni politikacılar, onların oğulları, kardeşle
ri, hısım ve akrabaları var mıdır? 

Bu istasyon sahipleri içinde, hangilerine ton ba
şına indirim yapılmakta ve miktarı ne kadardır? 

T. C. 
Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakanlığı 16.2.1976 

Sayı : 72/053.70/115 
Konu : Sayın Orhan Üretmen'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük MiBdt Meclisi 
flgi : 30 . 12 , 1975 gün ve 7/892-3329/26291 

sayılı yazunrz. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Üretmen'in, 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve 
nakillerle, benzin istasyonlarına i'Mşkin yazılı soru 
önergesinin cevalbı ekte sunulmuştur. 

©ügiiterimze arz ederim. 
Selâhaititm Kılıç 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Sakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan ÜrefanenUn, 
Petrol Ofisinde yapılan tâyin ve nakillerle, benzin 
istasyonlarına ilişkin yazalı soru önergesinin cevabı
dır. 

Çağımızın en büyük enerji kaynağı kuşkusuz pet
roldür,. 

Bu bakımdan, petrol üııünlerinin değerlendıirilme-
si, pazarlanması ve çıkarcılar tarafımdan sömürül-
rnemesi; T. C. Hükümetlerinim Ibu konuda büyük bir 

.IritizKk göstermesi mallı görevidir/ 

Koalisyonu oluşturduğunuz günden bugüne 
dek; Hükümetinizin doğal kaynaklarımızın değer
lendirilmesi ve sörnürüimemesi bakımından, millî 
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görevini kötüye ve bâUi kişifeda çıkarma kullandığı 
görülmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının tasarruf ve 
tutumları bunu belirlemektedir* 

.Koalisyon. Hükümetinin iktidarı : Anayasa ve 
yasalara aykırı tutumu son günlerde belirgin bir şe
kilde saptanmıştır. 

Şöyle ki; 
Soru L Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden; 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığına (gizü ve zata 
mahsus, çok acele) kaıydıyle gönderilen bir yazıda 
{devamlı sol faaliyette bulundukları) ileri sürülen 
bazı memurların görevlerinden alınması istenmekte 
midir? 

Cevap L Petrol Ofisinden, gizli ve zata mah
sus, çok acele kaydııyle, sol faaliyetlerde bulunduk
ları gerekçesiyle bazı memurların görevlerinden 
alınması hakkında- bir yazı alınmamıştır. 

Soru 2, Petrol Ofisi iki Genel Müdür Yardım
cısının görevlerine son verilmesi nedeninin (son ve
rildikten sonra, arka arkaya yapılan kıyımların) iç
yüzü nedir? 

Hükümet olur olmaz, neden iki Genel Müdür 
Yardımcısının görevleri başından alınmış, buna ge
rekçe olarak görev başında bulundukları, süre içinde 
görevlerini kötüye kullandıkları mı söz konusudur? 

Benzin ağalarının Petrol Ofis'den aldıkları mil
yonluk krediler ve dağıtılan benzin istasyonlarının bu 
kıyım ve atamalarda bir payı var mıdır? 

Cevap : 2. Petrol Ofisi'nin iki Genel Müdür 
Muavini, yasaların tanıdığı hakka dayanılarak görev
den alınmıştır. 

Bu alınışların arkasında, arka arkaya da hiçbir per
sonelin işine son verilmemiş olup, bunlar yine bünye 
içinde başka görevlere atanmış bulunmaktadırlar. 

Soru : 3. Petrol Ofisi istasyon sahiplerinin hu
kukî bakımdan mukaveleleri hangi tarihte yenilen
miştir? 

Bu istasyonların aylık kiraları kaç liradır? 
Istanyon sahipleri arasında (basında yer aldığı gibi) 

eski - yeni politikacılar, onların oğulları, kardeşleri, 
hısım ve akrabaları var mıdır? 

Bu istasyon sahipleri içinde, hangilerine ton ba
şına indirim yapılmakta ve miktarı ne kadardır? 

Cevap l'e ek : Gazetelerde çıkan böyle bir yazının 
imzalarının sahte olduğu, savcılık tahkikatı ile anla
şılmıştır. 



M. Meclisi B : 57 16 . 2 . 1976 O : 3 

Cevap : 3. 1 . 1 . 1975 tarihi itibariyle sözleşmesi 
yenilenen istasyonlar ve aylık işletme hakkı karşılık
ları; 

İstasyon yeri. 

Ankara - Kayaş 
Aydın - Çubukdağı 
Aydın - Nazilli 

îşletrnecinin Aylık işletme 
Adı, Soyadı Hal 

Celâl Odabaşı 
Akbey Kalkan 
Süleyman ince 

Balıkesir-Küçükbosıtâncı Karesi Koli. Şti 
Bursa - Santral Gara- Petrol ticaret Koli. 

Jcı Karşılığı 
TL. 

2 500 
800 

5^000 
2 5Cf( 

1. ve 2. yıl 
jı karşısı 

Çanakkale - Lapseki 
Edirne - Keşan 

Hatay - İskenderun 
Sarıseki 
İzmir - Çiğli 
İzmir Torbalı 
İçel - Mut ' • 
Konya - Çakmak 

Şti. O. Fahri Helvacı-
oğlu ve Ort. 9 000 

Müteakip yıllar 
, 10 000 

Mehmet Ali Ulubay 1 500 
Salim Evgen Halefleri ve 
Osman Gürer Koli. 
Şti. 2 500' 

Lâtif Kulak 
Mehmet Yeşil 
Ayhan Arslan 
Erkman Aydın 
Dede Çakıcı 

2.500 
2 500 
2 000 
1 25Cİ 
3 CC0 

Bayilere evvelki yıllarda olduğu gibi kredi genel 
esaslarının 12 nci maddesi gsreğincs 1975 yılı iş prog
ramında ziraî krediler için tefrik olunan 145 000 000 
liranın 94 GCCI 0CC liralık kısmı sözleşmeli müşteri
lere, 32 Çil 8 194 liralık kısmı da bayilere olmak üze
re ceman 126 Q18 194 liralık kısmı kullandırılmış 
olup, bu miktarın 122 499 194 liralık kısmı vade 
tarihinde tahsil edilmiştir. 1 519.000 liralık kısmı 
ise, 30 Ocak 1976 tarihinden sonra tahsil edilecektir. 

Açılan ve kullandırılan ziraî krediler ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Kredi Genel Esasları'mn, 14 ncü maddesi gere
ğince de Bayilere 1975 yılı iş programı ve bütçesinde 
inşaat ve saha betoniama kredileri için tefrik edilen 
3 000 000 liralık faizli kredinin 2 515 000 liralık kıs
mı açılmış, 491 42Q liralık kısmı kullandırılmıştır. 

Açılan ve kullandırılan inşaat ve saha betoniama 
kredileri ekli cetvelde gösterilmiştir. 

1 . 6 . 1973 tarihli 35/23 sayılı Genel Müdürlük 
Kurul Kararına istinaden bayilere 2 515 519 25 li
ralık malzeme tahsis kredisi açılmış, bu miktarın 
1 800 000 liralık kısmı malzeme tahsis esaslarına 
göre kullandırılmış ve aynı esaslara göre de tahsilâ
tına başlanmıştır. 

Açılan krediler ekli cetvelde gösterilmiştir. 
Bayi ve İşletmeci seçimlerinde talep sahiplerinin 

ticarî nitelikleri Petrol Ofisince incelenip değerlen
dirilmekte, bayilik ve işletmecilik verilmesi işlemle
rinde herhangi bir politik tefrik yapılmamaktadır. 

istasyon sahiplerine herhangi bir tenzilât uygu
laması yapılmadığı gibi, taviz de tanınmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılınç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
145 CCCî OCCi İş Programında tefrik olunan ziraî 

kredi 
12 CaiGGö Egebank ... 
5Ci OfiCI GCü Tariş ; 

20 000 000 Ant Birlik 
4 500 000 Bağcılar Bankası 

86 500 000 
7 500 000 Ant Birlik (ilâve) 

94 000 000 Müşterilere 
32 018 194 Bayilere 

126 018 194 

— 146 
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1975 Yılında Bölgeler itibariyle açılan ve kullandırılan ziraî ve inşaat kredileri 

AÇILAN KULLANDIRILAN 

BÖLGELER ZİRAÎ 

İSTANBUL 1 164 000 
(13 Bayi) 

İZMİT 10 804 000 
(136 Bayi) 

İZMİR 8 205 000 
(110 Bayi) 

İSKENDERUN 9 114 0Ç0 
(92 Bayi)' 

MERSİN 9 666 000 
(118 Bayi) 

TRABZON 6 936 000 
(85 Bayi) 

- Samsun Mınt. hariç -

45 889 000 

İNŞAAT 

145 000 
(1 Bayi) 
762 000 
(6 Bayi)1 

204 000 
(2 Bayi) 
120 000 
(1 Bayi) 
781 000 
(5 Bayi) 
503 000 
(5 Bayi) 

2 515 000 

ZİRAÎ 

1 159 294,89 
(13 Bayi) 

6 923 610,16 
(88 Bayi) 

4 495 913,11 

İNŞAAT 

—. 

362 500 
(3 Bayi) 

43 100 
(52 Bayi) - faizi ile - (1 Bayi) 

9 114/000 
(92 Bayi)1 

7 961! 412 
(Uİ7 Bayi) 

2 363 964,24 
(30 Bayi) 

-Samsun Mınt. hariç -

32 018 194,40 

80 820 
(1 Bayi) 

-~-

• • — : 

491 420 

NOT : 14 Bayinin ziraî kredi borcu olan 1 519 000 TL. 30 Ocak 1976 tarihinden sonra tahsil edilecektir. 

