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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/208) 

(S. Sayısı : 322) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
a) Cumhuriyet Senatosu 
ib) Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı ve 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri 
'olundu. 

kabul 

18 Şubat 1979 Pazar günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 23.56'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Rize 

Muslih Görentaş Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizomettin Çoban 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Recep özel (İstanbul), İ. Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1979 Yık Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. {M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) (1) 

A) BAŞBAKANLİK BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasa

rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programımıza göre Başbakanlık Bütçesi üzerin

deki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve şahıs

ları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyo
rum : 

(I) 322 S. Sayılı Basmayan 16 
54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

2 . 1979 tarihli 

Grupları adına : AP Grubu adına Sayın Koksal 
Toptan, CHP Grubu adına Sayın Hüseyin Kaleli, 
MSP Grubu adına Sayın Recai Kutan, MHP Grubu 
adına Sayın Sadi Somuncuoğlu. 

Şahısları adına, lehinde : Sayın Aftan Tuna, Sa
yın Zeki Eroğlu, Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Çağ
layan Ege. 

Aleyhinde : Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Musta
fa Roııa, Sayın İlhan Aytekin, Sayın İbrahim Topuz, 
Sayın Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde : Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Adem 
Ali Sarıoğlu. 

AP Grubu adına Sayın Koksal Toptan, buyuru
nuz efendim. Süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 1979 Mali Yılı Başbakanlık Bütçesi hakkında 
AP Grubunun görüşlerimizi sunmak için huzurunuz-
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da bulunuyorum. Şahsım ve AP Millet Meclisi Gru
bu adına saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, bütçeler, hükümetlerin gele
cek yıl içindeki uygulama planlarıdır. Bu yönüyle 
bütçe, hükümetin aynası durumundadır. Görüşmek
te olduğumuz bütçe içindeki çarpıklıklar, dengesiz
likler, tutarsızlıklar, hayali rakam ve tahminler ger
çekten bu hükümeti bir ayna gibi aksettiren belge 
durumundadırlar. Hayaller bu bütçeye o denli yan
sımış ki, Bütçe Komisyonunda giderler hanesine 35 
milyar lira hesapsız, kitapsız bir anlayışla ekleniver-
miştir. Bu 35 milyarın karşılığı herhalde şair haya
linin bütçeye yansıması sonucu düşünülmüştür. 

Aslında bu siyasi heyetin bütçesi milletimizi pek 
ilgilendirmemektedir. Milletimiz çok iyi bilmektedir 
ki, nasıl bütçe yaparsanız yapınız, bu, ezilen memu
run eline bir şey geçirmeyecek, kuyrukların ve enf
lasyonun önü alınamayacak, zamlar ve karaborsa bu 
siyasi heyetin şanına yakışır şekilde devam edecek, 
kaçak TIR kamyonları gümrük kapılarından selam 
vererek geçecek, kan denizi daha büyüyerek akmaya 
devam edecek, Cumhuriyet Halk Partisi kulislerine 
kadar intikal eden ve bu parti milletvekillerinin dahi 
içini sızlatan yolsuzluk dedikoduları daha da boyut 
kazanacak ve bütün bunlara rağmen bu siyasi heye
tin eşgüdüm başkanı, ütopyanın ünlü yazarı Thomas 
Moore'u bile hayrete düşürecek bir hayal dünyasın
da yüzüp gidecek. 

Bu bütçenin Türk milletini ilgilendiren tek yönü, 
bu siyasi heyeti görev başından uzaklaştırıp uzaklaş-
tırmayacağıdır. Umutlar, sizin bütçenin ve ondaki 
hayali rakamlara değil, sizin gitmenize bağlanmıştır. 
Umutlar, Taksim Meydanında şarkılar arasında gök
lere uçurulan güvercinlerle beraber havalanmış ve 
yerini ümitsizliğe terketmiştir. 

Uçan barış güvercinleri gagalarında taşıdıkları ba
rış balonunu gökyüzünde patlatmış ve geriye barış 
güvercininin kanlı saltanatını simgeleyen parçalar kal
mış, kan kalmış, kin kalmıştır. 

Meydanları dolduran büyük halk kitlelerine en-
jekte edilen «Halk iktidarı» parlak sözleri 14 aylık 
Hükümet etmeden sonra yerini, Türkiye'nin gelecek 
yılları ürünlerini yabancı ülke sermayedarlarına rehin 
edebilen bu «Wells Fargo Bank» markalı siyasi he
yete bırakmıştır. 

Uzakdoğudan başlayarak Ortadoğuya doğru hızla 
kayan komünist emperyalist hareketi, bir gemi içinde 
istanbul sahillerine yanaşarak sahile çıkacak zanne
dilen bu siyasi heyet mi hâlâ ümittir? 

Bir deri, bir kemik kalmış bu siyasi heyetin buz 
üzerinde yazdığı vaatler daha ilk aylarında erimiş, 
daha sonra buharlaşarak uçup gitmiştir. Umut en
kazı bu Hükümeti yerli kapitoların varlığı da kurta
ramayacak ve ömrünün uzaması, sorumluluğunu azalt
ması mümkün olamayacaktır. 

«Ben gelirsem anarşi duracak», «Ben geldim diye 
anarşi arttı» diyebilen mantık mı sizi ayakta tutacak? 
Bir bakanın, başka bir kabine arkadaşını komünist
likle suçladığı ülkemizde bu siyasi heyet hâlâ işbaşın
da durabiliyorsa, bundaki kerameti Sayın Ecevit'in 
eşgüdümcülüğünde aramak beyhude olur. Bakanların 
tartışmalarının basın önünde cereyan ettiği, asansör 
kapılarında motor sanayii pazarlık ve anlaşmalarının 
yapıldığı ülkede bu 35 kişiyi ne Hükümet Programı 
ve ne de meşhur «12'ler bildirisi» ayakta tutmaktadır. 

Devletin istihbarat teşkilatını açık açık itham eden, 
ama Hükümete geldikten sonra karşı iddialar karşı
sında susmak zorunda 'kalan, «Biz ülkeyi sıkıyöne
timsiz idare ederiz» diyen, ama sıkıyönetim ilanına 
mecbur kalan, 9 Eylül 1978'de «Özgürlükleri kısa
rak değil, genişleterek topluma barış ve huzur getir
meye çalışıyoruz» diyen ve sonradan anarşiyi önle
mek için birçok tedbir kanun tasarısını Meclise sevk-
eden, ama grubundan bunu da geçiremeyen güçle mi 
iktidar olacaksınız? 

«Kalkın ey ehli vatan» diye milleti ayağa kaldı
ran vatan kurtaran aslanlar, sıra koltuk taksimine 
gelince kendilerini kurtarmayı yeğlediler. 

Lüks gazinoların saygın müşterileri, masaj ustası 
hemşirelerin sevgili yakınları, Tam Gün Yasasının 
becerili elleri, yoksa bunlar mı kurtaracak sizleri? 

Maliye Bakanının, IMF yetkilileri ve Amerikan 
bankerlerine pek çok taviz taşıyan mektuplar tevdi 
ettiği günlerde, «Gölge etme başka ihsan İstemem» 
gibi apolitik sözlerin sahiplerine artık Türk milleti 
şöyle sesleniyor : Gölge etmeyiniz başka ihsan iste
mez, (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu siyasi heyet giderse ne 
olacaktır? Alternatifi yokmuş bunların. Elbette yok
tur. 1923 yılından bu yana kurulan hiçbir Cumhu
riyet Hükümetini sizinle kıyaslamak mümkün değil
dir. Siz, kuruluş şeklinizle, bir yılı geçen uygulama
larınızla Cumhuriyet tarihinde enteresan ve eşi em
sali görülmeyen berbat bir devrenin 35 kahramanı
sınız. Size uygun bir alternatif bulmak bu millet ve 
Parlamento için elbet mümkün olamaz. Ama gidiniz; 
bu siyasi heyetin yerine hiç hükümet kurulamasa bile, 
yokluğunuz bir ümit kaynağı ve nimet olacaktır. 
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Sayın üyeler, geriye dönüp geçen bir yıla baktığı
mız zaman, bu siyasi heyetten arda kalanın sadece 
tahribat ve yara olduğunu görürüz. Geçen bir yıllık 
ekonomik politikanızla sefil ve perişan olan geniş 
halk kitleleri Sayın Başbakanın «enkaz devraldık» 
edebiyatıyla uyutulmak istenmiştir. 

1978 yılının 5 Ocak günü görevi bırakan Sayın 
Demirel Hükümeti, rehin ve ipoteği olmayan 800 
milyon dolar döviz bırakmıştır; 6 bin ton hampetrol, 
1,5 milyon ton gübre, 6 milyon ton hububat, 1 milyon 
ton şeker bırakmıştır. 

1978 yılı başında Türkiye'miz stoklarında 2 mil
yar dolarlık satılabilir ihtiyaç fazlası tarım ürünü 
vardı. 

Büyüyen Türkiye'yi kafalarına sığdıramayan, ül
kenin sosyal ve ekonomik meseleleri karşısında kor
ku ve bıkkınlık duyan, kendilerine bile güvenleri ol
mayan bu siyasi heyetin, «enkaz devraldık» şeklin
deki beyanları aslında başarısızlık ve beceriksizlikle
rinin açık mazereti ve ikrarıdır. «Enkaz devraldık» 
dediğiniz 1977 yılında ülkemizde kalkınma hızı % 5,5 
olarak gerçekleşmiştir. 1978 yılı kalkınma hızı ise, 
nüfus artışı dikkate alındığında sıfır olarak tespit 
edilmektedir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Nakıs, nakıs. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Kamu İktisa
di Teşebbüsleri, işbaşında bulunduğunuz geçen bir 
yılda hemen hemen bütün üretim dallarında düşüş 
kaydetmiştir. Taşkömüründe, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının hampetrol üretiminde, çinko, kur
şun cevherinde, SEKA kâğıdında, otomobil, otobüs 
ve kamyon yapımında, akümülatör sanayiinde, de
mir - çelik ürünlerinde üretim 1977 yılı üretiminin 
ve programının çok altında gerçekleşmiştir. 

1978 yılında KİT'lere doldurduğunuz ehliyetsiz 
ve bilgisiz militan kadrolarla üretimi düşürdünüz ve 
bunun sonucunda da bu kuruluşların zararlarının 85 
milyara varmasına sebep oldunuz. 

«Enkaz devraldık» dediğiniz devrede bu millet 
yağını, gazını, benzinini, mazotunu bulabiliyordu; si
gara kuyrukları Kızılay'dan Bakanlıklara kadar uza
nıyordu. Bir paket Samsun sigarası 40 lira değildi, 
bir yerli otomobil 450 bin liraya satılmıyordu, fiyat 
artışları -% 70'e varmamıştı. Ama, fiyat artışlarıyla 
hayat pahalılığı aynı şey değildir demeniz mümkün
dür. Bütün temel maddelerin fiyatları anormal mik
tarlara yükselmiş olduğu halde, hayat pahalılığı yok, 
ucuzluk var derseniz size şaşmayız, 

Bakınız, 1976 mali yılı bütçe müzakerelerinde 
Sayın Ecevit ne demiş : «Fiyat yüksel işleriyle hayat 
pahalılığı her zaman aynı şey değildir. Bazen ayrı 
şeydir. Fakat her zaman aynı şey değildir.» 1974 yı
lında Cumhuriyet Halk Partisi hükümetteyken fiyat 
yükselişleriyle hayat pahalılığı aynı şey değildi;-ama 
şimdi Cephe Hükümeti işbaşındayken fiyat yükseliş
leri hayat hapalılığı anlamına gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Halk Partisi iktidar
dır; böyle olunca da 1977 yılında 60 lira olan etin 
kilosunun 1978'de 130 lira; 1977 yılında 125 kuruş 
olan yumurtanın 1978'de 4 lira - tabii Sayın Maliye 
Bakanına sorarsanız bilinmeyen bir yerde yumurta 
90 kuruş - 1977 yılında 60 lira olan tereyağının 1978' 
de 160 lira olması hayat pahalılığının işareti değildir. 
Çünkü fiyat artışları var demek, hayat pahalılığı var 
demek değildir; çünkü Halk Partisi iktidardır. 

1975 yılında kalkınma hızının düşük olduğundan 
bu kürsüde bahseden Sayın Ecevit aynen, «1975'de 
gelişim hızı sadece c/c 7,2'ye yükselebilmiş» diyerek 
Sayın Demirel Hükümetini eleştirmiştir. 1978'de kal
kınma hızının «sıfır»la gerçekleşmesi ise, üzerinde 
durulacak, kınanacak bir olay değildir; çünkü Halk 
Partisi iktidardır. 

Sigara, et, deterjan, benzin, mazot kuyrukları 
caddeleri geçilmez hale soktu, ilaç, yağ, gaz bulunmam 
oldu. Karaborsa, «bırakınız yapsınlar, bırakınız geç
sinler» rahatlığı içinde büyük bir hız kazandı. 

Ama bütün bunlar olmasa sizin hükümette oldu
ğunuz nasıl belli olacak? Zam, kuyruk, karne, size 
ata yadigârı en büyük mirastır. Bundan, bu huyu
nuzdan vaz geçemezsiniz. Çünkü siz Cumhuriyet 
Halk Partisisiniz. 

1978 yılı bütün yazında ve şimdi mazot olmadığı 
için otobüsler, kamyonlar çalışamadı çalışamıyor. 
Millet bir parmak işareti ile Akdenizin ortasından 
petrol yüklü tankerleri geri çeviren güçlü elleri aradı. 
Yurt dışına yaptığıntz sayısız seyahatler sonucu ver
diğiniz beyanatlara göre ülkemizin 10 yıllık petrol ih
tiyacı karşılanmış olmalı idi. Ama 1979 yılı başında 

. Türkiye'de gene mazot yok, gene benzin yok. Aslı 
astarı olmayan ve bir türlü gerçekleşmeyen büyük 
laflar etmeniz sizin için bir kusur teşkil etmez. Çünkü 
siz Cumhuriyet Halk Partisisiniz. 

Sayın üyeler; 
Bu siyasi heyet geçen bir yıl içinde Türk ekono

misini batırmak için elinden geleni esirgememiştir. 
Türkiye ve dünyadaki büyük sermaye çevrelerine gö
re IMF ile yıllar sürecek bir anlaşma yapmak için 
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çalmadık kapı bırakmayan bu hükümettir. Gene bu 
hükümet dünya kapitalizminin kaleleri olarak takdim 
ettiğiniz büyük dünya bankalarının oluşturdukları 
bir konsorsiyum ile anlaşmak için Amerika'da özel 
yatlarda gizli toplantılar yapmıştır. Bu toplantılarda 
neler konuşulmuş, Türkiye'den neler verileceğinin 
vaadi yapılmıştır? Wells Fargo Bank'a Türkiye'nin 
gelecek yıllar hububatının rehnedileceği sözü bu top
lantılarda mı verilmiştir? 

Muhalefette iken Türkiye'yi «hasta adam» gören 
ve gösterenler, Türkiye'yi batan bir ülke olarak dışa 
jurnal edenler, Türkiye'nin borç ödeyemez hale düş
tüğünü bağıranlar, dışarda çalışan işçilerimize «dö
viz göndermeyin» diyenler, Türkiye'nin iç ve dış eko
nomisini yönlendiremez ve refaha çıkaramazlar. 

Sayın milletvekilleri, 1977 seçim konuşmalarında 
Sayın Ecevit her gittiği yerde «ne ezen ne ezilen, 
hakça bir düzen. Bu düzende daha gür akacaktır Tür
kiye'nin kaynakları» diye bağırıyordu seçim otobüsü
nün üstünde. 

1978'de daha gür akmıştır bazı kaynaklar bazı 
ceplere, i 000 liralık yedek parçayı 10 bin liraya sa
tan karaborsacı, elektronik aletlerden en modern si
lahlara kadar Türkiye'yi donatan kaçakçılar ve tari
hinin en verimli dönemini yaşayan ve bu nedenle ko
roya katılıp «bu hükümetin alternatifi yok»1 diyen 
büyük sermaye çevreleri elbette bu hükümetin en 
akıllı ve samimi alkışlayıcılarıdır. Çünkü daha gür 
akıyor onlara Türkiye'nin kaynakları. 

Sayın rrrilletveMlleri, ama öte yandan gürül gürül 
akıyor kardeş kanı.- Gencecik körpe çocuklarımız, as
kerlerimiz, polislerimiz, günahsız bebeklerimiz sizin 
seyirciliğiniz altında can veriyor. Ve nihayet «bıçak 
kemiğe dayanmıştır. Bugüne kadar alınan önlemlerin 
hiçbiri, gelişen olaylar karşısında umut uyandırma
nı ıştır. Ecevit, köy - kentleri, möy - kentleri, kupları, 
mupları, her şeyi bir yana bırak..» diyen Abdi îekçi'-
nin gürül gürül akan kanı yerde duruyor. 

Bu Hükümet başta kaldığı sürece daha da akacak
tır bu kanlar ve katiller elini kolunu sallaya sallaya 
aramızda dolaşacaktır. Nerdedir istanbul Üniversi
tesine atılan bombanın failleri, nerdedir Hamit Fen-
doğlu'nu katledenler, nerdedir Erdeniz'i, İpökçi'yi, 
Aykutlü.'yu vuranlar? Bulamazsınız, asker ve polisin 
yalkaiîadı'klannı da cezaevlerinde tutamazsınız. Yol ge
çen hanına dönen cezaevlerindeki olaylar ve kaçma
larla ilgili olaraik Sayın Ecevit «hapse atılma oranı art
tıkça, ceza evlerinde isyan çıkıyor.» diyor. Bu mantı
ğa göre cezaevlerinde olay çıkmaması için, oralara 

ı kimse koymamak gerekir. Cezaevleri olmasa, okullar 
olmasa, anarşi olmasa, ekonomik meseleler olmasa 

J bu Hükümet ülkeyi çok iyi idare edecek. Bundan kim
senin kuşkusu olmasın. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de kelimenin 
I tam anlamı ile bir «iktidar boşluğu» vardır. Canını 
J dişine takarak özel bir ajans gibi çalışan TRT ve si-
I zln kara gözlerinize aşık şartlanmış basınınız bir süre 

daha Türk milletini aldatsa bile, boşluk, -gözlerden 
bir hayal perde ile gizlense bile işin özü değişmeye-

J cek ve politikanın kesin kuralları işleyecektir. 

Suç koridoru haline gelen TürMye'de sahipsiz ka
lan iktidara yaklaşan ayak seslerimiz ürküp kaçmanı
za yetecektir. 

Ülkenin kurtarılmış bölgelere ayrıldığı, siyasi ve 
ideolojik ölüm sayısının 1 300'e yaklaştığı, banka ve 

I adam saymanın olağanlaştığı, cezaevlerinin otel haîi-
I ne dönüştüğü, okulların birer savaş alanı haline gel-
I diği bir yerde, o ülkede iş başında bulunan siyasi he-
I yet ne kadar vurdumduymaz olursa olsun ayakta ka-
I lamaz. 

VELÎ YILDIZ (İçel) — Öyle devraldık. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bu kaos, bu 

I anarşi, bu ekonomik çıkmaz karşısında tek yol bu Hü-
I ıkümetı'n gitmesidir. (AP sıralarından «Bravo» ses

leri) 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Gitmeyeceğiz, 

I hiç boşuna söyleme. (Gülüşmeler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Malatya, Si
vas, Elâzığ, Kars ve nihayet soykırım tahrikliyle hal-

I 'kın 3 gün 3 gece bir'birine kırdırıldığı, savaştırıldığı 
I Kahramanmaraş olaylarının vebalini omuzlarınızda 

taşıyarak gideceksiniz. 
I Tarım Kredi Kooperatiflerine, Merkez Bankasına, 
I Anadolu Ajansına, Türk Standartlar Enstitüsüne ya-
I pılan baskınların; Yüksek Denetleme Kurulu ve baş-
I ka bakanlıklarda uygulanmayan Danıştay kararları -
I nın sorumluluğunu taşıyarak gideceksiniz. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sizden öğrendik. 
KOKSAL TOPTAN (DeVamla) — Sayın millet-

I vekilleri, işte bu hallere düşen, dışta ise döviz silkinti -
I sı çeken değil de, kuyularından petrol fışkıran Arap 
I şeyhleri gibi seyahat eden bu siyasi heyetin işbaşın-
I da 1 gün daha kalmasının yararlı olacağını düşünmek 
I mümkün değildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sizlerden öğrendik. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ne olduğu bir 

I türlü anlaşılamayan yansız ve etkin önlemleriniz, ol-
J mamış bir iktidarınızın son çırpınışları olarak tarihe 
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geçecektir. Persopolis harabelerinde, «Tanrım ülkemi 
açlıktan, düşmandan ve yalandan koru» diye bir yazı 
okunur. Buna şunu eklemek lazım gelir: «Tanrım, ül
kemi bu siyasi heyötten ve zihniyetinden koru». 

.Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP ve MHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hü

seyin Kaleli (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kaledi, söz süreniz 20 dakika efendim. 
CHP GRUBU ADINA HÜSEYÎN KALELİ 

(Konya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık 

ıBütçesi üzerimde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve 
şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın mi'1'letvökilleri, Başbakanın yürütmenin başı 
olması nedeniyle, Başbakanlık Bütçesi üzerinde eleş
tiriler yapılırken, genel yurt sorunlarından soyutlaya
nlayız. Bu da Başbakanın ülke yönetiminde türlü po
litikaların saptanmasında bir odak noktası olmasın
dan ileri gelmektedir. Saptanmış ve saptanacak olan 
politikaların hukuksal ve yasal dayanakları da, Anaya
sa başta olmak koşuluyla yasalar, kalkınma planlan, 
parti programlarıdır. 

Ayrıca güncel, sosyo - ekonomik, sosyo - kültürel, 
toplumsal konularda politika saptama'da etken olan 
olgulardır. Hükümet Başkanlarının, Başbakanların 
olaylara bakış açıları, yaklaşımları, sorunları çöz
medeki tavırları sağlıklı değilse eğer, hukuksal tu
tumları da buna göre biçimlenir. Sorunlar da için
den çıkılmaz büyük boyutlara ulaşır. 

Sayın milletvekilleri, demokratik hayata başla
dığımız günden bugüne dek kurulan hükümetlerin 
başkanları genellikle parti başkanlıklarının da üs
tüne gelmişlerdir. Başbakanların, yurt ve ulus ya
rarına üstün görevleri yürütürken, işleri daha sağlık
lı ve rasyonel yürütebilmesi için, Başbakanlık teşki
latında yeni reorganizasyonlara gidilmesi gerekir. 
1978 yılı başlarında kurulan Ecevit Hükümeti de 
buna koşut olarak yeni devlet bakanlıkları yanında 
Yerel Yönetim ve İşletmeler Bakanlıklarını da kura
rak ülke sorunlarının süratle çözülmesi açısından ya
rarlı olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bir başbakanın başarısı ülke 
sorunlarını çözmede yurtsever bir görüşün yanında, 
bilimsel gereksinmeleri de gözden uzak tutmamasına 
bağlıdır. Bizim Anayasamız da yurt gerçeklerini 

çözümlemede bilimsel gereksinmelerin yanında, yurt
sever görüşü içeren bir yapıttır. 

CHP olarak daima Anayasaya bağlı, hukukun 
üstünlüğü prensibi içerisinde yurt sorunlarını çözmek 
amacındayız. Anayasamızın 105 nci maddesi «Baş
bakan Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlık-
lararası işlerliği sağlar ve hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siya
setin, yani genel siyasetin yürütülmesinden birlikte 
sorumludur» Bu maddeye göre, Başbakan bakanlık
lar arasında işbirliğini sağlarken, genel siyasetin yürü
tülmesini de gözetir. Genel siyasetin her ne kadar 
klişeleşmiş bir tarifi yoksa da, genel politikada ba
kanların başarıları bir yana, başarısızlıklarında^ eleş
tiriler başbakanların şahsında yoğunlaşmıştır. 

Özgürlükçü demokrasi içinde ülke sorunlarını iyi 
niyetle ve hoşgörü içerisinde tartışarak akıl yolunu 
bulmamız, gerçek yolu, çağdaş yolu bulmamız gere
kir. Tartışma iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmada de
mokratik yöntemlerden biridir. 

Sayın milletvekilleri, 1979 Bütçesi üzerine gö
rüşlerinizi açıklarken, 1978 yılı başına kadar ülke
mizin ve insanlarının, yanlış yönetim anlayışı sonucu 
bugünkü açmaza, çıkmaza, darboğazlara geliş neden
leri üzerinde durmamız daha sağlıklı ve doğru bir 
yöntem olacaktır. 1978'in başlarında işbaşına gelen 
hükümetimiz ülkemizi sosyo - politik, sosyo - eko
nomik görünüm açısından ağır bir mirası devralmıştır. 
Cephe yönetimleri hem içgüvenlik açısından, hem de 
dış güvenlik açısından olduğu kadar, ekonomik ve 
mali alanlarda da ağır bir yük bırakmıştır. 

Hızlı enflasyon, görülmemiş hayat pahalılığı, dö
viz yokluğu, ağır dış borçları, enerji ve mal kıtlıkları, 
üretimde etkenliğin büyük ölçüde aksamış olması, 
her alanda savurganlık, partizanca kadro şişkinlikleri, 
toplumsal barışı bozacak boyutlara varan işsizlik, bun
ların yanında görevi sadece Türk bağımsızlığını ve Tür
kiye Cumhuriyetini sonuna dek korumak, savunmak 
olan Türk gençliği cephelere bölünerek düşman kamp
lar haline getirilmiştir. Başta okullar, fabrikalar, devle
tin birçok kurumları sahte milliyetçilerin karargâhı 
haline getirilmiş, eğitim birliği bozulmuştur. Cum
huriyetin laik eğitimi rafa kaldırılarak gerçek Ata
türk milliyetçiliği yozlaştırılarak, Kemalist devrim
lerden ödün verile verile söven, ulu hakancı kuşak
lar yetiştirme çabasına girilmiştir. Bunun sonucunda 
da düşünce ve vicdan özgürlüğünün toplumun her ke
siminde hoşgörü ile karşılanması yerine, bağnaz 
şartlanmış bir toplum yaratmıştır. Cepheleşmenin 
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oluşturduğu idolojik çatışmalar gençlik hareketlerini 
anarşiye sürüklemiş, anarşiyi özgürlükçü demokratik 
rejimimiz için tehlikeli boyutlara ulaştırmıştır. So
nucunda ise yurtlar, okullar, fabrikalar, öğrenciler, 
işçiler ve herkes için güvence vermeyen yerler haline 
getirilmiştir. 

Devlet otoritesi, can güvenliği, bireylerin kutsal 
yaşam hakkı için güvence olmaktan çıkarılmıştır. 
Devlet daireleri parsellenerek belirli gruplara işgal 
ettirilmiştir. Buralar anarşinin odak noktaları haline 
getirilmiş, devlet otoritesi kalmamış, anarşi cephe 
iktidarları eliyle devlet içerisinde örgütlendirilmiştir. 
Yurtta barış cihanda barış ilkesi bir tarafa itilerek, 
güvenlik arşivleri faali meçhul cinayet dosyaları 
ile dolup taşmıştır. İnatla yıllarca sürdürülen çarpık, 
yanlış, emperyalist ve kapitalist ekonomik politika
ları yüzünden, ülke ekonomisi içinde çıkılmaz bir 
darboğaza getirilmiştir. 

Enerjide, sanayideki yatırımlar sadece «hamle»1 söz
cüğünden öteye gidememiş, döviz darboğazı ile eko
nomimiz soluk alamaz duruma getirilmiştir. Yanlış 
kredi ve para politikalarıyla yaşam ülkede çekilmez 
hale getirilmiştir. Köylülerin ürünlerini yok pahası
na aracıya, tefeciye peşkeş çekenler, ülkede bir avuç 
mutlu azınlık yaratarak devlet olanakları bu mutlu 
azınlığa yağma ettirilmiştir. Ekonomi politikalarında 
dışa bağımlı sanayi geliştirilerek, tüketim politikası 
uygulanması sonucu bugün Türkiye Avrupa'nın has
ta adamı durumuna düşürülmüştür. Ayrıca da, IMF 
nin bağımsızlığımızı zedeleyici reçetelerine muhtaç 
bırakılmıştır. Geçmiş iktidarlarca Anayasa rafa kal
dırılmış, anayasal kuruluşlar bir tarafa itilmiş, ya
salar yerine kanunsuzluklar hâkim kılınmıştır, so
kak hâkim kılınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Demirel hükümetlerinin 
uyguladıkları politikalarla çıkarcı, vurguncu, kara
borsacı, dışsatım ve alım politikalarıyla her köşede 
değilse bile, birkaç köşede milyonerler yetiştiril
miş; ama milyonlarca kişi açlığa sürüklenmiştir. 

Sorumsuzca uyguladıkları ekonomik politika 
Türkiye'yi görülmemiş enflasyonun sonuna iten Cep-
heciler, 1977 yılında fiyat artışlarının % 50'ye yak
laşan dönemlerini unutarak, Ecevit Hükümetinin 
enflasyona neden olduğunu ileri sürmektedirler. 

3 yıl içerisinde bırakılan dövizleri erittiğiniz yet
miyormuş gibi, dövize çevrilir mevduat yoluyla yük
sek faizli borçlar da dahil olmak üzere, Cumhuriyet 
tarihinde eşine rastlanmamış dış borçlarla ülkeyi dar
boğaza getireceksiniz, sonunda da Ecevit Hükümeti
ni suçlayacaksınız. 

Döneminizdeki dışsatımlar ve dışalımlar açığı 
1977 yılı sonunda 4 043 000 000 dolara ulaşarak 
rekor düzeye çıkmıştır. Dış saygınlığımız zedelen
miş, ülke her uçan kuşa borçlu duruma getirilmiş. 
Cephe iktidarları döneminde 50'den çok ülkeye, 220' 
den çok bankaya, 98 yabancı firmaya orta ve kısa 
vadeli 7,1 milyar, uzun vadeli 5,2 milyar dolar ol
mak üzere, toplam 12,4 milyar dolara varan borç
lanma sonucunda Bengladeş'ten Malezya'ya kadar 
uzanan ülkelere borçlu duruma düşürülmüştür. 

Emperyalist ve kapitalist çarpık bütçeleriyle de 
ayrıca içte 17 milyarın üzerinde bir borçlanmayla 
35 milyar lira bütçe açığıyla içte ve dışta toplam 450 
milyar TL. borç yükü bırakılmıştır. Öyle duruma 
getirilmiş ki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
nın çekleri bile karşılanamaz duruma düşürülmüş
tür. Büyükelçilerimizin maaşları ödenemez duruma 
getirilmiştir. Böylece, Türkiye'nin içte ve dışta bü
tün kaynakları kurutulmuş, içte ve dışta devletin 
saygınlığı zedelenmiş, Sayın Demirel'in ifadeleriyle 
de ülke 70 sente muhtaç hale düşürülmüştür. 

Sayın Milletvekilleri, Ana Muhalefet Partisinin 
Sayın Başkanı Süleyman Demirel ve diğer parti
lerin liderleri, Ecevit Hükümetinin kuruluşundan 
kısa bir süre sonra, iktidardan gitmenin hırçınlığı içe
risinde, hükümete her 15 günde vadeler biçerek «git
ti, gidiyor» diye beyanatlar vermektedirler, halen de 
vermeye devam etmektedirler. Hatta bazıları daha 
ileri giderek, hükümetin yetkilerini askerlere dev
retmek istemektedirler. Bu da, ülke içeresinde hu
zursuzlukların kaynağı olmaktadır. Bırakılan batak
lık, enkaz ve darboğazların bir yıl içerisinde gökten 
yere inmediğini, yerden mantar biter gibi bitmedi
ğini, bırakınız Türk kamuoyunu, dünya kamuoyu bile 
bilmektedir. Nitekim, durumun böyle olmadığını Sa
yın Süleyman Demirel de ifade etmektedirler. Kahra
manmaraş olayları Meclisimizde görüşülürken Sayın 
Demirel olayların bir zincirin halkalarının sonucu ol
duğunu söylerken çok doğru söylüyorlardı. Yaratı
lan yıkıcı, bölücü, anarşik olayların, can ve mal gü
venliğinin, fiyat anarşisinin bugünden değil, dünden 
kaynaklandığını, zincirin ön halkalarının geçmişte 
olduğu kendi ifadelerinden de anlaşılmaktadır. 

Yine Sayın Demirel, bu basın toplantısında «Ku
sur, ne devletin ne milletin, ne ülkenin ve ne de re
jimindir, kusur, ülkeyi idare edemeyenlerindir» der
ken, yine çok doğru söylüyorlardı. Çünkü, Sayın De-, 
mirel ülkenin yönetiminde 5 kez hükümet kurmuş, 
kısa aralarla da olsa, toplam 10 yılı aşkın Başbakan 
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olarak ülkeyi yönetmiştir. Bir siyaset adamının günü
müzde karşılaştığımız güçlüklerin kusurunu ülkeyi 
idare edemeyenlerde bulması, kendi dönemlerindeki 
sorumsuzluğunu itiraftan başka nasıl yorumlayabilir
siniz? 

Sayın Demirel, bir başka beyanatlarında, 6 ayda 
ülkeyi düzelteceklerini söylüyorlar. Ayrıca da, beden, 
sinir ve fikir bakımından hükümetin tükendiğinden 
bahsediyorlar. Sayın Demirel 10 yıla yakın Başba
kanlık yaptığına göre, geçmişteki yaptıklarım anımsa-
yamaması son derece üzücüdür. Tüm bu ve buna eş 
beyanatlarıyla Sayın Demirel, bir yıl öncesine kadar 
ülkeyi yönettiğini unutacağını sanarak, konuşmuş ol
mak için konuşarak, tüm kusurları da, bıraktığı en
kazı da bir yıldır düzeltmeye çalışan Ecevit Hükü
metinin üzerine yüklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, asayişte, ekonomide... 

ALÎ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Siz bir 
günde düzeltecektiniz beyefendi, onu da söyleyin. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — Efendim, ne
yin düzelip neyin düzeltilemeyeceğini geçmişte gayet 
güzel orta yere koymaktadırlar. Biz söyleyecek deği
liz, burada belgeler var. 

ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Kendi ik
tidarınızı tarif ediyorsunuz. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — İktidarımı ta
rif etmiyorum, geçmişi tarif ediyorum, bugünkü du
rumunuzu orta yere koyuyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen hatibin konuş
masına mani olmayalım efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, oraya da yetişin. 

BAŞKAN — Her tarafa yetişiyorum Sayın Kar-
su, hoş geldiniz. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla)' — Geçmişte ne 
söylüyordu Celal Bayar; AP oturduğu tabandan kay
mış, eski DP'ye ihanet etmiştir. 

14 . 8 . 1973, bakın Bayar'ın kızı Sayın Millet
vekili Nilüfer Gürsoy ne diyor : «Demirel'e güvenoyu 
vermek şerefsizliktir.»1 

20 . 4 . 1975, Sadettin Bilgiç Isparta'lı kardeşine: 
«Demirel gider bu iş biter, DP'den çekileceğime mil
letvekilliğinden çekilirim.» diyor. 

12 . 2 . 1975, Aydın Menderes : «Şaibeli bir 
Başbakanın artık sonu gelmiştir.» 

9 . 7 . 1973..., 
ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, sınırlan içinde konuşsunlar lütfen. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler rica ediyorum, rica edi
yorum karşılıklı diyaloga sokmayalım, rica ediyo
rum. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — Eğer daha 
icap ederse buradaki belgelerin hepsini konuşturu
rum, bugünkü durumunuzu orta yere çıkarırım. 

BAŞKAN — Sayın Kaleli, siz devam buyurun 
efendim, rica ediyorum. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, laf atmasınlar, biz dinledik, onlar da din
lesinler. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, asayişte, ekonomide, dış ilişkilerde olağanüs
tü koşullar devralarak işbaşına gelen Ecevit Hüküme
ti, bu çetin koşullara rağmen içte ve dışta ulusun say
gınlığını artırıcı çabalarda bulunmuştur. 

1978 yılının haftasında işbaşına gelen Ecevit Hü
kümeti, 5 milyar dolardan fazla 150 milyar Türk Li
rasına yakın kısa vadeli borçlarla karşı karşıya kal
mıştır. Ayrıca da, ekonomik çarkların işleyebilmesi 
için yeni kredilere de ihtiyaç vardı. Kendi içerisinde 
uyumlu, ciddi tutumuyla Hükümetimiz, dış ülkeler 
nezdinde ülkemizin yeniden sa'ygınlığını artırarak 1,5 
milyar dolarla kısa vadeli borçları ertelettiği gibi, 2,5 
milyar dolar olan 220'ye yakın yabancı banka borç
larının da ertelenmesi için zaman zaman anlaşmalar 
yapmaktadır. 

Cephe Hükümetlerinin, dışsatımdan çok dışalıma 
dayalı, dışalımı özendirici savurgan tutumlarıyla dış 
ticaret açığımız 2 milyar doları aşmıştır. Ecevit Hü
kümeti ise bir yıl içerisinde dışsatımda (10 aylık dö
neminde) 1 906 000 000 dolar dışsatım yaparak, yıl 
sonuna doğru 2,2 milyar dolara ulaşacaktır. 

Olağanüstü güç koşullara karşın, işbaşına gelen 
Ecevit Hükümeti, dar ve sabit gelirlerin, emekli, dul 
ve yetimlerin, Bağ - Kur'lu ve sigortalıların geçim 
yüklerini hafifletme konusunda ileri adımlar atmış
tır. Toplumsal anlaşmayla, işgücü kaybı olmadan, 
grevsiz toplu sözleşmelerle işçi ücretlerinde önemli ar
tışlar sağlamıştır,) 

Aile yardımı, memurlar lehine değiştirilen gösterge 
tablosu, l'er derece ilerleme ve 1 yılda verilen 4 kat
sayı ile kamu görevlilerine hiç değilse biraz nefes ala
bilmeleri sağlanmıştır. 

Yakında Meclislerimizde görüşülecek vergi yasa 
teklifi içerisinde görüşülerek olan asgari geçim indiri
mi, kamu görevlileriyle işçilerimiz lehine olacak bir 
çalışmadır. Bunu da yeterli bulmuyoruz. Toplu söz-
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leşmeli, grevli sendikal hakların tüm kamu görevlile
rine verilmesini Hükümetimizden ayrıca bekliyoruz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri» alkışlar) 

Ecevit Hükümeti, programı doğrultusunda köylü
lerimizin gereksinmelerini gözönüne alarak, kalkın
mayı köylüden başlatarak, toplumsal adaleti sağla
mak amacıyla köylünün emeğini en iyi şekilde değer
lendirerek taban fiyat politikalarıyla emek ve cüzdan 
sömürüsüne son vermiştir. 

Taban fiyatlarının grafiğinin yüksekliği, 1974 ve 
1978 Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinde gö
rülmesi, Hükümetimizin ne denli köylülerimizin ya
nında yer aldığını kanıtlamaktadır. 

Ecevit Hükümeti, Köy - Kent projesi uygulama
larına geçerek, kırsal alanlardaki kooperatif çalışma
larını genişleterek, sanayinin köye kadar ulaşmasını 
başlatmıştır. 

Orman köylülerimize devletin desteğiyle orman 
ürünleri fabrikaları kurulmaya başlanmıştır. Köy -
Kent projeleriyle tüm uygarlık araçlarının ve altyapı 
hizmetleriyle de köylülerimize bulundukları yerlerde 
kalkınmaları ve kentleşmeleri sağlanacaktır. Böylece 
de, uygarlığın tüm verileri köylerimize ve köylüleri
mize ulaşmış olacaktır. Yıllar yılı ihmal edilen böl
geler dengesini gideren köye ulaşım projesiyle köylü
lerimize, kasabalarımıza ve kentlerimize ulaşılmaya 
başlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Ecevit Hükümeti, yıllar yılı 
sözü edilen Anayasamızın 49 ncu maddesi gereği olan 
sağlık hizmetleriyle ilgili Tam Gün Yasasını Meclis
lerimizden çıkarmış ve uygulamaya koyarak sağlık 
hizmetleri her yönüyle halkımızın ayağına kadar gö
türülmüştür. 

Maden Yasası çıkarılmış, yeraltı servetlerimiz çar
çur edilmekten kurtarılmıştır. Hızlı, dengeli ve hak
ça bir kalkınma için yeni Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı hazırlanarak Meclislerimizden geçmiş, 
Hükümetimizce uygulanmaya başlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bir yılı henüz aşarak bu
güne gelen Ecevit Hükümeti içinde uyumlu, sorumlu
luklarının ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ho
ranların bilincinde, ülkeyi ve ulusu bunalımdan düzlü
ğe çıkarmak için Anayasa doğrultusunda, Atatürk mil
liyetçiliği anlayışıyla çözümler getirmektedir. 

ALÎ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Söylediği
ne kendin de inanmıyorsun. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — Efendim?... 
(CHP sıralarından «Cevap verme» sesleri) 

ı Atatürk milliyetçiliği diyorum, çünkü Atatürk miî-
I liyetçiliği ulusu cephelere bölme değil, gençlerimizin 
i duygularını sömürerek, sahte rütbeler dağıtarak genç-
1 leri birbirine vurdurmak değil, Atatürk milliyetçili-
I ği bir toplumun başka toplumlar tarafından sömürül-
I meşini önlemeyi, buna karşı çıkmayı gerektirir. 

I BAŞKAN — Sayın Kaleli, iki dakikanız kaldı, 
I bitirmenizi rica ediyorum efendim. 

HÜSEYİN KALELİ (Devamla) — Bitiyor Sayın 
I Başkanım. 
I Hükümetimizin ve bizim Atatürk milliyetçiliği an-
I layışımız bölücü değil, ulusal bütünlük içerisinde bir-
I leştiricidir; ulusu cephelere bölmeyi değil, kardeş kav-
I gasını önlemeyi gerektirir diyoruz. 
I Bizim milliyetçiliğimiz toprak elde etmeye, insan-
I lan, toplumları egemenlikleri altına almaya yönelik 
I değil, egemenlik altında olan kişilerin, ulusların öz-
I gürlüğe kavuşması prensibine dayanır. 

I Hükümetimizin ve bizim milliyetçiliğimiz insanın 
I devlete, insanın insana köle olmasına karşı çıkar. 
I Devleti, insanın mutluluğu için bir araç olarak ka-
I bul eden bir anlayıştır. 

Sayın milletvekilleri, devlet yönetiminin kaynağın-
I da bulunan siyasi partilerin görevlerinin ,demokrasi 
I içerisinde görevlerinin, sorumluluklarının bilinçlerine 
I varmaları gerekir. 
I Ne yazık ki, Parlamentomuz siyasi tarihimizde 
I şimdiye dek bu denli engellemelerle karşı karşıya gel-
I miş değildir. Bugüne dek verilen gensoru önergesi sa

yısı 40'ın üzerine çıkmıştır. Gensoru önergesi Ana-
I yasal bir haktır; ancak özenle kullanılmazsa bu mü-
I esseseyi yaralar. 

I Hiçbir şeyin enflasyonu seçimli değildir. O ne-
I -esenle sayısı 4Q'ı aşan, Hükümeti düşürmenin de öte-
I sinde, Parlamento çalışmalarını engellemeye yönelik 
I gensoru enflasyonundan artık kaçınmanın zamanı 
I gelmiştir. Parlamentomuzu yasal çalışmalara başlata-
I hm. Bu mukaddes çatı altında yasal ve tüzüksel hak-
I larımızı kullanırken, her birimiz ve siyasi parti'leri-
I m iz özen göstermeliyiz. 
j Saygıdeğer milletvekilleri, dışarıdan yardım gelse 
I de, gelmese de Hükümetimiz Türkiye'yi kendi gücüy-
I le ekonomik darboğazdan esenliğe çıkarmak için her 
I şeyi yapmaya kararlıdır. Hükümetimiz bu gücü Türk 
I Ulusunun yeteneğinden, inancından, bilincinden, sağ-
I duyusundan ve onun temsilcileri olan Yüce Parlamen-
I to üyelerinden almaktadır. 
I Bu inanç ve bilinçle Başbakanlık Bütçesinin Baş-
I bakanlık mensuplarına, ülkemize yararlı olmasını di-
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lerken, ayrıca Hükümetimize bundan sonraki çalışma
larında da başarılar dileriz, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, Hükümet ça
lışmalarına her zaman yardımcı olacağını bir kez da
ha tekrarlar, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaleli. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Recai 

Kutan. 
Sayın Kutan, söz süreniz 2Cı dakikadır efendim, 

buyurun. 

MSP GRUBU ADINA MEHMET RECAÎ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 1979 Mali Yılı Başbakanlık Bütçesi üzerin
de Milli Selâmet Partisi Grubu adına görüşlerimizi, 
tenkit ve temennilerimizi ve ikazlarımızı arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Konuşmamın başında, grubum ve şahsım adına 
Muhterem Heyetinizi hürmetle selâmlıyorum. 

Şu anda bütçesini müzakere etmekte olduğumuz 
Başbakanlık, bakanlıklar arasında işbirliğini sağla
mak, hükümetin genel politikasının yürütülmesini ta
kip ve temin etmek ve kanunlarla verilen çeşitli hiz
metleri görmekle görevli bir kuruluştur. 

Bu kuruluşun bütçesi görüşülürken memleket me
selelerine bir genel bakış yapmak, bir gelenek haline 
gelmiştir. Biz de konuşmamızda bu geleneğe uyacağız. 

Halen işbaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti, takriben 14 ay önce kurulmuştur. Bu hüküme
tin teşkili sırasında bazı çevreler tarafından hüküme
tin kuruluş çalışmalarında normal olmayan yollara ve 
metotlara başvurulduğuna dair bazı iddialarda bulu
nulmuştur. Biz bu kürsüden, cidden üzücü olan bu 
iddiaları tekrar dile getirecek değiliz. Ancak, aradan 
bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen, Türk ka
muoyunun bu iddialara olan ilgisinin azalmadığını 
tespitte de fayda görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; hatırlanacağı veçhile, bu 
Hükümetin teşkili sırasında Bakanlıkların sayısı artı
rılmış ve yeni bakanlıklar ihdas olunmuştur. Ciddi bir 
araştırmaya istinat etmeden, ilmi ve idari gereklere 
göre değil, partizan ve hissi düşüncelere göre, Cum
huriyet Halk Partisinin iç bünyesinde mevcut olan 
koalisyonun ortaklarını mümkün mertebe tatmin ede
bilmek, Meclisten, yeni kurulacak Halk Partisi Hükü
metine eksik olan reyleri tamamlayabilmek için ba
kanlık sayısı anormal ölçüde artırılmıştır. 

Bakanlık sayının bu ölçüde artırıhşı, Bakanlar Ku
rulu içerisinde yapılan iş bölümü, sevk ve idare pren
siplerine aykırıdır. Bu yanlış tutumdan dolayı, bakan-
lıklararası koordinasyon hizmetleri felce uğramış, 
esasen Bakanlar Kurulunun iç bünyesindeki insicam
sızlık sebebiyle her bakanlık âdeta bir müstakil du
kalık haline gelmiştir. 

Bazı partizan mülahazalarla, Yerel Yönetim Ba
kanlığı gibi yeni bakanlıklar kurulmuş, bu bakanlık
lar, diğer bazı bakanlıkların hizmetleri ve kuruluşla
rını üzerine almıştır. Bunlar yapılırken ciddi bir etüde 
istinat edilmediği için, hem bazı kanunlar ihlal edil
miş, hem de hizmetlerin bütünlüğü zedelenmiştir. 

iktidara gelir gelmez savurganlıkla savaş yapa
cağını ilan eden Hükümet, bu hareketleriyle daha 
baştan israfçı ve keyfi tutumlarının örneklerini or
taya koymuştur, cari masraflarda aşırı artışlara se
bebiyet vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemiz, uzunca bir sü
reden beri, zor ve çok dikkatli bir şekilde ele alın
ması icabeden meselelerle karşı karşıyadır. 14 aydan 
beri iktidarda bulunan bu Hükümet yüzünden bu 
meseleler tam bir kördüğüm haline gelmiş, Türki
ye maalesef bir darboğazın içine itilmiştir. Bu me
selelerin cesaretle, bilgiyle, sabırla ve iyi niyetle ele 
alınması icabederdi. Ama bu Hükümet, yorulma, ter
leme yerine, ucuz sloganları ve günübirlik tedbirleri, 
«biz, geçen Hükümetten bir enkaz devraldık» diye
rek, sıkıntılarını geçmiş Hükümetlerin üzerine atma
yı tercih etmiştir. Bundan dolayıdır ki bu Hükümet, 
meselelerimizi çözmek şöyle dursun, iyice kördüğüm 
haline getirmiştir. 

Elbette, «bu Hükümet hiç bir sahada başarı gös
teremedi» demek haksızlık olur : 1978 yılındaki 4 
rekorunu bilhassa kaydetmek isteriz: 

1. Anarşi rekoru, 
2. Memur ve işçi kıyımı rekoru, 
3. Pahalılık ve enflasyon rekoru, 
4. Ne dedi, ne vaat etti ise, onların % 103 ter

sini yapma rekoru. 
Bütçenin tümü üzerinde yapılan takriben 11 saat

lik konuşmada, muhalefetteki partiler, bu iktidarın 
başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini anlata anlata 
bitiremediler. Bütün bu yanlış, sakat ve zararlı ic
raatı görünce, insanın aklına gayri ihtiyari şu sual 
geliyor: Acaba bu iktidar niye başarısızdır? Türki
ye'de başlı başına bir siyasi ekol, mektep olan Cum
huriyet Halk Partisi zihniyetinin her iktidara geli
şinde, Türkiye niçin darlığın, yokluğun perişanlığın 
ve huzursuzluğun içine düşmektedir? 
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Bu soruları doğru ve isabetli bir şekilde cevap-
landırabilmek için, geliniz, bu İktidarı ve bu İktida
ra yön veren Halk Partisi zihniyetini bir teşrih ma
sasına yatıralım, anatomik ve psikolojik yapısını bir
likte inceleyelim. 

Bu Hükümet 14 aydır iktidardadır ama, bir türlü 
muhalefet havasından kendisini kurtarıp iktidar ol
duğunu öğrenememiştir. Üzülerek ifade edelim ki, 
muhalefet duygusu Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımızın hücrelerine kadar işlemiştir. 

Sadece tenkit etmek, laf üretmek kolay; yük al
tına girip terlemek, iş yapabilmek ise zordur. Esa
sen, devrimci olduklarını ifade eden bu arkadaşları
mızın devrimci mantığıyla iş görmek de mümkün de
ğildir. Vaktiyle bir büyük şehrimizin Cumhuriyet Halk 
Partili Belediye Başkanı, «siz niçin sadece tenkit edi
yor, kötülüyor da iş yapamıyor, faydalı tekliflerde 
bulunamıyorsunuz» soruma cevaben «dostum, sen 
devrimcileri henüz tanımamışsın, devrimcinin görevi 
yapmak değil, yıkmaktır» demiştir. 14 aylık tatbi
kattan sonra hayalci arkadaşlarımızın kafaları haki
katin sert kayalara çarptı, şimdi ayakları suya erdi, 
acı acı gördüler ki, lafla peynir gemisi yürümüyor, 
ucuz sloganlarla devlet idare edilemiyor. 

Şimdi bu kürsüden iktidara ve bu iktidarın hü
kümetine sesleniyoruz: Siz iktidarsınız, lütfedip ik
tidar olduğunuzu öğreniniz, benimseyiniz. 

Efendim ne yapalım, biz bir enkaz devraldık diye
rek beceriksizliğinizi daha önceki iktidarlara yükle
mekle hiçbir şeyi halledemezsiniz. İktidara siz talip 
oldunuz, herşey ortada idi, bu şartları biliyor idiyse
niz şikâyete hakkınız yok. Böyle olduğunu bilmiyor
duk diyorsanız, demek ki siz muhalefet vazifesini de 
yapamamışsınız. Neye talip olduğunu, neyi yüklen
diğini, neyi devraldığını bilmeyen bir grubun, ikti
dar olarak yapabileceği hiçbir şey de yoktur. 

Bu bir yıl zarfında devlete muhalefet olarak biz 
sahip çıktık. Siz ise iktidar olarak devletin tahribine 
seyirci kaldınız. Siz de devlete sahip çıkmalı, devlet 
mesuliyetinin ağırbaşlılığı içinde olmalısınız. 

İktidarda olan bu hükümetin felsefesi nedir? Ha
kikatte bu 'iktidarın tebellür etmiş bir fikri ve görü
şü yoktur. Dikkatli bir gözle Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarının görüşlerini incelersek, görürüz ki, bu 
görüşler tıpkı muz gibi, ne niyetine yersen o meyve
nin tadını, veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı
nın görüşü materyalisttir, sömürücüdür, faizcidir, ka
pitalisttir. Büyük sermaye ve yabancı sermayeden ya
nadır. Batıcıdır, taklitçidir, solcudur, sosyalisttir. Bir 

yönüyle solcu, sosyalist, diğer bir yanıyla kapitalist 
olan bir sistem veya sistemsizlik ucubesi, Batıdan 
hastalık olarak içimize girmiş bulunan maddeci gö
rülerin hepsi var. Olmayan, olmaması için de çok 
büyük gayret gösterilen tek şey maneviyatçılıktır. Ya
ni bu hükümetin temsil ettiği zihniyetin temel batıl, 
temeli çürük, bu yüzdendir ki Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarı beceriksiz, başarısız ve bereketsiz. 

Aslına bakarsanız, şu anda iktidarda olan hükü
met değildir. Bazı aşırı solcu dernekler, meslek ku
ruluşları ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür. Bir 
iki istisnasıyla bakanların tamamı Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterinin emrindedir. Tayin listele
ri; aşın solcu, Marksist, Maocu dernek ve meslek 
kuruluşları ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerince 
hazırlanmaktadır. Uzun muhalefet yıllarında Cumhu
riyet Halk Partisi boyuna vaat etmiş, bol bol karşı
lıksız çek vermiş, şimdi de borçlular Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin yakasına yapışmıştır. Bu 
iktidarın şaşkınlığının, beceriksizliğinin bir sebebi de 
budur. Bütün bunların neticesinde, ülkemiz hiç de 
layık olmadığı halde çok büyük sıkıntıların içerisin
dedir. Anarşi, can güvenliğinin bile olmayışı, paha
lılık, yokluk, enflasyon, bütün yurdu bir uçtan diğer 
uca kasıp kavurmaktadır. Türkiye'de cereyan eden 
bu akıl almaz durum ve tatbikat, başarısızlıkları ve 
beceriksizlikleri daha iyi anlayabilmek için kendisine 
aydın ismini veren, bu milletten ve bu topraklardan 
kopmuş insanların kafa yapısını ve zihniyetini iyi 
tespit etmek mecburiyetindeyiz. Bu insanlar, kökü ta 
Tanzimat dönemine kadar uzanan bir zihniyetin tem
silcileridirler. Bilindiği gibi, bizi cephelerde yeneme
yen düşmanlarımız kültür emperyalizmi yoluyla hu
dutlarımızı aşıp içimize girmişlerdir. Zamanla, bizi 
biz yapan, bizi güçlü ve yenilmez yapan milli ve ma
nevi değerlerimiz, milli görüşümüz unutturulmuş, Ba
tının materyalist dünya görüşü, tefessüh etmiş Batı 
kültürü, Batı âdetleri ve ahlakı okumuşlarımız tara
fından benimsenmiştir. 

Batıyı büyük ve ileni, kendini küçük ve geri gör
me hastalığı, körü körüne bir taklitçilik alışkanlığı 
bünyemize girmiştir. Bir taklitçilik gayretiyle benim
senen yabancı kültür, aslında gerçek Batı kültürü de 
değildir. Batı kültürünü adıyorum derken, sadece sa
tıhta ve kabukta kalınmış, müspet ilim, ilmi zihniyet, 
disiplin ve metod, teknik bir kenara itilmiştir. Gayri 
milli bir eğitim tatbikatı başlatılmıştır. 

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi hükümetle
ri tarafından da ısrarla sürdürülen bu gayri milli eği-
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tim tatbikatının ürünleri acaba nasıl olmuştur? Bu 
eğitim, düşünmesini bilen değil, hazır kalıpları kafa
sına rahatça ve itiraz etmeden yerleştiren insanlar ye
tiştirmiştir. Bu sebepledir 'ki, Türk eğitim fabrikası
nın. standart mamullerinin kafaları genellikle bir ga
zeteye veya bir çevreye angajedir. O gazete veya o 
çevreler onlar namı hesabına düşünür ve onlar na
mı hesabına karar verirler. 

Türk eğitim fabrikasının standart mamulatının 
göze çarpan diğer vasıfları da şunlardır : Kafaları 
sadece kalıplaşmış hazır fikirlere yatkın olduğu için, 
bir meselenin muhtelif çözümlerimin olla bileceğini id
rak edememekten, farklı bir düşünce ve izah şekline 
tahammül ve müsamaha gösterememektedirler. Bu 
sebeple medenilik, özgür insan, aydın kişi ve benze
ri iddialarda bulunan bu insanlar, en gayri medeni 
usullerle kendi görüş ve düşüncellerini karşılarında-
kilere zorla kabul ettirmek isterler. Tahakkümcüdür-
ler, «benim gibi düşünüp inanacaksın, benim gibi 
yaşayacaksın, benim, uydurma dilimi konuşacaksın», 
derler. Şuur altında milletten ayrı olmak, milletten 
üstün olmak duygusunu taşırlar. Kendini milletten 
farklı görmek, üstün görmek duygusu Tanzimat oku
muşlarının, Jön Türklerin, ve günümüz aydınlarının 
müşterek duygusudur. 

Bu 'sebeple, sırf milletten farklı olabilmek için tan-
zimat dkumuşu halkın anlayamadığı Arapça ve Farsça 
terkipler kullanırdı Jön Türkler bonjurlu, monşerli 
o devrin modası olan Fransızca tabirleri kullanırlar
dı. Günümüz aydını ise, şuur altında milletten farklı 
ve üstün olma duygusuyla «ihtiyaç» demez, «gerek
sinme» der, «imkân» demez, olanak der, «cevap» 
demez, «yanıt» der. Bunlardan acaba hangisini tarla, 
bahçede, çarşıda, pazarda olan bir tek vatandaşımız 
anlayabilmektedir? 

Hiçbir meselenin derînine inemezler. Satıhta ve 
kabukta kalıp, emeksiz, zahmetsiz, çilesiz edinilmiş fi
kir ve bilgilerle geçinip giderler. Ucuzcu, kolaycı ve 
beleşçidirler. Ucuz sloganların, işporta malı ansiklope
dik bilgilerin sahibidirler. Geçmiş 50 - 60 yıllık ta
rihimize bir bakınız, hep bu ucuz slogan ve reçetele
rin ardından koşmuşlarıdır: Batılılaşmaımızı bir ta
mamlayalım, görün ne hale geleceğiz? ilköğretim se
ferberliğini bir tamamlayanım görün ne olacağız, nü
fusumuz 30 milyona bir ulaş'sın, görün nasıl güçlene
ceğiz. Aman, nüfus çok arttı, doğum kontrolü yapa
lım, nüfusumuzu donduralım, balkın nasıl kalkınaca
ğız. Plan her şeyi halleder, hele bir planlı döneme gi
relim, görün neler yapacağız. Rerformları bir yapa
lım görün ne olacağız. 

I İşte gayrimilli eğitim müesseselerimizin ürünlerin
den kalın çizgilerle bazı özellikler. 

Bu zihniyeti iyi tanımaya, iyi öğrenmeye ve iyi tes
pit etmeye mecburuz. Önümüzde olan 1979'yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı böyle bir zihniyetin eseridir. Ba
şından sona kadar bol bol vaatler, geçmiş iktidarlara 
tarizler, ileriye ait tavsiye ve temennilerle dolu olan 
bu dokümanlarda sadece her meseleye birinci dere
cede öncelik verileceği, etkin önlemler alınacağı, ge-

I rekli yasal ve örgütsel düzenlemelerin gerçekleştirile
ceği söylenmektedir. Küm yapacak, ne ile, hangi im-

| kânla yapacak ve nasıl yapacak? Bu suallerin hiçbi-
I rinin cevabını bu dokümanlarda bulmak mümkün de-

Pdir. 

Bu iktidar, hayati memleket meselelerini çözmek 
için yorulmak, didinmek, terlemek yerine -hayal kur
mayı, edebiyat yapmayı ve ucuz sloganların peşine 
koşmayı terdin etmiştir. Geçmiş 14 ay zarfında or
taya koyulan ve Cumhuriyet Halk Partisinin bir yan 
kuruluşu halline getirilen TRT marifeti ile, sanki işe 

I yarar bir şeylermiş gibi propaganda edilen şu hayalci 
projelere bakınız: Köy - Kent Projesi, (MİP) Köye 
Ulaşım Projesi, KÎP. Taş Toplama Projesi', (MİP) Mi
litanlara İş Bulma Projesi, Halk Sektörü vesaire. 

BAŞKAN — Sayın Kutan, 2 dakikanız kaldı efen-
I din1., 

MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — Ha
yalciler TRT'nin ve solcu basının desteğinde bu ucuz 
sloganlarla idare ederim zannetti; ama hadiseler gös
terdi ki, idare edilemiyor. 

