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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/494) (S. 

Sayısı : 499) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlana

rak maddelere geçilmesi ve 

Cumhuriyet Senatosu, 

Millet Meclisi, 

Cumhurbaşkanlığı, 

Sayıştay Başkanlığı ile 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri kabul 
edildi. 

18 Şubat 1977 Cuma günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime (18 . 2 . 1977 Cuma) saat 01.10'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Orhan Akkoyunhı 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 
Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 2 . 1977 Cuma 

Teklifler 
1. —. Rize Milletvekili Osman Yımıaz Karaos-

manoğlu'nun, 5434 sayılı T. C„ Emekli Sandığı Ya
sasının bazı maddelerini değiştiren 1922 sayılı Yasa
da değişiklik yapılmasına dair yasa önerisi. (2/784) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/785) 
(Plan Komisyonuma) 

3. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ile C. S. 
İstanbul Üyesi Solmaz BeJüFün, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 6 ııcı madcsiyle bu Ka
nuna ek 1425 saydı Kanunla eklenen ek 6 ncı mad
denin değiştirilmesine ve ayrıca 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine dair 2013 sayılı Yasanın 5 nci 
maddesinin, değiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/786) 
(Plan Komisyonuna) 

4. — C. S. İstanbul Üyesi Solmaz Bclül ile İstan
bul Milletvekili Şükriye Tok'un, 864 sayılı Kanunu 

Medenînin sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkında 
Kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine ait yasa 
önedsi. (2/787) (Ada'let Komisyonuna) 

5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğicim 
Yasasının 41 nci maddesi ve 43 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi ile ilgili ya
sa teklifi. (2/788) (Millî Eğilim ve Plan Komisyon
larına) 

6. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 23 arka
daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Saıuhğı Kanununun 

bazs maddelerini değiştiren 2013 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/789) (Plan Komisyonuna) 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 2 arkada
şının, 1479 sayılı BAĞ -. KUR (Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Korumu) Yasasının bazı maddelerinin değişlinîme-
sîac dair yasa önerisi. (2/790) (Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Plan komisyonlarına) 

8. —i Adana Milletvekili Emin Bilen Tünıer'in, 
1475 sayılı îş Kanununun 1927 sayılı Kanan ile de
ğişik 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/791) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna) 

9. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlfnın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/792) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

10. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı 
Kanununa ek kanun »teklifi. (2/793) (Plan Komisyo
nuna) 

11. — tslanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 11 arkadaşının, €57 saydı Devlet Memurları Ka
nununun 20,2, 20/7 ve 203 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanon teklifi. (2/794) (Plan Komis
yonuna) 

12. •— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 2 arkadaşının, Tarım -Üniversitesi kanun 
teklin ve İçtüzüğün 38 nci maddesi «yarınca gün
deme afonnım önergesi. (2/168) (S. Sayısı : 469) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 
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13. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanonunun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi baklanda kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtana tarihi : 
17 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

Raporlar 

14. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 ar
kadaşının, 50i6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ile Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın-

BAŞKAN — Miliet Meclisi Genci Kurulunun 

/. — 7977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 

•(M. Meclisi :, 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614 (1) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 

görüşmelerine devam ediyoruz. 
Programımız uyarmca, Başbakanlık Bütçesi üze

rindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve şahıs

ları adına söz almış arkadaşlarımızı sırasıyle oku
yorum : 

(1) 499 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1977 tarihli 
46 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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ma önergesi. (2/372) (S. Sayısı : 471) (Dağıtma tari
hi : 16 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

15. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) (GÜN
DEME) 

Yazılı Sorular 
16. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğhfnun, Da

nıştay Kararlarının uygulanmayışına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1657), 

17. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
bazı derneklerin Ankara Valiliğince kapatılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1658) 

48 nci Birleşimini açıyonım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İl-
ter Çubukçu, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
İhsan Tombuş, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kemal Şensoy, Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Hasan Buz. 

Kişisel olarak : Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Hü
seyin Deniz, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan 
Özçelik, Sayın Kemal Önder, Sayın Ekrem Kangal, 
Sayın Fahri Özçelik, Sayın Osman Aykul, Sa
yın Mikail İlcin, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Meh
met Özkaya, Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Etem Eken, 
Sayın Veli Bakirli, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın 
Tufan Doğan Avşargil ve Saym Kadir Özpak. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Adana Milletvekili Sayın İîter Çubukçu'da. 

Buyurunuz Sayın Çubukçu. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : İO'.OO 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı) 

IH. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 243 — 
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C. H. P. GRUPU ADINA ÎLTER ÇUBUKÇU 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1977 yılı Bütçe görüşmelerinde eleştirilerimizi din
leme, anlama ve hele değerlendirip yararlanma yete
neğine sahip, sağlıklı bir hükümet görmesek de, mil
letin kürsüsünden size ve yüce ulusumuza C. H. P. 
Müîkt Meclisi Grupunum Başhakankk Bütçesi üze
rindeki görüşlerini arz etmeyi bir görev sayıyoruz. 

Demirel Hükümetini eleştirirken^ kısaca, Beraıi-
reî'i dünüyîe, bugünüyle hatırlamak ve Türkiye'mi
zin içinde bulunduğu koşullan saptayarak önerileri
mizi sıralamak durumundayız. 

İlk defa 1964 yılında partisinin Genel Başkanı 
seçilirken politika alanında adı duyulan Sayın De
mirci; işadamisğı, Birleşik Amerika iş çevrelerine ve 
Başkanına yakınlığıyla takdim edildi. Hâlâ devam 
eden ve o yıllarda tartışması başlayan enternasyonal 
bir cemiyete üyeliğini inkâr etmesi ise, kendisinin 
inanılır ve güvenilir bir kişi olmadığını ortaya koyu
yordu. 

Daha sonraki yıllarda ise, «Dün dündü, bugün 
bugündür» sözleriyle inanılmaz, güvenilmez kişiliğini 
kendisi açığa vuruyordu. 

Bir parti başkam olarak; 1965'te % 52,8 olarak 
teslim edilen oylan, 4 yıl sonra 1.959'da % 46,5'a in
diren ve 8 sene sonra ise 1973'te % 29,8 düşüren 
Sayın Demirci'dir. 

Bâr mirasyedi gibi, 8 senede taraftarlarının hemen 
hemen yarısının güvenini yiîiren zatın bugün Hükü
metin başı olarak Türkiye'yi yönetme mevkiinde 
bulunması, ülkemiz için bir talihsizlik değilse acaba 
nedir? 

Partisinin iktidarda tek başına olduğu 1965 - 1971 
döneminde ciddî, yeterli ve yetenekli bir devlet ada
mı olanıamsş, her şeyi para ve kâr ölçüleriyle, bir 
işadamı, bir kapitalist zihniyetiyle ele almış, vurdum
duymaz yönetim anlayışıyle ülkemizde tüm toplumsal 
değerleri altüst etmiştir. 

Ünlü yaşam hikâyesinden öğreniyoruz ki, 1930' 
larda, merhum pederleri yol vergisini ödeyemeyecek 
kadar yoksuldur; ama 195öi'larda Demire! ailesi Ma
liyeye, devleşen servetlerini izah için baba Yahya 
Beyin 1948'îerdc 2,5 milyon lira nakit parası okluğu
nu resmen bildiriyor. 

Hangisi doğru? İnsan kendi kendine soruyor, aca
ba 1948'îerde Türkiye'de en büyük kapitalistin na
kit 2,5 milyonu var mıydı? Paraya bu kadar düşkün
seniz, millete hiç bir zaman gerçekleri söyleyemeye-
cekseniz, niçin politika sahnesindesiniz? 
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Millet, karşısında gerçekleri konuşan, güvenilir 
liderler görmek isliyor; sütün beyaz olduğunu söy
lese bile, zihinlerde «Acaba» sorusu yaratan sizin 
gibi inanılmaz, güvenilmez parti Başkam değil. 

Tek başınıza iktidarda olduğunuz dönemde Tür
kiye'ye bir Türkiye daha katfığmızı söyîersinL; her 
şeyi para ile ölçen maddeci mantığınızın cevabını 
geçen yıl bütçe görüşmelerinde aldınız. Türkiyemiz 
o yıllan sizin değil de gerçek bir devlet adamının 
yönetiminde geçirseydi, maddî büyümesini daha faz
la, daha sağlıklı olarak geçirecekti. Çünkü, sömürü 
ve israf çok daha az olacak, alnaç devlet eliyîe fert 
zengin etme değü; gerçek kalkınma, halkın gerçek 
mutluluğu olacaktır. 

1973 genel seçimleri Demirel için tam bir hezi
met oldu, Milletin emanetini süre bittiğinde millete 
teslim edemeden, zora teslim eûesı Demirel artık bi
tikti, «Millet bize artık muhalefet görevi verdi» di
yordu. 

Nereye kadar? Ta ki, tekrar Türk Milletinin hu
zuruna çıkıp, erken seçim yoluyîe halkımızın kasa
rının belirlenmesi, ülkemiz için kesin bir ihtiyaç ola
rak ortaya çıkıncaya kadar. 

Sandık şampiyonu Demirel sandıktan kaçıyordu. 
Halkoyuna başvurulduğunda alacağı cevabı bilen 
tükenmiş Demirel, kendi tabiriyle, üslendiği muha
lefet görevinden vazgeçip iktidar olma yoları arı
yordu. Korkunun ecele faydası olmadığı gibi, erken 
seçim korkusuyla girdiği Cephe macerasından sonra 
da, erken olsun, zamanında olsun, yapılacak gend 
seçimler, Sayın Demircl'in siyasî iflâsının noktalana
cağı tarih olarak önümüzdedir. Bu gerçeği görse 
de, bilse de dünyada her şeyden çok kendisini seven 
Demire!, zamanı kullanacaktı. 

Ortak korkuya kapılanlar bir araya geldiler, dört 
başh Hükümeti nasıl oluşturacaklarım kararlaştır
dılar. İşte bu sırada Demircl'in milliyetçilikten bah
seder olduğunu gördük. Kapitalist, liberal -. Saym 
Erbakan'ın deyimiyle - renksiz Demirel birden bire 
milliyetçi kesiliveriyordu. 

Siyaset sahnesine çıktığı günden beri, iç ve dış 
sermaye çevrelerine yakınhğıyle izlenen ve ailesi ef
radı da artık Türkiyemizin saydı kapMaüsilerindcn 
bir grapu oluşturduktan sonra, sermayenin dini de, 
milliyeti de olmadığı halde, oluyordu büüin bunlar. 
Demirel için dün dündü, bugün bugün; hem kapita
list, hern milliyetçi niye olmasında? 

Ba Anayasa ile ülkenin idare edilemeyeceğini çok 
kereler tekrarlamış olan Demirci, sok karşı Milli
yetçi Cephe Hükümetini kararak Başbakan oldu. 
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Daha £Hk günden itibaren ülkenin idare ediyeme-
yeceğini ispat gayreti içinde, bildiğimiz o köhnemiş, 
laçka metotları uygulamaya başladı. 

Anayasamıza göre ancak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti kavraimı meşru olduğu halde, bir cephenin 
başında vatandaşlarımızın en az yarısının karşısında 
olduğunu kendisi söyleyen bir Hükümet ki, ayırıcı 
ve bölücü görüntüsüyle daha işe başlarken Anaya
samıza ters düşüyordu. 

Kendi cephelerinde olduğunu kabul ettiklerine 
dünya nimetleri dağıtılırken, karşı olduklarının âde
ta hayat hakkını elinden almak istiyordu. 

Cephe Hükümetinin karşısında kabul ettiği kişi 
bir kamu görevlisi ise, en hafif cezası sürgün oldu. 
Kışta kıyamette aileleri bölerek, acımasız, kimsenin 
gözünün yaşına bakmadan sürgün, kıyım iki yıldır 
devam etti, ediyor. 

İşsiz bir vatandaş, kamu işyerlerine ancak cephe 
karargâhlarından birinden, bir cephe ilçe başkanın
dan olur alabiliyorsa iş sahibi olabilme şansına sa
hiptir. tşçi ise, ya ekmeğinden olacaktır, veya cep
heye iltihak edecektir. Köylü ise, Devletin yardsm ve 
desteğini ancak cepheci ilçe başkanlarının izin verdiği 
oranda bulabiliyordu veya tefecinin elinde inlemeye 
devanı ediyordu. 

Evet, Demirel'e göre bu Anayasa ile devlet idare 
edilemiyordu; kendisi bizzat ispatlıyordu bunu. Ba
kınız, Devletin sağlamak zorunda olduğu iç güvenlik 
nasıl bozulmuştu : Sokaklarda, kahvelerde ve hasta
nelerde insanlar taranıyor, delik deşik ediliyordu. 
Anarşi, köylere, kasabalara yayılmış durumda idi. 
Ülkemizde genç insanlar birbirlerini kırarken, işçi 
kesiminin birbirine girmesi için tertipler, tahrikler 
tezgâhlanıyordu. Eğitim hayatımız felç olmuş, dur
muş gibiydi. Üniversitelerden, yüksekokullardan geç
tik, ortaöğretimde eğitim yapmak oîanaks»z hale ge-
lüyordu. Ccpfredler öğretmen ve öğrenciyi karşısın
da kabul ediyordu, ki, onlara can güvenliğini bile 
çok görüyordu. 

Beraîrel, eskisinden farklı olarak, vurdumduymaz 
yönetim anlayışına bir de öç alma duygusu eklemiş 
o!ara\ ülkenin bu Anayasa ile idare edilemeyeceği
ni ^atermek istiyor. Dün, bir muhtıra ile koltuğunu 
terketme zorunda kalışında, başlıca sorumlu gördüğü 
Türk gençliğini birbirine düşürerek, kırdırıyor; dev
letin her türlü desteğini küçük bir grupa sağlayarak, 
büyük kitlenin karşısına çıkarıyor, vuruşluruyor. 

Her gün gazete sayfalarında bu tip olaylar, ölüm
ler resmî geçit yapıyor. İki yılda 130ı civannda genç 

hayatını kaybediyor; ama olayları önleme durumun
daki Hükümetten ve Demirci'den ses, nefes yok; 
başkalarını suçlama ve aczini ifade etmeden öteye, 
târafhhğinı gizlemeye lüzum görmeden, suçlu bir 
çocuk gibi duygusuz, yerinde oturuyor. 

Bu gençlerin hayatından, Hükümetin başı olarak, 
Anayasaya göre siz sorumlusunuz Sayın Demirdi 
Sokaklarda öldürülenler birer tavuk değil, Türk mil
letinin evlâtlandır, gözbebekleridir. Onların da ana, 
baba, kardeşleri var. Onların arkasından da oluk gibi 
gözyaşları akıtılıyor. Belki sizin gençlikten öç alma 
duygunuz tatmin oluyor ama, içi kan ağlayan yığın
la insan kalıyor arkada. Onu, bunu suçlamakla so
rumluluktan kurtulamazsınız. Yetkili sizsiniz, sorum
lu sizsiniz. Bir gün bunun hesabını, Yüce Türk hâ
kiminin huzurunda, yasalara ve millete karşı er veya 
geç, ama mutlaka vereceksiniz. Bunu biliniz ve gü
nahınızın sayışım daha fazla artırmadan, taşıyama
dığını yükün altından sıyrılınız. 

Demlrel Hükümeti, hatırlayacağınız gibi, 1975 
yılında bir küvet komutanlığı üzerinde de, hep bera
ber hayretle izlediğimiz girişimlerde bulundu. Genel
kurmay Başkanının ve Millî Savunma Bakanlığının 
teklif ettiği Orgeneralin atama kararını Demirer im
zalamadı. İki orgeneral duruyorken, bir sayın Kor
generali kuvvet komutanlığına tayin etti; hem de 
Ege'de sıcak bir savaşın ufukta dolaştığı günlerde. 
Ordumuz ve kamuoyu günlerce bu mesele iîe meş
gul edildi. Yasalar ve Ordumuzun geleneklerine ta
mamen ters bir davranış içindeki Demirel'in bu ma
cerası, şerefli Türk adaletinin kararıyle, hak yerini 
bularak noktalandı. Maksadınız neydi Demirel? Şe
refli Türk Ordusunun üst komuta düzeyinde neden, 
niçin bu oyunlara ihtiyaç duydunuz? 

Sizin buna gerçek bir cevap vermeyeceğinizi bi
liyoruz. Yakın geçmişte, bükemediğiniz eli öpmüş 
olmanın burukluğu ile, Türk gençliğinden öç aldı
ğınız gibi, komutanlardan da bir başka yöntemle öç 
mü almak istiyordunuz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demirel Hü
kümetinin programının başlarında komünizmle mü
cadele edileceği belirtiliyordu. Ülkemizin komünizm 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor, ba teh
likenin bertaraf edileceği kaydediliyordu. Daha son
raları uluslararası komünizmin saldırısına uğramış 
olduğuma söylediler, öyle ki, parti gruplarında bri-
fingvari konuşmalarla, beynelmilel komünizmin 
Moskova'da üslenmiş olarak saldırıyı sürdürdükle
rini belirttiler. Bir an için söylediklerini, âdetleri hi-
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lâfma doğru kabul edelim. Vatanımıza dolaylı veya ' 
dolaysız saldıran, merkezi belli düşmana karşı Tür
kiye Cumhuriyetti Başbakanı olarak siz ne yaptınız 
Demirci? Sovyetlere karşı bir protesto notası dâhi 
verdiğinizi işitmedik. Ülkemize saldırdığını belirtti
ğiniz düşmana karşı savaş açmayı ise herhalde hayal 
bile etmediniz ki, böyle bir imanıza bile rastlayama-
dık. Ama tam tersi, sizi Sovyet Başbakanı ile sarmaş 
dolaş gördük TV ekranlarında. Türk - Rus sınırını, 
dostluk sınırı yapacağınızı öğrendik. 

Daha geçenlerde bîr Bakanınızın Moskova gezi
sinden, başarılı ve yararlı işbirliği anlaşmaları ile 
dönüşünü kendi ağzından dinledik. 

Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkeleriyle de çok sı
cak ilişkiler kurduğumuzu siz de inkâr etmezsiniz 
herhalde. 

Anlaşılıyor ki, Sovyetlerin, Bulgaristan'ın komü
nist Başbakanlanyle dostluklarınız oldukça sağlıklı 
bir biçimde. Elektrik enerjisi satın alıyorsunuz, kre
diler alıyorsunuz, Türkiyemıizin kalkınması için yar
dım görüyorsunuz. Komünist Sovyet uzmanlarım ge
tiriyor bilgi ve becerilerinden yararlanıyorsunuz. Tek
nik b%i ve görgüsünü artırmak için de, Türk tek
nisyenlerini oralara gönderiyorsunuz. Yani, sayemiz
de Sovyetlerle içüıi dışlı tam bir dostluk ilişkisiyle, 
yardımlarım kabul ederek, gidip gelerek, uyum içe-
rlölnde bulunuyoruz. Ülkemizde komünist kabul 
ettiğinizi vatan haini olarak damgalarken, d işardaki 
komünist, size verebilecek parası varsa, elektriği var
sa, düşman değil, boynuna sarılacak, dost oluyor si
zin için. 

Memleketimizin Moskova'da üslenen beynelmilel 
komünizmin saMınsına uğramış durumda olduğunu, 
Türk iîMİSetine söylüyorsunuz; ama onlarla senli ben
li dostluk kuruyorsunuz. Ya siz düşmanla işbirliği 
yapan biri olmaksınız veya söyledikleriniz doğru de
ğil. Bu çelişkilerin cevaplarını bize de, mıiiiete de lüt
fetmenizi bekMyoruz, Sayın Demirel. 

Her zaman gerçeklerin tersini söyleyen Demirel, 
bu konuda da doğru söylecek değil ya, para olsun da 
nereden olursa olsun; DemirePin kapitalist mantığı 
için, elbette ki önemi yok kaynağın. 

Türk halkına, «Öcü geliyor, arkama saklan» der
sin, öcü dediklerine döner; «Cici der, boynuna sarı
lır; dostum bana yardim et», dersin, verdiklerini alır
sın. İşte, devlet adamı diye Türkiye'yi yöneten in
san, ülkemizin talihsizliğinin tek başına bir simge
si. 

Gene! görünümünü arz etmeye çalıştığımız bir 
çelişkiler, acizlikler abidesi Başbakanın TRT'yi, 
Anayasa ve yasalara, yüksek mahkeme kararları
na rağmen hâlâ işgal altında tutması, kesin ve açık 
bir büyük suçtur. Karataş'm görevi, halka ve devle
te hizmet değin, sadece size hizmet şimdi. TRT'yi Va
tan Cephesi radyosuna çevirdiniz. TRT'nin Adaîet 
Partisinin meddahı olduğunu biz değil, ortağınız 
M. S. P.'liîer ifade ediyor, Sayın Erbakan ifade edi
yor. 

Bilesiniz ki, Hükümet üyelerinin başrollerim oy
nadığı dizi filmlere dönüşen haber bültenleri, Türk 
halkını aMatamaz, sadece ve sadece siz, kendi ken
dinizi aklatırsınız. 

Sayın rmiDetvekilieri, Demirel Hükümetiyle be
raber toprak reformu uygulaması yavaşlatılmış, yoz
laştırılmış ve durdurulmuştur. Büyük topraklar ge
reği gibi kamulaştırdıp topraksız köylüye dağıtıla
cağına toprak ağalan korunmuş ve Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı fiilen iptal edilmiştir. 
Bu Devlet kuruluşunun görevi artık, sadece bir kü
çük partinin fedailerini beslemekten ibarettir. Adı 
sanı bilinmeyen firmalara, devşirme raporlar içim 
milyonduk ihaleler yapılmaktadır. İhale şartlarını 
şeklen iiân etmekte ve fakat son kararı, iri koman
dolardan oluşan uzmanlar heyeti, hiç bir kayda 
tabi olmaksızın vermektedir. En ucuz teklif itibar 
görmemekte, milletin parası önceden tayin edilmiş 
kişilere, karanlık maksatlar için aktarılmaktadır. 

Devfet Planlama Teşkilâtı, Demirel Hükümet
leri zamanında bir kenara küsmekte ve keyfî uy
gulamalara geçilmektedir. Bugün de Devlet Plan
lama Teşkilâtı, yasalarla kendisine verilen görev ve 
yetkilerini kullanamamaktadır. Hükümet üyelerin
ce verilen siyasî kararlara plan uydurulmak isten
mektedir. Puana dayalı olarak bütçe hazırlanmak 
gerekirken, bütçeye göre, adı güya plan olan bel
geler oluşturulmaktadır. Anayasa ve .yasalara uy
mayan Sayın DemireS'in, plan disiplini diye bir kav
ramı tanıması,, zaten kendi tabiatına aykırı olur
du. Diğer Hükümet ortakları da kendisiyle yanşa 
girince, ortada ne plan kaMı ne program. Gönülleri 
istedikçe, umumî arzu üzerine, önlerine gelen yer
lerde yaptılar bir tören ve bacalar yükseldi, halkın
dı Türlciyemiz. 

Sayın Dcmirel'in, kalkınma ve yatınm anlayışı, 
kapitaiist zihniyetine uygun olarak para ölçüsüne 
dayanır. Ona göre, para harcanmış ise, yatırım ya
pılmış demektir. Önemli olan, paranın Hazineden 
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çıkmış olmasıdır* Fizikî gerçekleşme ne o!ursa ol
sun, para avans olarak verilmişse, yine de yatırım 
sayar. DemircPe göre, 4 yılda bitirilebilecek bir işin 
8 yılda bitmesi hiç fark etmez. İki gün evvel TY 

. ekranlarında, Türkiye'nin S yi! önce 60 milyar Bira, 
bu yıl ise 210 mıEyar lira yatırım yaptığım övüne
rek ifade ediyordu. 5 yıl öncesinin 60 milyar Hara
sı, 1977'nin para değeriyle, yaklaşık 180 milyar eder. 
Bu ise, 5 yı« öncesine göre, °/0 20 kadar fazla yatı
nım yapabildiğimizi gösterir, yani yı'ila % 4. Bütün 
övünmeler bu. Hayalî firmalar, hayalî ihracatlar 
gîbi hayaiî rakanıiar... Bakalım Sayın Demire!, bu 
hayaî âleminiz daha ne kadar devam edecek. 

Milliyetçi Cephe Hükümeti, arkasında yığınlar-
Ea kan, gözyaşı ve ıstırap bırakarak bugünleri bul
du. Birbirlerini suçlayan, birbirlerine muhtıra ve
ren, aldığı güvenoyunun geçersiz olduğunu söyle
yen üyeleriyle bu Hükümet acınacak hale geldi. 
Nerede ise millet kendi derdini unutup, Hükümeti 
teselli edecek. Bir sayın liderin tabiriyle, ölmüş de 
ağ'ayanı yok. 

Memleketin, halkın hail perişanı bu. Hükümeti
nin hali pürmeîâM bu Sayın Demireî. Devîet hayatı 
bu kadar yetersizliği, aczi, çaresizliği, ciddiyetsizliği 
kaMırnıaz. 

Siz sayın milletvekilleri, güvenoyu vermiş olan 
arkadaşîar, artık bu görevden affediniz Sayın De-
mirel'i; kentlisini, aitmda ezilmek durumunda ol
duğu yüklen kurtarınız, temsiteisi olduğunuz mil
leti Demlrel'den kurtarınız. 

Sayın Başkana ve siziere teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çubukçu. 
Söz, Demokratik Parti Gıupu adına Sayın İh

san Tombuş'ta. 
Buyurun Sayış: Tombuş. (D. P. sıralarından alkış

lar) » 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço
rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1977 
Başbakanlık bütçesi üzerindeki Demokratik Parti 
görüşünü belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce He
yetinizi partim ve şahsım adına hürmetle seîâm-
larım. 

Sayın milletvekilleri, bu yılki Başbakanlık büt
çesinin tenkidini yapabilmek oldukça güç bir me
sele haüne gelmiştir. Zira, bugün Hükümette huku
ken bir Başbakan ve üç Başbakan Yardımcısı bu
lunmasına rağmen, fiiliyatta, siyasî tutumları ayn, 

iktisadî görüşleri değişik, her gün birbirini suçla
yan ve tenkit eden dört adet Başbakanla karşı kar
şıya bulunmaktayız. Bu durum muvacehesinde, han
gi fiilî Başbakanının politikasını, tatbikatım, tutu-
ınunu, ekonomik göıüşünü tenkitlerimize esas al
mamız gerektiği hususu işimizi oldukça güçleştir
mektedir.. 

Bu güçlüğü yenebilmek için, ben Hükümet için
deki anarşiyi bir tarafa bırakarak yine hukuka dö
neceğim ve tenkitlerimi Anayasamızın 105 nci mad
desine uygun olarak yapmaya çakışacağım. 

Anayasamızın bu maddesinin birinci fıkrası ay
nen şöyle demektedir: «Başbakan Bakanlar Kuru
lunun Başkanı oüarak, Bakanlıklar arasında işbirli
ğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütül
mesini gözetir. Bakanlar Kuruüu bu siyasetin yü
rütülmesinden birlikte sorumludur.», 

Bu açık hükme rağmen, Sayın Başbakan ve Baş
bakan Yardımcıdan müşterek sorumluluklarını unu
tarak devamlı birbirlerini suçlamakta ve sorumîu-
luğu kendi üstlerinden diğerlerine atmaya çaîışmak-
tadıriar. Fakat bu suçlamaların sadece ortaklar aley
hinde değil, Hükümette kaldıkları müddetçe bizzat 
kendileri aleyhinde de birer ithamname ve itirafna-
me oiduğunun farkına varamaktadırlar. 

Devîet kuvvetlerine yardımcı olmak bahanesi 
ile kanunsuz eylemlere geçen okullarda dersierâ sa
bote eden ve hatta bir yığın gencin öMürüEmesine 
sebep olan bir ortağının yan kuruluşunu suçlayan 
Sayın Feyzîoğiu, acaba müşterek mesuîiiyetten yaka-
sim kurtarabileceğini mı zannetmektedir? 

Diğer taraftan, lise ders kitaplarında meydana 
gsîen skandali dile getirmekle Millî Selâmet Parti
si kendisinin temize çıkacağını mı ummaktadır, yok
sa anarşik hadiselerin bastınimayışmın bütün gü
nahını İçişleri Bakanına yıkmaya kalkışarak, Cum
huriyet Senatosnuda bu Bakanlığın bütçesinin red
dini sağlamakla Adalet Partisi işin içinden sıyrıla
bileceği hevesine mi kapılmaktadır? 

Muhterem miüetveküTeri, yukarıda metnini oku
duğum Anayasamızın 1C5 nci maddesi karşısında 
buiîüarın hiçbiri mümkün değiidir. Ortaklar birbir
lerini suçîamakîa, mesuîiiyetten kurtuîmalan şöyle 
dursun, mesuliyetlerinin delillerini vermekte ve suç-
Euüiiklannı itiraf etmektedirler. 

Yine bu Hükümetin dört başı masa başına otur
makta, bazı mutabakatlara varmakta ve müşterek 
vesikalar imzalamaktadırlar. Ancak, daha imzala
rının mürekkebi kurumadan, Bakanlar Kurulu oda-
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.sırşdan çıkar çıkmaz; Başbakanlıklarını, Başbakan 
Yardımcılıklarını bir tarafa bırakırı parti genel baş
kanlık hüviyetlerine bürünerek, Hükümet pahtika-
sını değil, kendi parti politikacını takibe başla
maktadırlar. Gerek iç . meselelerde ve gerekse dış ko
nularda bu davranışın birçok misalini vermek müm
kündür. Ancak, herkesin bildiği bu hususları tek
rar tekrar saymak yerine, ben bunlardan en sonun
cusunu ve daha dumanı üstünde tütenini misal ola
rak vermekle yetineceğim. 

1977 Bütçe Kanunu Meclise sevkediErken, bü
tün ortaklar memur katsayısının 10 olmasına ittifak
la karar vermişîer ve imzalarını tereddütsüzce bu ve
sikanın aühna atmışlardır; fakat daha aradan 1-2 
gün geçmeden, sayın liderlerin partideki sıfatları Hü
kümetteki sıfatlarına galebe çalimış olacak ki, kamu
oyu önünde katsayı konusunda bir açık artırnıaya 
gîrişmişkrdir. Adalet Partisi bu defa katsayının ll 'e 
çıkmasını isterken, Sayın Erbakan 12'de karar kılmış 
ve sonuna kadar da hunda diretmiştir. Bugüne ka
dar bu katsayı düğümü çözülememiş, Cumhuriyet 
Senatosunda Ye Karma Komisyonda taraflar kuvvet 
gösterilerine devam etmişlerdir. Şimdi bakalım Mil
let Meclisinde katsayının encamı ne hale gelecek
tir? 

Muhterem mj'îetvekiUeri, dört başlı Hükümet için
de bu anarşi ve keşmekeş sürüp giderken, elbette 
yurtta sükûn ve huzur beklemek abesle iştigal olur. 
Anarşik hareketler üniversitelerden liselere, liseler
den ortaokullara» şehirlerden kasabalara, kasaba
lardan köylere kadar yayılmıştır. 

Önceleri aşırı solun başlattığı bu anarşik hareket
lere bu Hükümet döneminde aşırı sağ olarak nite
lendirilen, Hükümet ortağı partilerden birinin yan 
kuruluşu mensupları da karışmış, daha önce devlet 
kuvvetleri ile anarşist ve aşırı sol militanlar arasın
da cereyan eden mücadele, bu defa sağ --sol müca
delesine dönüşmüştür. 

Hükümetin kararsızlığı ve acizliği, zaman zaman 
da bir tarafı himaye ediyor görüntüsü, zabıta kuv-
vetehiîîi çoğu zaman vazife göremez halle geteirdiği 
ve müşkül duruma soktuğu için, artık kimse canın
dan ve malından emin olamaz hale geÜmiştir. Üniver
site ve Yüksekokullarda bu kargaşa sebebiyle ders 
yapılamamakta ve kendini biran önce hayata hazır-
Sarmaya çahşan gençliğin büyük bölümü bir avuç sol 
ve sağ anarşisini şerrinden okuJ&mna devam ede
memektedirler. Öğrenim yapan okullara devam eden 
öğrencilerin ana ve babalarının da elleri her gün yü

reklerinin üzerinde kalmaktadır. Elbette bunu, evlât 
şefkatinden mahrum olankır anlayamazlar. 

Bundan 17 şene önce bîr öğrenci tanktan düşe
rek, bir diğeri de sekme bir kurşunla öldü diye ihti-
Sâfîer olmuş, Hükümetler devrilmiş ve Başbakanlar 
asılmıştı. Şimdi her gün 1-2 genç öldürüldüğü hal
de, başta Hükümetin hası olanak üzere, kimsenin bu 
manzaraya aldırış bile etmediği ibretle müşahede 
edilmektedir. Acaba bundan 17 sene önce topîumu-
muz çok mu hassastı, yoksa bagün çok mu vurdum
duymaz olsnuş? 

Ben Türk milletinin bu kadar vurdumduymaz ol
duğuna inanmıyorum. Bu millet karar günü geldi
ğinde bütün bu cinayetlerin hesabını meşru yoldan 
sormasını bitecektir. 

«Komünizmle mücadele edeceğim» sloganı ile 
işbaşına gelerek, memlekette gerek siyasî, gerek eko
nomik ve gerekse sosyal yönden komünizmin geliş
mesine yardımcı olan bugünkü Hükümetin tutumu 
sağduyu sahibi vatandaşların dikkatinden asla kaç
mamaktadır. 

Hayat pahalılığının altında ezilen ve yarınından 
emin olamayan halkımızdan gerçeklerin saklanması
na bugünkü TRT^nhı borazanhğı da kifayet etme
yecektir. Kendi kurdukları partinin canına kastede
rek, sırf mevki kapmak için dün küfür ettikleri efen
dilerine, bugün yaranma çabasını, eski partilerinin 
sesini kısmakla sürdüren TRT yöneticileri de zama
nı gelince miKetten gereken dersi alacaklardır. 

Bir zamanlar aşırı s»!un tellâllığını yapan TRT, 
bugün bazı hussularda hüviyet değiştirerek tam bir 
parti propaganda organı haline gelmiştir. Partimiz 
idarecilerinin verdiği beyanatlar bazen hiç neşre-
dÜmediği gibi, çoğu zaman da esas maksadın anla
şılmasına imkân verilmeyecek şekilde altı üstü bu-
danarak kuşa çevrilmekte ve beyanatı verenler met
nin manasızlığı yüzünden halk nazarında küçük dü
şürülmek istenmektedir. 

Politika dışı yayınSar ise, idarecilerin becerik
sizlikleri ve kablIiiyeteM>k3eri yüzünden dinlene-
mez ve seyredilemez hale geÜmiştir. Yayımlanan 
programların çoğunluğunu Hükümetin ismi hilâ
fına gayri millî ve gayri ahlâkı yayınlar teşkil et
mektedir. Bu manzara karşısında, ahÜâk reformu 
yapmak iddiasında olan bir ortak da ara sıra seç
menlerine karşı göstermelik şikâyetlerde bulun
maktan başka bir şey yapamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; içerideki bu kargaşa ha-
Siyîe dışarıya da aksetmekte ve yabancı ülkelerde 

— 248. — 
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Türkiye'ye karşı güvensizEk gün geçtikçe artmak
tadır, Muhtelif Avrupa b a ş k e n t i n d e k i büyük el
çiliklerimiz Türk Hükümetinin belli bir dış siyase
tinin bulunmayışından ne yapaçakîannı bilmemek
te ve çoğu zaman çok müşkül durumlara düşmek
tedirler. 

Dışta çalışan işçilerimizin hali ise yürekler acı
sıdır. Vatandaşlarımızı oraya gönderinken, sosyal, 
kü-türel hiçbir plan ve hazırSdt yaplumamış oMuğu 
için, şimdi işçi çocuklarımızın eğitimi, yurda dö
nüş problemleri içinden çıkılmaz bir haîe gehniş-
tir. Bunüaıîa bugün de ciddî şekilde meşgüE olan bir 
Hükümet mevcut değildir. 

Nitekim 1963'te Batı Almanya'ya işçi gönder
meye başladığımız zaman, o zamanki Hükümet bu 
v&iandaşiarıımzın oradaki sosyal, kültürel, dinî ih
tiyaçlarını hiç nazara almamış, sadece işçilerimizin 
getireceği döviz üzerinde durmuştu. Yılar ilerledik
çe bu plansızlık ve progiamsızhk kendini daha faz
la hissettirmeye başSamış, işçi vatandaşlarımızın ço
cuklarının eğitimi problemi içinden çıkılmaz haîe 
gelmiştir. Alman okullarına devam eden Türk ço
cukları ya Usan bilmeme yüzünden başarı göstere
memekte, yahut da Türk kültüründen mahrum bir 
şekiîde yetişmektedirler. Bu eksikliği kapatabilmek 
için oraya gönderilen öğretmenler de gerek key
fiyet, gerekse kemiyet bakımından ihtiyacı karşıla
maktan çok uzak bulunmaktadır. 

Düğer taraftan» işçi teşekkülü imiş gibi ortaya 
çıkan bazı topluluklar, işçilerimizin dertleriyle uğ
raşacak yerde, onlara yabancı ideolojiler aşılamakta 
ve oradaki bazı Türk işçilerimizi bir komünist mi
litanı gibi eğitmektedirler. Bunlardan Türk - Danış 
ismiyle Berlin'de bulunan ve ASman Hükümeti tara
fından fsnanse edilen bir teşekkül mensupları ve ida
recileri, kendilerinin Marksist, Leninisî, hatta içle
rinden b'r kısmının da Maoist olduklarını bizzat ba
na itiraf etmişlerdir. Bu durum karşısında, orada 
bulunan onbinlerce Türk çocuğu yurda ya cahil 
olarak veya eğitilmiş bir komünist militanı olarak 
dönecektir. Bu çok ciddî sorun karşısında bugün
kü Hükümetimiz de hiçbir çaba göstermemekte ve 
bütün ikazlara rağmen herhangi bir tedbir almaya 
tevessü! etmemektedir. 

Muhterem miiIetvevikiBeri, Başvekâlet bütçesi, 
bir Hükümetin gene! politikasın! ilgilendirmesi se
bebiyle, bu bütçe üzerinde söyüenebilecek sözlerin 
ancak küçük bir bölümüne temas edebilmek imkâ
nını bulabildim. 

Cephe Hükümetinin durumu ve tutumu bizim 
iç"n aşk bir süpriz teşkil etmemiştir. Perşembenin 
geleceği Çarşambadan beiui olacağı için, esasen bu 
Hükümete iştirak etmemiştik. Denenmiş kimseelrin 
tekrar denenmesinden bir hayır gelmeyeceğine ina
nıyorduk ve bu inancımızda da haklı olduğumuzu 
zsnıan ve bizzat Hükümetin kendisi göstermiştir. 
Escsen, bazı kiralık ve satılık milletvekillerinin des
teği iîe kuruîmuş bir Hükümetten bundan başka bir 
şey beklenemezdi de. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, ge
rek partim, gerekse şahsım adına hepinizi hürmetle 
tekrar selâmlarım. (C. H. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Ordu Mil-

îetvekıîi Sayın Kemal Şensoy'da... 
Buyurunuz Sayın Şensoy, (A. P. sıralarından al

kışlar) 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (Or
du) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1977 maüî yılı Başbakarfık bütçesi hakkında 
Adalet Partisi Grupunun görüş ve düşüncellerini arz 
etmek üzere Yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. 
Grupum adına hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin tümü üze
rindeki görüşmelerin geçen yıllara nispeten daha ol
gun bir hava içerisinde geçmiş olmasını demok
rasimizin geleceği bakımından mühim bir adım sa
yıyorum. . 

Bütçe müzakereleri, bir devletin her türlü ku-
rîiMşunun enine boyuna eleştiriye tabi tutulduğu, en 
iyiyi, en güzeli, en doğruyu buînıa çabalarının ge-
üişiirMiği, bir başka tabir ile iktidar ve muhalefet 
diyalogunun sağlam bir zeminde vesikaya bağlan
dığı müzakerelerdir. 

Bu müzakerelerden, iktidar ve muhalefet o?arak 
ne katlar başarılı çıkarsak, ü!ke o ölçüde huzur ve 
refaha kavuşur. Anayasamızın 105 nci maddesine 
göre; Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkam ola
rak bakanhkSararasında işbirliğini sağlar ve Hükü
metin gene! siyasetinin yürütülmesini gözetir. 

O itibarla, Başbakanlık bütçesi üzerindeki gö
rüş ve mütalaalarımız da, daha ziyade genel siyasî 
durumla ilgili olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk demokrasi hayatı 
son 27 yılda tür!ü hâdiselere sahne olmuştur. Her 
türlü siyasî bu-nahntrann, sosyali çalkantıların için
den Ada!et Partisi olarak, yüksek vatanperverlik duy
gularını önde tutarak çıktdt, geliyoruz. 

— 249 — 
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Adaüet Partisi, her türlü kahra, her türlü çileye 
ve her türlü hicrana rağmen, büyük hizmet idealinin 
adıdır. 1950 - 1960 yılları arasında geçen 10 yıllık 
döneme, bÜ3'ük kalkınma dönemine damgasını vu-
raın, aç, sefiî, mustarip, yolsuz ve ışıksız bir milletin 
kurtarıcısı rahmetli Menderes, demokrasi mücade
lesi- uğruna şehit oklu. ,«, 

Bu 10 yıîm fasılasız Başbakanı, gönlü ve vicda
nı vatana hizmet, şevk ve heyecanı ile dolu bir in
sandı. Bugün içjnde bulunduğumuz siyasî orlamm 
yakın mazide cereyan eden hâdiseüerden ayrı ola
rak değerlendirilmesi mümkün değildir. 1960 dar
besinin sarsıntıları bu memlekette hâîâ devanı- et
mektedir. Üst üste darbe teşebbüsleri, 12 Mart Muh
tırası hâdisesi, buraları yok farzeîmek, olmamış ka
bul etmek suretiyle yapılacak bir değerlendirmede 
isabeti noktalara varamayız. 

Bugün Türkiye'de cereyan eden anarşik o?ay-
aÜrın yeni olaylar olduğunu kabul etmek de mümkün 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, 27 Mayıs 1960 darbe
sine takaddüm eden günlerde devrin Başvekili bir 
radyo konuşmasında, Türkiye'deki isyan hareketle
ri hakkında bakınız ne diyor: 

«Bütün bu işlerin idare merkezi durmadan çakış
makta, bir taraftan vatanın her köşesine kıvılcım ata
bilmek için tahriklerine ara vermemekte, diğer ta
raftan da, tezvir, iftira, ya!an mekanizmasını kısa 
bir zaman içinde yüzbinlerce nüsha basan bîr mat
baa gibi kullanarak, bunları yurdun her tarafına 

'yaymakta. Bunlar maksatsız değildir. Bunların hep
si komünist usullerine göre hesaplanmış ve tertip-, 
lenmiş, kitaplarda yeri o*an maîfım usûllerdir, O ka
dar malûmdur ki ve dünyada o kadar bilinen/şeyler
dir ki, bunlar, dünyaca basmakalıp' hale geliniş, 
klişeleşmiş yıkıcı faaliyet örnekleri çoktan bilin
mektedir»!. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teşhis 17 yıl önce ko
nan teşhistir. Aynı nutkun başka bir yerinde büyük 
Menderes, demokrasi düşmanlarından bakınız na
sıl şekva ediiyor: 

«Çok partili hayat, birtakım müşkülâta rağmen 
devam edip, yerleşmekte ve her memleket mesele
sini milletin rey ve iradesiyle halletmek veya isti-
kâmetlendirmek şuuru vicdanlarda kökleşmekte; fa
kat memleket, bütün bu güzel ve müspet manzara!*-
riyîe göze gedmiş gibi feleğin kahrı şehâmefli b'r ne
fes gibi üstünde dolaşmakta, zehirli bir çöl rüzgârı 
onun bütün güzel renklerini soldurmaya çabalayarak 
esmekte» 

Muhterem arkadaşlar, Lşie dinlediniz. İşte ülke? •-• 
iKiiz bugün bu teşhisin çizdiği tablo ile aynı durum
da. Düşünen kafaîarın sorduğu sual şu: Bu memle
ketle son söz kimindir? Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
nTLi'eiin mi, yoksa birtakım mihrakların arzuladı
ğı gibi Parlamento dışında birtakım mevhum kuvvet
lenin mi? Değerli arkadaşlarım, işte bunun için söy
lüyoruz bir nizam kavgası içerisinde olduğumuzu. 

Muhterem îîijîîetvekiilerî, Adalet Partisi, parla
menter, hür demokratik nizamın savunucusu olarak, 
bir defa daha bulun cihana ilân eder ki, «Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir.», Ülkenin idaresi için- baş
ka çareler arayanlar, başka yoîîar düşünenler muî-
Eâka hüsrana uğrayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasası, reaksiyo-
ner bir Anayasadır. Bunun içindir ki, bu Anayasa
nın 54 ncü maddesi değiştirilmiştir. Buna rağmen, 
hâ iâ mîllî iradenin tecezzisine imkân hazırlayan 
birçok maddeleri mevcuttur. Adalet Partisi, Anaya
sayı değiştirmek imkânına sahip olduğu zaman bu 
hükümleri de değiştirecektir. Anayasanın hangi mad
desinin değişmeyeceği yine Anayasada yazılıdır. 

HÜSEYİN. DENÎZ (Malatya) — O bir hayaî sa
yın Şensoy. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sizin için ha
yal, bizim için gerçek olur. 

Değerli arkadaşlarım, MiIIiiyetçi Cephe Hüküme
ti, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetidir. Senatoda 
BsşbsskasnMc bütçesinin müzakeresi esnasında Cum
ba ayet Ha'k Partisi sözcüsü Sayın Fevzi Hakkı Esat-
©ğ!'U, bu Hükümet için, «Bir hilkat garibesi» tabirini 
kullanmaktadır. 

MSiyeiçi Cephe Hükümeti, ne gökten inmıiştir, 
ne de gasp suretiyle kurulmuştur. Memleketin içinde 
buüunduğu şartFardan doğan milliyetçi, mukadde-
sniçı, ıslahatçı bir Hükümettir. Sadece dört parti
nin değil - tekrar ediyorum - Türkiye Cumhuriyeti
nin Hükümetidir. Bunu bîr İsi kat garibesine ben
zetmek isteyen zihniyet, teessürle ifade ermek iste
rim ki, en azından.. siyasî bir şaşkınlık örneği ver
mektedir. Aynı zat; «Bazı muhterisler ve zavallılar 
Demıireî'e bel bağlayarak, onun, kendiEerini bir yere 
götürebileceğini zannediyorlar. Bunlar yanılıyorlar») 
diyor. 

Btğerîi arkadaşlarım, Halk Partisi artık Demirel 
diişmasıii'iğından vazgeçmelidir. Biliyoruz, haddiza
tında bu, Demirel düşmanlığı değil, Demirel korku
sudur. Bu, belki de beşerî bir zaaftır. 
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Değerli arkadaşlarım, Demire!, bîr şanlı bays ak
tır, yere düştüğünü veya düşeceğini zannedenler ya
nıdırlar. Çünkü, onda aziz milletimizin çilesi saklı
dır; çaresizliği, fukaralığı sakladır. .Demire!, bunla
rın hepsini temiz sinesine gömmüş, büyük Türkiye 
idealinin mümtaz siması olarak aziz milletimize ma-
loîmuşiur. 

Demire! demek, fabrika demektir. Demire! demek, 
ışık demektir. Demire! demek, baraj demek
tir. Bunlardan başka, Demire!, Haük Partisinin kor
kulu rüyası demektir. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Şaibe demek
tir. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — «Türk köyü, 
birçok dünyanın içice olduğu âlemdir. Şehirde ne 
varsa köyde de o olacaktır. Köy kavgası Türkiye 
Cumhuriyetinin şerefidir. Türkiye'nin medeniyetçi
lik davasının hizmetinde oümak bahtiyarlıktır. Köy
deki yokların kavgası iktisadî değil, beşerîdir. Türk 
köyü, medenî olan her şeye lâyıktır» diye haykıran, 
Sayın Süleyman DemireFdir. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, Dev
letlerarası münasebetlerde de büyük bir yanılgı içinde
dir. Bakınız, Şubat 1977 tarih ve «32 sayılı ilke», adlı 
solcu bir mecmuanın 46 ncı sayfasında; «Enternas
yonal nedir, nasıl doğdu» başlıklı yazıda ne söyleni
yor? 

«Enternasyonal 1864'te Londra'da, İngiltere, Al
manya, Fransa ve Polonya sendikacılarının bir ara
ya gcülp, programlarını, bütün ülkelerin işçileri bir
leşin, şiarı ışığında düzenledikleri Uluslararası İşçi
ler BirBiği adı a!tında kuruldu.»! 

Programında da açıkladığı gibi, örgütün amacı, 
mevcut kapitalist sisteme karşı işçi sınıfının kendi 
çabaaiyie oluşacak bir siyasî alternatif yaratmak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi son Kurultayında, sosyalist enternasyonaîa ka
tılma kararını oy birliği ile aldı. Cumhuriyet Halk 
Partisi artık bu memlekette komünistlere şemsiye 
tutmadığım hâlâ söyleyebilecek mi? Cumhuriyet Halk 
Partisi, cereyan eden anarşik olayların körüldteyici-
si ve himayecisidir. Vatan hainlerini, son Türk Dev
letini temelinden yıkıp götürmek isteyenleri, komü
nist olduklarını göğüslerini gere gere ilân edenleri 
af yasası ile tekrar sokağa salan Cumhuriyet Halk 
Partisi olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, vatan bugün hummalı bir 
şantiye halindedir. Dev eserlerin göz kamaştıran ih-
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taamından korkanlar, her sabah kalkıp «gittikçe yo
ğunlaşan simsiyah bulutlar ufukları sardı» diye
rek şeamet tellâllığı yapacaklarına, aziz milletimi
zin refahına, saadetine alt ne biliyorlarsa onu söy
lemelidirler. Saadet ve refah sokaktan geçmez; de
mokrasiye inançlı insanların zihinlerinde kahplaşır, 
fiiliyatları ile gerçekleşir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden ev
vel, şimdi kısaca iktisadî konulara temas etmek is
tiyorum.. 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 yılından bu yana 
dünya ekonomisi önemli darboğazlardan geçmek
tedir. 1975 yılındaki şiddetli ekonomik krizden son
ra, 1976 yılı Batı ekonomileri için parlak bir yıl ol
maktan çok uzaktır. Bu elverişsiz dünya şartlarına 
rağmen, Türkiye 1975 yılında olduğu gibi 1976 yılın
da da ekonomıik büyümesini oldukça yüksek oran
larda siirdüregeîen ender ülkelerden biri olmuş
tur. 