1 . 1 . 1975 - 31 . 12 . 1975 tarihleri arasında açılan 
İstansyon donatım malzemesi krediler 

Elbistan/Mustafa Kral 85 000 
Antalya - Serik/Mehmet Bankoğlu 50 000 
Muş-Hasköy/Fahrettin Coşkun 98 800 
Afyon-Susuz/Karayiğit Koli. Şti. 108 719,25 
Sinop-Duragan/İrfan Sarı 12 000 
Kastamonu-Daday/ilhan Ataşalar 75 000 
Çumru-Karanasır/Ali Ahmet Özkilisi 100 000 
Ardahan-Hasköy/Zeki Avşar 85 000 
Krd. Ereğli/Yaşar Bektaş 50 000 
İsparta-Yalvaç/Muammer Kabuoğlu 50 000 
Antalya-Demre/Hüseyin Tokgöz 25 000 
Aşkale-Canköy/Ömer Dervişoğlu J56 000 
Burdur-Akyaka/Hasan Gök 36 000 
Van-Güzelsu/Zeki Koç-Şükrü Doğan 54 000 
Kırşehir-Mucur/Mehmet Orkun 120 000 
Aydın-Dalaman/Erdal Karamanoğlu 50 000 
Kayseri-Talaş/Başakpınar 27 000 
Niğde-Turhanköy/Kefalettin Öztürk 27 000 

Tokat-Pazar/Nuri Şahin 
Kırşehir-Mucur/Ömer Altın 
Zonguldak-Devrek/Arif Kocaman 
Elâzığ-Karaçalı/Yentaş Koli. Şti. 
Malatya-Çiftlik/Bürhanettin Özinan 
Kastamonu-Daday/İlhan Ataşalar 
Ahkara-Eskişehir yolu 123 km. 

(Sivrihisar) 
Afyon-Emirdağ/Cıldıroğlu Koli. Şti. 
Kayseri-Talas / Hacı Yılmaz 
Antalya-Kaş/Mahir Kaşlı 
Yozgat-Akdağmadeni/Hüsnü Acun 
K.Maraş-Çiğli/Bilâl Demiroğlu 
Hatay-Dörtyol/Yakacık/Tacettin Yılmaz 

Bingöl-Karlıova/ Mehmet Çelik 
Ankara-Güzelhisar / HüseyinUzel 
Bozkır Bayii Türkmenler Koli. Şti. 

54 000 
130 000 
130 eoo 
60 000 
70 000 
60 000 

200 000 

1000 000 
30 000 

100 000 
75 000 
60 000 

z 
120 000 
60 000 
35 000 
60 000 

2 514 519,25 
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16. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli'nin, 
İllere tahsis edilen kömür miktarına ilişkin sorusu 
ve Enetji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Srlâhattin Kı
lıç in vazıh cevabi (7/917) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 11 . 12 . 1975 

Küthya Milletvekili 
Haşim Benli 

IV"'— Hangi İllerle ne miktar kömür tahsis edil
miştir? (Linyit Kok - Taşkömürü) 

2. — İllere tahsis edilen kömürlerin mutemetleri 
kimlerdir? 

3. — Tahsis edilen miktarların ne kadarını ilgili 
illere göndermek mümkün olmuştur? 

4. — Bu üretimle tahsislerin karşılanması ve 
vatandaş ihtiyacının karşılanması mümkün müdür? 

5. — Vatandaş büyük sıkıntı çekerken bu teshin 
mevsiminde ihtiyacı nasıl gidermeyi düşünüyorsu
nuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 14 . 2 . 1976 

Say; : 72/053 - 69/81 
Konu : Sn. Hasım Benli'nin yâzıh 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ligi : 30 . 12 . 1975 gün ve 7/917 3379/2663 
sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sn. Haşim Benli'nirt illere 
tahsis edilen kömür miktarına ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Seîâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakam 
Kütahya Milletvekili Sayın Haşim Benli'nin, illere 
tahsis edilen kömür miktarına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabıdır 

Sorular : 
1, Hangi illere ne miktar kömür tahsis edilmiştir? 

(Linyit, kok, taşkömürü) 

(1) Bu soru önergesine bağlı cetveller çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır, esas dosyadadır. (7/917) 

2. İllere tahsis edilen kömürlerin mutemetleri 
kümlerdir? 

3. Tahsis edilen miktarların ne kadarını ilgili il
lere göndermek mümkün olmuştur? 

4. Bu üretimle, tahsislerin karşılanması ye va
tandaş ihtiyacının karşılanması mümkün müdür? 

5. Vatandaş büyük sıkıntı çekerken, bu teshin 
mevsiminde ihtiyacı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

Cevaplar : 
1975 - 1976 teshin sezonunda (Mayıs 1975 - 31 Ara

lık 1975 tarihleri itibariyle) mutemetleri olan illere 
yapılan kok, taşkömürü ve linyit kömürü kontenjan 
ve sevk edilen kömür miktarını gösterir listeler, tes
hine verilen linyit kömürleri mutemetlerine ait liste 
yazımız ilişiğinde sunulmuştur. 

. 1975 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ku
rumunca üretilen 6 205,2 bin ton linyit kömüründen, 
Ocak 1975 ile 31 Aralık 1975 tarihleri arasında prog
rama göre 185,9 bin ton fazlası ile 2 466,9 bin ton, 
kontenjanı rrievcut tüm illere teshin için sevk edilmiş
tir. 

Yurdumuzda üretilen takriben 11 milyon ton linyit 
kömürünün 2/3'ü TKİ Kurumunca, 1/3'ü özel sek
törce üretilmektedir. Endüstrinin gelişmesi, şehirleşme 
hızının ve nüfusun artışı, millî gelir dağılımında yük
seliş nedeniyle halkın yakıt için süratle linyite yönelme 
durumu dolayısıyle, teshin için linyit tıüektimi giderek 
artmaktadır. Tüm linyit üretiminin 2/3'ünü üreten TKİ 
Kurumu, bu artan talepleri karşılannak için gayret 
sarfetmektedir. 

Ancak, bugün için teshin yakıtının karşılanmasm-
da bir izdiham olduğu aşikârdır. Bu, daha önceki 
yıllarda aksayan yatırımların neticesi olarak bugün 
tezahür etmektedir. Bilindiği üzere/daha evvelki yıl
larda (1973 yılı) linyit üretiminin artırılması yerine 
160 bin ton kök ithali yoluna gidilmişti. Bu sene üre
tim bölgelerinin bir kısmında alınan kısa tedbirlerle, 
bir miktar üretim artışı temin edilmekle beraber, git
tikçe artan talepler karşısında, bunun neticeye büyük 
ölçüde tesiri olmamıştır. 

Hazırlıklar kısa ve orta vadeli olmak üzere devam 
etmekte olup, 1976 yılı linyit üretiminin % 35 oranında 
artırılması planlanmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Seîâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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JZ- -^ AfyW Milletvekili Süleyman Mutiu'nun, 
İspşrifi Jşkgl Müdürlüğünde çolmn bw isçinin zorlfl 
istifa ettirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusıı 
•ve Başbakan jadma Gümrük ve Tekel Bakam Orhan 
Öztrak'in yazılı cevabı. (7/943) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygı
larımla. 

24 . 12 . 1975 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

İsparta Tekel Müdürlüğü emrinde 21 yıldan beri 
çalışan kadrolu işçi Murat Tezcan adındaki vatan
daş aynı yerde çalışan ve yolsuzluk yaptığı iddia edi
len memur Yusuf Serttürk tarafından tehditle ve zor
la is*ifa ettirildiği iddia edilmektedir. Şikâyetçi işçi 
bu .mevzularla ilgin 12 . 3 . 1975 ve 29 . 3 . 1975 

.günlü dilekçeleri Tekel Genel Müdürlüğüne gönderdiği 
halde dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır : 

1. Yusuf Serttür*k hakkında takibat yapılmış mı
dır? 

2. işçi «zorla ve dövülerek istifa ettirildiği hak
kındaki» iddialar dikkate alınmış mıdır? 

3. Şahit olarak dinlenen İsparta Tekel Bayii Mus
tafa Savlı'nın Tekel Genel Müdürlüğüne gönderdiği 
11 Mart 1975 tarihli dilekçesi niçin dikkate alınma
mıştır? 

4. İşçi Murat Tezcan'a tekrar işi iyade edilecek 
midir? 

: . T. c. 
GüMmi'k ye Tekel Bakanlığı 16 . 2 . 1976 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği, 
Sayı : 054 - 1335 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 13.1.1976 

tajrihli ve 7/943 - 3431/26^93 sayılı Başbakanlığa mu-
jaatap yazıları karşılığıdır. 

İsparta Tekel Müdürlüğü işçilerinden iken işine 
json verilmiş olan Murat Tezcan hakkında Afyon Ka-
ratiisar Mittetvekili .Süleynjan Mutiu'nun Sayın Baş
bakana yönelttiği yajzılı som önergesinkı cevabı 3 
nüsha olarak j^şitte^ş^ultnuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz edecim. 
Orhan öztrak 

Gjümaik ve Tekel Bakanı 
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: ^ işine son 
yeriîga Jşnar&. Tekgl MüdüjJp^ . işşierâadejı J4uı:at 
Tezcan hakkında ,$ggm Bjşbajcang, yönettikleri 
24 . 12 . 1975 j$nlü soru pnfiirf&sinin cevabıdır. 

1. İsparta Tök«l Miidürlüğp işçisi Murat Tejcan' 
ı% bu yer bayikainden ü£hem Gündüz taraf nidan an-
barda. unutulan 6 Kgr. sigaranın kayıp olmasa ola
yında, anbar memuru Yaşar Atılgan ile birlikte, ilgi
sinin bulunduğu, anbardan 18 Kgr. Asker sigarası 
alıp hariçte sattırdığı tespit edilmiş, >bü nedenle hak
kında Toplu - iş Sözleşmesinin 131 ve iş Kanununun 
17 nci maddelerinin tatbiki suretiyle iş akdi fesih edil
miştir. -

Murat Teczan bilâhara 20 . 2 . 1975 günlü dilek
çe ile görevinden istifa ettiğini bildirmiştir. 