Yukarda kısaca izah etmeye çalıştığımız Halk Par
tisi iktidarının anatomisi ortaya koymaktadır ki, bu 
iktidarın hiçbir hayırlı hizmeti yapabilme şansı yok
tu;, 

Muhterem milletvekilleri, plan olsun, program ol
sun, bütçe olsun, yaptığımız bütün bu çalışmaların 
hedefi insandır, eşrefi mahlükat olan insanın mutlu
luğu, huzuru ve refahıdır. Acaba insanoğlu nasıl mut
lu olur, huzur bulur? Bütçeler bu anahedefe müte
veccih oldukları nispette değer ifade ederler .Saadet 
ve huzurun şartları kanaatlimize göre şunlardır: 

Eğer insanımızın manevi ihtiyaçları karşılanırsa, 
komşu komşudan emin olursa, sırtı pek, karnı tok, 

I başını sokacağı mütevazı bir yuvası olursa, baba ile 
j çocukları, karı ile kocası, akrabaları ve komşuları ara

sında karşılıklı saygı, sevgi ve ilgi mevcutsa, ailede 
de, mahallede de, cemiyette de huzur olur, saadet 
olur, selamet olur, komşusu aç iken tok olarak yatan 

1 bizden değildir hakikati tecelli eder. 
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Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti tarafından ha- I 
zırlanıp önümüze getirilen bu bütçe, bu arz ettiğim 
hususların hiçbirini gerçekleştireceik bir bütçe değil
dir. Materyalist bir zihniyetle hazırlanmıştır. Huzur 
ve mutluluğun temel şartı olan manevi kalkınmaya 
önem vermemektedir. Dar ve sabit gelirli vatandaş
larımızın hayat yükünü ve geçim sıkıntısını daha da I 
artıracak, çdkilmez hale getirecek yanlış ve haksız ka- I 
rarlar ihtiva etmektedir. I 

Netice olarak; iktidarın bu batıl ve yanlış ,zihni- I 
yeti ile Hükümetin inançsız, bilgisiz ve beceriksiz ic- I 
raatı ile Türkiye'nin hiçbir meselesinin halledilmesi i 
mümkün değildir. Tersine işler daha da karmakarı
şık hale getirilecektir. I 

iMühterem milletvekilleri, konuşmamın sonunda, I 
üzerinde en çok konuşulan, en çok şikâyet ve tenkide I 
maruz kalan bir kuruluştan, TRT'den 'de bahsetmek I 
istiyorum. I 

TRT, kanunlara göre, tarafsız ve milli bir kamu I 
kuruluşu olmasına rağmen, maalesef Halk Partisinin 
tam bir yan kuruluşu gibi hizmet görmektedir. TRT I 
yayınları aziz milletimizin inançlarına, kültürüne, zev- I 
kine, diline ters düşmektedir. Üllkemiz'de birliği bera
berliği, 'kardeşliği, huzuru tesis gayretinde değildir. I 
Tersine, hanımları kocalarına, çocukları anne ve ba- I 
balarına, talebeleri hocalarına isyana teşvik etmekte. 
Fa'kiri zenginlerin, topraksızları toprak sahiplerinin I 
aleyhine kışkırtmaktadır. Milletten ve bu topraklar- I 
dan kopmuş taklitçi bir yönetim, inançlarımıza, ahlak I 
ve maneviyatımıza ters düşen yayınlar yapmakta, bir 
tahakküm zihniyeti ile musikimizi, dilimizi, zevkimizi, I 
tahrip gayretinde bulunmaktadır. | 

Halk Partisi zihniyeti ile TRT'nin tutumu arasın
daki benzerlik ve paralellik elbette ki aziz milletimi- I 
zin gözünden de kaçmamaktadır. I 

BAŞKAN — Sayın Kutan, lütfen toparlayın efen
dim. I 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, netice olarak, TRT için yapıla- I 
cak tek hayırlı şey vardır : Bir kanunla TRT'yi lağ- I 
vetmek ve yerine yeniden milli bir Radyo ve Tele- I 
vizyon Kurumu kurmaktır. (MSP ve MHP sıraların- I 
dan alkışlar) İnşallah çok yakında Milli Selâmet Par- I 
tisi Grubunun bu istikamette hazırladığı bir kanun I 
tasarısı Meclislerimizde görüşülmeye başlayacaktır. I 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 1979 I 
Mali Yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde Milli Selâmet I 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. I 
Konuşmamın sonunda, Cenabı Haktan niyazım; 1979 I 
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yılında ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, 
refah ve selâmet ihsan buyurmasıdır. 

Muhterem heyetinize saygılar sunuyorum. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

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

di Somuncuoğlu, buyurun efendim. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık Bütçesi hakkında Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubunun görüşlerini sunmadan önce Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

14 ncü ayına girmiş bulunan bugünkü Hüküme
tin Başbakanlık Bütçesi hakkında konuşurken, ülke
nin temel meselelerine genel hatlarıyla bakmak ve 
Sayın Ecevit'in bu temel meseleler karşısındaki tutu
munu ele almak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'nin bugünkü ağır sıkıntıların baskısı al
tında bulunmasında Sayın Ecevit'in rolü ve yeri ne
dir? Bunu zamanın müsaadesi nispetinde ifadeye ça
lışacağım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin başta gelen 
meselesinin iç güvenliğin sağlanması, devlet varlığına, 
hür demokratik rejime, vatan ve millet bütünlüğüne 
yönelen saldırıların kökünden kazınması, tedhiş ve 
sabotajların son bulması olduğunda birleştiğimiz ka
naatindeyim. Eğer ülkemizde kanun hâkimiyetine da
yanan Anayasamızın tanıdığı insan temel hak ve hür
riyetlerinin serbestçe yaşandığı, devletin ve ferdin ge
leceğinden endişe edilmediği bir güven ve istikrar or
tamı sağlanmazsa, öteki temel meselelerde ciddi hiç
bir çözümün temin edilemeyeceği muhakkaktır. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım mesele, Sayın Ece-
vit iktidarı alır almaz ortaya çıkmadı. Silahlı eylem
lerin başlangıcı olan 1968'lerden bu yana, Türkiye 
giderek artan bir tedhiş ve yıkıcılıkla karşı karşıya 
bulunuyordu. Kabul etmek gerekir ki, 1978 başında 
Hükümetin devir aldığı anarşi, görüntüsü ve yeraltı 
uzantılarıyla bugünkü anarşiyle kıyaslanamayacak ka
dar azdı. 

Bir günde anarşiyi bıçak keser gibi önleyeceğiz id
diasıyla işbaşına gelen Sayın Ecevit; 14 ncü ayında 
13 ilde sıkıyönetim ilan etmek mecburiyetinde kal
mış, Türkiye'nin hemen hemen bütün illeri anarşi ba
taklığına gömülmüş durumdadır. Cinayetler birbirini 
kovalıyor. 1 300 kişinin can verdiği bu hükümet dö
nemindeki hata neydi Niçin kanlı vahşet bu dere-
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cede yaygınlaştı? Niçin devletin ülkesiyle ve milletiy
le bütünlüğü tehdit altına bugünkü ölçüde sokula-
bil'di? 

Bütün bu soruların cevabı, hastalığa konulan teh
likeli teşhiste yatmaktadır. Gerçekten merak edip de 
Sayın Ecevit'in anarşiye hangi teşhisi koyduğunu öğ
renmek isteyenler bunu bir türlü tespit edemeyecek
lerdir. Çünkü Sayın Ecevit konuştuğu topluluğun du
rumuna, içinde bulunduğu ruh haline ve gündelik 
siyasetin çıkar hesaplarına göre, her defasında deği
şik bir teşhis ileri sürmüştür. 

Kendi muhalefetteyken bir bakarsınız «MC ayak
ta kalabilmek için anarşiyi kendi çıkarıyor» der. Ken
disi iktidar olunca «Anarşi hükümeti düşürmek için 
muhalefet tarafından çıkartılıyor» der. Bir bakarsı
nız «Anarşiyi faşistler çıkarıyor» der. Bir bakarsınız 
«Toplumdaki ekonomik ve sosyal dengesizlikler, ge
cekondu olayı gibi derin meseleler anarşiyi doğuru
yor» der. Bir 'başka zaman, «Kendisini devlet kuv
vetlerinin yerine koyanlar, karşı tepkilerin doğmasına 
yol açtılar, anarşinin başlıca nedeni de bu» der. Top
rak reformu yapılmadığı için anarşinin doğduğunu 
ileri sürer. Ajan provakatörler gençliğin içine sokul
duğu için anarşi doğdu, der. Bu teşhis Ve her biri müs
takil temel sebep olarak ortaya konulan teşhis örnek
lerini artırmak mümkündür. 

Dikkat edilirse, bu teşhisler zamana, zemine, po
litik hesaplara göre değişiyor ama, bölücülük, komü
nizm gibi unsurlar Sayın Ecevit'in ağzından hiçbir 
zaman çıkmıyor. Acaba niçin Sayın Ecevit, komü
nistlerin ve bölücülerin anarşinin sebebi olabilecekle
rini hiç düşünmüyor ve söylemiyor. Halbuki bağım
sız yargı organlarının bu konuda sayısız kararlan 
var. Devlet Başkanımız Sayın Fahri Korutürk başta 
olmak üzere, bütün Anayasa kuruluşlarının başkanla
rı, zaman zaman yayınladıkları mesajlarda, bu ko
nu üzerinde hassasiyetle durmuşlardır; ama ne hik
metse Sayın Ecevit 10 yıldır sürüp gelen silahlı ve or
ganize anarşinin sebebi olarak komünizmi ve bölü
cülüğü bir türlü kabul etmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, vaktimiz müsait olsa da ha
fızalarımızı tazeleyerek, 1968'den bu yana anarşiyi 
adım adım takip ederek, Sayın Ecevit'in rolü ve ye
rini tayin ederek bugünlere gelebilseydik; hem de ken
di beyanlarına ve fiillerine dayanarak; ama biz vak
timizin azlığını düşünerek yine düşüncelerimizi bu
günlerde toplamaya çalışacağız. 

Türkiye'de çoğunluğu illegal çalışan organize ideo
lojik güçler vardır. Bunlar Türkiye'de komünist 

doktrine göre bir rejim kurmak isterler; ama bu Hü
kümet zamanında ölçüsüz şekilde güçlenen komünist
ler, bölücüler, aralarında silahlı fraksiyon kavgaları 
yapacak duruma geldiler. Alenen bağlı bulundukları 
devletler lehine yayın yapıyorlar, komünist de olsa, 
kendi efendisine bağlı değilse birbirlerine silah çeki
yorlar. Bu kuruluşların hepsinin de yayın organları 
var. Şimdi sıkıyönetim komutanlıkları bunları, dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine, hür demokra
tik rejime, temel insan hak ve hürriyetlerine aykırı 
kışkırtıcı yayınlarda bulundukları gerekçesiyle kapat
maktadır. Hem de Sayın Ecevit'in Başbakan olduğu 
bir sırada. Bu kapatma olayı bile, Sayın Ecevit'in 
teşhiste ne kadar hatalı olduğunu tekzip etmeye ve 
tehlikenin kaynağını bir türlü kabul etmediğini teş
hire yeterlidir kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit gerçek düş
man kaynakları gizleyip de, bunun dışındaki suni, ha
yali kaynaklarla uğraşmaya başlayınca, elbette anar
şi alevlenecekti. Bu tehlikeli teşhis, elbette devleti gü
cünden düşürecekti, ülkeyi felaketin eşiğine getire
cekti. Nitekim öyle de oldu. Şu anda Türkiye'nin yan
gın yerine çevrilmiş bulunan hüzün verici tablosunu 
biz çizmekten, kararan vicdanları uyandırmak için 
feryat etmekten yorulduk ama, Sayın Ecevit gerçek
leri inkârdan, düşman akımlarla siyasi aşk hayatı ya
şamaktan yorulmadı. 

Yandaşı olan kuruluşların listesini eline alan iyi
ni yet sahibi herhangi bir kişi, Sayın Ecevit'in ve Hü
kümetinin ne yaptığını ve ne yapabileceğini çok iyi 
kestirebilir. Sıkıyönetim ilanından Sayın Ecevit'in 
korkması, mecbur kalınca da bölücüleri ve komünist
leri sıkıyönetimden kaçırmak için eksik ve yanlış 
gerekçe ve müdahaleleri altına almak gayretlerinin 
maksadı, burada bir defa daha kendkıi göstermiştir. 

Hapishaneden çıkmış, devlet yıkıcılığından, vatan 
bölücülüğünden, rejim düşmanlığından ağır hapis ce
zasını yemiş binlerce kişi, demokratikliği kendilerin
den menkul kuruluşlara dolmuşlar; Devletin en önem
li makamları, bakanlıklar, işte bunların, bu örgüt
lerin inisiyatifine terk edilmiş. Sayısının 60'a, 70'e 
vardığı söylenen bu anarşi odakları kuruluşlar, ikti
darın muteber yandaşları olunca, kalkıp da Sayın 
Ecevit'e, «bölücülükle anarşi niçin durmadı, devlet 
otoritesi her gün sokaklarda niçin boğazlanıyor, 1 200 
cana niçin kıyıldı, katiller neden yakalanmadı; ölüm
ler, soygunlar, sabotajlar ne zaman duracak?» diye 
sormak abestir. îyi niyet sahiplerinin yapacağı tek 
şey, Sayın Ecevit'in gerçek yerini millete anlatmak, 
sonra da bu Hükümeti düşürmektir. 
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Değerli milletvekilleri, iktidar döneminde emni
yette masum insanlara yapılan işkenceler en merha
metsiz dikta idarelerinde bile eşine az rastlanan cin-
siridendir. Karakollarda yapılan işkence ile hayatını 
kaybedenler, sakat kalanlar, erkekliğini kaybedenler, 
akıl hastası olanlar pek çoktur. Bir olaydan dolayı 
maksatlı bir şekilde rastgele insanlar tutuluyor; em
niyetteki işkence odalarında yapılan yüz kızartıcı iş
kencelerle sahte zabıtlar imzalattırılıyor; sonra da sı
rayla emniyet müdürü, vali, İçişleri Bakanı ve Baş
bakan : «Katil yakalandı, suç aletiyle birlikte bütün 
deliller ele geçti, suçunu itiraf etti» diye TRT'de, ba
sında reklam kampanyaları açıyorlar, 8 - 10 gün son
ra bakıyoruz ki, katil diye ilan edilen kişi bırakıl
mış, yerine bir başkası bulunmuş. Böylece, bir cina
yetten 20'nin üzerinde masum vatandaş insanlık dışı 
işkencelerle tutanak imzalamış, «kanıtlandı» diye rek
lam kampanyası açılmış, sonra sessizce bunlar da sa
lıverilmiş. Ama gerçek katiHer hâlâ ortada yok ve 
ellerini kollarını sallayarak yeni cinayetlerin peşinde 
koşuyorlar. Suçu kanıtlandı denen masum insanları
mız da, işkencenin ruhunda ve vicdanında meydana 
getirdiği isyan duygularıyla mücadele halinde sarhoş 
gibi toplum içinde dolaşmakta. 

Bunları isimlendirmek, olay olay saymak müm
kündür. Bu işkenceler solcu olmayanlara uygulanmak
tadır. Zaten solcu olmayan vatandaşların katillerinin 
c/o 80'i meçhul vaziyettedir. «Her suça bir sağcı» 
prensibiyle çalışıldığı görülmektedir. 

İşkenceler hakkında mütehassıs hekimlerin, tam 
teşekküllü hastanelerin sayısız raporları var; ama ik
tidarın kılı oynamıyor. Bir düşünceye bu iktidar sa
vaş ilan etmiştir. Yandaşları, her çeşit komünistler, 
bölücüler ve Türkün bütün düşmanlarıdır. Bu sava
şın gereği olarak insanlıklarını unutanlar, kendi in
sanlarına, masum insanlarına işkence yapılmasından, 
onların haysiyetiyle, şeref ve namuslarıyla oynanma
sından zevk alanlar elbette anarşiyi önlemeyi, milli 
birliği ve barışı sağlamayı gaye edinmemişlerdir. Bun
lar anarşi ile mücadele perdesinin arkasında Anaya
sanın, Devletimizin felsefesi olarak tarifini yaptığı 
Türk milliyetçiliğine savaş açmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit'in anlayışına 
göre Türkiye'de faşizm tehlikesi vardır; komünizm 
tehlikesi, bölücülük tehlikesi yoktur. Cumhuriyet ta
rihi boyunca komünist mahkûmiyetler zincirinin sü
rüp gitmesine, buna karşılık Cumhuriyet tarihi içinde 
faşizm suçundan tek kişinin mahkûm olmamış olma
sına rağmen, Sayın Ecevit bu kafadadır. Kendileri 
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14 aydır iktidarda bulunmaktadırlar; komünizm su
çundan mahkûm olanlar vardır ama, faşizm suçun
dan bir kişi bile yoktur; çünkü Türkiye'de faşist yok
tur. Eğer bir gün faşizmi savunanlar çıkarsa, biz Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak onlarla da mücadele et
meyi, milli varlığımızın ve dünya görüşümüzün bir 
gereği sayacağız, (MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Biz bu kürsüden faşizmi lanetledik ama, Sayın 
Ecevit komünizm ve bölücülüğün Türkiye için başta 
gelen tehlike olduğunu söyleyerek lanetleyemedi. 

Değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye ciddi bir 
bunalım içindedir. Ülkenin sokaklarında kurşunlan
madan dolaşmak, okullarında öldürülmeden okumak, 
fabrikalarında ve devlet dairelerinde işkencesiz ça
lışmak mümkün değildir. 

Halk mahkemeleri kurulmuş, devlete hizmet eden
leri, milliyetçi düşünceye sahip olanları yargılıyor, 
ölüme mahkûm ediyor, sonra da insanlıktan kopmuş 
militanlara infaz ettiriyor. 

12 Mart döneminde sıkıyönetimde çalışanlardan, 
son olarak İstanbul Siyasi Şube Müdürü İlgaz Ay
kutlu da şehit edildi. Ama Hükümetten, katillerin ya
kalanması bir yana, katilleri kınayan tek ses çıkmadı. 
Bölücülükten kapanan TİP'in mensuplarından esir
gemediği başsağlığı dileğini Sayın Ecevit Aykutlu'nun 
eşine çok görmüştür. İlgaz Aykutlu devleti yıkmak 
isteyenlere karşı devletine hizmet etmişti. Bütün cina
yetlere karşı Hükümet ve Başkanı aynı ayırımı dik
katle gözetmiştir. İktidar bir taraf olduğu için, bö
lücü ve komünistlerin şehit ettiği hiç kimseye sahip 
çıkmadı, çıkmamaktadır. Bunun için de devlete ve 
rejime düşman militanların cinayetleri takipsiz kal
makta, caniler yakalanmamaktadır. 

Partimizin il başkanlarına yapılan katliam da böy
le faili meçhul suçlar arasındadır. İstanbul İl Başka
nımız rahmetli Recep Haşatlı ve oğlunu vahşice öl
dürenler hakkında polis hiçbir araştırma yapmamış
tır. 

Sayın milletvekilleri, 26 Aralık 1978 günü ilan edi
len sıkıyönetimle ilgili olarak da bazı önemli noktala
ra temas etmek isterim. 

Sıkıyönetim ilanından bir hafta önce, Türkiye'nin 
sıkıyönetimsiz idare edilebileceğini iddia eden Sayın 
Başbakan, bir ay önce de sıkıyönetim isteyenleri de
mokrasi düşmanı ilan etmişti. Şimdi soruyoruz; yetki 
kimlere devredildi? Orduya, değil mi? «Hayır» diye
cekler, «sıkıyönetim komutanlarına» Peki sıkıyöne
tim komutanı ordunun da komutanı değil mi? 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 1 Ekim 1978 
tarihinde, rejimi ve ülke bütünlüğünü korumak mak
sadıyla istediğimiz sıkıyönetimde Anayasadaki esas
lara uygun olarak ve sorumlulukla birlikte selahiye-
tin de orduya devrini şart koşmuştu. Şimdiki tatbi
katı ve sıkıyönetimin hikâyesini hatırlayanlar, bizim 
yukarıdaki şartları ileri sürmekte ne kadar haklı ol
duğumuzu daha iyi anlamışlardır sanırım. Sıkıyöne
tim ilanıyla ordunun göreve çağrılmasından Sayın 
Ecevit de yandaşları gibi çok rahatsız oluyordu. So
nunda mecbur kalınca, Milli Güvenlik Kurulunun 
toplanmasını beklemeden, tavsiyesini almadan alelace
le sıkıyönetimi ilan etti. İlandan sonra da Milli Gü
venlik Kuruluna bilgi verdi. Anayasanın 124 ncü mad
desindeki, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne 
karşı girişilen eylemleri sıkıyönetim gerekçesinin dı
şında bırakarak, bu ihaneti işleyenleri sıkıyönetimin 
pençesinden kurtarmış oldu. ikincisi, 13 ile ilaveten 
en az 11 ilde daha sıkıyönetim ilanı gerekirken, bu 
illeri kapsam dışında bıraktı. Uğur Alacakaptan'ın da 
aralarında bulunduğu özel bir heyet sıkıyönetim mah
kemelerinde görev alacak hâkim ve savcıların listesi
ni yaptı. Yetkili kurulun hazırladığı liste bu sebepte 
üç defa geri çevrildi. Yine bu sebeple sıkıyönetim 
mahkemelerinde görev alacak hâkim ve savcılarla il 
gili olarak Resmi Gazetede yayınlanan Kararnamede 
bunların isimleri yazılmadı. Ancak Kararnameye, 
«Ekli listedeki hâkim ve savcılar» ibaresi konularak, 
liste istenilen şekle sokuldu. Şimdi üzülerek öğrendi
ğimize göre, bazı sıkıyönetim komutanlarıyla mahke
meler arasında ciddi uyumsuzluklar meydana gelmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, 2 dakikanız 
kaldı efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sonradan 
hâkimler listesine sokulan Ankara Sıkıyönetim Mah
kemesi Kıdemli Hâkimi Hamdi Sevinç hakkında biraz 
bilgi vererek, ne yapılmak istendiğini, sadece bir mi
salle de olsa açıklamak isterim : Hamdi Sevinç'in 
Cumhuriyet Gazetesinde • yazıları yayınlanmaktadır. 
Aşırı solcu görüşlü, milliyetçilere «kafatasçı» diye sal
dıran bu hâkim fikrini belli etmiştir. 1.2 Mart döne-
min'de Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinde görev
li iken, rüşvet aldığı yolunda dedikodular olmuş, almış 
yürümüştür. (CHP sıralarından gürültüler) Ankara' 
dan 3 milyonluk... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Sayın Somuncuoğlu, burada olmayan bir arka

daş için isminden bahsetmeyin de... (CHP sıraların-
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dan gürültüler) Rica ediyoruz efendim, bir dakika... 
Rica ediyorum, rica ediyorum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, özel
likle bu hiç yakışmıyor. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kumara 
düşkünlüğü ile şöhret yapan ve Ankara'da bir oyun 
salonunda... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Kart 
hilesi yaparken farkına varıldığı için ağır hakaretlerle 
kapı dışarı atıldığı ileri sürülen bu kişi, yakınları ara
sında... 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Bir Ordu mensu
bu hakkında bu şekilde konuşamaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ecemiş, rica 
ediyorum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yakınla
rı arasında, «sol benden ceza yemez, kendi düşün
cemi mi mahkûm edeceğim?» diyerek övündüğü id
dia edilmektedir. 

Bu bilgiler doğruysa, belki bazı bölücü ve komü
nistler kurtarılabilir, bazı kişiler haksız yere mahkûm 
edilebilir; ama bundan bir şey sağlanamaz. Sadece, 
Türk Ordusuna duyulan güven sarsılır. Bu hal ise, 
ülkemiz bakımından büyük ve ağır bir tahribatı mey
dana getirir. 

Milli Güvenlik Kurulundan kaçırılarak ilan edi
len sıkıyönetime baskı aracı olabilmesi için, kanun
larda adına rastlanmayan bir «Eşgüdüm Dairesi» ku
ruldu, başına bir korgeneralin getirildiği açıklandı. 
Arkasından da, Eşgüdüm Başkanlığının idare edeceği 
eşgüdüm toplantılarının her hafta Ankara'da yapıla
cağı açıklandı. Aralarında orgeneral rütbesinde ko
mutanların da bulunduğu toplantıya, Eşgüdüm Baş
kanı diye ilan edilen bir korgeneralin Başkanlık et
mesi, Ordunun hiyerarşisi bakımından ne kadar endi
şe vericidir. 

Gerçi bu eşgüdüm toplantıları şimdi yapılamıyor, 
yürümedi. Eşgüdüm Başkanı ilan edilen korgeneral 
da bu sıfatı Sayın Ecevit'e bırakarak, kendisi kanun
da yazılı olan Koordinasyon Başkanlığı unvanını kul
lanmaktadır. Böylece bir Koordinasyon Başkanı, bir 
de Eşgüdüm Başkanı (Bu, Sayın Ecevit'tir) olmak üze
re iki başkanlık ortaya çıktı. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın sıkıyöne
time müdahaleleri burada da bitmiyor. 26 . 12 . 1978 
günü verdiği beyanatta, «Temel hak ve özgürlüklerin 
özüne dokunulmadan sıkıyönetim çalışmaları yürü-
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tülecektir.» demesi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu- I 
nun 3 ncü maddesinin ihlalinden ibarettir. Esasen sı- I 
kıyönetim, temel hak ve hürriyetlerin şartlara göre ve I 
multlaka sıkıyönetim komutanlarının takdirine göre I 
sınırlanması demektir. I 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, toparlayın, ri- I 
ca ediyorum. I 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu beyan, 
sıkıyönetim kavramına özünden karşı bir tavır alıştır. I 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın bütün I 
gayretleri, sıkıyönetim ilanından niçin korktuğunu ve 
bizleri sıkıyönetim istedik diye «demokrasi düşmanı» I 
ilan etmesi izahını, yukarıdaki tutumlarla daha iyi 
gösteriyor. 

Eğer Sayın Başbakan, Ordumuzun komutanlarına, I 
hâkimlerine itimat etse, kanun çizgisinden ayrılmasa, 
böylece dürüst, güven verici bir tarafsızlık içinde sı- I 
kıyönetimi ilan etse idi, anarşinin kaynağına hemen I 
inilecekti. POL - DER, TÖB - DER, DEV - GENÇ, 
DÎS3C, İGD, T1KP, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 
Cephesi gibi legal veya illegal bütün bölücü veya ko
münist kuruluşlar yakayı ele verecekti. Ama bu isten
miyor. İstenmeyince de, milletin son ümidi, Anaya- I 
sanın son tedbiri sulandırıldıkça sulandırılıyor ve ne
ticede; «Görüyormusunuz, Ordu da önleyemedi, baş
ka çaremiz yok; demek ki tarihi akımın önüne ge-
çilemiyormuş, bölücü ve silahlı militanların himaye
sine sığınmaktan başka çare yok.» kanaatinin oluştu
rulması tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde 
komünist tedhiş çeteleri görülmektedir; ama hepsinde 
hükümetler, partiler topyekûn bu kanun dışı hareket
lere şiddetle karşı çıkmışlardır. Ama bizim ülkemizde 
farklı bir durum vardır; bugünkü iktidar, legal ve 
illegal teşkilatlar halinde devletin karşısına dikilen 
bölücü, yıkıcı, silahlı gerillaya açıkça karşı çıkma
maktadır; onlarla çeşitli şekillerde cephe birliği için
de görülmektedir. Bugünkü iktidar, muhalefetteyken, 
anarşist ve bölücüleri, komünistleri şemsiyesi altında 
toplamış ve her türlü himayeyi yapmıştı. Şimdi aynı 
işi iktidarda gösteriyor, tşte Türkiye'nin talihsizliği 
buradadır. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, toparlamanızı 
rica ediyorum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken; 1978 yılı, sa
dece anarşide, bölücülük, cinayetler, soygunlar, sabo
tajlarda rekor kırılan yıl değildir; aynı şekilde, Dev
letin dış itibarının tahribinde, ekonominin iflasa sü- | 

— 257 

18 . 2 . 1979 O : 1 

rüklenmesinde, fiyatların ve enflasyonun alabildiğine 
yükselmesinde, devlet kadrolarının, devlet ve vatan 
bütünlüğünün düşmanları tarafından işgalinde, işken
ce, zulüm ve haksızlıkların alabildiğine yayılmasında 
rekor kırılan yıl olmuştur. Bir yandan devlet kadro
larının şişkinliğinden bahsederken, öbür yandan 100 
bin kadronun alındığı yıl olmuştur. 267 bin devlet 
memurunun tasfiyesi için Başbakan tarafından bir 
kıyım planı hazırlanmış ve bütün 'bakanlıklara uygu
lamak için gönderilmiştir. Bir ayda 3 defa sürgün 
edilen polislerin, öldürülen memurların, istifaya zor
lanarak aç - susuz sokağa bırakılan, açlıktan intihar 
eden memurların dramını ülke yaşamaktadır. 

1978 yılının onarım yılı olduğunu söyleyen iktidar 
şimdi onarım işini 1979 yılına tehir etmiştir. Tüketim 
harcamalarının ağır bastığı bu bütçe Türkiye'yi ya
şanmaz bir ülke haline getirecek, ekonomik ve sosyal 
patlamalara sürükleyebilecektir. Devleti ve bütün ka
nunları felce uğratarak, kurumları felce uğratarak, 
bu iktidarın işbaşında kaldığı her süre Türkiye için 
bir yıkım olacaktır. Bu bakımdan bu iktidarın süratle 
değiştirilmesi Türkiye için bir ihtiyaçtır, muhalefet 
için de vazgeçilmez bir görevdir. 

Yüce Meclise Milliyetçi Hareket Partisinin Baş
bakanlık Bütçesiyle ilgili görüşlerini sunmuş bulunu
yorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (MHP ve AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu. 

Efendim gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Şa
hısları adına lehinde Sayın Altan Tuna, aleyhinde Sa
yın Müfit Bayraktar, üzerinde Sayın Mehmet Çatal-
baş söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Tuna. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Tuna, süreniz 10 dakikadır efendim. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Başbakanlık Bütçesinden yararlanarak benim için 

çok önemli bir konuyu huzurlarınıza getirip, sağ si
yasetçilerin kendi yarattıkları bozukluğu gizlemek için 
yürüttükleri çarpıklıkları gözlerinizin önüne sermek is
tiyorum. 

Konumuz, ulusumuzun tek yayın tekeli olan TRT 
Kurumudur. Ancak TRT ile ilgili sözlerime geçme
den önce, biraz önce bu kürsüden kendisi burada 
bulunamayan bir sayın sıkıyönetim yargıcına yapı
lan iftirayı reddetmek isterim. Bu kürsüye birta
kım dedikoduları getirmek değil, yandaşlarının bir-
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takım dernek başlarının peşpeşe tutuklanmalarını, ke
sin hüküm giymelerini gözlerinin önüne getirsinler; 
«Türkiye'de faşist yoktur» dediler, aynaya baksın
lar. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Mahkeme 
kararı göster. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Bilindiği gibi TRT, 
haberleri ve programlarıyla kamuoyu oluşturmak ve 
toplumumuzu çağdaşlaştırmaya yönelik yayın yap
makla görevlidir. Görevi budur ama, TRT bugün ha
berleriyle ve programlarıyla sermaye sınıfının bora
zanı durumundadır. Toplumumuzun her kesimini bo
zan, yozlaştıran, kin ve düşmanlık tohumları eken 
MC hükümetleri elbette TRT'yi de boş bırakmaya
caklardı. Toplumda diledikleri etkileri yaratıp gele
ceğe egemen olma uğraşılarını en başta eğitim ens
titüleri ve TRT üzerinde yoğunlaştırmışlardı. 12 
Mart faşizminin altüst ettiği, balyozların ezdiği TRT 
Yasası da bu fırsatı kolayca sağladı onlara. TRT ar
dı ardına taş devirleri yaşamaya başladı Yalçıntaş, 
Karataş devirlerinde taş devri ilkelliği fTRT'nin kad
rolarını dağıttı, yayınlarını yozlaştırdı ve yayın gele
neklerini bozdu. 

Sayın milletvekilleri, bugün taş devri spna erdi 
mi? Hayır. Bütün bu taş devirlerine taş çıkartan bir 
devir de Taşer döneminde sürüyor, eski günleri arat-
macasına... * 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Baş*taşçı. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Gerçi Sayın De
mi rel'e ve irili ufaklı yandaşlarına ve kalemşörleri-
ne bakarsanız, TRT solcuların işgali altındadır... (AP 
sıralarından gürültüler.) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen De-
mirel'i ağzına alacak adam mısın? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Siz devam buyurun Sayın Tuna. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Gün geçmez bu 
faşist demagojiyi ağızlarına alıp çiklet gibi çiğneme
sinler. Gerçekte durum bunun tam tersidir. Bana gö
re TRT hâlâ sağcıların işgali altındadır. Onlar da 
bilirler bunu; ama durum değişmesin diye her fırsat
ta saldırırlar ki, TRT kıpırdayamasın yerinden. Ne 
zaman sağlıklı, nitelikli bir program yayınlansa TRT' 
de, petrol ve demiryolları programları gibi, Sayın De-
mirel derhal Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna baş
vurur, saldırıya geçer. Böylece gerçekleri halkımızın 
önüne serecek yeni yeni programları hazırlayacak 
programcılar çekilsin, köşe başlarına yerleştirdikleri 
ve denetçileri uyansın ister. Eğer bir kurumda, üste

lik topluma haber iletmek, eğitmek, eğlendirmekle 
görevli bir kurumda bunlar yerine faşist ayaklanma
lar, kitle kırımları için mesajlar iletiliyorsa, eli kanlı 
katiller bu çatı altında güvenli sığınma yeri buluyorsa, 
sermayenin çıkarına yayınlara ve halkı uyutan reklam
lara bol bol yer veriliyorsa, Sayın Demirel TRT'nin 
bu düzeninin değişmesini elbette istemez. 

Çoğu yasa dışı olan 2 300 atamayı yapan Bay Ka
rataş, Kurumdan çekilmiş olmasına karşın, has adam
ları hâlâ yayın ve yönetimin köşebaşlarını tutuyor
sa, Sayın Demirel bu TRT'nin değişmesini istemez. 
Karataş'a taş çıkartan yöneticiler, yasa dışı atama
ları, eli kanlı faşistleri, tarafsızlık adına Kurumda 
barındırırlarken, laik devlet düzenimizde, laikliğe 
aykırı programlar yaptırılabilir. Toplumumuzun önem
li ve en dinamik kesimini oluşturan işçilere yönelik 
programlar daha yayına girmeden engellenebilir, 
anarşiden, terörden bıkan toplumumuzda bu konuyu 
eleştiren, yeren program önerileri hasılatı edilebilir. 
Bütün bu radyo programlarını yöneten Karataş yan
lısı kadroları, Radyolar Yapım Dairesi Başkanını bir 
yılı aşkın bir süredir görevde bulunan yönetim değiştir
miyor, tek yasa dışı atamayı yerinden oynatamıyor, 
oynatamıyor. Bu, düşündürücü bir olgudur. 

Açıkçası, TRT'nin bugün yönetiliş biçimi Kara
taş günlerinden farklı değildir, tek fark bu anlayı
şın yasal kılıfa büründürülmüş olmasıdır. Aslında 
TRT'nin tüm geçmişindeki işlemlerde ikinci adamın 
da imzası vardır, sorumluluğu vardır. Bu nedenle ken
di deyimiyle yönetiminde zamanlama yapmaktadır. 
Bilindiği gibi TRT'nin geçmiş bazı hesapları ibra edil
memiştir ve soruşturma aşamasındadır. O dönemlerin 
ilgilileri, TRT'nin fonksiyonlarını en iyi bir biçimde 
gerçekleştirip halkımıza sunmak zorunda olan sorum
luları bağımsız yargı organları önünde hesap verecek
lerdir, bu davranışlarının karşılığı ne ise katlanacak
lardır. 

Burayı böylece belirttikten sonra, TRT yöneti
minin bugünkü uygulamalarından bazı örnekler ver
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Kahramanma
raş'ta insanlık dışı soykırım planlı şekilde uygulan
dığı gün, TRT Haber Merkezinin yerel muhabiri ola
yı çarpıtarak, gerçeklere aykırı biçimde vermiştir. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hangi 
soykırımı, onu da söyle. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Türk Dil Kurumu
nun sözlüğüne bakın «soykırımını» öğrenirsin. 
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ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen ken
dine göre dil kullanıyorsun. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Haberi geçen ye
rel muhabirin belli bir siyasal görüşün militanlığını 
yaptığı öğrenildi, yine haklarında zaman zaman ey
lemlere katılmak gerekçesiyle soruşturma açılan ba
zı militanların da izinsiz olarak o günlerde Kahra
manmaraş'ta oldukları saptandı. Bunlardan ikisi sı
kıyönetimce göz altına alındı ve 10 kadar milletve
kilinin kefaletiyle serbest bırakıldı. 

Bir kameraman o günlerde altı gün işine gelme
diği için soruşturma açılarak savunması istenmiş, 
ancak kendisi izinli sayılarak olay geçiştirilmek is
tenmektedir. Oysa TRT Genel Müdürü imzasıyla 
dağıtılan bir genelgede, yıllık izinlerin en az 10 gün 
önceden istenmesi tüm personele duyurulmuştur. 

TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında görev
li, bir sağ partiye yakınlığıyla bilinen kişi, Avust
ralya'da Türkçe yayın yapan bir istasyona haber bül
tenleri gönderilmesi sırasında o zarfların içine o par
tinin bildirilerini koymuştur. Bu olayın soruşturma
sı da bir yetkilinin müdahalesiyle hasıraltı edilmiş
tir. 

Çukurova Radyosunda Karataş'tan kalma prog
ram müdürü, sağın militanlarını orada kendine fedai 
tutmuştur; TRT çalışanlarını huzursuz etmekte, teh
dit ettirmektedir. Bu program müdürü hakkında Tef
tiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma sonu, 
«tşten alınması gerekir» denildiği halde, müdür ye
rinde oturmaktadır. 

Televizyon Program Müdürü Karataş tarafından 
göreve getirilmiş bir militandır ve görevinde kala
rak yandaşı olduğu siyasal görüşün savunuculuğunu 
yapmaktadır. Adana'dan gelirlerken, arabalarının ba
gajında portakalların arasında otomatik silahlar ta
şıyanlar henüz unutulmamıştır. Bütün bunlara en 
güzel örnek Karataş zamanında Devlet tstatistik Ens
titüsü ve Yurttaş gibi kurumlardan naklen TRT'ye 
alınan kişilerin birçoğunun, naklen geldikleri kurum
larda işe başlama tarihlerinin TRT'de işe başlama ta
rihilerinden sonra olmasıdır. 

Örnekler saymakla bitmez. Zaman darlığı nede
niyle topluca bakmak gerekirse, öyle bir personel po
litikası izlenmiştir ki, genelde izledikleri bölücülük 
politikası gereği, işçi ve memur örgütlerinin hepsin
de güdümlü olarak kurdukları derneklerin benzeri 
en fazla TRT'de taban bulmuş, yuvalanmıştır. Bu
gün ve hatta o günlerde hiçbir kuruluşta oransal 
olarak r/c 1 temsile ulaşamayan bu derneklerin ada-
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şı TRT - 1 , 6 bin civarında bulunan tüm TRT çalışan
larının 1 ICO kadarını, yani % 18'ini kendine üye ya
pabilmiş ve hâlâ tutmaktadır. 

Bu demektir ki, TRT, Sayın Demirel'in dedi
ği gibi, solcuların değil, yeni faşistlerin Türkiye tem
silcilerinin işgali altındadır. Sayın Demirel, bu yö
netimin sürmesi için gösterişçi eleştiriler yapmakta
dır; oysa, gönlü bu yönetimde ve tutumdan yanadır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, 2 dakikanız kaldı. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, parmak basmak istediğim, 
özellikle bu kürsüden tüm halkımıza iletmek istedi
ğim; devletimizin, son MC dönemlerinde adım adım, 
bilinçle hazırlanmış bir plan uyarınca ele geçirilmek 
istendiğidir. TRT'nin işlevleri dikkate alındığında ilk 
işgale uğrayacak kurumda ve öyle de oldu. Ancak, 
yeni İktidar döneminde sağın demogojik saldırıların
dan yılarak gerileyen, sinen bu yönetim, sözünü et
tiğim uygulamalara, tutum ve davranışları ile çanak 
tutmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimi bi
tirirken, yukarıdan beri sürdürüldüğünü anlattığım 
bozuklukların giderilebilmesi için önerimi yapaca
ğım : 

Budanmış özerklik ve sürdürülen yanlış tarafsızlık 
anlayışı ile korunan sağcı kadroların elindeki TRT, 
halktan yana yayınlara tıkalıdır Çözüm; demokratik 
ve özerk TRT Yasasında yatmaktadır. Bu düşünceler
le Genel Kurulu saygı ile selamlarım. (CHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Aleyhte, Sayın Müfit Bayraktar. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Konya) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Pardon. Hükümet söz istiyor, bu
yurun Sayın Sükan. 

Söz süreniz Hükümet olarak 30 dakikadır efen
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin değerli üyeleri, milletvekili arkadaş
larım; 

Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle grubları adına-
konuşan değerli arkadaşlarımdan ve şahsı adına konu
şan arkadaşımdan sonra Hükümet adına - müsaade 
buyurursanız - Devletimizin içinde bulunduğu ve kar
şı karşıya bulunduğu bazı temel meseleler hakkında, 
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zamanın müsaadesi nispetinde maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

Bu münasebetle, grupları adına değerli fikirler ser-
deden, tenkitlerde bulunan arkadaşlarımın, görüşle
ri, fikirleri, tenkitleri bizim için irşat edici, yol gös
terici ve ikaz edici mahiyettedir. Bu münasebetle yi
ne kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Sü-
kan, sola izin vermeye başlayınca sesinizi kaybetti
niz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, konuşan 
sayın hatibe müdahale olmasın, bütün taraflardan ri
ca ediyorum. ' - ' 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli mil
letvekili arkadaşlarım, 1979 Türkiyesinin gündemde 
iki önemli konu vardır : 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 1979 Türkiyesi
nin gündeminde iki önemli konu vardır : 

Bunlardan birisi; devletin iç ve dış güvenliğine 
yönelik tehdit ve tehlikeler, devleti çökertmeye mü
teveccih şiddet hareketleri, teşkilatlı terörist faaliyet
ler, devletin ülke ve millet bütünlüğüne yönelik ha
reketler. Yani, devletle ilgili önemli konular. 

Diğer ikinci önemli hususda, ekonomik konular; 
hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. 1979 Türkiyesinin 
gündeminde bu iki önemıli konu var. 

Müsaade ederseniz, bunlardan birincisi devletle 
ilgili, devleti çökertmeye müteveccih, devleti yıkma
ya müteveccih iç ve dış olaylar hakkında-, özellikle 
son günlerde dış tehditler hakkında maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Değerli millet vekilleri, Türkiye jeopolitik durumu 
itibarıyla dünyanın nazik bir noktasında bulunmak
tadır. ispanya'dan Japonya'ya kadar Ortadoğu'nun 
tek hür demokratik ülkesi, hür parlamenter rejimle 
idare edilen tek ülkesi, büyük devlet olarak Türkiye 
vardır. Son zamanlarda, Türk Devletinin, Türkiye' 
nin etrafında devletimizle yakından ilgili ve bu dev
lete gönül vermiş, bu devletin her türlü sorumlulu
ğunu hisseden herkesi endişelere sevk eden olaylar 
cereyan etmektedir. 

Son Iran hadiseleri ve yine Doğu Akdeniz ülke
lerinde, Ortadoğu'da ve diğer ülkelerde cereyan eden 
hadiseler karşısında dünya, gözünü Türkiye'ye çevir
miş bulunmaktadır. Dış yorumlar, bu elim hadisele
rin Türkiye'ye de sıçratılması yolunda yoğun faali
yetler bulunduğu şeklinde açık veya gizli bilgiler ver
mektedirler. Bu itibarla, devletlimizin böylesine dış 

tehditlerle karşı karşıya bulunduğu bir devrede, dev
lete müteveccih hareketler karşısında devletin en bü
yük müessesesi, millete niyabeten vazife gören Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ve onun değerli ve şe
refli üyelerinin tarihi görevleri vardır bu şartlar içe
risinde. 

Buradan şuna temas etmek istiyorum değerli ar
kadaşlarım; her şeyden evvel devlet olduğuna göre, 
düsturumuz, devleti güçlü kılmak, devleti yıktırma
mak, çökertmemek, parçalatmamak olduğuna göre, 
bundan sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin değerli üyeleri ve siyasi partilerinin bu nazik 
devrede birbirlerine karşı çok daha ölçüde, dikkatli 
olmaları gerekir. 

Bu konuda elbetteki baş görev iktidara aittir; baş 
görev Hükümete aittir. Ama bunun yanında değerli 
muhalefetin de sorumluluk payı ağırdır. Sen - ben 
kavgasıyla geçireceğimiz, yapacağımız hareketler: se
viyesiz, kısır münakaşalar, bu devletin dış düşman
larına, devletimize karşı olanlara; Türk Devletinin 
büyümesini, Türk Devletinin bütünlüğünü istemeyen
lere karşı fırsat ve zemin hazırlar. (CHP sıralarından 
«Bravo»! sesleri, alkışlar). 

Bu 'itibarla, meseleyi evvela bu zaviyeden değer
lendirmek iktiza eder değerli milletvekili arkadaşla
rım. Temel meselelerde birleşmemiz lazım. (CHP sı
ralarından «Bravo»ı sesleri). Mademki Türkiye iç ve 
dış tehlikelere, tehditlere maruzdur; bunun idraki 
içerisinde olan herkesin sorumluluk ölçüsü içerisinde 
görev yapması lazımdır. 

Siyasi hesapların, partizanca duyguların bir ke
nara atılması zamanında bulunduğumuza işaret et
mek istiyorum. Bunun misallerini de vermek istiyo
rum i 

YAHYA USLU (Manisa) —' Başta zatıaliniz ol
mak şartıyla. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Ben bu kürsü
den cevap vermek istemiyorum. Müsaade ederseniz 
sorumluluğumun idraki içerisinde konuşmama izin 
verin. Rica ediyorum. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

YAHYA USLU (Manisa) — Tavsiyelerinize ev
vela kendiniz uyun. (CHP sıralarından «İncitiyor ga
liba» sesleri). 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli milletve
kili arkadaşlarım, 18 seneden beri bu çatı altında bu
lunuyorum. Hesabını Allah'ın huzurunda da, millet 
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ve Meclis huzurunda da açık alınla vermiş insanlar
dan birisiyim. (CHP sıralarından «Bravo»; sesleri, al
kışlar). Ama, asıil hesabını vermeyenler, hesabını ver
mekten korkanlar bu lafı etmemelidirler. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). Gelsinler burada 
hesap versinler. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Biraz sonra ona da temas edeceğim. (AP 
sıralarından gürültüler). 

Kim ise, kim ise millet huzurunda hesap vermek
ten kaçanların, korkanların hesabı sorulacaktır. (CHP 
sıralarından «Bravo»ı sesleri, AP sıralarından gürül
tüler). Kim ise... O cenahtaysa da, buradaysa da, 
açılk kalplilikle söylüyorum. (CHP sıralarından «Bra
vo»)' sesleri, AP sıralarından gürültüler). 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Hesabı lütfen 
sorun da bu Meclis üyeleri artık rahatlasın. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sükunetle de
vam ediyoruz. 

Sayın Bakan, zatıâliniz de çok uzun bir maziye 
sahip bir partamentersıiniz. O itibarla rica ediyorum, 
bazı müdahaleleri hoş karşılayın. Rica ediyorum Sa
yın Balkan, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Emredersiniz Sa
yın Başkan. Tekerrür etmeyecektir efendim. 

Değerli arkadaşlarım; teşkilatlı terörist hareket
ler, devleti çökertmeye müteveccih hareketler karşı
sında, zannediyorum teşhis birliğine varmak; olayla
rın kökenlerine inmek, iç ve dış mihrakları çok iyi 
araştırmak suretiyle bulduktan sonra, geçerli ve mü
essir tedbirler almak vazifemizdir. Bu konuda zan
nediyorum ki anlaşamayacağımız bir husus yoktur. 
Ama müsaade buyurulursa, devlete müteveccih şiddet 
hareketleri karşısında, dış ülkelerden bazı misaller 
vermek istiyorum. 

İtalya'da Aldo Moro olayı dolayısıyla, Aldo Moro' 
nun öldürüldüğü gün, azınlık hükümeti olan Hıristi
yan Demokrat Hükümetine o gün İtalyan Komünist 
Partisi, Mecliste, ittifakla ve münakaşasız hükümetin 
kurulmasına imkân vermiştir, İtalyan siyasi bütünlü
ğüne, devlete müteveccih hareketler hadiseler karşı
sında, İtalyan Komünist Partisi, kendisiyle felsefe ola
rak, siyasi görüş olarak yüzde yüz ayrı doktrin sahi
bi İtalyan Komünist Partisi, Hıristiyan Demokratları 
desteklemiş ve müşterek tedbirler almaya yönelmiştir 
ve daima o istikamette hareket etmiştir. 

1 Mayıs olayları dolayısıyla Paris'te cereyan eden 
şiddet hareketleri; solcu görüşlüler karşısında, Maoist 
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grupların tecavüzleri karşısında, Fransız Komünist 
Partisi Başkanı Machsis'nin emriyle Fransız komü
nistleri, hükümetin yanında anarşist gruplara, yıkıcı 
gruplara karşı tedbir almıştır. 

EDEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Aman dik
katli konuşun Sayın Bakan, Mao'cular aleyhinde ko
nuşuyorsunuz, evinizi bombalarlar sonra. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen, rica ediyo
rum. (CHP sıralarından gürültüler) Sayın Bakan de
vam buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Şimdi değerli ar
kadaşlarım, (AP ve CHP sıraları arasında laf atma
lar) 2 büyük partinin birbirinin varlığını inkâr etme
sine imkân yoktur. Millet size f/c 35 ile ı% 45 arasın
da oy vermektedir. Ne bu partiyi ben faşist olarak ka
bul ederim, ne bu partiyi komünist olarak kabul ede
rim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kitle partisinde her türlü doktrin sahibi insan var
dır, 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Biz ne olaca
ğız, 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Mecbursunuz an
laşmaya. Millet öyle arzu ediyor. 

Devletin temel meseleleri karşısında birbirinizi 
ağır suçlamalarla, hele burada yapılan hadiselerin 
inikası aşağı kadar gider. Anarşinin kaynağı da, hu
zurun kaynağı da bu kürsüdür, burasıdır arkadaşlar. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada yapılan yanlış hareketler, kavgalar, bura
daki bozgun faaliyetler, ta köy kahvesine kadar sira
yet eder değerli arkadaşlarım. Buradaki kavga, ora
da kan davası haline gelir. 

Bu itibarla, Devlete ait meseleler karşısında 2 bü
yük partinin, birbiriyle diyalog kurması lüzumu var
dır. Eğer bu büyük parti, iktidar partisi yanaşmıyor
sa, muhalefet olarak sizin zorlamanız lazımdır. Bu 
mesele devlet meselesidir. 

İnancımı söylüyorum, kanaatimi söylüyorum ve 
dış memleketlerde, demokratik ülkelerdeki vakıalardan 
bahsediyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Faruk Bey, ki
min küçük kimin büyük parti olduğu belli değil. Ge
liyor Çarşambaya seçim imtiham. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen 
geçiverirsen büyük tarafa Sayın Kabadayı. Öyle ol
maz mı? (AP sıralarından gürültüler) 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Hükümet de bu 
istikamettedir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Ortadoğu'da güçlü Türki
ye'yi istemeyen... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisin
de karşılıklı konuşma diye bir husus yok. içtüzükte. 
O itibarla lütfen susalım da, sayın hatibi dinleyelim. 
Rica ediyorum, lütfen. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Ortadoğu'da dün
ya şartları muvacehesinde, dünya dengesini bozacak 
olayların cereyan ettiği bu devrede ve bundan sonra 
da, Ortadoğu'da büyük Türk Devletinin kurulmasını 
ve büyümesini istemeyen elbetteki güçler vardır. Sü
per devletlerin, emparyalist güçlerin de Türkiye'yi par: 

çalama, Türkiye'yi küçük devlet haline getirme tertip 
ve oyunlarını her sorumlu insanın, her vatanperver 
insanın hesaba katması lazımdır. Bu itibarla Türki
ye'deki anarşik olayların dış mihraklarını araştırır
ken, milletlerarası tedhiş teşkilatının Türkiye'de oyna
dığı oyunları ve tertipleri daima düşünmek lazım
dır. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Bunları Baş
bakana anlat, Başbakana... (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Bunlar Hükümet 
görüşü. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum; rica 
ediyorum Sayın Kösoğlu. Rica ediyorum sayın arka
daşlar. (CHP ve MHP sıralarından karşılıklı lâf at
malar) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bunlar 14 aylık Hükümetin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Irmak, rica ediyorum. Sayın 
Artaç, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bu maruzatım 14 aylık Hükümetin çeşitli olay
lar dolayısıyla vardığı kararların ve aldığı prensip ka
rarlarının muhassalasıdır. Şahsi görüşlerim, şahsi duy
gularım elbette vardır. Ben çünkü başka siyasi parti
ye mensup bir insan olarak Hükümette vazife görü
yorum; ama şu sözlerimin altını çizerek söylüyorum; 
biraz evvelki maruzatım aynı zamanda Hükümet gö
rüşüdür. Bunu Milli Güvenlik Kuruluna iştirak eden 
oranın bir üyesi olarak sıkıyönetim toplantılarına ka
tılan bir üye olarak ve Hükümetin milletlerarası mü

nasebetlerde ve mahrem dış meselelerde katılan bir 
üyesi olarak arz ediyorum, geçici dört günlük ma
kamın zebunu olarak söylemiyorum sureti kati yede. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ben kim
senin de müdafaasını üzerime almıyorum; kimsenin 
de benim müdafaama ihtiyacı yoktur. Herkes mü
dafaasını kendisi yapar, ama Devletin sorumlu organı 
olan Hükümetin bu temel meseleler hakkındaki gö
rüşünü arz ediyorum ve bunları doğru olarak, bir 
belge olarak tescil ederek arz ediyorum değerli ar
kadaşlarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin koltuğun var 
Sayın Bakan, ne yapacaksın gerisini? 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, rica edi
yorum yani. 

Sayın Bakan, devam buyurun. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarım, Milli Güvenlik 
Kurulunda ve Hükümet tehdiş olayları karşısında teş
kilatlı terörist faaliyetler, yıkıcı, hareketler hakkında, 
itimat etmenizi rica ediyorum, ciddi araştırmalar yap
maktadır. Hemen bir parantez açarak arz ediyorum, 
eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış bir insan sıfatıyla 
arz ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, işte bu şartlar içerisinde Devletin en büyük 
organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi görev 
yapmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin grupla
rı, birbirini iten, birbirini daima ağır şekilde itham 
eden gruplar ve insanlar olmak durumunda olmama
lıdır. Bunu söylerken Hükümet olarak da sorumlulu
ğun ağırlığının tarafımızda olduğunu ifade ve beyan 
etmek istiyorum, aynı şekilde tekrar ediyorum. Bu
nunla beraber küçük siyasi hesaplar ve partizanlık 
uğruna şiddet hareketlerinin taraftarlarına ve eylem
cilere partizanlık uğruna fırsat verilmemesi lazım gel
diğini önemle işaret etmek istiyorum. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Çıkarılan beyannamelerle, so
rumluların beyanlarıyla Devlet düşmanlarına karşı 
fırsat vermememiz lazım geldiğine işaret etmek istiyo
rum. Bu sorumluluğu iktidar kadar muahelefetin de 
mutlaka düşünmesi lazım geldiğine işaret etmek isti
yorum. Dün söylediklerimizi bugün muhafaza etme
miz, dün kötü dediğimizi bugün siyasi hesaplarla iyi 
veya dün iyi olanları bugün kötü göstermeye hakkı
mız yoktur. Olaylara doğru teşhis koymak ve yaklaş
mak için, zannediyorum ki bu temel görüşlerde ve 
prensiplerde beraber olmamız lazım. 
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Değerli arkadaşlarım, Devlete müteveccih suçlar, I 
konspirativ ve subversiv faaliyetler; yıkıcı, gizli ve 
açık, Devlet müteveccih suçların ortaya çıkarılması I 
için Devletin güvenlik makamları vardır; istihbarat I 
makamları vardır. Hulûs ile söylüyorum, Devletin gü- I 
venlik ve istihbarat makam ve kuruluşları 15 senede I 
Türkiye'de cereyan eden hadiselerin içyüzlerini kav- I 
rayacak tarzda teşkilâtlanmamış durumdadır. (CHP sı- I 
ralarından «Bravo sesleri, alkışlar.) I 

Devletin güvenlik ve istihbarat makam ve kuru- I 
kışları arasında ciddi işbirliği yoktur. Misal vermekte I 
hiçbir beis görmüyorum; Emniyet Genel Müdürlüğü- I 
nün İstihbarat Teşkilâtında bugün yalnız 380 kişi var
dır; yalnız 380 kişi vardır. Bu kabil büyük hadisele
re muhatap bir ülkede subversiv faaliyetlerin, yıkıcı 
hareketlerin bulunduğu bir ülkede, siyasi polisin tüm 
kadroların |% 20'sini işgal etmesi lazım. 40 bin kişi I 
varsa, 8 bin tane siyasi polise, asgariden bunun % 10'u I 
kadar da İstihbarat Teşkilatına mensup elemanlar ol- I 
ması lazım. Bugün 380 tane istihbaratçının büyük I 
kısmı eğitimsizdir arkadaşlar. Milli istihbarat Teşki- I 
latı da aynı şekilde bugünün ihtiyaçlarına cevap ve
recek durumda değildir. I 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Çare ne çare? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Söylüyorum efen
dim. I 

Bu kuruluşlar arasında ciddi işbirliği yapılmamış 
durumda ve yapılmamaktadır. İşte Hükümet bugü- I 
nün şartlarına göre Devletin iç güvenlik güçlerini, I 
Devletin İstihbarat Teşkilatlarını en iyi şekilde mo- I 
dernize etmek ve ihtiyaçlara cevap verecek tarzda re-
organize etmek kararını almış ve bunun icapları da 
yapılmaktadır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu münasebetle, Devletin güvenlik kuvvetleri ve 
İstihbarat Teşkilâtı hakkında ileri geri konuşulmama
sı lazım geldiğine de önemle işaret etmek istiyorum. I 
Çünkü, arkadaşlarım şerefli Türk polisinin içerisine I 
politika sokulmuştur. Türk polisi moralman maale- I 
sef zayıftır, morali bozuktur. Sayı olarak, eğitim ola- I 
rak, araç gereç olarak kifayetsizdir. Bütün bunların 
izalesi hususunda Hükümet alakalı bakanlıklar ve 
kuruluşlar nezdinde, hem de dışarıdaki tecrübeleri de 
nazarı itibara almak suretiyle, yeni baştan bir orga- I 
nizasyon, reorganizasyon çalışması içerisindedir. Bun
lar bir senenin tahribatı değil arkadaşlar, ta seneler
den beri gelen büyük bir tahribatın, büyük bir ihma- I 
lin, büyük bir tesseyübün neticesidir. Onun için ben, | 
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«Sen böyle yaptın, ben böyle yaptım» demiyorum, 
ben bir durum muhakemesi yapıyorum., 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — İcra mevkiinde 
olan şikâyet etmez. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Devamla) — Evet, icra mev
kiinde olan adamlar şikâyet etmez. Ben bunları söy
ledikten sonra tedbirini de söylüyorum. Hükümet ola
rak çok yönlü, Devletin güvenlik kuruluşlarının ve 
istihbarat teşkilâtının en mükemmel şekilde Devlet 
çapında bütün ülke planında organize edilmesi husu
sunda çalışmaların mevcut olduğunu önemle işaret 
etmek istiyorum ve bu yapılmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Zamanında niye 
yapmadınız? (CHP sıralarından «Sus, konuşma» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ediyorum, rica edi
yorum. 