Gerçekten, 1976 yılında gayri safi millî hâsıla sa
bit fiyatlarla °/Q 7,2 gibi oldukça yüksek bir oranda 
artmıştır. Her ne kadar bu artış hızı 1976 yılı prog
ramında hedef alman büyüme hızının gerisinde ise 
de, bu geri kalmada dünya konjonktüründen ileri 
gelen ve ellimizde olmayan etkenler rol oynamıştır. 
Daha açık bir deyişle, dünya konjonktüründen ileri 
gelen nedenlerle işçi dövizleri girişlerinin azalması, 
gayri safi millî hâsıla büyüme hızının programda , 
hedef alınan seviyede gerçekleşmesini önlemiş bu
lunmaktadır. Buna karşılık ekonominin gerçek per
formansını ölçmek bakımından çok daha anlamlı ' 
olan gayri safi yurt içi hâsıla artzşı °/Q 7,2 oranında 
gerçekleşerek 1976 program hedefini aşmıştır. 1976 
yılı programında gayri safi yurt içi hâsılada % 7,5 
oranında bir artış hedef alınmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, gayri safi yurt içi hâsılada 
program hedefini aşan bu artışın özellikle sanayi 
sektörü gelirinde gerçekleştirilen program hedefi
nin üzerinde % 1.1,5 seviyedeki bir gelir artışı ile 
sağlanmış olması ayrıca memnuniyet vericidir. Ve 
ekonomimizin hastalandığını, bir daha dirilmeye-
cek ölçülerde maluliyete müptelâ olduğunu iddia 
edenlere karşı bu söylediklerim kesşn, açdi bir delil 
teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi sektörünün ait sek
törlerine bakıldığında, imalât sanayi gelininin % 11,8; 
enerji sektörü gelirinin % 17,4 gibi plan ve program 
hedefinin üzerinde arttığı görülmektedir. Söz konu
su sektörlerde gerçekleştirilen bu yüksek gelir ar-
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• berfeşme gibi altyapı alanlarına ağırlık verilmesini 
memnuniyetüe karşılıyoruz. 

1977 yılı Programında dış ticaret hedeflerlîiin de 
öteki hedeflerle tutarh ve bu hedefleri gerçekleştire
cek şekilde tespit edildiği görülttı ektedir. Yatırım ve 
ürctılm faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 5,8 mil
yar dolarîık bir ithalât programlanmıştır. Öte yan
dan, haüen 2 mlîyar dolar civarında o2an ihracatımı
zın da, 2,5 mEyar doîara çıkarılıııası hedef aîuîinış-
ür. 

Bu hedefler gerçekleştiği takdirde, 1977 yılı için
de kıtlık ve yokluk yaratmayacak hedefler olduğuna 
inanıyoruz. 

Muhterem arkadaştanım, yüksek huzurlarınızda 
Başbakanlık bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
t i n i n görüş ve düşüncelerini arz ve ifade eden söz
cü arkadaşımız, bütçenin zatî bünyesiyle ilgili, Baş
bakandık bütçesinin ruhu ile ilgili meselelere temas 
edecek yerde; geSdi, burada sadece Sayın Başbaka
nın, Adalet Partisi Sayın Genel Başkanının kişiliği 
üzerinde durdu. 

Biz yıllardan beri bu tür beyanlara alışkınız. Biz 
yıEardan beri bu kabil tezvir, iftira, ya!an mekaniz-
maüannın karşısında soğukkanlılığımızı muhafaza 
ederek, bu kürsüye yaraşan, bu mukaddes salona 
yaraşan, Türk Parlamentosuna yaraşan bir vakar 
ve tutum içerisinde hareketlerimizi devam ettirdik 
gelfiyoruz. 

tışlannm bugünkü dünya ve Türkiye koşullarında 
önemli geMşma3er olarak kabul edilmesi gerekir. Dış 
ekonomik ilişkiler alanında da 1976 yılı başarılı bir 
yıl ollmuştur. 

1976 yılında hedef alınan 2,1 milyar dolarak ih
racat hedefine hemen hemen ulaşılmıştır. Öte yan
dan, 1976 yılı için programlanan 5 milyar do'arîık 
ithalâtın tümü ile gerçekleştirtîîimesi, üretim faaliyet
lerinin aksamadan sürdürülmesi, memlekette yokluk 
ve kı!?ık yaratılmaması açısından fevkalâde oîum-
lu bir icraattır. 

Para - kredi konusunda, büyüyen ekonominin ar
tan üretim faaliyetlerinin gereklerini karşılayacak, 
para ve kredi darîsğı yaraımayaeak müspet b!r para 
ve kredi politikası yanında, özelikle dar gelirli va
tandaşlarımızın geçim şartlarını ağırlaştırmayacak" 
sosya" adaletçi bir fiyat politikası izlenmiştir. 

Kamu maliyesi alanında da parlak bir yıl idrak 
edilmiştir. 1976 yılı programında 119 150 000 000 lira 
olarak öngörülen toplam vergi getrlerinin, 1977 yılı 
programında verilen gerçekleşme tahminlerine göre 
128 620 000 000 lira oüarak program hedefinin üze
rinde gerçekleşeceği anîaşılmakktadır. 

1977 yılı programı, 1976 yılında sağlanan bu sağ
lıklı ekonomik yapıya dayalı olarak ve Üçüncü Pla
na uygun bîr şekiMe hazırlanmış bakınmaktadır. 

Programda gayri safi miMî hâsılanın sabit fiyat
larla % 8, gayri safi yurt içi hâsılanın da sabit fi
yatlarla % 3 oranında artırılması hedef alınmıştır. 

Değerli arkadaşiarım, bunun yanında, sanayi sek
törü üretiminin % 13,4, madenciîik sektörü üretimi
nin % 13,4, enerji sektörü üretiminin % 16,08 ve ima
lât sanayii üretiminin de % 13,3 oranında artırılma
sı amaçlanmaktadır. 

Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için 1977 yılı 
programında 76 milyar lirası özel kesime, 132,3 msl-
yar Mrası da kamu ke£L*mine ait olmak üzere toplam 
olarak 208,3 mslyar liralık ssbit sermaye yatırımı 
programlanmıştır. 

Yatırımların sektör ve aîtsektörfer itibariyle da
ğıtımında enerji sektörüne öncelik tanınması, ekono
mik ve sosyal kalkınmamızın en önemli darboğaz
larından birini oluşturan elektrik enerjisinin k;sa ve 
uzun vadeli probkmüerinin çözülmesi açısından fev
kalâde olumlu bir düşüncedir. 

Ayrıca, 1977 yılı Programında; madencilik, su
lama ve tanınsa! üretim, temel mal üreten sanayiler
le, ağır sanayi yatırım kollarına, ulaştırma ve ha-

Hep birilikte sayın sözcünün bayanlarını dinledik. 
Şu benim konuştuklarıma, benim anlattıklarıma, be
nim söylediklerime benzer bir yön bulabildiniz mi 
Cumhuriyet Ha!k Partisinin sayın Grup Sözcüsünün 
beyanlarında? 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Şensoy. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu kürsülerden 
şahıslan kötülemek, şahısları karalamak suretiyle 
neticeye varmak mümkün o'lnıayacaktır. 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi burada tezvir, 
fifika, yalan kustu; yarın meydanlarda aziz Türk 
milMInin huzurunda kan kusacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sıralanndan 
alkışlar) 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Siz de çok sevi
yeli konuştunuz, maşallah. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 
Söz, Millî Selâmet Partisi Gurupu adına Sayın 

Hasan Buz'da. 
Buyurun Saym Buz. 
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M. S. P. GRUPU ADINA HASAN BUZ (Elâ
zığ) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1977 ym Başbakanlık Bütçesi üzerinde Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına görüşlerim! arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yü
ce Meclisin üyelerini saygıyla selâmlarım. 

Başbakanlığa bağlı olan MiMî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Atom 
Enerjisi Komisyonu, TRT, Orta - Doğu Amme İda
resi Enstitüsü ile Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma 
Kurumu, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı olan 
müesseseler durumundadır. Yurdumuzda gerek eko
nomik ve gerekse gelir dağılımında dengesizliğin ol
duğunu ifade etmek mümkündür; fakat bu dengesiz
liğin giderilmesi yollarım iyi tespit etmek gerekir. 

İç istikrarı temelinden sarsmak, iç barışı bozmak, 
memleket evlâtlarını birbirlerine boğazlatmak, hiçbir 
zaman millî güvenliğimiz için çare olamaz. 41 mil
yon vatan evlâdı asasına birtakım nifak tohumları 
sokmak suretiyle onları birbiri aleyhine kışkırtmak, 
smıflararası uçurumlar açmak, yüce milletimizi etnik 
gruplara bölmek, hattâ ve hattâ aralarındaki düşün
ce ve inanç ayrılıklarım tahrik etmek hiç kimseye 
fayda sağlamamıştır ve sağlamayacaktır da. 41 mil
yon vatan evlâdı arasında birtakım nifak tohumları 
sokmak yerine, onları aynı milletin ve aynı tarihle
rin çocukları olarak, birbirlerinin fikirlerine ve düşün
celerine, inançlarına saygılı olarak yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. Hiçbir fikrin zorla kabul ettirilmesi
ne taraftar olmadığımız gibi, hiçbir düşünce ve 
inanç sisteminin de baskı ile yok edileceğine inanmı
yoruz. Bu sebepledir ki, aynı milletin ve aynı tari
hin çocukları, birbirlerinin kardeşleridir. Kardeşler 
arasında, aynı vatan evlâtları arasında, aynı tarihin 
çocukları arasında, dinamitin, bombanın, silâhın, 
kurşunun yeri yoktur. Düşüncelerimizi medenî öîçü-
1er içerisinde birbirimize anlatmak en önemli görev
lerimizden biridir. 

Günümüzde sokak hareketlerine iştirak edenlerin, 
üniversitelerimizde ve yüksekokullarımızda cereyan 
eden üzücü olaylardan müteessir olmamak mümkün 
değildir. Huzursuzluğu körükleyen, iç barışı bozmak 
ve millî güvenliğiiinizi sarsmak isteyen, gerek içeride 
ve gerekse yurt dışında birtakım tahriklerin olduğu 
muhakkaktır. Bu tahriklerin taraftar bulması, ba 
muharriklerin korunması ve bu huzur bozan kişile
re şemsiye tutulması ve hattâ sahip çıkılması da, kar
deş kanı akıtmak isteyenlerin kontrol altına alınma
sını önlemelerine sebep ofmfsktadır. İç güvenliği 

bozan kişilerin bazı politik menfaatler uğruna ko
runması ve saklanması, cinayetlere göz yumulması 
çok üzücüdür. 

Millî Selâmet Partililer olarak görüşümüz, 41 
milyon vatan evladının kardeşliğini ön planda tutup, 
hep beraber yurdumuzun kalkınması çalışmalarımız
da ve iç barışı sağlamak için elbirliği yapmak yolun
da azimli olmaktır. Gençlerimizin yetişme ortamla
rında, örf ve adetlerinden uzaklaştırılması, millî ve 
manevî hara ve kültürleri içerisinde yetiştirihnemeleri 
ve bugünkü gençlerimiz arasındaki buhranların doğ* 
malına sebep ohnaktadır. 

Kendi . kültürlerine yabancı, manevî terbiyeden 
uzaklaşan gençlerimizin bu hale gelmesini biraz da 
tabiî karşılamamız gerekir. Gençlerimizi, Devlet 
©lersk örf ve âdetlerine bağh, maneviyatlarına say
gılı yetiştirmemenin cezasını yavrularımız kanlarıyla 
ödemektedirler. 

Bu milletin evlâtlarım maneviyatlarına bağlı ola
rak yetiştirmenin zaruretine inanıyoruz. Günümüz
deki millî eğitim politikasının bu haliyle bu mesele
ye köklü bir çözüm getireceği kanaatinde olmadığı
mızı da ifade etmek isterim. 

Anarşik oîayların iç güvenliği bozan faktörlerin
den biri de gerek coğrafî, gerek zümrevî sömürünün 
ortsrdan kalkması zımnında işçi, memur ve orta taba
kadan alman vergiler bu kesimdeki vatandaşları güç 
durumda bırakmakta; öte yandan, servet ve mal sa
hiplerinin varlıkları nispetinde millî tasarrufa yar
dımcı olmaması bünyedeki içtimaî adaletsizliğe se
bep olmaktadır. Zira, bugün servetten alman vergi
lerin toplamı 2 veya 3 milyar civarında iken; işçiden, 
memurdan, köylüden ve dar gelirliden alınan vergi
ler 165 milyar civarındadır. Verginin, servetten ahn-
rcısreı ve fakir halk tabakalarının sırtından bu yükün 
kaldırılması, vergiden bu dar gelirlilerin muaf tu
tulması zarureti vardır. 

Kapitalist sistemin koyu faizcilik, vergi sistemi, 
kredi dağılımındaki dengesizlik zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapan yoldur ki, bu yol yanlıştır. 
Bu, huzursuzluğa; bu, anarşiye; bu, millî güvenliğin 
zedelenmesine sebep olmaktadır. Çıkar yoî: Millî 
iktisadî sistemi kabul etmektir; okulda, sokakta, ev
de, işyerinde halika, haklıya, maneviyata saygılı ol
maktır. 

Muhterem Başkan ve muhterem milletvekilleri; 
millî tasarrufları artırmak, yatırımları toplum yara
rına gerektiği öncelikle yöneltmek devletin temal gö
revlerinden biridir. Ağır sanayie doğru hszla kaytş, 
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memleket kaynaklarına fayda ve işsizliğin temel ça
relerinden biri olacaktır. 2 milyonun üzerindeki iş
sizimize İş imkânları, istihdam sahalarının açılması 
elbette alkışlanacak ve takdir edilecek bir gerçektir. 

İsraf ve lüksün önlenmesi, hele hele ihtiyaç dışı 
lüks malzemelerin ithaline izin verilmemesi gerekil
di!. 

Yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasında ağır sa
nayiin başlaması; bunların projelerinin, mühendislik 
hizmetlerinin yapılması ve Sanayi Bakanlığı bütçe
sinin °/o 1 500 artış göstererek, İktisadî Devlet Teşek
külleriyle birlikte 44 milyarımızın kamu sanayiinin ya
tırımı olarak Bütçeye konması artık yeniden büyük 
Türkiye meşalesinin yandığının işaretleridir. 

Türkiye'de % 8 kalkınma hızının gerçekleştiril
miş olmasının, bugünkü güç şartlara rağmen bir ba
şarı olduğunu' kabul etmek gerekir. Tarım ülkesi 
olan memleketimizde, 1977 yılının sanayi ürünle
rinin millî gelire katkısının tarım ürünlerini geçmesi, 
beklenmekte oüan önemü bir gelişmedir. 

Türkiye artık enerjide, ulaşımda, ağsr sanayide 
büyük ve hayatî yatırımlar yapmakla başarılı bir 
başlangıç noktasındadır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Başbakanlık Bütçesi dolayısıyla üzerinde durmak is
tediğim konulardan bîri de, kendileriyle asırlar boyu 
beraber o'duğumuz, beraber yaşadığımız, kültürel 
münasebetlerimiz olan dost Müslüman üükeîerîe iyi 
münasebetler tesis etmeliyiz. Bu ülkeler büyük sa-
tınalna gücüne sahiptir. Hammadde ithal etmek su
retiyle Müslüman ülkelere mamul madde satma im
kânlarımız vardır. Bu ticarî münasebetleri geliştir
meliyiz. 

Bugün Orta Doğu ülkeleri paralarını memleketi
mize, birtakım bürokrasi yüzünden yatsranıamakta-
dırlar. Birtakım yabancı ülkelere yatıran yapan kar
deş Müslüman ülkelere, Türkiye'ye yatırım yapma 
imkân ve kolaylığı sağlamak; zengin olan Müslüman 
Orta Doğu ülkeleri ve Afrika ülkelerine yaklaşmak 
gerckMir. Türkiye artık bu pazarlara doğru yönel
melidir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa! bir kuruluş 
olan T R T konusuna temas etmeden geçmek ide müm
kün değildir. 

1960 Anayasası birçok yeni müesseseler getirmiştir. 
Üniversite ve TRT, muhtar olan müesseseler arasın
dadır. Muhtariyeti olan bu müessesenin tarafsızlığı 
da kanunun teminatı altına alınmıştır; ama ne ya
zıktır ki, Türkiye'de bugünkü Karataş, TRT'si ta
rafsız değildir, taraflıdır, yanlıdır. 
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Biraz önce arz ettiğim gibi, Türkiye'mizde mem
nuniyetle başlatmış olduğumuz ağır sanayi hareket
lerini birtakım anlayışsız kişilerle birlikte hafife al
mayı, bu konuda hakh hareketi efkârıumumiyeye mal 
etmeyerek millî heyecanı ve millî birliği bozmakta TRT 
başarılı ohmışhır. Hatta o kadar başarılı olmuştur ki, 
bur Cumhuriyet Halk Partili üyenin, memleketine atı
lan bir fabrikanın temelini sökmeyi marifet addet-
m'ş, bu suretle basında ve efkârı umumiyede boy 
göstermeyi başarı kabul etmiştir. Böylece, yüzlerce 
temel atmanın şerefi değerli Hükümetimizin, temel 
sökme ve tahrip zihniyeti de bazı şahısların düşün
celeri olmuştur. 

Türkiye'de Karataş TRT'si de ağır sanayii baş
latma hareketini hafife almayı, onu birtakım ekran 
oyunlarıyla küçümsemeyi büyük bir başarı ve usta
lıkla idare etmiştir; fakat, zaman, bu Bütçenin ağır
lığı, bu yüce milletin kalkınmasını ve gelişmesini is
temeyen ve hazmedemeyenleri bir kere daha mahcup 
etmiştir. 

Bu Bütçenin en büyük dilimini, ağır sanayie ge
çiş ve sanayi hareketlerini hızlandırma fonları teş
kil etmiştir. 

Karataş TRT'si sadece bu millî heyacanı milletine 
gereği kadar nakîetmemekle de yetinmemiştir, Ameri
kan kültür emperyalizminin de koyu taklitçisi olmak
tan kendini kurtaramamıştu*. Ekranları bol bol Ame
rikan filmleriyle meşgul ederek, millî ve manevî de
ğerlerimize ve kültürümüze mal olan değerleri, bü
yük İslam düşünürlerini ve İslâm eserlerini ekranla
rına getirmekten kaçınmış; ancak bu yolda bazı gös
termelik davranışlar da Karataş TRT'sini millî vic
danlara mahkûm olmaktan kurtaramamıştu*. 

Aynı TRT, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu 
Müslüman boksör Muhanımed Ali'nin Türkiye'yi 
ziyaretinde, yabancı televizyon şirketlerinin göster
miş oîduğu ciddiyeti ve alâkayı göstermemekle bir 
yabancı artist ve yıldıza tahsis ettiği zaman ve alâ
kayı, dünyaca meşhur bir Müslüman ağır sıklet 
boks şampiyonuna göstermemekle kendisini millî vic
danlarda mahkûm ve taraflı olmakla tescil etmiştir. 

TRT'nin özellikle M. S. P.'ye karşı tutumu ve 
acı dramı karşısında şimdilik üzüntülerimi belirtme
den geçemeyeceğim. 

Muhterem Başkan ve muhterem milletvekilleri; 
Başbakanlığa bağlı önemli bir kuruluş da Atom Ener
jisi kuruluşudur. Atom, Türkiye için hayatî ehemini-
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yeti haiz oîan, çok geniş tatbikat sahası oîan bir 
konudur. Tıpta, sanayide, beslenmede ve enerji 
ihtiyacını karşılamada teme! kaynaklardan biridir. 

Hızla gelsen ve sanayileşen Türkiye'mizin bilhas
sa enerji ihtiyacını karşılama hususunda atom konu
suna büyük ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. 

60® megavatîsk bir santralin yurdumuzda kurul
ması çalışmaları devam etmektedir. Bizden çok da
ha geri kalmış ülkelerin bu konuda mesafe aldığı 
bir asırda bürokratik zihniyetlerin kırılması ve mem
leketin, yulara vabeste bu tesisi biran önce ger-
çekîeştirilmeîMir. 

Sanayileşen Türkiye'mizde enerji sorununun önü
müzdeki yıllarda ciddî problemler olarak karşımıza 
çıkacağına muhakkak nazarı ile bakmak gerekir. 
Yeraltı zenginliklerimizin müstesna bir maddesi olan 
uranyum cevherinin en iyi şekilde ülkemizde değer
lendirilmesinin faydasına inanmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Başbakanlığa bağlı ku-
ruîuşüardan biri de Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumudur. Bu Kunuımuı da yurdumuza bü
yük katkısı olduğu muhakkaktır. Kurumun n i spe t 
ilimler sahasında yapmış olduğu çalışmalara ifâve-
ten, sosyal ilimler sahasında da araştırma yapması 
gerekmektedir. Yurt kalkınmasına yarayacak araş-
tırmların ve çalışma neticelerinin de efkârıumumiyeye 
mal edilmesi ve ifade edilmesinin faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, tarihin en şerefli mil
leti olarak, nüfus ve yüzölçümü olarak, bulunduğu
muz noktaya nazaran refah ve huzur olarak daha 
geri bir seviyede bulunmaktayız. Daha ileri, daha 
güçlü noktalarda bulunmamız gerekir. Bu Hükümet 
zamanında zarurî ihtiyaç maddelerinde yokluk çekil-
menı'ş&r. Sosyal sahalarda da birtakım adımlar atıl
mıştır. Ancak, günümüzde faizli sistemle, fakiri, iş
çiyi, memuru, dar gelirliyi eziyoruz. Vergi sistemi
mizle daha çok fakirden, işçiden, dar gelirliden ver
gi alıyoruz. Kredi dağılımlarında, zengini daha zen
gin eden bir sistem içinde bulunuyoruz. Bu siste
min meydana getirmiş okluğu tahribata d ü r t m e k , 
bu hastalığı pansuman etmek için uğraşîyoruz, Millî 
Selâmet Partisi olarak; yürüdüğümüz bu yolan, bu 
milletin ve bu memleketin problemlerini halledeceği 
kanaatinde olmadığımızı ifade etmek ieterim. 

Sömürü edebiyatı yapmakla bu meseleleri hallet
mek de mümkün değildir. Faizle sömürü kardeştir. 
Faizin olduğu yerde sömürü vardır. Vergiyi fakir
den alan sistemde sömürü vardır. Seyyal devlet ve 
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sosyal adalet, kahredici faiz ve gelir dağılımındaki 
dengesizlikle ve fakirin sırtındaki kambur şeklindeki 
vergiyle sağlanmaz. Bu pansuman metodunun bîr 
an önce köklü tedbirlerle halline kalkışmak, sağhklı 
ve sıhhaiM sistem olan millî görüşe geçmeliyiz, 

1977 malî yılı Başbakanlık Bütçesinin, ilgili ku-
riîîuş'arma, milletimize ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (M. S. P. 

' sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buz. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına konuşmalar 

bitmiştir. Kişisel konuşmalara geçiyoruz. Kişisel 
konuşmalar, aldığınız karar gereğince 10 dakika ile 
şimdidir. 

İlk süz Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım'ın. 
Buyurun Sayın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Sayın Demirci'm 2 yıllık Hükümet dönemini eleş
tirmek için 10 dakika değil, 10 gün bile yetmez. 
Bunun için, Demirci'm yaptıklarım, bazı başlıklar 
vermek suretiyle iktifa etmek zorundayım değerli ar
kadaşlarım. 

Bugün ülkemiz iç ve dış sorunlar itibariyle, ekono
mik, raiEüî ve sosyal sorunlar itibarîyle, Cumhuriyet 
tarihinin en karanlık, en bunalımlı, en vahim ve en 
korkenç günlerini yaşamaktadır. Sayın Demirel ve 
yandaşı bay Türkeş, cinayet şebekelerinin başkomu
tanı bay Türkeş, tuttukları maaşlı tosuncuklarla, yur
dumuzu çekilmez bir ülke haline sokmanın vebali ve 
hukukî sorumluluğu altına girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin ve Sa
yın Gene" Başkanlarının sosyal ve siyasal hizmetlerine 
örnek vermek, bazı başlıklarla iktifa etmekle konuş
mama devam edeceğim. 

1. Sayın Demirel'in başında bulunduğu Hükü
met döneminde görülmemiş biçimde partizanlık ya
pılmıştır. Bu Hükümet, Türk aydınına, okumuşuna 
ve öğretmenine düşman gözü ile bakmıştır, Bu Hükü
met, her türlü fesaf ve vicdan ölçüleri dışında, me
muru, öğretmeMİ, kar - kış bakmadan, yerinden, 
yurdundan, eşinden, çotuğundan, çocuğundan ayır-
m-şhr. Bu Hükümet dönemlinde, 120 civarında fi
dan gibi gencimiz vurularak failleri kasten yakala-
tılmamışür. Bu Hükümet döneminde, isimleri gibi 
durgun kafalı bir iki yönetici, Anayasa ve kanun
lara aykırı olarak dernekleri kapanmışlardır.- Eu Hü
kümet, ' Hitîer ve Mussoüîni'ye ralımet okutacak bi
çimde Türk Milletini, Türk "talkını ırk ve mezheple-
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re bölmüş; Alevî yurttaşlarımıza, kendini bilmez ki
şilere yazdırdıktan kitaplarla iftira etmiştir. Bunun 
hesabım bakalım Sayın Demirci ve partisi, 1977 se-
çimJermde kamuoyunda nasıl vereceklerdir? 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, Türkiye'de 
olup biten bütün anarşik olayları, afla salıverdiğimiz 
kimselerin sırtına yıkma eğitiminden ve görünümün
den kendilerini kurtaramamıştır. Şimdi soruyorum 
size değerli arkadaşlarım: Devletin bütün gücü, kol
luk kuvvetleri bu Hükümetin elindedir. Eğer ger
çekten memleketi seviyorlarsa, devletin bütün kuv
vetlerini seferber ederler, anarşik olayları çıkaran 
kimseleri yakalar; korktukları bağımsız Türk adliye
sinin huzuruna getirirler. Bu Hükümet bunu yap
mıyor; özellikle Sayın Demire! bunu yapmıyor, afla 
bırakılanlara iftira ediyor. Bu tutumu ile kendisini 
kamuoyu karşısında müfteri olmak durumundan kur
taramayacaktır. 

Sayın Demire! döneminde, Türkiye'nin genç ku
şakları birbirlerinin kanı üzerinde intikam yemini ede
cek biçimde parçalara, kısımlara bölünmüştür. 
Demire! bunun vebali ve günahının altında yıllarca 
ezilecek ve kalkamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Devleti ve hukuk 
yapısı ile layık Cumhuriyet, Sayın Demire! dönemin
de büyük yara almıştır. Demirel döneminde huku
ka saygısızlık, Anayasa ve Danıştay gibi yüksek mah
keme kararlarına karşı çıkma, doruğuna varmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce bu kürsüde Ada
let Partisi Sayın Sözcüsünün konuşmalarını dinledim. 
Demirel'in ve Adalet Partisinin hizmetlerini boy boy 
kendi lisanları içinde ifade ettiler. Ben de bu hiz
metlere biraz dokunmak istiyorum. 

1. 1976 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin iç ve 
dış borçları 235 milyar Türk Lirasıdır. Bu rakam 
bir yılüık bütçemizin üstündedir, işte kalkınan Tür
kiye'nin, işte refah içinde gösterdikleri Türkiye'nin 
durumu budur arkadaşlarım. 

Dış borçlarımız 4,5 milyar dolardır. Allah eğer 
hepimize sağlık verir, çohığumuz ve çocuğumuzla 
beraber yaşama olanağını bulursak, bu borçlan 
2022 yılında ancak ödeyebileceğiz. İşte, Sayın De
mirel'in ve Adalet Partisinin Türkiye'yi refah içinde 
gösterdiği manzara budur değerli arkadaşlarım. 

Ülkemiz, 4,5 milyar dolarhk dış borçîanmasıyîe 
Demirel'in sayesinde dünyanın en kötü durumundaki 
beş ülkenin içinde yer almıştır. Şili ile, Paraguay 
ile beraberiz. İşte Türkiye'nin durumu budur de
ğeri arkadaşlar. 

Demirel'in sayesinde, doğan her çocuğumuz 
(evinde ekmeğini aşım bulamayan, köyde doğan her 
çocuğumuz) 5 446 üra borçla doğmuş olmaktadır^ 
İşte köylünün manzarası, işte Türkiye'nin manzarası, 
işte kalkman Türkiye, Demiretfin tabiri ile işte «Bü
yük Türkiye» nin durumu budur arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir de hayat 
pahalılığı var. Hiç o tarafa yanaşmazlar. Elektrik, 
yatırım vesaire hayal.. Ya hayat pahalılığı?.. Elinize 
fileyi alın Ankara'da çıkın piyasaya bakalım ortalık
ta ne var? 

Buna bir kaç kısa örnek vermek istiyorum: Sayın 
Demirel bütçe konuşmasına cevap verirken; «Bana 
barajlar kralı unvanını halk verdi...» O unvanı ya-
kıştınyor* Şimdi halk, «Barajlar kralına» «Zamlar 
kralı» diyor, zamlar kralı.. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Kim diyor bunu 
yahu? Sen diyorsun. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Beş liraya 
çektiğimiz telgrafa sessizce zam geldi, 15 lira telgraf 
parası. Sayın Başbakan Yardımcımız da buradadır. 
Beş lira telgraf parası yerine 15 lira vereceğiz. 

Kahvenin kilosu sessizce 150 liraya çıktı. Tür
kiye'nin manzarası bu. Memurlar burada katsayı ile 
100 lira alacaklardı, Adalet Partisi bunu bile me
murlara çok gördü. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
O küilar bağırma Allah aşkına. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bağırayım 
ki, iyice duyasınız; çünkü kulaklarınıza pamuk tı
kamışsınız. 

Ecevit Hükümeti zamanında'35 liraya satdan tüp, 
Posof'ta Araîık'ta, Arpaçay'ın Akyaka üçesânde 100 
liraya çıkmıştır, işte Adalet Partisinin köylüye yö-
neEk politikası. 

Et 80 lira, zeytin 50 lira, beyaz peynir 45 lira. 
Sayın Demirel, et kuyruğunda saatlerce bekelyen ve 
kalpten ölen vatandaşlarımızın öldüğünü acaba bili
yorlar mı? Ama nereden bilecek, sırça köşkte? Yanı 
yöresi para ile doîu. 

Değerli arkadaşlanm; konuşmamın başında arz 
ettim, 10 dakika değil, 10 sene DemireFin ettikleri
ni izah edemeyiz. Ben konuşmamı, Sayın Başkanım 
da izin verirlerse, bir fıkra ile... 

BAŞKAN — Vakit izin vermiyor Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, bir 

fıkra. Bir cümlem kaldı. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir fıkra ile 

izah etmek isterim: 
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Köyde bir vatandaşımız ölür. İmam efendi gider, 
kendisini dinî merasime göre defneder. Toprağa ver
dikten sonra, kulağına eğilir, bir şeyler fısıldar. Üs
tü kapandıktan sonra geri gelir. Köylü toplanır ba
şına; «Yahu sen bunun kulağına ne söyledin?». İmam 
efendi mecbur olur, der ki: «Ben kendisine dedim: 
Öbür dünyaya gittiğin zaman, çok saydığımız -Al
lah rahmet etsin- sayın İnönü ite, Menderes ile kar
şılaşabilirsin. Senden köyde ne var ne yok diye 
sorarlar. Sen dersin ki; falancanın oğlu İbiş köyün 
imamı olmuş. Onlar köyün ne hakle olduğunu çok 
iyi anlarlar.» 

Kıssadan hisse. Saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Zatıâiiniz mi konuşacaksınız? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Başbakan Yardımcı
sı sayın Necmettin Erbakan, buyurunuz efendim. Sü
re 30 dakika sayın Erbakan. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhtrem Baş
kan, Yüce Meclîsin muhterem üyeleri; 

2 günden beri Yüce Mecliste 1977 yılı Bütçesini 
görüşüyoruz. Her şeyden önce, gerek 1977 Bütçesinin 
tümü üzerinde, gerekse şu anda görüşmekte olduğu
muz Başbakanlık Bütçesi üzerinde, daha iyiye gitmek, 
daha iyiyi bulmak üzere fikirlerini serdetmiş olan 
bütün kıymetli arkadaşlarıma huzurlarınızda teşek
kür etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Yine, sözlerime başlarken, Yüce Mecliste 1977 
yılı Bütçesini olgun bir hava içerisinde müzakere et
mekten duyduğumuz bahtiyarlığı ifade etmek mec
buriyetindeyim. Bundan yapılmakta olan görüş
meler ile bütçe olgunlaşacak, milletimize hayırlı hiz
metlere inşallah vesile olacaktır. 

Başbakanlık Bütçesi müzakeresi münasebetiyle ya
pılan görüşmelerde, Hükümetin genel politikasına te
mas edilmiş olması çok tabiîdir. Bu görüşmeler es
nasında, aslında temelde incelenecek olursa, Yüce 
Meclisimizde çeşitli görüşler birbirleriyle mukayese 
edilmektedir. 3 temel görüşü bu müzakerelerde yakı
nca takip ediyoruz: Solcu görüş fikirlerini söylüyor. 
Liberal görüş fikirlerini söylüyor, millî görüş fikirle
rini söylüyor. 

Biraz evvel kıymetli bir konuşmacı arkadaşımın 
ifade etliği gibi bu görüşler en sağlam zeminde bir

birleriyle mukayese edilmekte ve böylece yüce mille
tin huzurunda bu çalışmalar yapılmaktadır. Bu ara
da hemen belirtmeye mecburum ki, bu müzakereler 
esnasında yapılan konuşmaların büyük bir kısmı, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaklanmız, bu
günkü Hükümetten önceki Adalet Partisi hükümet
lerinin eksiklerini, noksanlarını ifade etmek üzere ko
nuşmalar yaptılar. Adalet Partisi sözcüsü arkadaşla
rımız da bugünkü hükümetten önceki Cumhuriyet 
Halk Partisi idarelerinin eksiklerini, noksanlarını ifa
de etmek üzere konuşmalar yaptılar. Konuşmaların 
ancak az bir bölümü kanaatimce bugünkü Hüküme
tin icraatına taalluk etmekteydi. 

Bütün bu konuşmalar münasebetiyle, bilhassa bu
günkü Hükümete taalluk eden kısımlarını kökünden 
cevaplandırmak için, huzurlarınızda şu gerçekleri ifa
de etmeye mecburiyet duyuyorum: 

Önce peşinen ifade etmek isterim ki, şahsî ka
naatim itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri
nin bundan önceki Adalet Partisi hükümetleri hakkın
da ki, birtakım eksik, noksanlar; Adalet Partisi söz
cülerinin de bundan önceki Cumhuriyet Halk Partisi
ne ait birtakım, eksik, noksanları ifade etmiş olma
ları hakikatlerin ifadesi olabilir. Ancak, bugünkü 
Hükümet, yeni bir devrin başlangıcıdır, eski hükümet
lerin bir devamı değildir. Bu gerçeği her şeyden önce 
bir önemli hakikat olarak teslim etmek istiyoruz. 

İkinci bir gerçek de şudur: 20 nci Asrın başından 
itibaren Türkiye'miz aslında dört ayrı devir yaşamak
tadır. Bunun ilk 25 senelik devri harplerle geçmiştir, 
ikinci 25 senelik bir devri, bu harplerin yaralarını sar
makla geçmiştir, üçüncü 25 senelik devri ise - bizim 
görüşümüze göre - yeniden büyük Türkiye'nin ku
rulması için, millerimizin tarihteki şerefli yerini alması 
için bir yol arama devresi olarak geçmiştir ve şim
di 1975 yılı başlamıştır, 20 nci Asrın son çeyrek dev
resine girilmiştir. Bu asrın son çeyrektik bir devresi 
ise; yeniden büyük Türkiye'nin kuruluş devresidir ve 
yeni bir devirdir. Bunu her gün geçtikçe herkes da
ha açık bir şekilde hissetmekte, idrak etmektedir. 

Bu yeni devrin hususiyetlerini belirtmek mecburi
yetindeyiz; bunu tanımak, görmek, hissetmek mecbu
riyetindeyiz. Önce, bir defa bu Hükümetle beraber 
başlayan, 1975 yılından itibaren başlayan yeni devir
de milletimiz yeni büyük hedeflere yönelmiştir, bü
yük hedefler milletimizce ele alınmıştır. Bu, yeniden 
büyük Türkiye'nin kurulması hedefidir. Hızlı bir kal
kınma, dinamik bir kalkınma bu devrin hususiyetle-
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rindendir. Lâf değil,iş, hu devrin prensiplerindendir. 
Bundan başka, büyük bir kalkınma hızı bu devirle 
bütün güçlüklere rağmen yürümekte ve başlamak
tadır. 

Manevî kalkınma, şuurlu kalkınma, sağlam kal
kınma bu devrin hususiyetlerindendiır. Hakikî kal
kınma, ağır sanayi, millî, güçlü, süratli, yaygın kalkın
ma bu devrin hususiyetlerindendir. Bu devir, ağır sa
nayi devridir, enerji ile takat arasındaki farkı bilme
yenler. kilovatla, kilovat saat arasındaki farkı bilme
yenler bu devre nazaran geri kalmışlardır, onlar çağ-
dışıdırlar. Yeni-devir bir ağır sanayi devridir, bu de
virde hizmet için, artık bütün bunların hepsini çok 
iyi bilmeye mecburuz. 

Bu devir herkese refah devridir. Birtakım pansu
man kanunları tedbirleri ile meselelerin halledilmesi 
devri değil, köklü icraat devridir. Bu devir sıhhatli 
ekonomiye geçiş devridir, ağır faizlerle, vergilerle, 
yanlış kredilerle milletin ezilmesi devri değildir. Bu 
devir lider ülke Türkiye devridir, şahsiyetli dış po
litika devridir. Bu hususiyetlere zaruret vardır. Zira, 
bunlar önceki idarelerin üst üste biriktirerek getirdik
leri meseleleri daha fazla idareî maslahatçılıkla ken
di haline terk etmek mümkün değildir. Bundan dola
yıdır ki, milletimiz bu saydığım hususiyetleri haiz 
olan yeni devri başlatmıştır. 

Bundan önceki idareler üst üste biriktirerek şu 
meseleleri önümüze getirmişlerdir: Meselelerinin ba
şında işsizlik geliyordu. Bugünkü Hükümet olarak 
idareyi devraldığımızda, karşımıza çıkan anamesele-
ler bunlar oldu. 3,5 milyon işsizle işe başlanmıştır. 
Bu işsizlerde, bir Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi
nin çıkıp «Adalet Partisi devrinde işsizler arttı», Ada
let Partisi sözcüsünün çıkıp, «Halk Partisi devrinde 
işsizler arttı» demesinin hiç bir manası ve farkı yok
tur. Gerçek odur ki, bundan önceki idareler temel 
itibariyle aynı çizgiden yürümüşlerdir; birisi 300 bin 
işsize öbürü 500 bin katmış, 1 milyon 1,5 milyona 
çıkmış, bugünkü 3,5 milyon işsiz bir günde meyda
na gelmemiş. 

Bundan başka, önümüze çıkan bir büyük mesele
miz de dış ticaret açığıdır. Bugün Türkiye'nin 3 mil
yar dolar dış ticaret açığı vardır. Bu bir günde ol
madı; 250 milyon dolar, 750 milyon dolar, 1,5; 2,5; 
3 milyar dolara geldik. Siz daha çok açık verdiniz, 
biz daha az açık verdik; diye yapılan münakaşalar 
aslında boş sözlerdir. Bu açığı nasıl kapatacağımıza 
ait fikir getirecekleri alkışlamak için buradayız, yok
sa siz çok açık verdiniz, biz daha az açık verdik söz

leri ile, karşılıklı laf yarışmaları ile mesafe almamız 
mümkün, değildir. 

Yine bugünkü Hükümet olarak 1975'te yeni dev
rin başlangıcında meseleleri ele aldığımız zaman gör
düğümüz gerçek odur ki, Türkiye'miz millî gelir iti
bariyle diğer ülkelere nazaran düşük bir noktada bu
lunmakta idi; 25 nci sıradayız 40 milyar dolarlık mil
lî gelirimiz ile. Fert başına millî gelir de düşüktür; 
52 nci sıradayız geçen yılki 967 dolarlık millî geliri
miz ile. 

Türkiye'de coğrafî ve zümrevî dengesizlikler ol
muştur. Fabrikalar 2 ile toplanmıştır, bazı kesimler
de gelir çok fazladır, milletin büyük bir kısmı adilâ
ne bir gelir dağdımından pay alamamaktadır. 

Bu temel meseleler hakkında bundan önceki Halk 
Partisi ile Adalet Partisi idarelerinin birbirlerinden 
köklü farkları olmamıştır. Bugün Halk Partisi «Biz 
bunları değiştireceğiz» diyor; fakat 4 senelik bir Mec
lis devresi geçti, bu düzenin nasıl değiştirileceği hak
kında, Halk Partisinin Millet Meclisine takdim etmiş 
olduğu herhangi bir teklife şahit olamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan başka, yine bun
dan önceki devirlerde makine, proje ve mühendislik
ler dışarıdan gelmek üzere, dışa bağlı bir kalkınma 
hamlesi yürümüştür. Yabancı sermayeye trafik me
murluğu yapıcı bir tutumla geldik bugüne kadar. 
Memleketin anameselelerini, yabancı sermayeler pro
jeler halinde getirdiler; hükümetler ya kırmızı ışık 
yaktı, ya yeşil ışık yaktı. Türkiye'nin ihtiyacı nedir, 
nasıl yapılması lâzımdır, hangi yabancı sermayeler 
arasında bunu rekabet ettirerek, millî menfaatimizi 
en iyi gerçekleştireceğiz, bu tatbikat bundan önce ya
pılamadı. Kalkınma kendi kendine yürüdü, organi-
sazyon ve takip sistemleri kurulmamış idi, materya
lizme sapma vardı ve anarşik bir ortama girilmiş idi. 

tşte bugünkü Hükümetin çalışmalarını değerlendi
rirken, hangi noktadan hangi şartlar altında işe baş
landığını tespit etmekte faydalar vardır. Bu saydığım 
meseleler, bugünkü Hükümetin meydana getirdiği 
meseleler değildir, daha önce üst üste birikerek yığıl
mış meselelerdir. Bu Hükümet, bu meseleleri meyda
na getirmekten sorumlu değildir. Bilâkis bu Hükü
met, işte eskiden birikerek gelen bu meseleleri hallet
me vazifesini üzerine almış bir hükümet olarak 2 yıl
dan beri geceli gündüzlü çalışıyor. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bu
günkü Hükümet olarak işe başlarken, her şeyden im
ce, büyük hedefimiz ve hareket noktamız şu olmuş
tur : Milletimiz tarihin en şerefli milletidir, Çağ açıp 
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çağ kapatmış, imparatorluklar kurmuş, ilimleri kur
muş bir milletin evlâtlarıyız. Sayısız alim, kumandan, 
büyük devlet adamları yetiştirmişiz ve yine milleti
miz, ahlâk ve fazilet numunesi büyük insanlar yetiş
tirmiş şerefli bir millettir. Bugün de yeryüzünün en 
zengin ülkesi üzerindeyiz. Yeryüzünün en çalışkan 
milletiyiz. 

Bundan dolayıdır ki, milletimiz şimdi tarihteki 
şerefli yerini yeniden haklı olarak almayı istemekte
dir. Bu asrın başında 25 yıl harp yaptık. Bu harpler
den sonra başka ülkelere nazaran maddî ölçülerle ge
ri kaldık; fakat şimdi milletimiz toparlanıp, millet
lerarasında yeni büyük bir hamle yapmaya başlamış
tır. Bu büyük hamlenin başlaması esnasında, yurdu
muzda huzursuzluk çıkartmak isteyenler vardır. Bun
lara karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Kardeş
lik, iç barış milletimizin büyük hamlesi için temel 
şart, başarı inançla mümkündür. 

Türkiye büyük bir devlettir, kendimizi küçük gör
memeliyiz ve bizim milletimizi batılılara nazaran kü
çük göstermek isteyen her türlü propagandaya karşı 
uyanık olmalıyız, hakikatleri tanıtmalıyız. Biz her 
şeyde asırlar boyu dünyanın efendisi olmuş bir mil
letiz. Bugüne kadar başka milletlerle teke tek ölçül
medik. Hep onların yekûnuna galip geldik. Biz Batı
nın hem sanat hem de sanayi açısından da hocasıyız, 
ilimleri onlara öğretmek bakımından da hocasıyız. 
Uzun bir harp devresinden sonra bazı rakamlarda 
geri kalışımız, bizim milletimizin büyük cevherine 
halel getirmez. 

İşte milletimiz bütün bu gerçekleri bilerek, büyük 
bir kalkınma hamlesini başlatmıştır. Biz makineleri 
batılılardan asırlarca önce yapmışız, batılılardan Ön
ce havada uçmuşuz, batılılardan önce jet tatbikatını 
yapmış bir milletiz. 

Bugün Türkiye 780 bin kilometrekare toprak bü
yüklüğü ile yeryüzündeki 217 ülke arasında 36 ncı 
sıradadır, Müslüman ülkeler arasında 14 ncü sırada
dır. Nüfusu 42 milyon olarak, yeryüzündeki bütün 
milletler arasında 16 ncı sıradadır, müslüman ülke
ler arasında 5 nci sıradadır. Millî hâsıla itibariyle, 40 
milyar dolarlık millî hâsıla ile dünyadaki ülkeler ara
sında 25 nci sırada, müslüman ülkeler arasında 1 nci 
sıradadır. Fert başına millî gelir itibariyle 980 dolar
lık değerle bütün dünya ülkeleri arasında 52 nci sıra
da, müslüman ülkeler arasında 10 ncu sıradadır. Bir
çok önemli sınaî üretimlerde ilk 10 ilâ 30 ülke ara
sında yer almış bulunuyoruz. İşte hükümet olarak 
çalışmalara başladığımızda harçket noktamız bu nok-
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tadır. Şimdi önümüze yeni büyük millî hedefler almış 
bulunuyoruz. Türkiye'nin milletlerarası yarışta diğer 
milletleri geçmek için büyük potansiyeli vardır. Millî 
cevherimiz, inancımız bu yarışta milletimizi en ileri 
noktaya ulaştıracaktır. Türkiye'nin toprak büyüklüğü 
Fransa ve Almanya'nın yekûnu kadardır. Türkiye' 
nin, Batılı ülkelere nazaran her yıl daha büyük mik
yasta nüfusu artıyor, kalkınma hızı Batılı ülkelerden 
çok daha büyüktür. Bundan dolayıdır ki, milletlera
rası yarışta diğer ülkeleri geçmemiz çok tabiîdir. Mil
lî hâsıla ülkelerin ekonomik gücünü gösteren bir ni
haî neticedir, 25 nci sırada bulunuyoruz. Şimdi, 4 ncü 
5 yıllık plan 2 ay sonra huzurlarınıza takdim edilecek
tir, hedefimiz bu 25 nci sıradan ilk 15 ülkenin arası
na girmektir. 

Türkiye'de iyi bir kalkınma yaptığımız takdirde 
şu hedeflere ulaşmanın potansiyeli vardır: 

1982'de 50 milyon nüfus, 70 milyar dolar millî 
hâsıla, 1 400 dolar fert başına gelir. Bu, ilk 15 ülke
nin arasına girmek demektir. 

10 sene sonra, 1987'de Türkiye 57 milyon nüfus 
ile Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi ola
caktır - Rusya'dan başka - ve 110 milyar dolar millî 
gelir, 2 000 dolar fert başına gelir. 

1992'de, 15 sene sonra Türkiye 64 milyon nüfus, 
kesinlikle Avrupa'nın en büyük nüfuslu ülkesi, en bü
yük toprağına sahip ülkesi; 170 milyar dolar millî 
gelir - bu, bugünkü İtalya'nın millî geliridir - ve 2 600 
dolar fert başına millî gelir dağılımı ve bu da bugün
kü İtalya'nın rakamıdır. Türkiye bugün İtalya'nın bu
lunduğu noktaya erişmek için 15 yıllık bir mesafeye 
kadar yaklaşmıştır. 

1997 senesinde 73 milyon nüfus, 280 milyar millî 
gelir ve 3 700 dolar fert başına gelir. Bu, 20 sene son
ranın Türkiye'sidir. 

2002 yılında, 25 sene sonra, bu asnn sonunda ise, 
82 milyon nüfus, 400 milyar dolar millî gelir, 4 800 
dolar fert başına millî gelir milletimizin erişebileceği 
Sedeflerdir. 

Bunun manası, 15 yıl sonra Türkiye bugünkü İtal
ya'yı, 20 yıl sonra Türkiye bugünkü Fransa'yı geç
mektedir, 25 sene sonra Türkiye bugünkü Almanya'yı 
geçebilecek bir potansiyele sahiptir. 

Kısa bir süre önce Fransız Cumhurbaşkanı Gis-
çard D'Estaing'in: «Biz 10 yıl sonra Almanya'nın 
bugünkü durumuna erişeceğiz» sözünü hatırlarsak, 
Türkiye'nin 20 yıl sonra aynı noktaya erişmiş olması, 
hakikaten batılılarla aramızdaki farkın şimdi artık 
ne kadar küçüldüğünü apaçıkça göstermektedir, tşte 
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hareket noktamız budur, işte bu milletin evlâtları ola
rak hepimiz bu hedeflere ulaşmak için yola çıkmış 
bulunuyoruz. İşte bugünkü Hükümetin anagayesi, bü
tün, her türlü güçlüklere rağmen bu millî hedefleri 
gerçekleştirmektir. Bundan dolayıdır ki, bu Hükümet 
köklü icraata başlamıştır. Bu Hükümet, vasıflarım 
yukarıda saymış olduğum yeni devri başlatmıştır ve 
bu Hükümet 2 yıl esnasında çeşitli sahalarda hiç bir 
hükümetin böyle bir sürede başaramadığı kadar bü
yük icraatı başarmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen bu noktada şunu 
belirtmek isterim ki, bu yılki bütçe müzakerelerinin 
başlangıcında Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 
Başkanının konuşmalarında ekonomik konulara yer 
vermesini bir memnuniyet verici hadise olarak tespit 
ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin de ekonomik 
konulardan bahsetmesi ülkemizin iyiye gideceğinin bir 
alâmeti sayılır ve yeni devrin hususiyetlerinden birisi 
sayılmak lâzım gelir. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, bütün bu 
kalkınma hamlesi yürütülürken, aslında ne kapitalist, 
ne de sosyalist görüşleri esas almıyoruz. Bu görüşler 
yanlıştır. Zira, sosyalist görüşler «önce pastayı âdilâ
ne taksim edelim» prensibini ileri sürmektedirler, pas
tayı taksim etme kavgası yüzünden pastayı büyülte-
memektedirler. Halbuki kapitalist görüşe gelince, o 
ise, «önce pastayı büyültelim» diyor, fakat pastayı 
büyültelim derken, büyük parçayı bir yandan cebine 
atmayı herkesten saklıyor, âdilâne taksimat gecikiyor. 
Ondan dolayı bu görüşlerden mülhem olan solcu ve 
liberal görüşlere iltifat etmemiz mümkün değildir. 
Doğru yol millî görüşün yoludur. Bugünkü Hükümet 
Programımızda güdülen gaye, hem pastayı büyült
mek ve hem de bu pastayı büyültürken âdilâne tak
simatı da aynı anda gerçekleştirmektir. Bu doğru yol
dur, bu sağlam yoldur. 