Bu olay sebebiyle, Antalya Başmüdürlüğünce mu
hakkak olarak tayin edilen Muhakemat Amiri tara
fından adı geçenler hakkında Memurin Muhakemat 
Kanununa göre tahkikat yapılmış, tanzim edilen 
6 . 5 .1975 tarihli fezleke lüzumu muhakeme talebi 
ile il idare Kuruluna intikal ettirilmek üzere,* İsparta 
Valiliğine tevdi olunmuştur. 

2. Murat Tezcan'ın zorla ve dövülerek istifa etti
rildiği haklkındakü iddia gerçek değildir. Tahkikat 
sırasında kendisi böyle bir iddiada da bulunmamıştır. 

3. Bayi Mustafa Özsaylı muhaskilcljycçe 10.4.1975 
günü alınan ifadesinde, Murat Tezcan'ın söz konusu 
dilekçeyi kendisine imzalattırdığım, bu dilekçenin ma
hiyetini bilmediğini beyan etmiştir. 

Bu sebepten hakikati yansıtmamakta olması se
bebiyle dilekçes-kıin nazarı itibare alınması mümkün 
olamamıştır. 

4. işçi Murat Tezcan'ın yukarıda izah edilen 
suçlan işlediği sâibit olmuş bulunması sebebiyle -yeni
den işe alınması mümkün görülememektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 
18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 

Kırkimeli üiine bağlı .üçe- ve köylerin elektrik durum-
larına ilişkm sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Şfl^k^HinKıUç'm yazdı jçevabı (7/95,2) 

Mifrşt Me^fed Pa^teisglittia 
.A§ajMsaka jsür^araıun, Enerji && TaM JC-aŷ aHc-

lar Bakanlığınca yazılı Marajk pemplandırltoısına 
aracı ̂ Jftîaıuzı rica ©deriLm. 

2Ş .M:, 1£75 
JC^laşeli Mafle^^li 

MeluiK* Atagün 
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- VI.: iKırklareliilinde (tüm ilçeler dahil) kaç kö
yün elektrik işi 1974 ve 1975 yılı icra programına 
alınmıştır ve kaçı ikmal ledilmiştıir? 

2, 1974 yılı icra programına alınmış olan Kırk
lareli - İnece ENH. Br. Yoğuntaş B. M. Köy İşlet
mesi hattının inşasına başlanmış mıdır? Başlanmamış 
ise ne zaman başlanacak ve hanfgi tarihte ikmal edile
cektir? 

3. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve Hükü
met programında hudut köylerine ve orman içi köy
lerine her (bakımdan, öncelik verileceği ifade edildi
ği hailde; 1975 yılı icra programına alınan; 

a) • Kofçaz - Topçular, Malkoçlar - Ahlatlı, Çağ
layık EN. Hattının, 

ıb). Pınarhisar - Demirköy E. N. Hattının, 
c) Kırklareli - Demirköy E. N. H. Br. Kurudere 

Hacıf akılı hattının, 
İhaleleri ve yapımı neden gecikmiştir? 
Bu hatların yapımına hangi tarihte 'başlanacak; 

ve hangi tarihte ikmal edilecektıir? 

T. C 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 16.2.1976 

Sayı : 72/053,80/1,18 

Konu : Sayın Mehmet Atagün'ün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi ıBaşkanlığına 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 13 , 1 , 1976 gün ve 7/952-3442/26906 sayılı 
yazınız. 

Kırklareli Milletvekilli Sayın Mehmet Atagün'ün, 
Kırklareli iline bağlı ilçe ve köylerin durumlarına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim; 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Atagün'ün, 
Kırklareli iline bağlı ilçe ve köylerin elektrik durum
larına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru 11 Kırklareli ilinde (tüm ilçeler dahil) kaç 
köyün elektrik işi 1974 ve 1975 yılı icra programına 
alınmıştır ve kaçı ikmal edilmiştir? 

Cevap 1. 1974 programına 20 köy alınmış, bun
lardan 5 köy işletmeye açılmış, 2 köy de emanet, 
13 köyde yüklenici taahhüdü altında tesis çalışmaları 
sürdürülmektedir, Köyler yükleniciye 24 . 9 , 1975 
tarihinde ihale edilmiştir. 
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1975 programına 27 köy alınmış; 6 köy emanet 
olarak tesis edilmekte, 1 köyde de yüklenici tesis 
çalışmalarını sürdürmektedir.: 20 köyün ise ihale 
hazırlığı yapılmış olup, 2 . 3 . 1976 tarihinde ihale 
edilecektir. 

Soru 2i 1974 yılı icra programına alınmış olan 
Kırklareli İnece BNH Br. Yoğuntaş B. M. Köy İş
letmesi hattının inşasına başlanmış mıdır? Başlan
mamış ise ne zaman başlanacak ve hartgi tarihte ik
mâl edilecektir? 

Cevap 2. 11974 TEK Köy Elektrifikasyonu ile
tim baititı programında »bulunan; Kırklareli - İnece 
ENH Br. Yoğuntaş B. M. Köy İleri Halttı, 20,8.1975 
tarihinde yükleniciye ihale edilmiş olup, ilk parti 
malzeme tahsisi yapılmıştır. Yüklenici tesis çalışma
larını sürdürmek'tedir. 

Soru 3. ıBeş Yıllık Kalkınma Planlarında ve Hü
kümet programında hudut köylerine ve orman içi 
köylerine her bakımidan, öncelik verileceği ifade edil
diği halde; 1975 yılı icra programına alınan; 

a) Kofçaz - Topçular, Malkoçlar - Ahlatlı, 
Çağlayık ENH mn, 

>b) Pmarhisar - Demirköy ENH nın, 
c) Kırklareli - Demirköy ENH Br. Kurudere 

Hacıfakılı hattının, 
İhaleleri ve yapımı neden gecikmiştir? 
Bu hatların yapımına hangi tarihte başlanacak 

ve hangi tarihte ikmal edilecektir? 
Cevap 3, TEK Köy Elektrifikasyonu iletim hattı 

programında bulunan; 

a) Kofçaz - Topçular - Malkoçlar - Ahlatlı « 
Çağlayık ENH'nın 11 660 Km. si emanet olarak ik
mal edilmiştir. 45 564 Km. sinin ise ihale hazırlığı 
yapılmış olup, 2 . 3 . 1976 tarihinde tesisi ihale edi
lecektir. 

<b) Pmarhisar - Demirköy ENH'nın tesisi mev
cut olup, hat işlatmedödirj 

c) Kırklareli - Demkköy ENH Br. Kurudere -
Hacıfakılı ENH'nın ihale hazırlığı yapılmış olup, 
2 . 3 . 1976 tarihinde ihale edilecektir. 

Yukarıda anılan ENH. lan TEK'in 1975 yatırım 
programında yer almış olup, tahsisata uygun olarak 
bitiş tarihleri 1977 yılıdır. Bu bakımdan ihalelerde 
herhangi bir gecikme söz konusu değildir. 

•Bilgilerinize arz ederim, ••* 
SelâhaDtin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
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19. — îçel Milletvekili Çetin Yılmazın, tüzel ve 
özel kişilere gümrük depolarından verilen müsadede 
ve hibe mallarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/976) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Gümrük ve Tekel Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracıliğinizi 
dilerim. 

Saygılarımla. 7 . 1 . 1975 
içel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Soru : 
Son üç yıl içerisinde hangi Belediyelere, kişilere 

tüzel kişilere, kurumlara gümrük depolarındaki müsa
dere ve hibe mallarından, araçlardan ne miktar veril
miştir? Cinsleri, değerleri nelerdir? 

Bu* tahsisler hangi bölgelere ve illere ne miktar ve 
değerde, hangi Bakanların zamanlarında yapılmış
tır? 

(1) — Bu soru önergesine bağlı cetveller çokluğu 
nedeniyle yayınianamamıştır, esas dosyadadır. (7/976) 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 12 . 2 . 1976 

K / l : 6194/128/6194 
Satış ve Tasfiye Genel Müdürlüğü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü söz

lü, 13 . 1 . 1976 günlü, 7/976/3489/27180 sayılı yazı
ları 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz tarafından, Bakan
lığıma tevcih edilen yazılı önergede: 

Son üç yıl içerisinde hangi Belediyelere, kişilere, 
tüzel kişilere, Kurumlara gümrük depolarındaki müsa
dere ve hibe mallarından, araçlardan ne miktar veril
diği, cinsleri, değerleri ile bu tahsislerin hangi bölgele
re ve İllere ne miktar ve değerde, hangi Bakanların 
zamanlarında yapıldığı sorulmaktadır. 

Bu hususlarda gerekli bilgiyi -ihtiva eden listeler 
ilişikte takdim olunmuştur. 

Ancak, söz konusu araçların hepsi eski ve ekserisi 
arızalı olduğundan değerlerinin tespiti mümkün olama
maktadır. 

Bu tahsis işlemleri; Haydar Özalp, Fethi Çelikbaş, 
Mahmut Türkmenoğlu, Baran Tuncer ve Orhan Öz
trak'ın Bakanlıkları zamanında yapılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı. 