Arkadaşlar karşılıklı sataşmayın, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Benim hiz
metlerim, eksik ve kusurlarıyla hepsi tarihe geçmiş
tir. Hizmetlerimin hepsi burada münakaşa edildi. 
Ama şimdi sorumluluk taşıyan bir insan sıfatıyla arz 
ediyorum: Güvenlik ve istihbarat teşkilatları Türki
ye'nin ihtiyaçlarına yetecek^ tarzda organize edilmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, ciddi bir istihbarat teşkilatı 
olmadığı takdirde; toplanan bilgileri uygulayabile
cek ve zamanında bütün faaliyetleri önleyici mahiyet
te, Devlet için tehlikeli olmadan önce, önleyebilecek, 
doğru, geçerli, süratli bir istihbarat teşkilatı olmadığı 
takdirde, operasyona dönük bir istihbarat teşkilatı 
olmadığı takdirde; toplanan istihbaratı uygulayacak 
bir güvenlik teşkilatı olmadığı takdirde elbette ki, 
olaylara hâkim olmak mümkün değil değerli arka
daşlarım. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Kahramanmaraş olay
ları gibi. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Onun için, 
meselenin önemine binaen, Devlet güvenliği bakı
mından ilk yapılacak iş, Devletin güvenliğini sağlaya
cak üç güvenlik teşkilatlarını, istihbaratıyla, polis teş
kilatıyla yeni baştan en mükemmel şekilde organize 
etmek lazımdır. Bu yolda Hükümet, maddi olarak 
hiç bir fedakârlıktan kaçınmamaktadır ve en iyi şe
kilde, Türkiye'nin şartlarına en uygun şekilde bun
ların organize edilmesi hususunda dış tecrübelerden 
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de faydalanılmaktadır, dış teknisyenlerden faydala
nılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz biraz da 
yolsuzluklar konusuna temas edeyim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Her türlü yolsuzlukların ve kamu kuruluşlarındaki 
aksaklıkların saptanıp kovuşturulmasıyla ilgili çalış
maların koordinasyonu görevi bendenize verilmiştir. 
Hükümet programında ve ondan sonra da bir Baş
bakanlık talimatıyla. Bu hususta gerekli çalışmaları 
yapmaktayız. Konu, çok hayatidir. Hesabını vereme
miş insanların hesabını vermekten kaçınan devlet 
adamlarının ve yakınlarının, daima hesaptan kaçma 
hadisesi, millet vicdanında kanayan yara olarak de
vam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hele son Iran olayları, Pa
kistan olayları, Afganistan olayları da göstermiştir 
ki, Devlet idaresinde yolsuzluklara ismi karışan Dev
let adamlarının yüzünden tahtları ve rejimleri yıkıl
mıştır. Bu itibarla, bir devletin payidar olması için, 
her şeyden evvel, Devlet adamlarının namuslu, fazi
letli, dürüst olması lazım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Haklarında itham ve iddialar yapı
labilir; ama, faziletli adamlar, Devlet sorumluluğu
nu taşıyan adamlar, bizzat kendileri, millet huzurun
da ve alakalı organlarda hesap vermek lüzumunu 
duymalıdırlar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Eğer, hesap vermekten kaçınırlarsa, eğer bu milli 
vicdanda kanayan yara halinde kalırsa, devlete bü
yük zararları olur. Bugünkü anarşik olayların geri
sinde değerli arkadaşlarım, bilesiniz ki, genç kafalar
da, devlet adamlarının ve yakınlarının suiistimal id
dialarının istismarı yatmaktadır. Bunun mevcuriyeti-
nin giderilmemesi, aksinin ispat edilmemesi kötü ni
yetliler için kullanılmıştır. Hatta iyi niyetli insanlar 
için devlete karşı saygınlığı azaltmaya vesile ve fır
sat vermiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) O itibarla, ben hiç bir şahsi iddiada bulun
muyorum; beraatı zimmet asıldır. Yapılan tahkikatı
mız, araştırmalarımız Türk hâkiminin önüne ve yet
kili hukuki mercilere götürülmektedir. 

Şahsi hiç bir kin ve iğbirar ile bize intikal eden 
şikâyetleri nazarı itibara almıyoruz; ama, bilesiniz 
ki, kime ait olursa olsun, resmi belge ve bilgiye daya
nan ve kanunsuzluk ve *suç unsuru görülen dosyalar 
kime ait olursa olsun açıklamaktan da geri kalmaya
cağız. Bu, Ziya Müezzinoğlu'nun kardeşi de olsa açık
layacağız, Demirel'in kardeşi de olsa açıklayacağız. 
(CHP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bundan kimse beni fariğ kılamayacaktır. Ama, ondan 
evvel bir şey yapılması lazım. Bu Meclisteki yolsuz
luk dosyalarının buraya getirilmesi lazımdır. Baş so
rumluluk da size aittir. Siz iktidar grubusunuz, bu 
dosyaları buraya indirmek mecburiyetindesiniz, he
sabını herkes vermelidir. Açık alınlı, namuslu adam
larla, namussuzlar ayrılmalıdır. Millet huzurunda 
bunun hesabını vermek mecburiyetindeyiz. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu oturumda 
Devleti kurtarmak için dürüst idarenin örneğini ver
mek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, iki dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, buna da kısaca temas ettikten sonra sıkı
yönetimle ilgili... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Açıklayın Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Açıklayaca
ğım efendim, merak etmeyin. 103 dosya var, Demi
rci'lere ait de var, başkalarına ait de var. Sırası gel
diği zaman açıklayacağım, açıklayacağım efendim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Doysan Yağ Sa
nayiini biliyor musunuz? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Kime ait var
dır? 

Davet ediyorum milletvekilleri, elinizde bilgi, bel
ge ne varsa lütfedin bana. Eğer bunları namusluca 
araştırmazsam şerefsizlik telakki ederim, bunu da 
kendim bu kürsüden ilan ederim. Bildiklerinizi geti
rin. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, 2 dakjjcanız kaldı efen
dim rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sıkıyönetim konusunda şunları söylemek 
istiyorum : 

1. Şahap Yardımoğlu, Sıkıyönetim Koordinatör 
Komutanı değildir. Sıkıyönetim Koordinatörlüğü 1402 
sayılı Kanuna göre Başbakana aittir. 1402 sayılı .Ka
nunun 5 nci maddesi... Şahap Yardımoğlu Genelkur
may Sıkıyönetim Askerlik Hizmetleri Koordinasyon 
Başkanıdır. Hiç bir suretle koordinatör vazifesini 
Başkan olarak yapmamaktadır. 

2. Sıkıyönetim toplantıları devam etmektedir. 
Yarın sıkıyönetim komutanlarıyla beraber toplantılar 
yapılacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada müdafaa imkânı ol
mayan şerefli Türk hâkimleri hakkında, komutanlar 
hakkında, Türk ordusuna gölge düşürecek beyanlar
da bulunmak doğru değildir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bilinen belgeler varsa, alakalı mercilere teslim 
edilir. Ama burada Türk Ordusunu rencide edebile
cek, Türk kumandanlarını rencide edebilecek beyan
lardan şu nazik zamanlarda tevakki etmemiz lazım
dır. 

Bu itibarla bazı hatiplerin sözlerini çok talihsiz 
beyan olarak kabul ediyorum. Sıkıyönetim komutan
ları sıkıyönetim mahkemeleri hiç bir siyasi tesir al
tında değillerdir. Sıkıyönetimin mahkemelerini; sıkı
yönetimin ilanına sebep olan olaylar ve suçlara bak
maktadır ve olayların köküne inmek ve şerefli vazi
felerini yerine getirmek kararlılığı içerisindedir. Bile
siniz ki, Hükümet de, Başbakan da onların şerefli bir 
hizmeti görmeleri için her türlü yardımı yapmakta
dırlar. 

Değerli arkadaşlarım, zaman kalmadı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Bakan, kontr-
gerilla diyenlere söyle. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sayın arkadaşlar 
rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Maruzatımı 
burada kesmek zorundayım. 

Meclisimizin değerli üyeleri sayın milletvekili ar
kadaşlarımı Hükümet adına en samimi duygularla 
şükranlarımla selamlarım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın arkadaşlarım, şimdi soru soracak olan ar

kadaşlarımı tespit ediyorum, yalnız sorular kısa ve 
gerekçesiz olacak. 

Sayın Asal, Sayın İbrahim Topuz, Sayın Yahya 
Uslu, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Nihan tlgün, Sayın 
ilhan Aytekin, Sayın İhsan Toksan, Sayın İhsan Ka
badayı, Sayın Nurettin Karsu, Sayın Mehmet Irmak. 

Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Sayın Başkan, İçtüzük 

gereğince zatıâliniz kanalıyla Sayın Başkana şu sual
leri tevcih etmek istiyorum. 

1. Sayın Bakan, konuşmalarınızın birinci kıs
mında ve baş tarafında aynen «Anarşinin kaynağı 
burasıdır, bu kürsüdür» dediniz. Bu talihsiz beyan 
Meclisteki her üye için şüphesiz elem vericidir. Işti-
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rak ettiğinizi beyan ettiğiniz Milli Güvenlik Kurulun
da da anarişnin kaynağının burası ve bu kürsü oldu
ğunu savunuyor musunuz? Savunuyorsanız, anarşinin 
kaynağı dediğiniz burada ve buranın bütünlüğüne da
yanan bu Hükümet içinde nasıl bulunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Beyanlarımı 
tamamiyle değerlendirmiyorlar. Ben, devletin temel 
meselelerine huzur getirmesi bakımından işbirliği yap
mak lazım geldiğine işaret ettim ve burada ölçüsüz 
hareketlerde bulunmamamız ve Devletle ilgili mese
lelerde işbirliği yapmamızın tarihi bir vecibe ve mec
buriyet olduğuna işaret etmiştim. 

Burada ölçüsüz beyanlarla hareket etmememizi, 
anarşinin kaynağının burası olmadığını, huzurunuzda 
anarşinin dayanağının da burası olmadığını beyan et
tim Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
eski sorular. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kaleli, rica 
ediyorum. 

Sayın Topuz, buyurun. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğün amir hükümlerine göre Sayın Bakandan 
aşağıdaki suallerimin cevaplandırılmasında aracılığını
zı rica ediyorum. 

1. Şu anda Ankara'da örfi idare var. Bu sabah 
8.30'da iki ayrı bölük halinde Konya asfaltı üzerinde 
yürüyüş yapan solcu militanlar kolluk kuvvetlerince 
neden dağıtılmadı? Buna ben de şahidim. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sağcı da 
var onun içinde. 

BAŞKAN — Evet, 1 nci soru bu efendim. (AP 
ve CHP sıraları arasında karşılıklı konuşmalar) 

Bir dakika efendim, bir dakika. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — 2. Bir yıl için

de kaç banka soyuldu? 
a) Ne kadar para çalındı? 
b) Kaç soyguncu yakalandı? 
c) Soyguncular milliyetçiler mi, yoksa komünist 

eylemciler mi? 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Katilleri de 

sorsana. 
. BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. (Ko
caeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ile Malatya Mil
letvekili Mustafa Şentürk arasında karşılıklı konuş
malar) 

Rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 
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Evet Sayın Topuz. | 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — 3. Gemi kaçır

mak, banka soygunu ve buna benzer milli varlıkları 
tahrip edenler milliyetçiler midir, yoksa komünist ey- I 
lemciler midir, Hükümetin teşhisi nedir? 

4. 53 yıllık mazisi olan MİT'in ödeneği 1978 yı
lında niçin kesildi, bu yıl neden lüzum görüldü, bu 
bir aşama mıdır? j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. I 
Sayın Bakan, buyurun efendim. I 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Başkan, j 
değerli arkadaşlarım, kanunsuz gösteri yürüyüşleriyle 1 
ilgili arkadaşımın ifade buyurduğu hususu tahkik et- I 
tireceğim ve kendilerine yazılı cevap vereceğim. 

Öbürleri teknik teferruattır, yazılı cevap verece
ğim. i 

MİT ile ilgili olan hususu, altını çizerek ve sara
hatle ifade etmek istiyorum ki, burada, zaten MİT 
Ödeneklerinin büyük bir kısmı örtülü ödenekten kar
şılanır. MİT ile ilgili gerekli bütün maddi, moral, 
teknik araç, gereç konusu üzerinde Hükümet hassasi
yetle durmaktadır; emin olmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uslu? 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan şu sorularıma cevap vermesini istirham 
ediyorum. 

1. Eski hükümetler zamanında hiç bir zaman, 
Sayın Bakan da dahil olmak üzere, hükümetlere yar
dımcı olunması istenmezken ve istenmemişken, bu 
defa illa da Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetine 
yardımcı olunsun ve beraber olunsun isteği nereden 
geliyor? 

2. Demokratik Parti sağ iken, o zamanın hükü
metleri acaba Cumhuriyet hükümetleri değil miydi 
ki, neden yardımcı olunmadı ve yıkılması için elin
den gelen gayreti o zaman gösteren Bakan, şimdi 
bugünkü Hükümet için neden yardım istiyor? Bunu 
anlayamadım, yani nedenini soruyorum. Saygılarım- ı 
la. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, Türk 
Devletinin maruz kaldığı saldırılar bir alarm zili ma
hiyetinde, her şeyden evvel çok partili parlamenter 
rejimin hâkim -olduğu ülkemizde iktidarlar kadar 
muhalefetin de sorumluluğu vardır. Temel meseleler
de işbirliği yapılması, Devleti düzlüğe kavuşturmak, I 

— 266 

18 . 2 . 1979 O : 1 

selamete çıkarmak ve Devleti tehlikelerden korumak 
için müşterek görevimizdir. Bu düşüncelerle ben di
yalog kurulması ve işbirliği yapılması lüzumuna işa
ret ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Öbür taraftan, Demokratik Parti mevcut olduğu 
zaman Hükümetin getirdiği Devlet hayrına bütün 
kanunlarda ve tekliflerde Demokratik Parti, burada 
zabıtlar mevcuttur, yardımcı olmuştur, elinden geleni 
yapmıştır. Hükümetin düşürülmesi meselesi vardır, 
«Yıkılması» tabirini kesinlikle kullanmıyorum, bunu 
da böylece arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sayın? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, aşa

ğıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılması hususunda yardımlarınızı istirham ediyo
rum : 

Sayın Bakan, baskınların ve eşkiyanın ne olduğu- . 
nu gayet iyi bilmektedirler. Komünistleri nefes alış
larından tanımakla ün yapmış, «Zehir Hafiye» namı
nı almıştır. Hal böyle iken, Sayın Bakan, Hükümetle
rinin anarşi karşısındaki başarısızlığını, pes etmesini 
nasıl izah edebilirler? Acaba kendisi, Başbakanını bu 
hususta ikaz etmiyor mu? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, dev
let anlayışım, hizmet anlayışım, kanun anlayışım, hu
kuk devleti anlayışım odur ki, devletin haysiyeti oto
ritedir; otorite bir devletin haysiyetidir. Devletin hay
siyetine müteveccih her hareketin karşısında kanun
ların hâkim kılınmasını, tavizsiz, istemiş ve o yolda 
da - min gayri haddin - uygulamada bulunmuş bir 
kimseyim. O itibarla, benim bu tabirimi sorumsuz 
veya başka türlü tefsir edenlere diyecek sözüm yok, 
onların kendi görüşü. Ama benim devlet anlayışım 
bu. (CHP sıralarından alkışlar) Bugün de devlet oto
ritesi konusunda aynı hassasiyeti göstermekte olduğu
mu, Hükümet içerisinde gerekli ikaz ve hizmet vazi
femi yapmakta olduğumu - vicdanen müsterihim -
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nihan İlgün. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan, Hükümet içinde suiistimal dosyalarını in 
celemekle görevlendirilmiş bir Bakandır. Konuşma
larında suiistimallerin devlet adamlarının ve bazı iş 
adamlarının suiistimallerini yakında açıklayacakları
nı, gizli kalmış suiistimalleri yakında açıklayacakları-
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hı söylediler. Fakat Trakya'da kurulu bir yağ fabri
kasının Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafın
dan yağ fabrikalarına tahsis yapılmaktadır. Bugün 
Trakya'da büyük dedikodu halindedir. Ben inanmak 
istemem, fakat suiistimalleri izlemekle görevli bir ba
kanın her halde bu dedikodular da kulağına gitmiştir. 
Sayın Bakan Trakya'da kurulu DOYSAN Yağ Fab
rikasının hissedarı mıdır? Hissesi var mıdır? Bilhassa 
kooperatif üyelerinin teklifinin... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Hangi Baka
nın? 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sizin efendim, 
zatıalinizin, isminden bahisle DOYSAN'ın ortağı ol
duğu ve bu fabrikaya 30 bin ton tahsis yapıldığı söy
lenmektedir. Sayın Bakandan bu konuda açıklama 
yapmasını ve böylece fabrikaya ortak olup olmadığı
nı soruyorum efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ilgün. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, her halde başka bir Faruk Sükan'dır o. Millet
vekili arkadaşımı burada vazifeye davet ediyorum. 
Murakabe görevini, elindeki bilgi ve belgeleri Büyük 
Millet Meclisi huzuruna getirsinler. O Faruk Sükan 
ben değilim değerli milletvekili arkadaşım. Sahtedir. 
Ve vazifeyi yapmaya davet ediyorum. Milletvekilisi
niz, bilgi ve belgelerle milletin, Millet Meclisinin huzu
runa çıkın. Bir de varsa bana lütfen tevcih buyu
run. O itibarla, söylenenler benimle ilgili değildir. 
Alnı açık, namuslu bir adam olarak veremeyeceğim 
hesap yoktur. Ne soğan, ne sarımsak yedim, ağzım 
kokmuyor. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İlhan Aytekin. 
Sayın Aytekin biraz yaklaşın lütfen. 
İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan arz edeceğim sorularımın cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yalnız biraz daha 
yüksek sesle lütfederseniz, Sayın Bakan da duyar. 
Zira ben bile duyamıyorum. Sayın Bakan daha uzak 
mesafede, lütfen. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Dızdızcılık, 
kapkaççılık, söğüşçülük, yüzükçülük, üçkâğıtçılık, 
ihtilas,, irtikâp, irtişa ve iltizam ile ilgili yolsuzlukları 
çıldırtan takip ile muvazzaf Başbakan Yardımcısı 
olarak, 14 aylık Hükümetinizde bu meyanda netice

ye ulaştırdığınız kaç müessese ve şahıs dosyası var
dır? 

2. Örfi idare komutanlıklarınca devlet yıkıcılığı 
ve millet bölücülüğünden dolayı yasaklanmış mazar
rat mevkute ile ilgili olarak yurdumuzun diğer ille
rinde de yasaklanması hususundaki düşünceleriniz 
nedir? 

3. Sayın Süleyman Demirel hakkında geçmişte 
ve zamanında beyan ettikleri yolsuzluk dosyaları ile 
ilgili olarak çalışmalarının devamını muhalefete gel
dikten sonra da yapacaklar, biraz önce arkadaşımızı 
göreve davet eden Sayın Bakanımızı ben Süleyman 
Demirel'in dosyalarıyla ilgili olarak göreve davet 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
Buyurun Sayın Bakan. (Gürültüler) 
Efendim rica ediyorum. Sayın arkadaşlar, konuş

macılara müdahaleler işi daha da alevlendiriyor, rica 
ediyorum. Gerekmiyor, bir meseleyi halledemiyoruz. 
Lütfen Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arka
daşımın birinci suali sorarken kullandığı elfazı ve 
üslubu kullanmıyorum. Yalnız arz edeyim ki, 103 
dosya vardır. Bunlardan sonuçlanmış dosyalar var
dır, sonuçlanmak üzere olan hukuki belge ve bilgileri 
ihtiva edecek tarzda, adalet cihazının önüne çıkacak 
tarzda dosyalar vardır. 

Zaten banka yolsuzlukları ve diğer usulsüz kre
diler ve kanunlara aykırı faaliyette bulunanlarla ilgili 
bir kaç gün sonra zannediyorum açıklamada buluna
bileceğim. Birinci soru bu, 103 dosya var. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Hiç neticelen
miş var mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Müsaade eder
seniz, neticede var 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Mahkemeye 
intikal etmiş olanların, haklarında dava açılmış olan
ların hakkında, mahkemeye intikal ettiği için, o mer
tebeye, o seviyeye geldiği için açıklamayacağım; his
si, gayri kanuni bir tutumda olmamak için, gayri ka
nuni bir davranışta olmamak için. Ancak hukuk çer
çevesi içinde açıklanması lazım gelen dosyalar hak
kında açıklamada bulundum ve bulunacağım. Birin
cisi bu. 
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Üçüncü sualinize cevap veriyorum : Biraz evvel 
kürsüden de arz ettim, Demirel ve Sayın Demirel ve 
yakınlarıyla ilgili Meclisteki yolsuzluk dosyası Mec
liste. Rica ediyorum; sizden de değerli iktidar gru
bundan da, elbirliğiyle şu dosyaları buraya indirin. 
Bu, benim vazifem değil. Bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ^vazifesi. Herkesten evvel hakkında iddia 
edilen, itham altında bulunan şahsın; «İftira mıdır, 
doğru mudur, yanlış mıdır, şerefli bir iddia mıdır, şe
refsiz bir iddia mıdır?» konusunu, devlet idaresinde 
söz sahibi olmuş, devlet adamlarının herkesten önce 
istemeleri lazımdır. O'nun grubunun istemesi lazım 

_ve iktidar grubunun yapması lazımdır. Samimiyetle 
bunu söylüyorum, bir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Demirel yakınlarıyla ilgili eldeki mevcut bilgi 
ve belgeler tamamlanınca göreceksiniz ki, açıklaya
cağım, çekinmeyeceğim. Ama hukuki belge mahiye
tinde olmadığı takdirde, benden göreceksiniz ki, 
«Bunlar iftiradır» diyeceğim. Olanları da adli merci
lere ve sorumlu mercilere tevdi etmekten de geri kal
mayacağım. Demirel yakınlarıyla ilgili olan görüşüm 
de budur arkadaşlarım. 

NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Müezzinoğ-
lu'nun dosyalarından ne haber? (AP ve CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. (Gürültü
ler) 

Yeni bir soru yok, sorular bitmiştir efendim, rica 
ediyorum. 

Evet, teşekkür ederim. 
Sayın İhsan Toksan, buyurun. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
ikinci sualime cevap verilmedi. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Hangisi, affe
dersiniz? 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Örfi İdarenin 
ilan ettiği mazarrat mevkuteyle ilgili. 

BAŞKAN — İkinci soru, evet. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Örfi İdarenin 
yasakladığı mevkute ile ilgili ne? Afedersiniz tekrar
lar mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, Örfi İdare kendi mıntıka-
sındaki mevkuteleri yasakladı. Diğer mıntıkalarda da 
yasaklanması hususu düşünülüyor mu diye sordu
lar? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, ala
kalı, alakalı adli mercilere... 

VELİ YILDIZ (İçel) — Söylediğini anlayamıyo
ruz ki soru olsun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Ben Başkanım, bana tevcih edilmiştir, benim vası

tamla intikal edecektir, Sayın Veli Bey. 
VELİ YILDIZ (İçel) — «Mevkute» nin anlamı 

nedir? Ben anlamıyorum. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, arz edeceğim... 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
buradaki İçtüzük dilini kullanmak zorundasınız. 
(CHP sıralarından «Mevkutenin anlamı nedir?» ses
leri) 

AHMET SAYIN (Burdur) — İçtüzükte «Yanıt» 
kelimesi var mı? (CHP ve AP sıraları arasında gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın sorduğu so
rudur. İçtüzük sorusudur, rica ediyorum. İçtüzük di
lini kullanıyoruz, rica ediyoruz. (CHP sıralarından 
gürültüler) Rica ediyorum beyefendiler. 

Buyurun Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununa göre, sıkıyönetim komutanlık
ları ve mahkemeleri, malumu alileri kendileri bakı
mından lüzumlu kanuni, gayri kanuni neşriyat yapan 
kitap, broşür ve saireyi yasaklama hakkını haizdir. 
Sıkıyönetim dışındaki mıntıkalarda basılan ve diğer 
zararlı görülen evraklar da bildiğiniz gibi adli organ
lar tarafından, muayyen kanuni merciler tarafından 
takip edilir ve kararı orası verir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İhsan Toksan, buyurun. Sayın Toksan bi

raz yaklaşın efendim; hem Sayın Bakanın duyması, 
hem zapta geçmesi bakımından. (CHP sıralarından, 
«Yaklaşın, yaklaşın bir şey yapmayız» sesleri) 

Sayın Toksan, biraz yaklaşın efendim, rica ediyo
rum. (CHP sıralarından «Korkma, korkma, yaklaş» 
sesleri) 

Rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan, 

bir müddet önce Devleti koruduğu için hunharca öl
dürülen İstanbul Emniyet Birinci Şube Müdürü ligiz 
Aykutlu'nun faili bulunmuş mudur? Neden Hükü
met adına, İstanbul Valiliği adına tek bir kişi oraya, 
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cenaze törenine iştirak etmemiştir? Cenaze törenine 
bir tek bakan niçin iştirak etmemiştir? 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Başka? 
İHSAN TOKSARI (tstanbul) — İkincisi; Sayın 

Doktor Faruk Sükan, Demirel Hükümeti devrinde 
son derece milliyetçi, mukaddesatçı ve hatta komü
nistlerin nefes alışlarını bile dinliyordu. Acaba şim
di yine nefes alışlarını dinliyor mu, yoksa o eski Fa
ruk Sükan başka bir Faruk Sükan mı oldu? Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim... (AP 
ve CHP sıraları arasında karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Rica ederim 
efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli Başkanım, biraz evvel... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan 
bu da mı soru? 

Yani soru* olarak bunu da mı soracaksınız? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli Baş
kanım... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
Sayın Altuğ, arkadaşımızın soru takdiri odur. 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Soracak mısı

nız? 
BAŞKAN — Rica ediyorum. Ben de arkadaşın 

sorusunu sormadan bilemezdim ne soracağını. O iti
barla sorudur efendim. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, Ilgız Aykutlu'nun katilinin... 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Soruların nasıl 
sorulacağı İçtüzükte bellidir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Kısa ve gerekçesiz» der, biliyorum. 
Evet, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Merhum Ay
kutlu'nun katili yakalanamamıştır. Abdi İpekçi'de ol
duğu gibi. Aynı mahiyette işlenmiş suç olarak müta
laa edilmektedir ve takip edilmektedir. 

Benimle ilgili olan görüşleri sübjektif mütalaala
rıdır. Elbette ki, olaylar ve tutumumuz kimin ne ol
duğunu ortaya koymuştur. • 

Şahsen Ilgız Aykutlu'yu yetiştirenlerden, Ilgız Ay-
kutlu'yu tanıyanlardan bir tanesiyim. Ben Faruk Sü
kan olarak Ilgız Aykutlu'nun ailesine telgraf verdim 
ve taziyette^ bulundum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Cenaze tö
renine niçin bir bakan katılmadı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — O beni ente-
rese etmez, Hükümetin takdiridir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, anlaşılmıştır efen
dim. 

Sayın İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, nefes 

meselesi idi. Milletin nefesi kesilmesin diye sormaya
cağım. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Sayın Nurettin Karsu. (CHP ve MHP sıraların

dan karşılıklı konuşmalar, gürültüler) 
Bir dakika efendim. Efendim, Başkanlık olarak 

kendisine müteşekkiriz. Konuşmamıştır, zaman ka
zandırmıştır. Niye uzatıyorsunuz? 

Sayın Karsu, buyurun. 

ETEM EKEN (Çorum) — «Milletin nefesi kesi
lir» diyor Sayın Başkan. Milletin nefesi kesilirse, bi
zim nefesimiz kalır mı? 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam rica ediyo
rum. 

Buyurun Sayın Karsu, biraz öne buyurun efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sükûneti 
sağlayın da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sükûneti sayın arkadaşlarımız ihlal 
ediyorlar, lütfen. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başka
nım, ülkenin bütünlüğü ve Türk Ulusunun birliğini 
sağlamakla görevli Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı 
var. Bu, dediğim gibi, Türk Ulusunun birliğini ve bü
tünlüğünü sağlamakla görevli olmasına karşın, bunun 
içine zamanında sızmış bazı insanlar, kendi başları
na yahut bir yerden aldıkları görevle, talimatla, ben 
bir milletvekili olarak gece evde uyurken saat 01.00' 
den sonra 4 kişi evimize gelmiş, çocuğumu kaçırmış, 
götürmüştür. 

Bunlar : 
1. Başkanları Başmüfettiş Mehmet Eymür ve 

emrindeki, 
2. Erkan Ertuğ, 
3. Zafer Gürtan, 
4. Kemal Düşünceli'den ibarettir. 
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Sayın Başbakanın büyük gayreti sonucu meydana 
çıkarılmıştır. Bundan dolayı Sayın Başbakana bura
da teşekkür etmek istiyorum. Bu Meclisin bir üyesi 
olarak. Ancak şunu sormak istiyorum Hükümete. 

Suçlarını itiraf eden bu insanlara, bu insanlar hak
kında karar veren heyetin içinde, karar veren heyet 
bunların meni muhakemesine oy birliği ile karar ver
miştir. Suçlarını itiraf etmelerine karşın. 

Bunların içinde Milli Hareket Partisi Genel Baş
kanı... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Milliyetçi, 
Milliyetçi. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Milliyetçi. 
Ne ise Milliyetçi oldu sonradan. 

Milliyetçi Hareket... 
BAŞKAN — Sayın Karsu, biraz kısa rica ediyo

rum efendim. 
Buyurun, evet. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben tam 

soruya geliyordum... 

BAŞKAN — Daha soruya gelmediniz, ben de onu 
rica edeceğim efendim, tamam buyurun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gerekçesiz 
soru olmaz Sayın Başkan. 

Gerçeği söylediniz, aynı gerçek benim için de ge
çerli. 

Şimdi soruyorum : Bu Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanının ülküdaşı ve hısımı olan Şahap 
Homriş, de bu kurulun içinde, bu kararı almayı sağ
lamıştır. Hükümet olarak, bu kurulda, bu şekilde ka
rar aldırmaya, suçluları korumaya giden bu kurul 
için Hükümet ne düşünmüştür? Bunu bana yazılı 
olarak da verebilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Evet Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim bu 
konu hiç şüphesiz bir tahkikat konusudur. İlgili ka
nuni mercilere intikal ettireceğiz. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Irmak. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

delaletinizle Sayın Başbakan Yardımcısından Hükü
met adına aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İrmak, zatıalinizin sesini 
ben de duyamıyorum, zannederim zapta da zor geçi
yor. Biraz yüksek sesle soruları sormanızı rica edi
yorum, 
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MEHMET IRMAK (Çorum) — Hay hay Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Başbakan Yar
dımcısından Hükümet adına aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını arz ve talep ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Soru 1. Anaya
sanın 124 ncü maddesindeki Devletin, ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğüne karşı cürümleri niçin sıkıyönetim 
ilanı gerekçesi dışında bıraktınız? 

2. Komünist ve bölücüler anarşinin unsurları ol
duğuna göre, sıkıyönetim de bunlara müdahale ede
meyeceğine göre nasıl netice alınacağını umuyorsu
nuz? 

3. Batı Almanya'da komünistlik suçundan mah
kûm olanların devlet hizmetlerinde çalıştırılmayaca
ğına dair mevzuat vardır. Siz de böyle bir tedbiri dü
şünüyor musunuz? 

4. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
desini ihlal eder nitelikte her türlü yayınlar kitapçı 
vitrinlerini doldurmasına rağmen, Cumhuriyet Savcı
larının görevlerini yapmamalarının sebepleri sizce 
nelerdir? 

5. Sayın Başbakanla, Yardımcılarından Sayın 
Doktor Faruk Sükan arasında iç ve dış mihrakların 
teşvik ve tahrikleriyle ülkemizde anarşik ve terörist
lerin olayları yarattığına inanıyorsanız niçin olaylara 
doğru teşhis koymuyorsunuz? 

6. Komünistleri, bölücüleri, Anayasa ve rejim 
düşmanlarını, devlet yıkıcılarını bir yana bırakarak; 
neden başka yerlerde olaylara sebep arıyorsunuz? 

7. Sayın Başbakan Yardımcısı antikomünist ise, 
Başbakanın «Dünyanın her yerinde komünistler ken
dilerinden olmayanları faşist olarak görür ve göste
rirler.» beyanını kabul ediyorlar mı? 

Bu ölçüyle Hükümetin Başkanı faşistlerden, fa
şizmden çok söz ettiğine göre, en azından komünist
lerin yanında bulunduklarını, onları himaye ettikleri
ni kabul ediyorlar mı? 

8. Sayın Başbakan Yardımcısı, İtalya'da komü
nistlerin İtalya Hükümetinin, Fransa'da Fransız Hü
kümetinin gerektiğinde yer aldığını söyleyerek; Ece-
vit Hükümetinin yanında milliyetçi partilerin yer al
masını, yandaş haline gelmelerini istiyorlar. Böyle 
ise Sayın Başbakan komünist ve bölücü tedhişin var
lığını kabul etmediğine göre birleşme hangi çizgide, 
hangi asgari müştereklerde, hangi teşhis üzerinde ol
sun isteniyor? 
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9. İzmir, Antalya, Diyarbakır, Tunceli ve Mar
din gibi illerde sıkıyönetim ilanına niçin lüzum his
sedilmemiştir? Hükümet Jçinden kimler karşı çıkmış
lardır? Anarşinin kol gezdiği bu illerin sıkıyönetim 
dışında bırakılmasının sebepleri ve maksadı nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İrmak. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sayın Irmak'ın konuşmalarının zabıtlarını geti
rerek bir kere daha üzerinde durarak okumasını rica 
ediyorum, bir çok sorularının cevabı mevcuttur. Bazı 
konular sübjektif ve polemiğe meydan verebilecek 
mahiyettedir. Bunlara yazılı olarak cevap vereceğim 
efendim. 

Aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar, buyurun efen
dim. (Alkışlar) 

Sayın Bayraktar söz süreniz 10 dakikadır efen
dim.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Başbakanlık 1979 mali yılı Bütçesi üzerinde, kişi
sel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunmaktayım. 

Benden önce konuşmuş bulunan ve gruplarının 
görüşlerini arz etmiş olan değerli konuşmacılar, dai
ma yakınmışlar, daima meselelerden yılgınlıklarını 
belirtmişler, çareleri sunamamışlardır. 

Bir talihsizliktir ki, Hükümetin sözcüsü olarak çı
kan Sayın Devlet Bakanı Sükan da konuşmalarıyla 
ne Türk Milletine ışık tutabilmiş, ne meselelerin üs
tesinden gelebilecek bir reçeteyi sunabilmiş ne de ça
re şudur diyebilmiştir. Ancak, kırık plak gibi, 13 ay 
önce söyledikleri meseleleri dile getirmek suretiyle, 
bir 13 ay daha ister şeklinde ifadeleri ortaya atmış
lardır. Millet kanıksamıştır, balıkların karnı doymuş
tur, oltaya gelmemektedir. Hükümet olabilmek için 
söylemiş olduğunuz sözlerin gerekçesi ne ise, Türk 
Milleti sabırla bekledi, Türk Milletine hizmet eden 
amirler, hiyerarşik kademede vazife gören memurlar 
sabırla bekledi, Türk esnafı, Türk çiftçisi sabırla bek
ledi, gelin görün ki, hiç birine bir şey veremediniz; 
verdiğiniz tek şey mazeret reçetesidir. Bu reçeteler 
karın doyurmuyor. Bu reçeteler Türk Milletinin bek
lediği talepleri karşılayamıyor, Türk Milletinin için
de bulunduğu bunalımı gideremiyor ve gideremeye
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Faruk Sükan burada 
konuşurken dikkatle dinledim. Konuşmalarında hep 

ben, ben, ben dedi. Hep biliyoruz ki, devlet, devletifı 
bir dilimi olan Hükümet vardır. Hükümetin temsil
cisi olduğuna göre «ben» dememesi gerekirdi. Bura
dan bir şeyi de çıkarmak istiyorum. Ya Sayın Sükan 
Hükümettir, yahut Hükümet Sayın Sükandır. Bunun 
tavzihi gerekir ve bunun zabıtlara geçmesi gerekir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sükan konuşmasında 
3 temel hususu dikkate almak suretiyle ortaya koydu. 
Birincisi, ifade ettiler ki, temel meselelerde birleşelim. 
İkincisi de, taviz politikasına son verelim. Üçüncü
sü ise hırsızlığın üzerine gidelim. 

Evet Sayın Sükan, 13 aydır sizleri bekledik, 13 
aydır bu söylediğiniz sözden tek birine ışık tutama
dınız, tek birinin üzerine gidemediniz. 

Buyurunuz sayın milletvekilleri, temel meselelerin 
üzerine gidelim. Temel meselelerin ruhu ve espirisi 
Anayasada vardır. Anayasada mevcut olan temel me
selelerden bir kaçını söylüyorum : 

Birincisi, anarşidir. Bunun çaresi Anayasada mev
cuttur. Anayasanın 136 ncı maddesi, «Anarşiyi önle
yebilmek için, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuru
lur» der. Kurarsın demiyor, kurabilirsiniz demiyor, 
emredici hükümle «kurulur» diyor. Şimdi Sayın Sü-
kan'a soruyorum: Niçin alev alev yanan bu memle
kette anarşi doruğuna çıktığı halde, bu mahkemeler 
kurulmamakta, bu kanun teklifi raflarda bekletilmek
tedir? Neden bu kürsüye getiremiyorsunuz? Neden 
bu kanunun çıkmasına yardımcı olmuyorsunuz? İşte 
temel meselelerden birisi budur. 

Bunun gerekçesi ne idi? İktidar olarak ne diyor
dunuz? Sizin zamanınızda bu kanun çıkar ise, hâ
kimler taraflı hareket eder. O nedenle tek taraflı ki
şiler yargılanır diyordunuz. Biz hâkimlerin hukuku
nu, yetkisini hâkimlere bırakıyoruz. İşte Hükümetsi
niz, her türlü denetim elinizde, her türlü imkân eli
nizde; hâkimleri de siz tayin ediniz, getiriniz Devlet 
Güvenlik Mahkemelerini çıkaralım, suçlu kimse ceza
sını görsün. Bir yandan suçlunun üzerine gidemeye
ceksin, bir yandan suçluluğu teşvik eden birtakım 
kuruluşlara çanak tutacaksın, bir yandan ben komü
nistim diyene fikir hürriyeti var diyeceksin, bunu ta
nıyacaksın; ondan sonra gelip burada temel mesele
lerde birleşelim şeklinde edebiyat yapacaksın; buna 
karnımız toktur, bu söz söylendiği takdirde bu sö
zün kökünde samimiyetin olmadığını ifade ediyor ve 
samimiyetsizlikle arz ediyoruz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine bir konu daha var
dır... 
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• Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet, rica ediyorum, devam buyu

run efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Arkadaş
lar beni Sayın Ecevit zannetti, paralı askerler gibi al
kış tutuyorlar; onun için, alışmış bu yevmiyeciler; 
bu yevmiyeciler alıştığı içindir ki, kendilerini uyarma
nızı hassaten rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Dernekler Kanununun ıs
lah edilmesi lazımdır. Dernekler Kanunu anarşiyi 
içinde barındırmaktadır. Sizler diyorsunuz ki, haya
ti de olsa faşist vardır; bizler diyoruz ki, komünist 
vardır. Sizler diyorsunuz ki, faşisti Ülkü Ocakları 
besliyor; bizler diyoruz ki, komünisti TÖB - DER, 
DEV - GENÇ, buna benzer dernekler besliyor. O 
halde, bu derneklerin murakabesi, bu derneklerin ka
patılması lüzumu ve gerekliliği vardır. İşte böylesine 
gerçek durumlara karşı öylesine aciz, öylesine hafif 
tavırlar takınmak suretiyle, önleyeceğiniz yerde çanak 
tutmaktasınız. Güleriz ağlanacak halimize; işte bu 
tutumunuz ta kendisidir. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, iki dakikanız kal
dı, toparlayın efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Ba
kan hırsızlıklardan söz etti; Muş seyahati hakkında 
önerge verdim, Sayın Rahşan Ecevit için sunulmuş 
olan faturanın gerekçesini Sayın. Başvekilden iste
dim, talep ettim; nerede cevabı? Umut Gazetesine 
nüfuz kullanmak suretiyle milyonlarca reklam alındı
ğını söyledim; Bütçe Plan Komisyonunda arz ettim, 
Turizm Genel Müdürü nasıl değiştirildi, ne şekilde 
reklam verildi, ne şekilde reklam alınmaktadır şeklin
de ifade ettim. Nerede gerekçesi, niye araştırmadı
nız? Bir taraftan hırsızlık var diyeceksiniz, öbür ta
raftan hırsızlığın üzerine gidemeyeceksiniz. Söyleni
yor, ayyuka çıktı; sözlerimi ihbar telakki ediniz; Ba
kanlıklarınızın, bakanlarınızın hırsızlıklarından bah
sedildi, dediniz ki, getirin; bizim sözlerimizi ihbar 
telakki edin, Hükümetsiniz, savcı elinizde, dosya eli
nizde, tetkik etme imkânlarınız var; buyurun, geti
rin tetkik edelim, servet beyanına tabi tutalım; sizler 
de dahil, bu serveti nereden buldun, bunun hesabını 
getirin, getirin sorun, verelim, işte o zaman görecek
siniz ki, kökü, hırsızlığın kökü Cumhuriyet Halk 
Partisi içindedir, eski Cumhuriyet Halk Partisine da
yanmaktadır. Bu Hükümetin zamanında şaha kalk
mıştır ve dolayısıyla bakanların rüşvet aldığı, iltimas, 
hırsızlık yaptığı söylenmektedir, ama teyit edeme
mektesiniz, İşte Sayın Sükan, kaçtınız, hesabını vere

mediniz; bunun hesabını verin, bunun hesabını so
ruyorum. 

Şimdi de basın üzerinde baskı kuruyorsunuz. Mü
rekkep, gazete kâğıdı dediniz, uydu basın yaratıyor
sunuz. Anadolu Basınını 2490 sayılı Artırma Kanu
nunu yükseltmek suretiyle yok ediyorsunuz. Bu bir 
cinayettir. Hant yayın hürriyeti vardı, söz hürriyeti 
vardı, fikir hürriyeti vardı. İşte sizlere sadece bu, 
yaptığı kötülükler sloganla olmak üzere halka yansı
maktadır; ama halk gözünü açmıştır, artık aldanma-
yacaktır. Erkekseniz, geliniz erken seçim yapalım, er
ken... 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, toparlayın. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Ondan 

sonra Türkiye'nin geleceğini teminat - altına alalım. 

Dinleme lütfunda bulunduğunuz için saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efendim, ba
kanların hırsızlık yaptığından bahsetmektedir, rüşvet 
aldığı söylenmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, ben onu tetkik edeceğim. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

Rica ediyorum efendim, rica ediyorum. Yeriniz
den tavzih buyurunuz efendim. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

Bir dakika efendim, rica edliyorum. Evet, buyu
run efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bu kürsü'den 
bunları söyleyen arkadaşımızın mutlaka bildikleri 
Vardır, lütfen hangi balkanlar ilgiliyse, ne biliyorsa 
iburada söylemösi gereikmeiktekJir. (AP sıralarından gü
rültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bütçede söyle-
dîtnİ4 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın arkadaşlar, Başbakanlık Bütçesi üzerindeiki 
görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi Başbakanlık Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım. 
Bölümlerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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gım, 

Bölüm 

Her bölümü okutup ayrı ayrı onayınıza sunaca-

A) Başbakanlık Bütçesi 
Lira 

120 835 000 

113 067 000 

495 280 000 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanlıklararası işbirliğini sağla
mak ve Hükümetin genel siya
setini izlemek 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

l111 Milli güvenlik hizmetlerinin yü
rütülmesi 9 545 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 256 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mit Müsteşarlığı 

111 İstihbarat hizmetleri 1 166 558 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 9 141 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet (Personel Dairesi 
Bölüm Lîra 

21 444 000 

11 728 000 

193 000 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet personel rejiminin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 20 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Nükleer enerji alanında bilimsel 
ve teknik araştırma ve uygulama 316 773 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza' 
sunuyorum: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizimet programlarına dağıtıla
mayan transferler 5 776 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiiştir. 

iBaşbalkanlıik Bütçesi Yüce Meclisimizce kabul edil-
mişitir, hayırlı olsun. (Alkışlar) 

1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam etmek için saat 14.00'te toplan
mak üzere 56 ncı Birleşimin 1 nci oturumunu kapa
tıyorum. Saygılarımla. 

Kapanma Saati: 12.58 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Balkan vekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Nizaınettin Çı*ban (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı Bütçesi üzerimdeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet, burada. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Bütçesi 

üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum: 

Grupları adına: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Bahattin Karakoç, Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Ekrem Ceyhun, Milli Selâmet Parti
si Grubu adına Sayın Temel Karamollaoğlu, Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Agâh Ok
tay Güner. 

Şahısları adına: Lehinde, Sayın Altan Tuna, Sayın 
Hasan Ali Dağlı, Sayın Çağlayan Ege. 

Aleyhinde; Sayın Müfit Bayraktar, Sayın, İlhan 
Aytekin, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Şener 
Battal, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Ömer 
Kahraman. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ba
hattin Karakoç, buyurun efendim. Sayın Karakoç, 
«öz süreniz 20 dakikadır efendim, buyurun. 

CHP GRUBU ADİNA BAHATTİN KARA
KOÇ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

1979 Mali Yılı Devlet Planlama Teşkilâtı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamla
rım. 

Bilindiği gibi, uzun tartışmalardan sonra 1961 Ana
yasası, kalkınmanın plana bağlanmasını öngörmüş
tür. Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilâtı kurulmuş

tur. Devlet Planlama Teşkilatı, planın hazırlanma
sında ve uygulanmasında en büyük rolü oynayan 
kuruluştur. Ancak, planların gerek yapılmasında ge
rekse uygulanmasında son karanı veren siyasi or
gandır; yani Parlamento ve Hükümettir. Planlar üze
rinde değerlendirme yaparken, Devlet Planlama Teş
kilâtı, Parlamento ve Hükümetin bu konudaki işlev
lerini gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bugüne kadar üç tane beş yıllük plan uygulama
sını geride bırakmış bulunuyoruz. Bu üç planın ya
pılmasına ve uygulanmasına Adalet Partisi ya da 
Adalet Partisi ağırlıklı iktidarlar egemen olmuştur. 
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ise, Cumhuriyet 
Ha'A Partisi felsefe ve programının etkisinde Dör
düncü Beş Yıllık Plan hazırlanmış ve Meclislerce ka
bul edilmiştir. Şimdi bu Planın ilk beşte birlik dilimi 
niteliğindeki 1979 Bütçesi üzerinde görüşüyoruz. 

Bu Bütçenin ilginç bir yönü de, kuşkusuz, Dör
düncü Beş Yıllık Planın ilk defa bu Bütçe ile uygu
lanmaya konmasıdır. Planı hazırlayan Cumhuriyet 
Halik Partisi ağırlıklı Hükümet işbaşındadır. Aynı 
Hükümet, hem kendi siyasi felsefesi, hem de yasal 
zorunluk gereği 1979 Bütçesini Dördüncü Beş Yıl
lık Plana uygun olarak hazırlanmıştır. Cumhuriyet 
Halk Partisi felsefe ve programını eleştirenlerin 
Dördüncü Beş Yıllık Plana ve bu plana dayanan 
1979 bütçesine de aynı eleştirileri yöneltmelerini do
ğal karşılıyoruz. Ancak, henüz işin başında ortaya 
konan bu eleştirilerin sağlı'klı bir değerlendirmesini 
yapabilmek için geçmiş planlar ve bu planların uy
gulanmasından doğan sonuçları ve kazanılan tecrü
beleri birer kanıt olarak ele almak tek çıkar yoldur. 
'Biz de bu yolda yürüyerek görüşlerimizi sunmaya 
çalışacağız. 

Planlar bir ulusun ekonomik, sosyal ve kültürel 
topyekûn kalkınmasını amaçlar. Anayasamızda da 
belirtilen bu nitelikteki planlar insanlara maddi re
fahla birlikte huzur ve mutluluk da getirmelidir. Çün 
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'kü kalkınma sadece birtakım büyük rakamlar de
mek değildir. Tarih mutluluk yerine keder, huzur 
yerine kargaşa, refah yerine felaket getiren zengin
likler ve büyük rakamlarla doludur. Komşumuz pet
rol zengini İran'ın bugün içinde bulunduğu durum 
bu gerçeğin en yakın örneğidir. Büyüklük ve zengin
lik tek başlarına planlara hedef olmaya yetmezler. 
Plan insanları müreffeh, huzurlu ve mutlu eden bü
yüklükleri hedef alır. İnsanlar içinde bulundukları sı
kıntılardan kurtulmak, daha iyi durumlara ulaşmak, 
daha mutlu olmak için pîan yaparlar. Eğer planların 
sonunda insanlar mutluluğunu yitirmiş, ekonomi 
darboğazlara saplanmış, devletin saygınlığı sarsılmış, 
şehirlerin çevresinde binbir türlü derdin ve proble
min kaynağı olan birer kanser uru gibi gecekondu 
semtleri türemiş ve insanlar anarşinin pençesinde 
bütün bu dertleri unutup sadece can derdine düşmüş-
lerse tutarlı bir plandan söz etmeye olanak yoktur. 
Geçmiş 3 tane Beş Yıllık Planın en büyük sorumlu
luğunu taşıyan bugünün muhalefet liderinin sözle
riyle, bundan 5 sene sonra 10 sene sonra geçmişten 
şikâyet etmemek için veya bu şikayetleri asgariye in
dirmek için mutlaka bu planların iyi değerlendirilme
si lazımdır. Şimdi 5 sene önce 10 sene önce planları 
yapıp uygulayarak ülkeyi bugüne getiren Anamu-
halefet Partisinin değerli üyelerine soruyorum; geç
mişten şikâyet etmiyor musunuz? 5 sene, 10 sene 
öncesine nazaran sizin ve ülkenin dertleri daha mı 
az? Durumunuzdan memnun musunuz? Bu sorula
ra olumlu cevaplar veremezsiniz. Olsa olsa «Bir yıl
lık iktidarınızda ülkeyi siz. bu duruma getirdiniz» 
dersiniz ve bu cevaba da siz kendiniz bile inanmazsı
nız. O halde yanlış zihniyetinizle yaptığınız ve yan
lış tutumunuzla uyguladığınız planların başarısız 
hatta zararlı olduğunu kabul etmek zorundasınız. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Güldürme bizi. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Vallahi 

isterseniz gülün. Ben gerçekleri söylüyorum. Kendi 
halinize gülmüş olursunuz. 

Bakınız size iktidar ortaklığı yapmış, bakın orta
ğınızın sözlerini söyleyeyim size, size iktidar ortaklı
ğı yapmış, şimdi de muhalefette ortaklığınızı yapan 
bir partinin değerli sözcüsü geçmiş planlar konusun
da ne demiş; «Planlama ile ilgili muhasebenin sonu
cu Türkiye'de planlı döneme hiçbir zaman geçilme
miş olduğudur.» Ben söylemiyorum, ortağınız, şim
di de o zaman da ortağınız olan partinin sözcüsü 
söylüyor. Bu sayın sözcü gerçeği büyük ölçüde 
görmüş; ama, bunun gerçek sorumlusunu söylemeye 
dili varmamış ve kabahati plancılara yüklemiş. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Laf karın doyur
muyor. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Dinle
yin, dinleyin anlayacaksınız. 

Diyor ki sayın sözcü: «Cumihuriyet Halk Parti
sinin işgali altında bulunan Devlet Planlama Teşki
lâtında gerçek kalkınmanın gerektirdiği anlayış ve 
modeli bulmak mümkün değildir. Zira kalkınma ve 
plan modeli hazırlamakla görevli plancılar Cumhu
riyet Halk Partisinin geleceğini ve bu gelecekte ken
di yerlerini düşünmekten kalkınma modeli hazırlama 
ihtiyacı duymaya ve düşünmeye vakit bulamamış
lardır. Yani geçmiş planlar döneminde Devlet Plan
lama Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partili elemanlarla 
doldurulduğu için planlama başarılı olamamış, plan
cılar Cumhuriyet Halk Partisini kollamış ve bu su
retle ikbal peşinde koşarak asıl görevlerini ihmal ve 
Cumhuriyet Halk Partisine alet etmişlerdir.» diyor. 

Değerli milletvekilleri, bu ithamın haksızlığının 
kesin kanıtları şu anda Mecliste ve aramızdadır. Bi
risi de bizzat bu ithamın sahibidir. Geçmiş plan dö
nemlerinde Devlet Planlama Teşkilatında görev yap
tıktan sonra şimdi milletvekili olarak aramızda bu
lunan arkadaşlarımızın hangi partilerin sıralarında otur
duklarına göz atarsak, Devlet Planlama Teşkilâtının 
Cumhuriyet Halk Partisinin işgali altında kalmış ol
duğu iddiasının haksızlığı ortaya çıkar. 

Benim tespitlerime göre, Devlet Planlama Teşki
latında çalıştıktan sonra bu çatının altında milletve
kili olarak görev alan 10 sayın arkadaşımız vardır. 
Bunlardan 6'sı başta Sayın Süleyman Demirel ol
mak üzere muhalefet partilerine ve sadece 4'ü Cum
huriyet Halk Partisine mensuptur. 

Şimdi bu tabloya rağmen geçmiş plan dönemle
rinde Devlet Planlama Teşkilatının Cumihuriyet Halk 
Partisinin işgalinde kalmış olduğunu iddia etmek 
haksızlık olmuyor mu? Bu haksızlığı yapanın daha 
önce Devlet Planlama Teşkilâtında plancı olarak 
görev almış bir milletvekili olması ayrıca üzücü
dür. Lütfen kendi kusurlarımızı burada kendini sa
vunmak olanağına sahip bulunmayan kimselerin üs
tüne atmayalım. Devlet Planlama Teşkilatında gö
rev yapan arkadaşlarımız görevlerinin ehli, yetenekli 
ve aydın kimselerdir. Elbette ki her aydın yurttaşı
mız gibi onlar da ülke sorunlarını düşünecek, bu so
runlarla üzülecek veya sevineceklerdir. Ülke sorun
ları konusunda belli görüşlere sahip olmaları da hak
larıdır. Üstelik bu haklar, engellenmesine olanak bu
lunmayan doğal haklardandır. Ancak bu durum onların 
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görevlerini falan ya da filan partinin etkisinde sür
dürdükleri ithamına hak vermez. Onlar görevleri sü
resince planın ve Planlamanın gereğini yapmışlar, gü
nü gelince de her biri kendi görüş ve inancı doğrul
tusundaki siyasi partilerde yerlerini almışlardır. Böy
le bir davranışı ise suçlama olanağı yoktur. Biz şu 
anda muhalefet sıralarında oturan eski plancı arka
daşlarımızı vaktiyle Devlet Planlama Teşkilatını be
nimsedikleri, parti adına işgal etmiş olmaktan ötürü 
suçlamıyoruz. Onların kusurları başkadır ve biraz 
'sonra o kusurları anlatmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş 3 plan döneminin 
ıbaşarısız olmasının sorumlusu Devlet Planlama Teş
kilatı değildir. Tersine, bize «Plan değil pilav lazım
dır» diyerek bir türlü benimsemediği plan fikrini bal
talamaya çalışan ve uzun dönem işbaşında kalmış bir 
iktidara rağmen plan fikrinin hâlâ ayakta durması
nı, evet sadece bu sonucu Devlet Planlama Teşkila
tının saygıya değer bir kuruluş olarak selamlanma-
sına yeter bir başarı niteliğinde kabul etmek lazım
dır. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Siz onları plana 
inanmayan Bakana söyleyin. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — İnançlı 
olup olmadığınız meydana getirdiğiniz sonuçtan bel
li, 

Başarısızlığın asıl sorumlusu planların yapılması
na ve uygulanmasına egemen olan geçmiş siyasi ik
tidarın sakat ve çağdışı zihniyetleri ve tutumlarıdır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi izin verirseniz bu tutum ve zihniyeti orta
ya koymaya çalışacağım. (Gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, dinleyin, küsurunuzu 
söylüyorum, yanlışım varsa düzeltirsiniz. 

TALÂT ASAL (İzmir) — Bir tane doğru söyle
yin. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Planı 
söylüyorum; ama plandan anladığınız yok ki, anla-
yasınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum, rica 
ediyorum, lütfen. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Bilindi
ği gibi planların araçları.. 

TALÂT ASAL (İzmir) — Bugün plan nedir, va
tandaşlara ne fayda sağlayacaktır; onu söyleyin. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Dinle
yin, planı söylüyorum planı, bilmediğiniz bir şeyi 
öğretmek istiyorum, dinleyin. 
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TALÂT ASAL (İzmir) — Planın amacı nedir, 
vatandaşlara ne fayda getiriyor; onu söyleyin. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Onu 
söylüyorum, dinleyin. 

BAŞKAN — Efendim onu anlatıyor, rica ediyo
rum sayın üyeler, lütfen. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — .. Kay
nakları ve amaçları vardır; haberiniz var mıydı bun
dan? 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Yok. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Ha, yok 
ya. 

Toplumun gereksinme duyduğu amaçlara ulaş
mak için araçları en etkili şekilde kullanarak kay
nakları en iyi şekilde değerlendiren plan, başarılı 
plandır. 

Araçlardan, kaynaklardan ya da amaçlardan bi
rini ya da bir kısmını ihmal eden plan, ta işin başın
da başarısızlığa mahkûm olmuş demektir. 

Çok çeşitli olan bu araç, kaynak ve araçların bir 
kısmını plana vermek istediği şekle göre plancı ken
disi belirler, seçer ya da değiştirir; ama diğer bir 
kısmı vardır ki, bunlar birer veridir, değiştirilmesi, 
azaltılması, çoğaltılması ya da plan dışı bırakılması 
olanak dışıdır. 

İstense de istenmese de planda, hem de var olan 
haliyle yerini alması gereken bu verilerin başında 
planın hitap ettiği toplumdaki insanlar gelir, insan
lar. Planları insanlar hazırlar, insanlar yönetir ve 
uygulanmasında insanlar görev alır, plandaki hedef
lere ulaşmak için insan fikrinden ve emeğinden ya
rarlanılır ve nihayet plan, insanlar için, onlara refah 
ve mutluluk sağlamak için yapılır; yani insan plan
lar için hem amaç, hem araç, hem de kaynaktır; üs
telik vaz geçilmesine olanak bulunmayan bir amaç, 
araç ve kaynak. 

Bir plancı, ülke nüfusunun bir kısmını yok saya
rak yalnız diğer kısmını amaçlayan, yalnız diğer kıs
mından yararlanan, yalnız diğer kısmının etkisinde 
bir plan hazırlayamaz. Hazırlarsa ta başında başa
rısızlığa mahkûm bir plan yapmış olur. 

İşte, geçmiş üç planın başarısızlığının nedenleri 
buradadır. Planların yapılmasına ve uygulanmasına 
egemen olan zihniyette insan, layık olduğu yere ve 
değere sahip olmadığı içindir ki, planlarda gerekli 
yerini alamamış ve bu yüzden planlar sakat doğmuş
tur. 
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Bu gerçeğin en güzel kanıtı, geçmiş planlara ege
men olmuş o zamanki iktidar ve şimdiki Anamuhale-
fet partisinin sayın liderinin şu sözlerindedir: «Ev
vela pastayı büyütmek lazımdır. Büyüme olmazsa 
neyi dağıtacaksınız?» Büyük çoğunluğu bir parça ek
mek için mücadele eden insanlara pastadan bahset
mek, o insanlardan ne ölçüde kopuk olduğunuzun 
ısomut kanıtıdır. (AP sıralarınjdan gülüşmeler) 

Gülersiniz, gülersiniz. Çünkü siz pasta yiyorsunuz, 
ekmek yiyenlerin durumunidan haberiniz yok, ekme
ği bulamayanların durumundan haberiniz yok, elbet
te güleceksiniz. Ama bu gülüşlerinizin kesildiği bir 
gün gelecek, eğer bu halkı seviyorsanız, ancak on
lar da pasta yediği zaman gülebilirsiniz. 

NİHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Kaymaklı mı yok
sa çikolatlı mı pasta? 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Şimdi 
Sayın Anamuhalefet Partisi Liderine sormak lazım
dır. Çoğu zaman bir parça ekmeği rahatlıkla bula
mayan büyük çoğunluk pastaneden içeri giremezken, 
kimin için büyütüyorsunuz o pastayı? Gerçekten de, 
15 yılda bir miktar büyüttüğünüz o pastanın hangi mi
delere göçtüğünün hesabını da çekinmeden halka açık
layabilir misiniz? isterseniz ben biraz sonra bunu si
ze açıklayayım. Siz hesapları, rakamları seversiniz, 
biraz açıklayayım izin verirseniz. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sizin hesaba ak
lınız ermez. Hakikatcler ortada, onları da söyle. 

.BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Söyle
yeceğim dinleyin, eğer bu hakikatler sizi memnun 
ediyorsa, söyleyeceğim memnun olun, fakat Devlet 
Planlama Teşkilatının sizin döneminizde yapmış ol
duğu bir gelir dağılımı araştırmasının tablosundan 
okuyorum: Türkiye'deki sosyal kesimlere göre gelir 
dağılımı; ücretlilerin gelir dağılımını söylüyorum, 
1973 yılında ücretliler Türkiye hane halkının % 37'si-
ni oluşturuyor, toplam gelirden aldıkları pay; Türki
ye'deki milli gelirin % 31,9'u. 

Sermaye ve serbest meslek sahiplerini söylüyorum, 
yandaşlarınızı, desteklerinizi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Satın aldığınız me-
bjjşjara ofUar veriyor parayı. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sabancı, bizden 
mi? 

BAHATTtN KARAKOÇ (Devamla) — Dinle
yin, sabırlı olun, biz çok dinledik. ' 

Sermaye ve serbest meslek sahipleri, Türkiye nü
fusunun % 10,7'sini oluşturuyor ve Türkiye gelirinin 
% 35,2'sini alıyor. % 10 - % 35 alıyor, % 37 - % 31 

alıyor. Bununla mı övünüyorsunuz? Yaptığınız pasta
yı kimin yediği belli. Küçük üreticiler Türkiye nü
fusunun % 52;3'ünü oluşturuyor, Türkiye gelirin
den aldıkları pay % 32,9 % 52'ye % 32'i veriyorsu
nuz, % lO'a % 35 veriyorsunuz. İşte yaptığınız pla
nın sonucu bu. Beğeniyor musunuz? Siz beğeniyor
sunuz ama halk bunu beğenmiyor. Onun için de size 
•bir daha iktidar yüzü göstermeyecektir. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Haydi seçime, var 
mısın seçime? 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Seçime 
de gideceğiz, hiç merak etmeyin. (CHP sıralarından 
alkışlar) Orada da görüşeceğiz. 

ATİF ŞOHOĞLU (Denizli) — Tomsonsuz, si
lahsız halkın içine giremiyor bakanlarınız. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Dinle
yin, marifetlerinizi yine kitaptan okuyorum dinleyin. 