İşte 2 yıldan beri gece gündüz bunun için çalışı
yoruz; çok önemli adımlar atılmıştır, temel icraat baş
lamıştır. Huzurlarınızda iftiharla arz etmek istiyorum 
ki, bu gerçekler artık bütün milletimizce kavranmış-
tır. İstense de istenmese de bu istikâmette yürünüle-
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, iftiharla ifade edelim ki, 
bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin mese
leleri nedir biliyoruz, nasıl halledeceğimizi biliyoruz 
ve bütün milleti arkamıza takarak bunları başaraca
ğız. Bu Hükümet bu azimle işbaşındadır ve bu inanç
la geceli gündüzlü çalışmaktadır. 

i Zamanımız ölçülü olduğu için, size iki yılda ya
pılan büyük işleri birer satırla ancak duyurmak im
kânına sahibim. Dört koldan geceli gündüzlü çalışı
yoruz; manevî kalkınmayı anamesele yapmışız, kıyı
sından kenarından olsa da sesimizi çıkartmayalım di
ye hareket etmiyoruz. En önde yürüyen bayrağımız-
dır, en büyük ehemmiyet verdiğimiz konumuzdur. 
Manevî kalkınma sahasında iki yılda yapılanlar şun
lardır : 

Bu memlekette 25 senede 70 tane imam hatip 
okulunun açılması bundan önce hakikaten büyük ha
dise olmuştu. Halbuki şimdi üç senede 270 tane 
imam - hatip okulu açmışızdır ve 150 bin evlâdımız 
bu okullarda okumaktadır, tmam - hatip okullarıyle 
ilgili kanunlarımız Yüce Meclisin huzurundadır, yük
sek İslâm Enstitülerini akademi haline getirmek için 
kanunumuz Yüce Meclistedir; hedefimiz bunu bir 
ara kademesi sayıp manevî ilimler üniversitesini kur
maktır ve bu üniversiteleri yurdumuzun her tarafına 
yaymaktır. 

633 sayılı Kanun iki kere Yüce Meclisten çıkmış
tır. 14 bfn vekil imamımızın mağduriyetini ortadan 
kaldırmakta kararlıyız. En kısa zamanda bunları hal
ledeceğiz. Böylece, hem vekil imamlarımızın mesele
si hal olacak, hem Diyanette Hac tşleri Umum Mü
dürlüğü kurulacak, hem Diyanet kitaplığı zenginleşe
cek, döner sermayesi gelişecek, Diyanet hizmetleri 
daha verimli şekilde yapılacak. 

Karayolu ile hacca gitmek serbest bırakılmıştır. 
Vakıflar envanteri yapılmış, gelirleri artırılmıştır. 
Köy camileri Devlet hizmetlerinin arasına girmiştir, 
Kur'an kursları Devlet hizmetlerinin arasına gr'rmiş-
tir. Huzurlarınızdaki bütçede, bu yıl Kur'an kursla
rımıza hizmet için 25 milyon liralık ödenekle gelmiş 
bulunuyoruz. Her yıl 5 bin imam, müezzin ve Kur'an 
kursu kadrosu dağıtıyoruz. 

Bunları niçin yapıyoruz muhterem arkadaşlarım? 
Çünkü, biz istiyoruz ki, bu milletimiz mesut olsun, 
ahlâk ve maneviyat gökten zembille inmez, onun ge
reklerine dikkat edilir, o yolda gerekenler yapılır ise, 
adım adım milletimiz daha mesut günlere erişir. Bü
tün okullara ahlâk dersleri koyduk, bunların daha 
ehil hocalar tarafından okutulması için tedbirler al
dık. Ders'kitaplarının materyalizmi aşılayan kısımla
rını çıkartmak için adım attık. Bu hususta hatalar, 
kusurlar olabilir; ancak taş yerinden oynamıştır, daha 
iyiye gitmenin adımları başlamıştır. 

Bundan başka müstehcen neşriyatla mücadele ya
pılmaktadır. Kanun teklifimiz huzurlarmızdadır, bü
tün vatan sathında bu yolda gereken gayret gösteril-
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mektedir. Bunun için sansür heyetleri değiştirilmiş
tir, bir yıldan beri sansür heyetlerinden müstehcen 
filimlere müsaade çıkmamaktadır, gereken adımlar 
yine adım adım atılmaktadır. 

İdarecilerimiz hayırseverleri teşvik yoluna yönel
mişlerdir. Ankara Valimizin kısa bir süre önce bir 
çok hastane, mektep yaptıran hayırsever vatandaşla
rımızı taltif merasimini huzurlarınızda hatırlatmak is
tiyorum. Başladığımız bu hamleye, ailelerin, maari
fin, tiyatronun, sinemanın, basının ve TRT'nin yar
dımcı olması şarttır. Biz Hükümetiz, bunları buna 
yardımcı hale getirmenin de gayreti üzerindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci çalışma sahamız 
hakiki kalkınmadır. Dikkat ederseniz, Türkiye'de li
teratür değişiyor; kalkınma demiyoruz, artık hakiki 
kalkınma diyoruz. Neden? Çünkü, milletimiz bugün 
montaj sanayii ile, koko kola fabrikalarıyle, makar
na fabrikalarıyle, müstemleke tipi kalkınma adımla-
rıyle, yabancı sermaye trafik memurluğu yapılmak
la, dengesiz birtakım çalışmalarla kalkınma olmaya
cağını müdriktir. Bundan dolayı, bundan önceki de
virlere ait bu sözler bizim Hükümetimize tesir etmez, 
bizi ilgilendirmez. Biz Hükümet olarak, işte bütün 
bu zihniyetlerin üstüne çıkmış, yeni devri başlatmış 
ve bu hamleleri başlatmış bir hükümetiz. 

Muhterem arkadaşlarım, ağır sanayi hamlesi bu 
Hükümet devresinde başlamıştır. Yüce Meclisin hu
zurunda iftiharla arz ediyorum; bu Hükümetin en 
büyük şerefi, bu ağır sanayi hamlesini başlatmış ol
masıdır. Bu Yüce Meclis üyelerinin de hayatı boyun
ca saklayacakları en büyük şeref; «Bu yıl bu ağır sa
nayi hamlesi için 44 milyar liraya yakın sanayi yatı
rımlarına tahsisat ayıran Meclisin üyesiyim» diyebil
mek şerefi olacak. Zira milletimizin yıllardan beri 
birikmiş meselelerinin çözümünün tek reçetesidir ve 
bu büyük hamle başlamıştır. Beşyüze yakın yatırım, 
bunların içinde ikiyüz tanesi büyük ağır sanayi, bü
yük yatırım olmak üzere, 240 milyar liralık bir yatı
rım olarak başlamıştır. Adım adım takip edilmekte
dir. 

Geçen yıl bu günlerde bu ağır sanayi yatırımları 
zihnimizde birer fikir idi. Her ne kadar plan bunları 
emrediyorsa da, planın bu emri yerine gelmemiş idi. 
Dolayısıyle geçen yıl, ilk önce planın emrettiği bu fi
kirleri sözle ifade ettiğimiz zaman dahi birçok kim
senin havsalası bunları almadı; fakat milletimiz bir 
yılda büyük işler başarmıştır. Geçen yılki konuşulan
larla bu yılki konuşulanları mukayese ettiğimiz za
man neyin başarıldığı apaçık görülür. Geçen yıl, 

«bunlar her ile bir fabrika yapacakmış» deniyordu. 
Bugün heyetler, bunu söyleyen arkadaşlarımız, ilçe
lerinin heyetleriyle beraber geliyorlar, «Bizim ilçemi
ze de bir fabrika yapınız» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl «bunlar plan
da yok» deniyordu. Sonra herkes, planda ne olduğunu 
apaçık görmeye başladı. Şimdi artık, «bunlar planda 
yok» diyen çıkmıyor. Bunlar Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın anaemridir. Üçüncü Beş Yıllık Planı bu Hükü
met ilk defa kuvveden fiile getirmiştir ve ilk defa 
planın hedefinin ne dediğini anlamış ve tatbik etmek
tedir. Planı anlamak da bir merhaledir. 

Bundan başka, «Programda yok» deniyordu. Şim
di bu program herkesin anlayacağı kadar açık açık 
yazıldı. «Parayı nereden bulacaksınız» deniyordu. 6 
senede 240 milyar dolarlık yatırımı bu milletin nasıl 
gerçekleştireceği, işte huzurlarımzdaki bütçeyle apa
çık sabittir, gözükmektedir. Yalnız bir tek ydda bu 
millet 44 milyar lira ayırıyor kamu sanayi yatırımla
rına. Bu 6 senede, hiç bir kredi alınmasa dahi 240 
milyar lira yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, iki dakikanız var 
efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAjŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — «Proje
leri yok» deniyordu, «lisansı yok, dövizi yok, teçhi
zatı yok» deniyordu. Sadece bir italya seyahati, bu 
milletin azmettiği zaman 1 milyar dolardan fazla teç
hizatı krediyle alabileceğini gösteren bir hadise ol
muştur. 

Böylece muhterem arkadaşlarım, şu hakikat apa
çık gözükmektedir ki, bunlar «Yağmur dolu çukur
lara biz fabrika kuracağız» diyerek edebiyatı yapıla
cak işler değildir. Biz bugünkü Hükümet olarak gel
mişiz, - yağmur dolu tarlalara fabrikaları biz doldu
ruyoruz. Bu iş, kilovatla kilovatsaatın farkını bilme
den hallolacak iş değildir. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu iş başkalarının eline kalırsa ne olur biliyor 
musunuz? Nasıl İspanya'da müslümanlann büyük 
medeniyeti kurduktan sonra Fransızlar geldiklerinde 
rasathaneleri tanımayıp da bunlar ne işe yarıyor diye 
apıştığı gibi, bu işten anlamayanların eline bırakılır
sa, sadece aynı şekilde apışır kalırsınız. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Bu, sizin anlayacağınız iş değil. Bunu biz başlat
tık, ancak biz tamamlarız. 

Çünkü, bu devir bizim devrimiz, bu devir ağır sa
nayi devri, bu devir makine devri, bu devir kilovatla 
kilovatsaatm farkını artık bilmenin devridir. (M. S. P. 
ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz sosyal ada
leti gerçekleştirmek hususunda da birçok adımlar at
mıştır. Biz, bu adımlan bugünün zarurî şartları ola
rak görüyoruz. 

Bir DÇM elbette bir serum tedavisi; ama asıl te
daviyi yapıncaya kadar bunları zarurî gördüğümüz 
için yaptık. Sosyal sahada bir çok pansuman tedavi
leri alıyoruz. Bunlar hakiki tedavi değildir. 

Bu milletin evlâtlarının çarşıda pazarda aldığı her 
malın % 30'unu vergi % 30'unu faiz olarak ödetti
rip, hasta ettikten sonra 65 yaşına gelince 500 lira 
hastalık parası bağlamak hakiki tedavi değildir. 

Bilesiniz ki, bu Hükümetle, bu milletin evlâtlarını 
sıhhatli ekonomiye geçirecek kredi meselelerini de 
halledeceğiz. Bu yıkıcı, koyu faizciliği kaldıracağız. 
Bunların adımları atıldı; bunlar köklü icraattır. 

Bu sebepten dolayı, düzen değiştirecek arkadaşla
rımıza soruyorum, dört seneden beri bu yolda hangi 
kanun teklifini getirdiniz? tşte huzurlarınızda ne söy
lendi ise, hepsinin kanun teklifi gelmiştir. 

«Sosyal fonları faizsiz olarak verelim» kanun tek
lifi huzurunuzdadır, «ticarî meselelerde bu ağır faizi 
fakirin, köylünün sırtından kaldıralım, faiz masrafa 
yazılmasın» kanun teklifi huzurunuzdadır, kredilere 
âdilâne bir dağıtım sistemi getirelim; bunlar huzur-
larınızdadır. 

Burada Halk Partili arkadaşlanma ifade ediyorum, 
siz muhalefete geçtiğiniz zaman bunlar yapılmalıdır 
diyorsunuz, elinize fırsat geçip iktidar olduğunuz za
man, daha koyu faizci kesiliyorsunuz. 

Bu sebepten dolayı... 
BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti Sayın Erba-

kan. Rica edeyim, lütfen sözünüzü bağlayın. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Son 
cümlemi söylüyorum muhterem Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz gerek ha
kiki kalkınma, gerek herkese refah ve gerekse şahsi
yetli dış politikada önemli adımlar atmıştır ve bu 
hususta milletimizin haklarının korunmasının temina
tıdır. 

Sözlerimi kapatırken söyleyeceğim odur ki, bütün 
güçlüklere rağmen, milletimiz yeryüzündeki milletler 
arasında en büyük kalkınma hızını başarmaktadır. | 

Önüne, tarihiyle, şerefiyle mütenasip hedefleri almış
tır, milletlerarası yarışta diğer milletleri geçerek bu 
hedeflere doğru yürümektedir. 

Bugün tarihî bir gündür. Bunları zabıtlara geçiri
yoruz, yarın grafikler, rakamlar, fabrikaların kapı
sındaki açılış levhaları bu sözlerimizi uzun yıllar te
yit edecektir. 

Milletimizin bu büyük hamlelerini hep beraber 
yapmak için, bu hedefler etrafında hepinizi toplan
maya davet ediyorum. 

Milletimizin bu neticeleri başaracağına inancımı 
bir kere daha ifade ediyorum ve Bütçe milletimize 
hayırlı olsun diyorum. 

Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. (M. S. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Başbakan adına konuşan Sayın Başbakan 

Yardımcısından soru sormak isteyen sayın arkadaşla
rımız var. Bize gelmişlerin dışında isimlerinizi alayım 
lüjtfen. 

Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Bahattin Karakoç, 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Necdet Evliyagil, Sayın 
Süleyman Yıldırım, Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın 
Şener Battal. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 
temennimiz olacak. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin soru dileği 
geldi Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Soru değil efen
dim. 

Yarım saat ara verilmesine acaba Sayın Başkan
lık Divanı imkân görür mü Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Nasıl imkân göreyim, nasıl olanak 
bulayım Sayın Battal? Verdiğiniz kararı uygulamak 
zorundayım. Bu benim insiyatifim, hoşgörüm dahi
linde bir şey değil efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, za
rurî ihtiyaca binaen bu kararı Başkanlık Divanı ve
rebilir. 

BAŞKAN — Efendim, temenninizi aldım, cevabı
mı verdim Sayın Battal. 

Sayın Süleyman Yıldırım'ın yazılı bir sorusu var, 
okuyorum : 

«Sözcüleriniz TRT'nin tarafsız olmadığını beyan 
ettiler. 
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1. İşgalci, yasa dışı tutumuyle TRT Genel Mü
dürü Karataş hakkında ne düşünüyorsunuz? . 

2. Adalet Partisi, gizli diplomasisi yoluyla Yüce 
Meclisten gizlediği gibi, ortağı Millî Selâmet Parti
sinden de gizleyerek Ege Fır Hattında ve Kıbrıs ia 
ağır tavizler veriyor. Ambargo kalkmadan üsleri açar, 
Ortak Pazar'ın sömürüsünü uyutma ve idareyi mas
lahat yoluyla devam etmeye kalkışırsa, Hükümet or
tağı olarak Millî Selâmet Partisi ne düşünüyor ve ne 
yapacaktır?» 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Başbakan
lık Bütçesini görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu benim takdirime kal-" 
mış, rica ediyorum. 

Sayın Erbakan, bunu şu şekle dönüştürerek söy
lüyorum : Adalet Partisini Başbakan ve Millî Selâmet 
Partisini de Başbakan Yarduncısı olarak zatıâlinize 
soru sormuş oluyor arkadaşımız. 1 nci sorunun ce
vabını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI » BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Sayın Başkan, TRT'nin tarafsızlığı konusu üze
rinde yalnız bizim Grup Sözcümüz değil, aylardan 
beri bütün memleket efkârıumumiyesi durmaktadır; 
bu bir gerçektir. 

TRT, kanunlar ve Anayasanın vermiş olduğu gö
revleri, milletimizi tatmin edici şekilde yapamamak
tadır. Yayınlarında ya şu partinin veyahut bu partinin 
meddahlığı görülmektedir; bunlar yanlış tutumlardır. 

TRT'yi dürüst, bitaraf bir hale getirmeyi bugü
ne kadar anavazife saydık ve geçtiğimiz üç yıl esna
sındaki hükümetlerimizde bu yolda elden gelen gay
retleri gösterdik. 

Mesele şu anda Hükümetimizin Danıştay nezdin-
de bir tashihi karar talebi noktasındadır. Bu tashihi 
karar hususunda Danıştayın kararı Hükümetimize 
geldiği zaman, konunun gerekleri Hükümette tezek
kür edilerek yerine getirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci soru için Sayın Erbakan?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Efen
dim 2 nci soruda, burada konuşurken, bir «gizli dip
lomasi» tabiri kullanıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri anayasaların ve 
kanunların ışığı altında çalışan kuruluşlardır. Anaya
samızın açık emri, hükümetlerin, hükümet üyelerinin 
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hükümet icraatından müteselsil olarak mesuliyetleri 
esasını vazetmiştir. 

Bundan dolayı, millî meselelerin hepsinde hükü
metlerin meseleleri görüşerek karar almaları esastır. 
Hükümetten gizli hiçbir bakanlık, hiçbir bakan ken
di kendine bir politika, kendi kendine bir politika 
oluşturması yapamaz. Bu yolda hareket edilmesi ka-
nunlarımızca mümkün değildir. 

Kaldı ki, soruda sözü edilmiş olan, gerek Kıbrıs' 
ta taviz verilmesi meselesinde, Hükümeti meydâna 
getiren partilerden birisli olarak, Millî Selâmet Partisi 
olarak durumumuz açıktır. 

Biz, K«brısta şehit kanıyla alınmış topraklardan 
taviz vermeyiz. Bizim içinde bulunduğumuz hiçbir . 
hükümete de bunu verdirttJirmeyiz. Bunun gizlisi de 
yoktur, açığı da yoktur. Bu, en açık olan bir haki
kattir. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Diğer yandan, Ege'deki haklarımızın da bekçM-
yiz. Hiç kimse şu veyahut bu düşünceyle milletimi
zin Ege'deki haklarından başkalarına haklar vere
mez. 

Yine bizim şahsiyetli politikamızın bir neticesi 
olarak, Ege adalarındaki beynelmilel anlaşmalara uy
mayan tahkimatları söktürmek görevimiz önümüzde
dir. 

Batı Trakya'daki Türklere, Müslüman Türklere 
yapılan zulmü ortadan kaldırmak için gereken adım
ları atmak görevi önümüzdedir. 

Üslerin herhangi bir şekilde, ambargo kalkma
dan açılması söz konusu değildir. Amerika'nın atmış 
olduğu hatalı bir adıma karşı milletimiz şahsiyetli 
bir tavır takınmıştır ve gereken mukabil hareketi 
haklı olarak yapmıştır; buradan geriye dönüş söz 
konusu değildir. Ambargo kalktığı zaman yeni bir sta
tüde - eski statüde de olmamak üzere - üslerin açıl
ması söz konusu olabilir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, milletimizin haklarını 
korumak hususunda kararlı olduğumuzu, bir kere da
ha bu vesile ile duyurmak istiyorum. 

Ortak Pazar mevzuuna gelince; bu, bilindiği gibi 
HükUmetimiztn dört aydan beri elinde bulundurduğu 
bir konudur. Bugün, Devlet Planlama Teşkilâtı Büt
çesi dolayısıyle Yüce Meclise konu hakkında, Ortak 
Pazar konusu hakkında daha etraflıca bilgi arz et
me imkânını bulabileceğimi! ümit ettiğim için şu an
da bu konuya girmiyorum. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, bir hususu hatırlatmak is
terim : İçtüzük uyarınca soru, kısa, açık ve gerekçe
siz olacaktır. Arkadaşlarımızın bu konuya özen gös
termelerini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, yük

sek delâletlerinizle aşağıdaki sorularımın, muhterem 
Başbakan Yardımcısı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

1. Muhterem Başbakan Yardımcısı, «sıhhatli 
ekonomi ve pansuman kanunları» tabirlerini kullan
dılar. Bu tâbirler nedir, neyi kastetmektedir? 

2. Sayın Başbakan Yardımcısı, ağır sanayi ham
leleri hakkındaki tenkitler hakkında ne. düşünmekte
dirler? 

BAŞKAN — Anlamadım efendim?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başbakan 

Yardımcısının, ağır sanayi hamlelerine dair tenkit
ler hakkındaki düşüncesi nedir? 

BAŞKAN — Ben anlayamadım, zatıâliniz anladı
nız mı Sayın Erbakan? 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Efendim, biraz 
daha fazla konuşma olanağı sağlamak için uydurul
muş bir soru. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, Sayın 

Başbakan Yardımcısı, Hükümetin ağır sanayi hamle
leri hakkındaki tenkitler hakkında ne düşünmekte
dir? Atılan temeller vesaire için, «hayalî temeller», 
«çalınan temeller» gibi sözler söyleniyor. Bunlar hak
kında ne düşünmektedirler? 

Sayın Başkanım, İçtüzüğe göre bir hakkımı kul
lanırken, bendenizi müdafaa edip, müdahalelere mü
samaha etmeyiniz lütfen. 

3. Asgarî geçim indirimi hakkında Hükümetin 
meseleyi ağırdan aldığı hususundaki kanaatim hak-
küida Sayın Başbakan Yardımcısı ne düşünürler? 

4. Hükümetin vergi ve faiz politikasının enflas
yonu hızlandırıcı mahiyette olduğu hususundaki ten
kitlere, Saym Başbakan Yardımcısının cevabı nedir? 

5. Muhterem Başbakan Yardımcısı, beyanların
da, Ortak Pazar ile münasebetleri tanzim konusunda 
«Ortak Pazar meselesi, Hükümet olarak ilk defa şim
di ele alınmıştır» şeklinde bir ifadede bulundular. 

Sayın Ecevit ise, dünkü beyanlarında, «Ortak Pa
zar hakkında ilk defa 1974'te hükümet görüşü tespit 
edilmiştir» buyurdular. Bunlardan hangisi doğrudur? 
Ortak Pazar'la münasebetler hakkında Sayın Başba
kan Yardımcısı son durumda ne düşünmektedirler? 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erbakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşımızın tevcih ettikleri su
allerin büyük kısmının cevapları, kanaatimce, biraz 
evvel yaptığım konuşma içerisinde mevcut idi. An
cak, bunları ayrıca orta yere koyduklarına göre, çok 
kısaca, birer cümleyle sarahata kavuşturmayı vazife 
sayıyorum. 

BAŞKAN — Rica edeyim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — «Sıh
hatli ekonomi» tâbirinden maksadımız; bugün kalkın
maya mani olan, karmakarışık, gayri âdil olan eko
nomiyi verimli hale getirmek için bir büyük icraat 
planını kastediyor. Bugün, ekonominin içerisinde ver
gi listemi son derece yanlıştır. 50 seneden beri üst 
üste yığılmış çapraşık vergiler iki vasıf getiriyor. 

1. Adaletsizdir, fakir fukarayı eziyor. 
2. Kalkınmaya mani oluyor, ihracata mani olu

yor, Türkiye'nin darboğazlara sürüklenmesine sebep 
oluyor. 

Bundan dolayı, sıhhatli ekonomiden, vergi Sistemi 
bu hastalıklardan kurtulmuş, sıhhatli bir sistem hali
ne getirilmesini kastediyoruz. Bunun için, fakir fuka
radan değil, devlet masraflarının karşılanması için, 
devlete, milletin teslim etmiş olduğu zenginliklerin da
ha verimli olarak kullanılmasına ağırlık verilmeli ve 
vergiler malî gücü olanlardan, onları da yıkmayacak, 
onları da acıtmayacak âdilâne bir ölçüde alınmalı. 
Yoksa, köylüden, işçiden, memurdan, dar gelirliden, 
çarşıda her satınaldığı malın içerisinde dolaylı yol
lardan % 30 vergi yükünü, onların sırtına koymak 
sıhhatsiz bir ekonomidir. Bugün, yıllardan beri, gelen 
idarelerin üst üste, bohçalı yamaya yama vura vura 
meydana getirdikleri bu durumu, şimdi Dördüncü Beş 
Yıllık Planla, hepsi mülgadır diye yepyeni bir sistem 
getirmek suretiyle, inşallah büyük mikyasta hal yolu
na koyacağız. 

Aynı zamanda, kredi sisteminde bugün % 30\ı 
yakın faizler caridir Türkiye'de. Bu faizlerle ne ihra
cat olur, ne başka ülkelerle rekabet olur, ne Ortak 
Pazar'la dirsek teması, millî hedeflerimize yürüyecek 
şekiîde mallarımıza rekabet gücü kazandırabilecek 
bir münasebet tesisi mümkün olur. Bundan dolayıdır 
ki, vergilerde, faizlerde köklü değişiklik yapmak mec
buriyetindeyiz. 

Yine, bugün kredi dağıtımında çok büyük noksan
lıklarımız vardır. Asıl yararlı kredi çeşitleri yoktur; 
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hacmi, kalkınmış ülkelere nazaran çok küçüktür ve 
kredinin dağıtılması adaletsizdir. Daha verimli saha
lara kredinin tevcihini mümkün kılacak, kendi ban
kası olduğu için, daha az rantabl olduğu halde, ken
disinin ortak olduğu firmalara büyük kredileri akta
ran sistem yerine, millete aynı imkânla daha büyük 
faydalar getirecek yerlere, bu tasarrufların akmasını 
temin edecek sistemleri, Dördüncü Beş Yıllık Planla 
beraber getireceğiz inşallah. 

Bütün bunları ayrı ayrı tafsil etmeye bütçenin şu 
noktası müsait değildir. Tek kelimeyle ifade ediyo
rum ki, bugün hakikaten köylü, işçi, memur ağır ver
gi ve faiz yükler1! altında ezilmektedir. Bu, adaletsiz
liktir, kalkınmaya mani olunmaktadır. Bir köylü, kö
yün pazarından bir mal satınaidığı zaman 100 lira 
öderse, 30 lirasını vergi olarak ödüyor, 30 lirasını faiz 
olarak ödüyor. 

İşte, milletimizi bu ağır yüklerden kurtarmak, 
sıhhatli ekonomiye geçmek adı altındaki bir büyük 
programı, Dördüncü Beş Yıllık Planla beraber, bun
dan dolayı tatbik mevkiine koyacağız. Bunun için, 
Hükümetimizin yeni başlayan devrin anatoususiyet-
leriııden birisi olarak sıhhatli ekonomiye geçişi kaste
diyoruz. 

Bu esnada, Asgari Geçim İndirimi Kanunu, bu 
söylediğim temel prensiplere uygun köklü bir kanun
dur, bir pansuman kanunu değildir. 65 yaşına kadar 
herkesi hasta et, ondan sonra 500 lira maaş bağla; 
bu pansumandır. Halbuki asgarî geçim indirimi, ça
lışan, alın teriyle kazanan insanlardan, 1 800 lira as
garî ücret alan insandan 600 lira vergi kesmek gibi 
büyük bir adaletsizliği ortadan kaldıracaktır ve gayri 
âdil vergi sisteminden âdil vergi sistemine geçmek 
bakımından önemli bir adımdır. Yüce Meclisin gün
demindedir. Bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum; 
Bütçenin arkasından ilk yapılacak hizmet, Asgarî 
Geç.'m İndirimi Kanununu çıkartmak, 3 000 liraya ka
dar eline maaş alan işçi ve memurlarımızı bugünkü 
ağır faiz yükünden kurtarmaktır. 

Bundan başka, Ortak Pazar konusu hakkında söy
lediğiniz hususa, aslında Devlet Planlama münasebe
tiyle girmek istiyordum; fakat konuyu açtınız, bir kaç 
cümle ile temas edeyim. 

Ortak Pazar'la münasebetler 14 seneden beri yü
rüyor. Huzurlarınızda ifade edeyim ki, Ortak Pazar' 
la münasebetleri hükümet çapında ilk defa Devleti
miz yeni ele almıştır, ilk defa. Bugüne kadar hep bu 
iş, aslına girilmeden, idarî maslahatçılıkla yürütül
müştür. Şimdi 4 aydan beri mesele elimizdedir. Ortak 

Pazar meselesi çok yönlü bir meseledir, Ortak Pa
zar'ın bugün artık Avrupa'yla siyasî birleşme mana
sı tamamen ortadan kaHunıştır. Zaten bu manaya 
baştan beri de her zaman karşı çıktığımız malumdur. 
Bizim milletimiz lider bir ülkedir, gidip de Avrupa' 
mn 500 milyonluk nüfusu içerisine 50 milyonluk bir 
vilâyet olarak bağlanması zaten söz konusu değildir. 

Ortak Pazar'la ekonomik münasebetlerimize temel
den baktığımız zaman gerçek şudur : Biz, yapılmış 
olan bu anlaşmalardaki anahedefleri, aslında ekono
mik hedefler olarak, millî hedeflerimiz olarak telâkki 
ediyoruz, temel felsefe itibariyle. Şöyle ki : Biz, Tür
kiye'nin sanayileşmesini, sıhhatli bir sanayileşme ola
rak gerçekleştirmek istiyoruz. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, biz bunları daha evvel de dinledik Sayın Erba-
kan'dan, radyo ve televizyon vasıtasıyle. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI-
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan benim dikkatimi şu 
çekti : Sayın Battal'ın sorusunda; meselenin 1974'te 
ele alındığı iddiası var. Acaba hangi tarihte alındı id
diası, sorusu idi. Zatıâliniz de bunu cevapladınız. Ben 
sabırla izliyorum «sizi. 

Ortak Pazar'ın tüm politikası üzerinde beyanda 
bulunmak istiyorsunuz. İsterseniz, Devlet Planlama 
Teşkilâtında da bu konu tartışılacak sanıyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu ricanızı zaman ölçüleri dolayısryle dikkate 
almak istiyorum. Yalnız bir noktaya dikkatinizi çe
kerim. Zira, suali soran arkadaşımızın sualini Baş
kanımız olarak dikkatle takip ettiğinizi kabul etmek 
mecburiyetindeyim. Suallerinin 1 nci kısmında, «Or
tak Pazar'la münasebetlerimizin tanzimi» diye konu
ya başladılar. Bu itibarla, bendeniz sual soran arka
daşımızın sormuş olduğu sualin çerçevesi içindeyim. 
Kaldı ki, ayrıca alt tarafında bir ilâve olarak sordu
lar; Başkanımız olarak !bu noktaya dikkat ettiğinizi 
ümit ediyorum. Bu itibarladır ki, biraz önce yapmış 
olduğunuz ikaz, aslında Meclis üyelerinin haklarını 
kullanmasına paralel düşmemektedir. Bu noktayı tes
pit etmiş olmakla beraber, konuşmamın başlangıcın
da da söylediğim gibi, Ortak Pazar meselesinin, fev
kalâde hayatî ehemmiyeti haiz bu konunun teferru
atına anahatlarıyle şu anda girmek istemiyorum. Bu
nu, Planlama münasebetiyle bir nebze imkân bulur
sam duyurmayı vazife sayarım. Ancak, sualin 2 nci 
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kısmına geçtiğimiz zaman, 1974 senesinde Ortak Pa
zar'la münasebetleri tanzim eden hükümetin de Eko
nomik Kurul Başkanlığı görevini yapmış bir arkada
şınız olarak huzurlarınızdayım. 

1974 senesinde Ortak Pazar'la meseleyi, bugün
kü gibi anahatlarıyle ele almak fırsatı hasıl olmamış
tır. Şimdi, 4 aydan beri Hükümet olarak bu mese
leyi kökünden ele almış bulunuyoruz ve millî men
faatlerimize yardım edici, paralel bir hale getirme
nin kararlılığı içindeyim. Bundan dolayıdır ki, demin 
ifade ettiğim sözü bir kere daha tekrarlıyorum : İHc 
defa olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve 
Devleti, Ortak Pazar konusunu bu ciddiyetle ve ana 
bir mesele olarak ele almıştır. Çok yönlü bir mesele
dir. Bunun gerekleri Dördüncü Beş Yıllık Planla be
raber, ümit ediyoruz ki tatbik sahasına konulacaktır. 

Bu noktada maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Hüseyin Deniz. 
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan Yardımcısından iki sorum olacak. 
1. 2 Şubat 1975 tarihinde Malatya'da yaptığı bir 

konuşmada, afyon ekiminin Malatya'da serbest bı
rakılacağını bir devlet adamı olarak ilân etmiştir. İki 
yıl geçmiş olmasına rağmen, bu söz gerçekleşmemiş
tir, bunun sebebi nedir? 

2. Konuşmalarında, faizi kaldırma konusunda bir 
.beyanları, bir görüşleri oldu. Bu görüş ve beyanları 
M. S. P. Genel Başkanı olarak kendilerine mi ait
tir, yoksa Hükümetin mi görüşüdür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, önce muhterem arkadaşımıza bu iki fay
dalı sualinden dolayı teşekkür etmek isterim. 

İfade ettikleri gibi, Malatya'da bir müddet önce 
yapmış olduğumuz bir konuşmada, Malatya bölge
sinde de afyonun ekilmesi gerektiği hususunda be
yanlarımız olmuştur. Hükümet olarak bunları ger
çekleştirmeye çalışacağımızı da ifade etmişizdir. 

Türkiye'de afyonun hangi bölgelerde nasıl ger
çekleştirileceği hususu bir kanun mevzuudur. Haşhaş 
akimine ait olan bu kanuna göre, her sene 1 Tem
muzdan önce bir kararname ile Türkiye'nin neresin
de haşhaş ekileceği tespit edilir, bilâhara Toprak Mah
sulleri Ofisi vesaire gibi ilgili bir çok kuruluşlar bu 
ekim sahalarım tespit ederler, ekim için ruhsat verir-
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ler ve bundan sonra ekim, hükümetin kontrolü altın
da gerçekleştirilir. Yıllardan beri böyle bir kamınla 
haşhaş ekimi yapılmaktadır. 

Aslında, bildiğiniz gibi, Millî Selâmet Partisi ola
rak biz Ibaştairiberi, hem yurdumuzun Batı bölgele
rinde, hem Doğu bölgelerinde haşhaş ekimini faydalı 
görmüşüzdür ve bunlar arasında ayrım yapılmasını 
da doğru görmemişizdir. Daha önce haşhaş ekilen 
bölgelerden bir kısmına müsaade edip diğer kısmına 
müsaade etmemeyi de insan hakları bakımından da 
adaletli saymayız. Yani yurdumuzun bir bölgesinde 
haşhaş ekiliyor, oradaki kimse kaçakçılık yapmaz da, 
diğer bölgesindeki kimse kaçakçılık mı yapar? Bu 
ithamlardan milletimizi tenzih ederiz. 

Bu sebepten dolayıdır ki, biz baştan beri, Malat
ya bölgesinde ve Amasya bölgesinde, mutlaka haş
haşın ekilmesi hususunda kesinlikle ısrar etmişizdir. 
Hükümet olarak da haşhaş ekimine, bugünkü Hükü
metin Programına da haşhaş ekimine yurdumuzda 
devam edileceğini yazmışızdır. Ancak, Hükümet Prog
ramında bir kelime var : «Mevcut esaslar dahilinde 
devam edilecek. Burada, «mevcut esaslar dahilinde» 
ki sözünü biz, hükümeti kuran ortaklardan birisi 
olarak, Millî Selâmet Partisi olarak, yani eski Haşhaş 
Kanununun hükümleri olarak telâkki ederek yazmı
şızdır. Bunu biz yazdık ve yazarken de böyle yazdık; 
fakat bilâhara bazı hükümet ortaklarımız, «mevcut 
esaslar» sözünden, daha önceki hükümette tespit edil
miş olan sahalardan dışarıya çıkılmamak manasında 
bunu tefsir etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki, Hükü
meti meydana getiren koalisyon partileri arasında bu 
hususta bir görüş birliği hâsıl olmamıştır. Biz, gerek 
o hükümet programını yazarken ve gerekse temelden, 
mutlaka Amasya bölgesinde de, Malatya bölgesinde 
de haşhaş ekimi istemişimdir. Tarım Bakanlığı iki se
neden beri de buralarda haşhaş ekimi için gerekli mü
racaatı Hükümete yapmıştır. Hükümet içerisinde, bi
raz evvel arz ettiğim sebeplerden dolayı - biz bir koa
lisyon hükümetiyiz - koalisyonun bazı kanatları bunu 
uygun görmedikleri için, bu haşhaş ekimine ait olan 
kararname tekemmül edip çıkamamıştır. Bundan do
layı hiç kimse; «Malatya'da niçin haşhaş ekilmiyor, 
afyon ekilmiyor» sualini bize soramaz. Biz herkes
ten fazla bu işin davacısıyız. Amasya'da da, Ma-
latya^da da bunun ekilmesi için elimizden gelen gay
reti bugüne kadar göstermişizdir; her türlü vesikayla 
ortadadır, bunun temin edilmesi için, isteyenler elbir
liği ile temin etmek için çalışılır. 

Diğer yandan, faizi kaldırmak hususundaki söz, 
Millî Selâmet Partisi olarak mı, Hükümet temsilcisi 
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olarak mı söyleniyor, dediler. Dikkat ederseniz, bu
rada HUkümetin temsilcisi olarak bulunuyorum. Hü
kümet Programımızın içerisinde, koyu faizciliğin kal
dırılacağı sarahaten yazılmıştır. Ondan dolayıdır ki, 
bu husustaki sözlerim aynı zamanda Hükümeti bağ
layan bir sözdür. Ancak, Millî Selâmet Partisi olarak 
bunun koyusunu da, hafifini de kaldırmayı vazife 
sayarız. Onu da huzurlarınızda iftiharla arz etmek is
terim. Çünkü, ekonomik meseleleri inceleyen herkes, 
sonunda bunun nasıl bir hastalık olduğunu; bir çok 
dertlerin nasıl bir virüsü olduğunu tespit ederler. Bu 
itibarladır ki, demin söylediğim sözler Hükümet adı
na söylenmiş sözlerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir konuyu arkadaşlarımın ve sayın hatibin dik

katine sunmak istiyorum : 
Değerli arkadaşlarım; sorular kısa, açık ve gerek

çesiz olacağı gibi, cevapların da mümkün olduğu öl
çü içerisinde, kısa, açık ve gerekçesiz olması İçtü
züğümüz gereği oluyor. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Hangi maddesine 
göre? 

BAŞKAN — Yani mefhumu muhalifinden çıka
rarak söylüyorum. Yarii bir cevap verilirken, Prog
ramın tamamının ifade edilmesi gerekmez Sayın Bat
tal. Zatıâliniz İçtüzük konusunda hassassınız, biliyo
rum. 

Sayın Karakoç, buyurunuz efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısından iki sorum 
var : 

Sayın Başbakan Bütçenin tümü üzerindeki eleş
tirileri cevaplarken, cnterkonnekte sistem sayesinde, 
bütün enerji santrallerinin birbirine bağlı Olduğunu, 
bu yüzden de, meselâ Edirne ilimizin Keban'daki elek
triği kullandıklarını belirtmişlerdi. Aynı konuşmasın
da Sayın Başbakan, Edirne ilimizde elektriksiz köy 
kalmadığını belirtmişlerdi... 

BAŞKAN — Kalmayacağını... 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Şu an

da Edirne ilimizde elektriksiz köy kalmamıştır dedi
ler. 

BAŞKAN — Ha pardon, Trakya için söylüyor
sunuz. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — «Edirne 
ilimizde elektriksiz köy katmamıştır» şeklinde bir be
yanda bulundular; zabıtlarda var. Yüzde seksen veya 
yüzde doksan olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ben «Türkiye' 
de» anladım, affedersiniz. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır)— Şimdi 
Doğu ve Güneydoğudaki enerji kaynaklarından, ön
celikle o yöredeki halkımızın yararlandırılması gerek
tiği Sayın Başbakan tarafından da kabul edildiğine 
göre; acaba Keban Barajının yer aldığı Elâzığ veya 
onun en yakınında bulunan Diyarbakır illerimizdeki 
köylerin kaçta kaçına elektrik götürülmüştür? 

İkinci sorum : Siirt ilimiz dahilinde istihsal edi
len ham petrolün işlenmesi bir istihdam kapasitesi 
yarattığına göre, bu ham petrolün kaçta kaçı o yörede 
işlenmekte; petrol sayesinde doğan istihdam kapasite
sinin kaçta kaçı o yöremizde kullanılmaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Muhterem Başkan, önce bir defa, Türkiye'de bü
yük bir enterkonnekte şebeke tesisi gayreti içerisin
de olduğumuz malumdur. Türkiye bir ucundan bir 
ucuna bu şebekeye büyük gayretlerle bağlanmaktadır. 
Halen iki tane ilimiz hariç, bütün illerimiz bu şebe
keye bağlanmıştır. Bu 'ki tane ilimizi de, bu yılın içe
risinde bağlamak gayretinin içindeyiz. 

Bu meyanda, enterkoımekte şebeke olduğu za
man, çok iyi takdir buyuracağınız gibi, elektrik ne
reden çıkıyor, nerede kullanılıyor meselesi ortadan 
kaybolur. O bir müşterek havuzdur; bütün üretici
ler buraya getirir enerjiyi verirler ve ihtiyaç yerlerin
de de kullanılır. Memleketimiz bir ucundan bir ucu
na aynı ülkedir. Nerede imkânımız varsa elektriği üre
teceğiz, şebekeye bağlayacağız, nerede ihtiyaç varsa 
oraida kullanacağız. Hiç şüphesiz, ayırımsız olarak 
temel felsefemiz budur. 

Sayın Başbakanın konuşmalarını bendeniz de din
ledim; Edirne'de bütün köylerin elektriğe kavuşacağı
nı işaret ettiler benim dinlediğim kadar. Türkiye' 
de elektriğe bütün köyleriyle kavuşmuş yalnız Nevşe
hir ilimiz vardır. Bunun dışındaki bütün illerimizde 
elektrik noksanlıkları mevcuttur. Ancak, Sevinilecek 
bir husustur ki, bugün 10 bin köyümüze elektrik 
gitmiştir. Bunu inşallah bu Plan devresinde 20 bin 
köye çıkartacağız. Böylece Türkiye'miz, köyleri ka
ranlık olmaktan kurtulacak. Hiç değilse bu plan dev
resinin sonunda yarıdan fazla köyü, «köyü de elek
trikli» denebilecek bir ülke haline gelecektir. 

«Elâzığ ve Diyarbakır köylerinde ne kadar elek
trik vardır?» sualini önemli bir sual olarak tespit edi-
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yorum ve konuşmamın başlangıcındaki sözlerin bir 
teyidi olarak görüyorum. İşte bundan önceki idarele
rin birbiri arkasına gelerek, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluyu ihmal etmeleri yüzündendir ki, bugün Di
yarbakır'da da, Elâzığ'da da elektrikli köy bulamıyo
ruz; ama şimdi Diyarbakır'a da, Elâzığ'a da, bütün 
kalkınma programlarında ağırlığı verimsizdin Aynı 
zamanda, Keban'dan çıkan elektrik bu bölgelerde 
kullanılsın diye» elli seneden beri özel sektörün bazı 
gayretlerinin dışında, devlet eliyle hiç bir büyük ikti
sadî teşebbüs kurulmamış olan Elâzığ'a tel çekme, 
bütün Türkiye'deki bu enterkonekte şebekelerin ba
kır telini çekmek için tel çekme .sanayiini, yine Elâ
zığ'da bütün bu enterkonekte şebekelerin teçhizatını 
yanacak olan elektromekanik sanayiini kurmayı prog
ramladık. 

Yine Diyarbakır'da, bütün bu baraj makinelerini 
inşa edecek olan gaz türbinleri, su türbinleri, buhar 
türbinleri, su pompaları ve derin kuyu tulumbalarını 
kuracak olan fabrikaların kuruluşlarını başlattık. Bu
ralara milyarlık ağır sanayileri getiriyoruz. Bundan 
dolayı, burada çıkacak olan elektriği bundan böyle 
dengeli bir şekilde kullanmasını temin için adımlar 
atılmaktadır. Elektromekanik sanayiini Malatya, Elâ
zığ ve Diyarbakır'a getirişimiz tesadüfi değildir. Bu 
bölgelerde büyük enerji kaynakları vardır. Bu büyük 
sanayi, her şeyden önce kendi yakınındaki tesislerin 
makinelerini yapacaktır, aynı zamanda da bu maki
neleri inşallah ilerde dış ülkelere ihraç edeceğimiz za
man da, komşu ülkelere nazaran merkezî bir bölge
de olmasının büyük bir faydası vardır. 

Siirt ve Doğu Anadolumuzda elde etmiş olduğu
muz petrolün ancak belli bir kısmını Batman Rafine
risinde çevirebiliyoruz. 2,5 milyon, 3 milyon ton ka-
darlık bir petrol istihsalinden takriben 1 milyon tona 
kadar âzamisi burada rafine edilmekte ve bu, Tür
kiye'min her tarafına dağılmaktadır. Yalnız, tabiî Tür
kiye'mizde bir yere rafineri kurduk diye, o rafineri
nin bütün petrolünü kendisi alıp kullanacak değildir. 
Türkiye'de dağıtım güçlükleri var. Çeşitli sebeplerden 
dolayı temel fikrinize iştirak ediyorum. Hakikaten 
Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yakacak bakımından 
büyük güçlükler çekilmektedir. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Yanlış 
anladı efendim. Ben onu sormuyorum. 

BAŞKAN — Efendim sorunuzu sordunuz. Sayın 
Başbakan Yardımcısı anladığı kadarıyla söylemekle... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Efen
dim söylenen söz, «Siirt'te çıkan petrol niçin orada 

kullanılmıyor» manasını ihtiva eden bir hedef güdü
yor idi. Çünkü, «ne kadar çıkıyor, ne kadarı orada 
kullandıyor» sualinden başka maksat güdülmüş ola
maz. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Hayır, 
hayır efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Türki
ye'de bir ayırım söz konusu değildir. Söz konusu 
olan, bugüne kadar gelmiş olan dengesizlikleri orta-. 
dan kaldırmaktır. Temel prensibimiz budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hayrettin Uysal?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sormaya
cağım efendim. 

BAŞKAN — Sormayacaksınız. 
Sayın Evliyagil, bir yazdı soru... 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Onun dışın

da bir kısa sorum vardır, dört satırlık, müsaade eder
seniz sözlü olarak soracağım. 

BAŞKAN—Evet< 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Saym Baş
bakan Yardımcısından sorularım şu : 

Eskiden beri şiddetle eleştirdiğimiz Türkiye'deki 
Masonlar Derneği hakkında Senatoda bir araştırma 
vardır. Bu araştırma hangi evrededir? Araştırmanın 
durdurulmuş olmasını nasıl karşîhyorşunuz? 

1. Bu Derneğin Hükümetten maddî olanaklar 
sağladığı gerçek midir? 

2. M. S. P. olarak, gerek Senatoda, gerek Mec
liste hu Dernek hakkında ne gibi girişimlerde bulun
dunuz? 

3. İki koalisyonda da İçişleri Bakanlığı Partiniz
de olduğuna göre, bu Dernek hakkında Bakanlığın 
ayrı bir girişimi olmuş mudur? 

4. Olmuş ise açıklar mısınız? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 

Bunlardan 3 ncü ve 4 ncü soruyu sorulmamış ka
bul ediyorum. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN —! Rica ediyorum efendim; «Bu İçiş
leri Bakanlığı size bağlı Bakanlık diyorsunuz» açıkça, 
zatıâliniz de sorunuzda. Şimdi Başbakanlık Bütçesi 
görüşülüyor. Bunun için, bu soruyu sorulmamış ka
bul ediyorum sayın Evliyagil^ 
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NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İçişleri Ba
kanlığını kapsar sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sonra, Millî Selâmet Partisi ile ilgili 
bir soru tevcih ediyorsunuz. Parti politikası değil, 
Başbakanlık politikası. Ama 1 nci sorunuzun cevap
landırılmasını rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Efendim, 

onlara da cevap vermesi gerekir kanısındayım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, kökü dışarıda olan her türlü derneklerin 
karşısındayız, gayri millî her türlü derneğin karşısın
dayız. Biz, komünizmle mücadele kadar, her türlü koz
mopolitlikle mücadeleyi de hedef amuş, millî görüş 
zihniyetinin insanlarıyız. Çok temenni ederim ki, bu
rada fırsat geldiği zaman bazen bu çeşit sualler so
ruluyor. Sonra, açılmış olan araştırma önergelerini 
sonuna kadar götürmek için ayını gayret sarf edilmi
yor. Senatoda verilmiş olan bir önerge akamete uğ-
radıysa, Senatoda biz çoğunlukta değiliz. «Ne düşü
nüyorsunuz» sualine cevabım şudur : 

Üzgünüm, keşke sonuna kadar yürüseydi. Yardım
cı olunuzda sonuna kadar yürütelim. 

Teşekkür ederim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Erbakan, sayın Evliyagil «Hükümet ortağı
nız Millî Selâmet Partisinin..» diyor ki, sonra tashih 
etmek isteyeceğim bu soruyu, yazıh biçimini okuyo
rum : 

«1. Kıbrıs'ta bir karış toprak bile verilmeyeceği 
kati görüş ve ısrarına karşın, şu günlerde toplumla
rarası görüşmelerde yapılan toprak pazarlığı karşısın
da; 

a) 15 bin turistik yatağı ile dünyanın sayılı turis
tik merkezlerinden biri olan Magosa, Maraş bölgesi
nin Makarios'a geri verilmesiyle ilgili olarak özel bir 
anlaşmaya varıldığı iddiaları doğru mudur? 