20. —Konya. Milletvekili Faruk Sükan'ın, Haş
haş ekimi ve alkoloid fabrikasının kurulmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı (7/977) 9.1. 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı
larımla arz ederim 

Konya Milletvekili 
Faruk Sükan 

Kontrollü Haşhaş (Afyon) ekimi uygulamasına 
başlanmasından sonra haşhaş ekimi sahaları büyük 
ölçüde tahdit edilmiştir. Bu yüzden Afyon Ziraatıy-
le geçinen çiftçi ve köylümüz, mağdur edilerek zarar 
ve kayıplara uğradığı gibi Yurt Ekonomisinde de 
olumsuz tesirler meydana gelmiştir. Bu itibarla kont
rollü ekimle elde edilen haşhaş mahsulünün çok yön
lü ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilhassa haşhaş'ın ihtiva ettiği bazı maddeler, bu
gün tababette bir çok hastalıkların tedavisinde çok 
değerli ilâçlar olarak kullanılmaktadır. İlmî adı «Al-
coloides» olan bu ilâçlar yalnız Afyon tanelerinden 
elde edilmektedir. Bu sebeple haşhaş ekimi ve mah
sulünün Yurdumuzun Sosyal ve Ekonomik hayatın
da ki önemli değeri göz önünde bulundurularak haş
haşla ilgili bir ilâç sanayinin kurulması ile pek çok 
faydalar sağlanacaktır. 

Konu ile ilgili aşağıdaki soruların cevaplandırıl
masını rica ederim. 

1. Üçüncü Beş Yşllşk Plan gereğince Hükümet, 
yurdumuzda Aîkoloidler imal edecek bir fabrikanın 
kurulması kararına varmış mıdır? 

2. Kurulması düşünülen «Alkoloid» ilâç sanayi 
konusunda çok yönlü ilmî ve objektif esaslara uygun 
olarak yapılmış bir inceleme ve araştırma varmıdır? 
Var ise hangi kuruluşlar ve kimler tarafından yapıl
mıştır. 

3. Kurulması düşünülen Alkaloid fabrikasının 
yeri tespit edilmiş midir? Bu yerin tespit edilmesinde 
hangi öîçü ve esaslar kullanılmıştır. 

4. Alkaloid Fabrikasının büyük ölçüde haşhaş 
zira ati yapılan Afyon ili dahilinde yapılacağı doğru 
mudur? 

5. Tarım Bakanlığı tarafından Alkoloid Fabrika
sı konusunda, resmî bir kuruluş olmayan, özel bir 
firma olan TÜMAŞ'a etüdler yaptırıldığı ve siyasî 
hesaplarla kurulacak fabrikama mahallinin tespit 
edileceği söylenmektedir, bu hususlar doğru mudur? 
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6. Kurulacak Alkaloid Fabrikasına haşhaş ekimi 
yapan çiftçilerimizin ortak edilmeleri düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 
Sayı: 345/15020 

Konu : Konya Milletvekili Sayın Faruk 
Sükan'ın önergesi Hk. 

13 . 2 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 26 . 1 • . 1976 gün 

Kanunlar Müdürlüğü 7/977-3502/27243 sayılı ya
zı. 

Konya Milletvekili Sayın Faruk Sükan tarafın
dan; haşhaş ekimi ve Alkaloid Fabrikasının kurulu
şuna ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen ve 
Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı 
soru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Faruk Sükan tarafın
dan; haşhaş ekimi ve Alkaloid Fabrikasına ilişkin 
olarak; Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru 
önergesi cevabı. 

1. — Memleketimizde Afyon Alkaloidleri Fabri
kasının kurulmasına 1974 yılında karar verilmiş ve 
3 . 10 . 1974 tarih ve 7/8987 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararı ile aynı yılın âcil işler programına alınmış
tır. 

2. — Afyon Alkaloidleri Fabrikasının kurulması 
konusunda gerekli inceleme ve objektif esasına daya
nan araştırmalar, T. M. O. Genel Müdürlüğünce 
yürütülmüş ve aynı Genel Müdürlük tarafından pro
jelendirilmiştir. 

3. — Kurulması planlanan Afyon Alkaloidleri 
;Fatbrika5mm kuruluş yerinin seçiminde dikkate alı
nan kriteler; a) Ulaşım, b) Ton-klm, c) Yeraltı su
yunun miktarı ve evsafı, d) Arazinin niteliği ve ama
ca uyup uymadığı, e) Seçilen arazinin kültür arazisi 
olmamasıdır. 

4. — 1974 yılı ekip planlamasına göre, Afyon ilin
de haşhaş ekimine tahsis edilen arazi, genel ekilisin 
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•.% 48, 24'ne tekabül etmektedir. O itbarla, fabrika
nın bu ilde kurulması planlanmıştır. 

5. — Afyon Alkaloidleri Fabrikasının kurulaca
ğı ilçe Kararname ile belirtildikten sonra, kurulma 
yerinin seçimi ilmî esaslara göre ifası hususunda, bu 
konuda ihtisas sahibi olan ve bir çok müessesenin 
buna benzer konulardaki işlerini yapan TÜMAŞ 
T. A. Şirketine gereken yer tesbiti yaptırılmıştır. 

6. — Kurulacak fabrikanın tesis ve işletmesi 
T. M. O. tarafından gerçekleştirilecektir. 

21. — istanbul Milletvekili Orhan Bir git'in, 
1803 sayılı Af Kanunundan yararlanan siyasî suçlu
lara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/981) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Adalet 

Balkanınca cevaplandırılmasına ilginizi rica ederim. 
istanbul Milletvekili 

Orhan Birgit 

Başbakan Sayın Demirci bugün verdiği demeçte 
anarşilk olayların, devam nedenini, son af kanunun
dan yararlanmış olan 12 Mart dönemi suçlulanna 
bağlamaktadır. Bu konudaki gerçekleri saptayabilmek 
için: 

1. 1974 yılında çıkan af yasasından yararlanan 
siyasal suçluların tutarı nedir? 

2. Bunlardan kaç tanesi 1974'ten beri anarşik 
olaylara karıştığı için kokuşturmaya uğramıştır, hüküm 
giyenlerin sayısı ve kimlikleri nedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 16 . 2 . 1976 

C.T.E. Genel Müdürlüğü Ks: 6 
Sayı : 5041 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 26 . 1 .1976 tarih ve 7/981 - 3507/27258 S. ya
zınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Birgit'in 1803 
sayılı Af Kanunundan yararlanan siyasî suçlulara iliş
kin yazılı sorusuna cevabımı arz ediyorum: 

1. 1974 yılında çıkan 1803 sayılı Af Yasasından 
faydalanarak Asıkerî Cezaevlerinden tahliye olunanlar 
dışında umumî cezaevlerinden 156 siyasal suçlu tah
liye olunmuştur. 

2. Cezaevlerinden tahliye olunanlar ile bilâhara 
suç işlemek suretiyle tekrar cezaevine alınanların isim-

.ler in i muhtevi istatistik tutulmadığından, 1803 sayılı 
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Af KMi\wamdan.yzıarh.na,r^s. tahliye edilip tekrar 
anarşik olaylara karıştığı için koğuşturmaya uğrayan 
ve hüküm giyenlerin kimliklerinin bildirilmesine im
kân ^riüememdştir. 

Biîgilerirae rz ederim. 
ismail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Sandıklı Dinar Karayolunun asfaltlan
masına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'in yazılı cevabı. (7/990) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin Bayındırlık Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için müsadelcrinizi-rica 
ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Bayındırlık Bakanlığının daha önce sorularıma ya
zılı olarak verdiği cevaplarda: «Afyon ili Dinar ilçesi -
sandıklı yol ayırımı ile Karaadilli kasabası arasındaki 
karayolunun 1975 yılında asfaltlanacağı bildirildiği hal
de: KarayoUarı Genel Md. Konya Şb. 2 . 12 . 1975 
tarih ve 23844 sayılı yazıları ile Dinar ilçesi Kadılar 
köyü kooperatif başkanının dilekçesine verdiği cevapta 
1976 yılında Dinar - Karaadilli kesiminin asfaltlan
mayacağı cevabım vermiş bulunmaktadır. 

1. Yukarıdaki çelişik hal nereden ileri gelmekte
dir? 

2. Bu yol ne zaman asfalt yapılacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 13 . 2 . 1976 

özel Kalem 
Sayı : 460 

Konu : Afyon Karahisar Millet
vekili Süleyman Mutlu'nun yazılı 
sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 26.1.1976 gün ve 7/990-3533/27500 sayılı 

yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Sandıklı - Dinar karayolunun asfaltlanmasına 

16 . 2 . 1976 O : 3 

ilişkin yazık soru önergesi aşağıda cevaplaıjdjrılmış-
t ır-

(Dinar - Sandıklı) ayrımı - Karaadilli - Çay ayrımı * 
yolu il yollan yapım ve onarım programındadır. Yo
lun Karaadilli - Çay ayrımı arası asfalt kaplamalı
dır. (Dinar - Sandıklı) ayrımı - Karaadilli arası ise, 
her mevsim geçit veren, düşük standartlı ve zayıf 
stabilize Kaplamalıdır. Geçen yıllardaki çalışmalara 
ilâve olarak, yolun standardının yükseltilmesi ve te
melinin takviyesi için 1975 yılında 18 - 41. kilomet
reler arasına 31266 M3 stabilize malzemesi çekilmiş, 
42 - 47. kilometreler arasındaki dere kenarına yolun 
genişletilmesi için 500 M3 istinat duvarı yapılmış ve 
5 yere menfez inşa edilmiştir. 

Çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edi
lecek ve hazırlanan plana göre onarım işleri 1980 
yılında tap?<ii~!anacaktır. 

Söz konusu yolun asfalt kaplaması onarımı ta
mamlandıktan sonra ele alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

23. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, çe
şitli nedenlerle aylıklarından vergi ödemeyen millet
vekili ve senatörlere ilişkin sorusu ve Millet Meclisi 
Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı. (7/1010) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millet Meclisi Başka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 25 . 1 . 1976 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. — Milletvekili ve senatörlerimizden ya da ba
kanlarımızdan aldığı aylıklarından türlü nedenlerle 
vergi ödemeyen var mıdır, kaç kişidir? 