Mesleklere göre pastayı kimler yiyor, onu söylü
yorum: Çiftçiler, nüfusun c/c 44'ünü teşkil ediyor, ge
lirin % 40'ını yiyor. 

Büyük tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri 
% 0,8'i teşkil ediyor, gelirin % 5,5'ini yiyor. Yani, 
ortalama gelirin her meslek erbabına düşmesi gere
ken gelirin yedi katını alıyor büyük tüccar ve serma
ye sahibi.. 

TALÂT ASAL (İzmir) — Sizin zamanınızda 
% 70 alıyor. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Onu da 
söyleyeceğim, şimdi sizin zamanınızdaki gelişmeyi 
söyleyeceğim, lafı uzatmamak için o safhayı okuyup 
bitireceğim. 

Bakınız, sayın üyeler Türkiye'de düşük gelirliler
den yüksek gelirlilere doğru aile yüzdeleri nasıl geliş
me takip etmiş: 1963 - 1968 ve 1973 rakamlarını söy
leyeceğim size. Türkiye'de en düşük gelirli % 20 ai
lelerin 1963'te milli gelirden aldığı pay, % 4,5rtir. Bu 
1968'de % 3'e düşmüş, 1973'te (ki bu dönemlerde 
hep siz iktidardasınız) c/c 3,5 olmuş. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 1973'te kim ikti
darda idi? 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Sizdi
niz. Biz 1974'de iktidara geldik. 1973 seçimlerini ka
zandık, gene bir süre iktidarda sizdiniz.. (AP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, rica ediyorum. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Hafıza

nız da epey zayıflamış. (AP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Her iki ta

raftan da rica ediyorum, lütfen. 
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BAHATTLN KARAKOÇ (Devamla) — Şimdi, | 
en düşük gelirli % 20'nin geliri, % 4,5tan, % 3,5'a 
düşmüş. Yani en düşük gelirli vatandaşlar gelirleri- I 
nin % 25'ini daha kaybetmişler sizin döneminizde. I 
Fakirken daha fakir olmuşlar. Ama bir de en yük
sek gelirli zenginlerin durumuna bakalım. 

İBRAHİM ETE M BOZ (Nevşehir) — Size rey 
verenler. I 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Keşke 
bize rey verecek duruma gelselerdi. I 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum. I 
Rica ediyorum. I 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — En yük
sek gelirli % 20'nin gelir dağılımından aldığı payın 
izlediği seyri söylüyorum. (AP sıralarından gürül- I 
tüler) 1963'te % 57; 1973'te % 56,5. Bu yüzde yarım 
eksilmenin büyük bir kısmı da, % 20'nin daha üst I 
kısmına kaymıştır. Hiç merak etmeyin fakir fukara
nın eline geçmemiştir. (AP sıralarından gürültüler) I 
anlaşılıyor yani.. Siz istatistikten de anlamıyorsu- I 
nuz. I 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, vaktiniz yaklaşıyor, 
rica ediyorum lütfen. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım, konuşmama geçiyorum. (AP I 
sıralarından müdahaleler) I 

BAŞKAN — Efendim, istatistik okudu Sayın Ka- I 
rakoç, ne yapalım? I 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Sizin 
hafızanıza hitap etmiş olmak için.. 

BAŞKAN — Tabii tabii (AP sıralarından gülüş
meler) I 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Aslında 
bu tezatları kimse açıklamasa da, halk bu hesabı ar- I 
tık anlamıştır. Üstelik bu halk mutlu bir azınlığın mi
desine göçen pastaların kendisi somununun küçülme
si pahasına büyüdüğümü de görmüştür. (AP sırala- I 
rından gürültüler) 

Böyle bir halktan, pastanın büyümesi için feda
kârlıkta bulunulmasını isteyebilir misiniz? (AP sı- I 
ralarından «Siz istediniz») Hayır isteyemezsiniz, is-
teyemediniz. Onun için planlarınız halk desteğinden 
yoksun kalmıştır. Halkı amaçlamayan planlarınız kay
nak ve araç olarak da halktan yoksun kalmıştır. Bu I 
tutumunuzla devletin içte de, dışta da saygınlığını I 
zedelediğiniz için şimdi biz de halktan gerekli feda- I 
karlıkları istemekte güçlük çekiyoruz. Onun içindir- I 
ki kurduğunuz sanayi, kökleririden yoksun kalmış bir I 
ağaç gibi kuruma tehlikesi ile karşı karşıyadır. (AP I 
sıralarından gürültüler). | 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum. Sayın 
hatip konuşmasını bitirsin. Rica ediyorum. Rica edi
yorum efendim, yani müdahaleleriniz bir şeyi hallet
miyor. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Dördün
cü Beş Yıllık Planın görüşmeleri sırasında yurt in
sanını hesaba katmayan zihniyetin bir kere daha bu 
kürsüden dile getirildiğine şahit olduk. 

Bakınız o günlerde sayın Anamuhalefet partisi li
deri ne diyor: «Dördüncü Beş Yıllık Planın teşeb
büs hakkını, mülkiyet hakkını, miras hakkını zedele
meden yapmak lazımdır.» Bu sözlerin bir mutlu azın
lığın çıkarlarını savunduğu ortadadır. Çünkü bu söz
ler, büyük vatandaş çoğunluğu için hiçbir anlam ta
şımıyor. 

Sormak lazımdır Sayın Demirel'e, büyük vatan
daş çoğunluğunda teşebbüs edecek hal mi kalmıştı ki 
teşebbüs hakkı zedelensin? Büyük vatandaş çoğunlu
ğunun bir işe yarar mülkü mü vardı ki mülkiyet hak
kı zedelensin? Ve büyük vatandaş çoğunluğunun bı
rakacak mirası mı vardır ki miras hakkı zedelensin? 
Adalet Partili arkadaşlarım, ölen hayli vatandaş ço
luk çocuğuna borç bırakıyor borç, bırakacak miras 
nerede? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Geçmiş planları başarısız kılan etkenlerden biri de, 
o planların uygulandığı dönemlerde iktidarda bulu
nan partilerin ülke çıkarları doğrultusunda değil, par
ti çıkarları doğrultusunda davranmalarıdır. Bu tür 
davranışlar sonunda seçim ekonomisi denilen bir kav
ram ortaya çıkmıştır. Seçim ekonomisi, bir iktidar par
tisinin seçimlere yaklaşıldığı sırada ivedi olmayan ba
zı ekonomik kararları belki iktidardan düşerim dü
şüncesi içerisinde milli iradeye saygınlığın gereği ola
rak seçimden sonraya ertelemesi değildir. Seçim eko
nomisi çıkarcı ve hoyrat ülkelerdeki demokrasilere 
yerleşen siyasi ve ekonomik bir hastalığın adıdır. Se
çim ekonomisi, olumlu yönlerini demokratik yollar
la halka anlatıp benimseterek değil, toplumdaki ba
zı oy kaygılarıdır. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hiç anla
mıyoruz seni. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sarıoğlu. Rica 
ediyorum arkadaş istediği gibi okuyabilir. Rica edi
yorum. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — oy kay
gısı olan ülkelerde siyasi ahlak bozulur. Devlet say
gınlığını yitirir. Bu hastalığa yakalanan ülkelerde eko
nomi çığırından çıkar ve özellikle ekonomik plan 
anlamını yitirir, plan yok olur. Geçmiş plan uygu-
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lamaları döneminde maalesef bu seçim ekonomisi uy
gulamalarının çok kötü örnekleri görülmüştür. Ge
reksiz teşvik belgeleri, haksız vergi iadeleri, kayır
ma amaçlı krediler, tahditler, halka gerçekleri anlat
mak yerine, tıpkı bir yarış atına doping yapar gibi, 
suni bolluk yaratan dışalımlar, gösterişten öteye amaç 
taşımayan yatırımlar, gerekli etütleri yapılmadan, 
yer seçimi için gerekli koşullara uyulmadan, hammad
desi sağlanmadan, ürün ve pazar ilişkileri kurulma
dan, gerçekleştirmek için gerekli kaynakları bulun
madan, bir çukura iki kürek harç dökmekle her şey 
bitecekmiş gibi kurulmaya çalışılan fabrikalar; bütün 
bunlar seçim ekonomisinin planları alt üst eden ör
nekleridir. 

Bu derecede sorumsuz politikalardan sonra geçmiş 
planların başarılı olmamasına, ülkenin bugünkü güç 
koşulların içine düşmesine şaşılır mı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo muhalefet 
sözcüsü, bravo. 

BAŞKAN — Tamam efendim tamam, anlaşıldı. 
Rica ederim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Plan 
toplumun geleceğini güvence altına alabilmek için bu
günün belli orada feda edilmesidir. Oysa ki kendi si
yasi ikballeri için seçim ekonomisi uygulayanlar gün
lerini gün etmek için Türkiye'nin geleceğini harca
mışlardır. Şimdi tüm topdum olarak onların sene
lerden beri harcayıp durdukları o günlerin geleceği
ni, yani olanakları önceden harcanmış bir dönemi ya
şıyoruz. Ama çok şükür, zaten sakat olan planları 
ayrıca uygulamayla da alt üst eden ve ülkeyi bugün 
içinde bulunduğu darboğazlara iten zihniyet artık bir 
daha gelmemek üzere iktidardan uzaklaşmıştır. 

Şimdi heba olmuş üç tane beş yıllık plandan son
ra, Dördüncü Beş Yıllık Plana gelmiş bulunuyoruz 
ve bir avuç azınlığa değil, tüm halkın mutluluğunu 
amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisinin halkçı, öz
gürlükçü, sosyal adaletçi, ilerici ve çağdaş milliyetçi 
zihniyeti işbaşındadır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zeytinin tanesi 1 
lira. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Bu zihni
yetin hazırladığı Dördüncü Beş Yıllık Plan uygulan
dığı zaman halkımız mutlu azınlığın pastasını değil, 
kendi somununun büyüdüğünü görecek ve devlete 
yeniden güvenecektir. Güvendiği iktidarın çağrısı 
üzerine somununu daha çok büyütecek, ayrıca ken
di yiyeceği büyük pastaların yapılmasını sağlayacak 
fedakârlıklara seve seve katlanacaktır. I 

| NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Hâlâ «cek»li, 
«cak»lı konuşuyorsun. (Başkanın tokmağı vurması) 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — İşte o 
zaman halkla devlet kalkınma savaşında bütünleşe
cektir. İşte o zaman ağaç tekrar kök salacak, canla
nıp yeşillenecek ve her yana dal budak salarak bü
yüyecektir ve işte o zaman Türk Ulusunun ve Dev
letinin dış saygınlığı da yeniden hak ettiği düzeye 
ulaşacaktır. 

Çok yakın gelecekte halkımız bu planın uygulan
masıyla, cefasını çektiği kalkınmanın sefasını da sü
recektir. Çünkü Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı onu emeği ile 
kalkındırdığı ekonominin sahibi de yapacaktır. Bu 
plan, vatandaşlar arasındaki uçurumu kaldıracak; 
kentlisinden köylüsüne, işçisinden işverenine, me
murundan amirine, doğulusundan batılısına kadar 
bütün yurttaşları bir sevgi ve kardeşlik bağı ile ulu
sal bütünlüğe ulaştıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, lütfen toparlayın 
efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Bu planı 
uygulayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 
ve Devlet Planlama Teşkilâtının değerli elemanları
na başarılar temenni eder; bütçenin ulusumuza ve 
ülkemize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ekrem Ceyhun; 

buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar). 
Sayın Ceyhun, süreniz 20 dakika, buyurun efen

dim. 
AP GRUBU ADİNA EKREM CEYHUN (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Başbakanlık Devlet Planlama Bütçesintin üzerinde 
Adalet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek ficin 
huzurunuzda bulunuyorum; sözlerime başlarken Adıa-
let Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Mecllisl say
gıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bütçesini görüştüğümüz Dev
let Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960 tarih ve 91 sa
yılı Yasaya göre 1961 Anayasamızdan önce kurulmuş 
bir teşkilattır. Teşkilatın görevleri, bu kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilmiş olup, teşkilat, bu görevlerii-
ni ü a ederken, Anayasamızın 40, 41 ve 129 ncu mad
delerini göz önünde tutmakla yükümlüdür. 

Devlet Planlama Teşkilatımızın kanununda yazı
lı görev ve fonksiyonlarını hangi ölçü içinde ifa et
tiğini tetkik ve tahlil ederek bir sonuca ulaşmak isti-
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yoruz. Böylece, görüştüğümüz bütçenin bizi hedefe 
ulaştırıp ulaştırmayacağını görmüş olacağız. Hükü
metlerin etken bir danışma ve koordinasyon organı 
olan Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı çatışmalar 
sonucu, iktidarların kalkınma, ekonomik, mali, sos
yal ve kültürel politikaları belirlenir ve uygulanması 
izlenil. 

Bu sebepledir ki, Devlet Planlama Teşkilatı bütçe
leri, siyasi iktidarların iktisadi, sosyal ve kültürel po
litika, ilke ve tedbirlerinin tahlile ve tenkide tabi tu
tulup, sonuçlarının çıkartıldığı bütçeler oteğelmişdar. 

1979 yılı kalkınma açısından mühim bir yıldır. 
1978 yılı ile birlikte Üçüncü Beş Yıllık Plan uygula
ması tamamlanmış ve Türkiye 15 yıllık planlı dönemi 
geride bırakmıştır. 

1978 yılında; Türkiye ilk defa, plana dayanmayan 
bir program ile kalkınmasını yürütmüştür ve nihayet 
1979 yılı Ooak ayından itibaren, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ve onun uygulama aracı olan 1979 
yılı programı, uygulama alanına konulmuştur. 

Geride bıraktığımız 1978 yılı, planlı döneme geçSş--
ten bu yana, Anayasamızda tarifini bulan planlı kal
kınmanın dışında foaîan ilk plansız yıldur. Hangi sebep 
ileri sürüîürse sürülsün, bu gerçeği inkâr mümkün de
ğildir. Konu 1978-bütçesiyle birlikte grubumuz tara-
fırtdarı Anayasa Mahkemesine intikal ettirildiği için
dir ki, mevzuu burada kapatıyoruz. 

1978 yılı programı, mevcut Hükümetin hazırladı
ğı bir programdır; hedefleri, araçları, dengeleri ken
dileri tarafından yapılmıştır; uygulama da keza, ken-
!düerince gerçekleştirilmiştir. Bu Hükümet tarafın
dan geçen yıî başlarında hazırlanan bu programda, 
«(Program Döneminin öncelikli Sorunları», başlığını 
taşıyan bir bölüm yer almakta İdi. Benzeri, 1979 
programında nedense bulunmayan bu bölümde şöyle 
denilmekteydi: 

«Fiyatlar genel düzeyindeki yükselmenin hızı, 
1977'de artmış, fiyat artışlarının ekonomideki olum
suz etkileri yoğunlaşmıştır. Geçtiğimiz yıl, yani 1977 
yılı fiyat artışları daha önce görülmemiş ölçüde yük
sek ölmuştui'.» 

1977'de % 24,1 olan fiyat artışınla böyle denir 
ise, 1978 yılında meydana gelen % 52,6'ya acaba ne 
denecektir? 

Yine, 1978 yılı programında, «İthalat tıkanıklıkla
rı Ve zorunlu ithal mallarının zamanında ve yeterli 
'düzeyde sağlanamaması, yaftırımlann gedkmesine ve 
üretimin aksamasına neden olmaktadır.» denimiş 
idi, 

5 800 000 000 dolarlık ithalatın yapıldığı 1977'de 
ibunlar olmuş ise, % 21 oranında gerileyip, 
4 599 000 000 dolar olarak gerçekleştiği ilan edilen 
ithalat hacmi ile, 1978'de neler olmuştur acaba? 

Yine, 1978 programında, «1977 yılında ithalatın 
finansmanında kabul kredisi, mal karşılığı ithalat sis
temlerine başvurulmuştur. Miktarı büyük boyutla
ra varan tm tür borçlanmalar, 1978 yılı için ekonomi
ye dek bir baskı yaraltmaktadır»; denilmişti. 

Bu uygulamalardan 1978'de vazgeçildi mi? 
Bu soruları, istihdam, tasarruf ve benzeri konu

larda da sormak mümkündür. 

Yine, 1978 yılı programının girişinde, «Bu gibi 
ıgünü birlik ödemelerle, önlemlerle 1977 yıtoa dek 
son birkaç yıl yüksekçe bir büyüme hızı sağlanmış 
ise de, ekonomide savurgan ve uzun dönemli hedef
lere tutarsız bir politika izlenmiştir. Bu dönemde tü
ketimi teşvik eden tutumlar, sermaye birikimine yö
nelebilecek kaynakları sınırlandırmış, öte yandan ger
çekleştirilen sermaye birikim miktarı, yapısı ve içe
riği, kalkınmanın sürekliliğini sağlayacak nitelikte ol
mamıştır. Yapıdaki bu yetersizlik 1977 yılından baş
layarak, ülke ekonomisinin tam bir darboğaza girme
sine etmen olmuştur.» denilmekte idi. 

Bu ve bunun gibi örnekler, «enkaz edebiyatı» nın 
plan diliyle ifadesidir. Bu hatıriatalayı bir uyarı 
amacıyla yapıyorum. Bürokrasinin, hele Devlet Plan
lama Teşkilatı gibi tekndlk niteliği ağır basan ve bu
güne kaldarki uygulamalarda politika dışımda tutul
masına özen gösterilen bir teşkilatın, politize edilme
mesi gerekir; ağır şekilde politikaya ititaiş gözük-
meiklteidiir. 

Bunun, hem Devlet Planlama Teşkilatına, hem 
de bu teşkilatın teknik hizmetlerinden yararlanacak 
siyasi iktidarlara zararı vardır, faydası yoktur. Po
litik endişelerle fazla meşguliyet, eninde sonunda bu 
teşkilatın teknik yeterliliği konusunda şüpheler uyan
dıracak ve etkinliğini azaltacaktır; belki de bu nok
taya varılmıştır ıbdle. Aksi olsaydı, Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Hükümet tarafın
dan kabul edilen Dördüncü Plan ki, Türkiye'nin için
de bulunduğu koşullara göre bir eylem planı olarak 
nitelendMîlmektedir ve olağanüstü güç bir yılın dar
boğazlarının aşılması amacına dönük olarak hazırlan
dığı ifade edilen 1979 programı ortada dururken 
aynı Hükümetin bir de ekonomiyi kurtarma planı 
hazırlıklarına giriştiği yolundaki beyanlarını açıkla
mak mümkün olamazdı. Bu durumda, ya Hükümet, 
neyi planlayıp programladığını bilmemekte veya plan 
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ve programın ekonomiyi içinde bulunduğu durumdan 
çıkaracak tedbirleri getirdiğine kendisi de inanma-
maktaidır. 

Sayın rmlletvekilleri, 1978 yılı programının değer-
lendiriteesıi sonucunda ortaya çıkan durum, program 
hedeflerine ulaşılamadığı, ekonominin çolk kötüye 
gittiği, kalkınmanın durduğu, enflasyon hızında Cum
huriyet tarihlinde en yüksek düzeye ulaşıldığının so
nucunu göstermektedir. 

Şimdi, ekonominin belli başlı göstergelerine göz 
atarak, durumu aydınlığa kavuşturalım. 

1978 yılında Türk ekonomisinde % 6,1 olarak 
gerçekleştirilmesi öngörülen kalkınma hızı % 3 ola
rak gerçekleşmiş gözüküyor. Bu hız, planlı dönemin 
en düşük kalkınma hızıdır. Nüfus artış hızı bundan 
düşüldüğü takdirde, 1978 yılındaki kalkınma, sıfır 
hıza tekabül etmektedir. Bu ise, 1978 yılında vatan
daşın gelirinde hiçbir artışın olmadığı, Türk vatan
daşının, mevcudundan yediği anlamına gelir. Bu çok 
mühim bir olaydır. Çünkü, kalkınmanın temelini teş
kil eden yatırım, milli tasarruf, artan gelirin adalet 
içerisinde bölüşümü, dengeli kalkınma hep bu artışa 
bağlıdır. 

1978 yılında 5 milyar dolarlık bir ithalat program-
lanmMşken, gerçekleşme 4 599 000 000 dolar olmuş; 
böylece program, % 8 gerisinde kalmıştır, ihracat 
ise, 2 550 000 000 dolar olarak proigramlandjrılmış, 
2 288 000 000 dolar olarak gerçekleşmiş; programa 
göre, % 10,5Uuk bir gerileme söz konusudur. İtha
lattaki bu geri kalma, bütün sektörlerde, özelikle 
s/anaıyi dalında üretimin düşmesine ve kullanılmayan 
kapasitelerin meydana gelmesine, mevcut işyerlerinin 
kapanıp, işsizler ordusuna işçi ordusundan eklenme
lere sebep olmuştur. Böylece, işsizler sayısı artmış, 
yalnız îstanbuiPda 500 fabrika kapanmış, 100 bin va
tandaşımız işsiz kalmıştır. 

tşçi dövizi transferferi yılın ilk 10 ayında, geçen 
yıla nazaran % 6,5 oranında bir gerileme ile, 
788 Q0Q 000 dolar seviyesinde kalmıştır. 

Dış ödemeler dengesinde yapılması gereken dü
zeltmeler, başarılamamıştır. Özelikle taze para şek
linde dış kredi sağlanamadığı gibi, yabancı sermaye 
de gelmemiştir, 

Hemen hemen tüm sektörlerde üretim hedefleri, 
programlanan miktarların altında kalmış, hedeflere 
ulaşılamamıştır. Devlet Puanlama Teşkilatı tarafından 
neşredilen 1979 yılı programında, bakınız ne denmek
tedir: 

«1978 yık programında tarımsal üretimin % 4,1 
artması öngörülmüştü; gerçekleşme, tarım sektörü 
için % 4 olmuştur. 1978 yılı programında sanayi 
üretiminin % 8,8 oranında artması öngörülmüştü; 
ancak, döviz darboğazı nedeniyle gerekli dış alınım 
yapılamaması, kapasite kullanımının düşmesi, iç fi
nansman yetersizlikleri, yatırımların, programlanan 
süre içerisinde bitmemesi sonucu, üretim artışı prog
ramdaki % 8,8e karşılık % 2,7 oranında gerçekleş
miştir.» 

Bu ifadenin açık anlamı, «Biz, bir yıl sonra bile 
ne olacağını tahmin edemedik veya düşündüğümüzü 
gerçekleştiremedik» demektir. 

Böyle bir yanılma veya becerememe nasıl affedi
lebilir ve 1 yıl sonrasını göremeyen bir hükümetin ha
zırladığı plana ve onun uygulamasına nasıl güven 
duyuklbffir? Ayrıca burada, «sağlanamadığı» ifade 
edilen dövizi, gerçekleştirilemeyen ithalatı, gerçekleş-
tirüemeyen yatırımları yapacak olan kimdir? Her
halde, Hükümetten başkası değildi". Hükümetin kendi 
kendisinii şikâyet hadisesine de böylece, Yüce Mec
lislerimiz ilk defa şahit olmaktadırlar. 

Madencilik sektöründeki gerçekleşme, % 16,5'a 
karşı % 3,3; imalat sanayiindeki gerçekleşme, % 855'a 
karşı c/c 2,6 civarında kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, enerji sektöründe üretimde 
programlanan % 9,8'e karşılık, ancak % 7,8'lik bir 
artış elde edilebilmiştir. Bunun sonucu olarak fizik
sel üretimferdeki düşüşler şöyledir: 

1978 yılının ilk 12 ayında, 1977'nin ilk 12 ayına 
nazaran Devlet Planlama Teşkilatı tarafından neşre
dilen rapora dayalı olarak, 100 bin ton daha az taş
kömürü; 79 bin ton daha az, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı tarafından üretilen hampetrol; 44 bin 
ton daha az, SEKA tarafından üretilen kâğıt; 4 655 
adet dalha az otomobil; 18 626 adet daha az traktör; 
16 509 adet daha az kamyon ve kamyonet üretümÜş 
bulunmaktadır, 

'1978 yılı başında, bir önceki yıla göre % 12'den 
fazla elekîrik üreten Türkiye, 1979 yılı başında ancak 
c/c 5 civarında daha fazla elektrik üretmiştir. Bu nok
tada Sayın Maliye Bakanının dün yaptıkları konuşma
da, dünya ülkeleriyle mukayeseli olarak verdikleri 
elektrik enerjisi üretâmi değerlerine kısa bir açıklama 
getirmek istiyorum. OEOD ülkeleri içerisinde 1970 -
1977 döneminde Türkiye, kurulu gücünü % 120,15 
artırarak, Japonya'dan sonra gelen ikinci ülkedir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran % 55,9; İn
giltere'de % 38,54; Batı Almanya'da % 71,36'dır. 
Yani, Türkiye'nin uyguladığı enerji politikası, yurt 
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gerçeklerine uygun, denge fikrine uygun ve dünya öl
çeğinde ileri bir politikaydı. Yine, 1965 - 1976 yılla-

• n nazarı itibara alındığı takdirde, Türkiye, dünya ül
keleri içerisinde elektrik tüketimi artışı itibariyle bi
rincidir. Dünya ortalamasında bir önceki yıla göre 
artış c/c 1,1; Avrupa'da % 7; Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinde % 9; Amerika Birleşik Devletle
rinde c/c 6 iken, Türkiye'de bu oran °/c 15 olmuştur. 

1978 yılı yatırımlar bakımından talihsiz bir yıldır. 
1 246 600 000 000 tutarındaki 9 658 projeli 1978 yılı 
yatırım programının, Aralık 1978 sonu itibariyle ya
tırım gerçekleşmeleri, Devlet Planlama Teşkilatı ra
porlarına göre % 70'dir; yıl sonunda bunun % 75'e 
çıkacağı ifade edilmektedir. 

Bu tahminin gerçekçiliğinden şüphe etmekteyiz. 
Böyle olsa dahi, planlı dönemin en düşük yatırım 
gerçekleşmesi 1978 yılında meydana gelmiş bulunmak
tadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yakından 
takip edilen 204 önemli projenin 31 Aralık 1978 yılı 
itibariyle, yani tam yıllık olarak 52,6 milyar liralık 
harcama yapılmasına karşılık, 38,3 milyar liralık bir 
harcama yapılarak, % 72,9 oranında gerçekleştirildi
ğini görüyoruz. Bu projeler içerisinde süratle bitiril
mesi gereken termik ve hidrolik sanlbrallar, büyük 
demir - çelik tesisleri, çimento, gübre, şeker fabrika
ları, et kombinaları gibi, istihdamı artırıcı tesisler 
mevcuttur. Bunların, programda öngörülen nispetler
de gerçekleşememesi, hizmete giriş yıllarının gecikti
rilmesi, gelecek yıllarda Türk ekonomisinin daha bü
yük darboğazlara sürüklenmesine sebep olacaktır. Yi
ne bu projeler içerisinde Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolumuzun kalkınmasının bel kemiğini teşkil eden, 
Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi, çimento fab
rikaları, gübre fabrikaları mevcuttur. Bunlara baktı
ğımız zaman görülen durum şudur : Urfa, Sivas, 
Erzurum, Kars gübre tesislerine hemen hemen hiçbir 
harcama yapılmamıştır. Diyarbakır'da % 18, Adıya
man'da % 24, Bingöl'de % 8, Siirt'te % 43'tür; Ur
fa Şeker Fabrikasına hiç başlanmamıştır. Güneydoğu 
Anadolu Kalkınma Projesinde gerçekleşme % 69, 
K arakaya Barajında *-/c 27, Karababa Barajında 
c/c 32 civarındadır. 

Sayın milletvekilleri, enflasyon, yıl boyunca kuv
vetli bir tırmanma göstermiştir. Aylık ortalamalar 
nazarı itibara alındığında, 1974 yılında % 29,9 olan 
enflasyon hızı, 1975'te % 10,1 1976'da % 15,6; 
1977 yılında % 24,1 iken, 1978'de % 52,6'ya ulaş
mıştır. Böylece, planlı dönemde enflasyon rekoru bu 
Hü'kümet tarafından kırılmış ve Hükümet, pahalılıkta 

şampiyon olmuştur. Ankara geçinme endeksi 
c/( 53,3, İstanbul geçinme endeksi % 61,9 olarak te
şekkül etmiştir. Bunun sonucu olarak, zaruri ihti
yaç maddelerinde meydana gelen fiyat artışları kar
şısında, vatandaş ne yapacağını şaşırmış, görülmemiş 
bir geçim sıkıntısı içine düşmüştür. 

Bu. dön'emde bir adet tavuk 45 liradan 85 liraya, 
bir kilo et 60 liradan 120 liraya; 250 gram sana yağı 
4,25 kuruştan 8,75 kuruşa; yaş sebze 9 liradan 20 li
raya; meyve 10 liradan 30 liraya; zeytin, 35,50 liradan 
100 liraya; kuru fasulye 26 liradan 50 liraya; kömü
rün tonu 250 liradan 750 liraya, karaborsada 1 800 
liraya; odunun çekisi 350 liradan 500 liraya, kara
borsada 800 TL'sına çıkmıştır. Bunlar, Cumhuriyet 
döneminde görülmemiş fiyat artışlarıdır. 

Gittikçe hızını artıran sürekli enflasyon, para biri
mine verilen önemi kuvvetle düşürmüş, herkeste, 
eline geçen parayı bir an önce elinden çıkartıp, mala 
yatırma eğilimini yaratmıştır. Böylece, paranın el de
ğiştirme hızı artmış, enflasyon ortamı yerleşmiştir. 
Hızlı ve sürekli enflasyon, harcama - tasarruf denge
sini olumsuz yönde etkilemiş; milli gelirden tasarru
fa ayrılan pay düşmüş; özel yatırımlar hemen hemen 
durma noktasına gelmiş ve Devletin cari harcamala
rındaki artışlar, yatırımları büyük ölçüde azaltmıştır. 

Uygulanan bu yanlış ekonomik politikayla köylü, 
memur, işçi', esnaf, dar ve sabit gelirli vatandaş ezil
mişti 1'. 

Köylüye verilen taban fiyatları, bir yıl öncesine 
göre c/( !0 ila <:/e 25 artış şeklinde olmuş ise de, 
% 50'yi geçen enflasyon hızı, verilenleri alıp götür
müştür. 1977 yılında üç kilo buğdayla 1 metre kaput 
bezi alabilen köylü, 1978 yılında 6 kilo buğday satma 
mecburiyetinde kalmıştır. 1977 yılında 15 ton pamuk 
satarak bir traktör alan köylü, 1978'de 23 ton pamuk 
satarak bu traktörü ancak alabilmektedir. 

İşte, Hükümetin, köy ve köylüden başlattığı, baş
latacağını vaat ettiği kalkınma! Buna, «kalkınma» de
ğil, «kalkındırmama, fakirleştirme» derler. 

Memur, dar ve sabit gelirli dul ve yetim, tüm va
tandaş perişan olmuştur. 1979 yılı programı, bakı
nız ne diyor : «1978 yılında göstergelerde ve ek sos
yal katkılarda bir artış olmakla birlikte, memur gelir
lerinin yaşam koşullarına göre düşük düzeyde kal
ması yönünde bir etki yapmıştır.» 1979 yılı progra
mı, sayfa 80; yani, o da bizim gibi yalnızca şikayetçi
dir. Topyekûn muhalefet olduk galiba; o zaman ikti
dar kim olacak? 
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BAŞKAN — Sayın Ceyhun, iki dakikanız kaldı 
eiendin'.. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Bağlıyorum 
erendim, 

işçi fakirleştirilmiştir. 1978 yılında ilk defa ola
rak işçinin gerçök geliri 1976 düzeyine inmiştir. 1978 
yılında vatandaş 16 milyar liraya mal olan Tamgün 
Yasasına rağmen, hastane kapılarında beklemiş, has
tasına ilaç, hastasına röntgen filmi bulamamıştır. Böy
lece, I978'de düşünülen kaynaklar sağlanamamış, 
gayri safi milli hâsılada düşünülen hedefe ulaşılama
mış, mevcut kaynakların büyük bölümü tüketime git
miş, tasarruf hedefine varamamış, yatırımlar durmuş, 
dış ödeme dengesi açığı devam etmiş, enflasyon rekor 
düzeye ulaşmış, Merkez Bankası kaynakları aşırı öl
çüde zorlanmış, işçi, köylü, sabit ve dar gelirli me
mur ezilmîş, karaborsacı, vurguncu, aracı ve tefeci da
ha çok zengin edilmiş ve sayıları artmıştır. 

1978'de işlenen bu hataların acısını, Büyük Türk 
Milleti 1979 ve onu takip eden senelerde çekecektir. 
Bunun sorumlusu kimdir? Devlet Planlama Teşkilatı 
yanlış önerilerde bulundu da, Hükümet onlara uy-
duysa, Hükümet; veya önerilerde bulunmadıysa, bun
dan dolayı yine Hükümet sorumludur. Devlet Plan
lama Teşkilatı doğru önerilerde bulundu da, Hükü
met onları yanlış uyguladıysa, sorumlusu yine Hü
kümettir. Çareyi bulacak olan Hükümettir, bu çareyi 
bulmaya da mecburdur. Çünkü, Hükümete ken'd'îsi 
talip olmuştur, millet kendisine iktidarı vermemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1979 yılı Dördüncü Beş Yıl
lık Planın ilk uygulama yılıdır. Bu Plan üzerindeki 
görüşlerimiz, grup sözcümüz tarafından Dördüncü 
Beş Yıllık Planın görüşülmesi sırasında dile getirilm'iş-
ti. Adalet Partisi olarak, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planını, istikrar içinde büyüme, ekonomiye kendi 
gücüyle kendisini ileri götürme yeteneğini kazaridır-
ma, ödemeler dengesini ıslah etme, altyapıyı geliştir
me, çeşitli sahalarda üretimi yeterince artırma, me
deni imkân ve vasıtaları yurt sathına yayma, yeni bir 
endüstri hamlesini gerçekleştirme, tarımda yeni bir 
düzenleme sağlamayı ihtiva etmediği, bütün kaynak
ları harökete geçirmediği, ekonomiyi büyütme, ülkeyi 
ıfmar ve inşa etme, cahillik, sefalet, işsizlik ve çare
sizlikle tesirli bir şekilde müca'dele etmeyi hedef alan 
ilke, politika ve tedbirleri ihtiva etmediği için karşıyız. 

Ancak, sorumluluk duygumuz, bu plana dayalı 
olarak çıkartılan 1979 yılı programı hakkındaki gö
rüşlerimizi arza bizi mecbur 'kılmaktadır. 1979 yılı 
programında düşünülen 6,7'lik kalkınma hızına ulaşı

lamayacaktır. Gayri safi yurt içi hasıladaki c/c 7,3'lük 
hız elde etmek mümkün olamayacaktır. 

Sektörel hedeflerde düşünülen, tarımdaki % 3,8 
hedefine ulaşılsa bile, madenciliktekii % 10,7; ima
lat sanayiindeki % 10,4 ve enerjideki % 10'luk he
deflere ulaşmayı imkân dahilinde görememekteyiz. 

291,3 milyar Türk liralık sabit sermaye yatırımının 
nasıl gerçekleştirileceği bu programda belli değildir. 
1978Me 252 milyar Türk liralık bir yatırımın gerçek
leştirilemediği bilinmekted ir. 

Fiyat artışları devam edecek, enflasyon önleneme
yecektir; döviz darboğazları devam edecektir. Tüke
timin kısılması mümkün görülmemektedir. 

Sonuç olarak, 1979 Yılı Programıyla, 'Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, daha birinci yılında hedef
lerinden saptırılmıştır; uygulama sonucun'da bu sap
ma daha da artacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonuna gelmiş bu
lunuyorum. Buraya kadar vaki izahatımızla, 1978 yı
lının nasıl harcanmış bir yıl olduğunu ve 1979 yılı
nın hiçbir şey getiremeyeceğini ortaya koymaya ça
lıştık. 

Enkaz edebiyatıyla, petrol fiyatlarına yapılan zam
ların etkisinden bahisle, geçmiş dönemleri kötülemek
le bu meselelerin çözümlerini mümkün görmemekte
yiz. Türk ekonomisinin bu çıkmazdan kurtarılması, 
ekonominin iyi yönetilmesine, mevcut ve kıt olan za
manı iyi değerlendirmeye, ülkenin itibarını içeride ve 
dışarıda koruyacak bilgi, tecrübe ve güce sahip olma
ya, mevcut kaynakları dengeli ve istikrarlı bir şekilde 
ekonominin emrine vermeye ve siyasi istikrarı sağla
maya bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, kaynak ve denge fikrin'den 
yoksun, memleket ve millet gerçeklerine sırt çevirmiş, 
milletin arzu ve isteklerine cevap verme yerine, be
lirli bir düşüncenin dar kalıpları arasında ekonomiye 
yön vermeye çalışan böyle bir Hükümet ile Türk 
ekonomisinin düzlüğe çıkması, Türk Milletinin refah 
ve saadete kavuşmasına imkân görememekteyiz. 

Sözlerime burada son verirken, Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

1979 Yılı Bütçesinin Devlet Planlama Teşkilatına 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Milli Selamet Partisi Grubu Adına Sayın Temel 

Karamollaoğlu. 
Sayın Karamollaoğlu, söz süreniz 20 dakikadır; 

buyurun efendim. 
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MSP GRUBU ADINA TEMEL KARAMOLLA-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin görüşmeleri sı
rasında Milli Selamet Partisi Gru'bu adına fikirleri
mizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Planlama Teşkilatı 
kuruluşu Anayasa gereğidir ve Anayasa, Devlet Plan
lama Teşkilatına belli vazifeleri Anayasanın içinde 
vermiştir. Ancak, biz üzülerek ifade edelim ki, şu 
ana kadar Anayasanın, Devlet Planlama Teşkilatına 
vermiş olduğu vazifelerin içinde büyük bir eksiklik 
hissediyoruz. Bu hislerimizi, Hükümette bulunduğu
muz sıralarda dile getirdik; fiiliyata döktük; ancak, 
hükümet değişikliğinden sonra, yeni plan hazırlanır
ken, Anayasanın bir emri olan bu hususların yine bir 
tarafa itildiğini üzülerek müşahede ettik. 

Devlet Planlama Teşkilatının görevleri arasında, 
Anayasada bahsedilen hususlar şunları kapsamakta
dır : 

İktisadi faaliyetler; 
Sosyal faaliyetler; 
Kültürel faaliyetler. 
Eğer, kültürel fâaliyetleri biz sadece bazı bina in

şaatlarıyla ele almazsak, o zaman muhakkak ki, kül
tür faaliyetlerinin içine bizim manevi değerlerimizi 
sokmak mecburiyeti girer. Bunun için de, Milli Sela
met Partisi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
husus, hiçbir planın, manevi değerlere sahip olmayan 
insanlar tarafından yürütülmeyeceği hususudur. Eğer, 
bir millet, manevi değerlerinden yoksun ise, eğer bir 
milletin fertleri kendi milletinin manevi değerlerine 
hizmet etmek, onları korumak ve milletine maddi 
yönden de hizmeti kendisine bir vazife olarak gör
müyor ise, muhakkak ki, o milletin hükümetlerinin, 
devlet personelinin hazırlayacağı planlar ve program
lar sadece lafta kalacak, sözde kalacaktır. Bizler belki 
binaları inşa edeceğiz; fakat o binaların içinde bu 
Devlete ve millete faydalı faaliyetleri gösteremeye
ceğiz. Bugün memleketimizin içine düştüğü durum 
bunun bir aynasıdır. . 

Muhterem arkadaşlarım, Planın içinde birçok şey
ler var; arkadaşlarım rakamlar söyleyerek tenkitler
de bulundular; ben de biraz sonra bazı hususlara 
dikkatinizi çekeceğim. Ancak planın içinde, progra
mın içinde, ruh yok, inanç yok. Ruhsuz ve inançsız 
bir plan, aynen mezarlıktaki kadavralara benzer ve 
şimdiye kadar ele alınmamış olan bu mesele de, maa
lesef, kalkınmamızı geçmişte rakamlarla belki % 6 - 7 
seviyesine getirmiş olmamıza rağmen, bu memleketi 

yıkacak nesilleri de yine bu planların içinde kurduğu
muz üniversite ve okullarda yetiştirdik. O halde, 
bazı rakamların üzerinde çok sözler söyleyebileceğiz 
belki; fakat bu meseleyi, maalesef, yine sadece Milli 
Selamet Partili üyelerin Büyük Millet Meclisine arz 
etmiş olduğu hususlar olarak bu seferlik de Meclis 
tutanaklarına hapsedeceğiz; ama inşallah bir gün ge
lecek, o tutanafclardaki bu fikirler, bu memleketin 
kaderine hâkim olacak. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Allah korusun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
İnşallah. Işıkları gözüktü, ışıklan gözüktü. 

NURİ ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ne
rede gördün o ışığı? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Zamanı geldiğinde, bu memleketin içinde, AUahu 
Tealâ'nın izniyle, hazırlanan planlar da manevi esas
lara göre hazırlanacak, maddi planlar da, manevi esas
lara göre hazırlanmış olan plan sayesinde yetişecek 
olan gençlerin omuzlarında inşallah ikame edilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum, 
bugün Planlama, maalesef, kısır bir düşün ve düşünce 
ve çalışma temposuna girmiştir. Memleketin en mü
him meseleleri için tedbirler getirilmemektedir; Pla
nın içinde, memleketi yıkma noktasına gelen anarşi
den âdeta söz yoktur; bu anarşinin önlenmesi için 
hangi tedbirlerin alınacağına temas edilmemektedir. 
Sanki o tedbirler kendilerinin iflasıymış gibi, o ted
birlerden süratle kaçıyorlar, doktordan kaçan hasta 
gibi; ama bir gün, ister istemez o doktorun eline dü
şecekler ve o doktorun kendilerine tavsiye edeceği 
reçeteyi tatbik edecekler veya maalesef, belki sadece 
kendileri, belki de kendileriyle beraber koskoca bir 
milleti de beraber sürükleyip götürecekler. İnşallah, 
Alahu Tealâ, o zamanı kimseye göstermesin. 

Muhterem arkadaşlarım, Plan, hakikaten en bü
yük eksikliğini bu hususa, bu meselelere temas etme
mekle ortaya koyuyor; program da aynı şekilde. 

Şimdi Planlamanın ve planın iktisadi meselelerde 
ortaya koymuş olduğu bazı hususlara temas etmek 
istiyorum, 

Muhterem arkadaşlarım, size, inandığım şu husu
su önceden temin etmek isterim ki, biz, milletimizin, 
bu bütçeden çok daha büyük çaptaki bütçeleri bu
günkü imkânlarla hazırlayacağına inanıyoruz. An
cak, bu imkânları değerlendirmek gerek; bu imkân
ları tespit etmek gerek, bu imkânları yönlendirmek 
gerek. Şimdiye kadar biz, milletin bu imkânlarının 
değerlendirildiğine, yönlendirildiğine şahit olamadık 
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maalesef; fakat bütün bunlara rağmen, bütün bu kı
sır çekişmelerin içinde, kendi değerleri ile plan, daha 
önce hazırlanmış olan planlarla da mukayese edildiği 
zaman, kendisine nakzeder mahiyette. Bundan önceki 
plan dönemlerinde, yatırımların hacmini tespit edecek 
olan, Devletin, âdeta gücünü tespit edecek olan mar
jinal tasarruf eğilimi, daima % 35 civarlarında tu
tulmuş olmasına rağmen, % 16 seviyesinden yukarı
ya çıkamamıştır; bazan % 20*ye kadar ulaşmıştır. 
Ancak, birdenbire, 1978 yılında bunun daha da düş
tüğünü müşahede etmiş olmamıza rağmen, 1979 yı
lından itibaren, 5 Yıllık plan döneminde marjinal ta
sarruf eğilimi % 53 olarak tespit ediliyor. Batılı ka
fasıyla hazırlanmış olan bu plan, her ne kadar sos
yalist bir plan olarak önümüze getiriliyorsa da «Sos
yal içerikli» diyelim, tabir öyleydi her halde, bir plan 
olarak önümüze getiriliyor ise de - esas itibariyle ka
pitalist zihniyetle hazırlanmıştır ve kapitalist memle
ketlerde, eğer marjinal tasarruf eğilimi % 35'in üze
rine çıkarsa, üç şıktan birisi meydana gelir, diyorlar, 
eğer manevi değerler yoksa : 

1. «Millet ezilir» diyorlar. Çünkü, «ek olarak 
gelen kaynakların % 53'ünü yatırıma kaydıracağız» 
diyorsunuz. 

2. «O ezilmeye tahammül edemeyeceği için, is
yan eder» diyorsunuz. 

3. Veya bugünkü Hükümetin düşündüğü gibi, 
belki isyancıları zorla bastırmak, öbür taraftan da 
vergileri zorla artırarak, milleti zoraki bir baskının 
altında tasarrufa zorlamak eğilimini tutuyor. 

Zaten, Hükümetin hazırlamış olduğu bu bütçenin 
içinde en düşük gelirlilerin ezilmesinin sebebi, darge-
lirlinin ezilmesinin sebebi de buraya gelip dayanıyor. 
«Ben memura hakkını vermeyeceğim, üç sene önceki 
18 katsayıyı üç sene sonra, pahalılık yüzde yüz art
mış olmasına rağmen, vermeyeceğim ve bununla ya
tırımlara gideceğim» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi temin ederim ki, bu 
şartlar altında fakir ezilecektir; pahalılık artacaktır, 
zulüm artacaktır, millet isyana zorlanacaktır. Belki 
de - gazete sütunlarında bazan okuyoruz, «Böyle ya
parak milleti bir nevi de kışkırtmaya zorlayalım» 
diyorlar ve böyle anarşi önlenemeyecektir. Çünkü, 
her ne kadar esas sebebi oraya dayanmıyorsa da, 
anarşiyi körükleyenlerin elinde bulunan en büyük 
silah, şu anda, fakir zümrenin ezildiğine dair silahtır. 

Muhterem arkadaşlarım, hazırlanmış olan bu plan 
ve program, memleketin dertlerine deva olacak bir 
plan ve program değildir maalesef. Zira, bu plan ve 

programla dış ticaret açığının kapanması için bir ted
bir, ciddi bir tedbir getirilmemektedir; dışa bağlılığın 
önlenmesi için bir tedbir, yine getirilmemektedir; ge
lir dağılımının adaletli olması için de bir tedbir geti
rilmemektedir; biraz önce söylediğim gibi, anarşinin 
önlenmesi için bir tedbire ise, hiç temas edilmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, önce, dış ticaret açığının 
önlenmesi noktasında getirilecek tedbirlerin sözde 
kalmaması icabeder. Biliyorum, buraya gelecek olan 
kıymeti arkadaşlarım, bize, bütün bu tedbirlerin, pla
nın içinde yazılı olduğunu, programlarda olduğunu 
söyleyecekler. O planların içinde, o programların 
içinde o tedbirler senelerdir yazıldı; fakat o tedbirler
den şimdiye kadar bu millet hiçbir şey istifa etme
di ve o tedbirler zaten tatbik sahasına da koyulama-
dı. Tedbirlerin elle tutulur olmak mecburiyeti var. 
Bugün dış ticaret açığımızın içinde iki meseleye bü
yük ağırlık vermek mecburiyetindeyiz : 

1. ithalatı azaltıcı, fakat sanayii önlemeyici bir 
tedbir getirmek; yani, sanayi yatırımlarını bu tarzda 
kanal ize etmek. 

2. Dışarıda bulunan bizim 1,5 milyon, 2 milyo
na varan işçimizin dövizlerini bu memleketin içine 
getirebilmek. 

Bugünkü tedbirlerle, c/c 50 dış seyahat harcama
ları vergisiyle siz işçinin dövizini bu memlekete geti
remezsiniz. Ahmak mı, adam getirecek 25 liradan 
doları verecek, ama, kendisi ihtiyaç duyduğu zaman 
40 liradan alacak Devletten? Bizim insanımız ahmak 
değil ve getirmez de; ama o para, farklı yollardan 
Türkiye'ye gelir, kaçakçılık yoluyla gelir, bizim iste
mediğimiz sahalarda yatırıma, tüketime yönelir. Şim
diye kadar bu konuda ciddi hiçbir tedbir gelmedi; 
tutum da aynı istikamette devam ediyor. 

İkinci konu, dışa bağlılığın önlenmesi. Muhterem 
arkadaşlarım, 1,5 seneye yaklaşan bir zamandır kapı 
kapı dolaştık; dışa bağlılığımızı tescil ettirdik. İran' 
da bir Hümeyni çıktı, topsuz tüfeksiz, sanayisiz ve 
memleketinden 5 bin kilometre ötede İran'da toplu, 
tüfekli bir Amerika'nın, Batının müdafaa ettiği bir 
zulüm abidesini yıktı, 5 bin kilometre öteden. Biz, 
memleketimizin içindeki bütün imkânlarımız durur
ken, kurtuluşumuzu Amerika'nın, İngiltere'nin, İs
veç'in kapısında dolanmakla geçiriyoruz. 

Dışa bağımlılıktan eğer kurtulmak istiyorsak, 
memleketimizin ihtiyaçlarını karşılamak mecburiye
tinde olduğumuzu hatırımızda tutmalıyız ve o ihti
yaçları dahilden temin etmenin yollarını en kısa za-
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manda aramalıyız. Size reçete de verildi; «Ağır sa
nayi hamlesi» diye ortaya konulan hamle, bu hamle
dir. «Neden, Milli Selamet Partisi bu hamleyi baş
lattı?» diye, siz ille de bundan kaçma yoluna gidiyor
sunuz. Şundan emin olun, eğer siz bu hamleleri yü
rütün, bizi sizin yanınızda daima destekçi görecek
siniz. Şundan emin olun, siz bu hamlelere sahip çık
tığınız zaman, kendi kendinizi büyülteceksiniz. 

NURİ ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Taş
sız yerde çimento fabrikası mı kuralım? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Gayet tabii, sizin dediğiniz tarzda değil. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kur
duk, 11 tane kurduk. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
11 tanesinin değil, 18 tanesinin de taşı, toprağı var. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Uz
manlar yalan söylüyor o halde. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Uz
manlar yalan söylemiyor; maalesef, burada siyasile
rin çoğu yalan söylüyor bu konuda. Ben bunu söy
lüyorum; işte, KİT Komisyonunda tekrar tekrar 
söyledim; Sayın Sanayi Bakanı çıktı, «efendim» de
di, «bir yatırıma başlıyorlar; sadece binalar yapıl
mış, sadece sosyal tesisler yapılmış...» 

Muhterem arkadaşlarım, eğer siz Diyarbakır'a 
bir tesis götürüyorsanız, evvela sosyal tesisi yapmak 
mecburiyetindesiniz, bir. O memleketlerde yapılan 
bütün sanayilerin, çimentonun da üzerinde - arka
daşım söylediği için basa basa söylüyorum - hepsi 
bugün Devletin bu konuda yegâne yetkili yeri olan, 
makamı olan Maden Tetkik Arama Enstitüsünün ra
porlarına göre onlar kurulmuştur. Arkadaşım gitsin, 
tetkik etsin; fakat maalesef bir gerçek de, bugün Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü bu memleketin içinde 
bizim maden rezervlerimizi gereği gibi değerlendi
remediği, tespit edemediği için, arkasından yine çi
mento sanayiinin kendi uzmanlarının tespit etmesi 
neticesinde bazı yerler değiştirilmiştir. Biz fabrika
yı kurmak istiyoruz. Gerektiğinde, bir fabrikayı bu
radan alır, 50 kilometre öteye götürürüz; yiğitseniz 
siz de götürün, kurun; siz de kurun, yerini değiştirin. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kur
dunuz, kurdunuz! Kırıkkale'nin dışında başka kur
duğunuz yök. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Evet, ben biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın, Çimento Genel 
Müdürü, sizin tayin ettiğiniz Çimento Genel Müdürü, 

KİT Komisyonuna sunduğu raporda ne diyor? «Biz» 
diyor... 

NİZAM ETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Danıştay 
kararıyla geldi o. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Danıştay kararıyla değil. «Siz» diyor, o arkadaşı
mız, sizin Genel Müdürünüz, «eğer» diyor «biz bu 
memleketin içinde, önümüzdeki 5 sene içinde 22 çi
mento fabrikasını kurmazsak, biz çimentoda zor bir 
duruma düşeriz, kalkınmamızı yapamayız. Bunun için 
de bize lazım olan, 5 sene içinde 23,5 milyar Türk li
rasıdır.» 

Siz bir defa 5 yıl için 21,5 milyar lira koyuyor
sunuz, daha düşüğünü ve bunun içinde fabrika kur
mak değil, eskilerin bakımı da var - en az 5 milyar 
lira daha düşün - bunu kuruyorsunuz; arkasından da, 
1979 Yılı Programına, bu adamın istediğinin 1/4'ünü 
veriyorsunuz; 1 milyar 300 milyon lira; 4,5 milyar 
lira para istiyor. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Hiç merak etmeyin, bu Hükümet bulunduğu müd
detçe hiçbir şey yapılmaz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Mhterem arkadaşlarım, şunu söyleyeceğim size, sı
rası gelmişken söylüyorum; arkadaşlarım burada çık
tılar, traktörden, gübreden, uçak sanayimden bahset
tiler. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Esas, 
sorduğunuzu sizden soracağız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
KİıT Komisyonunda sordum, hakikaten bu memle
ketin içinde en çok üzüldüğüm konu şu : Kimseden 
hesap sorulmuyor, kimseden sorulmuyor. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sorulacak, 
sizden soracağız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bakın, nasıl hesap? Uçak sanayii için - ben bunu da
ha önceden, uçak sanayiinin altkomisyon başkanlığı
nı bize vermişlerdi, ehemmiyetli bir şey değildir diye, 
fakat ben önceden açıklamadım, arkasından da öğ
rendim, meydana çıkan neticeyi size söylüyorum - he
sap sormak lazım. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Hesabı 
sizden sormak lazım, sizden sorulacak. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Uçak sanayiinin bu memlekette kurulması için, göv
desinin % 90'ının, başta gövdesinin % 90'nının Tür
kiye'de imal edilmesi için İtalyanlarla bir anlaşma 
yapıldı, 60 uçak için, eğitim ve yakın destek uçağı. 
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Bu anlaşmayla biz, Türkiye'de uçak sanayiini kura
caktık; 60 tane uçağı ilk baştan montajdan başlaya
rak Ordumuza temin edecektik ve neticede de bu 
60 uçağı dışarıdan temin etmemizden 239 milyon 
Türk lirası daha kâr edecektik. 

YILMAZ BALTA (Rize) — Niye yapmadınız? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Haaa, ben, onu niye yapmadığımızın üzerinde şim
di durmuyorum, onu geçeceğim. O anlaşmayı imza
lamak için (Sayın Oğuzhan Asiltürk burada, Sayın 
Erbakan da bu Meclisin üyesidir) İtalyanlar bile Tür
kiye'ye geldi. Durduruldu... 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — İşinize gelmedi. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Bizim elimizde olmadan. 
SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Niye? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
O «Niye» yi ben bir tarafa bırakıp, şimdi size so
ruyorum.... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Bırak
mayın, gerçekleri söyleyin; açıklansın, ortaya dökül
sün. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) 
Ha, gayet tabii, açıkça söylüyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — Kim 
durdurduysa: neden durulduysa açıkça söyleyin, herkes 
bilsin. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Açıklarım, muhterem arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan gürültüler.) 

Dış güçlerin baskısıyla bu memlekette uçak sa
nayi durduruldu, Amerika'nın baskısıyla. (CHP sıra
larından gürültüler.) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Peki, kim 
durdurdu? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Kimse. 

NUR t ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kim
se, onu da açıkla. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, ikincisini söylüyorum... (CHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, iki dakikanız 
kaldı; rica ediyorum, lütfen toparlayınız efendim, 
lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

NİZAMETTİN ÇOBAN'(Kütahya) — Şimdi, ni 
ye yapmadınız, onu açıkla. " ' 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Pe
ki, kimdi durduranlar? Başbakan kim, Başbakan Yar
dımcısı kimdi, Sanayi Bakanı kimdi? Bunları da ko
nuş. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Yazıcıoğlu... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Şimdi, bundan önce, açıklıyorum, arkadaşım çok is
tediği için açıklıyorum... 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Açıkla, 
açıkla tabii. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bir : Evet... Bundan önceki Hükümetin başında bu
lunan Sayın Demirel durdurdu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Hah, 
şöyleee. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
İki : Onun ortaklarını da söylüyorum; Sayın Demir-
el'in durdurduğu karara bugünkü Hükümet icabet et
ti; Dördüncü Beş Yıllık Plana 5 yıl için 1 milyar 
Türk Liralık yatırım koydu. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Koyar, 
biz koyarız. 

Kim onun ortağı? Kim onun ortağı? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Eğer biz eşitlik sağlarsak, eğer onlara bir şeyler söy-
leyeceksek, hissenizi alın, hissenizi alın. Haa, hisseni
zi alın. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Biz ödenek koy
madık, ama siz koyduğunuz ödeneği kullanamadınız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, toparlayın, ri
ca ediyorum efendim, rica ediyorum, rica ediyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, sözlerimi toparla
yacağım. 

Bu memleketin içinde çimento için, gübre için 
Dördüncü Beş Yıllık Plana koyduğunuz para, konul
ması icap eden paranın yarısı, 1978 fiyatlarıyla söylü
yorum, bakın, rakamını da size vereyim. 

Gübre için koyduğunuz para 19,5 milyar lira, ko
nulması icap eden para, 1976 fiyatlarıyla 37 milyar li
ra, 1978 fiyatlarıyla 59 milyar liraya gelir ve eğer 
siz bu gübre fabrikalarını kurmazsanız, o gübreyi 
yine ithal etmek mecburiyetinde kalacaksınız; yine 
o gübre için gerekli dövizi ödeyeceksiniz. Dövizle 
gübre mi alırsınız,' gübre fabrikası mı kurarsınız? 
Aradaki tercih bundan ibarettir. 
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Muhterem arkadaşlarım, zamanım azaldığı için 
sözlerimi süratle özetleyerek geçiyorum. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun TAKSAN, 
TÜMOSAN, TEMSAN, TESTAŞ gibi, TÜSAŞ gibi 
bu memleketin bağımsızlığının, iktisadi bağımsızlığı
nın birer simgesi haline gelmiş olan bu tesislerin de 
faaliyetlerini felce uğratıyorsunuz ve üzülerek söy
lüyorum, planın içinde diyor ki, bugünkü KİT fonk
siyonları, KİT kuruluşları iflas etmiş iken, memleke
tin her sene boynuna 58, 60, 70 belki önümüzdeki se
nelerde 100 milyar lira yük getirecekken, yine ısrar 
ediliyor, deniliyor ki, «Bu «SAN» li kuruluşları da 
KÎT haline dönüştürelim» 

Muhterem arkadaşlarım, sadece kendi kendinize 
yazık edersiniz. Söz yığınları arasında bu çareler ge
tirilmiyor. 

Konuşmamı şu sözlerle bitiriyorum : Bugünkü 
hızlı enflasyon, yatırımları muhakkak menfi yönde 
etkileyecektir. Bütçe kaynakları, cari harcamalara ka
yacak, yatırımlar yapılamayacaktır; 1979'da bunun nu
munesini gördük. 

Bir hükümet düşünün ki, en mühim projelerle 
istihza ederek iktidara gelmiştir; onlardan bu pro
jelerin gerçekleştirilmesini elbette bekleyemeyiz. 

ithalatın kısılması da sadece yatırımları aksata
cak mahiyettedir. 

Uçak fabrikası için 4,5 milyar Türk liralık harca
mayı öngörmeyen Hükümet, uçak satınalınması için 
önümüzdeki 5 sene içinde 35 milyar lirayı asgari
den döviz olarak ödeyecektir. 

Traktör ve gübre için aynı durum meydana ge
lecektir. Traktör üretimi için tespit edilen 80 bin trak
tör kapasitesi yetersizdir; bunun asgari 1980'lerden 
sonra 150 bin seviyesine çıkartılması icap eder. Aksi 
takdirde, aradaki fark döviz olarak dışarı ödenecek
tir. Gübre için de durum aynıdır; eğer, gübre sa
nayiine 5 yılda sadece 19,5 milyar liralık yatırım ya
pılırsa, daha önce yapılması programlanan bugünkü 
değerlerle 37 milyar, 1978 değerleriyle 59 milyar li
ralık yatırım farkı, gübre satın alınarak, dışarıya dö
viz olarak ödenecektir. 

Plan ve programların esas hatası, kaynakların 
iyi tespit edilememesinden ve kaynak tahsisinin de 
gelecek yıllarda problemleri önleyici tarzda yapıla-
mamasındadır. Özel sektörün yapıcı gücü israf edil
mektedir. 

1977 yılı, her şeye rağmen kurtarılmış olan bir yıl 
olmasına rağmen, 1978 yılı kaybolmuştur; ancak 1979 
yılı da aynı akıbete duçar olacak gibi gözükmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konuyu daha dikkat
lerinize sererek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde 1978 yılı fiyatları ile 
yapılmış olan yatırımlar neticesinde 1 106 000 kişi
ye iş bulunmuştur; fakat Dördüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde «1 697 000 işçiye iş bulacağız» denili
yor. Yapılan yatırımlar ise, birisi 1 000 milyar ci
varında, birisi de 1 690 milyar civarında, yani Plan 
öyle bir hata yapıyor ki, bir işçiyi istihdam etmek 
için, toplam olarak, bundan önce 1 milyon liralık ya
tırım yapılmışken, Dördüncü Beş Yıllık Plan döne
minde «sadece» diyor, «900 bin liralık yatırım yapsak, 
kâfi.» 