2. Doğru değilse, Bakanlar Kurulu kararı ile dün
yanın iki ayrı ucunda; Tokyo ve Los Angeles'te, Los 
Angeles başta olmak üzere, Sidney'de de turizm bü
roları açıldığı halde, Kıbrıs'ta niçin bir büro açıl
ması gereksinmesi duyulmamıştır? 

3. Kıbrıs'ın en önemli turistik yörelerinin Kıbrıs 
Türk Federe Devletinin elinde bulundurulmasına kar
şın, Hükümetin ciddiyetten uzak ve bu umursamaz 
tutumu, Makarios'Ia özel bir anlaşmaya varıldığı id

dialarını doğrulamaktadır. Bu husustaki Hükümetini
zin görüşünü açıklar mısınız? 

4. Türkiye'de, Türkiye'ye ait bir turistik yapıt 
yapması için geçen yi] Turizm Bdumhguün konuğu 
olarak, bu Bakanlık tarafından yurdumuza davet edi
len Makarios'un İsviçre Fahri Konsolosu Nagele Ya
yınevi sahibi Louis Nagele'in, Kıbrıs'ta turizm bürosu 
açmamamız için Ankara'da da özel girişimde bulun
duğu ve bunu bir pazarlık konusu yaptığı iddiaları 
doğrumudur? 

Bu zatı davet eden Turizm Bakanlığı yetkilileri 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır, ya da yapıla
caktır? 

5. Makarios'un fahrî Konsolosunun Türkiye'ye 
resmen davet edilmesini ve onunla işbirliği gelişmele
rinde bulunmasını ciddî devlet anlayışı ile bağdaştırı
yor musunuz? 

Bu zat, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının konuğu 
olarak kaç defa yurdumuza gelmiştir?» 

Bu son soru hariç, diğerlerini rica ediyorum .efen
dim. 

ÖMER ÇAKIROĞLÜ (Trabzon) — Soru mu, nu
tuk mu sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçirmek zorunda
yım. Ben, zapta geçmek üzere okuyorum. 

MEHMET İSMET ANGI (Esfcişemr) — Böyle so
ru olur mu? 

BAŞKAN — Tevcih edeceğim soruyu ben bilirim 
sayın Angı, rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşımızın sormuş okluğu 
soruların büyük bir kısmı, zannediyorum ki, Turizm 
Bakanımızın kendisine sorulmakla daha isabetli hare
ket edilmiş olan konulan ihtiva etmektedir. Turizm 
Bakanımız... 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Hükümetle 
alâkalı. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, soru sormakta siz, 
cevap vermekte sayın Bakan muhtar. Ölçüsünü o ta
yin eder. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun 
dışında kalan, ana hattıyla hükümet politikasını ilgi
lendiren husus ise, Maraş ve Magosa meselesidir. Hü
kümetimiz, Kıbrıs'ta herhangi bir..ı 

(Ankara Milletvekili Necdet EvIIyagfl ile Trabzon 
Milletvekili Ömer Çakıroğhı arasında tartışmalar) 
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BAŞKAN — Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Efendim, sessizce müzakereleri, görüşmeleri yürü
tüyoruz. Arkadaşlarımızın anlayışlarına sığmıyorum. 
Rica ediyorum, sessizce yürütelim. Çok rica ediyo
rum. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, bu soruların, hükümetin ana politikası
nı ilgilendiren yönü, Maraş ve Magosa'ya taalluk eden 
kısmıdır. Bu kısımlarda Hükümet olarak Programımız 
ortadadır. Biz, Kıbrıs'ta herhangi bir şekilde bir top
rak tavizi hiç bir zaman düşünmedik. Maraş ve Ma-
gosa Türk şehridir, Türk bölgesidir; buralar her za
man Türk şehri ve Türk bölgesi olarak kalacaktır. 
(Alkışlar) Bunu bütün dünya böyle bilmektedir, bir 
kere daha duyurmak vazifemizdir. 

Maraş bölgesi, bilindiği gibi çok büyük turistik 
tesislerin bulunduğu bir yerdir. Bu kadar büyük turis
tik tesisleri lâyıkı veçhile birdenbire işletme imkânına 
devlet olarak sahip olunamamıştır; fakat Hükümet 
olarak konunun üzerindeyiz; adım adım çeşitli proje
lerimiz vardır. Esasen, Maraş bölgesinin etrafında bir 
geniş yerleşme başarılmıştır; bizzat Maraş bölgesinin 
kendi içerisindeki turistik tesisleri de verimli bir şe
kilde çalıştırmak için çeşitli fikirler vardır. Her bir 
bakanlığın orada bir dinlenme yeri tutmak ve orayı 
böylece ihya etmek fikrinden tutunuz da, çeşitli tek
lifler ile, Maraş bölgesinin en verimli şekilde iskânı 
konusu Hükümetin elindedir. Bunun temini için gere
ken yardımları Hükümetimiz Kıbrıs Türk Devletine 
yapacak ve bu hizmetler başarılacaktır. Herhangi bir 
yerden bîr tek karış toprağın verilmesi söz konusu de* 
ğildir. 

BAŞKAN *— Teşekkür ederim sayın Erbakan. 
Sayın Yıldırım, yazılı olarak sordum zatıâlinizin 

sorusunu; sözlü sorunuz mu var ayrıca efendim? 
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 

Başkan bir tek sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayım 
Başbakan Yardımcısı, bir müddetten beri, memur 
katsayısının 12 olacağını kamuoyuna ilân etmişti. Sa
yın Başbakan ise, bu katsayının 12'ye çıkarılmasını 
güvenoyu olarak kabul ediyor. Sayın Başbakan Yar
dımcısı bu hususta ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, soruyu sorulmamış 
kabul ediyorum; Maliye Bakanlığı Bütçesi ile ilgili. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Efendim, ben soruyu sorulmamış 
kabul ediyorum sayın Erbakan. 

Buyurunuz sayın Ekrem Sadi Erdem. 
EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş

kan, sayın Başbakan Yardımcısının cevaplandırmasını 
dilediğim bir kaç sorum var. Bunlara arkadaşlarım 
da değindiler; fakat ben daha ayrıntılı bir cevap bek
liyorum : 

TRT'nin başındaki Şaban Karataş'ın işgalciliği 
daha ne kadar süre devam edecektir? 

Yüksek mahkeme kararlarını uygulamayarak can 
güvenliğini sağlamayan, TRT'nin tarafsızlığını sağla
mayarak, hukuka, Anayasaya ve yasalara karşı Hü
kümetin açmış olduğu savaş son bulacak mıdır? 

Devletin, Anayasayı, yargı kararlarını tanımaması 
en büyük anarşistlik değil midir? 

Adalet Partisinden adaylığı söz konusu olan Ka-
rataş ve Haber Dairesi Başkanı, eski A. P. milletve
kili Hami Tezkan ile, TRT'nin ve Haber Dairesinin 
TRT'deki haberlerde tarafsızlığın sağlanabileceğine 
inanıyorlar mı? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Böyle bir şey 
yok. Bejn de seyrediyorum, hepsi gayet normal. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sabırlı olun efen
dim, sabırlı olun. Siz isterseniz seyredersiniz. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Devletin or
ganı oîan TRT'nin Adalet Partisinin megafonu oî-
masına daha ne kadar süre göz yumulacaktır? 

Dörîbaşh MC döneminde... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfediniz, 
bize de imkân tanıyınız; oradan idare etmeyiniz bizi. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Dört başlı 
MC döneminde, 156 genç, öğretmen ve işçi çeşitli si
yasal nedenlerle öldürülmüşlerdir. Daha evvelki koa
lisyon döneminde de İçişleri Bakanı ve Adalet Baka
nı aynı M. S. P. kanadında bulunuyordu. O zaman 
bir kişinin burnu kanamamış, siyasal nedenlerle bir 
kişi öldürülmemişti. Bu dönemde 156 kişinin öldürül
mesi, milleti cephelere bölme politikasının sonucu de
ğil mi? Bu cephelerin korunması, ulusa, vatana ihanet 
değil mi? 

Bu iktidarın meşruiyetini yitirmediğhıe kendileri 
inanıyorlar mı? (A. P. sıralarından gürültüler) 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Böyle soru olur 
mu efendim? 
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BAŞKAN — Efendim, zapta geçmesi lâzım; rica 
ediyorum... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — «Meşruiyetine ina
nıyor mu?» ne demek? Böyle soru sorulur mu? 

BAŞKAN — Efendim, sorup sormamak bana ait 
bir şey sayın Kırbaşlı. Bu kadar heyecan gösterme
yin, rica ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Erdem, sizden de bir hususu rica edeyim : 
Ben, soruların kısa, gerekçesiz ve açık olmasını rica 
ettim; siz, konuşma yapma yoluna girdiniz. 

Rica ediyorum, soruyu, soru gibi sorunuz lütfen. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, ta

kip etmiyorsunuz ki soruları? 
BAŞKAN — Efendim, takip edeyim sayın Kır

başlı, rica ediyorum. 
EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sokakta do

laşmak veya durakta beklemek mümkün müdür? Can 
güvenliği var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erbakan TRT konusunda cevaplarınızı ver

miştiniz efendim, bu soruyu sorulmamış kabul edi
yorum. 

«Türkiye'de can güvenliği yoktur, Hükümet ne dü
şünüyor?» sorusuna cevap vermenizi rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, arkadaşımızın bahsetmiş oldukları konu
lar daha ziyade İçişleri Bakanlığının Bütçesini ilgi
lendiren konulardır. Bu itibarla, İçişleri Bakanı arka
daşımız gereken cevapları verecektir. 

Tek kelimeyle, Hükümetin meşruiyeti hakkındaki 
sorulannı cevaplandırmak için, kendilerine..; 

BAŞKAN — Onu sorulmamış kabul ettim efen
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, 
ifade etmediniz. 

BAŞKAN — Sorulmamış kabul ettim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İçiniz
den kabul etmişsiniz sayın Başkan. Demin ifade et
mediniz onu. Ben hepsini birden toparlamak için ifa
de ediyorum. 

Arkadaşımızın bu konuda bir tereddütleri varsa, 
dünkü oylama neticelerini alır, bakarlar. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim sayın Erbakan. 
Sayın Mutlu, zatıâliniz, ben, soru işlemi bitmiştir 

beyanında bulunduktan sonra Genel Kurul solanuna 
geldiniz. Size soru sorduramıyorum efendim. 

Teşekkür ederim sayın Erbakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim sayın Başkan. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ye
ni Tüzük mü koyuyorsunuz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yeni Tüzük koymuyorum, 
İçtüzüğü, Meclis uygulamalarını dikkate alarak çalı
şıyorum. 

Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa

yın Başkan, İçtüzükte «sorular bitmiştir» diye bir ka
yıt yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, ben Meclis uygulamasıyle 
bağlıyım sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ken
di kendinize çıkarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, lütfen 
oturun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ya 
tarafsız olarak Başkanlığı yaparsınız veya çeker gi
dersiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, zatıâlinizin değerlen
dirmesine tabi değil benim davranışım. Rica ediyo
rum, lütfen oturun efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ben 
fikrimi söylüyorum, ceza verecekseniz kendimi de sa
vunurum. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, söz sırası sizin efen
dim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Ülkemizin içine sürüklendiği bunalımın dayanıl
maz bir noktaya geldiği bir sırada, görüştüğümüz 
Bütçenin benim için teknik yönden hiç önemi yok
tur. 

Bütçenin denkliği iddiasının, ya da açık oluşunun 
veya çelişkili sahipsiz oluşunun önemi yoktur. Önemli 
olan, bu Bütçeyi uygulayacak Hükümetin niteliği ve 
onun başının kişiliğidir. Önemli olan, Hükümetin ba
şının meselelere bakışıdır, tutumudur, uygulamasıdır, 
rejim anlayışıdır. Bu nedenle, yüce kürsüden Türk 
ulusuna, Hükümetin ve onun başının, ülke için, re
jim için, Cumhuriyet için ne kadar büyük tehlike 
arz ettiğim, ülkeye ve ulusa telâfisi güç, ne kadar 
çok zararlar verdiğini anlatmaya çalışacağım. 

Bu Hükümetin başı ve tek tek bütün üyeleri bir 
vicdan muhasebesi yaptıkları zaman muhakkak su
rette görüyorlardır ki, ülke, millet ve rejim, sonu 
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karanlık bir noktaya gelmiştir ve bunda kendilerinin 
affedilmez hataları, müşterek sorumlulukları vardır. 

Her Demire! döneminde ülkemizde huzur bozucu 
olaylar başlar ve artar. Bugün de Devletin temellerini 
sarsan boyutlara varmıştır. Kanun hâkimiyeti yerine 
kaba kuvvet hâkimiyeti kurmak isteyen, huzur ve 
özgürlük düşmanı eşkıya grupları Başbakanın ve bir 
yardımcısının himayesindedir. 

Bu Hükümetin yapısındaki çelişkiler ve Başbaka
nın tutumu yüzünden Devlet otoritesi sarsılmış, Dev
let idaresi büyük zaaf içerisine düşürülmüş; vatandaş, 
canını, malım koruma konusunda artık, Devlete gü
venemez hale gelmiştir. 

Her Demirci döneminde partizanlıklar, suiisti
maller gittikçe yaygın hale gelir, adam kayırma usul
leri politika haline getirilir. 

Demire! ve A. P. işbaşında ise, millî güvenliğimize 
yönelen tehlikeler giderek artar, millî bütünlük par
çalanır; ülke, âdeta iç savaşa doğru sürüklenir. De
mirci Başbakansa, herkes her şeyden şikâyetçidir. 
Bilgiden, ehliyetten ve itibardan mahrum, kişiliksiz 
bir hükümete sahip olmak, Türk ulusu için büyük 
bir talihsizliktir. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık uğruna, ba
kanlık uğruna, insan,, her gün bir genç adamın öl
mesine razı olamaz. İnsan, geçici makamlar için 
milletinin düşman kamplara ayrılmasına göz yuma
maz. Hayat pahalılığının ağırlığı altında ezilen top
lumun ıstırabı görmezlikten gelinemez. Yolsuzluk, 
hırsızlık, rüşvet, suiistimal, adam kayırma gibi sosyal 
hastalıkların kendisi yüzünden, kendi idaresi yüzün
den arttığını göre göre bir insan, Başbakanlıkta kal
maya «Evet» diyemez. Bir insan, halkına bu kadar 
kıyamaz. Onu, umutsuzluğun girdabında boğulmaya 
terk edemez. 

Bu Anayasa :1e memleket idare edilemez olduğu
na inana inana ve gerçekten memleketi idare edeme
diğini göre göre bir insan, Başbakanlık koltuğuna bu 
kadar sıkı sıkıya yapışamaz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Başkanı Sayın 
Demire), politikayı hep menfaatlenme açısından gör
müştür. Bu görüş, demokratik rejimin ülkemizde iş
lerliğini ve faziletini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Sayın Demirci, konulara, ülkenin, halkın değil, kendi 
partisinin, kendi partilisinin ve kendi ailesinin men
faati açısından bakmaktadır. Bunu birkaç örnekle 
belgelemek isterim: 

Demirel'in, Meclis Başkanlığı seçimindeki tutumu 
herkesin hafızasında canlılığını korumaktadır. De

mokrasinin yazılı olmayan yasaları varniîş, Parla
mentonun geleneği varmış, centilmenlik anlaşması 
varmış, kamuoyu varmış, ayıp varmış, bunlar Sayın 
Demirel'in hiç umurunda değildir. Bu saygısızlığım 
ve inadını tam 100 gün sürdürerek, Parlamentonun 
çalışmasına ambargo koymuştur. Bu inatlaşmanın, bu 
kaidelere karşı çıkışın altında siyasî menfaat hırsı 
yatar. 

YUSUF UYSAL (İsparta) — Saygısız sensin ter
biyesiz herif (A. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Hava Kuvvet
leri Kumandanlığına tayin konusunda, Demirel'in, 
siyasî çıkar düşüncesi vardır. (A. P. sıralarından aya
ğa kalkmalar ve gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Deniz, Sayın Deniz, bir da
kikanızı rica edeyim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Sayın Başkan, Sayın Başbakana galiz şekilde ha
karet ediliyor, buna nasıl göz yumuyorsunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Duymuyor musunuz sarf ettiği kelime
leri, takip etmiyor musunuz? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Uyuyor uyu
yor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Buna nasü müsaade ediyorsunuz? Sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — Ne denildi efendim? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe

hir) — Açıkça hakaret ediyor, duymuyor musunuz? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

ses çıkarmıyorsunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Parlamenter ola

rak sen de bu çatının altındasın, asıl saygısız olan 
sensin. Çok seviyesiz bir konuşma. 

BAŞKAN — Bakayım efendim, bakayım. (A. P. 
şıralarmdan ayağa kalkmalar ve gürültüler) Baka
yım efendim. Çok rica ederim efendim, çok rica 
ederim, Sayın Kırbaşh çok rica ederim... 

YUSUF UYSAL (İsparta) — Saygısız olan sen
sin. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Milletin kürsü
sünden, Parlamentoya saygısız olanları teşhir edece
ğiz. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, Sayın Deniz, Sayın 
Deniz... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — «Saygısız» sö
zünü geri alsın. 

Parlamenter olarak sen de içindesin be. Saygısız 
sensin. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Bayraktar, Sayın Bayraktar... 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ben senin hır-

sızbğtm söyleyeyim mi? Saygısız sensin. 
BAŞKAN — Sayın ÖzçeKk, Sayın özçelik, Sayın 

özçelüc, efendini rica ediyorum. (Gürültüler) Çok 
riea ediyorum, çok rica ediyorum efendim, rica edi
yorum... 

Sayın Deniz, Sayın Deniz... 
HÜSEYİN DENtZ (Devamla) — Ben buradan 

görüşlerimi arz ediyorum. 
BAŞKAN —: Sayın Den», Say*n Deniz... Sayın 

Deme, efendim, Hükümet Başkanına, «Saygısız» 
dediğiniz zapta geçtiğini ifade ediyor arkadaşlarımız. 
lütfen bu sözünüzü geri alın efendim. 

SELÇUK fMAMOĞLU (Kayseri) — Utanmaz 
herif. (Gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bokı) — Hakaret ediM-
yor, ses çıkarmıyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, çok rica 
ediyorum.» (Başkanın tokmağı vurması) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İnsaf diye 
bir şey var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Geri alsın sözünü; usul var, Tüzük var. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Çok rica ediyo
rum efendim. Bağırmakla çağırmakla bir şey yapa
mayız. 

Saym Deniz, o deyimi lütfen geri aldığınızı be
yan edin efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Saym Başka
nım... 

BAŞKAN — Efendiın, yara* «saygısız» sözünü, 
«saygısız» sözünü... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Saym Başkan... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, rica 

ediyorum efendim. 
HÜSEYİN DENİZ (Dsvamla) — Saym Başkan, 

ben Sayın Başbakana... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen

dim, çok rica..., 
HÜSEYİN DENtZ (Devamla) — Bir dakika du

run ne; bağırıyorsunuz; dinleyin bir dakika. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Saym Başkan, 

bun» mani olmak mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Sayın Kitap», nasıl yapalım? Rica 

ediyorum. (Gürültüler A. P. sıralarından ayağa kalk
malar) 

Etendim, lütfen say in üyelerin yerlerine oturma
larını rka ediyorum- (Başkanın tokmağı vurması) 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Beft o sözüm
le Sayın Başbakana hakaret etmek istemedim. (Gü
rültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müsaade eder mi
siniz Saym Başkan?.. 

BAŞKAN — Saym üyelerin yerlerine oturanlarını 
rica ediyorum. 

Saym Aygün, zatıâliniz de oturun efendim, 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, mft-

saade edin bir şey arz edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, neye müsaade edeceğim? 

Rka ediyorum lütfen yerinize oturun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, arz ede* 

ceğim başka bir mesele var. 
BAŞKAN — Saym Aygün, lütfen yerinize otu» 

ruıt. Grupunnzun tepkisinden, grupun tepkisinden, 
Başbakana, «saygısız» dediğini anladım. 

Dikkatle izleyemediğim için özür dilerim. 
Çok rica ediyorum, «saygısız» Mim geri aldır

mak için saym hatipten de ricada bulundum. Sizden 
de rica ediyorum, lütfen yerinize oturun efendkn» 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, müsaade 
eder misiniz bir şey arz edecegün, 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum* bu mese
leyi hailedeyim. Rka ediyorum. 

Kürsüde hatip var. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, niye mü

saade istediğimizi anlamanız için beni bir dakika din
leyeceksiniz. 

BAŞKAN — Saym Aygün, başka söz dinlemiyo
rum. 

Rica ediyorum, lütfen oturun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Arz edeceğim baş

ka bir mesele var efendim. 
BAŞKAN — Lütfen oturun Saym Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu meseleyle ilgili 

efendim. 
BAŞKAN — Saym Aygün, lütfen oturun. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne söyleyeceğimi 

bilmiyorsunuz efendim. (C H. P. şuralarından gü
rültüler) 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Otur be!.. 
Kürsüde hatip var. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Otar 
be!.. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde hatip var. Rica 
ediyorum Sayın Aygün. 

Saym Aygün, müzakerelerin devamım mı istiyo
ruz, bitsin rai istiyoruz? Rica edîyoruiB, lütfen yar
dımcı olun. 
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Sayın Deniz, Sayın Başbakana, «Saygısız» sözü
nü ifade etmişsiniz, rica ediyorum, bu «Saygısız» 
sözünü lütfen geri alın efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; ben sayın Başkana.. 

BAŞKAN — Sayın Başbakana. 
HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — ..hakaret an

lamında bir saygısızlık sıfatı kullanmadım. Sadece, 
1976 yılında ya da 1975 yılında Meclis Başkanlığı 
seçiminde centilmenlik anlaşmasının mevcudiyetin
den ve buna göre, malum olduğu üzere.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Ondan sonra 
söylediğini söyle, onu söyle. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Oraya gelece
ğim efendim, oraya geleceğim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Den
giz. Rica ediyorum.. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — İzin ve
rin de konuşsun be!.. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Bu centilmen
lik anlaşmasına göre, Meclislerde çoğunluğu elde 
bulunduran partilerce, Meclis Başkanlığının temsil 
edilmesi lâzım geldiği hakkındaki uygulamanın hiçe 
sayılarak, 100 gün müddetle turlar atılıp, Parla
mentonun Başkanını seçmemesine sebep olduğunu 
dile getirmek istedim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Böyle mi söylenir bu? 

SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Zabıtları 
oku, öyle demedin. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Aynen geri 
alacak; zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, Sayın Deniz, sizden 
bir ricada bulundum: Hükümet Başkanına.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Geri alacak 
sözünü. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Senin tehdi
dinle değil. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Konuş
turmuyorsunuz ki.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Öztürkmen.. 
Çok rica ediyorum Sayın Bayraktar, Meclis ora

dan yönetilmez. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sen yönetemiyor

sun. 
BAŞKAN — Sayın Dengiz, siz seçilirsiniz, siz yö

netirsiniz. Rica ediyorum, lütfen oturun. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Beyefendi, zatıâK-

niz o sözü dinlemediniz. 

| BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (Gürültü
ler) 

Sayın Dengiz, sayın Dengiz, lütfen oturunuz efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — İçtüzüğü, usulü tatbik edin beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Ok, siz de Başkanlık yaptı
nız; görevin bu şekilde yapıldığını bilirsiniz. Çok ri
ca ediyorum.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Usulü tatbik edin. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, çok rica ediyorum, 
bu sözü geri alın, meseleyi bitirelim. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Sayın Baş-
I kanım, değerli arkadaşlarım, ben tekrar ediyorum: 
I Sayın Başbakana hakaret anlamında bir söz söyle

medim, hakaret kastıyla bir sözüm yok. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sözünü geri al 
yoksa seni orada konuşturmam. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Senin tehdi
dinle sözümü geri almam. Geri alacak sözüm de yok-

I tur zaten. 
BAŞKAN — Sayın Özçelik, lütfen, rica ederim. 
Sayın Deniz, «Saygısız» demediğinizi kabul edi

yorsunuz; teşekkür ederim. 
Buyurun efendim, konuşmanıza devam edin. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Bakanlar Ku
rulu üyeleri ne zamandan beri kürsüye hücum edi
yorlar? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sözünü geri alsın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, çok 
I rica ediyorum. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Hava Kuvvet-
I leri Kumandanlığına tayin konusunda da Sayın De-
I mirel'in siyasî çıkar düşüncesi vardır. 

Onbinlerce devlet memurunun ve öğretmenin 
sürgüne uğratılmasında; binlerce Danıştay kararı-

I nın uygulanmamasında; haksızlıkları nedeniyle, Dev-
I let Hazinesinden yüz binlerce liranın tazminat ola

rak ödenmesinde kimin ve neyin menfaati olduğu 
I açıktır. 

TRT'nin başındaki Karataş'ın, bağımsız mahke
melerin kararlarıyle ve kanunlar gereğince Genel 
Müdür sayılması mümkün değildir. Kanun tanımaz 
bir adamın TRT Genel Müdürlüğü makamını işga
lindeki marifete Başbakanın göz yumması, memle
ketin, milletin ve demokratik rejimin mi, yoksa Sa
yın Demirel'in mi menfaatine olduğu açık seçik or-
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tadadır. Sanki, bu adam TRT'nin başından giderse 
ülke batacakmış gibi, sayın Demirel bir Şaban'dan 
vazgeçememiştir. 

Elbette ülke batmaz ama; Sayın Demirci'm ve 
Partisinin batacağı muhakkaktır. 

Başbakan, gerek kendi eliyle ve gerekse bakan
ları, üst kademedeki bazı bürokratları ve bazı vali
leri eliyle, Türkiye'de demokratik rejimin büyük öl
çüde yara almasına ve başka rejim özlemlerinin 
dile getirilmesine sebep olmuştur. 

Bakanlar görüyoruz, devlet olanaklarını partisi
nin menfaatine kullanmazsa rahatsız oluyor. Devle
tin vasıtaları, vatandaşın hür düşünce ve kanaatine 
baskı aracı olarak kullanılıyor. Valiler görüyoruz, 
partizanlıkta efendileriyle yarış halindeler. 

Bir Malatya Valisi var, ilin bir kısım işlerini ta
kip etmek üzere Ankara'ya geliyor; dönüşünde, ba
sın aracılığıyla Malatya halkına, «Bakanlar, bakan
lıklar Malatya'ya hizmet getirmek istemiyor. Çünkü 
Malatya halkı siyasî tercihini yanlış yapmıştır; bu 
tercihi gözden geçirmekte yarar vardır» diyor. 

Gördünüz mü siz Valiyi? Efendilerinden aldığı 
emir üzerine, Malatyalıların siyasî tercihini değiştir
meye çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 13 Şubat 1977 tarihinde, 
seçim bölgem Malatya'nın Arapkir ilçesinde Beledi
ye Başkam seçimi yapılacaktı. Adalet Partisi bir 
Devlet Bakanını Arapkir'e gönderdi. Bu sayın ba
kan Malatya Valisiyle el ele vererek ilin greyderle
rini, buldozerlerini seçimden 4 gün önce Arapkir'e 
sevk etti. Arapkirli hemşerilerimin yıllardan beri 
anlatmaya çalıştıkları dertleri bu seçim vesilesiyle 
anlaşılmıştı galiba; ama, Adalet Partili Sayın Dev
let Bakanının ve Malatya Valisinin bir şartı vardı: 
Oylar Adalet Partisi adayına verilirse, Arapkir hal
kının istediği hizmetler hemen gelecekti. Neyse ki, 
Meclisimizden çıkan, mahallî seçimlerin ertelenme
siyle ilgili kanun Arapkir Belediye seçiminden 2 gün 
önce yürürlüğe girdi de seçim yapılmadı. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, lütfen toparlayın 
efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Şimdi, bu kür
süden, Adalet Partili Sayın Devlet Bakanına ve Ma
latya Valisine sesleniyorum; İnsan şerefi, haysiyeti, 
vicdanı ve ahlâkı adına sesleniyorum: Seçim arife
sinde Arapkir'e sevk ettiğiniz vasıtaları, hizmet ta
mamlanmadan lütfen geri çekmeyiniz. Böyle bir şey 

yaparsanız, size, Arapkirlilerin ağır sözleri olacaktır. 
Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisi ve O'nun Ge

nel Başkam bu Hükümetle seçime gitmeyi, işte bu 
kadar basit menfaat oyunlarım kullanabilmek için 
istiyor. Adalet Partisinin ve Başbakanın kafasında 
seçim değil, oyun vardır. 

Bugün artık Türk vatandaşının görüşü odur ki, 
Demirel Hükümeti, içinde bulunulan bunalıma 
çare bulamayacaktır. Çare bir yana, aslında Hükü
metin kendisi başlı başına bir bunalımdır, bunalı
mın kaynağıdır. 

Sayın Demirel hâlâ Hükümeti bozmanın veba
linden bahsediyor. Asıl ağır vebal, bu Hükümetin 
devam ettirilmesindedir. Bu gerçeği görmeyenlere, 
millet, oyuyle cevap verecektir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deniz. 
Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık Bütçesinin tü

mü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmakta
dır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunda ona
yınızı alacağım: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim: 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

Lira 
Genel Yönetim ve Destek Hiz-> 
metleri 72 213 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.» 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bakanhklararası İşbirliğini Sağ
lamak 62 615 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 372 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

111 
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MİT MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Peog.) Lira 

111 MİT İstihbarat Hizmetleri 582 720 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil" 
mistir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 2 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.» 
Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU 
GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇESİ 

111 Millî Güvenlik Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 4 353 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 107 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil" 
mistir. 

DEVLET PERSONEL 
DAİRESİ BÜTÇESİ 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 10 652 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Devlet Personel Eğitiminin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi 5 880 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 165 000 
BAŞKAN -— Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU 
GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz-
metleri 8 063 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-* 
mistir. 

111 Nükleer Enerji Alanında Bilim
sel ve Teknik Araştırma ve Uy
gulama 143 281 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 4 901 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle, Başbakanlık Büt
çesinin görüşmeleri son bulmuştur. 

Bütçenin, ülkemize ve mensuplarına kayıra olması
nı dilerim. 

B) DEVLET PLANLAMA 
TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet Planla
ma Teşkilâtı 1977 Akçalı Yılı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Hükümet?... Bu konuda sayın Erbakan, siz 
mi temsil edeceksiniz Hükümeti?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKANI (Konya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim yerinize. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Şahısları ve gruplar adına söz alan sayın üyeleri 

okuyorum: Adalet Partisi Grupu adına sayın Faik 
Kıi'başlı, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Re
şat Aksoy, Demokratik Parti Grupu adına sayın 
Özer Ölçmen, Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu adına 
sayın Ahmet Türk. 

Kişisel olarak: Sayın Sabri Tığlı, sayın Osman Ay
kut, sayın Hüseyin Erçelik, sayın Hasan Özçelik, sa-
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yın Kemal önder, sayın Ekrem Kangal, saym Fahri 
özçelik, sayın Kadir Özpak, sayuı Mikail İlcin, sa
ym Veli Bakirli, sayın Mehmet Özkaya, saym Osman 
Karaosmanoğlu, saym Etem Eken ve saym Nedim 
Korkmaz ile saym Tufan Doğan Avşargil söz iste
mişlerdir. 

İlk söz Adalet Partisi Grupu adma saym Faik 
Kırbaşk'da. 

Buyurunuz sayın Kırbaşlı. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur
dur) — Sayın Başkan, saym miilfetvekifleri; 1977 Malî 
Yılı Bütçe Kanun Tasarısının, Adalet Partisi Grupu 
adına Devlet Planma Teşkilâtı ile ilgili görüşlerini 
belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Cümlenizin de malumları olduğu veçhile, bilhas
sa İkinci Cihan Harbini müteakip, millî ekonomiler 
açısından olduğu kadar, dünya ekonomisi yönünden 
de çok ciddî etütlere, tartışmalara, çalışmalara konu 
teşkil eden az gelişmişlikten kurtulma sorunu, ülke
lerin sosyo - ekonomik alanda karşılaştıkları meselele
rin daha karmaşık bir hal alması, bugün önem ve ta
zeliğini yine de bütün şiddetiyle muhafaza etmektedir. 

Bu sebepledir ki, bir yandan az gelişmişlik, geri 
kalmışlık sorununa ışık tutan akademik çalışmalar 
yapılırken, diğer taraftan da, konu, siyasal alanda ve 
devletler arasındaki ilişkilerde dahi çeşitli yönleriyle 
tartışılmakta, çare arama, bulma ve bunların tatbik 
edilmesini sağlama ile birlikte, kalkınmanın önündeki 
çetin engellerin aşılması, darboğazların giderilmesi, 
meselelere akılcı ve bilimsel yollardan yaklaşarak 
bunları bir bütün içinde mütalaa etmek suretiyle, be
lirli hedefler doğrultusunda bu meselelere çözüm 
yolları bulmak için büyük çabalar sarf edilmektedir. 

Yine, bildiğiniz gibi, bizde de 1950 ile 1960 yılları 
arasında geçirdiğimiz kalkınma hamlesi ve tecrübe
lerini müteakip, 1961 Anayasası ile birlikte, kalkınma
mızın anayasal ve hukuk düzeniyle tayin ve tespit edil
me yoluna gidilerek, kalkınmanın hangi çerçeve içe
risinde ve ne yoldan yapılacağı. Anayasanın 41 ve 
129 ncu maddelerinde açık ve kesin bir hükme bağ
lanmıştır. Buna göre, kalkınmanın vasfı ifade edil
miştir. Bu vasıf, iktisadî, sosyal ve kültürel olacak
tır. Kalkınma, demokratik yollarla gerçekleştirilecek
tir. Kalkınmada, mutlaka bir plana bağlı kalınacak
tır; katlanmada, diğer taraftan, planın hazırlanması, 
yürürlüğe konması, uygulanması, değiştirilmesi ka
nunla düzenlenecektir. 

Anayasa, saydığımız prensipleri getirmekle, sade
ce planlı bir kalkınmayı teminat altına almamış; aynı 

zamanda kalkınmanın demokratik yollarla gerçek' 
leştirileceğmi de söylemek suretiyle, kalkınmayı baha
ne ederek, demokratik rejimin dışında bir yolla kal
kınmayı düşünenlere de mani olmak istemiştir. 

Diğer taraftan, Türkiye'de model olarak alman 
plan ve onun tatbikatı ve bu modelin temelinde kar* 
ma ekonomi yatan Prensip olarak, plan, yine cüm* 
lenin malumu okluğu veçhile, kamu sektörü için em
redici vasfına karşmk, özel sektör içm yol gösterici 
bir mahiyet taşır ve bu sebeple de plan stratejisi, de
mokratik ve karma ekonomi düzeni içerisinde, sosyal 
adalet prensiplerine uygun gelir grupları bölgeler ve 
sektörler arasa dengeli hızlı ve devamlı bir kalkın
mayı hedef olarak almıştır. 

Her defasında söylediğimiz gibi şu nokta iyice 
bilinmelidir ki. plan ve programların kamu kesimi 
için emredici oluşu, bu ilkenin kesinlik ve esneklik 
kavramlarını bağdaştırmadığı anlamına gelmeyeceği 
gibi, şüphesiz, özel kesim için yol gösterici oluşu da, 
bu ilkenin, devletin, özel kesime yön vermeyeceği 
veya banların ekonomik faaliyetlerini memleket men
faatleri yönünden hiç bir şekilde düzenlemeyeceği 
anlamına da gelmez. Kısacası, Türk planlaması, de
mokratik bir planlama olup, merkezî bîr planlama 
Be uzaktan ve yakından hiç bir ihşkisi yoktur ve kal
kınma yolunda Türk Milletinin tercihlerini aksettiren 
bir planlamadır. 

Ancak, plan ve programların emredici, yol göste
rici, yön verici ve düzenleyici hükümleri hiç bur za
man, Anayasa düzeni olan ve serbest piyasaya daya
lı karma ekonomi kurallarına ayları olamaz veya da
ha açık ifadesi ile, demokrasinin veya piyasa eko
nomisinin merkezî bir planlama amayışıyle bağdaş
tırılabileceği gibi örtülü çabalar, kurallar dışı bir re
jimin ve kalkınmanın öncülüğü de burada yapılamaz. 

14 yıh aşan planlama dönemi göstermiştir ki, yu
karıda izah ettiğimiz plan anlayışı ve çözüm yolu, bi
limsel temellere dayanan bir ekonomik yöntem olarak 
uygulanmış, geliştirilmiş ve iyi neticeler elde edilmiş
tir ki, bu sayede Türkiye, ekonomik ve sosyal kal
kınma yönünden, geri kalmış memleketler grupundan 
çıkarak, birçok tarzı ile ifade edildiği ölçüler içerisin
de, gelişmekte olan memleketler safında yer almış bu
lunmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gayri safî 
millî hâsılanın artış hızı, ortalama 6.7 olarak gerçek
leştirilmiş olmasına karşılık, İkinci Beş Yıllık Plan
da % 7 olarak öngörülen büyüme hızı, ortalama 
% 7.2 ile plan hedeflerini aşmıştır. Bu hususta, 1962-
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1976 plan dönemine ait plan tatbikatı ile ilgili bir
kaç noktayı daha belirtmekte fayda mülâhaza edi
yoruz, Şöyle ki, meselâ, gayri safî millî hâsıla, 58 
müyardan 650 milyar Türk lirasına - sabit fiyatlarla 
tabiî - fert başına düşen millî gelir, 150 dolardan or
talama 900 dolara yakın bir seviyeye; sanayimizin 
gayri safî milK hâsıla içindeki yeri % 13'ten 20'yi 
aşan bir miktara, - gene, sabit fiyatlarla - sabit ser
maye yatırımları 1963'te 12 milyar civarında iken, 
1976 yılında 150 milyara, üretim 8,5 milyon tonu -
genel manada hububat üretimi - aşağı -. yukarı 10 
milyon ton aşarak, 18,5 milyon tona; elektrik ener
jisi 3,5 milyar kilovat/saatten 19 milyar kilovat/saate; 
kâğıt üretimi, 80 bin tondan 340 bin tona; gübre üre
timi - sadece fosfatlı gübreyi burada söylüyorum -
160 bin tondan 625 bin tona; şeker üretimi 340. bin 
tondan 1 milyon tona; çimento üretimi, 2 milyon ton
dan 12 milyon tona; petrol üretimi de, 3 milyon ton
dan, 14 milyon tona ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu arada şunu ifade edeyim ki, Adalet Partisinin 
hâkim bulunduğu ve Hükümet ettiği dönemlere ait 
rakamları burada ifade etmek istersek, bu rakamla
rın içinde, Adalet Partisinin hizmetlerinin karşılığı 
olanların payları çok büyüktür. 

Görülüyor ki, oldukça hızlı kalkınan, güçlü, bü
yük bir Türkiye doğmaktadır ve Türkiye, ilmî tabiri 
ile sıçramasını yapmış, hızını almış, istikametini ta
yin etmiş bir ülke haline gelmiştir. Fakat, geçen 10 
yıllık dönemde Türkiye'nin '% 7 kalkınma hızının 
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, hızla artan nüfu
sun yarattığı istihdam ve refah sorunu, işgücünün 
% 65'inin tarımda çalıştığı ve tarımın, millî gelirimi
zin % 30'unu sağladığı halde, millî gelirimizin 
% 23'ünü meydana getiren sanayide ise çalışan top
lam nüfusun % ll'inin çalıştığı ve hızla artan nüfu
sumuzu tarım alanında tutmak imkânı olmadığı ve 
müstakbel Ortak Pazar ilişkilerimiz ve dış ticaret 
dengemiz bakımından ortaya çıkan gerçekler Türki
ye'nin sanayileşmeye daha fazla hız ve daha fazla 
ağırlık vermesini zorunlu kılmış, bu yolda hakikaten 
son iki yıldır ve gelecek yılı da içine almak üzere, bü
yük _ve ciddî tedbirler alınmış, adımlar atılmış, yatı
rımlara da yer verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, genel manada, dengeli kal
kınma içerisinde yer alan bölgelerarası dengesizliğin 
kaldırılması sorunu, sosyal adalet, fırsat' eşitliği, âdil 
millî gelir dağılımı ve insan haysiyetine yaraşır asga
rî yaşama seviyesi gibi, hiç kimsenin karşı çıkamaya
cağı ekonomik ve sosyal kavram ile, buna bağlı de
ğerlerin gerçekleştirilmesi ile sıkı bir ilişki halindedir. 

Millî, bütün ve tek bir plan anlayışı, planlama tek
niğinin geçerliğini muhafaza etmekle beraber, sadece 
sektörel seviyede makrodenge anlayışı içerisinde ya
pılan planların, millî gelir, istihdam seviyelerinde ba
şarılı görünseler bile, bölgelerarasındaki dengesizlik
leri gidermedikleri düşünülerek, birçok memleketler
de denenmiş fizikî ve yersel ağırlığı olan planlar, böl
gelere has, bölgesel damga taşıyan planlamalarla 
birçok başarılar sağlanmaya başlanmıştır. 

Bizde de bu anlayışa paralel olarak yapılan etüt, 
proje, plan ve nihayet yatırım çalışmalarını takdirle 
karşılıyoruz. Çünkü, refahın tabana yayılması ve 
bölgelerarası dengesizliklerin kaldırılması, planlama
da en önde gelen, hedeflerin, gerçekleştirilmesi ica-
beden hedeflerinden birisidir. 

Bununla beraber, geçirdiğimiz planh dönemlerin 
basanları ile, ileriki yıllara aktardığı çözüm bekleyen 
sorunların havasında, bizi üzerinde durmaya ve dü
şünmeye sevk eden noktaları açıklamayı da kaçınıl
maz bulmaktayız. 

Bunların en önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
bilhassa mevcut düzeni değiştirme amacında araç 
olarak alman halk sektörü yaratma düşüncesidir. Bu
nun üzerinde durmayı çok faydalı buluyorum. 

Bütün çabalara rağmen - kendim dahil - henüz 
belli bir tarifi bile bulunamayan, nasıl ve hangi yol
larla gerçekleştirileceği, üretimden tüketime, finans
manından pazarlama ve kâr dağıtımına kadar hangi 
esasların uygulanacağı, nasıl ve kimlerin idaresinde yer 
alıp, söz sahibi olacağı dahi karanlık olan halk sektö
rünün, mevcut Anayasadaki, kamu ve özel sektörden 
oluşan Türk ekonomisine nasıl monte edileceği haki
katen bugün için Türkiye'de aklı eren herkesi düşün
dürmektedir ve eğer bu düşüncenin altında - kanaati
mi söylüyorum -. sosyalist bir düzen getirme fikri 
yatmıyorsa veya onun bir basamağı yapılmayacaksa 
- gene kanımı söylüyorum - bu, düpedüz, ütopyayı 
projelendirmekten başka bir şey değildir. Kaldı ki, 
ekonomiye canlılık getirecek yerde, korku, endişe, ağır
lık getiren, bu gibi kalkınma planlarımızın anayasal 
esprisine ters düşen ve zaman kaybına sebep olacak 
olan modelleri denemeye de Türkiye'nin, tecrübesi iti
bariyle, tahammülü yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile ilişkileri önemli bir tarzda aktüa
litesini muhafa etmektedir. Bu bakımdan, Türkiye -
AET ilişkileri, Türkiye kalkınma şartlarına göre ye
niden mutlaka gözden geçirilmeli, hem siyasal alanda 
ve hem de içe dönük ekonomik alanda gerekli, kesin 
ve köklü tedbirler mutlaka alınmalıdır^ 
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Kamu İktisadî teşebbüsleri, Türkiye'de kârlılık ve 
daloyısıyle kaynak yaratma yönlerinden devamlı ve 
ciddî bir güçlük içinde bulunduklarından, bu kuru
luşlara her yıl önemli ölçüde bütçe transferleri zo-
runluğu ortaya çıkmaktadır. Bu kuruluşlar, hızla de
ğişen günün ekonomik ve sosyal şartlarına uyabilecek 
kanunî idarî ve ciddî bir bünyeye kavuşturulmalıdır. 

Türk sanayi politikasının bugün için en önemli 
sorunu enerji sorunudur. Her ne kadar bu yolda da 
büyük ve ciddî teşebbüs ve başarılı yatırımlara yer 
verilmiş ise de, kanımız odur ki, enerjiyi süratle, 
ucuz, devamlı ve talep edildiği kadar temin edilebi
lecek tarzda millî bir enerji politikası güdülmesinde 
Türkiye'nin büyük menfaati vardır. 

Son sosyal, siyasal olaylar göstermiştir ki, dün
ya siyaset ve ekonomik dengesinde yerini ve varlığını 
idame ettirebilmesi için, Türkiye'nin, ağır sanayi kal
kınma prosedürü içinde bir harp sanayii kurması zo
runluluğu vardır. Bu sebeple, konunun realize edil
mesi için mevcut girişimlere hız verilmesi kanaatin
deyiz. 

İhracatımızın artırılmasına rağmen, Türkiye'nin 
dış ticaret açığının önemli surette büyüme istidadı 
dövizdarboğazı yaratmakta, kalkınmamızı ve plan 
bütünlüğünü aksatacak tarzda ciddî tedbirlere ihtiyaç 
hissettirmektedir. 

Ekonomimizde tarım işçileri hariç, sosyal güven
lik sahası teminata kavuşurken, artan nüfusla birlikte 
istihdam sorunu ve enflasyon, alman başarılı tedbirler
le hafifletilmesine rağmen, önemini, ağırlığını ve cid
diyetini muhafaza etmektedir. 

Bilindiği gibi, kalkınmamızın temel ve vazgeçil
mez belgeleri olan plan ve programları sektörel ve 
makro dengesi içinde hazırlayan Devlet Planlama Teş
kilâtının izleme ve koordinasyonla ilgili faaliyetleri 
istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Geçen seferki top
lantımızda da aym tarz ile söylemiştik: Projelerin 
öngörülen zamanda, öngörülen maliyette ve program
da tespit edilen karakteristikte tamamlanması, darbo
ğazların giderilerek, neticeye ulaşılması esastır. Plan 
uygulamasının aksaması, milyarlarca liralık yatırım
ları sürüncemede bırakmakta ve millî ekonomiye za
man, döviz kaybettirme ve maliyet bakımından bü
yük zararlar tevlit etmektedir. İzleme ve koordinas
yonla ilgili yetki ve sorumlulukların çok ciddî esas
lara bağlanması şarttır. 

Bu sefer, 1977 yılının yatırım politikasında, geç
miş yıllann tatbikatı gözönüne alınarak, yatırımların 
sektörel dağılımında ağır sanayi yatırımları ile, Türk 

ekonomisinde bünyesel değişiklik yaratarak, onun ta
rımsal yapıdan sınaî bir yapıya kavuşturacak projele
re ağırlık verilecek yeni düzenlemelere gidilmiş olma
sını iftiharla ve tasviple karşıladığımızı belirtmek is
terim; fakat şunu da işaret etmek isteriz ki, tarımsal 
üretim bakımından kendimize yeter hale gelmekten 
öteye giderek, iç talebi fazlasıyle karşılamanın dışın
da, ihraç edilebilir arz fazlası yaratılmasında büyük 
faydalar vardır. Bu, Türk ekonomisi bakımından çok 
önemli gördüğümüz bir denge unsurudur, 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Devraldığımız 
1975 ile, kendisinin hazırladığı 1976 plan, program ve 
bütçeleri büyük bir sorumluluk ve hizmet şuuru için
de tatbik eden Hükümetimiz, siyasî ve iktisadî her tür
lü handikaplara rağmen, aldığı olumlu ve ciddî ted
birlerle memleketi mal sıkıntısından, kuyruklardan 
uzak, fiyat yükselişleri ve enflasyon hızı bilhassa 1974 
yılına nazaran kısmen durdurulmuş olarak, plan he
deflerini de aşan bir başarı ile sona erdirilmiş bulun
maktadır^ 

1977 yılının hedefleri ise şunlardır: % 8,2 kalkın
ma hızı, 70 milyar dolarlık gayri safî millî hâsıla, fert 
başına 1 000 dolarlık millî gelir, 200 milyar Türk li
ralık bir yatırım, 2,5 milyar dolarlık ihracat, millî ge
lire katkısı tanmınkini aşan ve ağır sanayii içerisine 
alan bir hamle yılı. Fakat şu bir hakikattir ki, kalkın
manın en büyük teminatı, siyasal ve ekonomik istik
rardır. Eğer bir ülkede siyasal çekişmeler huzur bo
zucu, bıktırıcı, bedbinlik yaratıcı ve hatta demokratik 
parlamenter rejimi tehlikeye düşürücü bir hal alma 
istikametinde ise ve o ülkede işçi - işveren münâse
betleri ve çalışma banşı olumlu amacından saptırıl
ma görünümünü veriyorsa, mükemmel plan ve prog
ramların en iyi niyetlerle tatbikata konulması halin
de dahi istenilen neticeye ulaşılması mümkün değil
din 

Sözlerimi bağlarken, Devlet Planlama Teşkilâtı
nın özel önemi dikkate alınarak, hizmetin gerektirdi
ği vasıfta eleman sağlayabilmesi ve çalıştırabilmeği için 
- içlerinden gelen birisi olarak - bu Teşkilâtın perso
nel rejimi ile ilgili, bilhassa ücret konusundaki sıkın
tılı problemlerinin süratle halledilmesi lâzımdır. Bu 
konu üzerinde Hükümetimiz hassasiyetle durmalıdır. 

Bu vesile ile bir hususa daha işaret ederek sözleri
mi bitirmek istiyorum. 

önümüzde Dördüncü Beş Yıllık çalışmalannm 
neticeleri elimizdedir, Meclise gelecektir; bu tamdır 
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veya değildir; fakat ne olursa olsun, yeni bir görüşün, 
yeni bir esprinin büyük bir Türkiye yaratma gayretle
rinin Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışmaları içerisinde 
gayet ciddî, olumlu ve edindiğimiz tecrübelerin ışığın
dan geçirilerek Meclise getirilmesinde fayda vardır. 
Bunun gerektiği ağırlıkta ve ciddiyette - çalışma bakı
mından söylüyorum - getirilmediği takdirde, Mecliste, 
bu senenin de seçim yık olduğu düşünülerek, çok bü
yük değişikliklere ve tartışmalara uğrayabileceği de 
izahtan varestedir. Bu nokta üzerinde Hükümetimiz 
de, Meclisimiz de ciddî olarak durmalıdır. 