2. — Varsa, hangi illerin milletvekilleridir, isim
leri nedir, vergi ödememe gerekçeleri nedir? 

3. — Vergi ödemeyen milletvekili ve bakanlar 
varsa bu nedenleri size göre doğru mudur? ödeme
leri gerekli olup ödemedikleri ayük vergi vesaireler 
her birinin ne kadardır? 
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. Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 2 . 1976 
Sayı : 7/1010-3618/27968-3618 

Sayın Neccar Türkcan 
îzmir Milletvekili 
Başkanlığım tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması için vermiş olduğunuz sorularınızın cevabı sı
rası ile aşağıya çıkarılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerine ilişkin bilgilerin 
Cumhuriyet Senatosundan alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

1 6 . 2 . 1 9 7 6 0 : 3 

L —ı Milletvekili ve bakan ölş.n milletvekilleri
nin ödeneklerinden vergi kesilmeyen iki kişi vardır. 

2. — Bunlar, Aydın Milletvekili ve Ulaştırma Ba
kam Sayın Nahit Menteşe ile îstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'dir. Vergi kesilmeme nedeni 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesine 
istinaden düzenlenen resmî hastane sağlık kurulu ra
porlarıdır. 

3. — Yapılan işlem mevzuatımıza uygundur. Bu 
uygulamadan ötürü i'braz ettikleri beyannamelere gö
re, Sayın Nahit Menteşe'nin ödeneğinden ayda 
7 596,25 TL., Sayın Reşit Ülker'in ödeneğinden de 
7 607,20 TL. vergi kesilmemektedir. 

* ! • » • *« 

— İ54 — 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine verilen oylann 
sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit ~ 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAH1SAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı KSylüoğlu 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
260 
244 

6 
4 
6 

188 
2 

[KabuZ edenler] 

Ömer Buyrukçu 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Aii Elverdi 

Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Turhan Utku Si 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ-
Atillâ Atilâ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 
tsmadl Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKARİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri ince 

—' 155 — 



Malik Tıîmajı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Femıh Bozbeyli 
î. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Oeraü Yavag 

föMÎR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Adil Demir 
Ycel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşkurr Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
Orhan DemCr Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halî t Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfikâroğlu 

KAlfcS 
Yasin Bozkurt 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

; Sabri Yahşi 

KONYA 
[ ismet Büyükyaylacı 
* Bahri Dağdaş 
; Necmettin Erbakan 

Kemâlettin Gökakın 
Mustafa Kubtîlay Imer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 

' Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 

i Vefa Tamr 

j KÜTAHYA 
i Ahmet Mahir Ablurr 

İlhan Ersoy 
MALATYA 

î Mehmet Turhan Akyol 
'; Mehmet Belikaya 
l Hakkı Gökçe 
i Ahmet Karaslah 
f MANfSA 
İ Süleyman Çağlar 

M .2 . 1976 O -s : 

JK|lmi lO^su. 
Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
' Ş. Yaşar Arıbag 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
MemduhEkgi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

: M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğlu 

; Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerkn Zilân-

, SİNPP ,;..,; 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

UBEA 
Necmettin Cevheri 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
tlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit ^Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

.— ise — 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
tlyas Seçkin 

BURDUR 
Ali Sanlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

[ÇekinserlerJ 

İSTANBUL î Reşit Ülker 
A. Bahir Ersoy MALATYA 
llhami Sancar I Celâl Ürıver 

ADANA 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Fahri özçelik 

(Geçersiz oylar) 

Faiz Şarlar 
ERZURUM 

Rıfkı Danışman 

[Oya katılmayanlar] 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
llter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Kemâl Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Haocıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğîu 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 

Hasan özçelik 
önder Sav 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykâl 
Abdurrahim Erdem 

ARTVİN 
Tuıgut Altunkaya 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytckin 
Sadullah Usumi 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Hüseyin Suat Sungur 

Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Ardf Tosyalıoğîu 

ÇORUM 
Yasin Hatibogiu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Seyü Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin Incioğlu 
Melnnet Özkaya 

OİRESUN 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Re§a 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman ŞEmşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 

— 1 5 7 -
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Sadettin Bilgiç 
Orfhan Birgit 
Vahit Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmeu 
İlhan özbay 
Osman Özer; 
A. Doğan Öztunç 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Nedet Uğur 
Halûk Ulman 
Engin Ühsal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A, Kemal Önder 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 

Kemal Güven (Başkan) • 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memdulı Erdemir 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 

Necmi özgür 
Önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlü 
Sami Kurnbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SÜRT 
İdris Arrkan 

SİVAS 
Vahit Bozath 

Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
H. Kadri' Eyüboğlu 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Ahadol 
Bülent Ecevit 
Fevzü Fırat 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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492 Sayılı Harçlar Kanuna Elifi 6 Sayılı Tarifenin Değ'şik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı 
Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştrümesi Hakkında Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Haşan Cerit 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümcr 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHISAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Pulat 
Kerem Şahin 
Mir Balıattin Yardımcı 

ANKARA 
Oğuzhan Asiitürk 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
I. Hakkı Keıenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Feraha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
llyas Seçkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 3 
Geçersiz oylar : 4 

Oya katılmayanlar : 185 
Açık üyelikler : 2 

[Kabıd edenler] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

. AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztünk 
ismet Sezgin 
Behâç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Al ver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
îbrrhim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BtTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaııeri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Yakup Çağkyan 

.Etem Eken 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdaü Ora! 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Haüit Kahraman 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
ilhan I§ık 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atalâ 
Raâim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Zökâi Yaylalı 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ayşe Aliye Koksal ı 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
tbmlıim Hortoğiıı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erîcmen 
ibrahim Etem Kılıçoğla 
Hasan Vamı'k Telcin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 
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HAKKÂRİ 
Mîkail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
ıSabri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumahoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
Mustafa Parlar 
llhamiSancar'vv 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Reşit Ülker 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğîu 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlıı 
Halit Evliya. 
Ahmet Tevfik Paksu 
AH Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozlkurft 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu t 
Sclçuik İmamoğlu 
Hayrettin Nakıiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Aksalın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afcay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşâ 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahrd Dağdaş, 
Necmetten Erbakan> 
Kem âlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğdu 
Hüseyin Keçeli 
Ali KöMradak 
özer ölçmen 
Vefa Tamı 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyoî 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tumcel 

MARDİN 
İbrahim Ayscy 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat D'îmir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokihc-r 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gül ey 
Bilâl Taraııoğlu 
Senai Yazıcı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Og»a 
Tevfik Fikret övet 

SİVA3 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsflan 
Ahmet Duraikoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Niiha\ı llgürt 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
FeyzuMaflı DeğerM 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Allı Oinel 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Diltamen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldurım 

URFA 
.'Necmettin Cevheri 

Celâi Paydaş 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
VAN 

Kânyas Kartal 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Sebati Ataman 
Orhan Gön'cüoğlu 
Cahit Karakaş, 
Mehmet Zekâ Oku* 
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(Reddedenler) 

ÇORUM 
Cahit Angın 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

ADANA 
Alparslan Türkeş 

ADANA 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı (t.) 
Rasim Haneıoğhı 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Mustafa Kemal Erkovan 
(B.) 
Mustafa îmiırzalıoğiLu 
M. Rauf Katıdemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğlıu 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
önder Sav 
Sabahattin Selek 

[ÇekinserlerJ 

İSTANBUL 
A. Bahir Ersoy 
Mehmet Emin Sungur 

MALATYA 
Celâl Ünver 

(Geçersiz oylar) 

ANTALYA 
Fahri özçelik 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

[Oya Katılmayanlar] 

H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 
Abd/urraihim Erdem 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Isa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
ilhan Ayteelkfrn 
Sadullah Usumi 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Haıtiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korfcmazcan 

DİYARBAKIR 
Reoai İtelkenderoğlu 
Bahattin Kara'koç 
Mahmut Kepöh* 
MahmuJt Uyanıik 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Sen'eımoğüu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Ginisilfi 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat KâJhyaoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin İneioğlu 
Mehmet özikaya 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet (Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboglu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman K'öksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
ilhan özibay 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
A. Doğan öztumç 
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Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şü'kriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ulunan 
Engin Üıısal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 
ICAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Öadıal 
Mehmet Pamuk 
Oğtuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Atiasiı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemtal Güven 
(Başkan) . 
Kemali Oteyay 
Cemıil Ünal 

KASTAMONU 
Viecdâ lHhaan 
Mehdâ K e t t i 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Me-hmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Meımdüh Erdemir 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aflssoy 
Mehmet Oğuz Altalay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Fanilik Sükan 
Mustafa Üstündağ , 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Necrai özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Talât Oğuz 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosınıan-
oğlıı 
Sami Kumbasaı 
Sûdi Reşat Sanman. 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp ' 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
tdris Arıkanı 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Mehmet ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmelt Aksoy 
Mehmet Celâl Buçalk 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülikadir Öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Büîemt Ecevdt 
Fevzi Fırat 

[ Açık üyelikler] 

Ordu 1: 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

\>m<t 

162 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

57 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1976 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-

«çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C, Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Mali yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile 1976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu-

I nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
I Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko

misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 , 2 . 1976) 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Majjt yılı 
I Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
I raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
I Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli

si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
I Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa

yısı : 528) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 
X 8. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 

I Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-
I runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-
j misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 

1/374; Cumhuriyet Senatosu ": 1/378) (Millet Mecli, 
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayışı : 
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
I Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
I Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
I Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 

(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 10. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt-
I çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
I poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 

I Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 11. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
. Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
I raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
I Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli

si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-. 

• yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 13 .2 . 1976) 



X 12. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 13. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 14. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Mecüsi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 15. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 16. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379; 
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C. 
Senatosu S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 18. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M» Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M.-
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi: 13.2.1976) 

X 20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C, Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 21. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 23. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. "Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 .2.1976) 

X 24. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yıl* 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma - Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı r 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi ;. 
1 3 . 2 . 1976) 



3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 
arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'rıin, 
Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve 
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşı
nın, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sa
yılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril-

3 — 

mesi, değişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 





Dö»«m = 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 235 
Toplantı : 3 

1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ile 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair 

C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 

{Not : C. Senatosu S. Sayısı : 515) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11. 2 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3427 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İLGİ : 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, tümü, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1976 ta
rihli 39 ncu Birleşiminde değiştirilerek ve açık oy ile kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık Oy Neticesi : 162 

Kabul : 95 
Ret . : 67 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1 /363 
No. : 110 12 2. 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 11 . 2 . 1976 tarih ve 39 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilen 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının değişiklik yapılan kısımları, Maliye Bakanlığı Temsilcilerinin 
de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin Tutanak Müdürlüğü Kadro cetvelinde yer alan 4 ncü dereceden 4 adet 
Birinci Sınıf Stenograf kadrosunun 3 ncü derece, 9 ncu dereceden bir adet 3 ncü sınıf Stenograf kadrosunun 
S nci derece olarak değiştirişini aynen, 
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Millet Meclisi Bütçesinin Daire Müdürlüğü Kadro cetvelinde yer alan 6 ncı derece Garaj Amirliği kadro

sunun 4 ncü derece, 6 ncı derece olan şoför kadrolarının 5 nci derece, 7 nci derece olan şoför kadrolarının 6 ncı 
derece, Teknik İşleri Müdürlüğü Kadro cetvelinde yer alan 7 nci derece Yazı ve Hesap Makineleri Teknisyeni 
kadrosunun 6 ncı derece, Basımevi Müdürlüğü kadro cetvelinde yer alan 7 nci derece Ambar Memurluğu 
kadrosunun 6 ncı derece olarak değiştirişini aynen, 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin 112-02-2-002-710 Harcama Kaleminin altına konuya açıklık getirmek gö
rüşüyle «Geri kalmış yörelerde yapılacak halk konutu yapımı uygulamaları ve bu uygulamaların gerektirdiği 
altyapı ve kamulaştırma harcamaları için (Sarf ve tahsis şekli tmar ve İskân Bakanlığınca belirlenmek üzere 
T. Emlâk Kredi Bankasında açılacak özel bir hesaba yatırılacaktır.)» İbaresinin eklenmesi suretiyle değişti
rişini aynen, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının; Taşıt Cetvelinin, 17 nci sırasındaki 25 adet Arazi Binek 6 kişilik 
(4x4) taşıtın 24 adet olarak, 17 nci sırasındaki bir adet arazi binek şehir içi (4x4) ve 18 nci sırasındaki bir adet 
arazi binek şehir içi (4x4) taşıtların cetvelden silinerek değiştirişini aynen, 

Bir adet binek tenezzüh şasi (4x2) ve bir adet binek tenezzüh şasi küçük tip (4x2) taşıtların cetvele ilâvesi 
suretiyle değiştirişini aynen, 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin; 

115 - 41 - 2 - 001 - 610 400 000 TL. 
1 1 5 - 4 1 - 2 - 0 0 1 - 6 2 0 3 000 000 TL. 
115 - 41 - 2 - 001 - 710 12 500 000 TL. 

harcama kalemlerinden hizalarında gösterilen ödeneklerin düşülerek 

1 1 7 - 0 9 - 2 - 0 0 1 - 610 400 000 TL 
1 1 7 - 0 9 - 2 - 0 0 1 - 6 2 0 3 000 000 TL. 
117 - 09 - 2 - 001 - 710 12 500 000 TL. 

harcama kalemlerine hizalarında gösterilen ödeneklerin eklenmesi ve bu duruma bağlı olarak anılan bakanlığın 
«T» cetvelinin 24 ncü sırasında yer alan taşıtın Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünden 
alınarak Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine tahsisi hususunu aynen, 

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna ait yatırım ödeneği sehven Meslekî ve Teknik Öğretim Okul 
lan yatırımları içerisinde gösterildiğinden 1 1 5 - 4 1 - 2 -001 - 620 kod numaralı harcama kaleminden 500 000 
TL. sı düşülerek, 115 - 42 - 2 - 001 - 620 kod numaralı harcama kalemine eklenmesi suretiyle değiştirişini aynen, 

Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretmen Okullarının 1976 malî yılı bütçe tasarısının 950 - Sosyal Transferler 
harcama kalemine toplam 16 000 000 lira ödenek konmuş olup, bu miktarın 11 000 000 lirası Burslu öğrenci
lere tahsis edildiğinden geriye kalan 5 000 000 liranın yiyecek ve sağlık yardımına ayrılması zorunludur. Bu 
nedenle, 

1 1 5 - 4 1 - 3 - 4 1 1 - 9 5 0 kod numaralı harcama kaleminden 5 000 000 lira düşülerek 115 - 41 - 3 - 481 - 950 
kod numaralı harcama kalemine 5 000 000 liranın eklenmesi suretiyle değiştirişini aynen, 

Ayrıca anılan bakanlığın bütçesinin 115 - 16 - 001 - kod numaralı faaliyet ve projesinde yer alan «Açık 
Yüksek Öğretim Hizmetleri» ibaresinin «Yaygın Yüksek Öğretim Hizmetleri» olarak değiştirişini aynen, 

İçel Limonlu Bölgesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Bölümü kampusu için Petrol - Ma
den aramakta kullanılacak Arama Gemisi yapımı ile ilgili olarak 115 - 11 - 3 - 231 - 940 kod numaralı har
cama kaleminden 1 000 000 • lira düşülerek, 115 - 11 - 3 - 232 - 940 kod numaralı harcama kalemine eklenme
si suretiyle değiştirişini aynen, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 235) 
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Kültür Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlanırken «Kültür binalarının yapılması çalışmalarının düzen

lenmesi hizmetleri» faaliyetlerinin sehven açılmadığı görüldüğünden, 
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yeni açılan harcama kalemlerine hizalarında gösterilen ödeneklerin konulması suretiyle değiştirişini aynen; 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin, 
900 - 02 - 3 - 141 Türk El Sanatları Geliştirme projesine yardım, 
900 - 04 - 3 - 432 Yurt sathında yapılacak çeşitli kültürel faaliyetlere iştirak. 
900 - 04 - 3 - 442 Türk Kültür varlıklarını koruma ve tanıtma giderleri kod numaralı faaliyetlerin al

tında yer alan «Bu ödenek Kanununa göre çıkarılacak yönetmelik esaslarınca harcanır» ibaresinin kaldırılma
sı suretiyle değiştirişini aynen, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 11 - 02 - 1 * 001 - 390 diğer hizmet alımları kod numaralı harca
ma kaleminin altındaki ibare redaksiyona tâbi tutularak aynen, 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 900 - 05 - 521 kod numaralı faaliyetinin altındaki «Geçen ve eski yıllar kar
şılıklı borçları» ibaresi ile 900 - 05 - 523 kod numaralı faaliyetin altındaki «Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları» ibaresi, (R) cetvelindeki açıklamaya parelel olarak değiştirişini aynen, 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 111 - 02 - 2 - 005 - 710 Yapı Tesis ve Büyük Onarını 
Giderleri kod numaralı harcama kaleminin altındaki ibarenin redaksiyona titbi tutularak değiştirişini aynen 
benimsemiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 235) 
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Maliye Bakanlığı Bütçesinin, 930 - 05 - 3 - 265 - 940 kod numaralı harcama kaleminden 100 000 000 lira 

düşülerek 940 - 03 - 3 - 420 - 950 kod numaralı harcama kalemine 100 000 000 liranın eklenmesi hususu ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. 

(R) işaretli cetvelin «390 diğer hizmet alımları» haıcama kaleminin «f» fıkrasında yer alan «Haber alma 
giderleri bu kalemden ödenir» şeklindeki değiştirişini aynen benimsemiştir. 

Bütçe Kanunu Tasarısının 11 nci maddesi, (Devamlı işçi kadrolarını Maliye Bakanlığının vizesine bağlı tut
mak gayesiyle) yapılan değiştirişini aynen, 

12 nci maddenin metinden çıkartılması suretiyle değiştirişini de aynen benimsemiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
A. Unsal 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. A. Arsan 

Gaziantep 
/. T. Kutlar 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Tüzün 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Okyay 

Kütahya 
M. Ersoy 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Sözcü 
Manisa 

G. Sevilgen 

Ankara 
H. T. Toker 

Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Oral 

Gümüşhane 
Ö. N. Bozkurt 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

5. Genç 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
A. Özmumcu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Trabzon 
Muhalefet 

H. 
şerhim 
Güven 

E. Kangal 

eklidir. 

Kâtip 
Elâzığ 
H. Buz 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Goral 

Erzincan 
Muhalefet şerhim eklidir. 

N. Unsal 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Kocaeli 
S. Akay 

Malatya 
A. Karaaslan 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Y. Alpaslan 

Adana. 
Muhalefet şerhim eklidir 

O. Çıtırık 

Balıkesir 
R. Eriş 

Eskişehir 
M. /. Angı 

İstanbul 
S. Bayramoğlu 

Kahraman Maraş 
A. Karaküçük 

Kütahya 
/. Ersoy 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbas 

Zonguldak Zonguldak 
5, Ataman A. D .Yüce 

Millet Meclisi (S Sayısı : 235) 
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Karşı Oy Yazısı 

1. — 1976 yılı Bütçesi, program bütçe tekniğine aykırıdır. 1976 yılı programı Yüksek Planlama Kurulunda 
görüşülüp 91 saydı Yasanın 1 nci maddesinin son bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeden 
hazırlanmıştır. 