Muhterem arkadaşlarım, bize gülerler; teknik iler
liyor; bundan sonra yapacağımız yatırımlar muhak
kak surette eskiye nazaran daha pahalı yatırımlar 
olacaktır, daha fazla yatırımla daha az insana iş te
min edeceğiz. Bu, büyük bir hatadır. Planın içinde 
bunun gibi asgariden 15-20 tane belli başlı hataları 
tespit ettim; ama zamanım, 20 dakikanın içinde hep
sini ortaya koymaya imkân vermedi; fakat bu Plan 
hakikaten dışarıda, Batılı gözüyle ciddi bir müessese 
tarafından incelense, bizim için gülünç bir plan ola
rak ortaya çıkar. Hiçbir hususta, yatırım konusunda, 
istihdam konusunda, sektörler arasında, üretim, ya
tırım konusunda bir denge getirmemektedir. 

Ne olmuş? Ben tahminimi söyleyeyim mi. Ön
ceden bir plan yapılmış, buna göre üretimler tespit 
edilmiş, arkasından denilmiş ki, «Biz bu yatırımları 
yapamayız, yatırımları kısın.» Ama üretimler eski se
viyede unutulmuş, işçi de eski seviyede unutulmuş. 
Böyle plan olmaz muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Her şeye rağmen, bu planın, milletimize, memleketi
mize hayırlı olmasını temenni eder, bu planın uygu
lanmasında da önümüzdeki plan dönemin de inanan 
insanlara vazife verilmesini Allahu Teala'dan niyaz 
eder, hepinize şükranlarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla
oğlu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Agâh Oktay Güner; buyurun efendim. (MHP sırala
rından alkışlar.) 

Sayın Güner, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 
MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜ

NER (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Grubum adına muhte
rem heyetinize saygılarımı sunuyorum. 
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Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi hakkında, bu 
teşkilatın kuruluş sebebi olan Türkiye ekonomisine 
yön vermek, siyasi sorumluluk taşıyan heyetlere al
ternatif, telkin ve tekliflerde bulunmak, ekonominin 
genel değerlendirmesini yapmak, ekonominin yapı
sıyla ilgili mümkün ve muhtemel gelişmeleri bildir
mek gibi ağır sorumluluğuyla ilgili konuları, bütçe
nin bütününde, ülkemizin genel ekonomik yapısıyla 
ilgili tespitlerimizi huzurunuzda ifade ederken dile 
getirmiştik. 

Üzülerek ifade ediyorum, Sayın Maliye Bakanı, 
bu kürsüye getirdiğimiz hiçbir meseleye, hiçbir prob
leme, hiçbir teklife ve tespite cevap vermemişlerdir. 
Bu tespitlerin doğruluğu, bu tespitlerin sağlamlığı 
hakkında iktidarın sükûnuyla takınmış olduğu tavır, 
üzülerek ifade edeyim, bizi fevkalade üzmüştür. 
Çünkü, bu acı tespitlerde iki büyük gerçek ortaya 
çıkmaktadır : 

1. Ekonominin genel yönetimiyle ilgili, Hükü
metin politikasındaki kararsız, isabetsiz ve bir seri 
yanlış tutum. 

2. Devlet Planlama Teşkilatının bugün fonksiyo
nunu yapamaz hale gelmiş olması. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan bu kürsü
ye geldikleri zaman, Devlet Planlama Teşkilatı do
kümanlarından değil; TUSİAD, Türkiye Sanayici İş 
Adamları Derneğinin dokümanlarından bahsederek 
muhalefete cevap vermeye çalışıyorlar. Planlama, ilk 
defa, bu iktidar döneminde bu hale getirildi. 

Biraz önce zarif bir üslupla konuşan değerli Halk 
Partisi sözcüsü, bizim çeşitli siyasi partilerden, eski 
plancılar olarak Parlamentoya gelmiş olmamızın, 
«CHP'nin Planlamada baskısının olmadığını göste
rir» dedi. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de plancılık, Birinci 
Plan Döneminde çok ciddi bir biçimde temelleri 
atılmış; İkinci Plan Döneminde altın devrini yaşa
mıştır ve hepimiz, bu kürsüye gelen arkadaşınız da 
dahil, Meclisin bünyesinde çeşitli gruplarda bulunan 
arkadaşlarımızın hepsi, İkinci Plan Döneminde Plan
lamada görev alanlardır. O dönemin belli özelliği, 
tek tip fikir, tek tip düşünce, olaylara tek tip doktri
ni açıdan bakış değildir. O günün siyasi iktidarının 
başarısında, çok yönlü alternatif çözümler getiren 
bir teşkilatın varlığı, Devlet Planlama Teşkilatının 
varlığı ağır pay taşır. 

Maalesef, 12 Mart'tan sonra, Devlet Planlama 
Teşkilatı hallaç pamuğu gibi atılmıştır; Planlamanın 
bünyesinde, ekonomiyi genel seviyede koordinasyona 

kavuşturacak Teşvik Uygulama Dairesi gibi birimler 
bakanlıklara iade edilmiş; milli seviyede düzenlen
miş projeler dağıtılmış; Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ni Yeniden Düzenleme Birimi bütünüyle kapatılmış 
ve Planlamanın bünyesinde elastiki bir personel po
litikası ile yetişmiş, ehliyet sahibi, kamu idaresinin 
diğer birimlerine ait görev almış uzmanların işine 
son verilmiş ve teşkilat maalesef yalnızca, tek fi
kirde şartlanmış, hiçbir tecrübesi ve kültür birikimi 
olmayan kadrolara kapılarını açmıştır. 

Türkiye'de planlı kalkınma döneminde bu mil
letin büyük fedakârlığı, bu Parlamentonun katkıları 
ve sorumluluk taşıyan hükümetlerin gayretleriyle, hiç 
de küçümsenmeyecek işler yapılmıştır; ama bu işler, 
bu başarılar hiç şüphesiz, ulaşılması icap eden he
deflere göre yeterli değildir ve yeterli olmadığı için, 
Türkiye bugün yeni birtakım sıkıntılar içerisinde, 
yeni ufuklar arayışı içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet kurulduktan 
sonra, üzülerek ifade ediyorum, Devlet Planlama 
Teşkilatına çok garip bir ruh geldi. 1979 yılı Prog
ramını hemen açtığımız zaman, Planlamanın, neden-
se Hükümetin reklamını yapmak gayretine düştüğü
nü görüyoruz. Bakınız, 1977 yılı Programının birin
ci bölümünde, «Genel Durum» başlığı altında, «1978 
yılı ekonominin iç yapısına çekidüzen vermeyi ve 
dış dünya karşısında kaybolan avantajları istikrarlı 
biçimde temin etmeyi amaçlayan politikaların geniş 
biçimde uygulandığı bir yıl olmuştur. Bu uygulama
ların sonucunda, Üçüncü Plan Dönemi başlarından 
beri giderek artan ödemeler dengesi açığı, önemli öl
çüde küçültülmüş ve bunun, ekonominin kaynak tah
sisleri üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, Planlama Teşkilatını hu
zurunuzda kınıyorum. Eğer, kendilerini siyasi ikti
dar bu biçimde yazı yazmaya zorluyorsa, o zaman 
siyasi sorumluluk taşıyan Planlama ile ilgililer birin
ci sayfada bu satırlara yer verip, Programın 90 ncı 
sayfasında 55 sayılı Tabloda genel denge durumu, 
gayri safi milli hâsılanın hemen altında «Dış açık 
1978'de 32 500 000 000, 1979'da 37 500 000 000.» 
Hani dış açık küçülmüştü? Demek ki, Türkiye'de do
kümanların birinci sayfasını okuyan sorumlular ol
duğu gibi, ileriki sayfalarını okuyan sorumlular da 
vardır. 

Bu tip sathi destekleme gayretlerine, Planlama, 
gireceğine, iktidarı lüzumsuz yere belli başarı ümitle-
riyle veya olmayan başarıları var kılma gayretlerine -
gireceği yerde, açık ve samimi teknisyen sorumluluğu 
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içerisinde, namuslu bir biçimde, «Hayır, dış açık bü
yüyor» diyebilirdi ve o zaman daha çok saygıyı layık 
olurdu. 

Benim belirtmek istediğim, bizim üzerinde dur
duğumuz konu, Planlama gibi teknik bir kuruluşun, 
başından sonuna dikkatli bir biçimde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Araştırma Bürosu, haline getirilince, si
zi kamuoyu önünde, Meclis kürsüsünde böylesine güç
lüklere ve böylesine tezatlara sokabileceğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Planlama Teşkilatı
nın bünyesinden ağır ağır, 2 yıla yaklaşan zamandır 
uzmanlara «git» denilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet 
Halk Partili tandanslı olmayan, sol kökenli olmayan, 
sol fraksiyonlara mensup olmayan çok değerli arka
daşlar ise, maalesef kızağa çekilmişlerdir. Planlama
nın, »Türkiye gibi, yetişmiş insanın çok az ve çok de
ğerli olduğu bir ülkede, uzmanları küstürecek yerde, 
hangi görüşte, hangi kalkınma stratejisinde olursa ol
sun, onların tecrübe birikimini ve kültürünü değerlen
dirmesi, son derece faydalı olur. 

Plan dokümanında gördüğümüz noksanları, yan
lışları, huzurunuza Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı müzakereleri sırasında getirdik ve üzülerek ifa
de edelim, hiçbir olumlu cevap alamadık. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet yeni bir moda ge
tirdi; bu moda, pireyi deve yapma, her şeyi reklam 
etme modasıdır. Normal yapılagelen hizmetler, KUP, 
KİP gibi isimler altında, reklam şirketlerinin faaliyet
leriyle âdeta, televizyona verildi. Bu noktada da Plan
lamayı, planlı kalkınma anlayışını tespit etmek müm
kün değildir. Eğer dünkü Türkiye'de, dünkü siyasi ik
tidarların dönemindeki planlı gayretleri yeterli görme
diğimizi ifade etmişsek, bu buradan söylenmişse doğ
rudur; bugüne hiç planlama yoktur. 

Şimdi soruyorum size : Program bütçe esasını 
kabul etmiş bir iktidar, bir hükümet, nasıl olur da 
Dördüncü Planda, kaynak kullanımı yönünden hiç
bir tutarlılık göstermeyecek şekilde, KİP gibi, KUP 
gibi projelere Bütçe Komisyonunda 3 milyar fazla 
ödenek ayırabilir? Böylece, plan ve program disiplini 
kalmış mıdır? Bu dağınık, israfçı kaynak aktarımıy-
la ekonominin disiplin altına alınması mümkün mü
dür? 

Değerli arkadaşlarım, üzülerek ifade edelim, 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, özellikle Sayın 
Başbakan, yetişmiş insanlara, karakter sahibi insan
lara, güçlü insanlara tahammül edemiyor. Ben şuna 
inanıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis
teki kadrolarından, bu Hükümetin on misli güçlü 

ve sağlam kadrolar çıkarılabilir. Nasıl ki, Hüküme
te, hergün kendisinin sırtına bir ağır yük olan yan
lışları yapan bakanları getiriyorsa, Planlamada da 
aynı taktik uygulanıyor, bürokraside aynı taktik uy
gulanıyor; «Bana baş sallasın ve etrafımı bir dalka
vuklar meclisi halinde çevirsin» diye, vasıfsız insan
lar, Devletin kilit noktalarına getiriliyor ve bundan 
da ilk önce Sayın Başbakan kendisi eriyor. 

Değerli arkadaşlarım, kendimizi aldatmayalım, 
1978 yılı ekonomide bir kayıp yılıdır, planlamayı ko
nuştuğumuz için, ekonomide kayıp yılıdır; diğer ka
yıplarını söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, 551 500 000 000 lira maliyetli 
204 proje var gündemde. 31 Aralık 1978, Devlet 
Planlama Teşkilatı raporuna göre, nakdi gerçekleş
me, % 72,9. Yatırım değrlendirmesinde, programda 
yapılan kaynak tahsisini ve nakdi gerçekleştirmeleri 
esas almak mümkündür; fakat birçok hallerde nakdi 
harcama, projenin ikmal edilmesi nispetini ölçmez. 
Bahsedilen raporda fiziki gerçekleşme, nakdi gerçek
leşmelerin çok altındadır; bu, yatırımların hedeflerine 
varamadığını göstermektedir. Fiziki gerçekleşme oran
ları, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda % 26.1, 
Sümerbank yatırımlarında % 28.7' tiler Bankası ya
tırımlarında % 25, TÜMOSAN'da % 25.3, TAK-
SAN'da r/r 31,4, Hava Meydanları ve Akaryakıt Te
sisleri İnşaatında r/c 34.0'dır. 

204 kritik projeden geri kalan 122 adet proje için 
DPT, fiziki gerçekleşme oranı dâhi veremiyor, kar
şılarına bir çizgi koyuyor. 

Aziz arkadaşlarım, TEK yatırımlarında ise, sıra
sıyla, gerçekleşmeler % 7.4, c/c 1.6 - 1.7 v.s. 

Sayın milletvekilleri, eğer bu gidiş devam ederse, 
Sayın Ecevit, yatırım ve kalkınmanın değil, yıkımın 
Başbakanı olarak siyasi tarihimizde yerini alacaktır. 
Bizim, Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatından 
beklediğimiz en önemli konu, hükümeti uyarmasıdır. 
Bir ülkede, o ülkenin milli parasını bir siyasi iktidar 
bir yıl içerisinde % 80 düşürür ve hiçbir olumlu so
nuç alamaz ise, o siyasi iktidar, Anayasanın kendi
sine vermiş olduğu hükümet etme görevini kötüye 
kullanmış demektir. Devlet Planlama Teşkilatı, eğer 
bu para politikasının tespitinde Hükümeti uyarma
mış ise, alternatif teklifler getirmemiş ise, Hüküme
tin birgün kendisinden sorulması muhakkak Yüce 
Divanlık bu suçuna ortak olmuş demektir. 

İkincisi, aziz arkadaşlarım, planı aldınız iktidar 
olarak, hükümet olarak, tekrar getirdiniz; Dördün
cü Plan, modeli yönüyle, muhtevası yönüyle demi-
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yorum, plan modeli yönüyle, salt model açısından 
hiçbir yenilik getirmedi ve planda yalnızca kuramsal 
yapı değişikliğinden bahsedildi; hatta ve hatta, üzü
lerek söyleyelim, planın stratejisinde bile planlama 
başarılı olamadı, stratejiler 5'i buldu. En sonunda 
Sayın Başbakan herkese mavi boncuk dağıtan, kabi
nenin bütünlüğünü koruyan ama plan stratejisi ol
mayan bir belgeyi bizzat kendisi yazdı. 

Planlama, Dil Kurumu değildir. Dil Kurumu, 
Türkiye'de belli bir dil anlayışını savunuyor; şu an
da oraya hâkim olan kadrolar sebebiyle; planlama, 
halkın konuştuğu dili, bizim konuştuğumuz dili yaz
malıdır. Plan dokümanını öylesine uydurma, öylesi
ne yanlış, zevksiz kelimelerle yazıyorlar ki, okuyan 
bir insanın anlaması mümkün olmuyor. 

Aziz arkadaşlarım, hiçbir 'kamu dairesinde, bir Dil 
Kurumunun görevini yapma yetkisini görmüyoruz. 
Aldığınız maaşlar, Planlamaya verilen milyonlar, 
bu filikana milletten alınan vergiyle veriliyor. Öyleyse, 
mite'tiin dilinde kömuşmayıa ve önce millete hitap 
ötmeye mecbursunuz. 

Salyun 'mıilletiveikli'leiri, sorduk, cevap alamadık; 
tekrar sioruyiaruim ve 'bilhassa ırica ediyorum, Sayın 
Başbakan Yardıimpısı lütfeder ide, şu marjinal tasar
ruf oranının 1977'nin !% 14,10'undan, + % 53,8'e na
sıl yükseleceği nti açıklarlar mı? Neden Hükümet bu 
ıköniulda bir tek cevap vermek lüzumunu duymuyor? 

Aziz arkadaşlarım, bu prograim, bu plan ve bu 
bütçenin belkemiği buradadır., ama AET ile münase-
betlerıiniizii dondurur, sonra da AETtlıeıı gider 8,5 
milyon dolar ikreidi isterseniz veya daiha değişik ra* 
kaimtarlda kredi talep ederseniz, aldığınız netice bugün 
kalmjuoyunia açıklanır. Devlet Planlama Teşkilatı hiç
bir problemi, ihiçbir geMşlrnıeyi dondurmanın yanında 
olmamalıdır; akisine, dlinamlik bir gayrîatle yeni açıl-
matarı ve yeni ihtimalleri devamlı bir biçimde Hü
kümete sormalıdır. ıBm % 53,8 marjinal tasarruf ora-
nı nıasıl gerçekleşecek? Ne ile gerçekleşecek? 

Değerli arkadaışlanm, Planlama, geleceği görebilme 
sanatıdır. Bu sebeple, planlama, modern matematiğin 
en iteri tekniklerini kullanır. 

Şimdli, bir Hükümet var; bu Hükümet «kamu gi-
r'işıimciliği» diyor; programda, dikkatle okudum; an
latırlarsa dana ûıyi anlamaya çalışırız; planda da da-
ğıtîllimış. 

Aziz; arkadaşlarım, 110 milyar lira Hazineye yük 
geitliren bir kamu kjesimiyîe siz; eifconomiye, % 70( ora-
nınldıa enflâsyonun dönt nala gittiği bir ülkede nasıl 
şekjil vereceksiniz? Devlet Planlama Teşkilâtının 1979 

Programı, Dörıdüncü Plan da dahil, bu konuda do
yurucu, (aydınlatıcı helmen hemen hiçbir şey getirmi
yor. 

Plancıları buhurunuzda göreve davet ediyorum: 
Hükümete doğruyu söylemelidirler, Hükümete kurta
rıcı çareyi söylemelidirler; Hükümete, Kamu tkıtisaldi 
Teşebibüskırinlde neı yapılırsa 'başarılı ola'bileceğjirii söy-
lemıelidliırilıer, Yoksa, kaynaklan devamlı bir biçimde 
eritmekle Planlama, Hülklüimjeti bir başarısızlıktan di
ğer bir başıarıısızfliığa ğötlülrür. 

iSaym miletvelkiJleri, ıKİTUerdekli 'kaynak kullanımı 
son derece düşüktür ve geçtiğimiz yılda da maalesef 
bu düşımıe artmıştır. 'Planlama, acaba kaynak kuTılanı-
nunda ve kapasite fcullanıimiund'a ne düşünüyor? Plan
lama, yalmız kendffsıine problem (Sorulan, cevap alınan 
Ibir, kuruluş değiflidiir. Türkiye'nin bir erozyon mese
lesi var, Türkiye'nin bir kredi dağılımı meselemi var, 
Türkiye'de Ibir; vergi politikası var.. 

IBütlün bu konularda ve bilhassa Sosyal güvenlik 
tödbirlerdnıde, Planilama bir suskunluk içerisindedir. 

Sayın, milietvek|illeri sosyal 'güvenlik sistemimiz 
çökmek ü|zerediir, Yüjce Meclisin 'diklkatine arz ediyo
rum; bakınız, Emekli Sanjdığımız, üçim'de bulunduğu
muz yıl değil, 1978 yılında almıaktıa olduğu primlerin 
tamamını maaş olarak ödemektedir;. Değeri arkadaş
larım, Emekli Sandığı, aldığı primlerin >tiamaimını 
maaş olarak ödüyor, Sosyal Sigortalar Kurumu 28 
milyar lira toplayıp 19 milyar lira emeklilik maaşı 
ödüyor; ama sistemin başlanfgıç yılı itibariyle, esas 
(emeklilik 'dönemleri örçümıüadeki yıllarda başlayacağı 
için ve aradaki (fark, da uzpn d|ön«lm!de dlönüş ümidi 
az, gelini 'dülşlülk, konut kredileriyle harcanima duru
munda bulunduğu için, Sosyal 'Sigortalar Kurumu da 
büyük bir mali darboğaza girmek üzere, Daiıa 1Q 
yıllık ömrü olmayan Bağ-Kur, 1978 yılında topla
dığı primi maaş olarak, öder duruma gelmiştir. Vakit 
çok dar oddüğu içlin, huzurunuzda rakamları vere
miyorum, Önümüzdeki yılDar, bu slıstem, Kaımu İkti
sadi Teşdbıbüsleranİn Haaineye yüklediği büyük kül
fetle, sosyal güvenlik sistema 'olarak Devletin omuz
larına, gelirse, Planlama ne çare verebilecektir? Ne 
çare söyleyebilacekiir? Bu meseleleri düşünüyor mu? 

Erozyon, her yıl vatan coğrafyasından) bir Kıb
rıs kadar toprağı alıp gidiyor. Tarım yapılan eroızyon-
lu alan 16 200 00)0 hektar; tarım, yapılamayan eroz
yondu aâan ise 52 7C0 CfljOI helktardır. 

Saiyın miHeıtvekilİeri, Planlama, acaba, 1,5 müyon 
hektarı orman içi otaak üzere, 104 milyon hetktar 
ımeralnııı % 75'nin bozulduğu ve buralardaki hayvan 
yetiştiriciliğinin, orman ağaçlarının yapraklarına, fcüt-
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ikilettin yapmağına dayalı olarak günümü gün, ettiğini, 
büylüık, .»bir protein açığı içinde 'bulunan Türlkıiyeıniin 
hangi milli seviyede hazırlanmış mera ve hayvancı
lık pröjeii'/yve 2 OİCÖ yılında 7Q milyonla yakın nüfusu-* 
mu heiîiîeydbilteDeğini diü'şiünlüyior? 

Planlatmanın. güçlü olduğu döneimlerde, bütün 'bu 
kamular rapor hafin,® göttirilir, kfaimüoyuna açıklanır-
ıdı. Bir küfcım uzmanlar, bu naporları el altımdan siyasi 
kadrolara uilaşıtınmayı marifet halime getirtmişlerdir. 
ıBu bence, ummamın, uzmanlık kişiliğiyle hağdaşıirıi-
nıası m|üımlk|üini olimajyaın bir tavıir«dır. ıBkim t'alldbimiz, 
ibu çiçdk ciddi konuların, bu çok ömiamüii konularım top-
Halkta, insanda, sosyal •g'üjvenjKMe, kamuoyuna, Hükü
met eltiyle, 'Paırfaimjentıo aracılığıyla Planlatma taraifın-
dan açıklanimıasıdır. 

Değerj'ıi arlkadaşlanım, maalesef, Planlama, vergi 
tenıuınllaiFi konuısundlaki tavrımı da orffiaya koyaımamış-
ıtır veya 'ortoiya koyduğuna dair faiz© ülaişmış herhangi 
ibir dclkü'man ve bilgi yoktur. Oavkıt Planlama Teşki
latı, nasıloluyior d'a, emekçiyi ezen, örmeği ezen, Türkü-
yedsiki gel/ir dağılımımı kökümden perişan eden böy'e 
bir vergi basarısın!!, kamuoyuna, «emecin yanında.» 
diye talkdim eden Siyasi iktidarı uyandırmıyor? 

Aziz arkadaşlar im, 'konuyu biraz raikamlar'a ele 
ulahm. Balkınız, Türkiye'de kıdem ıtarıminatı, b:u Fur-
lamemjtonun kabul ektiği >ve işçilerin en önemû,' güven 
kaynağı. Siyasi iktidar, işçiden oy alarak, '.işçiye uma.: 
•vererek Hükümet olmuş, Parlamentoya göimij'ş enz-o-
lilklîe; aımıa hu kıdem tazminatına vergi gat i Kld'ğ'n i 
görüyoruz. Ayrıca üe railer.. 

BAŞKAN —; Sayın Güneır, 2 dakikanız kaldı efen
dim,, liüitfen^ 

AGÂH AKTAY GÜNER (Davamla) — Ne kadar / 
af endi Jm? 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — 2 dakikanız da 
geçti efendiım. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Rahat
sız tdiyorısaım hemen susayım? 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — EstağfurruKah, 
imömmumiyeitle dinliyorum. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Te-
işeklkûrî ederin. . 

Değerli arkadaşlarım, şimdi düşününüz; tasarıya, 
göre bir tüt efk gelir sayılan fazla çalışıma, prim, seya
hat ve yolluk, ödiamelsrıi farkı, ak ders ikriamıiyderiniin 
ödetmjei'etrinıiıru foplalm tutan 6Û bin lirayı geçarse, faü 
ödetmelerin faetfbiri ayrı ayrı vergilandirtilecektir. 

Bu ek ödemenin yıllık toplamı 60 bin lirayı aşıyorsa, 
aylık esas ücret ile yan ödemeler birleştirilecek ve 
toplam üzerinden vergiiendirilecelktir. 

Bu vergi tasarısı, bütünüyle emekçi kesiminin 
aleyhinedir ve Türkiyedeki mevcut vergi düzenini da
ha kötü bir biçimde, daha çarptırıcı bir biçimde, dar-
gelirlilerin ve emekçilerin üzerine yıkmaktadır. 

Hükümet şu ana kadar sol perdeli ekonomi poli
tikasıyla tekelci kapitalizmi geliştiren ve Türkiye eko
nomisine en büyük zararı vermesi mutlak ve muhak
kak olan bu sistemi güçlendiren bir tavır içerisinde
dir. Biz, Devlet Planlama Teşkilatının bu vergi ko
nusuna çok ciddi bir biçimde eğilmesini ve Türkiye-
yi kurtaracak bugünkü vergi aksaklıklarını düzelte
cek ve modern bir devlete, emekçiyi ezmeyen, ka
zanmayı öldürmeyen; ama servet birikimini: lüzum
suz bir biçimde ekonomiimin dışına atan vergi düze
nini kurtaracak teklifleri bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şehirleşme konusunda Dev
let Planlama Teşkilatı suskundur. Türkiye'nin bütün 
meselelerinin kökeninde, sahip olamadığımız şehir-
le*mc yatıyor. 1.981'de % 52 nüfusumuz kentlerde 
yaşayacak, nüfusumuzun 'c/c 30'u 5 büyük şehirde 
yaşayacak. Sosyologlar, sosyal bilimcilerin «kültür 
şoku» olarak tarif ettikleri, kökünden, kökeninden, 
kır alanından kopmuş, kent hayatına uyamamış in
sanın problemleri üzerinde ciltler dolusu yazar araş
tırma yaparken, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye' 
nin içerisinde bulunduğu bu büyük değişmeye göz
lerini kapamış, hangi tedbirlerle, nasıl, nerede insa
nımıza sahip olabileceğimizi ve onu mutlu kılacağı
mızı kamuoyuna söyleyemez hale gelmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, fiziki yatırımlarla bir ülkenin 
maddi planda kalkınması mümkündür; ama insanı
na kültür politikalarıyla ve insanı insan yapan de
ğerlerle eğilmeyen stratejilerin, insanları mutlu kıl
ması düşünülemez. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak, Devlet Planlama Teşkilatının etkin ve güçlü 
bir biçimde kalkınma problemlerine, sosyal mesele
lerimize çok yönlü alternatif teklifler ve çözümler 
getirecek bir kafa ve gönül zenginliği içerisinde, ge
rekli şahsiyet sağlamlığına kavuşturulmasının kurta
rıcı çare olduğunu ifade ediyoruz. Devlet Planlama 
Teşkilatının, bugün Hükümetin çok şikâyetçi olduğu 
konuda da şu 3 rakamı Hükümete bildirip bildirme
diğini soruyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet, banka kredilerinin 
dağılımından şikâyetçidir; ama, elle tutulur tek sağ
lam bir tedbiri 14 aya rağmen getirememiştir. Türki
ye'deki banka sisteminde, 44 kuruluşun 19'unun yö-
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netiminde, hükümet söz sahibidir, hangi hükümet 
olursa olsun. Bu, 1977 yılı sonu itibariyle, mevdua
tın ı% 64'ü, Hükümetin söz sahibi olduğu bu 19 ku
ruluşta toplanmıştır ve kredilerin % 82'sini de yine 
bu kuruluşlar dağıtmıştır. Yönetimine sahipsiniz, mev
duatına sahipsiniz; sonra bundan şikâyet ediyorsu
nuz. Sebep? Sebep hep aynı. Yeteneksiz militan ta
yinlerle bütün bu meseleler size çoik değişik ve yan
lış intikal ettiriliyor; Hükümet, kendi elindeki yetki
leri bile kullanamıyor. 

Sayın milletvekilleri, 1979 yılı mali Bütçesinin 
Devlet Planlama Teşkilatına bir uyanış, bir diriliş 
bütçesi olmasını temenni ediyor, Yüce Heyetimize 
saygılar sunuyorum. (MHP, AP ve MSP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Efendim, Adalet Partisi Grup Başkanvekilliğinden 

bir önerge aldım : 

«Sayın Başkanlığa 
Milli Selamet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Temel 

Karamollaoğlu madde tasrih edereik, «uçak sanayiin
de lisans anlaşmasını dış güçlerin tesiriyle Süleyman 
Demirel imzalatmadı»ı demiştir. Bu bir ithamdır. Du
rumu Grubumuz adına Sayın Ekrem Ceyhun cevap
landıracaktır. Gereğini saygıyla arz ederim» demiş
ler. 

Sayın Ceyhun, yerinizde bunu lütfedebilir misiniz 
efendim? 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kısaca kürsüden arz etmek istiyorum. 

içerisinde, bilhassa Milli Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığının görüşünü alma mecburiyetinde 
bulunduğu için ağırlık taşımaktadır. Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü belirlenmedikçe, Milli Savunma 
Bakanlığının, siyasi bir organ olarak katılması müm
kün olamamaktadır. Durum budur. 

Sayın Demirel tarafından durdurulmuş herhangi 
bir işlem söz konusu değildir. Tekrar ifade ediyorum, 
bugün dahi bu lisans anlaşması yapılabilmiş değil
dir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 

Sayın üyeler, Eski Sanayi ve Teknoloji Balkanı 
Sayın Oğuzhan Asiltürk, tarafından da verilmiş bir 
önerge var; diyorlar k i : , «Uçak sanayii iıîe ilgili ola-
raik yapılan münakaşanın yanlış zemine oturmaması 
için açıklama yapmak istiyorum. Zira, mesele 1974 
yılına kadar uzanmaktadır. Gereğini rica eder, say
gılar sunarım.» 

Sayın Asiltürk, önümüzdeki Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bütçesinde bu hususu açıklamasını Gru
bunuz adına eğer temin ederseniz, daha isabetli olur. 
Şu anda sizin konuşmanızı gerektirecek bir husus 
yok. 

Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan, yalnız Sanayi ve Telknoioji Bakanlığı adına gö
revli arkadaşımız, tabii o, hazırlığını yaptı. 

BAŞKAN — Efendim, tabii, Grubunuz adına da 
eğer bu durumda bir yanlış bir zemine oturtması 
varsa, o zaman tasrih buyurabilirsiniz; rica ediyorum 
efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Mesele 
Grubumuz adına değil; mesele, münakaşanm Türk 
kamuoyuna yanlış aksettirilmesii şeklinde bir değer
lendirme olarak, dikkat buyuruyorsanız, Grup adına 
değil, eski bir bakan olarak açıklamanın faydalı ola
cağını zannediyorum, eğer mümkün görürseniz. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda açıklamanızı ge
rektirecek bir durum göremiyorum. O itibarla, özür 
dilerim, teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

Efendim, şahısları adına lehinde Sayın Altan Tu
na?.. Yok. 

Sayın Hasan Ali Dağlı?.. Yok. 
Sayın Çağlayan Ege?.. Yok. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 30 dakika efen

dim, 

BAŞKAN — Kısaca rica ediyoruz efendim, bu
yurun. 

AP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyele
ri; 

TUSAŞ, Türkiye Uçak Sanayi Anonim Şirketi, 
1973 yıllında kurulmuştur. 1974 ve onu takip eden 
yıllarda Yönetim Kurulu teşekkül ettirilememiş 
1975'ten sonra Yönetim Kurulu teşekkül ettirilmiştir. 
TUSAŞ Yasasına göre, TUSAŞ ite ilgili anlaşmaların 
yürürlüğe girebilmesi, Sanayi ve Teknoloji, Maliye 
ve Mildi Savunma bakanlıklarının müşterek görüşü
ne, yani görüş birliğine bağlıdır. 

Sözü edilen lisans anlaşması üzerinde bu 3 ba
kanlık bugüne kadar anlaşamadıkları cihetledir ki, 
anılaşma yürürlüğe girememekte veya lisans alınama
maktadır. Görüldüğü üzere, konu Bakanlar Kurulu
nu dahi değil, Bakanlar Kurulu içerisindeki 3 bakan
lığı ilgilendirmekte. Gayet tabidir ki, bu 3 bakanlık 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Devlet Planlama Teşkilatının 1979 yılı Bütçe ta
sarısı üzerindeki görüş ve eleştirilere Hükümet adına 
yanıt vermek için söz almış bulunuyorum; hepinizi 
sıaygı ile selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın mıiietveki'lleri, 15 yıllık 3 
plan dönemini geride bıraktık. Bu planların birbiri
ne benzer hedefleri vardı, amaçları vardı; örneğin, 
bu planların hepsinde, Türkiye'de milli gelirin yılda 
ortalama '% 7 artırılması hedef alınmıştı; bu plan
larda, ekonominin dış kaynaklara bağlılığının gideril
mesi amaç alınmıştı; bu planlarda, işsizliğin ortadan 
kaldırılmıası hedef alınmıştı ve yine bu planlarda, 
gelirin bireyler ve yöreler arasında adaletsiz dağılı
mının giderilmesi hedef olarak alınmıştı. 

Bütün bu alanlarda olumlu ve olumsuz yönleriy
le bazı gelişmeler oldu; fakat Dördüncü Beş Yıllık 
Plana girerken, bu sorunların bazılarının hafifletil
mesi bir yana, ağırlaşmış olarak önümüzde durdu
ğunu görüyoruz. Örneğin, 1979 yılı başında Dördün
cü Beş Yıllık Plana girerken, Türkiye'de işsizlik, 
planlı dönemin başına göre artmıştır; yine Dördün
cü Beş Yıllık Plana girerken, ekonominin dış kay
naklara bağlılığı, planlı dönemin başına göre daha 
fazla artmıştır; dış ödemeler dengesi ve açıkları da
ha fazla artmış ve dış ödemeler dengesi, Türkiye'nin 
önemli bir darboğazı haline gelmiştir; temel girdiler
de darboğazlar ortaya çıkmıştır; örneğin, enerjide, 
limanda, demiryollarında, hava meydanlarında Tür
kiye'de darboğazlar ortaya çıkmıştır ve nihayet Dör
düncü Beş Yıllık Plana girerken, ekonomide fiyat is
tikrarsızlığı ortaya çıkmıştır. 

Bu sorunların bir kısmı, elbette ki yapısaldır ve 
bunlara çözüm elbette ki, zaman gerektirir. Çünkü, 
uzun yıllar uygulanan ekonomik ve sosyal politika
ların Türkiye'yi getirmiş olduğu noktadır ve bunla
ra öyle bir yılda, iki yılda çözüm, kolay kolay geti
rilemez; ama bir kısmı konjonktüreldir, bunlara el
bette iki, kısa süre içinde çözüm getirilebilir veya 
bunların hafifletilmesi yolunda adımlar atılabilir; 
ama bu konjonktürel olan sorunlarda bile, temelin
de bazı yapısal sorunlar yatmaktadır. 

Bu nedenle, Dördüncü Beş Yıllık Plan, Türkiye'nin 
oldukça güç bir döneminde ve önemli sorunlarla kar
şı karşıya bulunduğumuz bir ortamda hazırlanmıştır. 
Bu planın uygulanması da, uygulamasının izlenmesi de 
oldukça güç bîr döneme rastlamaktadır, özellikle, 

1970'li yıllardan sonra dünyada beliren, petrol baş
ta olmak üzere, birçok alamda beliren yeni gelişme
lere göre, birçok ülke gerekli önlemleri alırken, sa
nıyorum dünyanın nadir ülkelerinden biri olarak 
Türkiye, bu alanda gerekli önlemleri gerekli ölçüde 
almamıştır veya alamamıştır. Örneğin; 1970'ten sonra 
ilik kez birkaç gün önce Yüce Meclisin kabul ettiği 
bir tasarı ile vergi değiştirmesine gidilebiliyor. Bü
tün dünyada bu dönemde önemli değişiklikler olur
ken, Türkiye, ilik kez, aradan 7-8.-9 yıl geçtikten 
sonra bu yıl Belediye Vergileri Yasasıyla vergi ala
nında bazı önlemlerin alınması yoluna gidiyor. 

Yine bu dönemde, başta petrol olmak üzere, dü
ğer birçok alanlarda önemli değişmeler olmuş ve 
Türkiye bu değişme ve gelişmelere gerekli duyarlılığı 
göstermemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu ortamda 1978 yılı
na girilmiş ve bu güç koşullar altında Hükümet, 1978 
yılını yönetmeye çalışmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan grup 
sözcülerimin bazıları, 1978 yılını eleştirirken, zanne
diyorum insaf ölçülerini aşarak bunu yerine getirdi-. 
ler. Örneğin, Sayın Ceyhun konuşmasının bir yerin
de, 1978 yılının, plana dayanmayan bir yıl olduğu
nu ve ilik kez plansız bir yıl geçürildiğinli söyleyecek, 
bu konuda Hükümetimizi eleştirdi. 

Doğrudur, 1978 yılıda bir pllah olmadan geçiril
miştir; ama bunun sorumlusu herhalde bu Hükümet 
değildir. Ben bundan önceki konuşmalarımdla da söy
ledim, bu Hükümet 5 Ocak 1978 tarihinde işbaşına 
gelmiştir, pjanın ve programın kaslımdan önce ha
zırlanması gerekirdi; ortada bir plan yoktu, o plana 
dayalı bir program yoktu. Bu tartışmalara ben daha 
önce ayrıntılarıyla girdiğimi için, tekrardan girmek 
(istemiyorum; ama 1978 yılı programı, bir plana da
yalı olmayarak uygulamaya konulmıuşsa, bunun so
rumlusu bu Hükümet değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Ceyhun, konuş
malarında, dış ticaret rakamlarına değindiler ve 
1978 -1977 yılı karşılaştırmalarını yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım, aslımda, dış ticaret konusu, 
üzerinde uzun uzun durulmaya değer önemli bir ko
nu olarak karşımızdadır. Çünkü, bir ülkenin geliş
mesinin, saraaytileşmesin/in yansıdığı önemli alanlar
dan birisi de, ithalatı ve ihracatıdır. Türkiye'de plan
lı dönemdeki tüm çabalara karşın, 1978'e geldiğimiz
de, dışa bağlı bir sanayileşme, bunun gerekli kıldığı 
5 milyar doların üzerinde bir dışalım gereği, buna 
ve bütün çabalara karşın, 2 milyar doların altında 
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bir dışsatım.. Bu, yıllarca uygulanan bir politikanın 
bir sonucudur ve öyle bir noktaya gelmiştir ki, Tür
kiye 4,5 - 5 milyar dolayında bir dışalım yapamadan, 
yapmadan ekonomisini yürütemez, sanayiini çalıştı
ramaz hale gelmiştir. 

Buna karşılık, Türkiye'nin dışalım, dışsatım gelir
lerine baktığımızda, 2 milyar doların altında biır dış
satım, 1 milyar dolar dolayımda bir işçi dövizi ve 
yıllarca, arada 2 milyar dolarlık bir açık süregelmek
tedir. Bu yapıyı değiştirmediğimıiz sürece, yani ya it
halattaki artış hızını azaltmadığımız sürece veya dış
satımımızda önemli bir yapısal değişiklik yaparak, 
sanayii ürünleri yönünden bir değişiklik yapmadan, 
Türkiye'de elbette ki, dış ticaret alanında, dış eko
nomik ilişkiler alanında gerekli çözümü getirenle
yiz. 

Yine Sayın Ceyhun, konuşmalarında, 1978 yılın
daki gelişme hızına değindiler. Elbette ki, 1978 yılın
daki % 3 büyüme hızı, Türkiye'nin sorunlarına cevap 
verebiecek bir hız değildir.. Ne 1978 yılındaki % 3, 
ne de 1977 yılındaki % 4 Türkiye'nin sorunlarını çö
zebilecek hedefler değildir; ama Türkiyenin 1977 yı
lında ve 1978 yılında getirilmiş olduğu nokta, Tür
kiye'de daha fazla bir büyüme hızını olanaksız kıl
mıştır. Çünkü, Türkiye'nin içine düşürüldüğü dış 
ödemeler dengesi darboğazı, özellikle girdiler bakı
mından büyük bir sorun yaratmıştır ve sanayi kapa
sitesini engellemiştir. Ancak, nedense, bu yıl, bir yemi 
yöntem ortaya çıkarıldı ve sürekli olarak % 3 ge
lişme hızından hemen sonra, nüfus artış hızı ortaya 
konuyor ve* % 0 (yüzdesıfır) diye bir yeni yöntem 
çıktı; bunu Sayın Ceyhun da yaptı, başka arkadaşlar 
da yaptılar. Örneğin, 1977 yılı gelişme hızım söyler
ken, % 4 okrrak söyleniyor; fakat 1978 yılı söyle
nirken % 3 değil, nedense oradan nüfus çıkarılarak, 
nüfus da biraz abalrtılarak ortaya konarak % sıfıra 
indiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1974'teki gelişme hızı % 4 
idi, nüfus % 2,5 idi; çıkarırsanız, net % 1,5 kalır. 
1978'de gelişime hızı da % 3, nüfus oranını çıkarır
sanız % 2,5 kalır. Bunları tartışmak işitemiyorum; 
fakat nedense bu yıl sürekli olarak muhalefet söz
cüleri, gayri safi artış hızından, nüfus artış hızını 
çıkararak, sürekli % sıfıra yaklaşmak işitiyorlar. Ben 
tekrar edeyim, gerek 1977'deki, gerek 1978'deki bü
yüme hızları Türkiye'nin sorunlarının çözüme yete
cek büyüme hızları değildir; ama gerçekleri de orta
ya koymakta yarar vardır. 
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Sayın Ceyhun, konuşmalarında, enerji alanından 
yine rakamlar sıralayarak, bazı bilgiler sundular. 
Zannediyorum - özür diMyerek söylüyorum - en ta
lihsiz alaniairdan bir tanesi. Çünkü, ener|i alanında 
geçmişte ne yaptı, ne yapıldığı, ne yapılmadığı, bir 
yana; ama enerji bakımından bugün içinde bulun
duğumuz nokta, açıklıkla ortada. Hiç kimse, ne ben, 
ne de Hükümetin diğer bir üyesi, «Geçmiş dönem
de, enerji üretiminde artış sağlanmadı veya bu artış 
düşüktür» demedi. Türkiye'de üretilen enerji, Türki
ye'nin ihtiyaçlarına yetmiyor ve Türkiye'nin bugün 
diğer hammaddeler baklanından, sıkıntıda odan fabri
kalarının ihıtiyaçlarıını karşılamaya yeterli değil. Ör
neğin, bugün milyarlarca lira harcayarak, Türkiye' 
nin kıt kaynaklarını harcayarak meydana getirdiğimiz 
Seydişehir Alüminyum Tesisi 2 yıldır ve belki bir 
süre daha sırf enerji yokluğu nedeniyle, kapasitesi
nin yarısıyla çalışabiliyor. Yine bunun gibi, İsken
derun Demir - Çelik Fabrikası, düşük kapasitesine 
rağmen, zaman zaman enerji sıkıntısı nedeniyle bü
yük güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bütün bunlar 
bir yana, hepimizin her gün yaşadığı büyük kent
lerde günde 2 saat, bazen de daha fazlaya ulaşan 
enerji sıkıntısı ve enerji kesintisi var. 

Bütün bunlar, Türkiye'de geçmiş dönemde şu 
yaptı, bu yaptı bir yana; ama geçiriş dönemde ener-
jiinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre planlanmadığını 
veya planlandıysa, bunların, zamanında bitirilmedi
ğini göstermektedir. 

Türkiye bugün önemli bir enerji darboğazı ile 
karşı karşıyadır. Çünkü, enerjinin bir özelliği var
dır, bir enerji tesisini 5 yıldan 6 yıldan önce bitire
mezsiniz; eğer büyük baraj ise, 7 - 8 yıla kadar uza
nan bir inşaat süresi vardır. Onun için, enerjinin bu
günkü sıkıntısı veya bugünkü enerji darboğazı, geç
mişteki uygulamalardan ileri gelmektedir. 

Sayın Ceyhun, konuşmalarında, Güneydoğu Ana
dolu Kalkınma Proj esinden söz ettiler. Elbette ki, 
Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi bugünkü de
ğerleriyle 325 milyar liraya çıkacak olan büyük bir 
projedir ve bu yüzyılın sonlarına doğru bilebilecek
tir. .Bu projenin çok az bir kısmı uygulamaya konul
muştur; bunlar için, Hükümet olarak daha ilk gün
den itibaren gerek dış kaynak bakımından, gerek iç 
kaynak bakımından gerekli önlr^leri alma yolunda
yız. 

Yine Dördüncü Beş Yıllık Planda değinildiği gi
bi, biz bu projeyi genelde bütünüyle bakılan bir kal
kınma projesi '»larak ele alma kararındayız. Bu ka-
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dar geniş boyutlu bir projeyi Anakara'dan veya An
kara'nın normal bürokratik kanallarıyla yönetme
nin olanaksız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Gü
neydoğu Anadolu Projesinin altyapısıyla, eğitimiyle, 
üstyapı yatırımlarıyla, sanayisiyle, tarımıyla, sulamıa-
sıyla, enerjisiyle tümüyle planlayacak olan bir yeni 
örgütleşmeriin gerekli olduğuna inanıyoruz; bu ko
nudaki önemler, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yer almış bulunmaktadı/r. 

• Sayın milletvekilleri, Sayın Ceyhun, konuşmala
rının bir yerinde, işçimin faiMrlleşıtidlimıiş olduğunu, 
memurun fakirleştMlimiiş, ezilmiş olduğunu söyledi
ler. 

Aslında, ayrıntılarına girmek istemiyorum; biz 
Hükümet olaralk 1978 yılında, 1977 yılında çözüm
lenmemiş toplu sözleşjrneleri de üzerimize alarak, 
grevsiz, büyük ölçüde grevsiz, barış içinde bir yıl 
geçirdik. Özellikle kamu kesiminde, 500 bine varan 
işçi için toplu sözleşme yapıldı ve bunlara zannedi
yorum büyük ölçüde olanak sağlamdı. Bunları en iyi 
değerlendirecek olan da işçinin, sendikaların kendileri
dir; zannediyorum 1978 yılı için işçinin fakirleşti-
ğini söylemek, biraz haksızlık olur, işçiye haksızlık 
olur, Hükümetin aldığı önlemlere haksızlık olur. 

Yine Sayın Ceyhun konuşmıalıarında, «Milletin 
kendisine vermediği iktidar» cümleisıini kullandılar 
yanılmıyorsam. 

Değerli arkadaşlarım, neyi kastettiklerini bilmi
yorum. Bugün Hükümette bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi, Türkiye'de % 42 oyla, en fazla oy alan bir 
partidir. Eğer milletim bir partiye oy vermesi söz 
konusu iise, bu partiden daha fazla oy alan bir parti 
yoktur ve dünyanın her demokratik ülkesinde görü
leceği gibi, elbette ki, kurulacak olan bir hükümette 
en fazla oyu alan, % 42 oranımda oy alan bir parti
nin yer alması kadar olağan bir şey olamaz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ba
kanlar Kurulu yüzdle kaç? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YADIMCISI 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Kaldı ki, seçimler
den sonra yine demokratik siisıtem içindie hükümetle
rin nasıl kurulacağı bellidir. Yüce Meclisten güven
oyu alana/k bir yıldan fazladır Hükümet işbaşındla-
dır ve bu güveni, geçmiş bir yılda her gün pekişti
rerek devam ettirmiştir; Millet Meclisinin güveni de
vam ettiği sürece Hükümet dimdik ayaktadır ve 
ayakta durmaya devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Temel Karamollaloğlü 
ıkonuşmalarında, özelikle temel sanayi tesislerinden 

bahsettiler ve bunların bizim Hükümet döneminde 
gerdkli önemle ele alınmadığını belirttiler. 

Değerli milletvekilleri, aslında bir konuyu açık
lıkla, Hükümetimizin bir görüşü olaralk belirtmekte 
yarar görüyorum. Bdz, Hükümet olaralk, Türkiye'nin 
kalkınmasının, Türkiye'nin sorunlarının çözümlen
mesinin ancak sanayileşmeyle mümkün olacağına 
inanıyoruz. Türkiye'nin bugün karşı 'karşıya bulun
duğu işsizlik sorunu, Türkiye'nin bugün karşı kar
şıya 'bulunduğu dış ödemeler dengesi sorunu, Tür
kiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu dış kay
naklara bağlılık sorunu ve Türkiye'nin ged kalmış 
yörelerinin ısioranu, ancak gerçek bir sanayileşmeyle 
ortadan kalkabilir. Biz Hükümet olaralk buna içten
likle inanıyoruz ve 1978 yılından başlayarak bunun 
gerekli önlemlerini de alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayım Temel Kararnolla-
oğlu ve daha önce diğer bazı arkadaşlar, kendileri
nin ileri sürdüğü bazı hayaller üzerine, bu yatırım 
ve sanayileşme çabasının geriye bıra'ktırıldığını ileri 
sürüyorlar. Bunların hiçbirisi doğru değildir. 

Örneğin, çimentoyu örnek verdiler. Elbette ki, 
bu konudaki bazı gerçekleri belirtmekte yarar görü
yorum. 

Örneğin, 18 tane çimento fabrikası, programda 
yer almıştı; bunların çoğunun hammadde etütleri ya-
purnamıştı; bunların çoğunun yer etütleri yapılma
mıştı; bunların çoğunun projesi yoktu. Bunları söy
lerken, bunlardan vazgeçiyoruz, bunları yapmayaca
ğız anlamında söylemiyoruz. Daha önce yapılma
yanı, gerçek bir biçimde, daha gerçekçi bir yoldan 
ve daha da büyülterek yapma kararındayız. Örneğin, 
biz Hükümet alarak, 18 çimento fabrikasına ek ola
rak, Muş, Doğu Karadeniz, Ankara ve İstanbul'da 
yeni çimento fabriklarını programa aldık. Bunlardan 
Ankara, İstanbul çimento fabrikalarını l'er milyon 
ton olarak programladık, ki, daha önce programla
nanların hepsi 500 bin ton olduğuna göre, sayıya 
vurduğumuz zaman, geçmişle karşılaştırıldığında, 
18 tane çimento fabrikasının üstüne 6 tane daha ek
leyerek programlıyoruz. 

Yine aynı şekilde; TEM SAN, TÜMOSAN, TAK
SAN projeleri konusunda da Sayın Temel Karamol-
laoğlu bazı görüşler ileri sürdü ve bunlardan vazge
çildiği izlenimini veren rakamlar verdi. 

Değerli arkadaşlarım, biz Hükümet olarak, biraz 
önce değinmeye çalıştığım gibi, Türkiye'nin gerçek 
sanayileşmesinden yanayız ve bunun için de, Türki
ye'nin ağır sanayiini, Türkiyi'yi dış kaynaklara bağ-
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ltlıktan kurtaracak olan sanayileşmesini bir an önce 
gerçekleştirmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. 

Daha önce başlatılan veya başlatıldığı söylenen 
bazı projeler, gerçek anlamda proje harcamaları sök
ünde değildi ve çok küçük rakamlarla bazı temeller 
atıldı ve bazı sosyal tesisler yapıldı. Biz muhalefet
teyken de söyledik, biz bunları gerçek temeller haline 
dönüştürme çabasındlayız dedik ve biz bunları yeni 
baştan değerlendirerek, bu konuda önümüzdeki bu 
yıldan başlayarak daha fazla yatırım yapma çaba
sında ve 'kararındayız. Örneğin; daha önce bazı prog-
ramlairda yer alan bazı projeler için o kadar küçük 
rakamlar harcanmıştı ki, bunlarla «Biz bu projeleri 
başlaıttılk, yatırımları yapıyorduk» demenin olanağı 
yok zannedüyorum. 

Örneğin; TÜMOSAN Traktör Projesi 6,5 milyar
lık bir proje 1977 yılı sonuna kadar bu proje için 
harcanan para 44,5 milyon lira ve bunun da tümü 
doğrudan doğruya sosyal tesislere ve birtakım diğer 
yan tesislere harcanmıştır. 

Yine TÜMOSAN Motor Projesi için toplam de
ğeri, bugünkü yatırım tutarı 4,3 milyar, 1977 yılı so
nuna kadar harcanan 47 milyon. 

TÜMOSAN Kamyon Motorları Projesi; tümünü 
bir arada aldığımız zaman 6,5 milyarlık bir proje, 
1977 yılı sonuna kadar harcanan ancak 15,5 milyon 
Türk lirası. 

Yine TÜMOSAN Hafif Dizel Motorları, 2,1 mil
yar liralık bir proje, harcanan 600 bin lira, 1977 yılı 
sonuna kadar. 

TESTAŞ Projesi; 1,2 milyarlık bir proje, harca
nan 19 milyon lira. 

TEMSAN Buhar Gaz Türübünleri Projesi; 1,4 
milyar lira, harcanan 10 milyon. 

Küçük Su Türbinleri; 202 milyon, harcanan 7 
milyon. 

Bu örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Biz bunların hiçbirinin yapılmaması gerektiği kanı
sında değiliz. Bunlara yenilerini de ekleyerek; fakat 
bunların gerçek projelerini hazırlatarak, dış. kaynak
larını bularak bunların bir an önce gerçekleştirilme
sinden yanayız. Bunlardan vazgeçilmesi söz konusu 
değildir. 

Aynı şekilde gübre fabrikaları için de gerçekten 
önemli bir konu ve bugün Türkiye'nin gübre gerek
siniminin yarısı dış alım yoluyla karşılanıyor. Türki
ye'nin bir an önce tüm gübre gereksinimini yurt 
içinde karşılaması için gerekli önlemleri alması ge
rekir; fakat yıllarca gerçekleştirilemeyen bu tesisle

rin hesabını da 13 aydır iş başında olan bu Hükü
metten sorulmaması gerekir. Biz Hükümet olarak 
Türkiye'nin gübre gereksiniminin de Türkiye'nin iç 
kaynaklarının kullanılarak. ülke içinden karşılanması 
gerektiği görüşündeyiz ve bunun için de yıllık prog
ramlarda ve planlarda gerekli önlemleri almaktayız. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Anarşide olduğu gibi aldığınız önlemler. 

DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Efendim ben sab
rınızı taşırmamak için rakam olarak da bunlara ne 
kadar ayrıldığını tek tek söyleyebilecek durumda
yım. 

Sayın Agâh Oktay Güner konuşmalarında, bazı 
yatırım gerçekleşmelerinden söz ettiler. Zannediyo
rum daha önceki rakamlar olmuş olacak. Çünkü 
toplam yatırım gerçekleşmeleri, KÎT yatırım gerçek
leşmesi c/c 74 dolayındadır ve bunlar içinde özellikle 
bazı kuruluşların (ki, çok düşük rakam belirttiler) 
doğrularını, gerçeklerini arz edeyim. Örneğin Sü-
merbar.kta gerçekleşme oranı % 81,6; Petkimde % 
116; Etibankta % 87; SEKA'da % 100; Şekerde 
% 97; İller Bankasında % 105; Çay - Kur'da % 99' 
dur ve toplam olarak aldığımız zaman KİT'lerin ya
tırım gerçekleşmeleri 1978 yılında </f 73,7 - % 74 
dolayındadır. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Ücretleri 
dahil olarak mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yatırımlar 
efendim. Daha önce ne ise şimdi de aynı efendim. 

Sayın Ceyhun konuşmalarının- bir yerinde, 1978 
I yılında programla gerçekleşmeler arasında fark ol-
I duğunu ileri sürdüler ve bunu eleştirdiler; 1 yıl son-
I rasını göremeyen hükümet veya 1 yıl sonrasını göre-
I meyen program şeklinde belirttiler. Eski bir plancı 
I olarak sanıyorum bunları söylememesi gerekirdi. 
I Çünkü her yılın programlarında programla gerçek-
I leşmeler arasında fark olagelmektedir. Örneğin 1976 
I yılında 86 milyar liralık yatırım programlanmış, ger-
I çekleşen 75,2 milyar lira. 1977 yılında 94,8 milyar 
I programlanmış, gerçekleşen 85 milyar. Yine dış tica

ret açığı 1975 yılında 2 069 000 000 lira olacağı ön-
I görülmüş, gerçekleşme 1 031 000 000 fazlasıyla 

3 100 000 000 dolar olmuş. 1976 yılında programla
nan dış ticaret açığı 2 198 000 000, gerçekleşme 970 
milyon dolar fazlasıyla 3 168 000 000 dolar. 1977 

I yılında programlanan 2 265 000 000, gerçekleşen 
I 3 473 000 000 dolar; fazlalık 1 208 000 000 dolar. 
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Bununla şunu belirtmek istiyorum, programla gerçek
leşmeler arasında elbetteki beklenen, esas olan uy
gunluktur ve birbirine yakınlıktır; ama Türkiye'nin 
uygulamalarında olduğu gibi, diğer ülkelerde de bu 
böyledir. Birçok nedenlerle programlarda zaman za
man uygulama ile hedefler arasında farklılıklar or
taya çıka gelmektedir. Bu nedenle 1978 yılında 
programla uygulama arasında çıkan farkları, yalnız
ca 1978'e özgü bir uygulama imiş gibi göstermek 
doğru değildir, bu her zaman olagelmektedir. 

Kaldı ki, planlar, programlar aslında ulaşılması 
gereken hedefleri, amaçları verirler. Bunlarla birlikte 
önlemleri, politikaları da belirtirler. Mutlaka bunlara 
ulaşılması gerekir denmekle birlikte, her alanda ol
duğu gibi, yıllık programın yatırım dış ticaret istih
dam alanlarında da programla uygulama arasında 
zaman zaman farklar ortaya çıkmaktadır, bu da yal
nız 1978 yılına ait bir uygulama değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hepsi bize ait öy
le mi? 

DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Efendim ben 
«size ait, bize ait» demedim, sadece Sayın Ceyhun' 
un 1978 .yılına aitmiş gibi göstermesinin doğru ol
madığını, geçmiş yıllardan örnekler vererek ortaya 
koymaya çalıştım. Amacım, «siz böyle yaptınız, ben 
böyle yaptım» demek değil, gerçekleri ortaya koy
maktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanız kaldı to
parlayın lütfen, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Teşekkürler Sa
yın Başkan. 

Sayın Agâh Oktay Güner, konuşmalarında, prog
ramı, «Devlet Planlama Teşkilatının bir belgesi» 
olarak belirttiler. Aslında programın elbetteki ilk 
hazırlıklarını bir kamu kuruluşu olan Devlet Planla
ma Teşkilatı yapar; ama program, hükümetlerin bel
geleridir. Onun için, programları eleştirirken kamu 
kuruluşlarını veya kamu kuruluşlarındaki personeli 
hedef alarak yapmamak lazım. Bu programın, bir 
hükümet belgesi olduğunu belirtmekte, tekrar hatır
latmakta yarar görüyorum. 

Yine Sayın Güner konuşmaalrında, Planlama 
Teşkilatının elemanları hakkında bazı sözler söyle
diler. Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşki
latı elemanları, zannediyorum Türkiye'de çok az ku
ruluşta görülen bir özenle ve titizlikle sınavdan ge
çerek Devlet Planlama Teşkilatına alınmaktadır. Bu 
geleneği zannediyorum Türkiye'de geçmiş yıllarda 

diğer kuruluşlarda büyük tahribat yapılmış olmasın*. 
karşın, diğer kuruluşlarda çok büyük eleman tahri
batı yapılmış olmasına karşın, Devlet Planlama Teş
kilatı bunları korumaya çalışan nadir kuruluşlardan 
biri olmuştur. Bu nedenle Devlet Planlama Teşkilatı 
elemanlarını şu veya bu şekilde, şu veya bu görüşte 
göstermek veya şu veya bu yanda göstermek doğru 
değildir. Elbetteki herkesin olduğu gibi, Devlet Plan
lama Teşkilatındaki insanların da, kişilerin de ken
dilerine göre görüşleri vardır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, vergi yasaları konusun
da daha önce hükümetin göndermiş olduğu tasarı 
sırasında gerekli hazırlıklara katılmışlardır. Bu vergi 
yasalarının daha önce tartışılması yapıldı, önümüz
deki günlerde zannediyorum yine yapılacaktır; biz, 
bu vergi tasarılarının, emekçilerin aleyhine bir tasarı 
olduğu görüşüne katılmıyoruz. Bunun ayrıntılarına 
girildiği zaman bu yasaların, bu tasarıların emekçi
lerin haklarını azaltıcı, onlara yük getirici bir tasarı 
olduğunu kabul etmiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1979 yılı Büt
çe görüşmeleri nedeniyle Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesi için yapılan eleştirilere ileri sürülen görüş
lere tekrar Hükümet adına teeşkkür eder, hepinize 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sorularımız var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sorular var. 
Yalnız sayın üyeler, soru hakkında bugüne ka

dar uygulanan bazı hususları Yüce Meclise arz etmek 
isterim. Bakanın konuşmasının sonunda soru sorul
mak istendiğinde, başka soru soracakların isimleri de 
tespit edildikten sonra, soru sorma işleminin bittiği 
ifade edilir ve bu ifadeden sonra vaki müracaat iş
leme konmaz. Soru, İçtüzüğün istediği gibi, kısa, ge
rekçesiz, şahsi görüş ileri sürülmeden ve açık olmalı
dır. Bakanın vereceği cevap da aynı ölçüler içinde kı
sa olmalıdır. 