1977 yılı Bütçesinin Devlet Planlama Teşkilâtına, 
Hükümetimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olması di
leğiyle, Yüce Meclisin sayın üyelerine Adalet Partisi 
Grupu adına saygılar, sevgiler sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşh. 
Sayın arkadaşlarımız, bu .suretle, sabah çalışma bö

lümü süremiz sona ermiştin 
1977 Malî Yılı Bütçe görüşmelerine kaldığımız 

noktadan devam etmek üzere, saat 15.00'te toplanıl
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saaü : 13.33 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

m. GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — 1977 Malî Ydı Bütçe Kanun Tasa
rısının görüşmelerine kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 

Sayın Komisyon?. Yerini aldı. 

Sıra, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerin
deki gruplar adına yapılan konuşmalarda idi; Ada
let Partisi Grupu adına konuşma yapılmıştı; söz sı
rası MiIH Selâmet Partisi Grupu adma Sayın Reşat 
Aksoy'da. 

Buyurunuz Sayın Aksoy. 

M. S. P. GRUPU ADINA REŞAT AKSOY 
(Konya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekille
ri; 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle, 
MiUî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce, konuştuğumuz mev
zuun ehemmiyetini birkaç kelime ile özlüce tebarüz 
ettirmeye ihtiyaç duyuyorum. 

Bilindiği ve Plan içerisinde de sarahatle ifade 
edildiği gibi, plandan maksadımız, Anayasanın öngör
düğü üzere, milletimizi dünya milletleri ailesinin 
eşit haklarına sahip şerefli bir üyesi yapmak, muasır 
medeniyete erişmesi ve hatta muasır medeniyetin 
üzerine çıkarmak gayesi için hazırlanmasıdır ve yine 
planın sadece iktisadî bir plan değil, iktisadî, içtimai 
ve kültürel kalkınmayı ihtiva eden bir plan obuası 
gerekmektedir. 

Soylu bir insanı, büyük bir tarihi ve gayesi olan 
necip milletimizin emrine tahsis edilen planın ruhun
da, insanın eşya ve hadiselerin altında ezilmesi ye-
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rine, eşya ve hadiselere hâkim olması ve onu refah J 
ve huzuru için kullanmasının bulunması şarttır. 

Bize göre plan, milletimizin millî ruh, tarih ve si
yaset şuuru ile yoğurduğu, maddî ye menevî bütün 
varlığına, imaretine, ticaretine, sanatına, ziraatine ve 
insanına sahip çıkma işidir. I 

MilM planlar taklitçilikle asla barışmaz ve bağda
şamazlar. Kapitalist ve sosyalist temel düşüncele
rine dayalı materyalist kafalardan süzülen planlar, 
HuHetimtzi, memleketimizi ve menfaatlerimizi be- I 
der etmeye, necip milletimizi aslî kıymetlerinden 
koparıp eritmeye matuf, ruh ve muhtevası ile taklit- I 
çi, kopyacı planlardır. Bu tür taklitçi planların he
defi, büyük milletimizin tarihi seyrini değiştirmek, 
onu az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke yaftasıyla 
damgalamak kastına bağlıdır. I 

Plan ile milletimizi bir hedefe götürmek istiyo
ruz. Bu hedef, milletimizin, bütün tarihte lâyik ol
duğu; «Yeniden Büyük Türkiye» hedefi olmalıdır. 
«Yeniden Büyük Türkiye» nin tahakkuku için mil
lî ruhun canlanması şarttır. Zamanımızın müsaade
si tahtında planımızın temel stratejisini özlü çerçe
veler içerisinde toplamaya çalışalım. 

Milletimize hizmet etmek, onun işini yapmak isti
yorsak, millî ruhu canlandırmamız gerekmektedir. 
Bunun canlandırılması için birinci faktör, ahlâk ve 
maneviyattır. Ahlâk ve maneviyat, var olmak sava
şım kazanmış ve kazanmaya müstahak milletlerin 
temel görüşüdür. Bugün Türkiye bir komünizm teh
likesine yuvarlanmanın eşiğine gelmiş, biz hâlâ ma-
terya&st zihniyetlerle bunu önleyeceğimize inanıyo- I 
ruz, 

Komünizm zaten materyalizmin ta kendisidir, I 
kapitalizm gibi, siz, ister kapitalist, ister sosyalist ol- I 
sun, materyalist donelerle muhakemeye başladığı- I 
mz zaman komünizme varırsınız. Materyalist done- 1 
lerin en ideal çözümü komünizmdir. Bu hakikati hiç I 
bir zaman değiştiremezsiniz; ama materyalist done- I 
lerin kendisi yanlış olduğu için, onun neticeleri de I 
yanlıştır. Bu bakımdan, planımızda maneviyatçı ve I 
ahlâkçı olmaya mecburuz Ahlâk ve maneviyatı plan I 
stratejimizin 1 numaralı belkemiği yapmaya mecbu- I 
ruz. I 

{ çe gönül ve işbirliği içerisinde el ele vüriirülebihne-
si için, iç bansın bir an evvel gerçekleştirilip muha
faza ve geHştirilmesinde büyük gayret sarfetmeliyiz. 

Asıl mühim olan, planın milletçe benimsenmesi
dir. Planın milletçe benimsenerek, topyekûn seferber
lik halinde kalkınmanın yapılabilmesi için, devlet -
Millet kaynaşmasının tekâmülü, plan stratejimizin 
özünü teşkil etmelidir. Kalkınmayı fitten gerçekleş
tirmek için, bu milletin büyük potansiyelini aynı 
noktada toplamalıyız. Devlet ve millet yek vücut 
olmadıkça, hiç bir kalkınma olamaz. Bugün hepi
miz çok iyi biliyoruz ki, 2,5 milyonu yurdumuzda 
ve 1 milyonu da dış ülkelerde olmak üzere, 3,5 mil
yon memleket evlâdımız işsizdir. Bu 33 milyon iş
siz bir günde meydana gelmedi. Bu, vaktiyle 300 bin 
idi, soma 500 bin oldu, soma 1,5-2 milyon ve daha 
sonra 3,5 milyon oldu. Bugüne kadar birbiri ardın
dan iktidara gelip giden liberal ve solcu görüşlerin 
tabiî bir eseridir bu acı tablo, önemli olan, bugüne 
kadar işsizliğin üst üste artışı karşısında bu meseleyi 
nasıl çözeceğimizi idrak etmektir. 

Türkiye, çok ciddî olan işsizlik meselesinin bu 
gidişatına artık, «Dur» demelidir. Hazırlanmakta 
olan yeni Dördüncü Beş Yıllık Plan'da işsizlik mese
lemiz bütün ciddiyetiyle ele ahnıp, köklü tedbirlere, 
uzun vadeli de olsa gidilmesi zarurettir. Bu bakım
dan, Türkiye'deki büyük sanayi patlaması bu mese
leye kesin çözüm getirmek için meydana gelmiş, isa* 
betti olduğu kadar, memnuniyet verici büyük bir 
hadisedir. 

Fert başına gelir artışı ölçüsü olabilmesi ve ce
miyette saadet, huzur, selâmet ve adaletin teessüsü 
için fiyat istikrarının sağlanması, plan stratejimizin 
başlıca gayelerinden olmalıdır. Bunun teessüsü için, 
de her şeyden önce, israfların önlenmesi, verimlili
ğin artırılması, faizciliğin terk edilmesi, her türlü 
istismarcdupn ye tefeciliğin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Türkiye'nin temel meselelerinden biri de, fert ba
şına millî gelirin düşük olmasıdır. Ülkemizde her
kese refah istiyoruz, huzur istiyoruz. Yılların ge
tirip biriktirdiği bir fakirlik var. 217 ülke arasında 
52 nci sıraya düşmüşüz. Bu noktadan, milletimizin 
çalışkanlığı, ülkemizin zenginliği ve tarihimizin şe
refi üe mütenasip bir noktaya çatabilmek için hepi
mizin bütün gücüyle gayret göstermesi gerekmekte* 
dir. Az gelişmişliği ve geri kalmışhğı yaftalaştıranla-
ra söylüyorum: Biz böyle bir şey tanımıyoruz. Bizi, 
dünyanm yeni yeni bilinen yörelerindeki yeni yeni 

Plan stratejimizin ikinci esası olarak, sağlam bir 
mUti bünyeyi temin etmek şarttır. Bunun için, içti
maî sulhu, iç barışı sağlamalıyız. 41 milyon insanın, 
inançta birbirinin kardeşi obuası ve bu kardeşliği yü
rekten duyması esastır. Kalkınma hamlesinin mület-
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uyanan ülkeleriyle aynı sıraya koyup, az gelişmiş ve
ya gelişmekte olan ülkelerden saymaya çalışanlar, 
Batı dünyasının dümen suyundaki liberal ve solcu 
görüş sahipleridir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda, tarihimize ve mil
letimize yakışır, korkusuz olduğu kadar tam hesabı 
olan ciddî kararların alınmasında düşüncelerimize 
ışık tutacak planın esas ruhunu şöylece ifade edebi
liriz: Biz, bin yıllık tarihinde Büyük Türkiye'yi kur
muş ceddimizin ve milletimizin devamıyız. Kısa bir 
dönem içinde tökezlemiş ve dara düşmüş olsak 
da, «Büyük Türkiye»yi yeniden kurmak azim ve aş
kını içimizde taşıdıkça, dünya milletleri arasındaki 
tarihî yerimizi alacak ve «Lider Türkiye»yi yemden 
kuracak plam yapabiliriz. 

Plan stratejimizin bir diğer esası da, teşkilât, zih
niyet ve mevzuatta inkılâptır. Devlet kuruluşumuz
dan başlayarak, teşkilâtımızı mutlaka yepyeni duru
ma getirmeye mecburuz. Bugünkü bünye ile mua
sır milletler arasındaki yarışta mesafe almamız im
kânsızdır. Sanayide yeni ve büyük hamleler mevzuat 
engellerini ortadan kaldırmakla mümkün olabilir. 
Bugünkü mevzuat, maddî ve manevî kalkınmamız
da süratli kalkınmaya karşı kurulmuş bir tuzaktan 
ibarettir. Bürokrasi aşılmalı, mevzuat yenilmelidir. 

Plan stratejimizde, bölgesel ve zümresel denge
sizliğin kaldırılması yaygın kalkınmamızda esastır. 
Bizim temel görüşümüz millî görüşte, Anadolu'da 
kalkınma ne devletle, ne de mutlu azınlıkla olma
yacaktır, bölgesel kalkınma şirketleriyle sağlanacak
tır, Anadolu insanı da kalkınmaya iştirak edecektir. 
Millî, güçlü, süratli ve yaygın kalkınma, topyekûn 
Anadolunun kalkınmasıyla mümkündür. Bu vatan 
hepimizindir. 

Kalkınma planlarında, coğrafî dengesizlik kırıl
malıdır. Fabrikalar iki şehirde toplanıp, 65 şehir, 
karasabanın arkasına terk edilemez. Bunda kim ki
me kabahati atacak? Liberal görüşün devrinde bu 
böyleydi de, öbürünün solcu görüşün devrinde öyle 
değil miydi? Aslında, bu iki görüş de, birbirinden 
çok farklı bir çizgi üzerinde yürümediler, yürüye
mezler de; çünkü, materyalist görüşün sahipleri ha
ristir ve bencildir. Dördüncü Beş Yıllık Planda dik
kat edilecek hususlardan biri de, şüphesiz budur. 

Aslında, coğrafî dengesizliğin ayağı kırılmış 
atıl Üçüncü Beş Yıllık Plan, icraatçı millî bir ruh 
ile harekete getirilirken, Cumhuriyet tarihinin en bü
yük sanayi hamlesi başlamış, maddî kalkınmanın 
temelleri Anodulunun dört bucağına bol bol dağı

tılmıştır. Dikkatle ve insafla bakan bir göz, bu muh
teşem sanayi hamlesinin başlamasında ve Anadolu-
yu sanayi eserleriyle bezemesinde ilk adımın millî 
görüş sahipleri tarafından atıldığını görecek, libe
ral ve solcu görüşlerin hüsranını sezecektir. Biz, 
imanlı Türk milletinin evlâdıyız. 

Kalkınmadaki zümrevî dengesizlik de, bu şerefli 
milletin kara banandandır. Türkiye'de gelir dağılı
mı, fırsat eşitliği dağıhmı son derece dengesizdir; 
bunları bir anda düzeltmek mümkün değildir. Mü
him olan, bunları düzeltmek için idarei maslahatçı 
bir gidişle değil, köklü tedbirler ve azimle mesele
lerin üzerine eğilmektir. Zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapmak için üç beş kişinin, ferdî olarak, 
bir milleti sömürdüğü liberal görüş zümrevî denge
sizliğin müsebbibi olur da, yine üç beş kişinin kol-
lektif olarak bir milleti sömürdüğü solcu görüş, 
zümrevî dengesizliğin müsebbibi olmayacak mı? 

Bir defa, şunu kesinlikle belirtelim ki, liberal ve 
solcu görüşlerin belli bir insan tarifleri dahi yoktur. 
Onlara göre insan, son derece basit ve sadece bir 
mideden ibarettir. Halbuki, insan, yüreğinden 
tırnağına kadar bilinmelidir. Benim, yürekleri iman 
dolu milletime sadece midesinden bakanlar elbette 
ona hiç bir plan hizmeti götüremezler. Zümrevî den
gesizliklerin kalkması için Dördüncü Beş Yıllık 
Plan çalışmalarına, milletimizi çok iyi tanıyıp ve 
doğru tanımlayarak başlanmalıdır. 

Bugün Üçüncü Beş Yıllık Plan devremizin sonun
cu yılındayız; daha önceki düşüncelerimizin bir mah
sulü olarak hazırladığımız planlardan, Üçüncü Beş 
Yıllık Planın da sonundayız. İcraata getirebildiği
miz ve tatbikatım sağlayabildiğimiz kadarıyla, yeni 
hazırlayacağımız Dördüncü Beş Yıllık Planla bağ
lantı kurmuş olacağız. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi, gerek çok kısa 
vadelerle muhtelif hükümetlerin gelip gitmesi, ge
rek gelen her hükümetin Üçüncü Beş Yıllık Plan 
ruhuna paralel veya aykırı program ve tutumlarıyla 
planın tatbikatında önemli aksamlar olmuştur. Ağır 
sanayi hamlesinin başlatılmasıyla Üçüncü Beş Yıllık 
Plan heder olmaktan kurtarılmıştır. Bütün tarihimiz 
boyunca aziz mîlletimize en hayırlı hizmetleri yapanlar, 
hep inananlar olmuştur; bugün de en hayırlı hizmetleri 
inananlar yapmaktadır. Tarihin yeniden canlanmasına 
kısa bir dönemde de olsa şahit oluyoruz. İşte bu se
bepledir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan heder olmak
tan kurtarılmış, atıl kalan ruhu ve maddeleri hare
ket ve tatbikat kazanmış, Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük sanayi hamleleri başlatılmıştır. 
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Birinci Beş Yıllık Planın anahedefi, Türkiye'de 
kalkınmayı bir plana bağlayabilmek, gayri safi mil
lî hâsılayı belli bir seviyeye çıkarmak, belli bir kal
kınma hızını gerçekleştirmekti. İkinci Beş Yıllık Pla
nm anahedefi, ikmal edilmemiş olan ve geri kalmış 
bulunan sanayisinize öncelik vermek suretiyle, gayri 
safi millî hâsıla içinde sanayiin payım artırmaktı. 
Üçüncü Beş Yıllık Planm anahedefi ise, ağır sanayii 
kurmaktır. Yatırım mallarının ve ara mallarının üre
tim sanayiini geliştirmek, makine yapan makineyi 
yapmaktır. Yani, bugün gerçekleştirilmiş bulunan 
sanayi hamlesi, Üçüncü Beş Yıllık Planın anahedefi-
dir. Tatbikata konulmasıyla, Türkiye'miz çok kıy
metli yıllarını heder etmemiş oldu. Üçüncü Beş Yıl
lık Plan, motor, aktarma organları, iş makineleri, 
takım tezgâhları, elektro mekanik sanayi, elektronik 
sanayi ve ağır makine ve teçhizat fabrikalarının ku
rulmasını emretmektedir. 

Başbakanlıktaki tarihî sanayi haritasınm perde
si 26 Temmuz 1976'da muhterem Necmettin Erba-
kan tarafından aralanırken, artık, Türkiye'nin ağır 
sanayi hamlesi başlamış, millî, güçlü, süratli, yay
gın kalkınmaya kesin karar verilmiştir. 

Kesinlikle belirtelim ki, artık, kalkınmamızda 
millî görüş devri başlamış bulunmaktadır. Taklitçi
lik bırakılmalıdır. Hem manevî, hem de maddî kal
kınma beraberce yapılmalıdır. Montaj sanayii terk 
edilerek, hakiki sanayi kurulmalıdır. Fabrika kuran 
fabrikalar kurulmalı, makine yapan makineler ya
pılmalıdır. Sömürü değil, herkese refah esas alınma
lıdır. Anarşi içinde değil, huzur içinde kalkınma 
planlanmalıdır. Artık, «Lider Ülke Türkiye» çağma 
geldik; Batı dünyası kendi başının çaresine baksın. 

7 nci İslâm Kongresi göstermiştir ki, Türkiye Or
tadoğu ülkelerinin tarihî bir ağabeyi olduğu gibi, 
sanayi asrı olan asrımızda, Ortadoğu Ülkelerinin 
önderi ve lideridir. Batı dünyasının, Ortadoğu ülke
lerine yeniden lider olmak imkânımız karşısında 
kapıldığı telâşı yanlış yorumlayan bedbahtlar, maale
sef bu yüce milletin hizmetinde olduğunu unutarak, 
kendilerini Batı dünyasına adamış zavallılardır. 

«Yeniden Büyük Türkiye»yi kurmak için, Dör
düncü Beş Yıllık Plana şu 4 fil ayağını mutlaka mon
te etmeliyiz. Bu fil ayakları: 

1. — Manevî kalkınma, 
2. — Hakikî kalkınma, 
3. — Herkese refah, 
4. — Lider ülke Türkiye'dir. 

Plana ve Devlet Planlama Teşkilâtına bu ruh ve
rildiği takdirde, Planlama Teşkilâtı milletimize lâyık 
canlılığa kavuşmuş olacaktır. Devlet Planlama Teş
kilâtının müessiriyeti mutlaka artırılmalı ve bölge
lere yayılmalıdır. 

İsrafı önleyici ciddî tedbirler alınmadıkça, sö
mürüye karşı savaş kazanılamaz. İsraf, bir bakıma 
kendini kabul ettirmiş olan bir sömürüdür. 

Ortak Pazar ile imzalanmış olan Katma Protokol, 
halihazır durumu ile Türkiye'ye bir fayda sağlamak 
şöyle dursun, sadece sanayileşmemizi engelleyen, ta
rımı köstekleyen tahditler getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gidişle, ekonomik 
faydaların sağlanacağı yıllar boşuna geçirilip, ideo
lojik bakımdan Türkiye'yi Avrupa potasında eritme-
devresi başlıyor ve daha rahat bir sömürme ortamına 
gidilmiş olunuyor. Kesinlikle hatırlatalım ki, «Avru
pa Ortak Pazarı» diye diye, bir Avrupa devletinin 
içinde erlime çabası boşuna bir gayretten öteye geç
meyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Müslüman ülkelerle mü
nasebetlerimiz geliştirilerek, planlı kalkınmamıza 
yeni bir dengenin getirilmesi bir zarurettir. Planlama 
Teşkilâtımız, bu ülkelerin planlamalarım, kalkınma 
planlarını yakinen takip etmeli ve bu ülkelerin plan
lama teşkiiâtlarıyle sıkı bir işbirliği kurmalıdır. As
lında bu bir tercihtir : Pazar olarak mı kalacağız, 
kendimize yeni pazarlar mı bulacağız? Bu kararlı ter
cihin yapılması şarttır. Birçok tesisleri, Müslüman 
ülkelerle anlaşma, müştereken veya mamullerin ken
dilerine satılacağı anlaşmalar yapılarak daha büyük 
kapasiteyle kurulması, d olay isiyle daha rantabl iş
letmeler halinde tesis etmek mümkün olacaktır. Bu 
ülkelerde komple tesis kurmamız mümkündür ve bu 
imkânlarla planlı kalkınmamıza yeni dengeler getir
mek ve sanayi hamlemizi süratle geliştirmek müm
kün olacaktır. 

Dünyanın bugünkü durumunda, Ortadoğu'da 
meydana gelen şartlardan faydalanarak kalkınmamı
za yeni imkânlar sağlamak ve halihazır büyük avan-
tjlardan faydalanmak mümkündür. Biz, Ortak Pa
zar denilince, ticari ikili anlaşmaları anlıyoruz, yok
sa, Avrupa'nın kapitalist ve sosyalist ülkelerinin için
de erime, siyasî olarak onlara katılma şeklinde asla § 

anlamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, iki dakikanız var. 
REŞAT AKSOY (Devamla) — İllâ, bu bakımdan 

siyasî katılmanın ağır basacağı bir Ortak Pazar ara
nıyorsa, hizmetçi olarak Avrupa pazarı içerisinde 
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ertmekiense, lider olarak, Müslüman ülkelerin Or
tak Pazarında Ortadoğu ülkelerini toplamayı ve bat
ta «Üçüncü Duaya» nın bap olmayı tercih etmeli
yiz. Şuna inanıyoruz ki, Türkiye, Ortak Pazar ile 
dengesiz münasebetlerini artırmaya zorlandıkça, ken
disi için en emin ve garantili yerini, Müslüman ül
kelerle kuracağı ortak pazar içerisinde bulacaktır. 

Müslüman ülkelerle münasebetler artırılır veya 
bir ortak pazar kurulursa, dünyanın en güçlü sam
b a devletlerinin bile bu ülkelerden talep ettiği ser
maye bizim olacaktın Ortadoğu ülkeleri içinde tek
noloji ve personel açısından en güçlü oton Türkiye, 
bir sanayi merkezi olarak Ortadoğu ülkelerinin sa
nayi liderliğini yapacaktır. Müslüman ülkelerle ku
rulacak münasebetlerde Türkiye, Avrupa'nın ve Ba
tı ülkelerinin pazarı olmaktan kurtulacak, diğer mil
letlerin gözünü diktiği Ortadoğu'daki pazarı kendi 
emrinde bulacaktır. Avrupa'ya işçi transferini yavaş
latacak, hatta durduracak; istihdam' imkânını kendi 
ülkesinde sağlamış olacaktır. Enflasyonu önleyici en 
güçlü istihsal imkânlarına kavuşmuş bulunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, sizin üç dört sayfa da
ha yazınız var elinizde. Rica ediyorum, lütfen son 
cümlelerinizi söyleyin efendim. 

REŞAT AKSOY (Devamla) — Müslüman ülke
lerle, büyük yararlar gördüğümüz ortak pazarın za
ruretine en bariz bir örnek olması noktasından, 42 
Müslüman ülkenin İstanbul'da tarihî bir buluşma 
şeklinde tertiplediği 7 nci İslâm Kongresinin vardığı 
ekonomik ve teknolojik karar yeter sanıyoruz. Bu 
bir tarihî karardır. Bîr an önce tatbikat safhasına 
getirilmesinde aziz milletimiz için büyük yararlar 
ummaktayız. 

Amerika'nın silâh... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, siz sayfa devam et

tiriyorsunuz. Ben sizden ricacı oldum, lütfen son 
cümlenizi söyleyiniz efendim, lütfen süre geçti za
ten. 

REŞAT AKSOY (Devamla) — Peki, bağlıyorum. 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Planlama Teşkilâtı 

Bütçesi münasebetiyle yaptığım bu konuşmayı ta
mamlarken, bu Bütçenin Planlama Teşkilâtına ve 
aziz milletimize hayırlı olmasını temenni eder, bütün 
Planlama Teşkilâtı mensuplarına millet hizmetinde 
hayırlı ve başarılı çalışmalar diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 

Özer ölçmen'de. 
Buyurunuz Sayın Ölçmen. 

f D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi hakkında De-
[ mokratik Parti Grupunun görüşlerini arz etmek üze

re huzurunuzdayım. 

Yalnız, kısa maruzatıma başlarken şunu ifade et
mek istiyorum ki, bu ydki Bütçe vesilesiyle Grupu-
muz adına yapacağımız konuşma, klasik ve alışılagel
miş 20 dakikayı doldurmak için bazı fikirlerin ardar-
da sıralandığı bir konuşma olmayacaktır. Çünkü, 
özellikle Devlet Planlama Teşkilâtının, bu Hüküme
tin yönetimi altındaki Bütçesinin, klasik bir bütçe 
tenkidi biçiminde deştirihnesme imkân görmüyoruz. 

Bizim görüşümüze göre, Planlama Teşkilâtı Dev
letin beynidir; Planlama Teşkilâtı, Hükümetin bey
nidir. Hükümetler siyasî birer organdırlar, on
lar siyasî kararlar üzerinde yetkilidirler; Meclisler 
tarafından ve milletten vazife almışlardır. 

Onların teknik yönde mücehhez kılınmasını, tek
nik yönde danışmanlık görevini de yapmak üzere 
Devlet Planlama Teşkilâtı kurulmuştur. Bu Teşkilât, 
beş yıllık planları hazırlar, yıllık programları hazır
lar ve hükümetin teknik çalışmalarında yol gösterici 
olurlar; ilmî bazı verirler, ilmî temeli gösterirler. 
Maalesef, özellikle bu Hükümet devrinde» Hükü
metle Planlamanın ilişkisi kalmamıştır. Bu Hükü
met, Devlet Planlama Teşkilâtı 8e hem fiilî, hem or
ganik bağım koparmış bir hükümettir. O bakımdan, 
çıkıp da» burada Devlet Planlama Teşkilâtı hakkın
da, Hükümetin planlaması hakkında ciddî tenkitler 
yapmayı zait addediyoruz, bir. 

Bu Hükümetin bahanesi şudur, bu fiilî ve organik 
bağların kopmasında : «Efendim, Planlama Teşkilâ
tında yetkili noktalarda oturan kişiler sol görüşün 
sahibidirler» 

Olabilir; bizim kanaatimiz de, Devlet Planlama 
Teşkilâtında belli noktalarda oturan arkadaşların eko
nomik görüşlerinin sol olduğu istikametindedir; De
mokratik Parti de böyle inanmaktadır, böyle olduğu
na kanidir; fakat bu görüşü beğenmediğini söyleyen 
Hükümet madem bu zevatla çalışamayacaktır, niçin 
bu kadroyu değiştirmemektedir? Hem onları yerinde 
oturtacak, hem Devletin Planlama Teşkilâtı olacak, 
onlar bu görüşün sahibi olacaklar, Hükümet onlardan 
aykırı görüşte olacak, sonra da kamuoyuna ve Mec
lislere, birlikte çalışılıyormuş intibaı verilecek; böy
le şey olmaz. Bu, devlet ciddiyetiyle, hükümet etme 
ciddiyetiyle bağdaşamaz. 
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Devlet Planlama Teşkilâtıma bu. Hükümet içinde I 
ve bu Hükümetin icraatı içinde hiç bir teknik ağır
lığı katmamıştır ve Devlet Planlamamın görüşlerine 
riayet edilmemektedir bu Hükümet tarafından. 

Nasıl edilsin, edildiğini nasıl tahmin edelim biz 
yani? Bir bütçe hazırlıyor bu Hükümet; son anda, 
«denkleşti, bağlandı» derken, Hükümet parçalanma
sın diye, tarafların birbirine verdiği tavizle 16 mil
yar İkaya yakın - son 12 saatte - gider konuluyor 
Bütçeye, bir partmin seçim yatırımları için. Sonra 
da, biz de kalkıp burada binler hanesine kadar, yüz
ler hanesine kadar, onlar hanesine kadar rakamla
rın münakaşasını yapıyoruz. Yok böyle şey. Bütçe 
hazırlanışı tekniğinde, devlet ciddiyetinde yok böyle 
şey. Son anda taviz olarak konmuş karşılıksız 16 
milyar... 

Bununla bitmiyor, «Sen misin bunu yapan?» di
ye bir ortağa sinirlenen öbür ortak, kendi seçim ya- I 
tınmları için 6 milyar lira ekliyor bu sefer Komis
yonda. 

Ptantamanın bu konuda müspet mütalaası var 
mı, Planlama bu 16 milyarla, 6 milyarın, yani 22 
mayamı kaynağının neresi olacağım söyledi mi Hü
kümete, «Bu kaynak bulunabilir» dedi mi? Demedi 
de, niye geliyorsunuz burada Planlama Bütçesini ] 
müzakere ettiriyorsunuz bize? I 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bunlar dört başlı 
Hükümet olduğu için böyle oluyor. I 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ondan sonra, I 
«£0fr adet projeler; 280) milyarlık b» projelerden sağ
lanacak gelirler...» 

Beyefendiler, burada yıllık bütçe konuşuyoruz, I 
bir yılın hesabım konuşuyoruz; yirmi yıbn değil. | 
Yirmi yıllık perspektifleri, bir ydda yapılacakmış gi
bi halka, kamuoyuna, televizyonlardan vaz etmeler... 

Ekonomik Kurul Başkam Sayın Başbakan Yar
dımcısı buradalar; kendilerinin pek sevdiği bir konu ] 
vardır, örnek olarak onu vermek istiyorum : «Ter
mik santraller yapacağız» I 

1974'ten beri, Halk Partisiyle hükümetlerinden 
beri termik santreller yapacaklarından bahsederler. 

REŞAT AKSOY (Konya) — Evet, evet, 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Evet, evet, mü̂  

hendis arkadaşım, hemşerim, başınızı salamayın, bu
nu sizüı bilmeniz lâzım. 

Yapılacak termik santraller, yıllar önce ortaya 
konmuş 600 megavatlık bir eğitim santralidir beye
fendiler; sadece eğirim gayesiyle yapıbyor. Sayın Er-
bakan*ı dinleyen de, Türkiye'de atom bombası yapı- | 

I yoruz zannedecek. Hem de, yirmi yıl soma biteceğim 
duyuyorduk, dört beş sene evvel. 

Ne olmuştur yani? Bunu, «Termik santraller ya
pacağız diye, Türkiye'de atom bombası yapıyormuş 

I hissini vermeye ne gerek var yani? Hesap içinde ko-
1 nuşahnt, kitap içinde konuşalım. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Tunçbi-
lek'le Seyitömer'in haline bir baksınlar. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bütçenin haline 
bakın!. Söyledik; burada cevap veren falan çıkmadı. 
Sadece kamu iktisadî teşebbüsleri için 81 milyar lira 
ayırmışsınız. Planlama mı ayırdı bunu? 19 milyarı, 
sadece, kamu iktisadî teşebbüslerinin borcu, açığı; 
4,5 milyardan 19 milyara çıkarmışsınız bir sene için-

I de kamu iktisadî teşebbüslerinin açığını ve 62 milyar 
I da bunlara işletme sermayesi öngörmüşsünüz. Nere-
I den karşdanacakmış bu 62 milyar lira? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Suudî Arabis
tan'dan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Dış borçlardan, 
I dış proje kredilerinden 25 milyarı sağlanaeakmış, 
I 20 milyar lirası da Devlet Yatınm Bankasından sağ-

lanacakmış. Yar mı Devlet Yatınm Bankasının 20 
milyar lira finansman imkânı, kamu iktisadî teşeb-

I büslerine verecek? Kaç liradır Devlet Yatınm Banka-
I sının kaynak yaratma imkânı? Dört, bilemediniz beş 

milyar uradır. Nereden gelecek öbür milyarlar? Sos-
I yal Sigortalara işçilerden kesilen primlerden, memur-
1 kırdan yıllardır kesilen, «Size tatil kredisi vereceğiz, 

size ev kredisi vereceğiz» diye memurlardan kandırı-
I larak kesilen ve karşılığından bir kuruş menfaat gör

medikleri MEYAK kredilerinden verecektir. 
Bu mudur Devletin Planlama Teşkilâtı? Böyle mi-

I dır bu Hükümetin planlama zihniyeti? 
I Daha bir sigara fabrikası kurmaktan âciz, sigara 

yapmaktan âciz hale getirdiniz Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini. Tütünümüz var, dünyanın en iyi tütünleri; 

i kâğıt fabrikamız var, filtre yapmaya muktediriz; 
I Türkiye'de hâlâ kaçak Amerikan sigarası içiliyor. 
I Bırakın siz denizaltı yapmayı, motor fabrikası yap-
I mayı, tayyare yapmayı ve yabancı memleketlere tay

yare satmayı da, önce sigara yapın Türk tütününden. 
I (C. H. P» sıralanndan alkışlar) Bunlar inşallah yapıhr. 

Biz, yapılan her müspet işin arkasındayız; bir ta-
I şın üzerine bir taş dikeni alkışlarız, tebrik ederiz, 
{ arkasından gideriz. Biz, yıkıcı muhalefet örneği ver

meyiz, yapılanlan takdirle anarız, yapılmış olanları 
I da takdirle anıyoruz; ama, yapılamayacak, yapüma 

imkânı olmayacak şeylerle milleti kandırmaya da hiç 
I birimizin hakkı yoktur. 
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«Uçak fabrikası yapacağız yabancı memleketler
de» diyor Sayın Erbakan. «Kayseri'de nakliye uçağı 
yapacağız» diye ilân edildi Senato seçimlerinden ev
vel. Birkaç defa anlattım burada, zatıâliniz de Al
manca bilirsiniz, Spiegel Dergisini okumuşsunuzdur 
her halde; onun bir Alman firmasına nasıl ihale edil
diğini. Hayatında uçak değil, maket dahi imal etme
miş 50 kişilik ufak bir atelyeye, «Kayseri'de nakliye 
uçağı yaptıracağız» diye ihaleler verildi; Alman ba
sınında çıktı, rezaleti duyulunca mani olundu. 

Durum bu merkezde iken, kendi Ordumuzun, 
Hava Kuvvetlerimizin uçaklarına lastik bulmak için 
ambargo konusunda Amerika ile kavga ederken, ya
bancı ülkelere uçak yapmayın da, önce Türkiye'de 
yapalım beyefendiler. 

Traktör : Her şeyden evvel % 80'i tarım ürünle
rinden geçinen bir milletiz. Maalesef, bundan hâlâ 
kurtulamadık. Sanayi hamlesine evet; yapalım, kur
taralım kaderimizi toprağa bağlamaktan. Bunda 
hemfikiriz, ama ne yapalım? Sadece partili arkadaş
lar, çeşitli partilere mensup milletvekilleri biiiyorlar-
dır kendi seçmenlerinden, kendi köylerinden gelen 
hemşehrilerinden; Türk köylüsü, Türk çiftçisi, kendi 
parası ile traktör alamaz haldedir Türkiye'de; kara
borsada traktöre 50 - 60 bin lira fark binmektedir. 
Ziraî Donatım Kurumu, Ford traktörlerinin monta
jını yapıyordu, onu da alıp verdiniz Hema Hoîding'e. 
Hangi Hema Holding? Sayın Erbakan çok iyi hatır
layacaklardır. Konya'da «Dişli kutu fabrikası kuru
yorum» deyip, bir gece içinde fabrikasını Konya'dan 
söküp Polatlı'ya getiren R Sayın Demirel'in arkadaşı 
olduğu söyleniyor, bilmiyorum arkadaşı mı değil mi -
Emin Hattat'ın holdingi. Hema Hoîding'e verdiniz, 
Ziraî Donatımdan alıp... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yok öyle bir 
şey. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — «Söyleniyor» de
dim, ben bilmiyorum, söyleniyor. Aksini Sayın Ge
nel Başkanınız ispat edebilir, «Benim alâkam yoktur 
Emin Hattat ile» diyebilir. Şevket Demirel de söyle
yebilir, Hacı Ali Demirel Bey de söyleyebilirler. 

Her halükârda, olmasa bile, bunun verilmesi sadece, 
bir facia. Ziraî Donatımdan alınmış Ford traktörleri
nin Türkiye tevziat mümessilliği, Emin Hattat'ın He
ma Holding'ine verilmiş. Ne yapıyor o da, gidiyor, 
Anadolu'da bayilikleri açık artırma ile satışa çıkar
mış... 

Traktör, karaborsada 50 - 60 bin lira. Dingilli 
Fordlarda 150 - 200 bin liraya çıkmış, Mersedes oto
büslerde 300 - 400 bin lira karaborsa farkı var. 
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Asıl bunları önleyelim, bunları önleyin. Nasıl ön
lenecek bu karaborsa? Oturduğu yerde, bir telefon
la 100 bin, 200 bin vuranların kârlarım önleyelim. 

Şimdi, bu durumda... «Efendim, bu planlamanın 
başındakiler solcu, bunlarla çalışamıyoruz» bahanesi
ni anlamıyorum. Ya, onlarla birlikte çalışmaya çalı
şır, - şimdiye kadar değiştirmediğinize göre, rıza gös-
teriyorsanîîz, onlarla birlikte oturur çalışır - onların 
gösterdiği raporları ka'Ie alırsanız; yok, çahşamaya-
caksanız - ki, şimdiye kadar yapmanız gerekirdi -
«Sizin görüşleriniz bizim görüşlerimize uymuyor, sizi 
değiştiriyoruz, bunları getiriyoruz» derdiniz. Bunları 
demediğinize göre, buraya gelip de Planlama bütçe
sini müzakere etmeye, plan varmış gibi, program var
mış gibi, siz plana programa uyuyörmüşsünüz gibi, 
burada gelip, ciddî bütçe müzakeresi yapmaya hakkı
nız yoktur. O bakımdan, ben de tenkitlerimi burada 
kesiyorum. 

Yeni Beş Yıllık Planı görüşürken, Demokratik 
Partinin Dördüncü Beş Yıllık Plan hakkındaki fikri
nin ne olduğunu, hangi konularda ne fikirler beyan 
edeceğini o zaman arz edeceğiz. 

Saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Adına sa

yın Ahmet Türk'te. 
Buyurunuz saym Türk. (C.H.P. sıralarından alkış

lar) 

C.H.P. GRUPU ADÎNA AHMET TÜRK (Mar
din) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde Grupu-
muzun görüşlerini arz edeceğim. 

Yüz yılımızın en belirgin özelliğinden biri, hiç 
kuşkusuz bütün az gelişmiş ülkelerin uyanışıdır. Az 
gelişmiş ülkeler giderek daha fazla bilinçlenmekte ve 
kalkınma alanında büyük adımlar atma gereğini 
daha iyi kavramakladır. Bu bilinçlenme ile birlikte, 
kıt olan ekonomik ve sosyal kaynaklarını en verimli 
bir şekilde kullanabilme, kalkınmanın planlama yön
temleri ile gerçekleştirebilme fikri ağırlık kazanmak
tadır. Böylece, planlama, kaynaklarının en akıllı bir 
şekilde kullanılmasına, yönlendirilmesine ve bilinçli, 
tuiarlı devlet müdahalesine olanak sağlayan bir yön
tem olarak değerlendirilip, benimsenmektedir. Bugün, 
artık planlama, geliştirilen yöntemler ve tekniklerle 
belli bir felsefe ve anlayış olarak kalkınmanın en 
önemli vazgeçilmez aracı olmuştur. Birleşmiş Millet
lerin, bu yüzyılı kalkınma yüzyılı ilân etmesini dik-
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kate alırsak, günümüzde planlamanın bütün dünyada 
artan önemini daha iyi anlayabiliriz. 

Planlı kalkınma, kendiliğinden ortaya çıkan bir 
olgu değildir. Planlamanın gelişmesi «Bırakın yapsın
lar, bırakın geçsinler» diye adlandırılan serbest piya
sa anlayışının iflası anlamına gelmektedir. Ekonomik 
karar ve kaynaklara müdahale etmemeyi ve herşeyi 
başı boş bırakmayı öneren liberal felsefe, bugün en 
eski savunucuları olan Batılı kapitalist ülkeler tara
fından bile terk edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiyemizde ise, 1930 
yıllarında sanayi planları ile düzenleyici, yönlendirici 
fonksiyonu yanında, devletin ekonomik hayatta iş
letmeci Olarak girdiğini görüyoruz. Bu politikanın 
etkisi ile 1930 -• 39 yıllarında bazı temel sanayilerin 
kurulmasına olanak sağlanmıştır. 

Türkiye, 1950 - 1960 yılları döneminde ise, yü
rütülen liberal politika ile ekonomik ve sosyal buna
lım eşiğine gelmiştir. Ekonomik politika gündelik ge
reksinmelere göre ayarlanmış, kıtlıklar doğarken eko
nomik kaynaklar da israf edilmiştir. 

Bu istenmeyen tecrübeden sonra Türkiye, kalkın
masını planlı bir şekilde yürütmeyi kararlaştırmış, bu 
karar, Türkiye Cumhuriyetinin temel özelliklerinden 
biri haline gelmiştir. Anayasamız 41 nci maddesi ile 
«İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik 
yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla, millî tasarrufu 
artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği 
önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarım yapmak 
Devletin görevidir» hükmünü getirmiştir. Anayasamız, 
plan hazırlanmasında ve uygulanmasında gözetilecek 
temel prensipleri de açıklıkla belirlemiştir. 41 nci 
maddesi de, «iktisadî ve sosyal hayat adalet, tam ge
lişme esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre dü
zenlenir» hükmü ile, planlı kalkmma hedefleri ve il
keleri ile birlikte Devletimizin temel ilkeleri olarak 
saptamıştır. 

Yukarıda açıklamalardan anlaşılacağı gibi, Tür
kiye'de kalkınmanın planlı yürütülmesi hem anayasal 
bir zorunluk, hem de demokrasimizin bir teminatıdır. 

Anayasamızda belirtilen hedefler doğrultusunda 
hazırlanan planlarda toplumun bütün bireylerine kal
kınmada hisse düşer. Hükümetlerin planlama üzerin
de keyfiliği önleyici tedbirler alındığı takdirde, ülke
nin demokratik yolda kalkınması sağlanabilir. Keyfî 
idare, plansız programsız yatırımlar, kalkınmayı kı-
sırlaştırdığı gibi, demokratik düzeni de yok eder. 30 
Eylül 1960 tarih ve 91 sayılı yasa ile yürürlüğe giren 
Devlet Planlama Teşkilâtı 1963 - 1967, 1968 - 1972, 
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1973 - 1977 Beş yıllık kalkınma planlarını hazırladı. 
15 yıllık plan tecrübesine rağmen, keyfî idare, parti 
ve şahsî çıkarları doğrultusunda yapılan hareketlerle, 
kalkınma planlan beklenen işlevleri yerine getirmedi. 

Hele, 22 aylık Cephe İktidarı döneminde Türkiye 
siyasî, sosyal ve ekonomik bunalımlara itildi. Ayrı ay
rı ideolojide olan partiler, çıkarları doğrultusunda, 
temelsiz, programsız yatırımlarda bulundu. Gelişmek
te olan Türkiye'miz, az gelişmiş ülkelerin yanına itil
di. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarımsal kesimde ya
şamakta olan ve düşük bir gelir düzeyinde bulunan 
Türkiye'mizde millî gelir açısında da, bırakın gelişmiş 
ülkeleri, benzer düzeyde olduğumuzu sandığımız ül
kelerde de geride kaldık^ 

Örneğin: gayri safî yurt içi hâsıla içinde tarım ve 
sanayi paylarının 1977 yılında % 25 olması beklenir
ken, hedefine ulaşmadı. İmalat sanayiinin payı 1977 
yılında % 22 dolayında tahmin edilirken, aynı oran, 
1974 yılında Yunanistan'da % 18,6, İspanya'da % 30, 
Yogoslavya'da % 40 civarında idi. 

Sanayi üretiminde kişi başına çelik üretimi 1977 
yılında Türkiye'de kişi başına 74 Kg. tahmin edilirken, 
1974 yılında İspanya'da 372 Kg., Meksika'da 87 Kg., 
İtalya'da 430 Kg. Japonya'da 1 068 Kg. idi. Elektrik 
enerjisi üretimi 1977 yılında Türkiye'de 490 Kwh. 
tahmin edilirken, 1974 yılında kişi başına İspanya'da 
2 703 Kwh., Meksika'da 701, İtalya'da 2 657 Kwh, 
Japonya'da 4 200 Kvvh. idi. Türkiye, gelişmenin ve 
kalkınmanın göstergesi sayılan millî gelirde de aynı 
düzeyde olduğumuzu sandığımız ülkelerden geridedir. 
Türkiye'de 1977 yılma göre kişi başına gayri safî yurt 
içi hâsıla 847 dolar tahmin edilirken, 1974 yılında 
Yunanistan'da 1 924 dolar, İspanya'da 2 319 dolar, 
Meksika'da 1 025 dolar, Japonya'da 4 048 dolar ola
rak gerçekleşmiştir. 

Türkiye, uluslararası kalkınma yarışında çok ge
ride kaldığı gibi, ülke içinde de dengeli ve bütün top
lum bireylerinin refahını artırmaya yönelik bir kal
kınmayı gerçekleştirememiştir. Kalkınma planlarında 
yer almasına rağmen, gelir dağılımı gitgide bozulmuş, 
belli bir kesimi gelirden en yüksek payı alırken, iş
çi - köylü kesimi güç koşullarda yaşamaya zorlanmış
tır. Kalkınmanın yükü bireyler arasında adaletli bir 
şekilde taşınması gerekirken, bu yük yoksul memu
run, işçinin ve köylünün sırtına yükletilmiştir. Türki
ye'de yaşayan vatandaşın 1/4 gelirin % 03'ünü alır
ken, nüfusun % 06'sını teşkil eden grup, millî gelirin 
% 20'sini almaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, dağılımın bozukluğu bölge-
lerede yansımaktadır. Türkiye nüfusunun % 25'ni teş-
ki eden Doğu ve Güneydoğu, gelirin % 9,9 alırken, 
nüfusun % 8,5'ni teşkil eden İstanbul, gelirin % 14,9 
almaktadır. Bizim, «geri kalmış» diye adlandırdığımız 
illerin çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde bu
lunmaktadır. Senelerden beri Doğu ve Güneydoğu ka
deri ile baş başa bırakılmış, bugüne kadar ciddî hiç 
bir yatırım yapılmamış, Doğu'da yaşayan balkımıza 
ikinci sınıf vatandaş gözü ile bakılmış, Devlet nimetle
rinden yoksun bırakılmış, jandarma dipçiği ite yönetil
mek istenmiştir. Oysaki, planlı kalkınmanın amacı, 
bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek, millî gelir 
dağılımını ayarlamak ve böylece ekonomik ve sosyal 
huzuru sağlamaktır. 

Adalet Partisi, iktidara geldiği günden bu güne 
kadar, planlı kalkınmanın esprisini anlamazlıktan gel
miş, parti ve şahsî çıkarlar, planın, programın hizmet
lerin üstünde tutulmuş, yatırımların belli bir kesimde 
toplanmasına sebep olmuş, bölgeler arasındaki denge
sizliğin giderilmesine olanak bırakılmıştır. Liberal fel
sefenin, «Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler» anla
yışı içinde piyasaya ve özel sektöre dilediğini yapmaya 
ortam hazırlamış, biraderlere hizmet etmeyi halka 
hizmet etmekten önce tutmuştur. 

22 aylık Cephe iktidarı döneminde ise Saym De-
mirel, ortaklarının katkısı ile ülkeyi anarşinin kucağı
na atmış, vatandaşları birbirine kırdırmaya yönelmiş
tir. 

Kanımızca, demokratik ortam sağlanmadıkça, böl
geler arasındaki dengesizlik giderilmedikçe, biraderle
re hizmet yerine halka hizmet anlayışı gelmedikçe, 
Saym Başbakanın deyimi ile, «Büyük Türkiye» yara
tılamaz. 

1976 yılı Bütçesi görüşülürken, «Doğuya hizmet» 
palavraları atıldı. Bir milyarlık fonun Doğu kalkınma
sına ayrıldığı, harcanacağı söylendi; ama bugüne ka
dar Doğulu, hizmet yerine jandarma dipçiği gördü; 
hayvanlarıyle bir odada baş başa yaşamayı gördü. 
«Hizmet» diye yapılan modern cezaevlerini, karakol 
binalarını, memur lojmanlarım ve sefaleti gördü. Böl
geler arasındaki dengesizliği tenkit edenlere bölücülük 
damgası yapıştırıldı. 

Doğu'ya kasıtlı olarak hizmet götürmek istemeyen
ler, o bölgede yaşayan halkımıza ikinci sınıf vatandaş 
gözü ile bakanlar, milliyetçiliği kafatasçılık anlayışı 
içinde görenler bölücüdür, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Türk, 
Değerli arkadaşlarım, grupları adına görüşmeler 

bitmiştir. 
Şahısları adına Saym Sabri Tığlı; söz sırası sizin. 
Buyurun efendim. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Değerli Başkan 

ve Yüce Meclisin değerli üyeleri; Devlet Planlama 
Teşkilâtı bütçesi üzerindeki konuşmama başlamadan 
evvel hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, isminden de anla
şılacağı gibi, Devlet Planlama Teşkilâtı, Türk Ulu
sunun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını 
planlama yöntemi ile sağlamak amacı ile kurulmuş
tur. Görevlerini Anayasa ve 91 sayılı Kuruluş yasa
sından alan Devlet Planlama Teşkilâtının sorunları 
son iki yılda dört başlı MC iktidarının plan anlayışı 
yüzünden hat safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sorunlar anaçizgileriyle şöyle belirtilebilir : 
1. Ekonomik ve sosyal kararların alınmasında 

ve uygulanmasında, etken güçlü kuruluşlar olarak 
özellikle Devlet Planlama Teşkilâtı devre dışına itil
miştir. Başbakanlık içinde kurulan, yasal olup olma
dığı tartışılabilecek birtakım üniteler, Devlet Planla
ma Teşkilâtında büyük araştırma ve emek mahsulü 
oluşturulan kararlan, esaslı gerçeklere dayanmadan, 
politik nedenlerle değiştirmede veya kendi başına ka
rarlar vererek Bakanlar Kuruluna göndermektedir. 
Bu nedenle, Devlet Planlama Teşkilâtı, kuruluşunun 
17 nci yılında tam bir atalete itilmiştir. Oysa, bu ku
ruluştaki mevcut bilgi, tecrübe ve beceri birikimleri
nin kullanılmaz hale getirilişinin sorumluluğu «Plan 
benim dediğimdir» zihniyeti ile hareket eden dört 
başlı MC iktidarının maalesef müspet ilim tahsil et
miş mühendis olan basınındır. 