2. — Üçüncü Beş Ydlık Kalkınma Planı ve yıllık programlar hedefine aykırı olarak halkımızın mutlulu
ğunu azaltıcı, sosyal adaleti zedeleyici, istihdamı daraltan enflasyonist etkileriyle ekonomiyi darboğazlara sü
rükleyen bir belge niteliğindedir. 

Bu nedenlerle muhalifiz. 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Kars 
K. Okyay 

Adana 
O. Çıtıpk 

Aydın 
H, Oord 

Aydın 
Ş. Koç 

İzmir 
S. Genç 

Denizli 
H. Oral 

Erzincan 
N. Unsal 

istanbul 
M. Tüzün 

Samsun 
/. Kılıç 

izmir 
C. Karagözoğlu 

Kontenjan Üyesi 
S. Babüroğlu 

istanbul 
E. Unsal 

Sivas 
E. Kangal 

s 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
H. Güven 

)>&<i 
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BÜTÇE KANUNU MADDELERİ : 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

Devamlı işçi kadroları : 
MADDE 11. — Genel Bütçeye dahî! daireler, katma bütçeli idareler ve dö

ner sermayeli kuruluşlar, malî yılın ilk ayı içinde, 1975 malî yılında istihdam 
edilen devamlı işçi miktarım aşan işçi adetlerini kapsayan cetvellerini Maliye 
Bakanlığına bildirirler. 

Ulusal Ekonomik Danışma Komitesi : 

MADDE 12. — Başbakan, malî yü içinde bütçe politikası ile ekonomik 
politikası arasında uyumu sağlamak ve genel ekonomik dengenin düzenlenmesi 
için alınması gerekli tedbirleri tespit amacı ile (Ulusal Ekonomik Danışma Ko
mitesi) kurmaya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının başkanlığında, DPT Ekonomik Planlama, Koor
dinasyon ve Sosyal Planlama Dairesi başkanları, Merkez Bankası Başkam, İçiş
leri, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İşleri bakanlıkları müsteşarları, 
Hazine Genel Müdürü ve MİT Genel Sekreteri, Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 
Genel Sekreteri, İşçi ve İşveren sendîkalarınca seçilecek üçer temsilci, Üniversite
lerarası Kurul tarafından seçilecek öç öğretim üyesinden kurulur. 

Komitenin görevleri, genel malî ve ekonomik politika esasları, para ve kredi 
politikası, vergi politikası, gelir dağılımı politikası, ücret ve istihdam politikası, 
destekleme politikası ve Devletin ekonomik ve idarî ünitelerinin ve hizmetlerinin 
gelişme esasları üzerinde görüş bildirmektir. 

Komitenin toplanma, çalışma ve karar alma esasları Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. 

CUMHURİYET SENATO 

Devamlı işçi kadroları : 
MADDE 11. — Genel bütçeye dahil d 

sermayeli kuruluşlar, malî yıhn ilk ayı iç 
devamlı işçi miktarım aşan işçi kadro ce 
vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan dev 
içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenecek işç 
ca vize edümesi şarttır. 

Söz konusu işlem yapılmadan istihdam 
Bu madde hükümleri sözleşmeli perso 

Ç ı k a r ı l d ı . 



CETVELİ 

Karma Komisyonunun kabul ettiği 
T ALIMLARI : 
ıe, patent haklan, kayıt yenileme ücret ve giderleri : 
ıklannuı satmalmma ve kiralama ücretleri, patent hak-
at, teknik eserlerin tercüme bedellerinin (Subay ve 
ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Ba-

ararası siyasî, kültürel ve ekonomik münasebetlerle 
üeketimiz bilim kurumlan veya dış üikeler bilim ku-
BUŞ ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı 
a doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayın mas-

giderleri, fevkalâde ve zarurî hallerde kayıtların ye-
rkçeleştiriimesi, inceleme, derlemeler için memur ol-
enecek hizmet bedelleri, 
rî : Kadrolu doktoru olmayan yerlerde vizite ücretleri, 
;t ücretleri : Hizmetin gerektirdiği hallerde, zaman 
dolayısiyîe belirM süreler fle mahallen temin okunan 
t Personel Kanunundaki Devlet memuru, sözleşmeli 
kapsamına girmeyen kişilere (Devlet İstatistik Ensti-

ıropaganda ve anketlerde çaîfştınîanlar gibi) ve dış 
laîlî servis personeline teamüle göre ödenecek ücret, 
'e teberrular, gelenekleri ve usullerine göre çatştunî-
uîuk duyulan tercüman mihmandar, spiker ve yar-
bedel veya istihkakları ve benzeri ödemeleri, sportif 

alarm yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde 
önel bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve is-
rinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyun-
r ve bunların hazırkk çalışmalarına ve kamplarına ka-
ntrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve 
slarat yardımcüarımn, sporcuların, işçilerin ilgili Ba-
aranna göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödeme-

retîeri giderleri; baca fosseptik temizliği, elektrik ve 
•ma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, 
atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, 

ik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alun-

Lirumlanna yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz kad-
anunen zorunla bulunan baro nakil ve yılhk aidatları 
ı gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve gî-

ak giderleri : Diğer kurumlarca açılan kurs,ve semi-
şörak giderleri. 
ılarnr. 
giderleri, (Bu hizmetler yalnız Anadolu Ajansına gör
üden ödenir. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 
390 — DİĞER HİZMET ALIMLARI: 

a) Telif, tercüme, patent haklan, kayıt yenileme ücret ve giderleri : 
Telif tercüme haklarının satanalımna ve kiralama ücretleri, patent hak
lan ve fikir, sanat, teknik eserlerin tercüme bedellerinin (Subay ve 
astsubaylara da) ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderier; Dışişleri Ba
kanlığınca uluslararası siyasî, kültürel ve ekonomik münasebetlerle 
ilgili' olarak memleketimiz bilim kurumları veya dış ülkeler bilim ku-
rumlarlyle, tanınmış ilim adanılan tarafından Türkçe veya yabancı 
dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayın mas
raflarına katılma giderleri, fevkalâde ve zarurî hallerde kayıtların ye
nilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler için memur ol
mayan kişilere ödenecek hizmet bedelleri, 
b) Vizite ücretleri : Kadrolu doktoru olmayan yerlerde vizMe ücretleri, 
c) Geçici hizmet ücretleri : Hizmetin gerektirdiği hallerde, zaman 
ve yer âciüyeti dolayısiyîe belirli süreler üe mahallen temin olunan 
657 sayılı Devlet Personel Kanunundaki Devlet memuru, sözleşmeli 
personel ve işçi kapsamına girmeyen kişilere (Devlet İstatistik Ensti
tüsünce sayım, propaganda ve anketlerde çalıştırılanlar gibi) ve dış 
kuruluşlarla mahallî servis personeline teamüle göre ödenecek ücret, 
prim, ikramiye ve teberrular, gelenekleri ve usullerine göre çahştınl-
malannda zorunluluk duyulan tercüman mihmandar, spiker ve yar-
dımcılann ücret, bedel veya istihkakları ve benzeri Ödemeleri, sporfc'f 
oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde 
tihkaklar, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyun-
kuüanüacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve İs
lar ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına ka-
tslacak hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve 
idareciler üe bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Ba
kanlar Kurulu kararma göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödeme
ler, 

Devlet hudut işaretleri gMerîeri; baca fosseptik temizliği, elektrik ve 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, 
kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, 
meyvelik,. zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alını
lan, 
d) Aidatlar : Kurumlarına yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz kad
rolu personelin kanunen zorunlu bulunan baro nakil ve yılhk aidattan 
üe özel kanunlan gereğince ödenecek fahrî konsolokîukîar aidat ve gi
derleri, 
e) Kurslara iştirak giderleri : Diğer kurumlarca açılan kurs ve semi
ner masraflarına iştirak giderleri. 
Bu kalemden karşılanır. 
f) Haber atana giderleri bu kalemden ödenir. 

Bütçe Karma K 

390 — DİĞER HİZMET ALIML 

Benimsenmiştir. 



CUMHURİYET SENATOS 
Sayfa : 6 

Sınıfı 
Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

D. Unvanı 

Gn. 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
3> 

t. Hz. 
» 
» 
» 
3> 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 

1 
2 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
5 
8 
8 

10 
8 

Tutanak Müdürlüğü 
Tutanak Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Raportör 
1 nci Sınıf Stenograf 
1 nci Sınıf Stenograf 
2 nci Sınıf Stenograf 
3 ncü Sınıf Stenograf 
3 ncü Sınıf Stenograf 
Fihrist Memuru 
Memur 
Sekreter Daktilo 

> > 
Teyp Teknisyeni 

Adedi 

1 
1 
3 
2 
4 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
1 

n 

Say fa : 6 

Sınıfı 

Gn. 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

î. Hz. 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 

D. 

1 
2 
2 
3 
3 
5 
7 
8 
9 
5 
8 
8 
8 

Cu 

Tutana 
Müdür 
Raport 
1 nci S 
1 nci S 
2 nci S 
3 ncü 
3 ncü 
3 ncü 
Fihrist 
Memur 
Sekrete 
Teyp T 



MİLLET MECLİSİ 

Karma Komisyonunun kabul ettiği 
Unvanı 

Basımevi Müdürlüğü 
Memuru 

Teknik tşler Müdürlüğü 
Unvanı 

s Hesap Makineleri Teknisyeni 
Daire Müdürlüğü 

Unvanı 

Amiri 

Adet 

2 

Adet 

1 

Adet 

1 
6 
2 

Sınıfı 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

D. Unvanı 

Basımevi Müdürlüğü 
Gn. î. Hz. 6 Ambar Memuru 

Teknik İşler Müdürlüğü 
Sınıfı D. Unvam 

Tek. Hz. 