Sorunun görüşülen bütçeyle yakın ilgisi bulunma
lıdır. Bakanın şahsını hedef alan sorular sorulmama-
lıdır. Yazıyla soru soran üyenin Genel Kurulda bu
lunmaması halinde, soru işleme konmaz. Sorulara ya
zılı olarak cevap verebileceği Bakan tarafından da bil-
dirilebilir. 

O itibarla, soru soracak sayın üyelerin isimlerini 
alıyorum : Sayın Karamollaoğlu, Sayın Faruk Demir-
tola, Sayın Güner, Sayın Sayın, Sayın Aykurt, Sayın 
Şensoy. 
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Soru sorma işlemi bitmiştir. Şimdi, muamelesine 
geçiyoruz efendim. 

Sayın Temel Karamollaoğlu, buyurun efendim. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki 
sorularımın cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

Sayın Başkanım, Dördüncü Beş Yıllık Planda; gı
da sanayii ile, toplam olarak sanayie 21 milyar lira
lık yatırım ödeneği öngörülmüştür. Halbuki, planda 
da kaibul edilen şeker ihtiyacının karşılanabilmesi 
için, sadece şeker fabrikaları için 21 milyar liralık 
yatırıma ihtiyaç vardır. Diğer yatırımlar nasıl karşı
lanacaktır? Tabii bu söylediklerim 5 yıllık süreler 
içindir. 

2 nci sorum çimento sanayii ile ilgili : 18 fabrika 
için 23,5 milyar liraya ihtiyaç varken, planda çimen
to sanayiinin tüm yatırımları için 21 milyar lira ay
rılmıştır. Sayın Bakan yeni 6 fabrikayla beraber, as
gariden 30 milyara çıkacağına göre, 21,5 milyar li
ralık yatırımla o 24 fabrikayı nasıl gerçekleştirecek
tir? 

3 ncü sorum : Sayın Bakan, TÜMOSAN, TAK
SAN, TEMSAN, TESTAŞ gibi kuruluşlar hakkında 
1977 yılında yatırım yapılmadığına dair, çok cüzi 
yatırımlar yapıldığına dair rakamlar verdiler. Halbu
ki, Planlamada kesin olarak tatbik edilen bir usul 
vardır. O da nakdi gerçekleşme ve fiziki gerçekleşme 
diye. Bu projelerden TÜMOSAN'ın anlaşmaları ya
bancı firmayla yapılmış mıdır? Kredi temin edilmiş 
midir? TAKSAN'ın Batı Almanya ile anlaşmaları ya
pılmış mıdır? TEMSAN'ın yatırımlarının gecikmesin
de TEK'in rolü ne olmuştur? 

4 ncü sorum : Uçak Sanayiinin kurulacağı söy
lendiğine göre ve ilk başlangıç için asgari 4,5 milyar 
liralık yatırım gerektiğine göre - 1975 fiyatlarıyla -
Plana konulan 1 milyar lirayla uçak sanayii için han
gi yatırımlar yapılacaktır? 

5 nci sorum : Sivas Demir - Çelik Fabrikaları için 
öngörülen 36 milyar liralık yatırımla ilgili bazı faa
liyetler Sivas'ta yapılmıştır. Yer tespiti konusunda ba
zı meseleler çıktığı söylendi, Sayın Bakan temas et
mediler. Sivas Demir - Çelik Fabrikasının Sivas'tan 
başka bir yere nakli düşünülüyor mu? 

6 nci sorum gübre ile ilgilidir. 920 bin ton gübre 
üretimi için - Plandan alınan rakamlar - 19,5 milyar 
liralık yatırım öngörülmüş; aslında, bugünkü fiyat
larla 59 milyar liralık yatırım gereklidir. Açık nasıl 
kapanacaktır? 
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7 nci sorum : Madeni eşya, makine sanayii ve ta
rım aletleri sanayileri için toplam olarak Planda 43,7 
milyar liralık yatırım öngörülmüştür. Halbuki, sadece 
belli devlet sektörü için TÜMOSAN, TEKSAN gibi 
sektörler için 40 milyar liraya ihtiyaç vardır. Diğer ya
tırımlar, geride kalan 3,5 milyar lira ile yapılabilecek 
midir? 

8 nci sorum : Sayın Bakan, Planlamanın revize 
verdiği rakamlarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
% . 73 oranında yatırımları gerçekleştirdiğini söyledi. 
Bu rakamlar sene başındaki program tahminlerine 
göre midir, yoksa revize programa göre midir? 

9 ncu sorum : Sadece bir konuda soruyorum; o da, 
Üçüncü Plan döneminde 375 bin kişiye işyeri bulmak 
için 368 milyar liralık yatırım yapılmıştır 1978 fiyat
larıyla. Dördüncü Plan döneminde ise 506 milyar li
ra ile 695 bin kişiye iş açılacağı söylenmektedir, sa
nayi kesiminde. Bu tutarlı mıdır? 

Sorularım bundan ibaret, teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla
oğlu. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
1 nci soru şekerle ilgili idi. Dördüncü Beş Yıllık Plan 
dönemindeki şeker gereksinimi hesaplanmıştır ve bu
nun gerektirdiği yatırımlar yapılacaktır. Programda 
yer alan şeker fabrikalarının tümünün Dördüncü Beş 
Yıllık Planda tamamlanması diye bir kaide söz ko
nusu değildir. Şeker fabrikalarının bir kısmı daha 
sonraki yıllara da kayabilecektir. 

Nitekim, Türkiye'de Ereğli ve Çorum şeker fabri
kaları 4 - 5 yıldır programda, halen yapılamamıştır, 
bitirilmemiştir, başlanamamıştır bile, yıllarca süren 
yer çekişmesi yüzünden. Bu nedenle şekerin gerektir
diği yatırımlar yapılacaktır. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Diğer 
yatırımlar Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan, Sayın Temel 
Karamollaoğlu 9 soru sormuşlardır. Bir hayli rakam
lar ve detaylar vardır. Yazılı da lütfedebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bir kısmını yazılı 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, yazılı verecekleri
nizi «yazılı vereceğim» buyurun, veremeyeceklerinizi 
de «şimdi söylüyorum» deyin efendim, lütfen. 
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DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — 2 nci soru yine 
Sayın Başkanım, Sayın Kararaollaoğlu, burada sözü 
edilen bütün bu fabrikaların Dördüncü Beş Yıllık 
Planda bitirilmesi varsayımına göre bir hesap yapı
yor. Daha önceki soruda da belirttiğim gibi, bu fab
rikaların hepsinin Dördüncü Beş Yıllık Planda biti
rilmesi söz konusu değildir. Bunların bir kısmı 1983 
yılından sonrasına da kalabilecektir. Onun için Plana 
konulan rakamları, mutlaka o fabrikalar o yılda bi
tecek diye bir şekilde karşılaştırmak söz konusu de
ğil. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sorular bittiği zaman, lütfen. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Srvas) — Bu 

noktada bir tavzih yaparsam, Sayın Bakan için bun
dan sonraki diğer konular hakkında... 

BAŞKAN — Efendim, «İleri yıllara sirayet ede
cek» diyor. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Yal
nız, benim söylemiş olduğum konu, Planda öngörü
len takriben 11 milyon ton çimento artışıyla ilgilidir. 
Onlar öbür yıllara kaldığı zaman, 11 milyon tonluk 
çimento üretimi (gerçekleşmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — 3 ncü ve 4 ncü 
sorulara yazılı olarak cevap vereceğim. 

5 nci soru, Sivas Demir - Çelik Fabrikasıyla il
gili idi. Sivas Demir - Çelik Fabrikası, yine daha 
önce temeli atılan, fakat bugüne kadar hiçbir önem
li harcaması yapılmayan bir projedir. Biz Hükümet 
olarak, Sivas'taki Demir - Çelik Fabrikasının yapı
mını sürdüreceğiz. 

Bundan sonraki sorulara yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, 6, 7, 8 ve 9 ncu 

sorulara yazılı olarak cevap vereceklerdir. 
Sayın Faruk Demirtola, buyurun efendim. 
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Baş

kan, yardımınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorula
rımın cevaplandırılmasını diliyorum. 

Tokat'ta 1977 yılında başlatılmış olan TAKSAN 
isimli Takım Tezgâhları Fabrikasının bu Hükümet 
zamanında Kayseri'ye nakledildiği malumlarınızdır. 

1. Daha önce bunun Tokat'ta kurulmasına Dev
let Planlama Teşkilatı karar vermiş miydi? 

2. Tokat'tan 1978 yılında Kayseri'ye nakli ka
rarına mesnet teşkil eden Devlet Planlama Teşkilatı
nın ikinci değişik raporu ne konuyu ihtiva ediyor? 

18 . 2 . 1979 O : 2 

Tokat'ta istimlaki yapılan ve 18 milyon lira har
canarak yapılmış olan temeller şimdi ne işe yaraya
caktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, biz 
hükümet dönemimizde konu olarak hiçbir yatırımdan 
vazgeçmedik. 

Ancak teknik bakımdan bazı projelerin bir araya 
getirilmesi zorunluğu doğmuştur; fakat Hükümet ola
rak kesin kararımız şudur : Daha önce başlatılmış 
olan veya daha önce projesi olmadan bile temeli 
atılmış olan yerlerden mutlaka en az o düzeyde, o 
büyüklükte başka bir yatırım 1979 yılında programa 
alınacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, her iki soruya da 

cevap vermiş oluyorsunuz değil mi Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Agâh Oktay Güner, buyurun efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş
kan, şu sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Konuşmamızda Kamu İktisadi Teşebbüsleriy
le ilgili ifade ettiğimiz rakamların, bir önceki rapora 
ait olduğunu ifade eden Sayın Bakan revize rakam
ları mı verdiler? 

2. Ekonomik şartlar ortada iken, % 6,7 kalkın
ma hızı tespit edilerek program yapılması ve buna 
dayalı bütçenin en önemli dayanağının marjinal ta
sarruf oranını 53,8 tespit etmiş olduğunu ve hangi 
sihirli formülle bunun gerçekleşeceğini sordum, ce
vap alamadım. 

Tekrar sorumu tevcih ederek cevap rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Sayın Bakan, revize rakamlar ve bir de ekonomik 

şartlarda % 53 marjinal tasarruf konusunda olmak 
üzere iki sorudan ibaret. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI-
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
verdiğim rakamlar revize programa göredir. 

İkinci konu olan marjinal tasarruf oranları konu
suna da izninizle yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Sayın, buyurun efendim. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan daha önceki hükümetler döneminde enerji 
politikasının iyi planlanmadığından bahsetmişlerdir. 

Kendileri iktidar olduklarından beri bu hususta ne 
yapmışlardır, kaç tane baraj inşaatına başlamışlardır, 
daha önce inşaatına başlanılan barajların durumu es
ki seviyelerine göre nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurunuz efen

dim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkanım, biz Sayın Bakanın gönüllerinde ve ka
falarında bu kadar hizmet aşkı olduğunu bilmiyor
duk. Kendilerinin cevabi konuşmalarında, Türkiye' 
nin her yerinde yeni yeni fabrikalar kurulduğunu, 
Türkiye'nin her yerinde daha evvel başlanmış olup 
da bitirilemeyen tesislerin tamamlanmakta bulundu
ğunu ve yeni yeni bacaların tüttüğünü müjdelediler, 
sevindik. Böyle olsaydı daha çok sevinecektik. Fa
kat, Türkiye'nin her yerinde, Sayın Bakanın beyanı
nın aksine, daha önce başlatılan büyük sanayi tesis
lerinin durdurulduğunu, işyerlerinin kapatıldığını, bü
yük sanayi müesseselerinin kapılarına kilit vurulduğu
nu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Denizli'de ku
rulması kararlaştırılan çimento fabrikasıdır. Geçmiş 
hükümetler zamanında, Denizli'de çimento sanayiinin 
temeli atılmış, ihalesi yapılmış iken, bu Hükümet dö
neminde, bu fabrikanın inşaatı durdurulmuş, geri ka
lan malzemeler onun bunun elinde, darmadağın, har
canmaktadır; bu da Devlet için zarardır. 

Sorum şudur : Acaba hangi mülahazayla; siyasi 
bir kasıt mı var, bilmediğimiz başka bir sebep mi 
var, Denizli çimento sanayiinin neden kurulmasın
dan vazgeçilmiştir? 

Sayın Bakandan bunu istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
konuşmalarımın baş kısmında belirttikleri hususlara 
ben de gerekli yanıtı vermiştim, gerekli şeyleri söy
lemiştim. 

Denizli Çimento Fabrikası, yine konuşmamda be
lirttiğim gibi, gerçek bir planlama yapılmadan, 18 ta

ne çimento fabrikası kâğıt üzerinde programa alın
mıştı, hiçbirinin ne ciddi bir projesi vardı ve ne de 
hangisinin hangi yılda bitirileceği söz konusu idi. 
Bir yerde bir temel atmak, fabrika demek değildir. O 
temele ev de yaparsınız, apartman da yaparsınız, ya
pılan her temel, fabrika temeli değildir. 

•Kaldı ki, Denizli Çimento Fabrikası programdan 
çıkmamıştır, Denizli Çimento Fabrikası gerçekleştiri
lecektir, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kemal Şensoy?.. 
Sayın arkadaşlar, soru işlemi bittiği halde bazı 

sayın üyelerin soruları yazılı olarak vaki olmaktadır; 
onları Sayın Bakana takdim ederlerse daha kısa cevap 
alabilirler. 

Buyurun Sayın Şensoy. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan 3 sorum var : 

1. Ordu vilayetine bağlı Turnasuyu Köyünde ya
pılması kararlaştırılan direkt 1 500, endirekt yollarla 
3 500,, ceman 5 bin işçi çalıştıracak olan rulman fab
rikası, 1978 icra programından çıkarılmıştır. Bu fab
rikanın arsası alınmış, ihalesi yapılmış, inr#\atı da bü
yük ölçüde gerçekleştirilmiş idi. Ve 5 bin işçi çalış
tıracak bu fabrika, Ordu ve mücaviri kazaların as
gari ölçüde işçi sorununu da halletmiş olacaktı. Bu 
fabrikanın 1978 icra programından çıkarılmasının se
bebi nedir? 

2. 1978 İcra Programında, Ordu Limanı söz ko
nusu idi. Bu limanın akıbeti ne olmuştur? 

3. Yine Ünye kazasında bir liman yapılması söz 
konusu idi; bunun da âkibeti ne olmuştur? 

- Bu üç husus hakkında Sayın Bakandan cevap is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDİMCİ
Sİ HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yazılı cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Efendim, sorular bitmiştir. 
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkanım, 

evvela ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Ezgü, rica ediyorum, ben za-

tıâlinizi hiç görmedim ve... 
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkanım, 

söz istedim, zabıtlara bakınız. 
BAŞKAN — Efendim ben, Sayın Temel Kara-

mollaoğlu. Sayın Faruk Demirtola, Sayın Güner, Sa
yın Sayın, Sayın Aykurt, Sayın Şensoy diye almı-
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şım. Özür dilerim Sayın Ezgü, ben muttali olmadım 
efendim, soru işlemi bitmiştir şu anda, rica ediyorum 
Sayın Ezgü. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Nasıl muttali ol
madınız Sayın Başkan. Zabıtlarda vardır. 

BAŞKAN — Zabıtta var olduğunu beyan ediyor
sanız, buyurun sorun. Buyurun. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, zabıt
larda yok. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atalay, rica edi
yorum, bir dakika. 

Kısa ve gerekçesiz olacak efendim. Rica ediyorum. 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, 
TÜMOSAN, DESİYAB hisselerinin Hazineye devri
ni düşünmekte misiniz? TÜMOSAN'ı KİT mi yapa
caksınız? KİT yapacaksanız, bu yatırımları KİT'ler 
nasıl gerçekleştirecektir? 

2. 1978 yılında işçi gerçek ücreti Sosyal Sigor
talar tarafında ne kadar olmuştur? Bu rakam 1977, 
1976 yıllarında ne idi? 1976 yılında işçi gerçek ücret
lerinde düşme olmuş mudur? 

3. Türk - tş ve DİSK vergi kanunlarına karşı 
çıktıklarına göre, Hükümetin bu vergi yasalarında iş
çinin memnun olduğunu ifade etmesi neye dayanmak
tadır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezgü. 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sorulara yazılı cevap vereceğim. 

AKİN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, ben de 
parmak kaldırmıştım. 

BAŞKAN — Sayın Simav, rica ediyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. Yazılı olarak cevap 

vereceksiniz. 
Sayın Mehmet Çatalbaş, aleyhinde, son söz olarak, 

buyurun efendim. (CHP ve AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çatalbaş, süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, şahsım adına 
Devlet Planlama Teşkilatımız Bütçesi üzerindeki ko
nuşmama başlamadan önce Yüce Meclisimizi ve Yük
sek Planlama Teşkilatımızın değerli mensuplarını say
gılarımla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü Bahattin 
İKarakoç afkadaşımız, 1973 - 1977 döneminde hizmet 
öden Cumhuriyet hükümetlerinin başarısız olduğunu 
irade buyurdular. 

Her şey yanıltabilir, çarptırılabilir, saptırılabilir; 
ama rakamların bir dili vardır. Rakamlar ne saptırı
labilir, ne çarptırılabilir, ne de yanıltılabllir. 

Şimdi bu dönemin kısa süre içinde başarılı olduğu
nun c/c 10yunu yanıtlamak için huzurunuzdayım ve 
rakamları arz edeceğim. 

1979 yılı, 15 yıllık planlı kalkınma döneminden 
sonra plansız geçirilen 1978 yılının hesabının görüle
ceği ve Dördüncü Beş Yıllık Planın başlangıç yılı ol-
maktaldır. 1963 - 1977 arasında geride bıraktığımız 15 
yılda büyük Türk Milîdti kalkınma arzu ve dinamiği
ni göstermiştir; «Bir hırka, bir lokma» felsefesine rı
za gösterilemeyeceğini ispat etmiştir. Daha! yüksek 
ve daha ileri bir hayat seviyesine kavuşma arzusuna 
ulaşmanın gayreti içinde olmuştur. Bu dönemde bü
yük Türk milleti % 7 kalkınma hızına yakın bir hı
zı gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu suretle OECD 
ülkeleri içinde Japonya'dan sonra en yüksek hızla 
kalkınan ülke, Türkiye olmuştur. Bu dönemde Tür
kiye gayri safli milli hâsılayı 12 katına, fert başına ge
liri 7 katına çikartabimıişjtir. Birinci Plan döneminde 
60 milyar liralık yatırım yapabilen Türkiye İkinci 
Plan döneminde 240, Üçüncü Plan döneminde 570 
milyar liralık yatırımı gerçekleştirebilmiştir. 

Bir, iki, üçüncü plan dönemleri sonunda çi
mento üretimi 5 katına, şeker üretimi 1 katına, çelik 
üretimi 7,5 katına, elektrik üretimi 4,75 katına, ham-
petrol üretimi 3 katma, gübre üretimi 13 katına çı-
kartılabilm iştir. 

15 yıllık kalkınma planı döneminde ilkokul çağın
daki tüm nüfusa okuma imkânı sağlanmış, ortaöğre
timdeki öğrenci sayısı 8 katı, lise öğretJirnindeki öğ
renci sayısı 3 katı, yüksek öğrenimdeki öğrenci sayısı 
4 katı artırılabilmiştir. 

ıl963ite 4 üniversitesi ve iki akademisi olan Tür
kiye, 1977'de 19 üniversite ve 100'e yakın akademi ve 
yüksekokula kavuşturulabilm'iştir. 

Sayın m illet vekilleri, gelir dağılımında düzenleme
ler olmuş, sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmış, köy ve 
köylünün hayat düzeyini yükseltici her türlü tedbir 
alınabilmiştir. 

1963'te 400 bin ton olan gübre tüketimi 1977 yılın
da 16 katına, traktör sayısı 8 katına, hububat üretimi 
2 katına çıkartıla'bilmiştir. 

Türkiye dünyada gıda almayan, gıda maddeleri al
mayan 7 ülke arasında yer alabilmiştir. 

Köylüye inen taban fiyatları ve destekleme alım
ları 23 katı artınlabilmiştir. 
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Tüm bunlar, değişen 18 hükümetin görev yaptığı 
15 yılda, hürriyetçi demokrasi rejimi içersinde yapı-
lafbilm işitir. Bu 'başarıda en büyük pay, Adalet Partisi 
siyasi iktidarlarına aittir. Bu iktidarların elde ettikleri 
yıl'lı'k ortalama artışlar, diğer siyasi iktidarların elde 
ettikleri yıllık ortalama artışların 2 - 3 katını geçmiş
tir. 1923 - 1965 döneminde sahip olduklarına bir ke
re daha sahip kılınmıştır. Yani Türkiye bu dönem
de, 32 yılda elde edebildiklerine, 8 yılda tekrar ka-
Vuşturula'b'ilmiş'tir. 1978 yılı, maalesef kalkınma ham
lesinin durduğu bir yıl olmuştur. 1978 yılında uygu
lanan yanlış ve yetersiz ekonomik, sosyal ve kültürel 
politikalar sonucunda, kalkınma hızı c/c 3 ile planlı 
dönemin en düşük kalkınma hızı olmuştur. Ülkemiz
de nüfus artışı 2,6 olduğuna göre, kalkınma hızının 
bugün ifade edildiği şekilde % 3 değil, % 4 olduğu
nu dikkatlerinize arz ederim. 

Diğer bir konu, Cumhuriyet Halk Partisi hükü
metleri manevi değerlere, manevi kalkınmaya da yer 
vermemiştir. Sayın Demirel hükümetleri tarafından 
hazırlanmış olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında manevi kalkınma bölümü konulmuştu. Cum
huriyet Halk Partisi Hükümeti planın bu bölümünü 
tamamen çı'karmış ve sadece maddi meselelere ait bö
lümünde, kendi görüşüne göre maddeci bir planı Yü
ce Meclisimizden geçirmiştir. 

Planın bu manevi kalkınmayla ilgili eksiğini ta
mamlamak amacıyla plan görüşmeleri esnasında, Ada
let Partili üyeler manevi kalkınma bölümünün yine 
plana alınması için önerge vermiş ve önergelerini 
savunmuş olmalarına rağmen, iktidarınız oylarıyla 
manevi kalkınmaya da mani olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, halbuki içinde bulunduğumuz 
dönemin en büyük sancıları, en büyük acıları, en bü
yük çıkmazı, manevi kalkınmaya değer vermemekten 
gelmektedir. Lütfedin, bu konuya eğilin, bu konuyu 
hafızalarınızdaki gönüllerinizdeki ve defterlerinizdeki 
bir nota işleyin. Bunda ülke yararı vardır, bunda ül
kenin içinde bulunduğu çıkmazdan çıkmanın bir işa
reti vardır, bir ışığı vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin hazırladığı 
Dördüncü Beş Yıllık Plan, hedefleriyle ve makro se
viyedeki büyüklükleri bakımından % 8 oranındaki 
kalkınma hızını gerçekleştirmekten maalesef yoksun
du.*. 

Bu görüşler içinde Devlet Planlama Teşkilatımı
zın 1979 yılı mali bütçesinin aziz milletimize ve bu 
değerli kuruluşumuzun yöneticilerine ve mensuplarına 

hayırlı uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Efendim, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştiı efendim. 

Simdi her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım : 

B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 79 236 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama hizmetleri 157 124 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 176 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, Sayın Müfit Bayraktar, bir sözünün, bir 
kelimesinin yanlış beyan edildiği ifadesiyle yerinden 
kısa bir söz istemektedir. 

Buyurun Sayın Bayraktar. 
MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başka

nım, sabahki Başbakanlık bütçesi üzerindeki konuş
mamda «samimiyetle arz ediyorum» diyeceğim yerde, 
«samimiyetsizlikle arz ediyorum, demişim. Bu duru
mu tavzih ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bu şekilde zapta 
geçecektir. Teşekkür ederiz. 

C) Danıştay Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, programımıza göre Da
nıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere baş
lıyorum, 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
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Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 
şahısları adına söz atan sayın üyelerin isimlerini oku
yorum : 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kemal Aykurt, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nevzat 
Kösoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Çetin Boz;kurt, Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Lütfi Göktaş. Şahısları adına; lehinde Sa
yın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Hasan AH Dağlı, Sa
yın Çağlayan Ege; aleyhinde, Sayın Kemal Şenisöy, 
Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın 
İbrahim Topuz, Sayın ismail Hakkı Köylüoğlü, Sa
yın Şener Battal, Sayın Vecdi Aksakal, Sayın Müfit 
Bayraktar. Üzerinde Sayın Altan Tuna. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Bendenizin sözü 
«"üzerinde» olması lazım Sayın Başkan, tashih ede
ri n'( 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, Müfit Beyden devral
mışsınız, o aleyhte söz almış. O itibarla. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ke
mal Aykurt, buyurunuz efendim. (AP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Aykurt, söz süreniz 20 dakikadır, buyurun 
efendim. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL AY
KURT (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 1979 Mali Yılı Danıştay Bütçesinin milletimize 
ve Danıştay mensuplarına hayırlı olması temennisiy
le sözlerime başlıyor, şahsım ve Grubum adına hepi
nizi saygı ile selamlıyorum. 

Belirtmek isterim ki, bir milletvekili için ve he
le hukukçu bir milletvekili için, Danıştay gibi Devlet 
yapımız içerisinde çok seçkin bir yeri olan çok kuru
luşun bütçesi üzerinde konuşmak; hem çok şerefli, 
hem de çok güç ve çetin bir görevdir. 

Değerli milletvekilleri; Danıştay, Anayasamızın 
140 ncı maddesine göre, Yüce Meclisçe kabul edilen 
kuruluş kanunu çerçevesinde görev yapan bir yargı 
organıdır. Devlet yapısı içerisinde Cumhuriyet rejimi
nin, demokrasinin işleyiş ve kökleşmesinde seçkin bir 
yeri vardır. 

Anayasamız ve kuruluş kanunları bu yüksek mah
kemenin görev ve yetkilerini açıkça belirtmiştir. Hu
kuk kitapları bu yüksek mahkemenin kuruluşu, işle
yişi, yetkileri ve Devletin genel yapısı içindeki yeri 
hususunda gayet açık ve net tarifler ve tespitler ge
tirmiştir. 

Bu tespitlere göre, Danıştay bir danışma ve in
celeme mercii olarak görülmektedir. Bu sıfatla idare

nin kanun ve nizamlara aykırı karar ve işlemlerini 
denetler. Bu görevlerini yaparken sadece bir yargı 
organı olarak değil, Anayasanın ve kanunların açık 
hükmüne göre tarafsız bir görev yapar. Yani Danış
tay gerekli gördüğü hallerde, yürütmenin kanuna ay
kırı kamriarınün dut-dumlimıasırta ve np'j'cctcn iptali
ne karar verebilir. 

Ancak, Anayasanın 114 ncü maddesinin açık hük
müne nazaran, yürütme görevinin kanunlarda gösteri
len şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesi
ni sınırlayacak tarzda kullanamaz. îdari eylem ve 
işlem niteliğinde yargı kararı veremez. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın vesair kanunla
rın bu açık hükümleri ortadayken; Danıştay'ın son 
10 - 15 yıl içerisindeki tatbikatı, onun yetkileri dı
şına çıktığını ve âdeta kendisini idarenin vasii ve 
hamii durumunda gördüğünü kanıtlar niteliktedir. 
Bu tip kararlar Danıştay'ı sırf bir yargı organı ol
maktan çıkarmış, âdeta kendi misyonuyla ters düşen 
bir duruma getirmiştir. 

Bu yüzden 1961 Anayasasıyla geniş yetkilerle 
donatılan Danıştay, bugün üzerinde en çok konuşu
lan, tartışılan bir kurum haline gelmiştir. Bize göre 
bunun sebepleri, birçok üyelerinin hâkimlik mesle
ğinden gelmemesi, kendisine intikal eden iş adedinin 
çok olması, siyasi tercihlere göre karar verir hale 
gelmesidir. Sözlerime başlarken Danıştay bütçesi 
üzerinde konuşmanın şerefli olduğu kadar güç ol
duğunu söylemenin asıl gerekçesi budur. 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştay milli hayatımız
da 100 yılı aşkın bir hizmet mirasını taşıyan müstes-

^na kuruluşlardan birisidir. Kuruluş gayesi itibariyle 
ferdi hak ve hürriyetlerin idare karşısında koruyu-
cusudur. Bununla birlikte kendisi gibi devlet bu 
şahsiyet içerisinde bağımsız bir organ olan yürütme
nin hak ve yetkilerine saygı göstermesi gerekir. 

Devlet hayatında idarenin takdir hakkı denen bir 
kavram vardır. Bu kavram eskilerin «hikmeti hükü
met» dedikleri Devletin varlığını teşkil eden ve kul
lanılması tamamen idareye ait olan bir yetkiyi oluş
turur. Danıştay, idari yargı organı olarak bu sahaya 
hürmetkar olmaya kanunen mecbur olduğu gibi, 
Anayasadaki sırf yargı organı olması niteliğini koru
ması bakımından da şarttır. Ne varki, Danıştayımız 
son 10-15 sene içerisindeki tutumu ve verdiği ka
rarlarla bu misyonunun dışına çıkmış, âdeta bir 
yetki kargaşalığı yaratmış ve bir hiyararşi bozuklu
ğunun doğmasına sebep olmuştur. 
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Hülasa edilirse, Danıştay bazan kendisini öğret
men farzetmiş, öğrenciye sınıf geçirtmiştir. Bazen 
kendisini Ordu'nun yetkili organları yerine koymuş, 
verdiği kararlarla subay terfi ettirmiş ve genaraller 
tayin etmiştir. Bazen kendisini futbol hakemi yerine 
koymuş, maç iptal etmiş, liglerde futbol takımlarının 
yerini değiştirmiştir. Bazan doçent olamayanlara do
çentlik, bazan profesör olamayanlara profesörlük un
vanı dağıtmıştır. Bu ve buna benzer misalleri çoğalt
mak mümkündür. 

Emanuella filmi için, kadınlara erkekler karşısın
da cinsel özgürlüğün de tanınması gerektiğine hük
meden Danıştay kararının, Türk kamuoyunda ve vic-
danındaki akisleri hâlâ devam etmektedir. 

Bu kararların kısaca anlatmak istediği mana, 
Danıştay'ın görevi olan saha dışına nasıl çıktığı, asıl 
görevi olan saha dışına çıktığı, ve Anayasanın 114 
ncü maddesine aykırı eylem mahiyetinde kararlar ver
diği ve devlet çarkını yürütmeyi çalışamaz hale geti
ren bir kuruluşa dönüştürdüğüdür. 

Sayın milletvekilleri, burada Danıştay'ı asıl kendi 
misyonundan ayıran, kendi kuruluş gayesiyle ters 
düşüren bir karardan bahsetmek lüzumunu hissedi
yorum. 

Danıştay, TRT Genel Müdürlüğüne tayin edilen 
İsmail Cem'in kararının yürütülmesi için yeni bir 
karar vermiştir. Bu kararda, Danıştay kendi kararla
rının yürürlüğe konulabilmesi için, yürütmenin yeni 
bir karar almasına ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Bu 
karar âdeta devlet yönetiminde idareyi safdışı bırak
maktadır. Böylece bir hukuk hiyerarşisi altüst edilmiş, 
âdeta bir hukuk anarşisi yaratılmıştır. 

Danıştay kararları kendiliğinden yürür, denmek 
suretiyle, idare Danıştay kararlarını infaz yükümlülü
ğünden ibra edilmiştir. Bugün iç huzur ve barış or
tamı böylesine bozulmuş ise, anarşinin önlenmesi için 
bütün müesseselerin, bütün sorumlu kişilerin iyi niyet
le ve elbirliği içerisinde bu yaraya çareler aramama-
sıdır. 

Anarşi sadece Cumhuriyet hükümetlerini yıkmaya 
değil, tümüyle devlete ve onun müesseselerini yıkma
ya yöneliktir. Ne hazindir ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi yıllarca, sokak anarşisinin sadece Cumhuriyet 
hükümetlerini yıkacağını zannederek, onlarla fikir ve 
eylem birliği içerisinde olmuş, devletin ve rejimin 
tahribine bilerek, ya da bilmeyerek ortaklık yapmış
tır. 

Anayasanın 114 ncü maddesine göre, idarenin 
her türlü eylem ve işlemine yargı yolu açıktır. Bu 

maddenin açık anlamı şudur: İdare eylem ve işle
minde sorumsuz değildir. Buna hiç kimsenin bir iti
razı olamaz. Ancak, yargı organlarını da bağlayan 
bir sınır vardır ki, o da tarafsız olmak, hukuka uy
gunluk ilkesine sadık kalmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, adalet, erişilmesi en zor 
olan insan idarelerinden birisidir. Adalete olan gü
venin sarsıldığı, adalet duygusunun zayıfladığı top
lumlarda nasıl bir çözülme olduğu, tarihin birçok 
devirlerinde görülmüştür. İnsanoğlunun en büyük ıs
tırabı. maruz kaldığı haksızlığın giderilmemesidir. 
Türkiye'de içinde yaşadığımız huzursuzluğun teme
lindeki asıl sebebi, adaletli bir sistemin henüz tam 
ve kamil manada tesis edilememiş olmasıdır. 1961 
Anayasası, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkim temina
tı, hukukun üstünlüğü ilkelerini getirmiştir. İktidarda 
hangi siyasi parti olursa olsun, yargı kuruluşlarının 
her türlü politikanın üstünde kalması gerekir. Da-
nıştayın her türlü siyasi fikrin üstünde tarafsız bir 
kuruluş olmasına inanmak ve güvenmek, herkesin 
hakkıdır. Danıştay, bir idari tasarrufun siyasi isabe
tini araştırmak durumunda olamaz. Geçtiğimiz dö
nemlerde bu konu Türk kamuoyunda uzun uzun 
tartışılmıştır. Bu tartışma, Danıştayın tatbikatından 
doğan tereddütlerin mahsulüdür. Zaman zaman Da-
nıştaya dava açılırken, muayyen isimlerin ve kuru
luşların vasıtasıyla dava açılması, bu endişelerden 
doğmuştur. 

Danıştaya her yıl binlerce dava açılmaktadır. 
Bunlardan çoğu, yürütmeyi durdurma istekli talep
lerdir. Görevinden alınan birçok kimse 24 saat içe
risinde Danıştaydan tehiri icra kararları alabilmiş
tir. Haklı talepler karşısında buna kimsenin bir di
yeceği olamaz. Ancak, birkısım vatandaş aynı kuru
luşa açtığı davaya yıllarca cevap alamaz ise, o za
man söylenecek çok şey vardır. Türk Milleti adına 
hüküm veren organların toplumun bir kesimini 
memnun, bir kesimini gayri memnun etmeye hakkı 
yoktur. 

Danıştay geçtiğimiz yıllarda icrayı takip eden ve 
yalnız tehiri icra kararı veren bir kurum gibi anlaşıl
makta idi. 80ı senede 12 defa yürütmeyi durdurma 
kararı veren emsal aldığımız Fransız Danıştayına kar
şılık, Danıştay 12 nci Dairesinin bir yılda 884 defa 
tehiri icra kararı vermesi ne ile izah edilebilir. Yal
nız 1977 yılında Danıştayca 6 951 tane yürütmeyi 
durdurma kararı verilmiştir. 1978 yılından itibaren 
Danıştaya açılan tehiri icra talepli davalara sıra gel
mediği ve en az iki seneden evvel tetkike alınama-
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yacağı söylentileri vardır. Eğer bu söylentiler gerçek- | 
se, kamuoyundaki tartışmalar ve endişeler daha da 
yoğunluk kazanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay gibi yüce bir orga
nı buradaki konuşmalarımızla yıpratmak niyetinde 
değiliz. Onun üzerine yapılan spekülatif konuşmaları 
huzurunuza getirmek de istemiyoruz. Ancak Danış
taym işleyişinde bazı sübjektif tutumlarla birtakım 
haksızlıklar olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri bilmektedirler ki, 
Danıştay, kendisine intikal eden davalardan bazıları
nı gece yarısı toplanarak sonuçlandırmıştır. Geçen yıl
larda, hatırlayacaksınız, henüz Danıştaydan karar ve
rilmediği anda bile bu kararlar önceden öğrenilmiş, 
bazı yerlerde konuşulabilmiştir. Televizyonda bir ko
nuşma yapan Danıştayın Sayın Başkanına, spiker bu 
eşitsizliğin sebebini sorduğunda Başkan, bu farklılığın 
usule ait bazı ihtiyaçlardan doğduğu cevabını vermiş
tir. Danıştay Yargılama Usulünü bilen kimseler için 
bu cevaba inanmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu misalleri daha da çoğalt
makta fayda görmüyorum. Şurası unutulmamalıdır 
ki, her şeye rağmen Türk Danıştayı Devlet meka
nizması içerisinde vazgeçilmez ve mevcut hali ile da
hi yüksek bir yargı organıdır. 

Yukarıda kısaca arz ettiğim tenkitler, hiçbir za
man yüce müessesenin manevi şahsiyetini ilzam et
mez ve onu küçük düşürmez. Tenkit ettiğimiz tasar
ruflar, bize göre bazı üyelerin hatalı kanun anlayışın
dan ve şahsi kusurlarından ileri gelmektedir. Karar
da, kurumda görev yapanların kişisel durumlarının 
da etkisi olduğu inancındayız. Her Anayasa kuru
luşunda bu tip hatalar ve yanlış uygulamalar olabilir. 
Ancak şurası unutulmamalıdır ki, rejimi ayakta tu
tan orta direk, yüksek yargı organları olup, bunlar
dan bir tanesi de Danıştaydın Başka direklerin yıkıl
ması halinde yenisi dikilebilir. Başka direklerin eski
mesi halinde tamir edilebilir; fakat orta direk yıkı
lırsa, yargı organının değerli mensupları dahil bütün 
millet bu yıkıntının altında kalabilir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz şu günlerde 
çok çetin olayların içerisinden geçmektedir. Sokak
larda kol gezen anarşi, yüce yargı organımız Danış
tayın içerisine kadar ellerini uzatmıştır. Buraya uza
tılan ellerin kırılmasında bizzat Danıştayın kıymetli 
mensuplarına da görev düşmektedir. Başkalarına ol
duğu gibi, memleketin huzura kavuşmasında herke
sin ve bütün kuruluşların görevi ve mecburiyetleri 
vardır, mesuliyetleri vardır. 

Kısaca söylemek gerekirse, Danıştayın kendi mis
yonunun hakkıyla ifa etmesi, her şeyden evvel onun 
kendi mensuplarının omuzlarındadır. Unutulmamalı
dır ki, bu kişilerin meziyet ve kusurları sadece Da
nıştayın değil, Danıştayın eleman verdiği Anayasa 
Mahkemesi gibi, Yüksek Seçim Kurulu gibi çok yüce 
organların da daha sağlıklı yürümesi sonucunu do
ğuracaktır. Danıştayın ve onun değerli üyelerinin 
kendi sorumluluklarını müdrik olarak görev yapacak
ları ümit ve temennimi Yüce Meclisin kürsüsünden 
tekrarlamakta şeref duyuyorum. 

Bu duygularla Danıştay Bütçesinin yüce milletimi
ze ve Danıştayın değerli mensuplarına hayırlı olması
nı diliyor, Yüce Heyetinizi şahsım ve grubum adına 
saygılarla selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nev

zat Kösoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Kösoğlu, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 
MHP GRUBU ADİNA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
Danıştay Bütçesi üzerinde konuşmama başlarken, 
Heyetinizi Grupum ve şahsım adına saygıyla selam
lanın. 

Anayasamızın 140 ncı maddesinde dayanağını bu
lan bu müessese, hukuka bağlı devlet filkrinin temel 
unsurlarından biridir. İdaremin keyfilikten ve devle
tin polis devleti olmaktan kurtuluşu, karar ve tasar
ruflarının hukuka bağlılığının bu mahkemece kont
rolüyle mümkün olmaktadır. Bilindiği gibi, idarenin 
karar ve tasarruflarının kazai murakabeye tabi tu
tulmasının pek yeni olmayan bir geleneği vardır. 

Bizim sistemimiz dünyadaki Bir kaç model ara
sından, devlet karşısında ferdi hak ve hürriyetleri 
korumakta en uygun olduğu kabul edilen Fransız sis
teminden alınmıştır. Zaman zaman değişiklikler gör
müş olmakla beraber, müessesenin bizim hukuku
muzda da eski bir geleneği vardır. Anayasamızın 140 
ncı maddesine göre Danıştay, kanunların başka ida
ri yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk dere
ce ve genel olarak da üst derece idare mahikemeleri
dir. Bu tanzim şeklinin, idari yargı bakımından do
ğurduğu oiddi problemler vardır. Bu şekliyle idari 
yargıda tam anlamıyla bir birlik sağlanabilmiş de
ğildir. Anayasanın metninden de anlaşılacağı gibi, 
Danıştay'ın dışında başka idari yargı mercileri de 
vardır ve Danıştay bu merciler bakımından üst de
rece, bu mercilerin vazife sahası dışında kalan ko
nularda ise ilk derece mahkemesi olarak çalışma yap-
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mak zorundadır. Mesela vergi itiraz ve temyiz ko
misyonlarının kararları bakımından Danıştay, bir üst 
derece mahkemesidir. Ancak Anayasa Mahkememiz 
bir kararında bu komisyonların vermiş oldukları ka
rarları, mahiyeti itibariyle kazai saymakla birlikte, 
Maliye Bakanlığına bağlı oldukları, kazai istiklale 
sahip olmadıkları için kendilerini mahkemeden say
mamıştır. 

Dislplıin işleri hakkında Ikarar veren komisyonla
rın durumları da buma benzerdir. Bu durum, mües
sese açısından çelişkilere yol açtığı gibi, işlerinin de 
büyük ölçüde artmasına ve istenilen süratte karar 
çıkmamasına yol açmaktadır. 

Konunun sıhhatli bir çözüme kavuşturulmasının 
ancak bölge idare mahkemelerinin kuruluşuyla müm
kün olabileceği, öteden beri ifade edilmekte ve her 
bütçe görüşmesinde hemen bütün parti sözcüleri bu 
hususu bir temenni olarak beyan etmektedirler. Biz 
de bu temenniyi bir kere daha tekrar ederken, bölge 
idare mahkemeleri kurulması hakkındaki kanun ta
sarılarının yıllardan beri çıkamayışının, Maliye ve 
İçişleri Bakanlıklarının tutumu yüzünden olduğu hu
susundaki şüphelerimizi ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bir müessesenin huku
ki ve sosyal fonksiyonu ne kadar hayati ise, o mü
essese üzerindeki sosyal dikkat o kadar keskin olur. 
Ve müessesedeki bozulma ve fonksiyon sapmalarının 
açtığı yaralar da o Ikadar büyük olur. Şimdi Danış-
tayımızın kamuoyu önündeki durumu budur. 

Vazife sahası itibariyle öğrencilerin disiplin işle
rinden vergi ihtilaflarına, Devlete karşı tazminat da
valarından imar meselelerindeki ihtilaflara kadar va
tandaş hayatının her sahasına taalluk eden mesele
lerle ilgilenmektedir. Bu demektir ki, her sene yüz-
binlerce vatandaşımız, çok Önemli meselelerimi ada
letle halletmesi için Danıştay'a getirmektedir. Söz 
konusu olan adaletin tecellisi olunca ve adalet de bu 
milletin inancına göre mülkün temeli olduğuna göre, 
vatandaşın, bu müessese üzerindeki dikkati, tabii ki 
çok yoğunlaşmış olacalktır. Türkiye'nin son yılların
daki gelişmeler ise, bu dikkati daha da artırmış bu
lunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, esasında adalet fikrine 
olan bağlılığımız ve adalet cihazlarının istiklalime 
olan saygımızdan ötürü, Mecliste bu müesseseler pek 
tartışma konusu yapılmaz. Ama bunlardan birisi, 
hukuk sistemimiz ve sosyal hayatımızdaki yüksek 
yerine, rağmen, fiili hali ve tutumu ile fonksiyonları
nı inkâr eder bir duruma gelmişse, bu yaraya par

mak basmak bizim vazifemiz olur. Danıştay özellik
le, aşağıda temas edeceğimiz bazı daireleri yüzünden 
halk içinde itibarını o ölçüde kaybetmiştir ki, bazı 
konularda vatandaşlarımız, adalet için değil, usulen 
Danıştay'a başvurduğunu rahatlıkla söyleyebilmekte
dir. Vatandaşın Danıştayımıza güveni kalmamıştır. 
Niçin böyle olmuştur? Hukuka bağlı devlet nizamı
nın teminatlarından biri olan ve Türk Milleti adına 
karar veren bu müesseseyi kim bu hale düşürmüştür? 
Cevabı tek kelimeliktir: Kendisi. Müessesemin tan
ziminde, yani hukuki statüsünde ciddi bir hata yok
tur. Diğer hukuk müesseselerimize nazaran uzun bir 
geleneği vardır ve modelini almış olduğumuz Fran
sız Yüksek İdare Mahkemesi, mükemmel denilebile
cek bir üslupta fonksiyonlarını ifa etmekte ve yük
sek itibarını korumaktadır. 

Yukarıda işaret ettiğimiz işlerinin çokluğu ve böl
ge idare mahkemelerinin 'kurulamamış olması, ada
letin geç tecellisi bakımından önemli olmakla birlik
te bu itibar düşüşünün sebebi değildir. Öyleyse ne
dir? Kendi mensuplarının tutumu yüzünden, dış te
sirlere açık tutulmasıdır. İdeolojik ve politik tesirle
rin bu müesseseye şiddetle nüfuz etmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, personelin nakil, tayin, 
azil gibi meseleleriyle öğrenci meseleleri, özellikle 
son yıllarda büyük nezaket kesbetmiştir. İktidarların 
değişmesi ile idari kadroların hemen her kesimine 
kadar varan, tesir eden değişiklikler bitmeyen tartış
malara konu olmuştur. Bu meselelere taalluk eden 
yürütmeyi durdurma kararları, kamuoyunu en çok 
meşgul eden meselelerin başında gelmiştir. İşte Da
nıştay'ı kamuoyunda bu ölçüde yıpratan şey, bu me-
selelerdeki ideolojik ve politik tesirleri pek bariz olan 
tutumu olmuştur. Eğer Danıştay bu konularda siya
si ve ideolojik tesirlerden uzak bir prensibe bağılana-
bilse ve sadık kalsaydı, bu istikrarlı tutumuyla varlı
ğının en büyük fonksiyonunu hizmetini ifa etmiş ola
caktı; ama, bunu yapmadı ve müessese hakkında 
kamuoyunda yaygınlaşan menfi gerilimi müthiş bir 
surette artırdı. Geçen yılkı bütçe görüşmelerinde, Da-
nışfcayımızın hemen her meselede nasıl bol keseden 
tehiri icra kararları verdiğini, bu kararların nasıl ge
rekçesiz matbu evraklar halinde imzalandığını ve bu
nun devletimize neye mal olduğunu, Fransız Yüksek 
İdare Mahkemesiyle kıyaslayarak anlatmaya çalış
mıştım. Çok tesir etmiş olacak ki, bu sene de özel
likle personel meselelerinde nasıl karar vermediğini 
size anlatmak zorunda kalıyorum. Ve bunun sebeple
rini araştırıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Devlet Bakanı, Büt
çe Plan Komisyonundaki müzakerelerde bazı rakam
lar vermiştir. Bunlara göre 1977 yılında 19 163 yü
rütmeyi durdurma istekli dava açılmış, bunun 6 921' 
ine yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, 1978 yılın
da (ise 19 219 yürütmeyi durdurma istekli dava açıl
mış, bunun 2 407'sine yürütmeyi durdurma kararı 
verilmiştir. Sayın Bakan bu rakamlarla güya Danış
tay'ın bu 2 yıl İçindeki kararlarında, tutum bakımın
dan bir fark olmadığını belgelemeye çalışmaktadır. 
Halbuki verdiği rakamların dili bunun tam tersini 
söylüyor. 1977 yılında 1978 yılında verilen yürütme
yi durdurma kararlarının tam 3 misli karar venilmiş-
tir. Bizim anlatmaya çalıştığımız da budur. Bu ra
kamları neyle izah edeceksiniz?* 1978 yıllında dava 
açanların genetikle haksız olduklarını mı söyleyecek
siniz? 1978'de işlerin çokluğundan, bu sebeple yü
rütmeyi durdurma isteklerinin yeterince inceleneme-
dıiğinden mi bahsedeceksiniz? Yine Sayın Bakanın 
1978 yılına intikal ettirmiştir. Bu yıl içinde ise, 53 497 
açılmış, 46 647 dosya da geçen yıldan intikal etmiş 
ve Danıştay 47 622 karar vererek 54 551 dosyayı 
1978 yılına intikal ettirmiştir. Buy il içinde ise, 53 497 
yeni dava açılmış ve Danıştay 55 407 karar vermiş
tir. Görülüyor ki, Danıştayımız 1978 yılında daha 
hızlı çalışmış; ama, yürütmeyi durdurma kararları 
konusunda 1977'ye nazaran hasis davranmıştır. Ni
çin; özellikle personel meseleleri ve öğrenci işılerin-
de yürütmenin durdurulması kararlarına pek merak
lı olan Danıştay niçin bu kararlarını azaltmıştır? De
ğişen nedir? Hiç birşey değişmemiştir, iktidardan 
başka. 

Değerli milletvekilleri, aslında bu rakamlar ger
çeğin bir başka yönünü örtmek için verilmiştir. Per
soneli nakli, tayin atamaları ve öğrenci meseleleri 
hakkında verilmiş veya verilmemiş yürütmeyi dur
durma kararlarını gözden kaçırmak için ki, kamuo
yunu en çok ilgilendiren, bizim de bir hastalıktır di
ye üzerine parmak basmak istediğimiz nokta. Bu 
Hükümetin personel kıyımı artık destanlaşmıştır. Dün
yanın hiçbir ülkesinde hukukla, devlet ciddiyetiyle 
alay edercesine Başbakanın «memurlarınızı şu şu 
usullerle sürün, atın, tasfiye edin»ı diye tamiim ya
yınladığı görülmemiştir. Türkiye bugünleri de yaşa
mıştır. 1978 yılı CHP iktidarında 30 müsteşar, 1 gu-
vernör, 52 müsteşar yardımcısı, 364 müşavir, 222 ge
nel müdür ve daire başkanı, 254 genel müdür ve 
daire başkan yardımcısı, 66 vali, 387 kaymakam, 486 
mülki idare amiri ve 19 büyükelçi görev yerlerinden 

alınmış veya nakledilmiştir. Milli Eğitim Bakanının 
hâlâ kardeş kardeş, sevecenlik içinde bir arada oku
duklarını söylediği öğrencilerden binlercesi okulla
rından atılmış, sürgün edilmiş, komünist terör altın
da canlarından olmamak için öğrenciliklerini terk et
miş vaziyettedirler. 

66 milli eğitim müdürü, 575 milli eğitim müdür 
yardımcısı, 300 halk eğitim müdür ve başkanı, bin
lerce ortaokul, lise ve eğitim enstitüsü idarecilerinıin 
hemen hepsi, ilköğretim müdürlerinin 300'ü ve öğ
retmenlerin 15 binden aşkını sürgüne tabi tutulmuş
tur. Bu rakamlara diğer bakanlıklardaki odacılara 
kadar varan ve onbinleri aşan diğer sürgünleri de 
katacaksınız. Bunların içine bir senede birkaç kere 
sürgün yiyenleri de katacaksınız. Müdürlükten ka
lem memurluğuna 'indirilenlerini ve sürüldüğü yerde 
canından olmamak için işinden olmaya mecbur ka
lanları da düşüneceksiniz ve Sayın Bakan şıimdi şu 
soruların cevabını mutlaka vermek zorundasınız: 

Öğretimlerinden mahrum kalan bu binlerce öğ
renciden kaç tanesi Danıştay'a müracaat etmiş ve 
kaç tanesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı ve
rilmiştir? Aynı konuda 1977 yılında kaç tane karar 
verilmiştir? 

Sürülen binlerce devlet memuru ve öğretmen için
den Danıştay'a dava açanların sayısı nedir? Bunlar
dan kaçı hakkında yürütmeyi durdurma kararı ve
rilmiştir? Aynı konuda 1977 yılında ne kadar karar 
çıkmıştır? 

Bütün bu söylediklerimizin yekûnun, bu sene ve
rildiği ifade.edilen 2 407 yürütmeyi durdurma kara
rı içindeki yeri nedir? 1977 yılı içinde bu nispet ne 
idi? 

1977 yılında ikindi üzeri saat 16.00'da tayin kara
rını tebellüğ edip sabahın saat 09.00'unda yürütmeyi 
durdurma kararı getirenleri gördük. 

TRT'de, aynı bina içinde bir daireden alınıp öbür 
dairede görevlendirilen müstahdemin, ertesi gün yü
rütmeyi durdurma kararını getirdiğini gördük. 

İmtihanda kaldığı için Danıştay'a başvuran öğ
renci hakkında, can güvenliği olmadığından devam
sızlık sebebiyle sınıfta bırakılan öğrenci hakkındaki 
kararın iptaline diye verilmiş kararlar gördük. 

Danıştay'da bir daire başkanının kızı olan ve Dev
let Planlama Teşkilatında 3 yıllık hizmeti olan bir 
memureye, Danıştay'ın 3 ncü dereceyi verdiğini ve 
konuda yürütmeyi durdurma kararı aldığını biliyo-
ruz< 



M. Meclisi B : 56 18 . 2 . 1979 O : 2 

Aynı yjJ, aynı teşkilattan uzaklaştırılanların da
vaları hakkında henüz bir karar çıkmadığını da bili
yoruz. 

Kültür Bakanlığında, Mart 1978 tarihinde yapı
lan bir tayinin gerekçesi olarak Haziran 1978 tarihli 
müfettiş raporunun gösterildiğini ve Danıştay'ın bu
nu tasvip ettiğini de biliyoruz. 

İnkar ederseniz daha yüzlercesinin dosya numa
rasını sunarım. 

Peki, 1978 yılında ne yapıldı? Bu sorunun ceva
bını ve hesabını vermek zorundasınız. 

Savunması bile alınmadan, haklarında müfettiş 
raporları tanzim edilerek sürülen öğretmenlerin kaçı 
hakkında tehiri icra kararı verildi? 

Okulu 1978 yılında 1 gün olsun tedrisata açılma
mış olduğu halde, balkılarında disiplin cezası verilerek 
okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin kaçı hakkında bu 
karar verildi? 

Aziz arkadaşlarım, eğer adalet mülkün- temeli ise 
ve Danıştay bu işlere bakan daireleri adaleti tevzi et
mekle görevli ise, biliniz ki, mülkün temelleri çatır
dıyor. İdari yargının istiklali vardır, ama mülkü ayak
ta tutmak da ettiğimiz yeminin icabıdır, boynumuzun 
borcudur. Biz bu hesabı sormazsak, millet bizden 
sorar. 

Hepinize saygılar sunarım. (MHP ve AP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
CHP Grubu adına Sayın Çetin Bozkurt, buyuru

nuz efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, 40 

dakikadır Divan boş. Bu durum usule aykırıdır. 
BAŞKAN — Efendim, Divandaki arkadaşı çağır

tıyorum. Hakkınız var, tamam efendim. 
Buyurunuz Sayın Bozkurt. 
CHP GRUBU ADINA ÇETİN BOZKURT (Er

zurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Da
nıştay'ın 1979 Yılı Bütçesi üzerindeki CHP Grubu-
nunun görüşlerini sunmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri; Anayasamızın, «Cumhuri
yetin nitelikleri», başlığını taşıyan 2 nci maddesi : 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıç
ta belirtilen temel ilkellere dayanan, milli, demokra-
tilk, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir» ilkesini koy
muştur. Demokratik hukuk devleti olmanın en büyük 
ve en önemli koşullarından biri de, idarenin yargı 
denetimine tabi tutulmasıdır. Yargı denetimine tabi 
tutulmayan idareler, keyfi tasarruflara gider, siyasal 
iktidarlar kendi parti oligarşilerini kurarlar. Anaya

samız, demokratik hukuk devleti ilkesini «Genel 
Esaslar>x başlığını taşıyan ilk 9 maddesinde belirle
miş ve devletin belkemiğini bu 9 madde içinde esa
sa bağlamıştır. 

Bu yönden Anayasamızın 5 nci maddesi, yasama 
yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait oldu
ğunu ve devredilemeyeceğini; 6 nci maddesi, yürüt
me görevinin kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kuruluna verildiğini; 7 nci maddesi, yar
gı yetkisinin Türk: Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılacağını vaadetmiştir. Ve 114 ncü mad
desi; «İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yar
gı yolunun açık olduğu»; hükmünü getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, işte demokratik hukuk 
devleti olmanın ilkeleri bu maddelerde belirlenmiş, 
yasama ve yürütme organlarının da denetlenebilece
ğini belirten bunlardan birisi ve belki de en önemlisi 
Anayasada hüküm altına alınan, idarenin yargı de
netimine tabi olmasıdır. Bu yargı denetimini bizde 
yapan kurum, Danıştay diye adlandırdığımız Yüksek 
idare Mahkemesidir. 

Danıştay yıllarca idare denetimi görevini en iyi 
şekilde ve şerefle ifa etmiştir. Grubumuz buna tam 
inandığından, huzurlarınızda Danıştay'ın kıymetli 
mensuplarını kıvançla kutlarız. 

Değerli milletvekilleri, bu büyük kurum 1868'de 
Devlet Şûrası adıyla kurulmuştur. ilk zamanlarda, 
idarenin büyük bir istişare kuruluydu. Organik ba
kımdan, idari bir organ olan Devlet Şûrası aynı za
manda, kazai fonksiyon da ifa ediyordu. Ancak, bu 
hal bazı" tereddütlere yer veriyor; yetkililer Devlet 
Şûrasının, kararlarına kazai tasarruf mahiyeti tanı
mak istemiyorlardı. Kararlarına idari bir karar gibi 
bakılıyor, diğer mahkemelerin kararlarına tanınan te
minat, maalesef bu mahkeme kararlarına tanınmak 
istenmiyordu. Ancak ve daha sonraları Danıştay'ın, 
İcra organı ve devlet yardımcı kurumlan içinde kal
ması, kaza organı içinde de idari davalara bakmak 
üzere Yüksek İdare Mahkemesi olarak görev yapma
sı kabul edildi. 

Bu suretle, Danıştay'ın idari tasarruflarını kazai 
bakımdan denetleyecek olan Yüksek idare Mahke
mesi, devletin kazai organı içinde de diğer yüksek 
mahkemeler gibi müstakil bir yargı organı olarak 
kaldı. Böylece, idaremin her tasarruf ve fiilinin hu
kuka bağlılığı prensibi, geniş bir yargı denetimiyle 
müeyyidelendirilmiş oluyordu. 

Değerli milletvekilleri, Yüksek idare Mahkemesi
nin bu şekilde yerini tayin ettikten sonra, görevle
rinden bahsetmek isterim. 
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Anayasanın 140 ncı maddesi: «Danıştay, kanun
ların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı ko
nularda ilk derece ve genel olarak üst derece idari 
mahkemesidir. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve davaları görmek 
ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ta
sarılar hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük taşan
larını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri incelemek 
ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakta görevli
dir»! şeklinde belirtmiştir. 

Demek ki Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak 
genel mahkemelerin görevlerini yapmakta, üst derece 
mahkemesi olaraik bir nevi Yargıtay'ın görevini ifa 
etmekte bir de yürütmenin istişari organı olarak gö
rev yapmaktadır. Üst derece olaraik mahkeme niteli
ğinde olmayan, fakat yargısal görev yapan il ve ilçe 
yönetim (kurulları ve buna benzer kurumlardan ve
rilen kararları aynen Temyiz Mahkemesi gibi tetki
ke tabi tutar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Di
van Üyesi yok. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakika müsaa
de buyurur musunuz? Bazı sayın üyeler Başkanlık 
Divanında bir Divan Üyesinin bulunmaması dolayı
sıyla arkadaşımızın teşrifini rica ediyorlar. Biz ken
dilerine haber gönderdik. Lütfen arkadaşlar görür
lerse göndersinler. Rica ediyoruz. 

Devam buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — İçtüzüğe aykırıdır 

efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, rica ediyorum; 

arkadaşımız şimdi gelir. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Niye bu ar

kadaşın sancısı tutuyor, bir arkadaşımız eksik olun
ca? 

BAŞKAN — Rica ederim Karsu, rica ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Tüzüğü oku. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. İçtüzük 

gereğince doğrudur efendim; istek doğrudur. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — O Tüzüğü 

sen yine oku. Başkan bilir onu. 
BAŞKAN — Sayın Karsu tamam, meseleyi bü

yütmeyelim. Rica ediyorum Sayın Karsu. Buraya 
herkes her şeyi bilerek, öğrenerek gelmiştir. Tamam 
efendim, meselle halledilmiştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yine taraf 
tuttunuz Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum. Ya
ni varlığınızı da o kadar belli ediyorsunuz ki sayın 
arkadaşım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayenizde 
efendim, sayenizde. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Devam buyurun Sayın Bozkurt. 
ÇETİN BOZKURT (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay, tüm ül
keye hitap ettiğinden, işleri düşünülenden de çok faz
la ve büyük bir iş hacmiyle çalışır. Bu yönde size 
kısaca 1977 ve 1978 yılları arasında Danıştay'a gelen 
iş miktarını belirtirsem, bir mahkemenin Türkiye ça
pında ne kadar yoğun işle karşı karşıya geldiği açık
ça belirlenecektir. 