Değerli milletvekilleri, dört başlı MC topluluğu
nun güya aralarında anlaşarak kurdukları Hükümet 
politikasının bozulması sonucunda, bakanlıklar ken
dilerine özgü, bazen kendilerinin bile içinden çıkama
dıkları bağımsız politikalar oluşturmaya başlamışlar
dır. A. P. li bakanlıklar, M. S. P. li bakanlıklar 
C. G. P. li bakanlıklar, M. H. P. li bakanlıklar ve 
bunları dışarıdan yöneten etkin çevreler ve baskı 
grupları ile bu bakanlıklara bağlt kuruluşlar arasında 
«mutlaka benim dediğim olacak» şeklinde tam bir 
inatlaşma ve kopukluk başlamıştır. Bu olumsuz ge
lişme ise, uzun araştırmalar ve emekle hazırlanan 
planın ve yatırım programlarının tedbir ve politika 
kararlarının uygulanmamasına ya da ters biçimde, si-

I yasal çıkarlar doğrultusunda tatbikine yol açmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, aslolan, programın önce
likle hazırlanması, bütçelerin, programın gelişme den
gelerine göre değerienmesidir. Ancak, MC topluluğu 
tarafından bu yo! tamamen terk edilmiş, bütçeye 
göre program oluşturulması yolu açılmıştır. Kalkın
ma sistemine ve disiplinine tamamen ters olan bu uy
gulama sonucunda ise şu garip tablo ortaya çıkmış
tır : 

a) Bazı kuruluşlara, yatırım gücüne bakılmaksı
zın, altından kalkamayacakları yatırım görevleri ve
rilmiştir. 

b) Buna karşılık, gerçekten yurt kalkınmasına 
katkıda bulunabilecek, istihdam sorununu önemli şe
kilde çözebilecek, yatırım gücü yüksek kamu iktisadî 
teşekküllerine ödenek tahsisi Hükümet içindeki çekiş
me yönünden kasten yetersiz bırakılmıştır. Örnek ola
rak, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1977 yılı ihtiyacı 
81 milyar Türk lirası bütçede verilir görülmüş ise de, 
buna gösterilen kaynaklar sağlıklı değildir ve bu ku
ruluşlar, bütçe yılı içinde programlarını, yatırımları
nı gerçekleştiremeyeceklerdir. Bunu rakamla açıkla
mak gerekirse, uzmanlarca ifade edilen açık, sadece 
KİT'ler için 15 milyar liradır. Bu da küçümsenmeye
cek kadar büyük bir rakamdır. 

Nitekim, ülke aleyhine bu kötü gidişi gören Dev
let Planlama Teşkilâtı şube müdürleri Ocak ayı için
de müşterek bir hareketle, teşkilât müsteşarına yazılı 
başvuruda bulunmuşlardır. 

Bu başvuruda, özellikle Yüksek Planlama Kurulu 
ile ilişkilerde izlenen tutarsız yöntem sonucu ortaya 
çıkan sorunlara çözüm getirilmesi istenmiştir. Ayrı
ca, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluştan ile yatırım 
programlanılın yapılması, uygulanması ve izlenme
sinde teşkilâtın etkinliğini yitirmeye başladığının sap
tandığı, teşkilâtça gönderilen yazıları cevaplandırma
yan, toplantılara katılmayan, yatırım ve tedbir ka
rarlarının uygulanmasına ait bilgi vermeyen - buna 
ait Bakanlar Kurulu kararı vardır - kuruluş ve ba
kanlıkların bulunduğu belirtilerek, Devlet Planlama 
Teşkilâtının etkin biçimde görevlerini yapabilmesi 
için yeni düzenlemeler getirilmesi de talep edilmiştir. 

Bu çok haklı ve yasadan doğan isteklere şu ana 
kadar MC Hükümeti tarafından olumlu bîr cevap 
verilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı
nın halen bir tüzüğü yoktur. 91 sayılı Kanunim 21 nci 
maddesi «Kanun uygulanması ile ilgili hususlar tü
züklerle düzenlenir» demektedir. 
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Demire! ve hükümetleri plan fikrine inanmadık
ları için, bu tüzükleri bugüne kadar çıkarmamışlar
dır. 

Değerli milletvekilleri, Demirel ve hükümetleri
nin, planlı kalkınmaya ve bu hizmeti görmek için ku
rulmuş teşkilâta önem vermediklerinin diğer somut 
delili ise, bu teşkilâtta çalışan, ülkemizin büyük mad
dî fedakârlıklarla yetiştirdiği Planlamaya yıllarını 
vermiş yüksek mühendis, ekonomist gibi, tecrübe ve 
beceri birikimi tartışılmaz elemanların ücret ve sos
yal güvence haklarının emsalleri ile kıyaslanmayacak 
şekilde yetersiz bırakılmasıdır. 

Örneğin bu teşkilâtta çalışan bir uzmanın sözleş
mesi her an feshedilebilir; ya da yenilenmeyebilir. 
Bu halde uzmana ödenecek hiç bir yıpranma tazmi
natı yoktur. Bu, âdeta, «Burada ne çalışıyorsunuz? 
Bir an evvel bırak git. Biz de sessiz sedasız ve gürül
tüsüz sizden kurtulalım ve siyasal çıkarlanrasz doğ
rultusunda işlerimizi yürütelim» demek değil midir? 

Değerli milletvekilleri, bu teşkilâtta çalışanlara 
ödenen ücretlere gelince 17 yıllık planlama tecrübesi 
olan bir uzmana ödenen azamî brüt ücret 13 500 
Türk Lirasıdır. Başkaca hiç bir yan öedeme, ikra
miye vesair hakkı yoktur. Oysa, aynı emsal bir ele
man, hatla onlardan çok daha az yetişmiş bir başka 
eleman, özel değil, kamu kuruluşlarında yan ödeme 
ve diğer imkânlarla birlikte 21 000 Türk Lirası ala
bilmektedir. Bu miktar, 1977 yılında 30 ilâ 35 bin 
brüt Türk lirasına çdtacaktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Tığlı, 
nasıl az yetişmiş? 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Onlara nazaran az 
yetişmiş. Örnekleri var onların. 

Özel kesim ise, bir planlama uzmanına çok daha 
yüksek ücretler ödeyebilmektedir. Bu nedenle, son 
yıllarda değerli Planlama elemanları özel kesime 
gitmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hatta, bu ara
da yeri gelmişken şunu belirtmekte çok büyük fayda 
vardır: Bugün Devletin diğer bakanlıklarında Planla
madan alınmış, birinci derecede olmayıp da, Planla
mada» alınmış birtakım elemanlar vardır, umum 
müdür seviyesinde, müsteşar seviyesinde. Bunlar bile 
çok daha büyük ücretler almaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, süre... 

SABRI TIĞLI (Devamla) — Evet Sayın Başkan, 
bitiyor, bitiyor Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Var sürenı'z; ama ikaz etmek için 
söylüyorum efendim. 
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SABRİ TIĞLI (Devamla) — Evet efendim. 
Her yıl personelin ücret sorunlarının yarattığı 

darboğazlar ile, teşkilâtın içinde bulunduğu görev ko
şulları giderek daha olumsuzlaşmaktadır. Teşkilâttan 
ayrılmalar son iki yıl içinde en yüksek seviyeye ulaş
mışta'. Teşkilâttan ayrılanların ayrılma nedenleri için
de en önemli faktör ücret, sosyal güvence ve siyasî 
baskı sorunudur. Son iki yıl içinde uzman niteliğinde 
altmışa yakın elemanın bu nedenle teşkilâttan ayrıl
ması, Devlet Planlama Teşkilâtının teknik yapışım 
zedelemiştir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdan itibaren özetle 
çizdiğimiz tablo göstermektedir ki, MC İktidarı ül
kenin kalkınması yerine, kısa vadeli siyasî çıkarları
nı gerçekleştirmeye yönelik, uygulamaları tercih et
miştir. Kendi içindeki uyumsuzluk, ülkenin her ala
nında çekişmelere, anarşiye yol açtığı gibi, en önemM 
ekonomik, sosyal sorunların çözümünde de çekişme
ye, giderek başıboşluğa ve her kamu kuruluşunun 
«Ben istediğimi yaparım, nasıl olsa hesap soran yok, 
karışan yok» zihniyetinin doğmasına sebep olmuş
tur; ama değerli milletvekilleri, bir gün gelecek, bü
tün bunların hesabı teker teker sorulacaktır. Şimdi
den, bu şekilde hareket edenlere bunu hatırlatmakta 
büyük fayda vardır; bu hesap kendilerinden mutlaka 
sorulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, süreniz bitti efendim. 
Rica ediyorum son cümlelerinizi söyleyin efen

dim. 
SABRt TIĞLI (Devamla) — Değerli milletvekil

leri, anarşiyi sokakta arayıp, bir türlü bulamayan, 
faili hepsi meçhul cinayetlerin sorumluları, sosyal 
düzeni olduğu gibi, ekonomiyi de anarşiye boğmuş
lar, samimiyetsiz beraberliklerini anayasal kuruluş 
olan Devlet Planlama Teşkilâtını da devreden çıkar
tarak, sürdürmüşlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilâ
tının ayakta tutmaya çalışan bir avuç vatansever, 
bilim ve beceri sahibi uzmanı da, adetâ kaçırmaya 
yönelik iptidaî politikaya son verilmediği takdirde, 
bunun zararı tüm ülkeye olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Tığlı, rica ediyo
rum, bir iki dakika daha sürer orası efendim; beni 
zor durumda bırakıyorsunuz. 

SABRt TIĞLI (Devamla) — Bir dakika bile sür
mez Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum. 
SABRÎ TIĞLI (Devamla) — «Bunlar giderse, 

yerlerine, benden yana iki misli eleman getiririm» 
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zihniyetiyle, «Ben Orduyu yedeksubaylarla da idare 
ederim» görüşü benzerlik göstermektedir; ama böy
le zihniyetlerin akıbeti yakın tarihimizin sayfaların
da bütün açıkhğıyle mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. Fizibilitesiz projelerin, emrivaki Ba
kanlar Kurulu kararlarıyle programlara ithal edilme
sine, yer seçimi etüdü dahi yapılmamış hayalî fabri
kaların, seçim derdi ile yangından mal kaçırır gibi 
paylaşılmasına, partililere dağıtılan ismi var, cismi 
yok sanayi kuruluşları genel müdürlükleri ve yönetim 
kurulu üyeliklerinin dağıtılmasına ve tümü ile israfa 
yol açan bu tablonun adını gelip, hep birlikte koya
lım : «MC pilâvı» Zaten, «Plan değil, pilâv» sizin 
sloganınız değil mi idi? 

Saym Başkan ve değerli milletvekilleri, bütün bun
lara rağmen, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin 
ülkemize ve binbir mahrumiyet içinde bu Teşkilâta 
emek veren tüm değerli mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Hükümet adına zatıâliniz mi konuşacaksınız? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın Nec
mettin Erbakan, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

1977 yılı Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesini gö
rüşüyoruz. 

Bu görüşmeler esnasında kıymetli fikirlerini ser-
detmiş olan arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. 

Daha faydalı çalışmak için ışık tutucu, aydınlatı
cı birçok konuşmalar yapıldı. Bunlardan yararlan
mak vazifemizdir. 

Türkiye planla kalkmıyor. Bundan önce iki plan 
devresi başarı ile tatbik edilmiştir, Üçüncü Plan dev
resinin içindeyiz. Bütün bu planlan merkezî bir teş
kilât olarak Devlet Planlama Teşkilâtımız tanzim 
etmekte ve takip etmektedir. Devlet Planlama Teş
kilâtımız, Türkiye'nin planlı kalkınmasına ait hiz
metleri yürüttüğü gibi, Hükümetimize, konuları ile 
ilgili sahalarda her zaman müşavirlik hizmetleri yap
makta ve Hükümet çalışmalarına daima yardımcı ol
maktadır. 
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Devlet Planlama Teşkilâtı, memleketimizin en 
güzide uzmanlarının toplandığı, yüksek seviyede ye
tişmiş elemanlarını içerisinde, sinesinde toplamış, 
mümtaz bir teşkilâttır. Bu Teşkilâttaki arkadaşları
mız, geceli gündüzlü, idealist bir çalışmanın içinde
dirler. Huzurlarınızda bu Bütçe konuşulurken, ken
dilerine, Hükümetimiz adına teşekkür etmeyi bir va
zife sayıyorum. 

Hemen belirteyim ki, yıllardır büyük fedakârane 
hizmetleri yapan bu Teşkilâtımızın bugün ücret sis
temleri hakikaten eski yıllara nazaran izafî olarak 
aşınmıştır, yetersiz hale gelmiştir. Yeni teknik per
sonel düzenlemesi çalışmalarını yaparken, hepsinin 
önünde ve başında Devlet Planlama Teşkilâtımızın 
ücretlerini de daha tatminkâr bir seviyeye çıkartmak 
vazifemizdir. Ancak, biraz evvel konuşan kıymetli 
arkadaşımızın ifadeleri münasebetiyle belirteyim ki, 
Devlet Planlama Teşkilâtında bugüne kadar ücretinin 
düştüğü yüzünden ayrılan hiç bir arkadaşımız olma
mıştır. Vaki ayrılmalar, sadece terfian yapılan ayrıl
malardır. Bu idealist arkadaşlarımız hakikaten izafî 
bir ücret düşüklüğüne rağmen, fedakârane bir şekil
de, çok kıymetli memleket hizmetlerine devam etme
yi bir görev saymışlardır ve saymaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiyemiz üçüncü 
plan devresini tamamlamak üzeredir. Birinci plan 
devresinde Türkiye «Gayri safî millî hâsıla ve fert 
başına millî gelir itibariyle çeşitli sektörlerdeki üretim 
itibariyle bir plan yapsak, acaba bu planı takip, et
mek, gerçekleştirmek imkânımız olur mu?» sualinin 
cevabını verecek bir çalışma yürütmüştür anahatla-
rıyle ve asıl ağırlık itibariyle. Nitekim, Birinci Plan 
devresi 1963 - 1968 yıllan arasında tamamlanmış; 
Türkiye bu devrede % 7,lik bir kalkınma hızını he
def aldığı halde, % 6,7 lik bir kalkınmayı gerçekleş
tirmiştir. Böylece, planlı çalışma ülkemize girmiş 
oldu. 

tkinci Plan devresinde % 6,7'lik bir kalkınma 
gerçekleştirildi, millî hâsıla artırıldı; fakat, «Bu millî 
hâsılanın yapısı tarımla mı artıyor, sanayi ile mi ar
tıyor, nasıl artıyor?..» sualinin içerisine girilmiştir ve 
tkinci Planda ağırlık merkezi sanayi kalkınmasına ve
rilmiştir. «Millî geliri bu devrede % 7 artıralım; fa
kat daha ziyade, sanayideki üretim artışlarıyle bunu 
tahakkuk ettirelim» temek fikri hâkim olmuştur. Ni
tekim, tkinci Plan devresinde % 7'lik hedef alınmış 
ve bu plan devresinde, 1968 - 1972 yılları arasında 
% 7'lik plan hedefi gerçekleştirilmiştir. 

I Üçüncü Plan devresine başlandığı zaman, «Sana
yi ile bu üretimi artıranın; fakat hangi çeşit sanayi 

I île?.. Tüketim malları mı; lüzumsuz diyebileceğimiz 
I birtakım, hatta jiklete kadar giden, sanayi ile mi, 
I yoksa temel ve ara malları üreten sanayi ile mi ar-
I tıralım?.» konusu gözönüne alınmıştır ve Üçüncü Plan-
I da asıl hedef, temel ve ara malları üretimi, ağır sa-
I nayinin kurulması asıl hedef olarak alınmıştır. 
I Bu plan devresinin dört yılı tamamlanmıştır, şinı-
I di beşinci yılındayız. 

I Bu plan devresinin anahedefi olan ağır sanayi, 
maalesef üç yıllık bir gecikme ile başlatılabiîmiştir. 

I Plan içerisinde, tkinci Plan devresinde, «projeleri ta-
I marnlanmış sayılacağından dolayı, bir an evvel motor 
I sanayii, takım tezgâhları sanayii kurulmalıdır» etim-
I leleri yazılıdır. 
I Bütün bu işaretlere, bu gayretlere rağmen, Üçün-
I cü Planın asıl hedefi olan ağır sanayi üç senelik bir 
I gecikmeden sonra tatbik mevkiine konulabilmiştir. 
I Bu yıl, planın son yılıdır; bu plan devresinde, 
I plan, 7,9'luk bir kalkınmayı hedef almıştır; dört yıllık 

kalkınma ortalamamız % 7'dir. Bu yıl şimdi, yeni 
I gayretlerle, mümkün olduğu kadar bu hedefteki ge-
I cikmeyi telâfi etmeye çalışıyoruz. 

I Takriben 15 yıllık bir planlı kalkınma devresinde 
66 müyar liralık bir millî gelirden, carî fiyatlarla, 
1976 senesinde 649 milyar dolara, 1977'de de inşaal-

I Iah 703 milyar dolara erişilmektedir ve planın ilk 
I başladığı 1963 senesinde fert başına millî gelir 2 235 

TL. olduğu halde o yılki carî fiyatla, şimdi bu, 
15 963,00 TL.'na ulaşmıştır ve bu yıl inşallah 16 860,00 
TL. olacak ve Üçüncü Beş Yıllık Plana olan 1 000 

I dolar fert başına gelir hedefi de bu yıl fiilen aşılmış 
I olacaktır. 

I Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel kıymetli bir 
I konuşmacı arkadaşım, Hükümetimizin çalışmalarında 
I önüne almış olduğu hedefleri söz konusu yaparak, 
I «Niçin beş senede yapacağınızdan, niçin onbeş sene-
I de, yirmi senede yapacağınızdan bahsediyorsunuz da, 
I bir senede yaptığınızdan bahşetmiyorsunuz?» suali-
I rii tevcih buyurdular. 
I Arkadaşıma çok teşekkür ederim, bir konunun 
I aydınlanmasına yardımcı oluyorlar. 
I Aslında, Hükümetimiz ve her hükümet mutlaka 

uzun vadeli hedefleri gözeterek çalışmak mecburiye
tindedir. Bunun için planlar yapıyoruz, bunun için 
plan perspektifleri alıyoruz. Yalnız bir tek yılını gö-

I zeterek çalışan.bir hükümet miyop bir hükümet olur; 
| hiçbir iş yapamaz, hiçbir yerden hiçbir yere gidemez. 

— 291 — 
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Çalışmalar mutlaka büyük hedefler gözetilerek ya
pılmalıdır. Ondan dolayıdır ki, şimdi huzurlarınızda, 
Hükümetinizin temsilcisi olan, hem önümüzdeki yıl
ların hedeflerini gözeten bir Hükümet olarak, hem 
de bir yılda ne yaptığının hesabını vermeye hazır 
bir Hükümet olarak kısaca maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

Peşinen belirteyim ki, bütün bu çalınmalarımızda 
hareket noktamız - sabahleyin de Başbakanlık Bütçe
si münasebetiyle ifade ettiğim gibi - büyük milletimizi 
lâyık olduğu yere en kısa zamanda ulaştırma gayre
tidir. Biz asırlar boyu, toprak büyüklüğü, nüfusu, 
millî hâsılası ve fert başına geliri itibariyle, yeryü
zünde daima bininci sırayı işgal ederek gelen bir 
milletiz. Bu aşrın başındaki uzun harp devreleri mil
letimizi bu rakamlar bakımından geri bıraktı, millî 
gelir ve fert başına millî hâsılada. Yeniden milletler 
arasında en ileri noktaya ulaşmak için çalışıyoruz. 
Bu hususta, bilindiği gibi, şu anda fert başına millî 
gelirde 52 nci sıradayız, millî gelir itibariyle de 25 
nci sıradayız. 

Yeryüzünde 25 tane ileri gelen memleketin ara
sızdayız. Bu memleketlerin adedi 217'yi buluyor. 
149 tane müstakil ülke var, 68 tane de bağımlı ül
ke var. 217 ülke arasında bugün Türkiye'nin ilk 25 
arasında bulunuşu, bizim milletimizin büyük tarihi 
ile, (bizim milletimizin zengin ülkesiyle ve çalışkan 
milletiyle kabili telif değildir. 

Ondan dolayıdır ki, hızlı kalkınmaya gayret edi
yoruz; ondan dolayıdır ki, geceli gündüzlü yeni bü
yük kalkınma hamlelerini tahakkuk ettirmek için ça
lışıyoruz. 

Unutulmamalıdır ki, hareket noktamızın başında 
büyük bir işsizlik önümüzde duruyor; büyük bir dış 
ticaret açığı önümüzde duruyor. Düşük bir millî ge
lir, fert başına düşük bir millî gelir, dengesiz bir ül
ke, hakiki kalkınma ve ağır sanayii kurulmamış 
bir üîke, yaygın kalkınması yapılmamış bir ülke ve 
bütün bunlardan daha önemlisi, yıllardan beri gelip 
kalkınmaya manî olmuş bir yığın mevzuat ile kendi 
ayaklarını kendisi bağlamış bir ülke. Bütün bunlar 
dikkate alınarak harekete geçilmiştir ve bütün bun
ların hepsine rağmen, bu temel meselelerin halledil
mesi için geceü gündüzlü çalışılmaktadır. 

İlk yakm hedefimiz, 1982 senesinde Avrupanın 
50 milyon nüfuslu beş büyük ülkesinden birisi ol
maktır. Bumdan dolayı, iki ay sonra huzurlarınıza bu 
hedefle mütenasip bir Dördüncü Beş Yıllık Planla 
gelmeye çalışıyoruz. 

Türkiye'nin bu plan devresi sonunda 50 milyon 
nüfusuna mukabil 70 mliryar dolarlık bir millî ge
lire sahip olmasını bekliyoruz. Şimdi 1973 senesinde
ki 43 milyar dolarlık millî geliri bu, önümüzdeki plan 
devresinin sonunda 70 milyar dolar olma potansiye
line sahiptir» Şu andaki fert başına millî gelirimiz 
1 000 dolar iken, 1 400 doları aşması mümkündür. 

Bununla, bu rakamlarla Türkiye, Avrupa'da önü
müzdeki yıllarda beş altı tane Avrupa ülkesini geçe
cektir. Kalkınma hızımız onlardan daha yüksek oldu
ğu için ve 1982 senesinde Türkiye Avrupa'nın beş bü
yük 50 milyon nüfuslu ülkelerinden birisi olmayı 
hodef almış olacak potansiyele sahiptir. 

Sabahleyin de ifade ettiğim gibi, e~: yıl sonra 
Avrupa'nın en büyük nüfuslu ülkesiyiz 110 milyar 
millî gelir, 2 €00 dolara erişmek mümkündür. 1992 
senesinde 64 milyon nüfus, 170 milyar... Bugünkü 
İtalya'nın miSîı gelirine erişmek mümkündür. Bu he
defleri aşarak çalışmalıyız. 

Bu rakamları zikretmekten diğer bir maksadı
mız da, bizim milletimize, geçtiğimiz yıllarda Ba
tılılara nazaran bir küçüklük kompleksi aşılanmaya 
çalışılmıştır. Milletimizin lâyık olduğu büyük kalkın
mayı yapmak için bu menfî propagandaları yıkmak, 
yerine, milletimizin büyük kabiliyetlerini tanıtmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bütün güçlüklere rağmen bugün Türkiye şeker 
üretiminde 900 bin tonhık bir üretimle bütün dünya 
ülkeleri arasında, pancardan şeker üreten ülkeler için
de 7 nci sıradadır. 1982'de bu miktar 1 milyon 700 
bin tona çıkarak 6 nci sıraya geçecektir ve Türkiye 
İtalya'dan daha fazla şeker üreten bir ülke olacaktır. 
Bülün dünyada, pancardan şeker üreten ülkeler ola
rak 6 nci sırada olmak bir büyük haslettir. 

Yine, çimento üretiminde halen Türkiye, 1975 se-
nesİEde, - hareket noktamız olarak 1975'i alarak arz 
ediyorum - 10,8 milyon ton fiilî üretim yaparak, bü
tün dünya ülkeleri arasında 8 nci sıradaki bir ülke 
İken, 25 milyon ton çimento yapabilecek şekilde 18 
yeni fabrika kuruyor ve bütün dünya ülkeleri ara
sında 7 nci sıraya geçmiş olacaktır, üretimde. 

Bu rakamları niçin zikrediyorum? Türkiye'yi Av
rupa ülkelerinden daha küçük gösteren zihniyetleri 
silmek için zikrediyorum. Görülüyor ki, en mühim 
sınaî malların üretiminde dahi Türkiye bugün ilk 
10 ülkenin arasında bulunmaktadır. 

Nitekim, Türkiye, pamuk ipliği üretiminde de 
1975'te 310 bin tonluk üretimle bütün dünyada 6 nci 
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sırada, pamuklu dokumada 175 milyon metre ile bü
tün dünyada .5 nci şırada bulunmaktadır, bütün dün
ya ülkelerinin arasında. 

Böylece, Türkiye önemli üretimlerde ilk 10 ülke
nin arasındadır. Ancak, bu arada itiraf edelim ki, 
kâğıt üretiminde 32 nci sıradayız, çok düşük bir nok
tadayız; büyük gayretlerle 1982'de 20 nci sıraya yük
selmeye çalışıyoruz. Çelik üretiminde 31 nci şuada
yız, büyük gayretlerle 20 nci sıraya çıkmaya çalışıyo
ruz. Ve gübre üretiminde halen yine 32 nci sırada
yız, büyük gayretlerle, önümüzdeki büyük gübre atılı
mıyla inşallah 9 ncu sıraya çıkma imkânı hâsıl olacak
tır. 

Böylece Türkiye, dünya ülkeleri 'arasında, sınaî 
üretim bakımından ilk başta gelen 10 ülkenin arasın
da yer alabilecek bir ülkedir, önce bu hedefleri, bu 
inancı orta yere koyuyoruz ve şimdi, demin arkadaşı
nım ifade etmiş olduğu, «Bu hedeflerden bahsedıiyor-
dunuz da, ne yaptınız?» sualinin de bu hedeflerin 
içinde cevabını arz ediyorum, ne yaptık... 

1976 senesinde, bundan bir yıl önce huzurlarınıza 
yine bütçemizle ve programımızla geldik idik. Bu büt
çe ve programın içerisinde bir çok hususlar yer al
mış idi. Yüce Mecliste bazı arkadaşlarımız bu prog
ram karşısında fevkalâde karamsar tablo çizdiler. «Bu 
programlar gerçekleşmez» dediler. «Bu dövizleri bu
lamazsınız, bu yatırımları yapamazsınız, bu kalkın
mayı gerçekleştiremezsiniz» dediler, tıpkı bu seferki 
Bütçe münasebetiyle söylendiği gibi. 

Biz, bunları, daha iyiyi bulmak açısından yapılmış 
iyiniyetli tenkitler olarak telâkki ediyoruz ve bu ko
nuşmalarla arkadaşlarımızın görevlerini yaptıklarını 
kabul ederek seviniyoruz. Ancak, bu karamsar tab
lolar hiçbir zaman, Türkiye'nin büyük gücünü ve bü
yük kalkınma hızını ve Hükümetimizin ekonomik sa? 
hadaki büyük başarılarını gölgelemez. 

Size şimdi rakamlar veriyorum : 1976 yılında gel
diniz, söylediniz, «Ne yaptınız? İleriyi bırakın da, 
yaptığınızı söyleyin» sualinin cevabını arz ediyorum : 
Ne yaptık arkadaşlar? 

İşte, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları : 
Türkiye 1976 senesinde, gayri sarfı millî hâsılasında 
% 21,8, cari fiyatlarla, bir artış göstererek, 535 mil
yar TL. bk ımillî gelirini, 649 milyar Türk Lirasına 
artırmıştır. Sabit fiyatlarla bu % 7,2 bir artıştır, geç
tiğimiz bir çok yıllara nazaran daha hızlı bir artış
tır. Türkiye, bu artışı, bütün bahsedilen ekonomik 
güçlüklere rağmen başarmıştır. 
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Gayri safi yurt içi hâsdaya gelince : Gayri safi 
yurt içi hâsılada % 8,2 bir artış olmuştur ve Türkiye, 
575 milyarlık gayri safi yurt içi hâsılayı gerçekleştir
miştir; plan hedefimizde 7,5 idi, % 8,2 gerçekleştiril
miştir 1976 senesinde. 

Gayri safi yurt içi hâsıla asıl, Hükümetimizin me
sul olduğu ana bir görevdir. Yoksa, millî hâsıla dış 
ülkelerden gelen işçi gelirleriyle meydana gelmeik'te-
dir. İşçi dövizlerinde tahmin edilenden daha az bir 
gelirin gelmesinden, yurttaki meseleleri yürütmekle gö
revli olan bir hükümeti sorumlu tutmak mümkün de
ğil. Hükümet, yurt içindeki kalkınmalar bakımından 
plan hedeflerini aşmıştır. 

Türkiye, fert başına gelir bakımından da % 4,6' 
hk bir artışı 1976 senesinde, sabit fiyatlarla, başarmış
tır ve fert başına gelirimiz 967 dolara yükselmiştir. 
Bu yıl şimdi inşallah 1 000 doları geçeceğiz. 

Gayri safi millî hâsılada yapısal değişme : Daha 
ziyade sanayiin gelir paylarını artırmaya gayret edi
yoruz. Ancak, bunun manası hiçbir zaman tarımı 
ihmal etmek demek değildir. Tarım, ekonominin te
melidir. Hem tarımı, hem de sanayii birbirine yarış
tırarak kalkınmak anaprensıbinıizdir. 

Türkiye 1976 yılında tarımda % 23,8'Iik, 1968 
yılı faktör fiyatlarıyîe, sanayide de % 22,9'luk bir 
millî gelir katkı nispetini gerçekleştirmiştir. Dikkat 
edilirse, sanayi, tarıma son derece yaklaşmış bulun
maktadır, 1968 sabit fiyatlarıyîe. Esasen, 1977 ve onu 
takip eden yıllarda artık sanayiin millî gelire katkısı, 
tarımın millî gelire katkısını aşacaktır. Bundan dolayı, 
bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar olarak 5 000 
yıllık bir tarihi değişimine şahit oluyoruz. Bu toprak
lar üzerinde yaşayan insanlar, 5 000 seneden beri ge
çimlerini tarımdan ve hayvancılıktan elde ettiler. Şim
di, ilk defa sanayi millî gelirde daha ağır basıyor. 
Geçmiş olduğumuz yılda, tarım sahasında 162,8 mil
yar liralık bir millî gelir elde edilmiştir evvelki yılın 
136 milyarına mukabil ve yine sanayide evvelki yılın 
93,5 milyarına mukabil, 112 milyarlık bir gelir elde 
edilmiştir* 

Bunlar, aslında, evvelki yıllara nazaran büyük mik
yasta artış ifade etmektedir. Geçen yıl sanayideki ar
tış, bütün plan devreleri esnasında % 11 ile rekor se
viyede bir artıştır. Bundan dolayıdır ki, evvelki gün 
Bütçe üzerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanının «İmalât sanayiinde gerileme oldu» 
sözlerini hakikatle hiç alâkalı bulmuyorum; kendileri 
imalâtla ve diğer hususlarda daha fazla üretimi artı
rıcı tedbirler yapsaydı, bu hakikatleri ters, gösterme 
yerine, daha faydalı olurlardı, 
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1976 senesinde hem tarımda, hem de sanayide bü
yük üretim rekorlan kırılmıştır: Buğday 16,3 milyon 
tona çıkmıştır; bir evvelki yıla nazaran % 10,5 artış 
gösterilmiştir. 

Pancar 8 milyon tona çıkmıştır, bir evvelki yıla na
zaran % 11,5 artış göstermiştir. 

Zeytin 1 milyon tona çıkmıştır, % 78 artış göster
miştir. 

Ayçiçeği 537 bin tona çıkmıştır, % 10 artış göster
miştir. 

Sanayi mamullerinde de, büyük, önemli artışlar ol
du. 1976 senesinde çimento 12,360 milyon tona çık
tı, evvelki yıla nazaran % 13,5 arttı* 

Şeker 1 milyon tona çıktı, % 10,2 arttı. 
Demir - Çelik 2 997 000 tona çıktı, % 10,4 arttı. 

Petrol ürünleri 14 müyon 102 bin tona çıktı, % 10 art
tı. 

Elektrik enerjisi 18 milyar 170 milyon kilowat -
saate çıktı, % 16,7 arttı. 

Pamuk ipliğinde % 16, pamuklu dokumada % 
6, azotlu gübrede % 28, fosfatlı gübrede % 31 istih
sal artışları gerçeklenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ölçülü zaman içerisin
de verd'ğim bir kaç rakamla, huzurlarınızda memnu
niyetle ifade etmek istiyorum ki, çalışkan milletimi
zin büyük cevheri, bütün dünyada cari olan her tür
lü güçlüklere rağmen, 1976 yılında tarımda ve sana
yide büyük başarılar gerçekleştirmiştir. Yatırımlar ilk 
defa 1976 yılında, kendilerine tahsis edilmiş olan öde
nekleri itibariyle, devlet yatırımları, 86 milyar liralık 
kamu yatınım ve özel sektörün 63,5 milyar olmak 
üzere, 150 milyar lira olarak programlanmış olan ya-
tsrımlan bu yıl, özel kesimde % 118,, kamu kesiminde 
% 100 oranında gerçekleştirilmiş ve toplam olarak 
% 108 oranında yatırımlar gerçekleşmiştir. Böylece, 
geçen yıl, «Bu yatırımlar gerçekleşemez» denilen söz
ler, sahiplerini mahcup duruma getirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece dördüncü yılını 
bu plan devresinde memleketimiz ekonomik bakımın
dan başarıyle tamamlamış ve bütün plan devresi esna
sında, 211 milyarlık bir yatırım planlandığı halde, 217 
milyar liralık, sapit fiyatlarla, yatırım gerçekleştirmiş 
ve dört yıllık hedefler % 103 oranında tahakkuk et-
m;ş bulunmaktadır. 

Devletimiz, milletin ihtiyacını karşılamak için ge
lişmektedir. Plan ve programlarımıza her sene yeni 
projeler alınıyor. Bu, büyüyen Türkiye'nin tabiî inki
şafıdır. 1974'te Devlet 250 milyar tutarında 4 500 
proje üzerinde çalışıyordu; 1975'te 30O milyar tuta-
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rında 7 000 proje üzerinde çalışır hale geldi. 1976 ba
şında 450 milyarlık 8 600 proje üzerinde çalışılıyor idi; 
yıl içerisinde ağır sanayi yatırımlarının ilaveleriyle, 
150 milyar liralık 150 tane daha proje buraya katıldı. 
Şimdi, bu yıl Devlet, 750 milyar liralık 9 000 proje 
üzerinde çalışmaktadır. Bu, Türkiye'nin ne hızla büyü
düğünü göstermektedir, 

1976 yılında 100 milyon liradan daha büyük pro
je bedeli olan 30 tane büyük yatırımı bu yıl tamam
layacağımızı, huzurlarınıza getirmiş olduğumuz prog
ramda ifade etmiştik. Bugün, çok şükür, yüz aklığı 
ve alın açıklığıyla ifade edeyim ki, bunların bir iki 
tanesi yakın zamanda bitmek üzere; işleri devam eden 
bir iki tanesi hariç, tamamı 1976 yılında tamamlan
mıştır. Ayrıca, 1976 yılında 100'den fazla büyük ağır 
sanayi ve büyük sanayiin temelleri atılmıştır ve 1976 
yılı, milletimizin tarihine ağır sanayi hamlesinin baş
ladığı bir yıl olarak, müstesna bir yıl olarak geçmiş
tir. Bundan dolayı, 1976 yılını, ekonomik bakımdan 
en önemli yıllardan birisi olarak kabul etmek mec
buriyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 5 dakikanız var 
efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDİMCİ
Sİ NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Saym Başkanım. 

İstihdam, milletimizin ana konularından birisidir. 
1976 yılında 315 bin kişiye yeniden işyeri açılmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre, 1975 
yılında 2 031 000 işsize mukabil, yani % 13 işsizliğe 
mukabil, 1976 sonunda bu, 2 066 000 işsize; fakat 
yeni işgücü arzına göre % 12'ye düşmüş bulunmak
tadır. Her ne kadar adet itibariyle artış varsa da, yıl
lardan beri ilk defa işsizlik nispeti 1976 yılında izafî 
olarak düşmüş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1976 yılında köylümüze 
taban fiyatları dolayısıyle 35 milyar liradan fazla 
para ödedik. Bu yıl inşallah 40 milyardan daha fazla 
para ödeyeceğiz. 

1976 yılı başında programımızı arz ettiğimiz za
man, bu kadar ihracatın ve bu kadar ithalâtın ger
çekleşemeyeceği ifade edilmişti. Halbuki, 1976 yılın
da 5 200 000 000 dolarlık ithalât gerçekleşmiştir ve 
takriben 2 milyar, 1 950 000 000 dolardan daha faz
la ihracat gerçekleşmiştir. Bu, evvelki yıla nazaran 
% 41 ihracat artışıdır. Fakat, bu ihracat artışım ba
sit nispetlerin içerisinde ifade ederek, büyük görevi
mizi görmezlikten gelecek değiliz. Bu ithalât ve bu 
ihracat Türkiye için hiç bir şey değildir. Bunların hep-
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sinin yekûnunu aldığımız zaman, gayri safî millî hâ
sıla içerisindeki payı ancak % 15 tutar. Bir Belçika' 
nın ithalât ve ihracat yekûnunun gayri safî millî hâ
sıla içindeki nispetinin % 97; bir Libya'nın % 115 
olduğunu düşünecek olursak, Türkiye'nin dış ticaret
te ne kadar büyük bir inkişafa ihtiyacı olduğu apa
çık gözükür. Kaldı ki, bu ihracatın içerisinde Hükü
met olarak bizim asıl görevimiz tradisyonel (traditi-
onel) birtakım tarım ürünlerinin ihracatıyla övün
mek olmamalıdır. Bunları zaten biz ihraç ediyor de
ğiliz; batılılar yüzyıldan beri almaya alışmışlar, ge
lip alıyorlar. Asıl bizim görevimiz, sınaî mamul ihra
catını geliştirmektir. 

Sınaî mamul ihracatı için 1975 yılında madenî eş
ya ürünleri, makine sanayii ürünleri, elektrik cihaz
ları sanayii, taşıt araçları ve diğer sanayi kolları ola
rak sadece 30 milyon dolarlık bir ihracat yapar iken, 
1976'da bu 60 milyon dolara çıkmıştır; fakat bu ra
kamlar fevkalâde mütevazı rakamlardır. Bir Yuna
nistan bu kalemlerde 1 milyar dolarhk ihracat yapı
yor. 

İşte, neden ağır sanayi kuruyoruz; neden köklü 
tedbir almaya mecburuz; bu rakamlar zannediyorum 
ki, apaçık gösteriyor. 

Ancak, Türkiye'nin böyle bir noktada bulunuşu
nun elbette mesulü bugünkü Hükümet değil. Bak, bu 
Hükümet 30 milyon dolardan almış, 60 milyon dola
ra çıkartmış. Eğer bunların mesullerini ararsak, bu 
Hükümetten önceki idarelere gitmemiz gerekir. Bu 
Hükümet, devraldığı noktadan itibaren, yapılabile
cek en şurrulu, en akıllı, en güçlü kalkınmayı başlat
mıştır ve yürütmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, size, «Ne yaptınız?» su
alinin cevabı olsun diye bunları arz ediyorum. Zama
nın ölçüsü dolayısıyle bu teferruatın içinde duracak 
değilim. Ancak, 1976 yılı, getirilen programı başa-
rıyle tatbik etmiş bir yıl olarak, ekonomik açıdan en 
başarılı yıllardan birisi olarak geçmiştir. 

1977'de şimdi önümüzdeki Bütçeyle yeni büyük 
atılımların içindeyiz. Fert başına millî gelir bu yıl in
şallah 1 000 doları aşacaktır; millî gelirimiz *% 8,2 
artarak 703 milyan bulacaktır; gayri safî yurt içi hâ
sıla inşallah bu sene % 7,3 artarak, 617 milyara ula
şacaktır. Bu yıl tarımda % 3,8, sanayide % 11,2 bir 
artış bekliyoruz. 

Bu yıl Devletimiz 208 milyar liralık yatırım yapa
caktır. Bunun içerisinde 132 milyar lirası kamu ku
ruluşlarının yatırımıdır. Bu, hakikaten Türkiye için 
büyük bir ilerlemedir, Türkiye için iftihar edilecek ra
kamlardır. 

Bu yılın, hiç şüphesiz ki, en büyük hususiyeti, hu-
zurlarınızdaki Bütçenin içerisindeki Sanayi Bakanlığı 
Bütçesidir. Geçen yıl Bakanlık olarak 900 milyar lira 
olan bu Bütçe, bu yıl takriben 15 milyar liraya çık
mıştır. Bu Türk milletinin büyük dinamizmini göste
riyor. Buna dinamizm denmez, buna sanayi patlaması 
denir ve bu Parlamento, siz muhterem üyeler, haya
tınız boyunca bu milletin hayatındaki en hayırlı, bu 
faaliyetin bu ödeneğini ayıran Parlamentonun üyesi 
olarak bu şerefi hayatınızın sonuna kadar en büyük 
şeref olarak muhafaza edeceksiniz. Bu hakikaten ta
rihe geçecek kadar önemli bir hadisedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1977 yılında, aynen 1976' 
da olduğu gibi, bütün bu karamsar tablolara rağmen, 
bu programların milletimiz tarafından, çalışanlar ta
rafından başarılacağının inancı içindeyiz. 

Size büyük ağır sanayi hamlemizden birkaç cüm
le söyleyerek maruzatımı tamamlamak istiyorum. 

Bu ağır sanayi hamlesi, milletimizin beklediği ta
rihî bir hamledir. Bir yandan enerji sahasında, sula
ma, madencilik ve ulaşım sahasında büyük yatırım
lar yapılırken, Türkiye, plan anahedefi olan ağır sa
nayi yatırımlarım başlatmıştır. Bunların içerisinde 240 
milyar TL. tutarında bulunan bir demet, 200 büyük 
sanayi yatırımı olarak, özel bir ihtimamla yürütül
mektedir. Bunların 100'den fazlasının temeli geçen 
sene atılmıştır, bu yıl bakiyesinde kuruluşlar başlatı
lacaktır. Bunların hepsi 1982 yılma kadar tamamlana
caktır. Geçen yıl bu büyük hamle başladığı zaman, 
«Plan yok, program yok, proje yok» sözleri söylen
di. Bunların hepsini saklıyoruz. Bu fabrikaların açılış
larında bu sözlerden her birisi bizim için bir şeref 
madalyası olacak. Fakat bu sene... 

BAŞKAN — Efendim, süre geçti Sayın Erbakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan, sözlerimi topluyorum. 

Fakat bu sene sözlerin şekli değişti, bu sene ko
nuşulanlar, geçen senekinden farklı. (Şimdi, bu sene 
üç şey konuşuluyor : Bir tanesi, «Bu kadar çok para
yı nasıl harcayacaksınız. 44 milyar lira kamu yatırım
ları için ayrılıyor.» Geçen sene, «Bu para nereden 
bulunacak?» deniyordu. Şimdi, «Bu kadar çok para 
nasıl harcanacak?» deniyor. Diğer yandan, «Bu fab
rikalar bir an evvel bitsin» deniyor; diğer yandan, 
«Bizim ilçeye de bir fabrika yapılsın» deniyor, tşte, 
büyük hamle böylece başlamış, böylece yerine otur
muştur. Size bu 200 büyük tesisin, organize sanayi 
bölgeleri ve küçük sanayi siteleriyle beraber 462 te-
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ilsin 24ö milyarlık yatırımı ile, 259 milyar liralık -
1982 yılında— istihsal yapacağını, 1 milyon 208 bin 
kişiye buralarda yeni işyeri açılacağını, bunun birkaç 
misli de yan kısmında işyeri açılacağım ve 74 milyar 
lira... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, sürenin geçtiğini ifa
de etılm efendim. Rica ediyorum, lütfen... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım. 

... Burada çalışan işçilere ücret ödeneceğini ve bu 
tesislerin 1982 yılından itibaren, bir defa 240 milyar 
lira yatırdığımız halde, yılda 253 milyar liralık itha
lât ikamesi yapacağını müjdeleyerek, bu büyük hiz
metlere vesile olan Meclisin üyeleri olarak hepinizi 
se5âmlayarak, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin 
ve bu Bütçenin milletimize hayırlı olmasını diliyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (M. S. P. ve 

A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Bazı yazılı sorular var. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sorum var 
Sayın Başkan. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Benim de 
sorum var. 

BAŞKAN — Alacağım efendim, alacağım. Kimin 
sora sormak istediğini soracağım. 

Değerli arkadaşlarım, soru sorma uygulaması ko
nusunda bir anlaşmazlık çıkmaması için tekrar, Baş
kanlıkların yaptığı uygulamayı ifade etmek istiyorum; 
hem İçtüzüğe, hem de uygulamalarımıza uygun olan 
hususu ifade etmek istiyorum : Sorular kısa, gerek
çesiz ve açık olacaktır. Elbette, cevabı da kısa, ge
rekçesiz ve açık olmalıdır. 

Sonra, soru soran arkadaşlarımızı kaydettikten 
sonra, soru sorma işleminin bittiğini ifade ediyoruz. 
Bundan sonra gelen sayın arkadaşlarımız soru sor
ma haklarını o bütçe için kaybetmiş oluyorlar. 

"Bu hususu hatırlattıktan sonra, saym arkadaşla
rımdan soru sormak isteyen milletvekillerinin isimle
rini almak istiyorum. 

Sayan Benli, Saym Sanlı, Sayın Karsu, Sayın Çu
bukçu... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ce
vap konusunda 67 nes madde... 

BAŞKAN — Rfca ediyorum Saym Battal, ifade 
etmek istediğiniz hususu biliyorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) - Teamül olmasın 
diye ifade ediyorum. 

BAŞKAN -— Nedir efendim 67 nci madde? 
ŞENER BATTAL (Konya) — 67 nci madde ka

bili tatbiktir. Cevap veren saym bakanlar, sizin ifa
de buyurduğunuz ölçüleri de nazarı itibare alarak ce
vap verir, gerekçesiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Yani, bizim ifade ettiğimiz husus 
yanlış, «Cevap, gerekçeli, uzun ve kapalı biçimde ol
malı» mı diyorsunuz Sayın Battal? 

Rica ediyorum efendim, Başkanlığınız gereğini 
yapar. 

Çok teşekkür ederim uyarınıza. 
Başka soru sormak isteyen üye var mı efendim? 

Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Yazılı taleplerimiz 

var. 
BAŞKAN — Yazılı talepleriniz burada. 

ŞENER BATTAL (Konya )— Sözlü soru talebi
miz de var, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Metinde yazılı ise, onu da dikkate 
alırız Sayın Battal. 

Efendim, Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Ke
mal Gönül, «Sayın Erbakan, demir - çelik sanayii, 
ağır sanayiin temelidir. Bu saha en büyük ehemmiyet 
verdiğimiz sahadır diyor. Halbuki, muhalefet, demir -
çelik sahasında bir şey yapıldığı yok; İskenderun'da 
biriketler yığılıp duruyor demektedirler. 

Hangisi doğrudur? Hükümet demir ?. çelik sana
yiinde ne yapıyor?» diyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Saym Başkan, kısaca arz edeyim. 

Demir - çelik sanayii, ağır sanayinin temelidir. 
Bugün demir - çelik sanayiinde yedi tane önemli ya
tırım yapıyoruz. Mevcut üç tane; Karabük, Ereğli 
ve İskenderun demir - çelik sanayi tesislerinin üçü 
de tevsi edilmektedirler. Böylece, Türkiye şu anda 
takriben 1,5 milyon tonluk nihaî üründen, 1982 yı
lında 8,6 milyon tonluk çelik üretimine çıkıyor. Bu, 
önümüzdeki yıllarda atılan en büyük adımlardan, 
hamlelerden bir tanesidir. 75 milyar liralık proje yü
rürlüktedir. Demir •• çelik sanayiinde, İskenderun'da 
geçen yılbaşında ocaklar çalışmaya başlamıştır, ilk 
ocak. Bu ocağa ilâveten, İskenderun'da çelikhane ve 
haddehane bu yıl Mart ve Nisan aylarında arka ar
kaya işletmeye girecektir. Böylece, İskenderunlun 
birinci hedefi olan 1 milyon tonluk üretim 1977 yı-
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lında devreye girmiş bulunmaktadır. Buna mukabil, 
25 Ocak günü, İskenderun'un, bu 1 milyon tonuna 
ilâveten, 1,4 milyon tonluk yeni ocağının kuruluşu
nu da başlattık. İskenderun yine üd sene içerisinde 
bir Üçüncü tevsiata daha başlayacak ve 1982'de is
kenderun, 3,6 milyon tonluk Türkiye'nin en büyük 
üretim merkezlerinden birisi olacaktır. 

Sivas demir - çelik sanayiinin kuruluşu başlatıl
mıştır. İskenderun'da bir miktar piklerin birikmesi 
çok tabiîdir. Makine sanayiinden anlayanlar, bu 
piklerin biraz sonra çeliğe dönmesi için birikmesin-
deki faydayı görürler. Aynı zamanda bu pikler, mem
leketimizin pik ihtiyacım da karşılıyor. Geçen sene 
Türkiye 250 bin ton pik ithal etmişti, 1976 senesinde 
pik ithal edilmemiştir, hatta Türkiye pik ilıraç ede
cek durumda bulunmaktadır. 

Çelikhaneler çalışmaya başladığı zaman, bu re
zervler, çeükhanelerin rantabl bir şekilde çalışması 
için hizmet göreceklerdir. İskenderun'daki piklerin 
birikmesinin sebebi, yakında başlayacak olan rantabl 
çalışmanın bir hazırlığı olmasıdır. Bu da üzülecek 
değil, sevinilecek bir hadisedir. 

Sivas Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşu baş
latılmıştır. 200. kilometrekarelik bir sahada, barajın 
dan yoluna kadar demir çelik sahası içinde ne yapıl
ması gerekiyorsa onlar yapılacaktır. 

Sivas'ta kuruluş başlatılmıştır. Sivas, 2 mUyon 
tonluk bir ünite olarak 1982'de ilk kademesiyle iş
letmeye girecektir. Bu 200 kilometrekarelik sahada, 
Türkiye'nin mevcut imkânlar* ile bu arazinin harita
sı çıkarılmak istense ki, kadastrosu bile yoktur, Tür
kiye'nin bugüne kadarki gelişatiyle iki seneden önce 
bunun haritasının çıkartacak güç yoktu. 

Her şeyde büyük bir hızlanma vardır ve şimdi 
fabrika kurulacak sahanın haritaları Nisan ayında 
bitmektedir ve bu yıl içinde 200 kilometrekarelik bir 
sahanın en küçük çukuruna kadar haritalar tamam
lanmış olacak. 