Sınıfı 

6 Yazı ve Hesap Makineleri Teknisyeni 
Daire Müdürlüğü 

D. Unvanı 

Gn. î. Hz. 4 Garaj Amiri 
» » 5 Şoför 
» » 6 » 

Adet 

2 

Adet 

1 

Adet 

1 
6 

Benimsenmiş 
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A Ç I K L A M A 

MALÎ TRANSFERLER 
FONLARA KATILMA PAYLARI VE ÖDEMELER 

Selektif Kredi Fonu (Maliye Bakanı bu ödeneği ar
tırmaya yetkilidir.) 
TRANSFERLER 
Malî transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SAN
DIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIM
LAR 

İstanbul Belediye Hastanesine yardım 
TRANSFERLER 
Sosyal transferler 
MALÎ TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Harcama 
kalemi 

500 000 000 
500 000 000 

MALİYE B 
Ö D E N E K 

• 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
(Faaliyeti ödenek Kesim Bölüm 

Proje) türü (Alt program) (Progra 

32 678 719 
566 000 100 

566 000 100 

500 000 000 

1 962 100 

48 500 000 
48 500 000 

32 678 719 
1 962 100 



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Ö D E N E K C E T V E L İ 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

Harcama 
kalemi 

315 OCO CCO 
315 CCO 000 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

315 000 CCO 

ödenek 
türü 

Kesim 
(Alt program) 

1 

Bölüm 
(Program) 

252 589 800 

Harcama 
kalemi 

314 CCO CCO 
314 CCO 0CÛ 

1 OCO CCO 
1 CCO CCO 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

314 OCO CCO 

1 OCO CCO 

Ödenek 
türü 

Kesim Döl 
(Ak program) (Prog 

1 236 6 

134 578 000 
37 530 CCO 

118 178 COO 
21 130 OCO 

13 400 000 
400 000 

13 000 000 
19 130 000 
19 130 000 

37 53C OCO 21 130 CCO 
9 500 000 

9 500 000 
6 630 000 
6 630 000 

16 000 000 
16 000 000 

16 000 000 

8 834 500 

11 000 000 
11 000 000 

5 000 000 
5 000 000 

11 000 000 

5 000 000 

9 334 500 
500 000 

500 000 
500 000 

500 000 



Daire 
Kurum 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

K O D L A R 

g 
• S * 

.* % sS 
.2:3 

S 1 4 8§ h 
K£ âa A Ç I K L A M A 

117 

09 

115 
117 

DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKA
DEMİLERİ HİZMETLERİ 
ZONGULDAK DEVLET MÜHENDİSLİK VE 
MİMARLIK AKADEMİSİ HİZMETLERİ 

001 Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi yatırımları 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
700 YAPI, TESlS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

YÜKSEK ÖĞRETIM HIZMETLER! 
DEVLET MÜHENDISLIK VE MÎMARLIK AKA 
DEMİSt HİZMETLERİ 

• 

Ö D E N E K 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
Harcama (Faaliyet 
kalemi Proje) 

Ödenek 
türü 

Kesim B 
(Alt program) (Pr 

6 427 000 

240 

252 

240 



— 3 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIT CETVELİ 

abul ettiği 

el Kullanıldığı yer 

Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğü 

Sayfa : 139 
Cumhuriyet Senatosunun değiştkişi 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Diferansiyel Kullanıldığı yer 

24 1 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 Zonguldak Devlet Mühendistik ve 
Mimarlık Akademisi 

Benim 



Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Adet 

5 
5 
1 

150 
20 

5 
25 

3 
3 

12 

Cinsi 

237 sayılı Kanun gereğince atanacak taşıtlar 

Diferansiyel Ne maksat için kullanılacağı 

Arazi binek (4 kişilik) 
Pick - up şehir içi (3 kişilik) 
Otobüs (40 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazî binek (4 kişilik) 
Arazi binek (6 kişilik) 
Arazi binek (6 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Otobüs (20 kişilik) 
Kaptıkaçtı (Şehir içi) 

10 
l 

Pick - up (Şehir içi) 
Arazi binek (Şehir içi) 
Arazi binek (Şehir içi) 
Otobüs (36 kişilik) 
Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlı| 
9 000 Kg. 
Kaptıkaçtı (Şehir içi) 
Otobüs (40 kişilik) 

4 X 4 Yataklı kurumların hizmeti için 
4 X 2 Yataklı kurumların hizmeti için 
4 X 2 Yataklı kurumların hizmeti için 
4 X 4 Hizmete açılacak sağlık ocakları için 
4 X 4 Sıtma Eradikasyonu hizmetleri için 
4 X 4 BCG Kampanyası Verem Tarama ekipleri için 
4 X 4 Bulaşıcı hastalıklar ve Çevre Sağ. hizmetlerinde 
4 X 4 tiler Sağlık Eğitim ve istatistik Ühi. için 
4 X 4 tiler Trahom teşkilâtı için 
4 X 2 Yeni açılacak sağlık kolejlerinin ihtiyacım karş. için 
4 X 2 Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi ihtiyacı için 
4 X 2 Ankara Yaşlılar Şifa ve Huzur Yurdu için 
4 X 2 Küçükesat Kreş ve Gündüz bakımevi için 
4 X 2 Kartal Maltepe Yaşlılar Huzurevi için 
4 X 2 Ankara - Yenimahalle Kreş ve Gündüz B. Evi için 
4 X 2 Kartal - Maltepe Yaşlılar Huzurevi için 
4 X 4 Bakanlık hizmetleri için 
4 X 4 Müsteşar için 
4 X 2 Erzurum atelyesi için 

4 X 2 İzmir, istanbul, Ankara, Erzurum atölyeleri için 
4 X 2 A.Ç.S. hizmetlerinde kullanılmak üzere 
4 X 2 Serum çiftliği personeli için 

253 Toplam 

SAĞLIK VE SOSYAL 

Cumhu 

Adet Cinsi 

237 sayılı 

D 

5 
5 
1 

150 
20 

5 
24 

3 
3 

12 

4 

10 
1 

252 

Arazi binek (4 kişilik) 
Pick - up şehir içi (3 kişilik) 
Otobüs (40 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (6 kişilik 
Arazi binek (6 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Otobüs (20 kişilik) 
Kaptıkaçtı (Şehir içi) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Pick - up (Şehir içi) 
Binek tenezzüh şasi 
Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 
Otobüs (36 kişilik) 
Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlı 
9 000 Kg. 
Kaptıkaçtı (Şehir içi) 
Otobüs (40 kişilik) 

Toplam 



TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

arma Komisyonunun kabul ettiği 

0 1 - 1 - 0 0 1 - 3 0 0 - 3 9 0 
Diğer hizmet alımları 

arak bu ödeneğin 22 000 000 lirası Anadolu Ajansı 
d 000 lirası da Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
-ak haber ajanslarına ödenir.) 

Basııı - Yayın Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

Sayfa : 37 
111 - 01 - 1 - 001 - 300 - 390 

Diğer hizmet alımları 
«Haber alma karşılığı olarak, bu ödeneğin 22 000 000 lirası Anadolu Ajansı 

Genel Müdürlüğüne, 10 000 000 lirası da Maliye Bakanlığı ve Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık tarafından (birlikte) tespit olunacak 
esas ve şekillere uygun olarak diğer basın haber ajanslarına ödenir.» 

Bütçe Karma Kom 

Benimsenmiştir. 



Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Sayfa 14 
112 - 02 - 2 - 002 - 700 - 710 

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 

İMAR V 

Cu 

Sayfa 14 

Ya 
«Geri kalmış yöreler 

uygulamaların gerektirdi 
tahsis şekli İmar ve İskâ 
kasında açılacak özel bi 



KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

itçe Karma Komisyonunun kabul ettiği Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

Sayfa : 26 
9 0 0 - 0 5 - 5 2 1 

klı borçları Geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları 
9 0 0 - 0 5 - 5 2 3 

ksız borçları Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

t 

\ 

Bütçe Kanna Komi 

Benimsenmiştir. 



TOPRAK - İSKÂN İŞLE 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Sayfa : 13 
1 1 1 - 0 2 - 2 - 0 0 5 - 7 0 0 - 7 1 0 
Yapı tesJis ve büyük onanın gidenleri 
(T. C. Ziraat Bankasında kurulan «Özel İskân Fonu» na devredilir.) 

Not : Bu proje, köylerde imar planları ve sosyal tesislerin yapımı ile ilgili 
olup, 710 Harcama kalemi kodunda gösterilen 19 000 000 lira 1306 
sayılı Yasanın ek 9 ncu maddesi uyarınca T. C. Ziraat Bankasında 
kurulan «Özel İskân Fonu» na devredilir* 

Cumhuriyet Sen 

Sayfa : 13 
1 1 1 - 0 2 - 2 - 0 0 5 - 7 0 0 - 710 
Yapı tesis ve büyük onarım gide 
(T. C. Ziraat Bankasında kurulan 

Not : Bu proje, 2510 sayılı İskân Kan 
r.ci ek maddeleri kapsamına 
yerleşme planları, sosyal tesi 
ilgili olup 710 Harcama kale 
sayılı Kanunun ek 9 ncu ma 
rulan «Özel İskân Fonu-»na 
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tütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

900 - 02 - 3 - 141 - 900 - 930 
İktisadî transferler ve yardımlar 

ununa göre çıkarılacak yönetmelik esaslannca harcanır.) 
900 - 04 - 3 - 432 - 900 - 950 

Sosyal transferler 
ununa göre çıkarılacak yönetmelik esaslannca harcanır.) 

900 - 04 - 3 - 442 - 900 - 950 
Sosyal transferler 

ununa göre çıkarılacak yönetmelik esaslannca harcamr.) 

_ 2 — 

KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

900 - 02 - 3 - 141 - 900 - 930 
iktisadî transferler ve yardımlar 
900 - 04 - 3 - 432 - 900 950 

Sosyal transferler 
900 - 04 - 3 - 442 - 900 - 950 

Sosyal transferler 

Bütçe Karma Kom 

Benimsenmiştir. 