Mesela, 1977 yılında bir önceki yıldan da devre
dilen dosyalarla birlikte Danıştay'a 102 161 iş gel
miş. Bunun 47 622'si çıkmış. 1978'de 108 048 iş gel
miş, 55 407'si çııkmış.. Bu rakamlar bile Danıştay'ın 
ne kadar büyük ve yoğun bir iş hacmiyle çalıştığını 
göstermektedir. Bu işlerin karar organında çalışan, 
karar vermeye yetkili sadece Başkan ve üyelerden 
oluşan 85 kişinin emeği olduğunu da tespit etmiş bu
lunmaktayız. 

Edindiğimiz bilgiye göre, halen Danıştay'da üye, 
kanun sözcüsü, idari memur ve diğer tüm görevli
ler, maalesef 63Q kişidir. 

Sayın milletvekilleri, bu durumu gördükleri işi de 
nazara alarak diğer devlet daireleri ile mukayese eder
sek, büyük bir tenakuz meydana çıkar. Bu duruma 
rağmen bu kurumda çalışanları tekrar tekrar kutla
maktan zevk duyarım. 

Bu haline rağmen bu kutsal ve büyük müessese
ye maalesef hâlâ dil uzatanları da ayıplamaktan ken
dimi geri alamayacağım. Bu koşullar altında çalışan 
bu yüksek mahkeme bir yandan idarenin denetimini 
yaparken, bir yandan da bayağı mahalli mahkeme 
olarak genel mahkemelerin görevilerini yapmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, az önce de belirttiğim gi
bi, Danıştay'ca verilen kararlar, diğer mahkemeler
den verilmiş ve kesin hüküm haline gelmiş kararlar
la aynıdır. Bu bakımdan uyulmasında ve gereğinin 
yerine getirilmesinde zaruret vardır. Anayasanın 132 
nci maddesinin son fıkrası, «Yasama ve yürütme or
ganları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez», der. Buna aykırılık Anayasayı 
ihlal suçunu teşkil eder. Anayasa çiğnenir. Ancak 
geçmiş devirde Anayasanın bu açık hükmüne rağ
men, kendisine yenileyemeyen ve bir türlü çağın ge-
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reklerine uymayı düşünmeyen hükümetler, tıpkı 1868 
yıllarında, yani Danıştay'ın kuruluş yıllarında yaşı-
yormuşcasına, devlet adamı kafasıyla Danıştay'ın ka-
zai görevlini anlayamamışlar ve bu yüksek mahkeme
ye o çağdaki gibi bakmışlar ve o çağdaki gibi mua
mele etmişlerdir. 

İBRAHÎM TOPUZ (Kocaeli) — Aynen bugünkü 
gibi. 

ÇETİN BOZKURT (Devamla) — Hatta bu mü
essesenin varlığından şikâyetçi olmuşlardır. 

Yüksek mahkemenin kararlarının maalesef karar
larının '% 90'ından fazlası uygulanmamış. Anayasa
nın gereği olduğu hatırlatıldığında, zamanın hükü
meti ve hükümet başkanları «Meclislerin üzerinde 
bir Anayasa Mahkemesi, icranın üzerinde bir Danış
tay olamaz»; diye avaz avaz yıllarca bağırmıştır. 

Demokratik hukuk devleti ve onun kıymetli ku
rumlarım getiren 1961 Anayasasını da beğenmemiş
lerdir. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki, belki hâlâ 
söylüyorlar, «Bu Anayasa ile devlet idare edilmez» 
demişlerdir. Hatta demokratik hukuk devleti ilkele
rine ve onun müesseselerine öyle kin bağlamışlardır 
ki, bu müesseselerde çalışan, bu kurumlarda görev 
yapan, hâkimlik görevini yapan kimselerin kişilikle
riyle uğraşmışlar, hatta cenaze törenlerine gitmeyi 
bile protesto etmişlerdir. Ve geçmiş iktidarlar bu yük
sek mahkemeleri hâlâ, emirle bankalardan kredi al
maya benzetmişler, yahut da özel kalem müdürleri
ne günlük işlerini yaptırırcasına emir vermeyi düşün
müşlerdir. Hele Danıştay'ın bir mahkeme olduğunu 
bir türlü kabul etmemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda belirttiğim üze
re, bu yüksek mahkeme yılda 100 binin üzerinde yo
ğun bir iş yükü altımda ezilirken, geri düşünceli siya
silerimizin tarizlerinden de kurtulamamaktadır, hâlâ 
tariz altındadır. Bu yoğun iş yükü davaların uzun 
zaman sonuçlanmamasına yol açtığı gibi, diğer gö
revler de maalesef gereği gibi yapılmamıştır. Bu hu
susta Danıştay'da görevli hiçbir arkadaşımızın kusu
ru yoktur. 

Şimdiye dek çıkarılan yasalara rağmen, uygula
mada hâlâ yargılamayı hızlandırmak ve verimli ça
lışmayı temin etmek mümkün olmamıştır. Bu bakım
dan Danıştay'ın normal çalışma sürecine kavuşması 
için, mevcut yasasını da değiştirmesini temenni edi-
;oruz„ 

Diğer sözcü arkadaşlarımızın da temas ettiği gi
bi, bölge idare mahkemelerinin halen kurulmamış 
olması da üzüntü kaynağımızdır. Anayasamıza uy-
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gun olarak mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim te
minatı ilkelerine bağlı keza bölge idare mahkemele
rinin acilen kurulması, Danıştay'ı bu iş yükü hacmin
den kurtaracağı gibi, Danıştay'ı bugünkü hüviyetin
den kurtaracak ve böylelikle istenilen neticede ka
rarlar çıkacaktır. 

Ayriyeten, kanunda ve Anayasada olduğu halde 
ve hükümetlere görev verildiği halde, tatbik kabili
yeti bulunmayan kanunların hazırlanmasında, Danış
tay'ın mütalaasının alınması hükmü de, mutlaka hü
kümetler tarafından tatbik edilmelidir. 

Saygıdeğer millet vekilleri, çok kıymetli Adalet 
Partili sözcü arkadaşım Danıştay'ı tenkit ederken, 
Danıştay'ın sınıf geçirdiğinden, subay terfi ettirdi
ğinden, tarafsız davranmadığından bahsetti. 

ÂDEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan mı 
yani, yalan mı? 

ÇETİN BOZKURT (Devamla) — Acaba bu su
bayın, hukuka aykırı tasarrufta bulunan bir hükü
metin, bir idarenin eylemi için bu terfi hakkını kim
den bulacaktı? Az önce hepimiz birleşiyoruz ve di
yoruz ki, idarenin yargı denetimi ancak Danıştay'la 
olur; ama subay gidince kızıyoruz. 

Sayın MHP Grubu sözcüsü arkadaşım da, bun
dan önceki hükümetten önce, yürütmeyi durdurma 
kararlarının çok olduğunu, şimdi ise pek az olduğu
nu miktar vererek belirtti. Açıkça görülüyor ki, bu 
Hükümet hukuka aykırı, demokratik hukuk devle
tine aykırı tutum ve davranış içine girmemiştir. Çok 
büyük miktarda alınan memur varsa, demek ki bun
lar hukuka aykırı olarak makamlarında bulunuyor
lardı. Hukuka aykırı olarak bulunmasına her halde 
Hükümet de müsaade etmeyecektir. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerime son verirken 
Danıştay Bütçesinin Türk Ulusuna ve değerli Danış
tay mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Milli Selamet Partisi Grubu adma Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurun efendim. 
Sayın Göktaş, söz süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; 1979 
mali yılı Danıştay Bütçesi üzerimde Milli Selâmet 
Partisi Grubu adına görüş ve temennilerknizii arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.. Ön
ce Yüce Meclis üyelerini saygı ile selamlıyorum. 
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Sayın mMetvekilleri, Danıştay 1868 yılında Şû
rayı Devlet adıyla kurulmuş olup 111 yıllık bir geç
mişe sahiptir. Yeni adıyla Danıştay, hukuk dev
letimizin. en önemli kuruluşlarımdan bkisMir. Ana
yasamızın 140 ncı maddesi Danıştayın kuruluş, iş
leyiş, mensuplarının seçimleri, görevlerini ve hak
larını -tespit etmiştir. Yüksek İdare Mahkemesi oia-
larını tespi etmiştir. Yüksek İdare Mahkemesi olarak 
bağımsız olup hâkimlerini teminat esaslarına göre çalış
maktadır, 1964 yılında 521 sayılı Kanunla bağımsız bir 
kuruluş haline getirilmiştir. Danıştay, idare uyuş
mazlıkları ver davaları görmek, çözümleım'elk, tüzük 
tasarılarını, imtiyaz şarıtlaşmia ve sözleşmelerini in-
cdleimiek, kanunla gösterilen diğer işleri yapmak, 
ayrıca Bakanlar Kuruluna gönderilen kanun tavşa
nları hakkında düşüncelerini bildirmek vazifesiyle 
yükümlüdür. 

Anayasanın 114 noü maddesi, «İdıarenıin her 
türlü eylem ve işlemledne karşı yargı yolu açıktır» 
hükmünü vazetmiştir. Bu hükme göre Danıştay, 
Yüksek İdare Mahkemeisi sıfatıyla, yargı deneti
mini yapmaktadır. İdaremin kararlarında keyfiliği 
ve kusurluluğunu önlemektedir. İdare, her türlü 
işlem ve eylemlerinde sınırsız bir takdir hakkına sa
hip dleğilldür. İdare karalarında kanun ve nizamla
ra uymak zorundadır. Buma karşı Danıştay da, ida
renin yerine kaim alarak karar veremez. Yani ic
ranın yerine geçemez. Ancak idarenin kusurlu ka
rarlarım önlermek hakkına haizdir. Tatbikatta Da
nıştay, kandilsin! aynı zamanda icranın üstünde gö
rüp icramın her türlü tasarrufunu bozma yolunu tu
tarca yeni haksızlıklar meydana gelir. Bu yüksek 
kuruluşlar kendilerin1! birbirinden üstün görerek 
diğerinin yetkiferinie (tecavüz ederse, bu hal mü-< 
esisöseleri yıpratır. Bumdan hukuk müesselsrimiz 
yara alır ve halk tarafından da itibarlarını yitirmiş 
olurlar. Bu da hukuka bağlı devlet fikrini zaafa 
uğratır. 

Danıştayımız kuruluşundan bu yana, hukuk 
devletimizin gelişmıeisiınde önemıli hizmetlerde bulun
muştur. Bunun yanında zaman zaman, kararları 
üzerinde kamuoyunda büyük tartışmalar çıkmış ve 
münakaşalara sebep olmuştur. Kamu hizmetleri
nin görülmesinde idarenin takdir hakkını ve gelişen 
hizmatfer sebebiyle idarenin takdir hakkını, hareket 
serbestisini tabii karşılamak gerekir. Ancak, ida
re takdir yetkisine mutlak haiz değildıir. Temel 
hukuk kuralları ve kamu yararıyla sınırlı olmalı
dır. Danıştay, idare karşısında bağımsızdır. An

cak idarenin karşısında olarak düşünülmemelidir. 
İdare takdir yetkisini politik tecihlerde kullanma
malıdır. Her müessese yetki ve sorumluluğunu bil
melidir. Şayet Danıştay idarenin her türlü tasarru
funu iptal yoluna giderse, ;cra işlemez halle gelir 
ki, idare fonksiyonunu ifa edemıez hale düşer. 
Bu, Anayasamızın kabul ettiği kuvvetler ayrılığı 
prensibine de aykırı düşer. Temennimiz odur ki, 
yüksük bir yargı mercii olan Danıştay, hukuk üs
tünlüğü ilkesinden, tarafsızlık ve objektiflikten ay
rılmasın. Anayasa ve kanunların kendisine verdi
ği görevi ifada Ve kararlarında, isabet ve adalet 
başta gelişin. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay istişari görevi 
icabı, devletin en yüksek teknik ve hukuki istişare 
heyetidir. Kanun taşanlarının Danıştaiydan geçme
si ihtiyari olmakla beraber, icra şimdiye kadar 
bu yola iltifat etmem iştir. Bu bal, icra ve yargı
nın uyumlu çalışmadığını göstermektedir. Bu du
rumum düzeltilmesi hukuk devletine saygıyı geliş
tirir. 

Yüksek idare mankememiz olan Danıştay dan 
beklenen hizmetleri gereği gibi ifa edebilmesi için 
kendisine yeteri derecede imkân tanımak lazımdır. 
Her geçen gün Danıştayın iş hacmi artmaktadır. 
Her yıl aynı konu ve aynı sebepten seri davalar 
açılmaktadır. Bu davalar bazen binlerce açılmak
tadır, bu yüzden Danıştayın iş durumu çok arıtmak
tadır. Bu nedenle birçok işler gecikerek neticelen
mekte olup, hak sahipleri hakkını zamanında ala
mamaktadır. Uzayan davalar yeni haksızlıklara se
bep olmaktadır, Bu bakımdan, Danıştayın iş hac
mini normale indirmek için gerekli idari tedibirler 
alınmalıdır. Danıştayın müstakar içtihatları bu
lunan hallerde idare bunlara uymalı, aynı sebep
ten yeni davalar açılmasına mahal bırakılmamalı
dır. Danıştayın çok yoğun olan iç hacmini norma
le indirmek için, idare bölge mahkemeleri kanu
nu süratle Meclislere verilerek kanunlaşması temin 
edilmelidir. Bölge idare mahkemeleri kurulmasay-
la Danıştay bir içtihat mahkemesi naİne getiril
melidir. Bu suretle idare mahkemelerinden bekle
nen hizmetler daha doğru ve diaha çabuk sağlan
mış olur. Bunun neticesi olarak ucuz ve çabuk 
adalet ilkesine biraz daha yaklaşılmış olur. 

Danıştay Bütçesi üzerindeki konuşmalarımızı ta
mamlamış bulunuyorum. Bütçenin milletimize Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu ollmıalsını di
ler, Yüce Meclis üyelerine Milli Selâmet Partisi 
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Grubu ve şahsım adın saygılarımı sunuyorum. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederûn Sayın Göktaş. 
Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı Salih Yıl

dız, buyurun efendim. 
Sayın Yıldız süreniz 30 dakikadır efendim, bu

yurun. 
DEVLET BAKANI SALİH YİLDİZ (Van) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay büt
çesi üzerinde grupları adına konuşan değerli arka
daşlarıma eleştirilerindien dolayı teşekkür ederek sö
ze başlamak istiyorum. Arz edeceğim hususlar de
ğerli sözcülerin tümüne cevap mahiyetinde olacak
tır. 

Elbetteki Danıştay kararları eleştirilebilir, hatta 
ckştirilmelMir. Bütün kurumların kararlan eleştiril-
melidir, hele hele bu kürsüden, milletin bu kürsü
sünden her konu enine boyuna eleşitirilimiadiği tak
dirde, bunun başka da eleştirilecek yeri bulunamaz. 
Bu itibarla, bir arkadaşınız olarak hukuki eleştiri
leri şahsen memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek 
istiyorum. 

Kararların hukuki şekilde eleştirillmeısinden evvela 
ilgili kurum, ilgili müessese çok şey kazanabilir, 
yanlışlarını düzeltme imkânları>nı bulabilir. Binaen
aleyh, gerek Anayasa Mahkemesi olsun gerek Da
nıştay olsun ve diğer Anayasa Mahkemesi olsun 
ve diğer Anayasa müesseselerinin hepsinin kararla
rı bu kürsüden hukuki açıdan eleşftirilebillmelidir, 
haltta 'kamuoyunda da, ilim adamları tarafından da, 
ilgili müesseseler, ilgili ülim otoriteleri tarafından da 
eleştirilmelidir. Binaenaleyh, bunlardan dolayı her
hangi bir alınganlık duymadığımızı peşinen ifade et 
mek istiyorum. 

Ancak, kanaatimizce doğru olmayan bir husus 
vardır, onu belirtmek istiyorum. Danıştayın bağım
sız bir yargı organı olduğunu bütün arkadaşlarımız, 
Anayasanın tarif ettiği şekilde altını çizerek belirt
tiler. Binaenaleyh, Danıştayın beğenilen kararların
dan dolayı, takdir edilen kararlarından dolayı Hü
kümeti kutlamak, tebrik etmek ne kadar yerinde de
ğilse, beğenilmeyen kararlarından dolayı Hükümeti 
hedef almak da, o derecede doğru değildir. Zira, 
Hükümetin tutumunu, davranışlarını Danıştay ka
rarlarıyla irtibatlı göstermek veya görmek Danışta
yın bizatihi bağımsızlığını bir ölçüde inkâr etmek 
anlamına gelir. Bu itibarla, meseleyi bu açıdan ele 
alarak eleştirileri cevaplandırma gayreti içinde bu
lunuyorum. 

Sayın Kösoğlu, Bütçe Komisyonunda benim 
verdiğim birtakım rakamları dile getirerek, Danış
tayın değişik dönemlerdeki tutumunu, değişik açı
lardan değerlendirmek istediğimi veya bir savunma 
içine girmek istediğimi ifade etmek istediler. Aslın
da, katiyen böyle bir niyet taşımıyorum. Yüce Ko
misyonun önünde olduğu gibi, huzurlarınızda da 
sadece merak edilen konulardan Danıştayın faali
yetleri hakkında, rakamlara dayanarak bilgi vermek 
ve Yüksek Meclisi bu hususlarda malumat sahibi 
kılmak benim görevim. Orada da verdiğim rakam
lar bu rtiyete ve bu arzuya dayanmaktaydı. 

Yine değerli arkadaşlarım Danıştayın kararları
nı eleştirmekle beraber, bunu Anayasamızda yer 
almış ve lüzumuna kani oldukları bir müessese ola
rak gösterdiler. Gerçekten değerli arkadaşlarım her 
müessesenin eleştirilecek tarafları olabilir; ama, Da
nıştay bizim adalet tarihimizde oldukça eski, köklü 
bir yargı organı ve son derece de lüzumlu, gittikçe 
gelişmeye muhtaç bir yargı organı olarak yer al
maktadır. Ancak, Anayasanın tarif ettiği üzere ilk 
derece ve genel olarak da üst derece idare mahke
mesi olarak görev yapmakta olan Danıştay, bugün
kü tatbikatıyla acaba üst derece mahkeme olma 
ülkeliğini, görev bakımından yapabilmekte midir, 
koruyabilmekte midir? Bunun üzerinde durmakta 
yarar vardır. Kanaatimizce, iş hacminin son derece 
ağır olması yüzünden ve bugünkü Danıştay Kanu
nuna göre bütün davaların doğrudan doğruya Da-
nıştaya açılması, sebebiyle, Danıştay ilk derece 
mahkeme olma niteliğini asla koruyamamakta, daha 
çok alt derece bir idare mahkemesii durumunda ça
lışmaktadır. 

Biz, geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında Ko
misyonda olsun, Senatoda olsun, Yüce Mecliste ol
sun, sayın parti sözcülerinin ve şahısları adına ko
nuşan değerli üyelerin ikazlarını da dikkate alarak, 
bölge idare mahkemelerinin bir an evvel kurulması 
için elimizden gelen gayreti gösterdik ve bunun 
için bütçe müzakerelerinden hemen sonraki, 
bütçe müzakerelerinin şubat sonunda bittiğini he
saba katarsak, bundan 1,5 ay sonra, 23.5.1978 ta
rihinde, yani aşağı yukarı neredeyse -1 yıla yaklaş
maktadır, bölge idare mahkemeleri hakkındaki tasa
rıyı Yüce Meclise sunduk ve bu tasarının bir an 
evvel kanunlaşması için de parti yöneticileri indinde 
'birçok istirhamlarda bulunduk. Tasarımız halen 
Anayasa Komisyonunda beklemektedir. 

313 — 
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Bugün Anayasa Komisyonu Sayın Başkanıyla ve 
birtakım değişik partideki üyelerle konuşarak ken
dilerinden ricada bulundum. Tasarının bir an evveî 
komisyonlardan geçirilerek yüce huzurlarınıza ge
tirilmesini isitirhaım ettim. Önümüzdeki perşembe gü
nü Anayasa Komisyonunun toplantısında tasarının 
bitirilebileceğini ve bir görüşle ilgili komisyona 
gönderilebileceğini ifade ettiler Bundan dolayı ken
dilerine teşekkür ediyor, yine de Yüce Meclisten 
ve ilgili gruplardan bu çabamıza yardımcı olmaları
nı tekrar tekrar rica ediyorum. 

Böylece uzun yıllar sürüncemede kalan davala
rın önüne geçilmiş olacaktır. Sadece 1978'in misa
lini arz etmek istiyorum değerli arkadaşlar. 

Her ne kadar 1978 yılı içinde 55 bin dava dos
yası karara bağlanmış ise de 53 bin dosya da bir 
sonraki yıla devredilmiştir. Bu kadar ağır bir yük 
altında kalan Danıştayın üst derece idare mahkeme
si niteliğinde çalışması mümkün olmadığı gibi, bu 
yoğun iş yükü altında bazı hatalar yapabileceğini 
de kabul etmek lazımdır. 

Daire adetlerini çoğaltmanın meseleyi asla çöz
meye kâfi gelmediğini bilmektesiniz. Bu itibarla 
bölge idare mahkemelerinin gerçekten büyük bir ih
tiyaç halinde olduğunu arz etmek istiyorum. Aslın
da bu hususta siyasi partiler arasında hiçbir görüş 
ayrılığı yok. Bu çok önemli bir aşama mahiyetinde
dir. Elbette ki tasarı ele alındığı zaman Yüce Mec
liste olsun, Komisyonda olsun daha iyi geliştirilebi
lir, beğenilmeyen yönleri düzeltilebilir. Biz tasarımı
zın kusursuz olduğu iddiasında değiliz. Ancak, bir 
an evvel çıkarılmasında büyük yarar olduğunu arz 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek zamanınızı alarak 
ve hepinizce çok iyi bilinen, «Danıştayın görevleri 
şunlardır, Danıştay şunu yapar, bunu yapar, şu ta
rihte kuruldu» diyerek yüksek zamanlarınızı israf 
etmeyi uygun görmüyorum. Aslında malum olan bir 
hususu tekrar etmeyi de bir ölçüde saygı özellikleriyle 
bağdaştıramıyorum. Malum olan bir hususu tekrar 
tekrar konuşmakta bir yarar yoktur. Yüksek yargı 
organının görev ve yetkileri hepinizce malum bulun
maktadır. 

Ancak, bir hususun işletilmesinde yarar olduğu 
için arz etmek istiyorum. Danıştay, aynı zamanda bir 
istişare organıdır. Hükümetlerin, geçmişte olduğu 
gibi, her zaman bu yolu, lüzumu halinde işletmedik
lerini görmekteyiz. Bazı kanun tasarıları hakkında, 
diğer birtakım tasarruflarla ilgili konularla ilgili ola

rak Danıştayın görüşünün peşinen alınmasında büyük 
yarar vardır. Danıştay Kanunu bunu Danıştaya görev 
olarak vermiştir. Böyle bir görüş alınması halinde 
bu kanuna- müsteniden ileride açılacak davaların ip
tali son derece de azalabilir. Binaenaleyh bu yolun 
işletilmesinde büyük yarar olduğunu sadece arz et
mek istiyorum. 

Bu kürsüden Sayın Kösoğlu bana birtakım sual
ler tevcih ettiler ve bu suallerin cevaplarını istedi
ler. Bu sualler arasında, bilhassa öğrenci ve öğretmen
lerle ilgili olarak alman kararların gerek nitelik, ge
rek nicelik bakımından hangi boyutlara ulaştığını öğ
renmek istediler. 

Bunun cevaplandırılmasının bir zamana muhtaç ol
duğunu takdir ederler. Kendilerine en kısa zamanda 
bütün detaylarıyla yazılı olarak cevap vermek istediği
mi arz etmek isterim. 

Danıştay Bütçesinin Yüce Meclisçe kabulü halin
de ulusumuza ve Danıştay mensuplarına hayırlı ol
masını diler, Yüce Heyetinize saygılarımı ve teşek
kürlerimi arz ederim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lehinde Sayın Adem Ali Sarıoğlu, buyurunuz 

efendim; süreniz 10 dakikadır. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan ev
vel hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 

Önce bu Yüce Danıştay müessesesine Anayasa
nın esasları içinde kaldığı müddetçe, hukukun ta
rafsızlık ilkeleri içerisinde kaldığı müddetçe saygı 
duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Ancak bir milletvekili olarak, bu Parlamentonun 
bir üyesi olarak Danıştay müessesesini işgal eden ki
şilerin bir kısmına saygı duymadığımı, kişiliklerine 
itimat etmediğimi ve bundan dolayı vermiş oldukları 
kararlara da inanamadığımı beyan etmek istiyorum. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Bu ne biçim 
lehinde konuşmak Sayın Başkanım? 

ADEM ALt SARIOĞLU (Devamla) — Danış
tay, Anayasanın öngördüğü şekilde vatandaşların 
başvuracağı en son hak arama müessesesidir. Danıştay 
mensupları bir siyasi partinin kapıkulu olamazlar, bir 
siyasi partinin komiseri gibi de hareket edemezler, 
bir siyasi fikrin taraftan da olamazlar. Hukukçu ol
malıdırlar, hukuka saygılı olmalıdırlar ve bu saygınlık
larını da devam ettirmeye mecburdurlar. 

Vatandaşın en son başvuracağı müesesedir dedik. 
Peki, başvuracağı en son müesseseye saygı duymayan 
vatandaşın hukuka saygısı da kalmaz. 
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Kafalara sokulan bazı çarpık fikirlere göre Da
nıştay müessesesini hiç kimsenin işgal etmeye veya 
o müessesede karar vermeye de hakkı yoktur. Size 
müracaat eden vatandaşların önce siyasi fikirlerine ba
kıyorsunuz ona göre karar veriyorsunuz. 1977 yılın
da 16 193 davaya baktınız, 1978 senesinde baktığı
nız dava da meydandadır. 

Bu şekilde hareket etmeye, bu yüce makamı işgal 
etmeye hakları yoktur. Peki hakkınız olmadığına gö
re verdiğiniz bu çarpık kararların manası ne? Buna 
cevap lazımdır. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Lehinde söz 
alarak aleyhinde konuşamaz Sayın Başkan. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Şimdiye 
kadar bu Yüce Parlamentoda bütün siyasi partiler 
bu Anayasa müessesesi üzerinde hep lütufta bulun
dular. Amiyane tabirle söylüyorum, gelen geçen bu 
kürsüden bu müesseseye yağ çekmiştir. 

Seçmene selam, işine devam konusundan, muha
lefette olduğunuz zaman şikâyet ediyordunuz, şim
di biz muhalefetteyiz ve gene şikâyetçiyiz. Yani şu 
anda bir hesap çıkarırsak... 

ÇETİN BOZKURıT (Erzurum) — Siz hukukla 
ilgili bir şey yapmadınız da ondan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sen son

ra anlarsın onu, hukukla mı, hukuksuzlukla mı, 
hareket ettiğimizin hesabını size her zaman ver
meye hazırız. 

Biraz sonra lehte konuşmam vardır. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, rica ediyorum, ri

ca ediyorum. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Sarı

oğlu, lehinde söz aldınız, aleyhinde konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde başladılar, bazı 
özelliklerinden bahsettiler. 

Sayın Sarıoğlu, lütfen aldığınız söz sadedinde de
vam buyurun. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Bu iti
barla, bu şekliyle verilen kararlara, Parlamenterlerin 
saygı duymadığı meydanda olduğuna göre, vatandaşı
mızın da itimat etmemesi normaldir. 

Sayın Demirel Başbakan olduğu zaman hemen 
taraf oluyorlar; hemen karşı tarafa geçerler; bu ger
çek tabii. («Doğru, doğru» sesleri.) 

Bakın bazı arkadaşlarımız «doğru» diyorlar, sağ-
olsunlar, tasdik ediyorlar bizi. Bir tayin kararnamesi; 
bir genel müdür, bir müsteşar, bir okul müdürü, ve
ya bir memur tayin edildiği zaman, Sayın Demirel'in 

Başbakanlığında, bir gün içerisinde, bir saat içerisin
de, 15 gün içinde karar veren Danıştayı arıyor şim
di gözler. Cem İpekçi için yaptıklarınızı Ecevit'e niye 
uygulamıyorsunuz şimdi? Başbakanlık müsteşarları, 
genel müdürler, bakanlık müsteşarları, 66 ilin milli 
eğitim müdürleri, 67 vali, onbinlerce devlet memu
ru kıyıma uğratıldı Sayın Ecevit tarafından, verdi
ğiniz karar ne şimdi? 1978'de yapılan müracaatları 
sıraya koyuyorsunuz. Sizin hesabınıza göre 1981'de 
sıra gelecek. (CHP sıralarından gürültüler.) Daha 2 
sene var; adam ölürse ne olacak?... 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Baş
kan, lehinde söz aldı, aleyhinde konuşuyor, nasıl mü
saade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ediyoruz efendim, rica ediyo
ruz. 

Sayın Sarıoğlu, lütfen, rica ediyorum. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 

kürsüye saygısızlıktır, bir şeyin lehinde söz alıp aley
hinde konuşmak. 

BAŞKAN — Sayın Kaleli, rica ediyorum. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Senin 

saygı duyduğun müesseseye ben daha çok saygı du
yuyorum; kimin saygılı, kimin saygısız olduğunu biz 
buradan çok iyi biliriz. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Lehin
de söz aldı, nasıl konuşur? 

BAŞKAN — Efendim, bazı durumlann düzeltil
mesi bakımından söylüyor, «saygımız büyüktür» diye 
başladılar söze. 

Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim, lütfen. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
bu şekliyle karar veren bir Danıştay müessesesine ta
raf değil de ne diyeceksiniz? 

BAŞKAN — Lehinde efendim, lehinde, rica edi
yorum. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Lehinde 
söylüyorum bunları; daha çabuk karar versin diye 
söylüyorum. 

19 bin müracaat olmuştur sayın milletvekilleri... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Hak

lıysa ne yapsın? Ben Ali Naili Erdem'den aldım pa
ramı; haklıysa ne yapsın? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — 19 bin 

müracaat olmuştur, bunlardan daha bin tanesine bak
madılar. Biraz daha çalışsınlar diye söylüyorum bu
nu. (CHP sıralarından gürültüler.) 
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Sayın Ecevit, Çankaya Hükümetini kurduğu za
man «Benim siyasal üstünlüğüm vardır» demiştir. 
Yalan değil bu herhalde değil mi? Evet, «siyasi ve 
de hesabi üstünlüğüm var» demek istiyordu. Bunu 
kastetmek istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Bu mü

essese Devletten yana, milletten yana ve kanundan 
yana olmaya mecburdur. Bunun dışında hareket et
mesi mümkün değildir. Eğer, devletten, milletten 
ve kanundan yana olmazsanız, tarih içindeki leke 
gibi, hukukçular olarak yerinizi alırsınız. 

Konuşmalarıma son verirken, kafalarınıza çarpık 
fikirleri koyarak karar vermeye devam ederseniz, 
ona göre hareket ederseniz... 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Kafandaki çar
pık fikirleri söylüyorsun sen. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — ... Bu 
şekilde karar vermeye devam ederseniz, sizi her za
man olduğu gibi protesto ederim, kınarım ve lanetle
rim. Bu kararlarınız böyle taraf olmaya devam et
tiği müddetçe size ne ben, ne de bu millet inanacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, rica ediyorum... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Bu yüce 

müesseseyi itibarsız hale getirmeye ne sizin, ne de siz
den sonra gelenlerin hakkı vardır. Aklınızı başınıza 
toplamanız lazımdır. Kanunsuz verdiğiniz kararlar
dan dolayı anarşiyi teşvik ediyorsunuz, anarşinin teş
vikçisi ve uygulayıcısı oluyorsunuz. (CHP sıraların
dan gürültüler.) Kanunu çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Saygınızı belirttiniz Sayın Sanoğ
lu, lütfen. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Hukuka 
saygılı olmazsanız, bizim de hukuk müesseselerine 
olan saygımız azalır. İşte anarşinin eseri, anarşiyi 
yaratanlar orada oturuyorlar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
Sayın Kemal Şensoy, son söz... 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 

lehinde söz verdiniz, aleyhinde konuştu. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Dağlı. (CHP sı

ralarından «Son söz olur mu artık?» sesleri.) 
Efendim, tüzük hükmüne göre Sayın Adem Ali 

Sanoğlu, şimdi de Sayın Kemal Şensoy, rica edi
yorum. Şahısları adına 2 arkadaşımız efendim... 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkanım, 
bütçe görüşmelerinde, bütçe üzerinde, bütçe lehinde, 

bütçe aleyhinde 3 arkadaşımızın konuşması doğal
dır. Ama, «bütçenin lehinde konuşacağım» diye söz 
alıp, bütçenin aleyhinde konuşmak, bunu istismar
dır. En azından siz, Meclis Başkanı olarak, bu ko
nuları istismar ettirmemelisiniz. Bunu, şunun için 
söylüyorum : Bazı müesseseleri tahrip etmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Sizin bunları korumak gö-
revinizdir Sayın Başkanım, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan teşekkür ederim. An
cak, sayın arkadaşımız bağlılığını ve saygısını belirt
miştir. (CHP sıralarından gürültüler.) 

Bir dakika efendim.. 
Bilahara bazı durumların düzeltilmesini de arzu 

etmişlerdir. Doğrudur, lehte ve aleyhtedir. Fakat sa
yın arkadaşımız takdimi o şekilde yapmışlardır. Ben 
de gerekli ikazlarda bulundum. Rica ediyorum Sa
yın Doğan, rica ediyorum. 

Sayın Şensoy, başlayın, efendim. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Lehinde konuş
tuğu kanaatinde misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim ben 4 defa gerekli ika
zımı yaptım. Rica ediyorum, 4 defa. 

Buyurun Sayın Şensoy. 
YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

arkadaşımız lehinde oy verecek mi acaba? 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Danıştay Bütçesi hakkında kişi
sel görüşlerimi arz etmek üzere yüksek huzurlarınız
da bulunuyorum. (Gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştay anayasal bir 
kuruluştur. Anayasamızın yüksek mahkemeler bö
lümünde Yargıtaydan sonra ikinci sırada yer almış
tır. Danıştayın görev ve yetkisini belirleyen 140 ncı 
madde ise Danıştayı, kanunların başka idari yargı 
mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve ge
nel olarak üst derece idare mahkemesi olarak tarif 
etmiştir. Kanaatimize göre bu maddenin tedvininde 
yüksek mahkeme esprisine ters düşen bir tutum hâ
kim olmuştur. Danıştayın baş görevi idari uyuşmaz
lıkları ve davaları görmek ve çözümlemektir. Istişari 
mahiyette birtakım görevleri daha vardır. Ayrıca hü
kümetler kanun tasarılarını getirirken Danıştayın gö
rüş ve mütalaalarına da müracaat etme durumunda
dırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben meseleyi biraz teknik 
yönden, başka zaviyeden değerlendirmek istiyorum. 
Onun için heyecan buyurmayın. Şayet Danıştay bir 
üst mahkeme ise neticeye bağlanacak olan idari uyuş
mazlıklar, davalar bir alt mahkemeden verilen ka-
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rarlar şeklinde kendisine gelmelidir. Bu düşünce bizi 
mahalli idari mahkemeler veya bölge mahkemeleri 
kurulmasının kaçınılmaz bir zaruret haline geldiği 
noktasına götürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, idare ile vatandaşlar ara
sındaki münasebetlerin değişen sosyal ve ekonomik 
şartlar karşısında gittikçe yoğunlaştığı bir dönemde 
yaşıyoruz. 1977 yılında Danıştaya 102 161 dava açıl
mış, bunun 47 622'si karara bağlanarak bitirilmiştir. 
1978 yılında ise 108 048 dava açılmış, 55 407'si so
nuçlandırılmıştır. Bu durum ise Türkiyemizde Danış-
tayı zedeleyici, üzerine gölge düşürücü vahim bir 
tablo yaratmıştır. Buna bir hukukçu arkadaşınız ola
rak gönlümün rıza göstermesi mümkün değildir. Hâ
kimler ki, Devlet Şûrasında veya yeni tabiriyle... 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Ne demek ye
ni tabiri? Anayasada yazılı, yapmayın bunu. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — ... Danıştayda 
görev ifa eden değerli arkadaşlarımız da birer hâkim 
durumundadırlar. Hâkimler Tanrıya en yakın insan
lardır. Cemiyet içinde fevkalade müstesna yerleri var
dır. Savcılar için de, kanun sözcüleri için de aynı 
şeyleri söylüyorum. Onların şeref ve haysiyetlerini 
birtakım spekülasyonlar karşısında korumaya Millet 
Meclisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak mecburuz. Öyle zannediyorum ki bu aynı zaman
da bizim için yasal bir görevdir. Hukukta hakkın 
elde edilmesi kadar sürat de esastır. Ergeç elde edi
len hak elde edilmiş olur, ama devlet veya fert bel
ki de telafisi mümkün olmayan neticelerle karşılaş
mış bulunabilir. Onun içindir ki değerli arkadaşlarım, 
mahalli idari mahkemeler, ister her vilayette, ister bir
kaç vilayet birleştirilerek bölge mahkemeleri şeklin
de mutlaka kurulmalıdır. Yargı organı niteliği ta
şımayan birtakım idari organların ittihaz ettikleri 
kararların bir yüksek yargı organında görülmesi, ay
nı zamanda hukukun üstünlüğü prensibine de aykı
rıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunu bir misale ifade 
etmek istiyorum-. Arkadaşlarım, bilhassa hukukçu 
arkadşalarım bilirler, 5917 sayılı bir Kamun var
dır. Bu kamuna göne bir gayrimenkul ihtilafımı mu
vakkaten bir nahiye müdürü veya bir kaymakam 
veya bir vali, görevlendireceği bir şahsım yapmış 
olduğu tahkikat neticesinde bir neticeye bağlar. Bun
lardan hiçbirisinin içerisinde hukukçu olmayabilir. 
Hukuki bilgisi olmayan, hukuk nosyonundan mah
rum olan birtakım zevatın verdiği kararlar, hak 
teoelİ edinceye kadar geçecek zamanı da dikkate ala

cak olursak, kim bilir şimdiye kadar kaç ocağı sön
dürmüştür. 

Bunu yime bir başka misalle ifade etmek iste
rim: Bir hastanede doktor olmayan, hemşire ve 
tahlil işlerine bakan birtakım zevatı bir konu hak
kında herhangi bir bilgi izharına görevlendirmiş olsak 
ve onların vermiş olduğu kararı doktorlar seviyesin
de bozmak yahut da tetkik etmek durumu hâsıl olsa, 
bu durum nie kadar garip ise, Devlet şûrasında da 
hâkim olmayan insanların vermiş olduğu kararın 
tetkike tabi tutulmuş olması hukuk prensiplerine 
o derece aykırıdır. Efendim, Danıştayım daire ade
dini artıralım, üye adedini çoğaltalım, daha fazla sa
yıda personel çalıştıralım diyemeyiz. 

Değerli arkadaşlanım, çünkü konunun hassasiyeti 
ortadadır. Muhterem arkadaşlarım, Danıştay devlet 
içinde devlettir. Hatta kendisi kanun koyucusu ye
rine geçmiştir diyenlerin adedi gittikçe çoğalmaktadır 
ve yüksek Heyetiniz burada grupları adına konuşan 
değerli arkadaşlarımızdan da, bahsettiğim istikajrnet-
teki beyanları dinlemiş oluyorsunuz. 

Temenni ederim, bir bühtan olsun bu. Çünkü şa
hısları zedeleyelim derken, bir yüce müessesenin ze
delenmesine gönlüm razı olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay Kanununu tekrar 
gözden geçirelim. Müphemiyeti sebebiyle tatbikat
ta türlü menfi yorumlara sebebiyet verilen maddeler 
varsa, elbirliğiyle onları değiştirelim. Bir yargı organı, 
siyasi (iktidarın sultası altına girmiştir, intibaı veya 
dedikodusundan muıüafca kendisini kurtarmalıdır, ve 
Danıştayın bu yolda kendilerinli kurtarma gayretle
rine de evvela Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
biz en önde iştirak etmeliyiz. 

Çünkü bir kanunun, Devlet Şûrası Kanununun 
bir maddesi o şekilde tefsir edffir ki, bunun altından 
mevcut siyasi iktidarın görüşüne yaklaşmak için böy
le yapıldığı iddiası ortaya konıur&a, Danıştaydan çı
kacak olan kararın başka bir mercide temyizi de ka
bil olmadığına göre, Danıştayı devamh surette töh
met altında bulunduranlarım adedi eksilmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Yargıtayım vatan
daş vicdanında taşıdığı itimat ve bitaraflıfc inancının 
şerefli bir maziye sahip olan Danıştayım da siinımez 
vasfı olması bizim için yüce bir gururdur. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Bugün Anadolu'dan 
veya Ankara'dan Yargıtayın önünden geçen ve Yargı-
tayda işi olan vatandaşa sorarsanız, Yangıtaya itima
dının tam olduğunu söylüyor. Devlet Şûrası söz ko
nusu olunca bir tereddüt hasıl oluyor. Bunu muıhale-
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fet milletvekilli, muhalefete men/sulp değerli millet vekilli 
arıkadaşalrınılda, iktidara mensup milletvekili arkadaş
larını da her gün duyarlar. 

Şu hale göre bir noksan var. Bu noksan kanundan 
doğuyorsa kanunu düzelteceğiz, şahıslardan doğuyor
sa, bunda benim bir diyeceğim olmaz. Zaten bir şah
sın vermiş olduğu bir kararı hulkufkçu olarak ben baş
ika istifkıasmetlte tefsir ederlim, bir başika arika'daşımız 
da bir başika istikamette tefsir eder. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, bir nok
taya daha işaret etimdk istiyorum. Yargıtay'la Adalet 
Balkanı arasında hangi ölçüler içerisinde hukuki müna
sebet mevcutsa, benim şahsi kanaatime göre, Devlet 
Şûrası ile de Devlet Bakanları arasında aynı mesafede 
bir hukuki münasebet olması lazım. Düşünün Danışta-
yın bir? karan söz konusudur ve bu karardan dolayı 
devlet vekilime hesap soracağız veyahut Danıştaym 
herhangi bir dairesinin veya umıuimi heyetinin bir ka
rarımdan dolayı Devlet Bakanına hesap soracağız. 

Ben bu konuda fevkalade hassas davranmak la
zım geldiği kanaatini taşıyorum. Aksi takdirde siyasi 
iktidarın sultası altında meseleleri hallediyor bühtanı, 
iftirası veya hakikate ulaştığı ölçüde iddiası o zaiman 
yaygın hal alır. Artık bu meseleleri kim halledecektir? 
Her halde Yüce Meclis halledecektir. 

Sözlerimi bitirirken değedii arkadaşlarıma saygıla
rımı sunuyorum. Devlet Şûrasının muhteremi mensup
larına da bu vesile ile saygılarımı arz ediyorum. 

Hürmetler ederim. (CHP sıralarından «Danıştay, 
Danıştay» sesleri) 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) 
dim, özür dilerim. 

Danıştay efem-

B AŞK AN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. (AP 
sıralarından alkışlar) 

Evet, Danıştay efendim. 

Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerin-
ıdekü görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yor uım : Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ödilrnişıtıir efendim. 

Şimdi her bölümü ayrı ayin okutup, oylarınıza 
sunacağım: 

C) Danıştay Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 46 991 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargı, danışma ve inceleme 109 409 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi kaibul edilmiştir, hayır
lı olmasını temenni ederim. (CHP sıralarından alkış
lar 

Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, sayın üyeler, programımı
za göıre, Delvtet istatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçe
si Üizıerindeki görüşmelere haşlıyoruz. 

Komisyon?.. MeMcult. 
Hükümet?.. iMövouit. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 'Başkanlığı Bütçesi üze
rinde söz alanları takldıiim ediyorum!: 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Meh
met Doğan, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın 
Abdullah Tomhıa, Adlaleıt Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Çatailbaış, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Yilımaiz Balta. 

Şahısları aıdma, lehimde; Sayın Altan Tuna,, Sayın 
Hasan Ali Dağlı, Sayın Çağlayan Ege. Aleyhinde; Sa
yın, Miülfiiıt Bayraktar, Sayın Adeım Ali Saırıoğlu, Sa
yım Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. Üze
nimde Sayın Mehimet Çaltalbaş. 
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Milliyetçi Hareket Partisi Grulbu aıdma Sayın 
Möhımiet Doğan, buyurun efendim. (MHP sıralarından; 
alkışlar) 

Sayın Doğan, söz süreniz 20| daıkilkıadır efendim, 
buyurun. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET DOĞAN 
(Kayseri) — Salyım Başkam, sayın m!iılletv£'killeır.i; Baş
bakanlığa 'bağlı olan Devlet İsbati'sitük Enstitüsü Büt
çesi üaeııiinde Milliyeltçıi Harekat Paıijisiriin görüşler im' 
arz etmfeik üzıere söz alımış bulunuyorum. Grubumuz 
adıma Yüce Meclisi saygı ite selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 'konuşmama başlarken, hafi -
zalıarınızı 1977 yılının son günlerine çevirerek yanile-
meniiızi rica ediyorum. Memleketimizin, miirletimizin, 
ıhıattia Barlaimönltar Deımjok raisi için geriliye dönırndk, bu-
günlkü iktidarda 'bulunan CHP ve onun Genel Başka
nı Sayın Ecevit'ıjn o günleiiddk'i beyan ve demeçlerimi 
hatırlamak ve onun yanında Yüce Meclise ve kamu
oyuna sundukları Hükümet Programıma göz gezdir
mek mecibuıliyelinde 'olduğumuz kanaatindeyiz. 

Sayın Eöevit, önceki Hükümeti içte ve dışta yıp
ratıp yukajbilmelk için her çareye başvurmuş, «Tur-
'kiıya'njn iflas eititiğimi, devletin işgale uğradığını, hatta 
mömurlaırın Hüklülmiöte karşı direnımesirii, Hükümce 
itaaıt edenlerim lise cezalandıırılıaeağıniı» açıkça söyle-
ım'ökte nılçlbk.'beis görmemiştir. Bunları kamuoyuna 
yaylmıak içim, başta TRT olimaik üzere 'basının, da ço
ğulluğunu maateef yanına alabilimıiştir. 

Sayın arkadaşlanım, propagandanın em güçlü silah 
olduğunu biliyoruz. Bu silahın 2Q not asrın, en kor-
ikunlç imlha silaihllla.rrnıd.'aın, dia güçliü olduğunda her hal
ede hiç kimsenin şüphesi yidktuır. Anıcalk şunu unut-
imamıaik 'lazım kü, bir atasöziürnüzde «Arefe günü ya
lan söyleyenin, bayram günü yüzü kara olur» demi
yor. 

Malumumuz, o günlerde 'bu kürsüden söylenenleri;: 
biiiiyorsunıuz. Yanmış y;ıkıî;mış, enlkı'az olımuş 'bir ülke
yi, Tüılkiye'yi kurtarmaya 'geiiyio'dardı. Anaların göz
yaşları dinecekıti. 'Keza, M edilişlere sunulan Hükümet 
Programı da onaya çılkınpa bazı kişiler, «Eh artık bu 
iş ıtiaimıaimı» diye sevinç çığlıkları alSmaıya başlamışlar
dı. Hatta devletin mesul kişileri ve kuruluşlar açık 
ibeyanllları ıtfe EoevOt Hüikuimıetime karşı çıkanları kma-
'muş'lardı. 

Salyın milelüvekiMer'i, yine bir atasözümüzü hatırla
madan geçemiyeceğimı,; «Ayinesi işitir kişünıin., lafa ta-
ikı'lmıazi» Diğer 'bir altasözümüz ise, «Lafla peynir ge
misi yiürülmez,» 

Ne güızıel sözler değil mi? Bu sözler sanki bu 
Hüiküme&n ıbaşı Sayın Ecevi't için söylenmiş kadar 
uygundur. 

Şimdi müsadenizl'e bir, Ecevit Hükümetinin bir yıl 
önce M'aciiislörde okuman Programına, bir de, icraa
tına 'bakalım. Ne kadar tezatlar içinde olduğunu 
sizl'erim talkidıirlerinılze 'bırakıyorum. 

Hükümet Prognamt, sayfa 4; «Anayasa düzeni 
ıheır alanda ©geımen kılınarak, hıukuik devleti kuıallıa-
rına kellin işlterlilk ıkazanıdınlıp, devlete ve deıvkit sözü-
ne güven gaçlendirıiteceikiüir.» 

Devamla; 
«HakjaımUtimizin yönotıiımirüde : 
Birkştılricsi, toplayıcı ve barıştırıcı olmaya özen; 

gösterilecektir. 
'Karar- ve uygulamada bir partinin, veya belli dü

zeydeki bazı çevrelenin değil, tümüyle milletin yarar
lan göz önıünde tuttuîiacatotır. Milli 'birlik ve bü.ümlü-
ğün pefcleştirilmıesıine önem verilecektir. 

Yasaların herkese, her düşünceye, >her eyleme 
eşitlik ve etkinlikle uygulanması sağlanaealkıtır. 

Okul kapısının, dermek üyeliğime göre; memurluk 
ve iş kapışınım parti rozetline göre açılıp kapanma-
sına son verOleceiktıir. Devlet kapısı siyasi inançları 
ne olursa olsun büitün yuntıtiaş'l'ana, okul kapısı bütün 
gençleri açık olacaktır.» 

Salhife-5'te: 
«Bağım'sız yargı organlarının etkinliği artırılacak, 

yarigı işjlemîeırinıin hız kazanması için yeni yasal dü-
z: .nlemıeler yapılacaktır. 

Yurttaşların Ikendli güjvenliiıkleıiiniı sağllaımaık için si
lah 'bulundurma ve 'kullanma gereği duymaları yerine, 
devlete güvenelbüllmeleni sağlanacaktır. 

Polislik, gereik saygınlığıyla, gerek maddi olanak
ları ve çalışıma koşuları İle ilgi çekici bıir meslelk 
dunumuna gaünilecökt'kj» 

Hülkümöt Programından okumaya d,evam ediyo
ruz, Salbife 8 : 

«Hükümetıirniiz, toakanlıık ve kuruluşların parselle-
nercik işıgal edilmesinıi ve devlatin parıti militanlarına 
teslimi edilmesini 'kalbul edemez. Devlet kalpıisı, siya
sal ir.aı.ıçlanı ne olursa olsun bütün yurttaş'lara güven 
ve;i£icök şclkilde açık, !tutiulacia)ktır. 

Hıü'küm'eıtıiımiz, kamu yönetirnıinide büyüik bir sorun 
olan rüşvet ve suiistimallerle en etkili bir şekilde 
mücadele edeceıkltlir. Yolisuzlulklann ve kamu kuruluş-
larındaki aiksıalklıikların saptanıp kovuştur ulımasıyla 
ilgili çalışmaların koordinasyonu bir başbakan yar
dımcısının görevleri arasımda olacaktır.» 
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Ve devamila : 
«Dair gelirflilieı-fin halk. aramalarımı kolaylaştırıp 

bu alandaki imali yüklerimi azailıtıcı çözümler getı'ri-
lecelkitir.;» 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programından al
dığım pasajlarda da görüldüğü gibi, «Lafla peynir 
gemisinin yürütüleceği» görünümüyle kamuoyu bas
kı altına alınmış ama, heyhat 13 ayı dolduran Sayın 
Ecevit'in kaptanı olduğu peynir gemisi DER'lerin az
gın fırtınasına kapılarak parçalanmış, barış, özgürlük 
uçmuş; akgünler karagünler olmuş, umut balonu sön
müştür. 

Lafların, vaatlerin aksine; 

1. Bu Hükümet birleştirici, barıştırıcı olmamış, 
bilakis bölücü, kin, nifak ve düşmanlık tohumları ek
miştir. 

2. Kara ve uygulamalarda parti rozetini ve be
lirli bir ideolojiyi, kanunları da çiğneyerek hâkim kıl
mıştır. 

3. 'Kanunlar, kendi fikirdaşlarına başka, diğer si
yasi görüş sahiplerine değişik uygulanmıştır. 

4. Okul kapıları tam anlamıyla bir derneğe, 
TÖB - DER'e teslim edilmiştir. 

5. Memurluk, iş kapısı, solcu olmayanların yü
züne kapatılmış, sol görüşü paylaşmayan memur, öğ
retmen, işçi kıyıma _uğramış, ontoinlerce öğretmen, 
memur, işçi, müstahdem; eş durumu, sıhhat durumu 
gözfönüne alınmadan en ücra köşelere sürülmüş, bin
lerce kişinin yasalar çiğnenerek işlerine son verilmiş, 
solcu olmaması sebebiyle açlığa terk edilmiştir. 

6. Yargı organlarının işlerliği ve hız kazanması 
sözde kalmış, aksine felce uğramıştır. 

7. Yurttaşlar, hiçbir dönemde bu denli can der
dine düşmemiş ve bilakis devlete olan güvenini tam 
anlamıyla yitirmiş, gece (sokağa çıkamaz olmuş, kur
tarılmış bölgelere ise girememektedir. 

8. Hükümet Programının aksine, polisin say
gınlığı sağlanamamış, bu kutsal meslek hor görülmüş, 
bizzat Hükümetin Başı tarafından hakarete uğramış, 
Emniyet Teşkilatı POL - DER'e terk edilmiştir. 13 
aylık dönemde yüzlerce polis kızıl kurşunlara he
def olmuş, polis can korkusuna düşmüştür. POL -
DER hâlâ yasaların üstündedir, kanunsuz ev bas
maktadır. Suçsuz kişileri yolda belde yakalayıp, 
işkenceyle suç yüklemektedir. Sıkıyönetim kuman-
danlığınca faaliyeti durdurulan bu dernek, pervasız
ca faaliyetlerine devam .etmekte, Ankara Valiliğinin 
14 . 12 . 1978 gün ve 1140 sayılı kararıyla bastırdığı 
ve 10 Nisan 1979 günü çekilişi yapılacak olan eşya 
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piyangosunu Emniyet Teşkilatı içinde vesair yerlerde 
satmaktadır. Böylece sıkıyönetim karar ve yasakları
nı çiğnemektedir. 

9. Programın aksine, kamu kuruluşlarında rüş
vet, irtikap, soygun ve yolsuzluk korkunç boyutla
ra ulaşmış, Hükümet seyirci durumundan öteye gi
dememiştir. 

10. Keza, dar gelirli vatandaş hakkını aramak şu
rada dursun, kanunsuzluk ve geçim sıkıntısı karşısın
da can çekişir duruma düşmüş, derdini anlatacak 
merci bulamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; bütün devlet kapılan ve 
kamu kuruluşları böyledir. Devlet İstatistik Enstitü
sünü bunun dışında mütalaa etmek mümkün değil
dir. 

Hükümet değişir değişmez ilk icraat olarak 300' 
ün üstünde geçici personelin işine son verilmiş, bun
ların yerine bir ay içinde 800'ün üzerinde aşırı sol 
militan yerleştirilmiş ve daha önce geçici personele 
ödenen net 1 200 lira ücret yine net olarak '3 000 
liraya çıkartılmıştır. Bu alınan personelin içinde, 17 
Eylül 1978 günü Dilkmen'de yakalanan 14 kişilik 
TİKKO'cu hücreden 2 kişi bulunmaktadır. 

17 Şubat 1978 günü tel emriyle 35 il müdürlüğü 
lağvedilmiş, buralarda çalışan 250 personelin isti
fa etmelerini sağlamak gayesiyle Tunceli, Kars ve Di
yarbakır'a sürülmüşlerdir. Maalesef hiçbirisi can gü
venliği ve işbaşı yapma imkânı bulamamışlardır. Bun
ların hepsi Başbakan Ecevit'in bilgisi dahilinde, bir 
plan. ve program içinde uygulanmıştır. 

Başbakanın bakanlara gönderdiği tasfiye planı 
3 Ekim 1978 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlan
dı. 

Dünyanın her ülkesinde, here demokrasiyle yöne
tilen ülkelerde bir kelimesiyle dahi fırtınalar kopar-
tılabilecek korkunç rapor şöyle başhyor : 

«TASFİYE PLANI 
MC döneminde işe alınanlar ve MC yanlıları isti

faya zorlanacak, hazırlanan ve bakanlara gönderilen 
rapora göre tasfiye için 10 yöntem saptandı.» 

Rapordan pasajlar okumaya devam ediyorum : 
«Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde 264 921 

kadronun açıktan atama, naklen atama, terfian atama 
şeklinde doldurulduğu» bildirildi ve şöyle denildi : 

«Anılan kadroları MC yandaşlarından arındırmak 
kamu yönetiminde yeni bir kadro oluşturabilmek için 
yasal önlemler şunlardır : 

1. Yargı organlarının kararlarını uygulamak. 
2. Yeni kadro almak. 
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657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve Bütçe Ya- | 
sası uyarınca yeni kadrolar alarak, özellrkle müşavir 
kadroları ve MC militanlarını hu kadrolara atayarak I 
kilit noktaları boşaltılabilir. 

Her ne kadar bu yol, bir ölçüde kadro şişkinliği
ne yol açacak ise de, bir süre sonra bu kişileri tü
müyle tasfiye ederek, kadrolarını iptal yoluyla kad
ro şişkinliğini gidermek olanağı vardır. 

3. Yer değiştirmek : 
a) Kurum içinde yer değiştirmek : 

657 sayılı Yasanın 76 ncı maddesi uyarınca, taşra 
örgütü bulunan ıkurumlarda merkezdeki memurlar 
taşra örgütlerine atanarak merkezdeki kadrolar bo
şaltılabilir. 

•b) Örneğin; taşra örgütü bulunmayan, Başbakan
lıkta çalışan bir memuru taşra örgütü bulunan bir ku
ruma atayıp taşraya göndermek. Böylece, bazı mili
tanlar Ankara dışına gönderilip istifa etmeye zorlana- I 
çaktır. 

c) Kurum içinde yer değiştirmek. Bir kısım me
murlara sahip oldukları yetki ve sorumluluklara denk 
olmayan, ancak kazanılmış hak aylığına dokunma
dan daha aşağı görevler yaptırmak yoluyla bu kişiler 
cezalandırılarak, emekliye ayrılmaları ya da memu
riyetten ayrılmaları sağlanmış olacaktır. 

Örneğin; bir daire başkanını müşavirliğe ataya-
yarak evrak ve arşiv işleri düzenlemekle görevlendir
mek. 

4. Geçici görevle Ankara dışına göndermek: Ba
zı kurumlarda hizmetin gerektirdiği hallerde memur
ları geçici görevle Ankara dışına göndermek ve uzun 
süre Ankara dışında kalacak şekilde bu işlemi yeni
lemek de yasalar açısından geçerli bir yoldur. Ya
şam koşullarını Ankara'da bulunma durumuna göre 
düzenleyen memurların pek çoğunun bu yolla me-
muriyeJten ayrılması ve kadroların boşaltılması sağ
lanacaktır. 

5. Memurları kazanılmış hak aylığı derecelerine | 
indirmek: 

657 sayılı Yasanın 68 nci maddesi, 7-10 yılını dol
durmuş devlet memurlarının 1 - 4 ncü derecedeki gö
revlere atanabilmelerine olanak tanımaktadır. 

MC hükümetlerince bu madde partizanca ve ka
yırmalardan doğan büyük haksızlıklara varacak öl
çüde kötüye kullanılmıştır. Ancak, aynı yasaya göre I 
bu tür atamaların yapıldığı dereceler hak teşkil et
meyeceğinden bu gibilerin kazanılmış hak aylık dere
celerine indirilmesi olanağı kullanılabilir. Böylece 2-3 
aylık bir süre içinde 1-4 noü derece kadrolarda büyük 
boşalma sağlanacaktır, I 
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6. Askere sevk ve askerden döneni boş kadro bı
rakmama yoluyla göreve almamak. 

MC hükümetlerince alt kademelere atanan genç
lerin büyük çoğunluğunu askerliğini yapmamış kişi
ler oluşturmaktadır. Bunları askere sevk ettirmek, ya 
da askerden gelenleri boş kadro bırakmayarak tek
rar göreve almamaktır. Alt derecedeki kadrolar bir 
ölçüde boşaltılacaktır. 

7. Adaylık süresi içinde ve sonunda göreve son 
vermek: MC hükümetleri döneminde ilk defa devlet 
memuriyetine atanmış ve adaylığı henüz onaylanma
mış olanların adaylık süresi içinde veya sonunda iliş
kilerini kesmek ve görevlerine son vermek mümkün
dür. 

8. Sözleşmeleri yenilememek ve emekli olanları 
sözleşme ile çalıştırmamak. 

9. Resen emekliye ayırmak: Emekli Sandığı Ya
sasına göre 60 yaşını tamamlatmış elemanların, belli 
koşullar altında idarece resen emekliye ayırmak yetki
si bulunmaktadır. Uygulama alanı sınırlı olmakla bir
likte, üst kuruluşlardaki cepheli militanlar bir ölçü
de tasfiye edilmiş olacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki Sayın Ece-
vit'e göre en az 40 yıl devlette hizmet etmiş, 60 yaşını 
bulan ak saçlı memur, kendi görüşünü paylaşmadığı 
için militandır. 