Bir demir çelik sanayiinin kuruluşundaki bu hız 
büyük bir hızdır. Planlanan, programlanan şekilde 
demir çelik sanayii yürütülmektedir. Ayrıca, Div
riği'de paletleme tesisleri bu sene hizmete girecek
lerdir ve Hasançelebi'de de sondaj çalışmaları tamam
lanmak üzeredir; yakında Hasançelebi'den de cevher 
istihraç edecek olan tesislerin kuruluşları başlatıla
caktır. Türkiye 75 milyar liralık bir programla de
mir çelik sanayiinde en büyük atılımı yapmakta ve 
gece gündüz çalışmaktadır. Arz ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayn, Erbakan. 
Sayın Battal, «Aşağıdaki sorumun cevaplandırıl

ması hususunda delâletlerinizi rica ederim» diyor ve 
aynca sözlü soru da soracağım ifade ediyor: 

Millî harp sanayii konusunda planlama ile ilgili 
olarak ne düşünüldüğünü soruyor efendim. 

DEVLET BAKANI = BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Arz 
edeyim Saym Başkan. 

Millî harp sanayii, Hükümet Programımızın bir 
anabölümüdür. Bu görevin ifa edilmesi için Sanayi 
Bakanlığında Millî Harp Sanayii Koordinatörlüğü 
kurulmuştur. Bu sanayinin geliştirilmesi için bir yan
dan bu koordinatörlük içerisinde, diğer yandan mil
lî harp sanayiinin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere 
teşkil edilmiş olan bir komite marifetiyle Millî Sa
vunma Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız ve Planla
ma Teşkilâtımızın koordinasyonu ile ihtiyaçların tes
piti yapılmaktadır. 

Bu sanayinin en mühim kısmı uçak sanayüdir. 
Uçak sanayii TUSAŞ'ın dört sene evvel kanunu çık
tığı halde, ancak bir yıldan beri çalışmaya başlamış
tır ve bu kısa zamanda ilk imal edilecek uçakların 
fizibilite etütleri, projeleri hazırlanmış, dünya ihale
sine çıkılmış, firma tespiti yapılmıştır. Şimdi, bu fir
malarla bir dünya ihalesinin neticesi olarak mukave
leler imzalanmaktadır. 

Ümit ediyorum ki, üd ay sonra bu sanayinin bü
tün Türkiye'deki kuruluş sahalarının etütü tamam
lanacak ve ilk ünitesinin temelleri atılacaktır. Bu an
dan itibaren de, takriben iki yıl sonra, kısmen montaj 
suretiyle millî sanayimizin meydana getirmiş oldu
ğu uçaklar ordumuzun hizmetine girecektir. 

Bu noktada hemen belirteyim ki, Yunanistan da 
bu sanayie başladı; fakat bizim büyük milletimizle 
yarışmaları söz konusu değildir. Çalışmalar hızla iler
lemektedir. Biz Batıdaki uçak sanayicileri ile rekabe
ti göze alarak yürüyoruz. Yunanistan falan bizim ra
kibimiz olamaz. 

Harp sanayiinde her türlü mühimmat ve top ima
lâtı zaten yapılmaktadır. Tank imalâtı için çalışma
lar yürümektedir. Harp sanayiinin en büyük kısmım 
motor teşkil eder. Motor hususunda attığımız bü
yük adımlar, askerî vasıtaların ihtiyacını karşılaya
cak tankların motor ihtiyacını da karşılayacaktır. 
Böylece, Türkiye ilk kademede imal etmeyi arzu et
tiği harp sanayii bakımından planlı ve programlı bir 
çalışmanın içindedir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Soru cevaplandırılmıştır, 
Sayın Battal, buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz

lü olarak arz edeceğim soru bir adet. 
Adapazarı'ndaki Ford Traktör Fabrikasının, Tür

kiye Ziraî Donatım Kurumundan alınarak, Hema 
Şirketine devri hakkındaki, Sayın Demokratik Par
ti sözcüsünün beyanı hakkında, muhterem Başbakan 
Yardımcısı ne şekilde cevap vereceklerdir? 

Bu hususu arz ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI « BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTtN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem Başkan, biraz evvel bir konuşmacı arkadaşı
mız bu konuya temas ettiler. Bu hususta şu açıkla
mayı yapmakta fayda görüyorum: 

Türkiye'de halen dört - beş tane montaj fabrika
sı var. Bunlar, motor ve Önemli parçalan dışarıdan 
getirerek montaj yapmak suretiyle, belli bir katkı 
ile köylümüzün traktör ihtiyacı için çalışıyoruz, fa
kat bunların hepsi kifayetsizdir. 

Adapazarı'ndaki Ziraî Donatım, Ford Firması 
ile uylaşmış olarak montajlar yapıyor idi; fakat, 
Ford Firması ile Ziraî Donatım arasında bugüne ka
dar tek satırlık bir anlaşma söz konusu olmamıştır. 

Bu, 15 sene önce başladığı zaman, bunu 15 sene 
önce başlatan hükümetlerden, tek bir anlaşmaya da
hi dayanmadan bu işin nasıl başlattığım sormakta 
belki fayda vardır. Ancak, bu fabrikanın böyle bir 
anlaşması bulunmadığı için, yine bizim bildiğimize 
göre, bu fabrika iki sene kadar önce Türkiye'deki 
satış ve imalât mümessiliğini, Sabancı Holding isim
li bir müesseseye bir anlaşma ile bağlamış. Bu mü
essese, Adapazarı'ndaki fabrikada daha fazla trak
tör montajı yapmak için Hükümete çeşitli müra
caatlarda bulunmuş ve fakat bu müracaatları intaç 
edilmeden, Sabancı Holding ile Ford arasındaki mü
nasebetler, bu sefer başka bir özel firmaya intikal et
miş. 

Buna mukabil, Ziraî Donatım Kurumu, montaj 
yoluyle hareket etmekten sarfınazar ermektedir. Zi
raî Donatım Kurumu, şimdi TÜMOSAN'la bera
ber traktör motoru imalâtı ile görevlendirilmiş bir 
kuruluştur. 

Konya'daki 80 bin traktör imal edecek olan fab
rikanın dağıtıcılığım yapacak ve TÜMOSAN'ın 
kurucu ortaklarından birisi olarak, traktör ve trak
tör motoru imalâtı - ithalât ve montaj değil - yolu
na yönelmiştir. 

Bu fabrikanın programının altında kalan küçük 
traktörleri, bahçe traktörleri ise, bir Türk konstrük-
siyoıra olarak, BAŞAK marka traktörler olarak, 
Sakarya'da, Adapazarı'nda, Sakarya Köprüsünün 
kenarında, bir yılda temeli atılıp, şimdi, bu yıl ima
lâta başlayacak olan fabrikada gerçekleştirilmek 
üzere - montajcı olarak değil - imalâtçı olarak va
zifesini ifa ediyor. 

Konunun böyle açıklanmasında yarar vardır. 
Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ömer Naimi Barım, İstanbul'da 10 sene 

önce temeli atılan ve Sayın Erbakan'ın geçen yıl 
temelini attığı motor fabrikasının çalışma safhasını 
soruyor Sayın Barım. 

Daha sonra, «Ortak Pazar Katma Protokolü 
neticesinde Türkiye sanayiinde ve ziraî ürün satış
larında zarar var mıdır?» diyor. Tabiî planlama ile 
ilgisi ölçüsünde. 

Tekrar rica ediyorum Sayın Erbakan, diğer büt
çelerimizin görüşülme olanağını sağlayacağınızı sa
nıyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTtN ERBAKAN (Devamla) — Es
tağfurullah Sayın Başkan. 

Türkiye, motor imalâtına uzun yıllardan beri 
hep heves etmiştir. Birçok motor imalâtı çalışmaları 
olmuştur. Bundan 10 yıl önce de motor imalâtı ya
pılmak istendi. Ancak bu imalâtın yapılması bugün
kü zihniyetle olmadı. Bir yabancı sermayeye bu mil
lî meselenin ihale edilmesiyle yola çıkıldı. Perkins 
Firması ile anlaşmalar yapıldı. Bu yabancı firma, 
biraz sonra anlaşmalarından vazgeçti ve Türkiye 10 
sene motor sanayiinde zaman kaybetti. 

Bundan dolayı, 10 sene önce temeli atılan o fab
rikada bugün maalesef hiç bir şey yoktur. Boş bir 
arsadan ibaret kalmıştır. 

Ancak, bütün bu tecrübelerden sonradır ki, Hü
kümetimiz motor sanayiini bir yabancı sermayeye 
ihale etmiş değildir. Millî bir müessese olan TÜM-
OSAN müessesesi kurulmuştur ve TÜMOSAN, şim
di 13 tane büyük motor fabrikasımn kuruluşu ile 
geceli gündüzlü çalışmaktadır. 

Bunlardan Konya Traktör Motoru Fabrikasımn 
temeli geçen sene atılmıştır. Bu yıl inşallah bir se
nelik bir zaman esnasında kısmen montaj, kısmen 
imalâta başlamak üzere mamulât teslim edilecektir. 
Geçen yıl temeli atılan 100 tane ağır sanayi ve bü
yük sanayi tesisinden bu yıl 12 tanesi mamulât tes-
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fim edecektir, Türkiye hiç bir zaman bu kabü ku
ruluşlarda bu dinamizme kavuşmamış idi. 

Birinci sual hususunda arzım budur Sayın Baş
kan. 

Ortak Pazar konusundaki suali tekrar ederseniz 
memnun olurum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru şu : «Ziraî ürün satışlarında 
zarar var mıdır?» 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem Başkan, Ortak Pazarla münasebetlerimiz». 

ÖMER NAİMl BARIM (Elâzığ) — Tarım ve 
Sanayi Sayın Başkan. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Planlama Bütçesi ile bunun ne alâkası var? 

BAŞKAN — Efendim, bana gönderilen soru; 
«Türkiye, sanayÜeşmede ve ziraî ürün satışlarında» 
imiş efendim, özür dilerim. 

Planlama ile ilgili ölçüsünde rica ediyorum efen
dim, buyurun. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devanda) — Ko
nu gayet önemli bir konudur; Hükümet olarak dört 
aydan beri üzerindeyiz. Çok kısa birkaç cümle ile 
Yüce Meclise bu münasebetle bilgi arz etmek iste
rim. 

Ortak Pazar, bugünkü katma protokol anlaşması 
ile tarımımıza ve sanayimize zarar veriyor. Geçtiği
miz dört yıl esnasında Türkiye, katma protokoldaki 
birtakım tahditlerden dolayı, icabeden tarım ürün
lerini ihraç edememiş, sanayi ürünlerini ihraç edeme
miştir. Ayrıca, bağlanmış olduğu liberasyon listeleri 
vasıtası ile, kendi kuracağı sanayiini kurmadan libere 
etmek mecburiyeti ile karşılaşmış; gümrükleri, yeni 
kendi kuracağı sanayiinin, rekabete hazırlanmadan, 
düşük gümrüklerle rekabetine mecbur hale getirilmiş
tir. Bundan dolayı, Türkiye sanayi yatırımı eğilimleri 
bakımından, kurmakta olduğu ağır sanayinin yarın 
Ortak Pazar malları ile rekabet edemeyeceği bir sıra
da rekabete açflması bakımından büyük bir hadise Ue 
karşı karşıyadır. 

Burada şunu belirtmek isterim ki, dünden beri 
konuşan Halk Partili arkadaşlarım. Ortak Pazarın bu 
Katma Protokolünden haklı olarak şikâyetçi oldular. 

Doğrudur. 
Ortak Pazarın Katma Protokolü memleketimizin 

aleyhine işlemektedir. Yalnız, bir noktaya dikkatleri 
çekmek isterim: Halk Partisi "e hükümetimizi kurar
ken, Ortak Pazar için alınacak tedbirlerde, «mevcut 

anlaşmalar içinde» kaydını koymaya mecbur kal
mıştık. O halk Partisi ki, muhalefette iken Katma 
Protokolün aleyhinde bulunuyor, beraberce iktidar 
olmak istediğimiz zaman, «Katma Protokol içinde 
ancak bunu yürütürüz» diyor. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Halbuki, bugün
kü Hükümetimizin programında, «Ankara Anlaşma
sının hükümlerine uygulanacak» diye bir madde yok
tur. Memleketimize zarar veren ne ise, eğer Ankara 
Anlaşmasının kendisi zarar veriyorsa onun dahi de
ğiştirilmesine mütedair bir genel hüküm var. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Halk Partili arkadaşla
rıma hatırlatıyorum, bunu bu Mecliste birçok kere
ler hahrlatmışımdır, çünkü, Ortak Pazar mevzuunda 
birçok kereler tezata düşmüşlerdir, hem Ortak Pazar 
ilkelerini kapitalist sistemin temsilcisi sayarlar, hem, 
«Ortak Pazardaki sistemi Türkiye'ye getirmekte te
melde fayda görürüz» derler; hem Ortak Pazann an
laşmalarını kendileri yapmışlardır - Ortak Pazara 
girilmesinin - hem bunun zararından bahsederler, hem 
Ankara Anlaşmasının mahzurlarını söylerler, hem de, 
«Gelin beraber hükümet kuralını» derken, «Sakın ha, 
bu anlaşmalardan dışarı çıkmayalım» diye hüküm 
koşarlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Partisinin bu konu
da kendisini tezatlardan kurtarmasını temenni ettiğim 
için bir kere daha hatırlatıyorum. Ancak, Türkiye, 
Ortak Pazar meselesini eline almıştır, Ortak Pazar 
meselesi Türkiye'nin sanayiine rekabet gücü kazandı
racak bir millî hedefle ilgili bir meseledir; ondan do
layı bu meselenin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. 

Bir yandan ağır sanayii kurarken, bir yandan da 
bu ağır sanayimizi dünya pazarlarında Batı ülkeleri
nin mamulleri üe rekabet edecek sanayi olarak kur
mak görevimizdir. Bunun için, Ortak Pazarın buna 
mani olmasını değil, Ortak Pazan, Türkiye'nin güç
lenmesine vasıta olarak kullanma görevimizi ifa ça-
lışmalarındayız. Yakında, çok kısa bir zamanda Hü
kümet Olarak bu hususta aldığımız kararları efkârı 
umumiyemize açıklayacağız ve Türkiye ilk defa ola
rak 14 seneden beri ilk defa olarak, Ortak - Pazar 
meselesini hükümet çapında ele almış olacak ve ilk 
defa olarak Batılı ülkelerle karşılıklı eşit şartlarla bir 
müzakere yapılmasına sahne olacaktır. Bunu şimdi
den muhterem üyelere haber veriyorum. 

Ortak Pazarın hali hazır zararları : 
Bugüne kadar Ortak Pazarın bize indirdiği güm

rükler, tarım ürünlerinde 17 milyon dolardır. Bizim 
Ortak Pazar mallarına indirdiğimiz gümrük, fiilî güm-
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rük 100 milyon dolardır, oradan ithal ettiğimiz yatı- i 
run rnaü, dolayısıyle yaptığımız gümrük indirimleri 
de dahil edilirse, takriben 400 milyon dolar biz Or
tak Pazar'a indirim yapmış durumdayız. 

Önümüzdeki yıllar bu bilanço daha da aleyhimi
ze inkişaf etme karakteri göstermektedir. Bundan 
dolayı Ortak Pazarla şimdiden, tarıma faydası doku
nacak, sanayie faydası dokunacak ve işçi haklarımızı 
temin edecek yeni bir şekil vermenin üzerindeyiz. 
Ümit ediyorum ki, Hükümetimiz bugüne kadar Kıb
rıs'ta, Ege'de, Amerikan ambargosunda takip etmiş 
olduğu şahsiyetli dış politikayı, Ortak Pazar mese
lesinde de başanyle tatbik edecektir. Arz ederim Sa
yın Başkan. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sayın Halil Dere?. Var mı efendim? Yok. 
Sayın Benli?. Buyurunuz efendim. 
AHMET HAŞİM BENLt (Kütahya) — Vaz

geçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Teşekkür ederim. 
Sayın Sardı. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, ben so

rularıma mümkünse yazılı cevap istiyorum. 
BAŞKAN — Siz buyurun efendim, yazılı sözlü 

cevap vermek Sayın Başbakan Yardımcısının kendi 
ihtiyarında. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Soruyorum efendim. 
1. Şimdiye değin kaç tane, hangi yıllarda kamu 

ve özel traktör fabrikası yapılmıştır. Gerçekleşme ve 
kapasite durumu nedir? Yeni öngörülen projelerin 
durumu nedir? 

2. Burdur Traktör Sanayiine bazı kamu kuruluş
ları, özellikle Zirai Donatım, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Tariş, Ant - Birlik gibi tarımla ilgili kuruluşların işti
raki sağlanarak realizesi düşünülmekte midir? 

3. 1974 yılı yatırım programına alınan ve bugü
ne kadar yıllık programlarda ödeneği ayrılan Petlas 
projesi yatırımı hangi safhalar geçirmiş ve neden ge
cikmiştir? 

Yabancı ve yerli lastik yapımcısı tekellerin etkisi 
nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Sayın Erbakan, yazılı da cevap verebilirsiniz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Arka
daşımızın arzusuna uymakta fayda görürüm, zaman 
kazanırız Sayın Başkan, yazılı olarak takdim edece- j 
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sayın Karsu. j 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş 
kan, ben de say m Başbakan Yardımcısından soruları
ma yazdı cevaplar istiyorum. 

1. Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış yerli trak
tör var mı (yerli traktör; montaj değil)? Sayın Baş
bakan Yardımcısı makine mühendisi olduğuna göre, 
bu manada soruyorum, şimdiye kadar var mı, varsa 
kaç tanedir, ne tip yapılmıştır, nerede üretilmiştir? 
Bu bir. 

2. 1974 yılında, kendilerinin de dahil olduğu 
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koa
lisyon Hükümeti zamanında, Erzincan'a, - hafızam 
beni yamitmıyor ise - 61 milyon liralık bir tane Et -
Balık Kurumu kombinası planlanmıştı. Bugüne kadar 
ben bunun temelini görmedim. Acaba bu temeli de 
götürdüler mi? Neden acaba bugüne kadar atılmadı? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yani 1974'de kararlaştırılan bu te
sis kurulacak mı veya kuruldu mu? Evet efendim, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
bakan Yardımcısı son zamanlarda ağır sanayiden 
bahsederken.. (M.S.P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, susturacak mısınız? 
BAŞKAN — Siz buyurun efendim. Burası okul 

değil ki; konuşuluyor bazen, rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
bakan Yardımcısı son zamanlarda ağır sanayiden 
bahsederken, uçak sanayiine de gerekli değeri verecek
lerini söylemişlerdi. Dünyada aşağı yukarı birkaç 
tane meşhur firma var bu asırda feza yarışında yarı
şan. Acaba, bu uçakların tipi ne olacak? 

Örneğin, yalnız nakliye uçağı mı olacak, yoksa 
ses hızını aşan uçakları da imal edecekler mi? İmal 
edeceklerse, bunların üretimi ne zaman başlayacak? 

Bunu da yazdı olarak sayın Başbakan Yardımcı
sından öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Karsu. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem Başkan; muhterem arkadaşımızın sualleri, 
hem meslek aşkıyie hem Hükümet olarak üzerinde 
çalıştığımız ana konularla yakınen alâkalı olması iti
bariyle, yazılı bir cevaba kadar sabretmek yerine, 
hemen üç cümle ile arz etmeyi tercih ediyorum müsaa
de ederseniz? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) Yazılı olarak 
lâzım bana sayın Başkan. 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet, zabıtlardan alırsınız. 

Önce yerli traktör meselesinde bir traktörün üze
rinde 3 bine yakın parça vardır. Bunların en önemli 
kısmı, hiç şüphesiz motor ve dişlilerdir. Türkiye bu
güne kadar motor ve dişli sanayiinde geri kalmıştır. 
Bu itibarla Türkiye'de traktörün % 100 imalâtında 
yerli firmalar belli bir orana kadar gelmişlerdi. Bu 
oran her ne kadar % 70 ise de, aslında lastiklerin ka
uçuğu, akümülatörlerin çeşitli iç maddelerinin dahi 
dışarıdan geldiği hasaplanacak olursa, bu oran hiç 
bir zaman % 50'yi geçmemiştir. 

Traktörün tamamının Türkiye'de imalâtı yeni 
programımızın içindedir, traktör motoru imal edil
mektedir. Ancak sualiniz «Hiç imal edildi mi?» şek
linde olduğu için hemen cevap vereyim; Ziraî Dona
tım Kurumu Adapazarında kurmakta olduğu Başak 
Fabrkasının traktörlerini tamamen % 100 Türkiye'de 
imal etmiştir küçük seriler halinde. Bu traktörlerin 
üzerinde Gümüş Motor Fabrikasının motorları bu
lunmaktadır. Şimdi Sakarya'daki fabrika da aynı mo
tor fabrikasının motorlariyle bu küçük traktörler tah
rik edilecektir. Türkiye'de ilk defa % 100'ü yerli ola
rak yapılan traktör budur. Şimdi 45 beygirlik, 60 bey
girlik, 90 beygire kadar motoru olan traktörlerin de 
imalâtı bildiğiniz gibi programlanmıştır ve eldedir. 

İkinci sorunuz için arz edeyim mi müsaadenizle; 
tabiî şu latifeyi yapmaya mecburum: Öbür fabrika
nın temelini hafif buldunuz götürdünüz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben götür-
medim hocam. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Onun 
için bu yeni fabrikayı, temelini atmadan kuruverece-
ğiz yeni et kombinasını, merak etmeyin. (M.S.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 1964'ten beri. 
DEVLET BAKANI ^ BAŞBAKAN YARDIMCI

SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, 
her şeye göre her işin çaresini buluruz. Biz, çare mü
essesesiyiz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Manevî çare. 
DEVLET BAKANI -. BAŞBAKAN YARDIMCI

SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ondan 
dolayı bu tutumların da çaresini buluruz. Erzincan'ı 
kombinasız bırakmayacağız, haberiniz olsun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yani temel
leri çalıyoruz diye korkuyorsunuz, atmıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Uçak 
sanayii hususunda iki ayrı tip uçak imal edilecektir. 
Bunlardan bir tanesi, eğitim ve kısa menzilli taarruz 
uçaklarıdır; bir diğeri de, uzun menzilli taarruz uçak
larıdır. Her iki tip uçak da programdadır. Türkiye 
inşallah 2 aya kadar bu fabrikaların temelini atacak
tır ve 1930'de en geç Türk Ordusu bu fabrikalarda 
kısmen montaj yoluyle yapılmış olan uçakları kul-

| lanacaktır. 1979'da da uzun menzilli taarruz uçak-
i larının imalat programı tatbik edilecektir. Ümit, edi-
I yorum ki, o fabrikanın kısa bir zamanda lisans anlaş-
j maları için dünya ihalesi intaç edilmiştir, mukave-
j leler imzalanmaktadır. Bu mukavelelerin imzalanma-
' sini takip efkârı umumiye ye gerekli açıklamalar ya-
i pılacaktır. Millî Harp Sanayiinin en mühim bölümü-
I nü teşkil etmektedir. Kuruluşu gecikmiştir, fakat 1 
! yıldan beri, biraz evvel de arz ettiğim gibi, geceli 
! gündüzlü çalışmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim sayın Başkan. 
İ BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Eıbakan. 
i NURETTİN KARSU (Ertincan) — Sayın Başkan , 
! bir şeye cevap almadım, Et ve Balık Kurumu Konı-
| binası hakkında. 
« BAŞKAN — Efendim, cevap verdiler. 
j NURETTİN KARSU (Erzincan) — Size göre ce-

vap verdi, bana göre değil. 
BAŞKAN — Efendim, size göre cevap veremez 

ki, bana göre de cevap veremez. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Na zaman 

olacak belli değil. 
BAŞKAN — Sayın Karsu, bir şeyi ifade etmek 

istiyorum, izin verirseniz. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin ifade

niz, size göre oluyor. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi siz sorunuzu sorar

sınız sayın Karsu, muhatabınız cevabmı verir. Bu
nun kapsamını, ne sorunun kapsamını, ne de cevabın 
kapsamını Başkanlık tayin edemez. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İleride ata
cak, ne zaman atacak? 

BAŞKAN — Yani, sayın Başbakan Yardımcısı
na, siz bunu şu şekilde cevaplayacaksınız, cevabınız 
kâfi değildir diyemiyoruz saym Karsu. Buranın ola
nağı bu, imkânı bu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz iyi şey ya
pıyorsunuz sayın Başkan, teşekkür ederim. Yani ce
vap verilmemesi için kâfi derecede davrandınız. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica edeyim 
sayın Karsu. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben diyorum 
ki, Erzincan'da 1974'te programa konulan kombina
nın ne zaman temeli atılacaktır, başlayacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Erbakan'ın verdiği 
cevap, «Erzincan'ı kombinasız bırakmayacağız» şek
linde idi. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne demek o? 
Ben de diyorum ki «yarın ben yapacağım». Laf değil 
ki bu. «Şu gün, şu zamanda başlıyacağız» şeklinde 
Wr cevap bekliyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, başka sorular var mı 

BAŞKAN — Var, sayın Erbakan. 
Buyurun sayın Çubukçu. 
İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın Başbakan Yardımcısı'na matematiksel bir soru 
yönelteceğim, aynı şekilde matematiksel olarak ce
vabım istirham edeceğim. 

1976 yılında, Başbakan Yardımcısı kendileri çeşit
li kereler trilyona yaklaşan yatırımları başlattıklarını 
söylediler, önümüzdeki 5 yılı aldığımız takdirde, 800 
milyar kabul edersek bu rakamı, 5 yılda 4 trilyonluk 
işe başlamış olacaklar. 

Kendileri biraz önce ifade buyurdular ki, Türkiye 
1977'de kamu ve özel sektör yatırımı olarak 208 mil
yar lira yatırım yapılabilecek. 5 Senede bu rakam, 
bir trilyon eder. 4 trilyonluk yatırım, bir trilyonluk 
yatırıma ayrılabilen para; arada 3 trilyon fark var. 
Şimdi Türkiye' ya bu dengeyi sağlamak için 1976'da 
bir temel atacak, 4 yıl bekleyecek bunu karşılayacak, 
ondan sonra yeniden törenlere başlayacak... 

BAŞKAN — Sora, sayın Çubukçu. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Veyahut da bu 
başlanılan işlerin bazıları 2 yılda bitirilecek ise, pek 
çoğu da 10 yılda, 15 yılda bitirilecektir; böyle bir 
durum doğacaktır. 

Sayın Başbakan Yardımcısı; 4 trilyon bir tarafta, 
bir trilyon bir tarafta, bunu nasıl dengeliyorlar, lüt
federler mi? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşımıza bilhassa teşekkür 
ederim. Bu hesabı Yüce Meclisin huzurunda bir defa 
açıklıkla yapmakta büyük fayda var, onun için bil
hassa teşekkür ediyorum. 

Şimdi bir matematik zihniyeti ile arkadaşlarımız 
takip buyururlar ise, hesabın ne kadar açık ve kolay 
olduğunu göreceklerdir. 

1976 senesinde Türkiye 150 milyar Türk liralık 
yatırım yapmıştır, kamu ve özel sektör yekûn ola
rak. Bu yıl 1977 senesinde Türkiye 210 milyar Türk 
Mralık yatırım yapacaktır, bu yıl, huzurlarınızdaki 
program budur, kamu ve özel sektör olarak. 

Şimdi bunları yazınız lütfen, geçen sene 150'idi, 
bu sene 210 oldu. 1978'de Plan başlayacak, 1978'de 
ne kadar yatırım yapacağız 1 nci sene, 150'den 210'a 
çıktığımıza göre gelecek sene en aşağı 250 milyar 
Türk liralık yatırım yapacak Türkiye 1978'de. Yazı
nız şimdi; Planın birinci senesi 250 milyar zait.. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — 1976'da 800 mil
yar kabul edilirse şimdiden.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet. 

Şimdi ben Türkiye'nin yatırımlarını söylüyorum. 
1978'de 250, en asgariden gidiyor bu nispetler, çün
kü mütezâyid olarak artıyor, en asgarî. 1979da 300, 
1980'de 350, 1981'de 400, 1982'de 450; bu en asgarî
dir; yani, geçen seneden bu seneye gelinceye kadar ar
tıştan da daha az bir yıllık artış olarak kabul edin. 

Şimdi bu 5 seneninkini toplarsanız, 5 senede 
Türkiyenin yapacağı yatırımı bir trilyon 750 milyar 
Türk lirası yapar. Türkiye'nin bugün bütün 5 yılı.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bugünün pa-
rası ile 200 milyar. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Bana cevap ver
mediniz ki. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Geli
yorum, geliyorum. Suali bir matematik suali ola
rak sordunuz, bir matematik meselesinin hallindeki 
sabrı gösterin lütfen. 

Şimdi 5 senede Türkiye - bu 2 sene hariç - bir 
trilyon 750 milyar, bu 2 seneyi koyduğumuz zaman 
2 trilyonu aşacaktır; 1976 - 1977 ve 5 yıllık planın 
yekûnu 2 trilyondan fazladır, bu yatırım değeri. 

1976 senesinde, biraz evvel söyledim, 1976 sene
sinde Türkiye'nin programında 8 750 tane proje ve 
450 milyar liralık yatırım vardı. Hepsi 450 milyar idi, 
8 750 tane proje vardı. Bu projelere 150 milyarlık 
150 tane daha kattık sene içerisinde. Böylece, şimdi 
1977 yılının da yeni katılımları oldu; şu anda önü
nüzde bulunan programımızda 9 000 tane proje var, 
750 milyarlık yatırım var. 

«Türkiye'de trilyonla yatırım yapılacak» sözü, 
plan devresine ait bir sözdür. Elinizdeki programda, 
önünüze takdim edilmiş olan programda 9 000 pro
je ve yatırım tutarı 750 milyar liralık yatırım var. 
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Türkiye yatırımlarım 4 yılda, 5 yılda, 6 yılda tamam
lamaktadır, plandaki ve programındaki yatırımları, 
Gerçi bu, son yıllarda bir miktar uzamıştır; ama bu 
memleketin büyük ihtiyaçlarını karşılamak için tabiî 
olarak meydana gelen bir şeydi, bir senede de uza-
madı bu; her yıl ihtiyaçlar nispetinde uzuyor. 

Dolayısıyle şimdi hesap önünüzdedir : Türkiye 
bu yıl 750 milyar liralık projeyi önüne katmış. Pro
je tutarı 750 milyarın hepsi bu sene yapılacak değil, 
bu projeler belki beş senede 1982'de tamamlanacak 
bir kısmı; dolayısıyle her sene yeni projeler bunun 
üzerine gelecek, bunların bir kısmı bitecek, bir kısmı 
yürüyecektir. Büyüyen Türkiye böyle büyüyor. Bu
nun neticesi olarak da, 1982 senesine geldiğimiz za
man, bugünkü fiyatlarla Türkiye 2 trilyon Türk Li
ralık yatırım yapmış bir ülke olacaktır... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, cevaplandı mı 
efendim?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, bütün bunların üzerine bir silindir cüm
lesinde fayda var. 

Şimdi silindir cümlesi dediğim şu : Bu sene 210 
milyar, gelecek sene 250 milyar; bunlar en asgarî he
sap. Şimdi acaba bu olacak mı? Bu suali sormaya 
kimsenin hakkı yok. Geçen sene, 150 milyar yatırım 
yapacağız dediğimiz zaman, «Bu olmaz» diyenler, 
şimdi mahcuptur. Çünkü, o 150 milyar yapıldı. Bu 
sene de 210 yapılacak, beş senede de bugünkü fiyat
la 2 trilyon yapılacak. 

Arkadaşlarımız lütfen, artık büyüyen Türkiye'nin 
bu rakamlarına alışsınlar. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Milletimizin büyük 
kabiliyetlerini hep beraber hayranlıkla seyredelim. 

Bu rakamlar Türkiye için küçülmüştür, küçülmüş
tür. Ne var ki, Türkiye'nin bu yürüyüşünü yakinen 
takip edip, çağdaş bir insan olarak; bu trilyon sözleri 
önce bizim ağzımızdan çıktı, muhterem Halk Partisi 
lideri çağın çok gerisinde kaldığı için (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) o, Tür
kiye'nin 50 milyon, 100 milyondan daha büyük ra
kamlarına henüz intibak edemedi; aramızda 20 sene 
fark var. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
DEVLET BAKANI « BAŞBAKAN YADIMCISI 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Başka su
al var mı muhterem Başkan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bir ar
kadaşımla usul meselesi konuşacağım, sizinle ilgili 
değil efendim. 

DEVLET BAKANI = BAŞBAKAN YADIMCISI 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağolun. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan... 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kitaplı, soru sorma işlemi bit

tikten sonra soru sormak istediğiniz için, size soru 
sordurmuyorum efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ben daha önce söz 
istedim Sayın Başkan, sorum vardı. 

BAŞKAN — Size de sorduramıyorum Sayın 
Arash. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Erbakan'a 
yeni teknoloji hakkında soru soracaktım, temelsiz 
tesis yapmamn teknolojisini soracaktım. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Osman Aykul'da, 
buyurunuz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

İçinde bulunduğumuz bugünlerde hayal gücü çok 
geniş, trilyonluk bütçe görüşmelerini sürdürüyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Aslında, ta
bana dayanmayan, halkın gereksinmelerini yeterince 
sistemli bir şekilde tespit ederek planlayamayan hü
kümetler, halkın karşısına ve Yüce Meclisin karşısına 
ancak bu şekilde hayal gücüyle halkımızı ve ulusumu
zu aldatabileceklerini sanmak suretiyle trilyonlar at-
masyoncası ve aldatmacasıyle çıkmaktadırlar. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Hesap 
bilmiyorsun hesap!.. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Türk Ulusu bu
nun, gelecekte en iyi, en akıkı yöntemlerle hesabını 
soracaktır. Sayın Millî Selâmet Partisi Genel Başka
nı gerçekten çağın gelişimine gözlerini kapadığı ve 
beyni dumura uğradığı için, önündeki çukurları da
hi... (M. S. P. sıralarından sura kapaklarına vurma
lar, ön sıralara doğru yürümeler, gürültüler) Önün
deki çukurları dahi... 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Sözünü geri alsın Sa
yın Başkan!.. 

BAŞKAN — Efendim, bağırmakla bir şey halle» 
demezsiniz. Rica ediyorum efendim, anladım efen
dim, anladım, anladım. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan, sözünü geri alsın, 
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BAŞKAN — Anladım efendim, anladım; Sayın 
Özkul, anladım. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Önündeki çukur
ları dahi göremeyecek seviyede... 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Yakı-
şır mı bu şekilde konuşmak, Devlete hizmet eden bir 
kişiye? 

BAŞKAN — Anladım Sayın -özkul, anladım rica 
ediyorum. Rica ediyorum, anladım efendim, anla
dım. 

OSMAN A1KUL (Devamla) ... Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanına saldırma hakkınız... 

BAŞKAN — Sayın Aykul... 
OSMAN AYKUL (Devamla) - Buyurun efen

dim. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Hesap 
bilmiyorsunuz, hesap. 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sözünü 
geri alsın. 

BAŞKAN — Yani, bir konu geçtiği zaman hemen 
ayaklanmak âdet haline geldi Yüce Meclisimizde. 
Ben de işittim, ikaz edeceğim. Rica ediyorum. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Terbiye
sizlik. 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Sayın Başkan sözünü 
geri atsın. 

BAŞKAN — Oturmadığınız sürece hiç bir mua
mele yapmam arkadaşlarım, rica ediyorum. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Siz anar
şiyi bilirsiniz, sokakta boğuşmayı bilirsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun Sayın Boz-
geyik. Hararetlenmekle, bağırmakla, çağırmakla ve 
ayakta durmakla bir mesele halledemeyiz. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Aykul rica ediyorum. 
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Millete 

hizmet edene söylenmez bunlar. 
HASAN BUZ (Elâzığ) — Zaten bunun kafası 

bundan fazlasına çalışmaz. 
MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim oturun. Sayın Dört-

kol, siz de oturun efendim. Ayrı ayn isimlerinizi 
saymama gerek yok. Sayın üyeler lütfen oturun efen
dim» (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Bize 
bir senelik hizmeti söylüyorsunuz burada. Asıl anar
şiyi siz getirdiniz. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Dün Do
ğuya hizmet gidiyordu. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Önce 
Cumhuriyetin hizmetini görmek lâzım, Atatürk'ün 
hizmetini görmek lâzım. Bir senelik hizmet görül
mez. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Nevşehir) — 

Geri alsm sözünü. 
BAŞKAN — Sayın Dörtkol, geçen sözü anladım. 

Sayın Emre rica ediyorum, Sayın Aytaç. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkan 

bunu... 
BAŞKAN — Sayın Aykul bir dakikanızı alacağım 

efendim rica ediyorum. 
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, yakışıyor mu? (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozgeyik, Sayın Bozgeyik, 
Sayın Bozgeyik, Sayın Bozgeyik rica ediyorum. 

Sayın Aykul, Sayın Aykul... 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkan bu 
sözümle neyi... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum, rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarımın bir hususa özen gösterme
lerini rica ediyorum. Kendilerine yakıştıramadıkları 
hiç bir sıfatı bir başka arkadaşımıza hangi mevkide 
ve yerde olursa olsun... (Gürültüler) 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Anarşiyi 
siz getirdiniz hizmet görmemek için. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, çok rica 
ediyorum. 

Sayın Benli, Sayın Benli, Sayın Benli rica ediyo
rum, sakin olalım lütfen. 

Değerli arkadaşlarımın konuşmaları sırasında ken
dilerine yakıştıramadıkları hiç bir sıfatı, bir başka 
değerli arkadaşımıza yakıştırmamalarını rica ediyo
rum, 

Şimdi Sayın Aykul'un sözleri arasında «Beyni du
mura uğramış» deyimi geçmiştir. Ben Sayın Aykul' -
dan bu sözü geri almasını rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum efendim. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkan 

ben bu sözümle şunu söylemek istedim. 
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, hiç yakışıyor mu? 
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BAŞKAN — Efendim ne demek istediğinizi... 
OSMAN AYKUL (Devamla> — Aslında, askn-

da.« 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Saym Baş

kan olmaz böyle şey, «atmasyoncası» diye söyledi. 
KASAN BUZ (Elâzığ) — Geri alsın sözünü. 

(M* S. P- sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Çok rica ediyonımy MM Selâmet 

Partisi Grupu mensuba olan arkadaşlarımdan çok ri
ca ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Aslında, aslın
da... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Erbakan «Çağ 
dışı» diye niteledi. Elbette buna karşılık verdiniz siz 
de; ama «Beyni dumura uğramış» sözünü geri alma
nızı sizden rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim aslında 
bu patalojik bir olaydır. Yani bu sözümle ben... 

YILMAZ. HOCAOĞLU (Adana) ^- Saym Baş
kan, patalöjik izahı bunaksın, çok rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, çok rica ediyorum* Sa
yın, AyfcuF,. ben 'Başkanınız olacak size yakıştırama
dığım bu deyimi geri almanızı: rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Ben bu sözle 
neyi söylediğimi açıklayayım Sayın Başkan. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Parlamentoya 
dedi çağ dışı diye. Sözünü geri arsın, geri. 

BAŞKAN — Efendim, ben açıklama rica etmi
yorum ki Sayın Aykul... 

OSMAN AYKUL (Devanda) — Sayın Erbakan» 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına «Çağ dışı» 
dediler, ben de bu sözümle aslında çağ dışı kişinin 
Sayın Erbakan olduğunu söylemek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ediyorum sizden. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Asd söyleneni 

burada dinledik. 
BAŞKAN — Saym Aykul, Sayın Aykul... (C. H. P. 

ve M. S. P. sıralarından gürültüler) 
Sayın Aykul, rica ediyorum sizden. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Erbakan' 

m, Millî Selâmet Partisi Genel Başkanı Sayın Erba -
kan'm «Beyni dumura uğramış» olmasın; ben sözü
mü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Yalnız hayal 

gücüyle, halkı ve ulusu trilyonluk hayal gücüyle halkı 
ve ulasu aldatmaya Erbakan'm haki» yoktur sayın 
arkadaşların*. 

BAŞKAN — Bu bir nitelemedir. 

OSMAN AYKUL (Devamla); — Saym Başkan, 
konuşmama devata ediyorum. 

BAŞKAN —Buyurunuz devam edîıt 
BASAN KUZ (JEJâzjğ) — Ziücn senden başkası 

beklenemez. 
OSMAN AYKUL (Bekamla) — Ülkemizde 1950 -

1950 yuları arasında plansız bir dönem yaşanmış ve 
ulusumuz bu plansızlığın acısını çok çekmiştir. 1961 
Anayasasının getirdiği yendiklerden biri de, bu plan
sızlığı ortadan kaldırmak» pJasujt kalkmma dönemine 
girmemiz ve kalkınma yöntemlerinin plana bağlan
ma» olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz şu günlerde 1977 malî yılı 
bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçe görüşmelerinden 
sonra, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile UgiÜ 
görüşmelere başlayacağız. Şimdiden temenni ederim 
ki; yeni plan, hayalci bir plan olmasın. Yeni hazırlan
makta olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
toplumsal özden, halkın isterlerinden, toplumun taba
nından. güçlenmesini sağlamaktan, De'iet yatırımları
nın dengeli bir şekilde amacına ulaşmasından yoksun 
olarak Anayasaya ters düşen ve içeriği çelişkilerle 
dolu, sömürüyü amaçlayan kapitalist görüşü, ekono
mi ve sanayi hayatında bugünkü gibi başıboş bir ge
lişmeyi öngören Hböral ekonomik görüşü benimse
miş, kaynak israfım öclesukten uzak, toprak refor
mu ve üretim asaçlan sorununa halkın yararına; çö
züm getirmeyen bir şekHde kacşımıza çıkmış elma
sın. 

Büyük halli kitlelerinin kalkınma ve gelişmelerini 
amaçlayan, Devlet olanaklarından bir avuç mutlu 
azmağın yararlanmasını öngören bir yapıya sahip ol
masın. 

Yozlaşmış planlar, Anayasal ve bilimsel görüş 
doğrultusunda olamazlar. Halkın gerçek ihtiyaçlarına 
cevap vermeyen planlar, geçmiş dönemlerde okluğu 
gibi askıda kalmakta ve halkın umudunu yitirmesine 
sebep olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Devlet planlarının' yapılma
sında hâkim unsur tamamen Anayasa hükümleri, hal
kın sosyal, ekonomik ve siyasat tercihleri olmalıdır. 
Siyasal baskılarla çarptklaşan> amaçlarından uzakiaş-

\ tınlan, hedefleri köreltilen planfenn» bilimsel gerçekle 
uzaktan yakından Mir ilişkisi olamaz. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri dikkate almaya-
; rak, dün ve bugün olduğu gibi, içeriği hafta dayan-
I mayan, halkın dert ve ıstırapku-nu yaosrmayan pian-
; lar halkçı olamaz ve büyük çoğunluğa yoksul olan, 
' halk kitlelerinin umudu olmaktan çıkar. Çünkü bilim, 
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araştırma, inceleme, deney, gözlem ve tecrübelerin 
sonucu elde edilen sistematik bilgilerdir. Ydlardır bi
lim adamları yeni bulgular ortaya koyup insanlığın 
hizmetine sunarken, ülkemizde de gerici ve tutucu 
güçler bilimsel, teknolojik bulguları inkâr ederek ve 
onu bulup yaratanları suçlayarak sanık sandalyesine 
sevk etmek için uğraşmsşlar ve uğraşmaya devam et
mektedirler. 

Bugünkü Cephe Hükümetinin yapısı da buna mü
saittir. Cephe partilerinin o hesaplarıyle ödün verdik
leri ve bilimsel gelişmeleri görmemezîskten gelerek 
ülkeyi bir çıkmazlar ve açmazlar ülkesi haline getir
dikleri, açık olaıak ortada durmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, plan belli amaç ve hedeflere 
ulaşmak için gösterilen etkinliklerdir, çalışmalardır. 
Yapılan Devlet planları, halkın büyük çoğunluğunun 
yoksulluğunu giderici bir yapıya sahip olmalıdır. 
Planlar, yoksulluğun üzerine bina edilemez. Planı ya-
pamn görüşü ve düşüncesi, planı uygulamak için han
gi yöntemi seçeceği önemlidir. İçinde bulunduğumuz 
çağda elbette bir plancı Orta Çağ anlayışı içinde ola
maz. Plancılar, Türkiye gibi az gelişrmş bir ülkenin 
nasıl gelişip kalkınacağım bilmelidirler. 

Plancı ses çıkarmaz, bugünkü Cephe Hükümeti
nin işe yaramayan ve demode olmuş görüşlerine ken
disini kaptırır, baskıdan kurtaramaz ve gerçeğe da
yanmayan bir planın ortaya konmasına sebep olursa, 
bunun sorumluluğundan kendisini kurtaramaz. Özel
likle baskıyı... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen toparlayın efen
dim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Özellikle baskıyı 
yapan ve planı amacından saptıran yetkililer de, plan
dan doğacak zararuı hesabını vermekle yükümlüdür
ler. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde kalkınmada gerek
li denge kurulamamıştır. Bölgelerarası dengesizlik 
yüksek boyutlara ulaşımştır; sürüp gitmektedir. 
Planlı döneme giriîeli uzun yıllar geçtiği halde, 
Devlet yatırımlarını hedeflerine bir türlü ulaştırama-
dık. Bunun baş sorumlusu sreni Anayasayı ciddiye al
mayan, Anayasa! kurumlarla mücadeleye giren ve on
lara kıyan Adalet Partisidir. Adalet Partisi, planlı 
kalkınma ve yenilikli görüşlere karşı çıkan ve zama-
niyle karşı çskımş bir parti olarak bugün de aynı tu
tumunu devam ettirmektedir. 

Hükümet ortaklarıyle birlikte yanşa giren Adalet 
Partisi, özellikle Millî Selâmet Partisinden korktuğa 
ve kendisine oy kaybettireceğinin farkına vardığı için, 

Millî Selâmet Partisi de kendinin yok olmak üzere 
olduğunu gördüğü ve anladığı için, her iki parti de 
Devlete ve halka hizmet etmeyi bırakıp, halkı yap
macık yollarla kendilerine çekmenin yarışma girmiş
lerdir. 

Plan yok. program yok, ödenek yok, alınmış karar 
yok, ülkeyi güllük güîistanhk gösteren bir yarış var. 
Bu tutumlarıylc mevcut olan plan, eğer birazcık ol
sun plansa, onu da kuşa çevirdiler. 

Bu iki parti, hızlarım alamayarak her boş bulduk
ları arsaya temel atmaya başladılar. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi bu gidişi uzun bir 
süredir seyretti. Baktı gördü ki Cephe Hükümeti için
de kendisine, sabahın ne zaman olduğunu soran yok. 
Aklını başına toplamaya çalışarak... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen bitkin efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — ... ortaklarının 
suçundan kendisini korumak için yeni yöntemler ara
maya başladı. Şu günlerde bu arayışın içindedir. 

Sayın milletvekilleri; bugün askıya alınan, işle
mez hale getirilen planlı döneme geçiş atılımı, yeni 
gereksinmelerin doğal sonucu olarak ortaya çıkmış
tır. 

Gelin görün ki, bugünkü Cephe Hükümetinin za
manında plandan eser kalmanrş, plansız uygulamalar 
ülkemizde sürüp gitmektedir. 

Ülkenin... 
BAŞKAN — Sayın Aykul, ben toparlayın diyeli 

bir süre oldu efendim, süreniz bitti, rica ediyorum 
son cümlelerinizi söyleyin. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım, tamam son paragrafımı söylüyorum 
Sayın Başkanım. 

... ve ulusun başında her telden çalan, içinde 
uyum olmayan, ancak parti ve kişisel çıkarlarda bir
leşen dört başlı bir Cephe Hükümeti vardır. Cephe 
Hükümetinin başı Sayın Başbakan Süleyman Demi
rci, hayalî ve trilyonluk yatırımlardan bahsederek, 
ortağı Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'dan geri 
kalmamak için elinden geleni yapmaktadır. Erbakan 
ile trilyonluk yanşa çıkmışlardır. Bu trilyonlar nere
dedir bilmek mümkün değildir. Yoksa Darphaneden 
karşılıksız trilyonların üzerinde para basmayı mı ni
yete almıştır Cephe Hükümeti? 

Türk halkına... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul, «izinle 
anlaşmazlığa düşmeyeceğimizi sanıyorum. Rica edi
yorum, lütfen efendim. 
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OSMAN AY KUL (Devamla) — Tamam efendim, 
bitti, bir cümle söylüyorum Sayın Başkanım, bitiri
yorum. 

Televizyon ekranlarında da Cephe parîHerinin li
derleri yanş halindedir. Bunlar ne kadar çok televiz
yonda görünürlerse, halkın da o kadar nefretini ka
zanmaktadırlar. Televizyon ekranlarında aslı astarı 
olmayan gövde gösterileri yapmakla bu ülke kalkına
maz. Halkı kandırmak da mümkün değildir. 

Saisk veriyoruz, 1977 seçimlerinde Türk halkı 
Cephe Hükümetini devirecek, Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidara gelmek suretiyle gerçek halk iktidarı ku
rulacaktır. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul, 
Sayın Uysal; Sayın Erbakan'm konuşmaları sı

rasında, Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefette ve 
iktidarda başka şeyler söylediğini ve yapağım ifade 
ettiğini ben de tespit etlim. 

Tezkerenizi usule uygun buluyorum, size bu ko
nuya münhasır olmak üzere açıklama hakkı olarak 
söz veriyorum, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL {Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Erbakan'm Türkiye'nin kalkınmasına ait, 
geleceğine ait geniş ufuklar içerisinde tasarladığı, dü
şündüğü sözlerin gerçek olarak, İnşallah gelecekte 
söylediği gibi olmasını temenni ederiz. 

Çünkü, üçüncü dönemde, üçüncü dönemin ilk yı
lında bu kürsüden Hükümet Programı tartışılırken 
o zamanın Say m Başbakanı, şimdi Başbakan Yar
dımcılığı görevini yaptığı Sayın Başbakan, tutanakla
ra şöyle bir söz geçirmişti: «Bu Hükümet Progra-
mıyle Türkiye'de beş tane traktör imal eden fabrika 
yapacağız» 

1969 - 1977, tam sekiz yıl geçmiş daha. Hem de 
parantez içerisinde sözü de var, «Montaj değil». Açın 
bakın, 3 ncü dönemin birinci yılı, yam 1969 yılı. 