«10. Kuruluş yasası olmayan, ya da olup da ör
gütlenme konusunda yasada bakana yetki verilen ku
rumlarda bakan onayı ile örgütlenmeyi değiştirerek, 
(birimlerin sayısını azaltmak veya çoğaltmak) bazı ki
şilerin eylem'siz görevlere (müşavirliğe) atanması yo
lu kendiliğinden açılmış olacaktır.» 

Rapor şu şekilde son buluyor : 
«Önlemlerin uygulanması sırasında gözden kaçı

rılmaması gereken etkenlerden biri işlemin Danıştay-
ca iptalini önlemek için, idarenin kısa sürede haklı 
nedenler bulması bu gibilerin yetersizliklerinin ya da 
yolsuzluklarının saptanması gerekmektedir. Böylece 
idare, yetkisini kamu yararına kullanmış olacaktır.» 

Raporun son kısmında belirtildiği gibi, Danıştay 
meselesi de bir noktada halledilmiş, Bakanlıklarda Da-
nıştaydan gelen CHP yanlısı memurlarla idare birlik
te çalışmış, birçok kararnamelerin birlikte hazırlan
dığını biliyoruz. Buna rağmen yüzlerce Danıştay ka
rarının uygulanmadığı da bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 2 dakikanız kaldı, ona 
göre rica ediyorum. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Bitiyor Sa
yın Başkanım. 
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Sayın arkadaşlarım, yeryüzünde parlamenter de
mokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede ne böyle bir Hü
kümet, ne de böyle bir Başbakan çıra ile de arasanız 
bulamazsınız. Lafta Hükümet Programındaki yaldız
lı sözler, diğer yandan milletin çoğunluğunu düşman 
ilan eden tasfiye planları ve 13 aylık Hükümet icraatı, 
muhalefet dönemindeki Ecevit'i Hükümet Programı 
tatbikatıyla karşılaştırdığımız zaman, yüzleri kapka
radır ve kendilerini inkâr etmişlerdir. 

Balkınız Devlet İstatistik Enstitüsünden görevden 
alınan bir memurdan misal vereyim: İsmi Dr. Hasan 
Lay. İstatistikteki görevi, Tetkik ve Araştırma Daire 
Başkanlığı. Dışarıda doktora yapmış. Bu konunun o 
sahada yetişmiş tek elemanı. Memuriyet hizmeti 10 
yıldan aşkın. Siyasi ideolojik yönü yok, ama belki de 
solcu değil. Bu vatandaş bu tasfiye planına tabi tutu
luyor. 10 Haziran 1978 günkü Resmi Gazetede yayın
lanan, atama kararnamesinde bu vatandaşın «doktor» 
unvanı gaspedilerek, «Hasan Lay» olarak geçiyor. Bu 
işin sehven yapıldığına inanmak mümkün değildir. 
Belki Köşkten imzadan döner ihtimaline 'karşı yapıl
mıştır. 

İşte CHP'nin hizmet anlayışı. İhtisasa verdiği de
ğer budur. Ehliyetsiz kadrolarla devlet gemisini işgal 
edenler, rotasını şaşırmış, gemiyi yan yatırmışlardır. 

Bir atasözümüzle konuşmamı bağlıyorum: «Çok 
malda haram, çok lafta yalan vardır.» Bu söz Hükü
met için biçilmiş kaftandır. 

«Ak günler» dedi, kara günler getirdi. «Eşitlik» 
dedi, zulüm getirdi. «Hakça düzen» dedi, haksızlığı 
getirdi. «Özgürlük» dedi, özgürlüğü bitirdi. «Bozuk 
düzen» dedi, düzeni bozdu. «Halkçıyım» dedi, halkı 
kuyruklara dizdi. Umut olacaktı, millet umudunu da 
ümidini de yitirdi. Cenabı Allah'tan son Türk; Dev
letini bu Hükümetten kurtarmasını diliyor Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Abdullah 

Tomba; buyurun efendim. 
Sayın Tomba, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 
MSP GRUBU ADINA ABDULLAH TOMBA 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Milli Selâmet Partisi Grubunun, Devlet İstatistik Ens
titüsü Bütçesi hakkındaki görüşlerini sunmak üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bütçesini görüştüğümüz Devlet İstatistik Enstitü
sü, Hükümet ve Devlet Planlama Teşkilâtının beş yıl
lık kalkınma planlarında öngörülen sayım ve anketler-
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le ilgili önemli çalışmalar yapan bir kamu kuruluşu
muzdur. 

İstatistik devlete yol göstermesi, ışık tutması yö
nünden bir bilim dalıdır. Kalkınma, planlı kalkınma 
yolunu benimseyen memleketlerde istatistik, pozitif 
bir bilim kadar önemlidir. Ülkemizin sağlık, eğitim, 
kültür, nüfus, üretim, inşaat, sanayi, "ticaret, bunun 
gibi sayım ve anket işlerini yürütür. Bu çalışmalarıy
la Devlet İstatistik Enstitüsü memleketimizin ekono
mik, sosyal, kültürel meselelerini gerçek yönüyle or
taya koyar. Esas itibariyle Enstitünün görevi bir tes
pit ve araştırma faaliyeti olarak belirlenebilir. Bu araş
tırma ve tespitler başka gayelerin elde edilmesi ve ge
liştirilmesine yardımcı olmaya hedef olmaktadır. 

Memleketimizde ekonomik ve sosyal olayla ilgili 
rakamlara dayanan bilgilerin toplanması faaliyeti ol
dukça eskidir. 1926 yılından bu yana memleketimizde 
hizmet veren Devlet istatistik Enstitüsü planlı dönem
de gözle görülen bir gelişme kaydetmekle beraber, 
bugünkü planlama seviyesinin gerektirdiği sıhhatli 
bilgileri zamanında ve her seviyede karşılama konu
sunda kifayetsiz kalmaktadır. 

Enstitünün elinde bulunan bilgi işleme, bilgi top
lama ve değerlendirme konularında teeknik imkânlar 
ve metotlar geliştirilmeye muhtaçtır. Mevcut maki
neler, elektronik beyin merkezi ve matbaa makinele
riyle her türlü teknik cihazın elden geçirilmesi ve 
tevsiine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, değişen şartlara 
ve ortama göre zaman zaman modernize edilmesin
de büyük yarar vardır. İstatistik çalışmaların öne
mi, eski çağlardan beri 'bilinmektedir. Nerede bir 
medeniyet belirtisi, ekonomik ve sosyal gelişme, tek
nik ve ilimde ilerleme görülmüş ise, bunun gerisin
de istatistik i bilgilerin büyük yardım ve desteği ol
muştur. Bu, İslam dünyasınında böyle olmuştur, Batı 
dünyasında böyle olmuştur. 

İlk olarak Peygamber Efendimiz zamanında cihat 
veya harbe gidenlerin nüfus sayımı yapılmıştır. Os-. 
manii Devleti yeni kurulduğu sıralarda toprak sayı
mı ve nüfus sayımına önem verilmiştir. Bu alanda 
birçok sayımlar yapılmış, neticede nüfus tezkeresi 
meydana' getirilmiştir. 

Çeşitli ekonomik ve sosyal münasebetlerin, arzu 
edilen ileri hedeflere getirilmesi, ancak yeterli ista-
tisti'ki bilgilere bağlıdır. Ülkemizde önceleri daha çok 
devlet dairelerinde, bazı kamu hizmetlerinin görülme
sinde yararlanılan istatistiğin uygulanış alanı, zaman
la çok genişlemiştir. Bu suretle sadece devlet ve ka-
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mu sektörüyle değil, özel sektörün, toplumun her 
alanıyla ilgili hale gelmiştir. 

Bu meyanda ekonomik olaylar; üretim, tüketim, 
ulaştırma, pazarlama, sürüm faaliyetleri, gelir ve gi
der dağılımı, istihdam, iş ve işsizlik problemiyle de 
ilgilenilerek çalışmaları oldukça genişlemiştir. 

İstatistik, devlet ve millet hayatında özkaynakla-
rın bilinmesi ve ölçülmesinin, istikbale matuf karar
ların isabetinin anaunsurudur. Devlet ve millet haya
tında gerçek ve doğru kararlar alınabilmesi, istatistiki 
bilgilerin zamanında ve doğru olarak elde olunması
na bağlıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bugünkü idarecile
rinin görev anlayışları, mesai ve gün ve saatlerinin 
dışına çıkarak çalışmaların zamanında bitirilebilmesi 
için, Enstüüünün, yalnız bilgi derleyen kuruluş olmak
tan çıkarılarak, bu bilgileri kullanan, değerlendiren, 
her~rürlü araştırma ve analiz yapan bir kuruluş ha
line getirilmesini faydalı görmekteyiz. 

Enstitünün, sözleşmeli personel çalıştırma imkân
ları artırılmalı, gerek mesai, gerekse ödenecek ücret
ler günün şartlarına göre yükseltiİTnelidir. İktidarlar, 
bu müesseseden partizan ellerini çekmelidir. Maale
sef memur kıyımı yapılmıştır, hem de haysiyet kırı
cı kıyım yapılmıştır. Bunu, daha ziyade Cumhuriyet 
Halk Partisi idaresi yapmıştır. 

Bugüne kadar olanlar bir yana, bundan böyle 
memur kıyımına son verilmelidir. Tecrübe ve ihti
sasa ehemmiyet verilmeli, bu sahadaki yetişmiş kıy
metli elemanların başka kuruluşlara transfer olmala
rına mani olunmalıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün faydalı çalışmaları 
yanında, komşu memleketler ve bilhassa îslam ülke
lerine istatistik ve araştırma uzmanları ve teknisyen
ler göndermek suretiyle, îslam ülkeleri arasındaki eko
nomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine 
çalışılması temennisiyle sözlerimi bitiriyorum. 

1979 Mali Yılı Bütçesinin, Devlet İstatistik Ens
titüsüne, kıymetli mensuplarına ve Devletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, 
Yüce Meclis üyelerine Milli Selâmet Partisi Grubu 
adına hürmetlerimi sunarım. (MHP ve MSP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Tom-
ba. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çatal-
baş. 

Sayın Çatalbaş, süreniz 20 dakikadır, buyurun 
efendim. (AP sıralarından alkışlar). 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 1979 Mali Yılı Bütçe Yasası, Devlet ista
tistik Enstitüsü Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Mil
let Meclisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınzdayım. Konuşmama başlamadan önce Yü
ce Meclisin değerli üyelerini ve kuruluşun sayın yö
netici ve mensuplarını Grubum ve şahsım adına se
lamlarım. 

İstatistiğin önemi, daha Hicretin ilk yıllarında Ba
tı âleminden önce İslam âleminde kavranmış ve uy
gulanmıştır. Her medeniyetin arkasından istatistiki 
bilgiler yer almıştır. 

Planlı kalkınma yoluyla amaçlanan hedeflere ka
vuşmak isteyen bütün ülkelerde istatistik devlete, hü-
kümetelere ve tüm kuruluşlarla istatistiki veri ve bil
gileri kullanıcılara yol gösterici, ışık tutucu değerli 
bir ilim dalıdır. Ülkenin tabii ve özkaynaklarının 
araştırılması, bulunması ve bütün sosyo - ekonomik 
ve kültürel olaylarla kalkınma planlarının hazırlan
ma, uygulama ve sonuçlarının alınması istatistik ve
rilerinin zamanında doğru olarak değerlendirilmesine 
bağlıdır. İstatistik doğru ve gerçek bilgiler verme sa
natı olduğuna göre, kullanıcıları da doğru sonuçlar 
alarak verimli çalışmalar yapmak imkânını kazan
mış olurlar. 

1962 yılında 53 sayılı Yasayla kurulan araştırıcı, 
derleyici, kullanıcı ve geliştirici güç olduğu kadar 
çeşitli hizmetler yüklenmiş olan Devlet İstatistik 
Enstitüsü, nüfus hareketleri, demografi ve sağlık, 
eğitim ve kültür, tarım, imalat, inşaat ve madencilik 
sanayii, milli muhasebe, dış ticaret, fiyat, ticaret ve 
hizmet, insan gücü, iş, işçi ve ücret, iç ve dış ulaştır
ma, maliye ve mali kurumlar, adalet istatistiklerini, 
istatistik standartlarını etüt ve analizlerini yapmak, 
genel nüfus, genel tarım, genel sanayi ve işyerleri 
sayımlarını belirli zamanlarda yaparak uygulamak, 
kalkınma plan ve programlarının gerektirdiği konu
larda sayım ve anketler yapmak ve bütün bu bilgüeri 
kullanıcılarına sunmaktadır. 

İstatistiki verilerin değeri aktüel, tazeliği ve za
manında kullanılmasıyla doğru orantılıdır. Bu veri
leri Sağlıklı kaynaklara dayandırarak zaman kaybet
meden kamunun ve kullanıcıların istifadelerine sun
mak istatistiğin temel ilkelerindendir. Gerçek veriler
den yoksun konuşma, düşünme, karar alma ve uygu
lama yanlış sonuçlar doğurur. Devlet İstatistik Ens
titüsü en kısa sürede standart istatistiklere yönelik ça
lışmalara girmeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ticaret 

— 323 — 
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ve Sanayi Od'alar Birliği ile koordine bir çalışma sağ
lamalıdır. Bu yapılamadığı içindir ki, zaman zaman 
farklı veriler üzerinde yapılan çalışmalar yanlış so
nuçlar doğurmaktadır. Bu yönüyle 1963 yılında ku
rulmuş olan lisans üstü İstatistik Eğitim Merkezinin 
faaliyetlere devamını ülke yararları açısından zorunlu 
bulmaktayız. Bu çalışmaları izlemek ve olumlu so
nuçlarını görmek bizleri mutlu kılacaktır. 

Devlet istatistik Enstitüsü ülkemizin sosyal ve 
ekonomik durumunu ortaya koyacak anketlere önem 
vermelidir. 1975 yılında yapılan genel nüfus sayımı, 
idari bölünüş sonuçları yayınlandığı halde, halen nü
fusun ekonomik ve sosyal niteliklerine ait sonuçlar 
uygulama planına göre bitirilememiştir. 

1970 yılımda uygulanan genel tarım sayımı so
nuçlarının, kararlaştırıldığı üzere Türkiye bazında 
en kısa sürede yayını yapılmalı ve kullanıcılara su
nulmalıdır. 

1972 - 1975 yılları arasında yapılmış olan su ürün
leri anketleriyle 1976 - 1977 anketlerinin tablasyon iş
lemleri halen bitirilememiştir. 1967 - 1968 yıllarında 
yapılan tüketici anketlerinin nüfusu 10 bin ve 
daha fazla olan kentsel yerleşim alanlarından başla
narak 40 yerleşim yerinde sürdürüldüğü, henüz kul
lanıcılarına sunulamaması üzüntü vericidir. 

1978 yılında aylık maden anketleri, ulaştırma, tra
fik kazaları ve 11 ilimizde tüketici fiyat endekslerinin 
yayınlandığı, yerel seçim sonuçlarının da yayına hazır 
duruma getirildiği, 1980 yılında yapılacak olan genel 
nüfus, genel tarım sayımıyla 1981 yılında yapılması 
gereken genel sanayi ve işyerleri sayımı hazırlıkları
nın tamamlandığı, kültürel yerler için anket çalışma
larına başlanılması da sevindiricidir. 

Ancak günümüz şartları muvacehesinde 1967 -
1977 toptan fiyat, 1971 - 1976 perakende fiyat istatis
tikleri basımı ve kullanma alanına takdimi gecikmiş
tir. Ayrıca, büyük kullanıcı kitlesini çok yakından 
ilgilendiren 1977 dış ticaret istatistiklerinin gecikmiş 
olması, büyük bir önem ve ağırlık taşımaktadır. 

1979 yılında da çalışmalarını 21 temel ilke halin
de programına bağlayan Devlet istatistik Enstitüsü
nün bina ve yerleşim durumu, personel, araç, gereç 
ihtiyaçlarının plan hedefleri doğrultusunda ve bütçe 
imkânları içinde çareleri aranmalı ve karşılanmalıdır. 

Enstitü 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı ve 7 Dai
re Başkanlığı ve bunlara bağlı taşra ve merkez kuru
luşları, 2 019 kadrolu personel ile 14 anlaşmalı, 118 iş 
bürosuria tabi personel ile çalışmalarını sürdürmekte
dir. 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının içinde mü
talaa edilen ve bu Yasaya göre ücret alan persone
lin ücretleri tatminkâr ve yollukları da ihtiyaca ce
vap verecek durumda değildir. Yüce Meclislerden bu 
hususun üzerine eğilinmesini istirham etmekteyiz. 

Ancak çalışmalarını özetlemeye çalıştığım bu 
değerli kuruluşumuzun, güncel olayları da değerlen
dirmek suretiyle, en kisa dönemde Türk Ulusu hu
zuruna getirmesi üzerinde önemle durmak lazım
dır. 

Şimdi soruyoruz, özellikle Tüık köylü ve esnafı
na ait sorunlara ve geri kalmış yörelerimize öncelik 
tanınarak toplanacak istatistiki veriler neden ele alın
mamaktadır ve bilinen dert ve ıstıraplara çare buluna
mamaktadır? 

Bugün için diyoruz ki, Türk çiftçisinin daha ek
mediği, yetiştirmediği, sürüp, Savurup, harman edip 
amlbarına koymadığı ürünlerinin nasıl rehin edildiği, 
grafiklerle en kısa dönemde Türk çiftçisine götürül
melidir. 

Yine diyoruz ki, basında bugünlerde çıkan, altın
ların da aynı şekilde rehin edileceği hususu, en kısa 
dönemde yine istatistik sayesinde Türk Milletine bil
dirilmelidir. 

Bugün içinde bulunduğumuz vasatta ve bu iktidar 
döneminde, hak, adalet ve faziletten yoksun, sayısız 
denecek kadar olayları, Devlet istatistik En'stitüsü, 
gününde sayısal olarak aziz milletimize de arz etme
lidir. , 

Acaiba 25 . 1 . 1978 tarihinden birkaç gün sonra 
«Kuruluşta» üstün başarı ve liyakatla görev almış 
olan personel müdürü, Bütçe Müdürü, Genel Hiz
metler Müdürü, Teknik işler Dairesi Başkanı ve yar
dımcıları, Sosyal Hizmetler Müdürü ve muavinlerini, 
Matbua Şubesi Müdürü, Müdür Muavini ve şeflerini, 
bunlarla birlikte işine son verilen 400 kişinin, ki aile
leriyle 2 bin, vatandaşın açlığa, yoksulluğa terk edilme
si ve bu kimselerin çoğunun halen bir iş ve görev bu
lamadığı, perişan durumda bırakıldıkları istatistiklere 
'bağlanamaz mı? 

Hangi halktan yana olmak ve özgürlükçü demok
rasiyle bağdaşacak bu hareketin de aziz Türk Mille
tine en kısa dönemde duyurulması gerekmektedir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünde 
çalışmakta olan ve Başibakanlığın 1978/15 sayılı 
Genelgesi uyarınca 6 . 1 . 1978 tarihinden önce ata
nan 57 memurun düzmece müfettiş raporlarıyla 
5-10 gün önce işine son verilmesini, bu konu görev
lilerinin işlerine son verilmeden önce, bir Türk'ün 
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Türk-'e yapamayacağı haksız kıyım ve hareketleri, 
yasalardan doğan ikramiyelerdeki ayrıcalıkları, in
sanların ekmekleriyle nasıl oynandığını, sokağa na
sıl atıldıklarını yine bu değerli kuruluşumuz sayısal 
olarak günü gününe aziz milletimize takdim etme
lidir. 

Sayın Milletvekilleri, siyasi iktidarların kendi prog
ramlarını uygulayabilecek düşünce ve yeteneğe sahip 
bir kadro ile çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 
Tarihin akışı içinde, büyük ıstırabını çektiğimiz sa
pık ve çarpık, hukuki hiçbir mesnedi olmayan gerek
çe ile 3 Ekim 1978 tarih ve 10948 sayılı Hürriyet Ga
zetesinde yayınlanan: «MC döneminde işe alınanlar 
ve MC yanlıları istifaya zorlanacak» Tasfiye planı ge
reğince hazırlanan ve Balkanlar Kurulu üyelerine gön
derilen 10 maddeyi ihtiva eden rapor, ülkede 78 bin 
vatan evladının sürgüne gönderilmesine sebep olmuş
tum 

Bu vatan evlatlarının arkasında bıraktığı, kış ve 
kıyamette götüremedikleri aileleri ve çocukları Muş 
ve Yemen türkülerini söylemektedirler ve şimdi bu 
türküler, yeniden yakılmaktadır. Bunların yerine, 
CHP'lilerin % 95"inin de tasvip ötmediğine inandığım 
ve demokratik kurallar çiğnenerek açıktan atama, 
naklen atama, terfian atama şeklinde formüller bu
lunarak sol görüşlü kimseler atanmışlardır. Başta 
öğretmenler olmak üzere, bütün kamu görevlilerinin 
Danıştaya açtığı kararlar uygulanmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede memuru, işçiyi, öğ
retmeni öğrenciyi, din görevlisini ve istikbalini kazan
mamış 1 4 - 2 0 yaş arasındaki gençliği ekonomik güç 
olmaktan tamamen koparıp siyaset sahasına sürecek
siniz ve o ülkenin öz kaynaklarını tüketeceksiniz, ka-
zanrimrş haklara saygılı olmaksızın görevi, işi, maişet 
ve geçimi siyasete bağlayacaksınız ve bunları vatan
daşa verirken CHP'li olmayanlara vermeyeceksiniz. 
'Başarı, beceri ve nitelikleri dikkate almadan, sadece 
OHP'l'i olanları en üstün görevlere ve işlere getirecek
siniz, uçan kuşları, akan çeşmeleri, elektrik direkleri
ni ve elektrik tellerini bile CHP'li yapmak için çalışa
caksınız. Sonra da çıkıp, özgürlükçü demokrasiden, 
haktan yana olmaktan bahisle, boş nutuklar çekecek-
sîni&ı 

Bu tutumunuzla, 1950'den önceki daha katı tek 
parti dönemine gMiğinizi düşünmeyeceksiniz. Bunla
rın hesabı sizlerden sorulacaktır. Buna rahmetli İsmet 
İnönü ne der? Bu dünyada hakkınızdan gelemedi ama, 
öbür dünyada bunun hesabını, özellikle Sayın Ece-
^it'ten soracaktır. Çünkü, mazlumun ahi Halkın hi-
mayesindedir, alma, çıkar aheste aheste. Hiç unutma

yınız ki, Anayasamızın vatandaşlarımıza tanıdığı eşit
lik haklarını, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerini arşivlere tıkayamaz ve raflara kaldıramaz
sınız, 

Buğday, hububat, ayçiçeği, fındık, üzüm, incir, tü
tün, zeytin, haşhaş, pamuk, pancar taban fiyatları ve 
destekleme alımlarının Türk çiftçisine getirdiği ve çek
tirdiği ıstırap ortadadır. Türk çiftçisi büyük bir hic
ran yarası içindedir, ıstırap içindedir, yokluk içinde
dir, açlık içindedir. Bunu da istatistik, en kusa dö
nemde verilere bağlayarak Türk çiftçisine sunmalı-
'dii* 

Sayın milletvekilleri, kıtaları ve Avrupa'yı Ana
dolu'ya bağlayan ve bütün dünya devletlerinin na
zarları üzerinde olan güzel istanbul'umuza Cumhuri
yet tarihinde yapılmış olan müstesna eserlerden Bo
ğaz Köprüsüne 3 - 5 yıl önce karşı çıkacaksınız ve 
şimdi İstanbul'u bir ölçüde feraha kavuşturan ve bü
yük gelir sağlayan paralarının yarısını İstanbul Bele
diyesine, diğer yarısını da reyleri gasbederek kazan
dığınız 17 - 18 belediyesine vereceksiniz; paraların 
% 85'İni siz alacaksınız % 15'inin de Adalet Partisi
nin kazandığı 14 - 15 belediyeye bölmek için ©akan
lar Kurulunda fırtınalar koparacaksınız. Ya Anado
lu'da 1 000 liraya ihtiyaç duyan küçük belediyelerin 
hali ne olacak? Bunu bölerken Anadolu'nun o çıp
lak topraklarında bağrıyanık kesimlerinde olan Ana
dolu belediyelerinin halini niye hiç düşünmediniz? 

YAHYA USLU (Manisa) — Onların cenazeleri- . 
ni Faruk Sükan'a gönderirler. 

'MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Gönül ar
zu ediyor ki, Devlet İstatistik Enstitüsünün bu gün
cel olayları ve milletçe önemli olan verileri gününde 
değerlendirerek istatistik kullanıcılarına sunması im
kânları bulunsun. Bunun için de günümüzde fiyat 
artışları dikkate alınmadığında kuruluşumuzun top
lam bütçesinde yapılan % 16 artışın kifayetsiz oldu
ğu görüşü içindeyim. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1979 mali bütçesinin 
aziz milletimize ve kuruluşumuza -hayırlı, uğurlu ol
masını temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım 
ve teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Yıl

maz Balta, buyurun efendim. 
Sayın Balta, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 
CHP GRUBU ADINA YILMAZ BALTA (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Devlet İstatistik Enstitü-
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sünün 1979 yılı Bütçe görüşlerimizi sunmak üzere 
huzurunuza çıktım, Yüce Meclisi saygı ile selamla
rım. 

Konuşmamın başına istatistiğin devlet ve hükü
met için çok önem taşıdığını vurgulamak isterim. 
Özellikle planlı dönemde istatistiğin önemi daha çok 
belirlenmiş ve her alanda çeşitli istatistik verilerine 
gereksinme giderek artmıştır. Yeterli ve sağlıklı is
tatistik! veriler temin edilemediği sürece sağlıklı kal
kınma plan ve programlarının hazırlanması olanak
sızdır. Hükümetlerin politikalarının saptanması ve 
yürütülmesi için gereksinmeleri belirleyecek olan is
tatistik, devlet faaliyetlerinin başarı derecesini de sap
tamaktadır. 

Ülkemizde sayısal bilgilerin toplanması çabaları 
çok eskidir. Ancak bu alandaki çalışmalar 26.4.1926 
tarih ve 3517 sayılı Kararname ile Başbakanlığa 
bağlı merkezi bir istatistik dairesinin kurulması ile 
örgütlemeye başlamış ve 2-5 Haziran 1927 tarihinde 
1153-sayılı Yasa ile de çeşitli alanlarda istatistiklerle 
değerlenilmesin© geçilmiştir. 1 Şubat 1930 tarih ve 
1554 sayılı Yasa ile İstatistik Umum Müdürlüğünün 
görev ve yetkileri belirlenmiştir. Sürekli bir gelişme 
gösteren İstatistik Genel Müdürlüğü için 1962 bir 
aşama yılı olmuştur. Bu yıl içerisinde kabul edilen 
53 sayılı Yasa ile Umum Müdürlük bir «Araştırma 
Enstitüsü» haline getirilmiş ve adı da «Devlet İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığı»1 olmuştur. 53 sayılı Yasa 
ile ülkemizde ekonomik ve toplumsal olgularla ilgili 
sayısal bilgilerin toplanmasına, analizlerinin yapıl
masına, elde edilen bilgilerin en kısa zamanda yayın
lanmaların ve ilgililerin kullanımlarına sunulmaları
na ilişkin olarak Devlet İstatistik Enstitüsüne son 
derece güç ve çeşitli hizmetler yüklenmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 53 sayılı Yasanın 2 nci 
maddesinde belirlenen yasal görevlerini, bir başkan, 
3 başkan yardımcısı ve 7 daire başkanlığı ile, 10 is
tatistik bölge ve 13 istatistik il müdürlüğü ile yürüt
mektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün yasal görevlerini 
yerine getirebilmek için 2 019'u kadrolu, 14'ü sözleş
meli ve 118*1 de İş Kanununa tabi personel olmak 
üzere toplam 2 150 kadrosu bulunmaktadır. Bu 2 150 
kadronun ancak % 70'i doldurula'bilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü ayrıca 657 sayılı Yasa
nın 4/C maddesinde belirlenen statü ile gerektiğinde 
ve gerektiği sayıda geçici memur çalıştırabilmektedir. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1962 yılında 6 milyon 
TL. olan personel giderleri, 1978 yılı sonu itibariyle 
359 milyon TL'na ulaşmış bulunmaktadır. 
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Kurumun yoğun personeliyle ülkemizde haneye 
kadar girebilen bir kuruluş olması nedeniyle bazı si
yasal partiler bu kuruluşu ele geçirerek militan yu
vaları haline getirmişler ve ellerinde tutma çabası 
göstermişlerdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün kaynaklarının bü
yük bir bölümü geçmiş dönemlerde siyasal amaçlar
la kullanılmıştır. Bu nedenle Devlet İstatistik Ensti
tüsü yasal görevlerini yerine getirirken zaman zaman 
başarısızlığa uğramıştır. İkinci MC döneminin son 
günlerinde Devlet İstatistik Enstitüsünün taşra ör
gütü durumuna göz atılmasıyla acı durum bütün çıp
laklığı ile ortaya çıkmaktadır. 

Bugünkü Hükümetin kuruluşundan birkaç gün 
öncesine bakarsak, MC Hükümeti Devlet İstatistik 
Enstitüsünde 64 ilde bölge ve il müdürlükleri kurmuş 
ve bunun 62'sine müdür atamıştır. Biraz önce konu
şan Sayın Milliyetçi Hareket Partili sözcü arkadaşı
mızın 35 ilde bu il müdürlüklerinin lağvedildiğini söy
lemesi üzerine bir açıklamada bulunacağım. 

Ben Parlamentoya gelmeden önce 20 yıl Devlet 
İstatistik Enstitüsünde hizmet verdim; İstatistiği çok 
iyi biliyorum. Benim zamanımda 10 ilde il bölge mü
dürlükleri vardı; merkezi örgütleme ile idare edili
yorlardı; 3 ilde de muhabirliğimiz vardı. MC'nin son 
dönemlerinde 64 ilde siyasi nedenle il istatistik mü
dürlükleri kuruldu. Bunların içerisinde Hakkâri, Di
yarbakır ve kendi memleketim olan Rize'yi de sı
ralayabiliriz. 

Hor gördüğüm için söylemiyorum, sırf siyasi ne
denle kurulmuş bu örgütler, Sayın Ecevit Hükümeti 
zamanında 35 değil, 43 ilin örgütleri lağvedilerek şu 
son durumu, biraz evvel söylediğim 10 ilde bölge 
müdürlüğü, 13 ilde il istatistik müdürlüğü olmak üze
re 23'e indirildi. 

Sözü edilen bu 62 taşra örgütü birimlerinin mü
dür kademesindeki yöneticilerinin durumu şöyleydi: 
Örneğin durumlarına göre bunlardan 1 tanesi ilkokul 
mezunu, 5 tanesi ortaokul ve dengi mezunu, 18 lise 
ve dengi, 38 tanesi yüksekokul mezunuydu. Personel 
mevzuatı gereğince 657 sayılı Kanuna göre 23 müdü
rün öğrenim durumları itibariyle müdürlük kademe
sindeki görevlere getirilmeleri söz konusu değildir. 
Bu 62 müdürün bir de hizmet sürelerine bakalım. 

Hiç devlet hizmeti yapmamış 13 tane müdür ata
nıyor. 1-12 ay arası devlet hizmeti olan 10 müdür 
atanıyor. 1-2 yıl arası devlet hizmeti olan 2 müdür; 
3-4 yıl arası devlet hizmeti olan 7 müdür; 5-6 yıl 
devlet hizmeti olan 11 müdür; 7-8 yıl devlet hizmeti 
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olan 7 müdür; 9 - 10 yıl hizmeti olan 4 müdür; 10 yıl
dan fazla devlet hizmeti olan 8 müdür. 

Yani 43 istatistik bölge ve il müdürünün atanma
ları yasalara aykırıdır. Çünkü sözü edilen müdürlük 
kadroları 1 - 4 dereceden kadrolu olup, 3 - 4 derece
lere en az 7 yıl, 1 - 2 dereceli kadrolara ise en az 10 
yıl devlet memuriyeti yapmış olanların asaleten veya 
vekâleten atanmalarının yapılması Personel. Yasasıyla 
hükme bağlanmıştır. 

tş deneyi olmayan, yükseköğrenim görmemiş bu
lunan, yeteneksiz söz konusu yöneticilerin taşra ör
gütü başında bulunmalarının enstitünün çalışmalarını 
olumsuz yönde etkilemesini göstermesi bakımından 
ilginç bifkaç örnek vermek istiyorum. 

Şöyle ki : İmalat sanayiinde 1970 sayımına göre 
134 739 işyeri varken bu sayı temel ankette 112 859'a 
düşmüştür. 

Nevşehir ilinde 1970'te 2 436 olan işyeri sayısı, te
mel ankette 601 olarak saptanmıştır. Yine Kars ili
nin Kağızman ilçesinin merkezinde hiçbir iş yerine 
rastlanmamıştır. 

Arkadaşlarım, Kağızman biliyorsunuz ilçe merke
zi. Bu ilçe merkezinde ne bir tane bakkal vardır, ne 
kasap vardır, ne manav vardır. 

Bu sonuçların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu 
durum siyasi amaçlarla istihdam edilen personelin 
çarpık çalışma ve görev anlayışının doğal sonucudur. 
Bu anket çalışması için 5 milyon Türk lirası civarın
da harcama yapılmıştır. Bu çalışmaların düzeltilme
sine Man 1978Me tekrar başlanmıştır. Sözü edilen 
5 milyon Türk lirasının hesabı, Devlet İstatistik Ens
titüsünün o günkü yöneticilerinden mutlaka sorul
ması gerekir. 

Diğer taraftan MC Hükümeti döneminde Devlet 
istatistik Enstitüsünde görev yapan yetkililer, Devlet 
İstatistik Enstitüsüne, «Memuriyete ilk giriş sınavını 
kazandı» sahte belgeleriyle birçok memur almışlardır. 
Ben de oradaydım, hepsini biliyorum. 

Yine Devlet İstatistik Enstitüsünün MC dönemi 
yetkilileri, komando denilen birçok militana «Sınav 
kazandı» sahte belgesi vererek, diğer resmi kuruluş
larda memuriyete girmelerini sağlamışlardır. Bu sah
tekârlığı yapan yetkililerin birkaçı hâlâ Devlet ista
tistik Enstitüsünün aynı yetkili noktalarında çalışmak
tadırlar. Hazırlık dosyaları bir türlü işleme konula-
mamaktadır. Sahtekârlığı yapan yetkililere ve o dö
nemin ita amirlerine, sahte belge ile memuriyete gi
renlere yapılan tüm ödemeler tutarında zimmet çıka
rılması bugünkü yöneticilerin en kutsal görevlen ol
malıdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu örneklerin sayısını daha çok çoğaltabiliriz. An
cak zamanımızın sınırlı olması nedeniyle bu bir iki 
örneği vermekle yetiniyoruz. Biz Cumhuriyet Halk 
Parttei olarak iktidara gelirken, tüm yolsuzlukları or
taya çıkaracağız ve ilgililer hakkında gerekli siyasal 
işlemleri yapacağız sözünü halkımıza vermiş bulunu
yoruz. Sözümüzü en kısa zamanda yerine getirme
miz gerekmektedir. Bu nedenle Devlet istatistik Ens
titüsünün 1977 ve daha önceki yıllarda yapılan tüm 
idari işlerine, özellikle yapılan her tür ödemelerine 
tezelden el konularak, gerekli araştırmaların yapıl
ması ve ilgilileri hakkında soruşturma açılması ge
rekmektedir. Bunun sağlıklı bir biçimde yürütülebil
mesi için MC dönemlerinde yetkili noktalarda görev 
yapmış olanların, Devlet istatistik Enstitüsünden he
men uzaklaştırılmaları şarttır. 

Araştırmalarda personel atamaları, alımlar, geçici 
görev harcama kalemleri, DAM projesi harcamaları, 
yan ödeme uygulamaları üzerinde önemle durulma
lıdır, 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1977 bütçe dönemi 
faaliyetlerinin bazılarını şimdi size sıralamak istiyo
rum : 

1975 genel nüfus sayımı idari bölümü sonuçları 
yayınlandığı halde, nüfusun ekonomik ve sosyal ni
teliklerine ilişkin sonuçları yayınlanamamıştır. Son 
aldığım habere göre, 22 il de bu yayına hazır hale ge
tirilmiştir. En kısa zamanda kitap olarak yayın haline 
getirilecektir. 

1970 yılında uygulanan genel tarım sayımı sonuç
larının il düzeyinde yapılması planlanmış olmasına 
karşın, daha sonra yalnız Türkiye bazında yayınlan
masına karar verilmiştir. Konu 1978 yılında yeniden 
ele alınarak, il ve bölge bazında yayına hazır bilgiler 
elde edilmiş ve yayına hazır duruma getirilmiştir; . 

1972 - 1975 yılları arasında yapılmış su ürünleri 
anketlerinin basım çalışmaları tamamlanmış ve 
1976 - 1977 anketlerinin ta'bla'syon işlemlerine başlan
mıştır. 1967 - 1968 yılında 11 ilde yapılan ve son 10 
yıllık sürede tekrarlanmış olan tüketici anketleri ça
lışmalarına tekrar başlanmıştır. 

imalat, sanayi ve maden anketleri sürdürülüp bül
tenleri yayınlanmış ve gerekli tahminlerin yapılma
sında kullanılmıştır. Ulaştırma istatistikleri 1974 -1977 
ve trafik kazaları 1974 - 1975 çalışmaları tamamlan-
nıp yayınlanmıştır. 

11 ilimizde tüketici fiyatları endeksleri hesaplana
rak yayınlanmıştır, 
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Muhterem arkadaşlarım, toptan fiyat 1976 - 1977 
ve perakende fiyat 1971 - 1976 istatistiklerine ilişkin 
basım işleri sürdürülmektedir. İç ticaret istatistikleri, 
1977, basıma hazırlanmıştır. 

5 Haziran 1977 milletvekili ile Senato 1/3 yenile
me sonuçları yayınlanmıştır. Yerel seçim sonuçları da 
yayıma hazırlanmıştır. 

31 Mart, 15 Temmuz ve 15 Kasımda milli gelir 
tahminleri yapılmıştır. 

40 türde 151 200 adet istatistik yayınlanmıştır. 
Ülkemizde istatistik teknik ve yöntemlerinin ge

liştirilmesi amacıyla 1963 yılında kurulan ve çalışma
ları 1974 yılına kadar sürdürülen Eğitim Merkezi iş
levine MC dönemlerinde son verilmiştir. 1978 Ekim 
ayında 25'i Devlet İstatistik Enstitüsü elemanlarından 
ve 4'ü de diğer resmi kuruluşlardan olmak üzere top
lam 29 öğrenci ile eğitim yeniden başlatılmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezinde 
1964 - 1974 yılları arasında 156"sı Devlet İstatistik 
Enstitüsü elemanı, 109'u diğer kuruluşlar elemanı 
olmak üzere toplam 265 eleman yetiştirilmiştir. 44'ü 
Eğitim Merkezi mezunu olmak üzere toplam 113 ki
şiyi lisans üstü veya işbaşı eğitimi amacıyla yurt dı
şına göndertmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1979 yılı bazı önem
li uğraşı konularını şöyle sıralayabiliriz : 

1980 genel nüfus ve genel tarım sayımlarıyla 1981 
genel sanayi işyerleri sayımları öndeneme çalışmaları 
ve hazırlıkları tamamlanacaktır. 

Hane halkı anketlerinin sonuçları yayınlanacaktır. 
İşkolu düzeyinde toplu sözleşmeler ile sendikal 

çalışmalara ilişkin derlenmiş olan bilgilerin sonuçları 
alınacaktır. 

Gaz, su ve elektrik, enerji üretimi ile ilgili anket
ler düzenlenecek ve sonuçları yayınlanacaktır. 

İşçi ücretleri anketi ile dış ülkelerdeki işçiler an
keti uygulamasına geçilmesi sağlanacaktır. 

İş gücü istatistikleri konusunda yöntem deneme 
çalışmaları yapılacaktır. 

1976 - 1978 yıllarında uygulanan köy genel bilgi 
anketlerinin sonuçları yayınlanacaktır. Köy genel bil
gi anketinin değişen ve gelişen koşullarda sonuç ve
recek biçimde yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Türkiye'nin enerji kaynakları ve sorunlarına iliş
kin iktisadi araştırmalara başlanacaktır. 

Türkiye'nin sınai yapısı üzerinde araştırmalar ya
pılacaktır. 

AET ile Türkiye iktisadi ilişkilerinin çeşitli yön
leri üzerinde araştırmalar yapılacaktır. 

Türkiye'de tarım, sanayi fiyat endekslerini göste
ren iç ticaret hadleri çalışmaları yapılacaktır. 

Türk ekonomisine ilişkin tüketim işlevleri üzerin
de araştırmalar yapılacaktır. 

Bir, «İstatistik Formülleri El Kitabı» çıkarılacak
tır, 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1979 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 3 program
dan oluşmakta olup 390 759 000 Türk lirasıdır. Bu
nun programlara göre dağılışı şöyledir : 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri : 201 747 000 
İstatistik Verilerin Derlenmesi ve De
ğerlendirilmesi : 185 360 000 
Hizmet Programına Dağıtılamayan 
Transferler : 3 652 000 

Toplam : 390 759 000 

1-978 mali yılı bütçesiyle 1979 mali yılı Bütçe 
Yasa Tasarısını karşılaştırdığımızda : 

1978 1979 

Cari Harcamalar : 359 915 000 341 107 000 
Aradaki fark : — 18 808 000 

Yatırım Harcamaları : 12 000 000 46 000 000 
Aradaki fark : -f 34 000 000 

Transferler : 4 161 000 3 652 000 

Toplam : 376 076 000 390 759 000 

1978 yılı ile 1979 yılı arasındaki fark ise yalnızca 
14 683 000 Türk lirasıdır. 

Yatırım harcamalarındaki 34 milyon Türk liralık 
artış, Bilgi İşlem Merkezi ve matbaa için gerekli ya
tırımların daha önceki yıllarda yapılmamış olması 
sonucunda ortaya çıkmış bulunan darboğazları gider
mek için öngörülen yatırım projeleri için bütçe tasa
rısına konulmuştur ve aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Balta, 2 dakikanız kaldı, lüt
fen . 

YILMAZ BALTA (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1978 Mali Yılı Büt
çesine kıyasla 1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısında 
14 683 000 Türk Lirası ilave ile % 3,7 gibi çok ma
kul bir artış getirilmiş bulunmaktadır. 

Sonuç olarak sayın milletvekileri, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 53 sayılı Görev Yetki ve Kuruuşu Hak
kındaki Yasası yeni olmasına karşın, istatistiksel ve
rilerin önemi ve kullanılış alanlarının giderek geniş-

, lemis olması nedeniyle yeterli değildir. Bu konuda 
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gerekli ön hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Devlet 
istatistik Enstitüsü personelinin mağdur olmaması ve 
veri toplama işlerinin daha sağlıklı biçimde yapılabil
mesi için, ek bir yasa ile Devlet İstatistik Enstitüsü 
personelinin de Harcırah Yasasının 50 nci maddesi 
kapsamına alınmasını istiyoruz, Sayın Adalet Partisi 
sözcüsü arkadaşımın istediği gibi. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Bilgi İşlem Merke
zinin ve Matbaa Şubesinin modernizasyonu ve tevsii 
için Devlet istatistik Enstitüsünce hazırlanacak pro
jelerine yönelik isteklerinin olumlu karşılanmasını di
liyoruz. 

1977 ve önceki yıllara ilişkin yapılmış olan tüm 
idari işlemlerin araştırmaları yapılarak ilgililer hak
kında gerekli yasal işlemlerin ivedi olarak yapılma
sını diliyoruz. Devlet istatistik Enstitüsünün bütçe
sinin uygulamasında gerekli duyarlığı göstereceğine 
inanmaktayız. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1979 Mali Yılı Büt
çe uygulaması döneminde istenen durum ve düzeye 
ulaşacağı inancıyla 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasa
rısının ulusumuza hayırlı olmasını diler, şahsım ve 
Grubum adına hepinizi saygı ile selamlarım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balta. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, söz süreniz 30 dakikadır; vakit de 

yaklaşmıştır, takdir zatıâlinize kalmıştır, buyurun. 
DEVLET BAKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet İstatis
tik Enstitüsü Bütçesi nedeniyle ileri sürülen görüş 
eleştiri ve önerilere teşekkür eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü 
1926 yılında kurulmuş çok eski bir örgüttür. Ancak, 
planlı döneme girerken istitistik bilgilerinin, özellikle 
planlı kalkınma için önemi de gözönünde tutularak 
yeni bir yasa ile bu örgütün yetki ve sorumlulukları 
artırılmıştır. 

İstatistiğin bir ülkenin ekonomik ve toplumsal 
yaşamındaki önemini ayrıntılarına girerek belirtmek 
istemiyorum. Ancak, şunu vurgulamak istiyorum ki, 
Devlet istatistik Enstitüsünün ilgi ve görev alanına 
giren konular, uygulama alanı son derece geniştir. 
Hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikalarının sap
tanmasında oldukça önemlidir. 

Ülkemizin her alandaki gerçeklerinin sayısallaştı-
rılmasında bunların değerlendirilmesinde ve gerçekçi 
önlemlerin alınmasında istatistiki bilgilerin kuşkusuz 
büyük önemi vardır. Özellikle planlı döneme girer
ken istatistik daha da büyük önem kazanmıştır. Bir 
plan her şeyden önce ülkenin tüm kaynaklarının ger
çekçi bir biçimde bilinmesini gerektirir. Geçmişi ve bu
günkü gerçekçi bir şekilde ve ayrıntılı olarak bilme
den geleceği doğru tahmin etmek, panlamak oldukça 
güçtür. Bu alanda Devlet istatistik Enstitüsünün bu 
görevini yeterli ölçüde yerine getirebilmesi amacıya 
geçmişte gerekli çabalar zaman zaman gösterilmiştir. 

Ancak şunu açıklıkla belirteyim ki, Devlet istatis
tik Enstitüsü bugünkü durumuyla bu görevleri tü
müyle yerine getirebilecek durumda değildir. Çünkü, 
özellikle son yıllarda bu kuruluşa rastgele eleman alı
narak, işlevsel olmayan bir anlayışla ve belirli amaç
larla Türkiye'nin birçok yerinde, dağınık bir biçim
de örgütleme yoluna gidilmiştir. Ancak, görevini da
ha iyi yapabilmesi için bu kuruluşun çalışmalarını ge
liştirmek amacıyla gerekli önlemler alınmamış ve ça
ba gösterilmemiştir. 

Biraz önce Sayın Yılmaz Balta'nın da değindiği 
gibi, 1926 yılında kurulan bu örgütün, 1976 yılı ba
şına geldiğimizde ancak 12 ilde örgütü bulunmaktay
dı. Çünkü, istatistik ancak gerek duyulduğunda, bil
gi toplama gereği duyulduğunda dışarıda örgütlenme
si gerekli olan bir çalışma alanıdır; fakat 1978 yılı 
başında Hükümete geldiğimizde 64 ilde bölge ve il 
temsilcilikleri mevcuttu. Bu müdürlüklerde görev alan
ların nitelikleri de istatistikin ve istatistik tekniğinin 
gerektirdiği yetenekten yoksundu. Aslında, biraz önce 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşan Sa
yın Mehmet Doğan bunları belirtirken, bunun parti
zan bir biçimde yapıldığını ileri sürdüler. Eğer bizim 
Hükümet olarak bu örgütü partizan bir anlayışla kul
lanmak amacımız olsaydı, kurulmuş olan bu 64 il ör
gütünün 40'dan fazlasını iptal etme yoluna gitmezdik; 
fakat biz Devlet istatistik Enstitüsünün her şeyden 
önce görevini yerine getirmesi inancında olduğumuz 
için, öncelikle bu amaçla hareket ettik ve yeniden is
tatistik Enstitüsünün gerekli işlevini yapabilmesi ama
cıyla yeni bir örgütlemeye gittik. 

Yine Sayın Doğan bu kuruluştan . uzaklaştırılan 
bazı elemanlardan söz ederek, bazı bilgiler ileri sür
düler. 

Değerli arkadaşlarım, aslında biraz önce belirtti
ğim gibi, 40'dan fazla ilde örgütün iptaline gelince, 
ister istemez buradaki elemanların başka yerlere atan
ması gerekiyordu. Bu atamalar nedeniyle, önemli 
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ölçüde yer değiştirmeler oldu, istifalar oldu, bunlar
dan ayrılmalar oldu; doğrudur. Ancak, yine biraz 
önce Cumhuriyet-Halk Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Balta'nın da değindiği gibi, Devlet İstatistik 
Enstitüsüne geçmiş dönemde alınan elemanların bir 
kısmı, gerekli yasal işlemler yerine getirilmeden alın
mıştır. Örneğin, atılan elemanların 11 tanesi sahte 
rapor aldıkları için, 22 kişi sahte sınav belgesi aldı
ğı için, bir kısmı başka nedenlerle, yetenekleri bakı
mından bu görevi yapamaz durumda oldukları için 
Devlet İstatistik Enstitüsünde eleman değişikliği yo
luna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet Programımızda 
değinildiği gibi, biz devlet memurlarının ne zaman 
ve kimin tarafından göreve alındığına bakmıyoruz; 
ama devlet memurlarının ne yaptıklarına ve ne yap
maması gerektiğine özenle dikkat ediyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsüne, bundan önceki dö
nemde, başka kuruluşlardaki devlet memurlarının da
hi girmesi güç bir hale gelmişti ve bu kuruluş büyük 
ölçüde başka amaçlarla kullanılma yoluna gidilmişti. 
Biz Hükümet olarak Devlet İstatistik Enstitüsüne ye
niden gerekli işlerliği sağlamak ve bir kamu kurulu
şunun gerektirdiği ciddiyete, gerektirdiği teknik yetene
ğe ulaştırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyo
ruz. 

Sayın Doğan, konuşmalarının büyük bir kısmında 
Başbakanın ilgili kuruluşlara gönderdiği bir rapordan 
söz ederek, rapor üzerinde uzun uzun görüşler ileri 
sürdüler. 

Değerli arkadaşlarım, ne Başbakanın ne de başka 
bir bakanın herhangi bir kuruluşa gönderdiği böyle 
bir rapor sözkonusu değildir. Onun için, sözkonusu 
böyle bir rapor bulunmadığı için, bunun ayrıntılarına 
daha fazla girmek istemiyorum. 

Sayın Tomba, konuşmalarında Devlet İstatistik 
Enstitüsünün daha da geliştirilmesi için modernize 
edilmesi, gerekli araç ve gereçlerle donatılması fikri
ni ileri sürdüler. Katılıyoruz, gerçekten Devlet İsta
tistik Enstitüsünün yüklendiği görevleri gereği gibi 
yerine getirebilmesi için gerekli araç ve gereçlerle do
natılmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla, 
olanaklar ölçüsünde gerekli önlemleri almaktayız. 

Yine Sayın Tomba'nın konuşmalarında değindiği 
gibi Devlet İstatistik Enstitüsü yalnız bilgi toplayan, 
yalnız rakam toplayan bir kuruluş olmamalıdır. Bu 
toplanılan rakamların bir ölçüde incelenip değerlen
direbilmesi için de gerekli şekilde örgütlenmesi gere
kir. Bu konuda da konuşmalar yapılmaktadır. 

İslâm ülkeleriyle gerekli işbirliği yapılması konu
suna değindi yine Sayın Tomba. Bilindiği gibi, 
daha önceki bir İslâm Ülkeleri Konferansında alı
nan bir karar gereği, İslâm Ülkeleri Sosyal, Ekono
mik, İstatistik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Türki
ye'de kurulmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsü bu ku
ruluşun oluşmasına büyük katkıda bulunmuş ve bu 
kuruluş bugün örgütleme aşamasını tamamlamak du
rumundadır. 

Sayın Balta konuşmalarında sahte belge ile ele
man alındığı ve bunların bir kısmının halen Devlet 
İstatistik Enstitüsünde çalışmakta olduğunu belirtti. 
Bu konuda araştırmalar ve soruşturmalar sürmekte
dir. Bunların gereği yapılacaktır r Bu aşamada daha 
fazla bir bilgi vermeyi gerekli görmediğim için bun
ları belirterek geçiyorum. 

Mevcut yasa gerçekten yeterli değildir ve bu ya
sanın demin belirtmeye çalıştığım gibi, ülkenin her 
alanda gerek duyduğu ekonomik, toplumsal bilgilerin 
derlenmesinde, bunların incelenmesinde ve değerlen
dirilmesinde daha yararlı işler yapabilmesi için yasa 
değişikliğine gerek vardır. Bu konuda hazırlıklar sür
mektedir, en kısa zamanda yasa tasarısı Yüce Mec
lislere sunulacaktır. 

Bugün Devlet İstatistik Enstitüsünün teknik kad
rolarına yapılan tüm atamalar sınavla yapılmaktadır. 
Bunun için gerekli yönetmelik hazırlanmıştır ve bu 
yönetmeliğin uygulanması konusunda da büyük özen 
gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün diğer bütün kuruluşlarda olduğu gibi siyasal 
amaçlarla kullanılmaması gereken bir kuruluş oldu
ğuna içtenlikle inanıyoruz. 

Geçmişteki dönemde Devlet İstatistik Enstitüsü
nü bu amacından saptırılacak ölçüde politikalar iz
lenmiştir. Biz, Hükümet olarak bu kuruluşa yeniden 
işlerlik kazandırmak amacıyla bazı uygulamalara gi
riştik. 

Biz kimsenin sağcılığına ve solculuğuna değil, ki
min, kim tarafından, ne zaman alındığına değil; ama 
bir kamu kuruluşu olan Devlet İstatistik Enstitüsü
nün siyasal amaçlarla kullanılmasına izin vermedik, 
bundan sonra da veremeyeceğiz. 

Bunun dışında değerli grup sözcülerinin Devlet 
İstatistik Enstitüsünün çalışmalarının daha iyi olma
sı konusunda ileri sürdükleri eleştirilere, görüşlere 
Hükümet olarak tekrar içtenlikle teşekkür ederiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lehinde Sayın Altan Tuna?... Yok. 
Aleyhinde Sayın Bayraktar?... Yok. 
Söz isteyen?... Yok. 
Sayın üyeler, Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
ben Bakandan soru soracaktım. 

BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitti efendim. O 
soruyu zatıâliniz yazılı olarak lütfedersiniz. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Ben daha önce 
işaret ettim ama. 

BAŞKAN — Efendim, «Lehte, aleyhte söz iste
yen var mı?» dedim, o arada soru da olmadığından 
görmedim efendim. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım 
efendim. 

Ç) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi 
Bolüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 201 747 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi hizmetleri 185 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 652 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi kabul edilmjş-
tir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

Programımıza göre bugünkü bütçelerin görüşme
leri tamamlanmıştır ve çalışma süremiz dolmuş bu
lunmaktadır. 

Bu bakımdan yarınki programda yer alan bütçe
leri görüşmek için 19.2.1979 Pazartesi günü saat 
10„C0'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma Saati : 19,53 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Numan Uzun'un, 1978 
yılı emekli çeklerinin eksik ödendiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi îşgüzar'm 
yazdı cevabı. (7/428) 

25 . 1 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Güvenlik Bakanının aşağıda yazılı hususa 

yazılı olarak cevap vermesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Numan Uzun 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu işçi emeklilerinin 
1978 yılının 3 ncü dönemi; 

a) Temmuz - Ağustos - Eylül ve 4 ncü dönemi 
olan, 

b) Ekim - Kasım - Aralık aylarının çekleri ban
kalara, 

Beşyüz ilâ ikibinyüz lira arasında noksan gönde
rilmiştir. 

Bu hatanın süratle giderilmesi gerekir ve bu ko
nuda gerekli bilginin sebepleri ile birlikte izahını ta
lep ederim. 
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TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 . 2 . 1979 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.5.9/2646 

Konu : Soruşturma önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 . 1 . 1979 tarih, Genel Sekreterlik, Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli ve 7/428/2888/17307 sayılı 
yazıları. 

istanbul Milletvekili Numan Uzun'un, 1978 yılı, 
emekli çeklerinin eksik ödendiği iddiasına ilişkin Ba
kanlığımıza yönelttiği yazılı soru Önergesi incelenmiş
tir. 

2167 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden Önce, 
9.6.1978 tarih ve 7/15751 sayılı Kararnameye istina
den, Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık veya gelir 
alanlara, ileride yapılacak gelir ve aylık artırmaların
dan mahsup edilmek üzere c/c 15 avans verilmesi ön
görülmüştür. 

Bu kararnameye istinaden, işçi emeklileri ile bun
ların dul ve yetimlerine de her dönemde % 15 avans 
verilmiştir. 

1978/111 ncü dönemde bu kimselere aylık veya ge
lirlerinin % 15'i tutarında ve 1978/IV ncü devrede de 
intibakları tamamlanmamış olanlara % 15 tutarın
da avans ödemesi yapılmıştır. 

Bu bakımdan, gerek 1978 III ncü dönem (Tem
muz - Ağustos - Eylül) gerekse 1978 IV ncü dönem 

(Ekim - Kasım - Aralık) aylıklarında genellikle bir 
düşme olmamıştır. 

Ancak, 1978 IV ncü dönemde ve 1979 I nci dö
nemde emekli aylığı alanların intibakları tamamlan
mıştır. Bunların daha önce ödenen avansları mahsup 
edilmek sureti ile aylıkları gönderilmiştir. Bunların 
bir kısmının aylıklarında intibak sonunda meydana 
gelen artış, ödenen avanstan az olduğu takdirde öde
melerde mahsup nedeni ile bu dönemlerde bir düşme 
olmuştur, 

Ayrıca, 2167 sayılı Yasaya istinaden yapılan inti
bak sonucu maaşlarda artma olduğundan ve 27.10.1977 
tarih ve 7/13987 sayılı Kararname ile ödenmekte olan 
avanslar değişik tutarlarda (3 500 liraya kadar aylık 
alanlara 1 000 lira, 3 500 liradan yüksek aylık alan
lara 750 lira olmak üzere) ödendiğinden maş veya ge
lir artması karşısında sigortalı veya hak sahiplerinin 
aldığı avanslarda da bir düşüklük olmuştur. 

Ayda 250 TL. gibi bir düşüklük olduğundan ve 
aylık veya gelirler 3'er aylık dönemler halinde öden
diğinden, bu fazla ödemeler de 1978 IV ve 1979 I nci 
dönem aylık veya gelirlerden kesilmiştir. 

Bu nedenle de bazı sigortalı veya hak sahipleri
nin eline 1978 IV ve 1979 I nci dönem istihkakları 
ödenirken, eksik tediyede bulunulmuştur. 

1979 II nci dönem ve takip eden dönemlerde in
tibak sonucu tespit olunan aylıklar üzerinden ödeme 
yapılmaya devam olunacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hilmi İşgüzar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

» e - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

56 NCI BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1979 Pazar 

{Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1, — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 15 .2.1979) 

X 2. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı : 

~292; C. Senatosu S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 3. — 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/210; C. Se
natosu : 1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Sena
tosu S. Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 4. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; C. Sena
tosu : 1 /586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu 
IS. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 5. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/212; C. Senato
su : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu 

~S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 6. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
İDair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senato
su S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 7. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/214; C. Sena
tosu: 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senato
su S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 8. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu: 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 581) (Dağıtma tarihi : 14. 2.1979) 

X 9. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı 299; C. Senato
su S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 10. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se
natosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Sena
tosu S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 11. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Sena
tosu S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 12. — 1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sa
yısı : 855) (Dağıtma tarihi : 14,2^1979) 



X 13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Teskereleri (M. Meclisi : 1/220; C. Sena
tosu : 1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Sena
tosu S, Sayısı : 856) (Dağıtma tarilhi : 14.2.1979) 

X 14. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Daiir C.: Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/221; 
C, Senatosu : 1/596) (M. Meclisi S, Sayısı : 304; C.: 
Senatosu S. Sayısı : 857) (Dağırtm'a tarihi : 14.2.1979) 

X 15. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M, MecM : 1/222; C. Senato
su : 1/597) (M. Meclisi S, Sayısı : 305; C. Senato
su S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarilhi : 14.2.1979) 

X 16. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/223; C. Senatosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı : 
306; C. Senatosu S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 17. — 1979 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/224; C. Se
natosu : 1//599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 18. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1979) 

X 19. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi: 1/226;~ 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; C. 
Senatosu S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 14.2,1979) 

X 20. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair Q Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
•Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/227; C. Se

natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena-̂  
tosu S. Sayısı : 863) (Dağıtma tarihi : 14 .2 . 1979) 

X 21. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe-
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/228; 
C. Senatosu : 1/603) (M, Meclisi S. Sayısı : 310; 
C. Senatosu S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 14.2.1979> 

X 22. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporunai-
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M, Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) < 

X 23. — 1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma. 
Komisyonu Başkanlikları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/230; C. Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 24. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M, Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 
X 25. - - 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Sena-; 
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez-* 
kereleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : l/607> 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
868) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 26. — 1979 Yılı Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel' 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuma Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M.: Meclisf 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıt-ı 
ma tarihi : 14. 2. 1979) 

X 27. — 1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar-ı 
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec-s 
lisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M, Meclisi S. Sa+ 
yısı : 316; C. Senatosu Ŝ  Sayısı : 870) (Dağıtma ta-> 
rihi : 14.2 . 1979) 



X 28. — 1979 Yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C, Senlaftosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/235; C. Senatosu : 1/610) (M. Meclîsi S, Sayısı : 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 29. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair Q Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Mecli
si S. Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 30. — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 
C Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; 
C. Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi ; 
14.2,1979) 

X 31. — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M^ Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