Sekiz yıl önce söylenmiş bu söz Türkiye'de ger
çekleşmemiş. Bizim devlet adamlarımız, başbakanla
rımız, başbakan yardımcılarımız geçmişte örnekleri
ni gördüğümüz için söylüyorum, hayal güçleri çok 
kuvvetli; çok paraları, trilyonları burada ifade eder
ler, yapacaklarını söylerler, ama olmaz. 

Yine bâr gün bu sözleri beraberce, o zabıtlarla 
Türk 'kamuoyu karşısında konuşuruz Sayın Erba
i n . 

Şimdi benim söylemek istediğim başka şey Şura
da elimde Sayın Ecevit'in Hükümet programı var. 
Bu Hükümet programı, 1 Şubat 1974 günü okun
muş Mecliste ve Senatoda^ Bu Hükümet programın
da Sayın Erbakan'm da imzası var. Şimdi bakalım 
AET konusunda Cumhuriyet Halk Partisi bugün ne 
demiş, o gün ne demiş, hâlâ ne diyor? Millî Se
lâmet Partisi o gün ne demiş, sonra ne demiş, bu
gün ne diyor? Hangi şeyler için iktidarın iki büyük 
kanadı, birbirine taviz vermek için yarışıyor? O, 
«hangi şeyler» in birisini söyleyeyim: İktidar tutkusu. 

Şfındi okuyorum... 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Kürsüye 

niye çıktınız, ne anlatıyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — AET ile 
ilgili, Cumhuriyet Halk Partisine ait bir sözü cevap
landırıyorum Sayın İslâm, sen yerine otur, sana ce
vap vermeyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir dakikanızı alabilir 
mîyim? 

Buyurun Sayın İslâm, bir şey mi söyleyeceksi
niz? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Efendim, 
bir konuşma sırası üslubu içerisinde konuşmaya 
söz vermediğinize, ZEbıtlardaki sözleriniz delildir... 

BAŞKAN — Sayın İslâm, fazla istical gösteri
yorsunuz. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili ola
rak Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda ayrı, muha
lefette ayrı konuştuğunu ifade buyurdu Sayın Erba-
kan. Sayın hatip de bu konuyu açıklıyor. Ne ça
buk da, hemen sayın hatibin ne konuşacağım anla
dık da müdahale ediyoruz Sayın İslâm, rica ediyo
rum. Lütfen oturunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
tabiî Sayın Erbakan'm sözlerini biz ciddiyetle dinle
dik* Gerçekten sorumlu bir nıevkidedir, görevi 
vardır. Türkiye'nin kalkınmasıyle sorumludur, yü
kümlüdür ve birinci derecede kişiler arasındadır. 
Partisi iktidardadır ve elbette Türkiye'nin kalkınması 
için ne yapılması lâzımgeld iğini kendi görüşlerine 
göre ifade edecek. 

Biz, muhalefet olarak bunların ciddî olanlarını 
ciddiyet hanesine, ciddî olmayanlarını başka hane
de değerlendireceğiz; görevimiz bu. Ciddî olanlara 
yardımcı olacağız, kalkınma için, diğerlerini eleş
tireceğiz. 

Sayın Erbakan'm AET ile ilgili olarak burada söy
lediği sözler bize göre çok ciddî sözler değil. Neden? 
Kendi imzasını taşıyan Hükümet Programında, Sa-
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yın Ecevit'in Başbakanlığı sırasında: AET ile 
öten itişfciiernr esas anlaşmalar dıağnıitıısııııdâ yttriiw 
tüîmesine devam edilmekle birlikte, geçiş dönemi 
koşuH^nnı düzenleyen protokoller yeniden ele alt-
nacaktlr». 

Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü; noktaladım 
ve devam ediyorum: «Toplumun ortaklık dışı ilişki 
kurduğu diğer ülteferin şartları ve bu ülkelere uygu
lanan rejimler göz önünde bulundurularak, Türki
ye'ye en. uygun şartkrın sağlanması için her zorunlu 
hareket yapılacaktır». Bu burada. 

Bunu biz dün söyledik, Hükümette söyledik, 
bugün aynen benimseyerek söylemeye devamı ediyo
ruz. Kapalı kapılar ardında başka şey söylemiyo
ruz. Kapalı kapılar ardında söylediklerimizi, dışar-
da da söylüyoruz. Dışarda başka şey söyleyipy 
başkalarının kulaklarına başka şey fısıldatmıyoruz 
Sayın Erbakan. 

BAŞKAN — Meclise hitaben Sayın Uysal... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Herhangi 

bâr tasriz de vernıiyoTiız. 
Açıklamam bu kadardır Cumhuriyet Haîk Partisi 

Grupu adına. 
Teşekkür ederim (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayı» UysaL 
Değerli arkadaşlarını, Devlet Planlama Teşki

lâtı... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDİMCİ
Sİ- NECMETTİN ERBAKAN (Konya)- — Sayın 
Bsşkaro, Sayın Başkan». 

BAŞKAN — Nedir Sayın Erbakan? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Bir husu
su tavzih etmek istiyorum, izin verir misiniz? 
(M. S. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erbakan; 

DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIMCA 
SI NECMETTİN- ERBAKAN (Konya); — Biraz ev
vel* söylemiş olduğum söz asit mahiyetinden başka 
türlü ifade edildi, bunu düzeltmek istiyorum» 

BAŞKAN — Nasft Saym Eebakani? Yani, benim 
size söz verebilmen* için, aniasnam- lâznn. Zatıâîi-
nizin konuşmasında aynen şunu tespit ettim; Saym 
grupun isteği de hır istikamette îdi, konuşma da böy
le oldu. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ligiH konuda, 
«Cumhuriyet Halk Fart isi iktidarda başka* muhale
fette başka eöz söylüyor ve konuşuyor^ buynrduraız. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Evet 

BAŞKAN — Sayın Uysal da; MiHi Selâmet Par
tisi Grupunun da ortak olduğu Hükümetin ortak 
programım okuyarak, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu görüşte olduğunu, o zaman da, bu zaman da 
böyle gördüğünü ve bu politikasının bu olduğunu 
programdan okudu. Bunun yanlış anhışdacak bir 
tarafı var mı Sayın Erbakan? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Bende
niz, demin her iki hükümet devresinin Ortak Pazar
la münasebetlerini tanzim hususundaki tutumlarını 
izah için bir ifadede bulundum. Bu ifadede ileriye 
sürdüğüm fikir şu idi: 

Cumhuriyet Halk Partisi şeklen Ortak Pazara 
çok daha uzakmış gibi gözüküyor muhalefette; fa
kat beraber hükümet kurduğumuz zaman, anlaşma
lar doğrultusunda diye bir hüküm koyduk. Bugün
kü Hükümette, anlaşmalar doğrultusunda diye 
bir hüküm yoktur.' 

BAŞKAN — Zaten efendim, bugünkü Hüküme
ti kendisi de ifade etmedi, Sayın Erbakan; dikkatle 
izfieyebiîdirseniz. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Niçin Başbakan 
Yardımcısına konuşma imkânı; vermiyoısanua? Cum-

I hurlyet Haîk Partisine söz verdiniz. 
I BAŞKAN — Efendim, bu da zapta geçiyor; rica 

edSyorum, bu kadar hassasiyet göstermiyeKm. 
Buyurun Sayın Erbakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI-
I SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya> — Anafikir 
: kaybo!mamalıdır. Anafikir, demin izah ettiğim şe

kildi Yani, bir yandan hükümet olurken hazır
ladığımız müzakerelerde, «Bu anlaşmalara dokunma
yalım» denmiştir. Halbuki, bu sefer hükümet ku
rulurken, eğer memleket sanayiine, tarımına zarar 
veriyorsa, da değiştireceğiz diye bugünkü Hükü-

! met kurulmuştur. Orada anlaşmalara bağlanma, 
\ prensip edinilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, ifade buyur&u-
| nuz; hoşgörü ile sizi dinledim. Yalnız, sadece me

tinden beyanda bulundu. Yani bir sataşma veya 
j sizüı açıklamalarınıza aykırı bir durum yoktur. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDBV1CI-
I SI NECMETTİN ERBAKAN ^Konya> — Sataş-
I ma değildi, anafikir üzerinden hareket ettik. 
t BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Değerli arkadaşlarını, Itevfet Planlama Teşkilâ
tının bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler sona er
miş bulunmaktadır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarmıza {sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler». Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz-
' metleri 25 460 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarmı
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 186 620 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 705 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Devlet Planlama 
Teşkilâtı 1977 yılı Bütçesinin gömşmeîeri tamamlan
mıştır. 

Bütçenin, Devlet Planlama Teşkilâtının seçkin 
mensuplarına ve ulusumuza hayırlı olmasını dilerim 
efendim. 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programımız uyarınca, Danıştay 

Başkanlığı 1977 akçeli Bütçesi üzerindeki görüşme
lere geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Yerlerindeler. 
Bu Bütçe üzerindeki söz alan saym grupları sıra-

siyle sunuyorum : 
Millî Selâmet Partisi Grupu aduıa sayın Mehmet 

Sabri Dörtkol, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na sayın Hikmet Baloğhı, Demokratik Parti Grupu 
adına sayın Cevat Önder, Adalet Partisi Grupu adı
na sayın Halil Millî söz istemişlerdir. 

Kişisel olarak sayın Orhan Senemoğlu, sayın Sü
leyman Yıldırım, sayın Hüseyin Erçelîk, sayın İsmail 
Hakkı Köyîüoğfoı, sayın Kemal Önder, sayın Ekrem 

Kangal, saym Fahri özçelik, sayın Osman Aykuî, sa
ym Mikaii İlcin, sayın Sabri Tığh, saym Mehmet Öz-
kaya, saym Osman Yılmaz Karaosmanoğhı, sayın 
Hasan Özçelik, saym Yeli Bakirli, saym Nedim 
Korkmaz, saym Tufan Doğan Avşargil ve saym Ka
dir Özpak söz İstemişlerdir. 

Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sa
yın Mehmet Sabri DörikoPtla; buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET SABRİ 
DÖRTKOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; Danıştayın 1977 yıh Bütçesi 
üzerinde MJRî Selâmet Partisi Grupumuzun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmak
tayım. Yüksek Heyetinizi grupum ve şahsım adına 
hürmetle selâmlarım.; 

Muhterem milletvekilleri; Danıştay memleketimiz
deki batılılaşma cereyanının bir neticesi olarak, Fran
sa'deki örneğine uygun bir tarzda yüksek seviyede 
bir danışma ve idarî kaza müessesesi olarak alınmıştır. 
Kanunlarında yapılan bütün değişikliklere rağmen, 
ne tam bir istişare meclisi, ne de tam bir idarî kaza 
mercii hüviyetine kavuşamamıştır. Anayasadaki Da-
mştayla ilgili hükümler gözden geçirilirse, bu fikrimi
zin teyidini bulmak mümkündür. Anayasanın 114 ncü 
maddesinin ilk fıkrası, «İdarenin her türlü eylem ve 
işlemine karşı yargı yolu açıktır» derken, öte yandan 
2 ncî fıkranın son cümlesi, «İdarî eylem ve işlem ni
teliğinde yargı karan verilemez» demekte, birinci fık
ra ile açtığı yollara, yargıda alışılagelen mutad yol 
dnşında bir yol verilmek istenmektedir. 

Kaldı ki, bir başka yönüyle de hâkimlerin evsafı, 
Hâkimler Kanununda belirtilmiş ve kaza, ancak bu 
vasıftaki kimselere verilebileceği belirtilmişken, Da
nıştay üyeleri için bu yol terk edilmiştir. Eğer burası 
bir kaza mercii ise, Hâkimler Kanununda belirtilen 
evsafa haiz olmayan kişiler, bu müessesede hâkim sı
fatını nasıl iktisap edebilirler, nasd yargı hükmü vere
bilirler? 

Diğer taraftan Danıştay bir danışma meclisi ise, 
danışacağı kimseleri neden hükümet kendisi tayin et
mez de Anayasa Mahkemesi tayin eder. Şayet bu ze
vat hâkim ise neden tayinlerinde hakimlerin tayinin-
deki usul takip edilmez. Bir danıştay üyesinin, bir 
Yargıtay üyesinden farklı bir muameleli usule tabi 
tutulmasının izam güçtür. Bize öyle geliyor ki, Fran
sız kanunlarından aldığımız bu müessese memleketi
mize aktarılırken, yukarıda arz ettiğimiz hususlar te
emmül olunmamış, millî bünyemizin gerekleri nazarı 
dikkate alınmamıştır. Bu suretle idarî eylem ve işlem* 
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leri itibariyle Danıştayım denetimine bağlanmış bu
lunan özel ve tüzelkişiler boyunları adalet mahke
melerinde, koîlanyle de Danıştay m merhametine terk 
edilmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri; sathî ve basit bir görüş
le dumm böyle olmakla beraber, Danıştaym kuruldu
ğu günden bugüne kadar idare hukuku saltasında 
sayısız hizmetleri okluğunu burada zikretmek, bu mü
essesede hizmet vermiş insanlara kadirşinaslık veci-
bssidir. Danıştaym muhtelif dairelerinden gelen işler 
ve çıkan işler itibariyle toplam iş hacrai, yılda 50 bini 
mütecavizdir. Bu, meslek mensupları için gerçekten 
feragat ve üstün çalışmanın en belirgin örneğidir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası 15, 16 yıllık bir maziye sahiptir. Getirdiği 
müesseseler henüz yetki smırlannı kâmil manada kav
ramış gözükmemektedir. Onun içindir ki, bazen bu mü
esseselerin yetki tecavüzleri veya Anayasa ve bunlara 
bağlı kanunlardan çıkardıkları yorumlar 'birbirinden 
farklı durum arz etmekte, fon yorumlara istinaden ya
pılan tasarruflar efkârı umumiyede ve âmme vicdanın
da geniş akisler yapmaktadır. Bize öyle geliyor ki, 
Meclislerimiz Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve icra 
organı eşit seviyede birer Anayasa müessesesidir. Her 
birinin görev ve yetkisi de Anayasa ve kanunlarla sı
nırlandırılmıştır. Bu itibarla biri diğerinden aşağıda 
mütalaa olunamaz. Müesseselerimiz kendilerine evve
lâ bu görüşü kaba! etmeye hazırlanmalıdırlar. 

Hukukçularımızın ve siyasilerimizin sîk sık beyan
larında geçen hukukun üstünlüğü ilkesini, hukuk mü
esseselerinin üstünlüğü manasına anlamak hatalrdır, 
yanlıştır; bizi telâfisi güç neticelere götürür. Bu kaide
den anlaşılacak şey, müesseselere vücut veren kanun
ların üstünlüğüdür. Yoksa, hukukun kaynağı hiç bir 
vesile.ile imtiyaz olamaz. îşte bu hıısns 'iyi anlaşılmalı
dır. İyi anlaşılmadığı içindir ki, memleketimizde Ana
yasa Mahkemesinin Meclislere, Danıştay'ın icra or
ganına bakış açısı hatalı bîr görüntü içindedir. 

Yasama Meclisleri, yasama hakkının sadece ken
dilerine ait olduğunda hemfikirken ve Anayasa buna 
amirken, Anayasa Mahkemesi kanunlarda vaki iptal 
hükümleriyle yasama organının irade etmediği neti
celere kanunları zorlamış, hatta istihsal etmiştir. 

Son olarak; Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 
38 nci maddesine ilişkin iptal hükmü, yüksek mahke
meye vücut ve yetki veren kanunda derpiş edilmemiş; 
Anayasanın bile teeyiz etmediği yetki tecavüzünün ti
pik bir örneğidir. Hükmün gerekçesini yazanlar tat
min olabilirler mi bilemiyoruz; ama bir hukukçuyu 
tatmin etmekten çok uzaktır, 
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Kendisim Meclislerin üstünde gören bir Anayasa 
Mahkemesinin, kanunları, kanun vazuııı maksat ve 
gayesine uygun olarak Anayasa doğrultusunda deenti-
mi müşküldür. Aynı zamanda kendisini icranın üstün
de bulan bir Danıştay'ın da, icranın her tasarrufunu 
bozmaya mütc-Ksayil bir tutum İçinde bulunması ada
let hissini rencide eder. Doğru olan, Anayasada var
lıklarım bulan müesseselerin, Anayasa nizamı içeri
sinde bu Devleti yaşatma ve devam ettirme gayreti 
içinde bulanmalarıdır. Madem ki, Anayasa her mües
sesenin vazifesini ayırmıştır, evvelâ olan birbirinin 
hukukuna riayettir. Karşihklı sataşmalar, yetki teca
vüzleri, üstelik kendisini diğerinden üstün görmeler ve 
müesseseleri yıpratıcı tasarruflar, fayda tevlit etmekten 
uzak davranışlardır. Kaldı ki, hâkimlik çok ulvî bir 
meslek olup, bu sıfatı taşıyanlarda bazı mümeyiz va
sıfların mevcudiyetini gerektirir. Bu münasebetle Da
nıştay Başkam Sayın Profesör Ülgen'in, Danıştay'ın 
İO'3 nci kunıiuş yıldönümü dolayısıyle vakî beyanları, 
bilhassa siyasal iktidarları kavşısma alır görünen tu
tumları bitaraflık ilkesiyle çelişki halindedir. 

Bir yargı müessesinin kuruluş • gönü münasebetiyle 
de olsa, o müessesenin başı olan hâkim, görülüyor ki, 
bazı siyasilerimizin hoşlanmadıkları yargısal denetim
den dolayı Türkiye'ye ma! etmek istedikleri ıstırap ve 
âcil demokratik Cumhuriyetimizin hukuka bağh olma 
ilkesinin kemaliyle benimsemnemesinden doğmaktadır 
tarzındaki beyanı ile devletin bağımsızlığını ve milletin 
bütünlüğünü koruyacağına, milletin kayıtsız şartsız ege
menliğine ve klyik cumhuriyet ilkelerine bağh 'kala
cağına ve halkın mutluluğu için çalışacağına dair ye
min etmiş bütan siyasilerimizi töhmet altımla bırak
tığım» faikında değildir ve bu tutum ve beyanlarıy-
le bn siyasilerin tavaf bulundukları davaya bakmak
tan kendilerini men eden usul hükümlerinden her
halde haberleri yoktur. Şunu kendilerine sormak is
terdim: Danıştay Türk Ulusu ad ma karar verir de, 
k m organı hangi ulus adına asker sevkeder? 

Muhterem milletvekilleri., Damşiayı tüm icranın 
karşEsmda görmek veya göstermek, temelinde huku
ku üstün kılma ideali yatan bir müessesemize karşı 
haksızlık olur. Burada şöyle zikredebiliriz ki, Danış
tay kararların:;! yüzde seksenbeşi idarî tasarruflar le
hinedir. Ancak bazı tasarruflar vardır ki, meselâ 
Dernekler Kanunuyüe siyasetle uğraşmaları men edil
miş TÖB - DER, TÜM - DER, TÜTED gibi me-
murlarm kurdukları derneklerin aşikâr siyasî dav
ranışları karşîsmdaki Ankara Valiliğinin bu dernek
leri kapatma kararının Danıştayca ikinci defa iptali, 
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Sayın Danıştay Başkanının yukarıdaki beyanları da 
nazara alınırsa, müdafaa edilebilir yönünü bulmak 
müşküldür, 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Ankara Valiliği
nin çiftliği değil onlar. Anayjasaya göre kurulmuş... 

MEHMET SABRÎ DÖRTKOL (Devamüa) — Be
yefendi, sen de gel konuş, söz sırası sana da gelir. 

BAŞKAN — Sayın Aykul ve Saym Dörtkol'dan 
rica ediyorum; lütfen. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Demokrasi devrin
de yaşıyoruz. Ankara Valisi televizyona çıkıp herkesi 
suçlayamaz. 

MEHMET SABRI DÖRTKOL (Devamla) — An
kara Valiliğinin benzer bir kararı ile kapatılmış ^bu
lunan diğer demekleri hakkında hassasiyet gösterme
miş olması Damştaym durumunun izahını güçleştir
mektedir, Hele Ankara Belediye Başkanının görevini 
kötüye kullanması sonucu, Ankara sokaklarının top
lanmayan çöpler sebebiyle günlerce insan sağlığını teh
dit eder ve kokmuş bir halde bırakılmasına sebebiyet 
vermesi sonucu görevden alınmasına ilişkin İçişleri 
Bakanlığı kararının bozulması, Sayın Danıştay Baş
kanının Türkiye'ye maledilrnek istenen ıstırap ve dert
lere karşı hassasiyetiyle kabili telif bulunmamaktadır. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın Danısştay Başkanı 10 . 5 . 1976 günlü beya
nında, «Danıştay Dava Dairelerimizin bir Anayasa 
kuruluşayle ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali 
kararları bahane edilerek yeniden Danıştaya yönelti
len ve bazı siyasî kişilerce bir kısım basın organların
ca saldın niteliğinde görünen ağa- ve haksız itham ve 
isnatları hepimiz hayret ve ibretle izledik, izliyoruz» 
demektedir. Burada şunu hatırlatmakta fayda vardır; 
bir hâkim bir meselede hislerinden tecemit edemiyor
sa, vicdanında bir rahatsızlık duyuyorsa, o davaya 
bakmaktan istlnkâf, huzurun ilk şartıdır. 

VAHDETTİN KARÂÇORLU (Sivas) — O hâ
kim için. 

MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Devamla) — His
lerinden sıyrılamayacak kimselerin, kazaya hürmeti 
yaralamaya hakları yoktur. Hâkim bir davada kendisi
ni taraf gibi hissetmeye başladığı anda, adalet teh
likede demektir. Şayet hâkim buna rağmen hükmet
mekte ısrar. ederse, o zaman hukukun üstünlüğü de
ğil, hukukçunun sultası mevzubahis olur ki, Anayasa 
ile varılmak istenen hedef bu değildir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Hokkabazlık yapıyor. 
MEHMET SABRÎ DÖRTKOL (Devamla) — O 

size yakışır beyefendi. 

Ülkemizde, kuvvetler ayrılığı prensibi tatbik edil-. 
mektedir. 1961 Anayasası bu uygulamayı getirmiştin 
Fakat bu sistemin iyi işlemesi için, kuvvetler arasın
daki sınırlar dengeli bir şekilde belirtilmemiştir. Me
selâ idarenin takdir hakkı, 1961 Anayasasında tama
men yargının tasarrufuna terk edilmiştir. Halbuki ida
re, yargı ve yasama organlarının takdir hakkı biribiri-
ne paralel ve yardımcı olarak işlemektedir. 

1972 senesinde Anayasanın 132 nci maddesinde bir 
değişiklik yapılarak; getirilen değişiklikle idareye ta
nınan takdir hakkı, Damştaym ittihaz ettiği bir içtihat 
kararıyle tekrar yargı organının insiyatif ve tasarrufu
na terk edilmiştir. Danıştay bu yeni görüşü ile idare
nin her tasarrufunda kamu yaran olup olmadığım 
araştırmaya hakkı olduğunu kabul etmiş, bu yüzden 
132 nci maddeye getirilen hak, tatbikatta Yüksek 
Mahkemenin kararıyle geri alınmıştır. Kanaatimizce 
bu tutum yanlıştır. Meselâ memleketimizde çok parti
li hayat başlamıştır. Kitle partileri devri kapanmış, fi
kir partileri devri açılmıştır. Bir parti görüşlerini mil
lete arz ediyor, millet o partiyi iktidara getiriyor. Ba
tı demokrasilerinin çoğunda iktidara gelen partiler, 
yüksek mevkilerde bulunan sevkü idare kadrosunu sos
yal haklarına halel gelmeden değiştirmek hakkına sa
hiptir. Halbuki bizde, yukarıdaki sebeplerden dolayı 
bu hak işlemez hale gelmekte ve bu yüzden başarılı 
bir icra tesisi mümkün olmamaktadır. 

Muhterem Milletvekilleri; adalet müesseselerimizin, 
bu arada onlardan biri olan Danıştay'ın kendilerinden 
beklenileni yapabilmeleri elbette kendilerine tanınan 
imkânla mümkündür. Bu cümleden olarak, Danıştay'
ın Yüksek Mahkeme olarak fonksiyonunu icra edebil
mesi, kendisine bağlı bölge idare mahkemelerinin ku-
ruîmasıyle daha verimli hale gelecektir. Memleketi
mizde idarî davaların sayısının hızla artışı, bidayet ida
re mahkemelerinin kumlusunun süratlendirilmesi ger
çeğini ortaya koymaktadır. Hükümete sevk edilmiş 
bulunan tasannın Meclislere intikali, meselenin bir an 
önce ele alınmasına imkân verecektir. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Meclise sevk edil
memiştir. 

MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Devamla) 
— Muhterem milletvekilleri; milletimizin sosyal ya
pısından doğan meselelerin yabancı memleketlerin mü
esseselerinin memleketimize aktanhnası suretiyle teda
visi, meseleye lâyıkıyle ve onu millî yapıdaki gö
rüş açısından dikkate almadıkça getirilecek çözümün 
çıkar yol olmadığını, huzurlannızda tekrarlamakta 
fayda görüyorum* 
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Sırtımızda İngiliz ceketi, başımızda Amerikan şap
kası, ayağımızda Esansız pantolonu misilli aktarma 
kanan ve müesseseler, dertlerimize deva olamazlar. 
Kanun bile olsa, bunu milli kaynaklarımıza bakarak, 
cemiyet hayatımızı gözönüne alarak içtimai zaruretle
rin gerektirdiği nispette ve ideal hukuk doğrultusunda 
yapmaya mecbur olduğumuzu bilmeliyiz, 

15 yıllık Anayasanın 179 maddesinden 55'inin bu 
süre içerisinde değiştirilmiş olması, çalışmalarımızın 
istikameti tayin noktasından önemlidir^ 

Muhterem milletvekilleri, bütçe müzakereleri siyasî 
partilerimizin ve bir kısım siyasilerimizin Anayasa ve 
diğer kanunlarla kurulmuş müesseselerimize bakış tarz
larını aksettirmeleri itibariyle önemlidir. Bu kürsüden 
aynı mevzuda çeşitli Fikirler işitmek mümkündür. Va
ki olan bu konuşmalardan, tenkit ve temennilerden 
beklenilen netice, doğru ve haklı olanı bulmaktır. Arz 
ettiğimiz görüşlerimizden Türkiye'de hâkimler olsun, 
hem öyle hâkimler ki, muhakeme esnasında dahi, da
vacı ve suçluya bakışından bile hiç birisini ümitlendir
mesin. İstediğimiz hâkimler, bu hâkimler olmalıdır. 

Bu dilek ve temennilerle Danıştay Başkanlığı Büt
çesinin milletimize ve Danıştayımızın kıymetli men
suplarına hayırlı olmasını diler. Grupum ve şahsım 
adına heyetinizi tekrar saygılarımla selâmlarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hik

met Baloğlu. 
Buyurunuz Sayın Baloğlu. (C. H. P. sıralarından 

alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA HİKMET BALOĞ
LU (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Da
nıştay Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini yüksek huzurlarınızda arza çalışacağım. 

Yüce tarihinde Asya, Avrupa ve Afrika kıtala
rında imparatorluklar kuran büyük Türk ulusu ne 
yazık ki, yirminci yüzyılın son çeyreğinde Parlamen
tosunda bir grup .ve kişilere karşı hukuk devletinin 
tartışmasını sürdürmekte, İktidarı elinde tutanları de
mokratik cumhuriyetin temel ilkesi olan hukuk dev
leti sınırına çekmeye savaşmaktadır. Esasında hukuk 
devleti Jkavramı, herkesin kendine göre anlam verece
ği, isteğine göre ve istediği biçimde çekebileceği bir 
kavram değildir. Bunun uluslararası hukukta gene1! 
bir anlamı ve tartışılmaz niteliği vardır. 

Anayasamız, 2 nci maddesinde «Türkiye Cumhu
riyeti insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan millî, demokratik, Iayik ve sosyal 
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I bir hukuk devletidir» tîiiyerek, Devletimizin temel ni
teliği olarak hukuk devletini tescil etmektedir. 

Demokratik cumhuriyetin yukarıda aldığımız hu
kuk de*vlati ilkeline içtenlikle inanmak, ancak ulus 
egemenliğinin Anayasamızın koyduğu esaslara göre ve 
denfgeüi bir biçimde kullanılacağına, başka bir de
yimle Devletimizin bu temel organlardan oluştuğu
na ve ba organlardan herhangi birinin tek başına, 
ya da ifc'fcinlin birleşerek millete egemenliğin tama
mım kullanmak yetkisine sahip olamayacaklarına ve 

J devletin her türlü yasal ve idarî eylem ve iişlemleri-
nin yargı denetimine bağlı bulunduğuna inanmak ve 
bunu gönülden kabullenmek ve ona uymakla kabild'ir. 

ÎSkokoî sıralarından başlayarak öğretilmekte bu
lunan bu bilgilerin, yukarıda arz ettiğimiz gibi, Yüce 
Parlamentoda tekrarlanmasını duyduğumuz zorunlu
luk; yönetim başında bu gerçekleri hâlâ bir türlü ka
bul etmek istemeyerek, geçmiş yüzyılların «Devlet 
benim» felsefesiyle yönetmek isteyen kişilerin bulun
maları talihsizliğinden doğmaktadır. Gerçekten Cep
he Hükümetinin başı ve Adalet Partisi Genel Başka
nı Sayın Başbakan Süleyman Demire!, bu felsefesini 
hiçbir kuşkuya yer vermeksizin, her yerde açıkça tek
rarlamaktadır. Bana ilişkin beyanları pek çok ve bir
birinin aynıdır. 

I I 
Şimdi bu demeçlerine bir göz atalım. 
Sayın Demire!, 10 . 1 . 1976 tarihli Tercüman ga

zetesine, Türkiye'nin meseleleri üzerine verdiği deme-
I cinde; «Esasen bugünkü bunalım bir rejim bunalı-
I mıdır, bir Anayasa bunalımıdır. Meclislerin üzerine 
I çıkmış bir Anayasa Mahkemesiyle, icranın üstüne çık-
I mış b'r Damşîay müessesesiyle Türkiye'yi idare et

mek müniikün değildir. Herkes bu realiteyi ne kadar 
çaibıık anlarsa, Türkiye o kadar çabuk ıstıraptan kur-

I tulur. Yine Demire! Anayasaya çattı diyecekler. İdare 
edemezsİMİz bu Anayasa ile bu memleketi» diyorlar. 

Sayın Demirci'm diğer demeçlerine geçmezden 
önce, bu demecindeki mantığın tutarsızlığı üzerinde 
önemle durmak gerektiğini duyuyoruz. Kamu yöne
timinde bütün görevler önceden statülerle belir&n-
ıtiiştir. Hademelikten tutunuz da, Başbakanlığa, Cum-
hurbaşkanlığsna kadar her görevin, ister yönetmelik
lerle olsun, ister tüzük, ister Anayasa ile olsun, gö
rev ve yetkilerin sınırları belirlenmiştir. Kamu yöne
timinde görev isteyenler, bu siaiülerdeki koşulları ve 
sınırları görerek, bilerek görevlere talip olurlar. Ön
ceden bilinmektedir istediği görevlerin yetki ve so
rumlulukları, normal olanı budur. Hayır, Demire! 

I için böyle olamaz. Çünkü, Türkiye'nin Başbakanı ^>!a-
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rak Allah onu ıgürevtendİEmliştir ve statüler de onun 
istediği, Mare edcbiteceği bir biçimde olmalıdır. Tür
kiye'de başka kişi ^Başbakan olamaz ve olsa da yapa
maz. Allah, Türkiye'nin Başbakanı olarak" yalnız, 
sanki Süleyman Demirel'i yarattığına göre, görev ko
şulları "ve statüler de onun yüce arzusuna göre dü-
zenlernnelidir. 

Anayasa Mahkemesini Devletin üzerinde mi gö
rüyor, kaldırılmalıdır. İcranın «ylem ve işlemlerini 
Anayasayla göre denetleyen Danıştayı kendisine ayak 
bağı olarak mı görüyor; ya kaldırılmalı, ya da kendisi
nin arzu ettiği zaman lütfen danışacağı bir büro ha
line getirümelidir. 

Saym milletvekilleri, yüce huzurunuzda durumu 
karJkatürize ediyorum sanmayınız. Cephenin başı ve 
Adalet Partisi Genel Başkanının evirip çevirip söyle
mek istediği budur. Daha önceki benzer demeçlerine 
cevap, yüce Türk ulusu tarafından 1973 seçimlerinde 
verilmiş, 250 kadar milletvekilini 145'e düşürmüştür. 

Bundan sonraki benzer demeçleriyle de, partisini 
nereye götüreceğine 1977'de yüce Türk ulusu karar 
verecektir. 

Sayın Demirel, senin; «idare edilemez» dediğin bu 
Anayasa ile hatta 12 Mart sonrasında senin yandaşla
rının tezgâhladığı değişikliklerden önce, 1961 Anaya-
sasıyle bu ulus iki iç ayaklanma geçirmiş, namlulara 
mermiler sürülmüş, Radyoevi işgal edüfmiş, Ankara 
caddelerinde tanklar dolaşmış, göklerde savaş uçak
ları uçmuştur da, devrin Başbakanı, «Bu Anayasa ile 
devlet idare edilmez» dememiştir. Hatta 1971 değişik
liklerinden sonra kurulan Ece vit Hükümeti, sen'in dur
madan yakındığı Af Kanunu ile aşırı uçlardaki hü
kümlüler*! salıverdiği halde, Anayasadan senin gibi 
yakınmamış; aksine, senin yandaşlarının başardığı 
değişlkSlklerîe kısıtlanan anayasal hakların Türk ulu
suna geri verflmesi gerektiğini savunmuştur ve Cum
huriyet Halk Partisi savunmaya devam etmektedir. 

HASAN Ö2ÇELİK (Ankara) — Sen o zaman 
rey vermedin ıtri? 

«İKMET BALOĞLU {Devamla) — Verdim efen
dim, şerefle verdim. 

Türk ulusu, Anayasasıyle yöneticilerinin görev ve 
yetki sınırlarını belirlemiştir. Bu Anayasayla senden 
gayrı her Türk vatandaşı hu ulusu en »yi bir biçimde 
yönetir ve yüceltir. Bunu böyle bil ve kendim Allah'ın 
bir lütfü sayma kompleksinden vazgeçerek, anayasal 
«nurlar ipinde akaimamn yollarım gösteren anayasal 
yargı denetimine saygılı ol. 

Sayın nÖDetvekîllfiri, Saym Demîrerin 6 Şubat 1977 
tarihinde Aydınlar Ocağı'ndafci sohbet konuşmasını 

| en yenisi, en ilginci olarak biz de tekrarlayalım. Ana
y l a Mahkemesinin Türkiye'nin âdeta üçüncü bir mec
lisi olduğunu öne sürdükten sonra; «İcranın üstünde 
bir Danıştay, Meclisin üstünde bir Anayasa Mahke
mesi olamaz. Onlara rağmen karar veremez. Verirse 
ne «hır? Sadece vermeye devam eder, o kadar» bu
yuruyorlar. 

Sayın milletvekilleri, şu ifadelerin sonundaki hu
kukî hafifliğe bakınız : «Verirse ne olur? Vermeye 
devam eder, o kadar». 

Sanırım tarihimizin hiçbir dönemin, hatta zorla 
kabul ettiği Teşkilâtı Esasiye Kanunu hakkında Ab-
düühamit bile bu kadar pervasız, bu kadar hukuk 
dışı, bu kadar Türk ulusunun tek dayanağı Anayasa
sını ve anayasal kuruluşlarını çöplüğe atar derecede 
konuşmak gafletinde, cüretinde ve hatta,- müsaade
nizle saygısızlığında bulünmamışhr. Bu demeç son
radan hiçbir biçimde yalanlanmadığına göre; yalnız 
bu ifadeler, Başbakanın siyasal ve cezaî sorumluluğu 
için en güçlü belgeler olarak kalacaktır. «Kalacak
tır» diyoruz; çünkü, matematik hesaplarla sadece 

I Cumhuriyet Halk PartM düşmanlığı mihveri etrafın
da kurulup güvenoyu alan Demirel'in pek güvendiği 
matematiğin kendisini kurtaramayacağı, yüce huku
kun egemen olacağı bir dönemde bu ifadeler yüzüne 
okunduğu zaman, kendisinden emin, celalli ve çalım
lı ifadelerle söylediği bu sözlerin ne kadar korkunç 

j anlamlar taşıdığım öğrenmeye bol vakti olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 1976 bütçe 
görüşmelerinde şöyle demektedir : «Koalisyon Hükü
metinin başı olarak geçen 11 ay zarfında Cumhuriyet 
Hükümetinin bütün faaliyetlerinden, çalışmalarının 
tümünden sorumlu arıyorsanız, o benim. İdare kendi 
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yüGcüm-

I lüdür. Bundan şu çıkıyor : İdare bunu icra etmezse, 
rijye icra etmeyecelartiş iidare bunu? Kamunun men
faati için, kişinin menfaatinden üsti&a gördüğü için 
icra etmeyecektir. Aksi halde, kamunun hukukunu Seo-
rumak mümkün değildir. Kamunun menfaatini kişi-
lîinkinden üstün gördüğü için idare bunu infaz etme
yebilir. Etmediği takdirde, zarar gören tazminata 
hak kazanır. İşte bundan ibarettir mesele, o kadar 

I kolay bu mesele.» Halbuki mesele, hiç de bundan 
ibaret değildir. 

Teşhislerinde ve beyanlarında bir tek rloğru ta
raf vardır; geçmiş ve devam eden iktidarları döne
misin bir tek sorumlusu olduğu ve bunun da kendi
leri bulunduğunu beyan buyurmalarıdır. Şayet kabul 

j etmeseler de zaten Anayasamız bu yönü kesinlikle 
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belirtmektedir. Beyanlarının bundan ötesinin hukuk
la, Anayasa ile hiçbir ilgisi yoktur. Aranızda yüce 
Anayasada, yüce Yargıiayda, ağır ceza başkanlıkla
rında görev almış şerefli yargıçlar, hukukçular var
dır; onlara hitap ediyorum : Kendilerinin bütün ya
nıldıkları nokta, Anayasada yer alan iki hükmün ken
di mantıklarına göre sorunları çözdüğüne inanîiıaları-
dır. 

Bunlardan biri, Danış tayın idarenin yerine geçerek 
karar veremeyeceği; öteki de, idarenin kendi eylem ve 
işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü oldu
ğu hakkındaki hükümleridir. Senelerden beri bu kür
sülerde çeşitli partilerin sözcüleri, basında ve konfe
ranslarda hukuk otoriteleri açık ve seçik olarak, ba 
hükümlerin Danıştay kararlarını hükümetin dilerse 
icra edeceği, dilemezse etmeyip, etmeyince de tazmi
nat vererek sorunu, haîledeceğine hakkı olmadığını 
ifade etmişlerdir. Danıştay elbette idareye müdahale 
edip, onun yerine idarî eylem ve işlem teslis ede
mez. Ancak idarenin tesis ettiği idarî eylem ve işle
min Anayasa ve diğer yasalara göre yetki, şekil, se
bep, konu ve maksat yönlerinden uyarsızlığını (ince
ler ve gerçekten uymadığım görürse, yürütmenin dur
durulmasına, ya da sonunda iptaline karar verir. Da
nıştay bütün 'başvurmalarında Hükümetin kararları
nı durdurmakta, ya da iptal mi etmektedir? Kuşku
sun hayır. Ama Siz komandolarınızla binlerce yüksek 
öğrenciyi derslerine sokmaz, sınıfta bırakırsanız; bin
lerce memuru sizden değil diye sürerseniz; devrimci 
demokratik dernekleri canınızın istediği vakit valile-
ririiz eliyle kapatırsanız; bakanınız eliyle belediye baş
kanına işten el çektirirseniz; seçim kazanamayan Ada
let Partisi belediye başkan adayının yaptırdığı cami 
avlusundaki türbeye vefatında gömülmek üzere Ba
kanlar Kurulu kararı çıkarırsanız; sendikaların ça
lışma özgürlüğü içindeki sendikal grev haklarını canı
nızın istediği gibi ertelerseniz; Danıştayın anayasal bir 
gitç olarak, Türk ulusu adına karar vererek karşınıza 
çıkması doğaldır. 

Esasen Daaışîayca yapılan bir incelemeye göre, 
yürütme aleyhine verilen kararlar, başvurmaların an
cak % 16 - 17'si kadardır. Demek ki, % 83 84 ora
nında istekler ret olunmaktadır. Danıştay bir İşlemi 
durdurmasına, ya da iptaline karar verirken, idare
nin yerine geçerek onun yerine işlem ve eylem tesis 
etmemektedir. İdare Danıştaym bu kararı üzerine Ana
yasanın 132 nci maddesine göre, bu kararı değiştir-
meksizin ve de geciktirmeksizin Danıştay Kanununun 
95 nci maddesine göre, yeni bir idari eylem ve işlem 
tesis edecektir. 

Sayın millet vekilleri, yukarıda andığımız-., gibi Ana
yasanın 140 nci maddesi ile kurulan anayasal güçle 
kuvvetlendirilen Danıştayın kendi kanununun 95 nci 
maddesi, verdiği kararların uygulanması konusunda 
şu hükmü koymaktadır : 

«Danıştay dava dairelerinin ve dava daireleri ku
rulunun kararları kesin olup, mu'ikem kaziyenin bü
tün sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine an
cak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvurulabilir. 
İdare, Anayasanın 132 nci maddesi gereğince, Da
nıştay ilâmlarının icap eteğine göre işlem ve eylem 
tesis etmeye mecburdur.» 

Şu okuduğum maddenin başka bir türlü anlaşıla
bilmesine olanak görüyor musunuz? İdare, ancak, 

.Danıştay kararlarına karşı, burada bir de belirtildiği
ne göre yasal koşullar varsa, tashihi karar ve de iade'i 
muhakeme yollarına gidebilir. 

O halde, bu maddenin kesin hükmüne ve Anaya
sanın 133 ncü maddesine göre sayın Demirci nasıl 
oluyor da «kamu yararına görmediğim kararları in
faz ettirmem ve tazminat verir meseleyi hallederim» 
diyebiliyor? 

Sayın Başbakan tazminat verip sorunun çözüm
leneceğine iki nedenle sarılmaktadır : 

Birisi, yönetimde içme öyle geldiği içindir; diğeri, 
hak hukuk mefhumunun da para ile satınahnabilir 
cinsten metalar olduğuna içtenlikle inanmasından'dır. 

Kurduğu hükümete güvenoyu alabilmesi parla
menter pazarlarında fiyat tespitleriyle yürütülmüşle, 
haksızlığa uğrayan bir kişinin önüne atıîıverecek bir 
demet banknotun da aynı sonucu vereceğine inan
masını doğal buluruz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Pazarları evve
lâ siz kurdunuz. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla? — Fakat bü
yük bir yanılgı içindedir. Anayasamız ve Danıştay 
kanunları tazminat konusunu, idarenin iyiniyetîe de 
olsa yaptığı hata ve kusurlardan doğan zararları öde
me zorunluğu olarak koymuş, idarenin canının iste
mediği kararları uygulamayarak tazminat verip kur
tulacağını kabul anlamında koymamıştır. 

Aksi halde, Anayasanın yargı ve bağımsız mah
kemeler bölümündeki' bunca hükümleri koymaya hiç 
lüzum yoktu. 

Sayın milletvekilleri; gerek Türk hukuk otorite
leri ve gerekse Danıştay Başkam bir yandan, Sayın 
Bnşbakîm ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcı
ları diğer yandan birbirlerini karşılıklı Anayasayı ih
lâlle suçlamaktadırlar. 
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Barolar Birliğinin 10 ncu Genel Kurul toplantısı 
sonucu 10 Ocak 1977 tarihli bildirisinde - dikkat bu
yurun Genel Kural bildirisi - «Danıştay kararlarını 
yerine getirmemesi yaygın biçimde sürdürülmektedir. 
Bu hal Türk Ceza Kanununun 240 ıcı maddesinde 
yazık memuriyet görevini kötüye kuşanma suçunun 
boyutlarını çoktan aşmış ve Anayasayı ihlâl stîça ni
teliğini almıştır» diyor. 

Danıştay Başkanı Sayın Profesör İsmail Hakkı 
Üîgcn de, 1976 Danıştay Günü dolayisıyîe 10 Mayıs 
1976'da yaptığı konuşmasında konuya şöyle yaklaşı
yorlar : 

«Mesele parasal soruna muhatap olmakla bitmi
yor. Cezaî sorumluluk ve ayrıca siyasî sorumluluk ba
his konusu olur. Kuşkusuz, yargı kararlarını uygula
mayan k'şüerin görev ve yetki yönünden bağlı ol
dukları statüye göre haklarında ceza -kovuşturması 
koşullan ve verilecek kararlardaki cezalann niteliği 
değişcibilir. Bu işlemler Yüce Divan ile ilgili hüküm
lerle Memurin Muhakenıatı Kanunu ve Ceza Usulü 
Kanunu hükümleri ve Ceza Kanununun ilgili madde
lerine göre belirlenir ve cezaî sorumluluk durumuna 
göre görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Anaya
sayı ihlâl g^bi çeşitli suç ve ceza hükümlerine girebilir. 

Özellikle yargı kararlarının uygulaamasından bi
rinci derecede görevli bir sorumlu olan siyasal ikti
dar yöneticilerine bu kararları uygulamamanın Ana
yasayı ihlâl suçunda oluşturabileceğini hatırlatmakta 
yarar görüyoruz. 

Ayrıca Danıştay kararlarının infazı konusunda 
yoğunlaşan olumsuz eğilimlerin önlenmesi için, ba 
konuda kovuşturmaya yetkili mercileri de göreve da
vet ediyoruz» demektedirler. 

Sayın Başkanın ifadeleri gayet açıktır. Danıştay 
Başkam, Danıştayın kararlarını bilerek ve isteyerek, 
kasten ve taammüden infaz edilmemesinin Anayasa
nın ihlâli hududuna vardığını, tıpkı Earolar Birliğinin 
tdbliğimîeki gibi belirtiyor ve daha da öteye geçerek; 
bu konuda kovuşturma yapmakla yükümlü mercileri 
harekete davet ediyor. 

Fakat Sayın Başkanın bu daveti konusunda yapıl- I 
msş bir işlem ve girişim basında görülmediği gibi, ta- ı 
rafımdan Adalet Bakanına yöneltilen yazılı bir soru- j 
nıu2a da henüz bir yanıt alınamamıştır. 

Yurdumuzun hukuk otoritelerinin ve Danıştay'ını
zın bu konudaki görüşüne karşın, Saym Adalet Par- i 
tisi Genel Başkanvekili de durumu tam aksi bir gö
rüşle ele almakta, «Danıştayın idarî eylem ve işlem 
niteliğinde karar vermesi bir tarz Anayasa ihlâlidir. 

1 Anayasa ihlâllerinin sadece silâhlı eylemlerle değil, 
yargı yetkisinin suiistimali suretiyle de yapılabileceğine 
örnek verilmiştir.» denilmektedir. 

Önümüze yepyeni bir hukukî içtihat garabeti di
kilmektedir. Bütün dünya hukukçuları bu garabeti ib
retle seyredip, bilgilerini artırmalıdırlar. 

Anayasal bir kuruluş, kararlarından ötürü, Ana
yasayı ihlâlle suçlanmaktadır Bu suçlamanın hukukî 

j geçerliliği nedir? Niçin bu kuruluş, ya da mensupları 
hakkında bu suçlarından ötürü yasal yollara başvurul-

I mııy-or? Niçin böyle bir kuruluş, anayasal bir karar 
mercii olarak bırakılmaktadır? Böyle büyük bir suç 

I niçin cezasını bulmuyor? 

Hukuk otoritelerinin ve Danıştay Başkanının suç-
1 lamalarından ötürü Hükümet Başkanı cezalandınla-

mıyorsa; bu Parlamentoda matematiksel ve geçici bir 
I olanaksızlıktandır, ama gün olacak cezalanacaktır. Ya 

Danıştay, niçin devletin içinde Anayasayı ihlâl suçuy
la kalabilmektedir? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola-

J rsk iktidarı, bu suçlamasını yasal koşullar içine sür
dürmeye ve iddiasını kanıtlamaya davet ediyoruz. 

j BAŞKAN — Sayın Baîoğ'u, iki dakikanız var efen
dim. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Bitecek efen
dim. 

Sayın milletvekilleri; A. P. sözcülerinin bir de, 
I Danıştayın tarafsız bir mahkeme olmadığı, bazı mer

ci ve kaynaklardan aldığı talimatla hareket ettiği id
diası vardır. Bu, tutarsız, basit ve hatta u|anç verici 
bir iddiadır, Bu tür iddialar ve suçlamalar, iktidar 
olanlar için hiçbir şeref getirmez. Asıl şeref getire
cek olanı, böyle davrandığına inandığı Danıştay men
suplarını yine Danıştay Kanununda yazılı usul hü
kümlerine göre yargıç önüne götürmek, yargılatmak, 
kamuoyunda tarafsızlıktan sıyrılarak, yüce bir mahke
meyi kuşkulu duruma düşürecek kişileri cezalandıra
rak; geri kalan kişileri ve kuruluşu, ulusumuzun gü
veneceği bir düzeye ulaştırmaktır. Bir iktidara yara-

I şan, budur. Sokak dedikodusu biçiminde suçlamalarla 
devletin yönetilemeyeeeği bilinmelidir. Bu bllinmedük-
çe, iktidar olanlar iktidar olmanın vakar ve ciddiye
tini idrak edemedikçe, elbette onların yandaşları, bir 
sürü sorumsuz sokak kabadayıları Danıştay önüne ka
dar gelerek, efendilerinin anlayışları doğrultusunda yü
ce Mahkemeye karşı saldırılar düzenlerler. Böylesine 
bir iktidarın şeref duyduğu hukuk gösterileri de böyle 
olur. 

Sayın milletvekilleri; iktidar yanlılarının Danışta-
ya karşı duydukları güvensizlikten ötürü, Danıştayın 
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askerî idare konusunda karar v^rnıesiai önlemek, JÜS- J 
peten güdümlü bir askerî danıştay oluşturma gayret
leri, 12 Mart sonrası girişimleriyle sonuca varmış ve 
Askerî Yüksek Jdare Mahkemesi kuruhnuştur. Fakat 
İktMar yanlılarının, hukuk düşüncesinin ihak ve ada
letten kaynak aldıklarını bilmeyerek yanıldıkları bir 
kere daha saptanmış ve Hava Kuvvetleri Komutan
lığı konusunda, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 
oybirliğiyle verilen kararla uğradrkhın, ara bozgun ve 
sldskları ders, hukuk düşmanlarını şaş&ına sçevfrmiştir. 
Gerçök odur ki, hukuk anlayışı hiçlbir zaman nedense 
cephe yanlılarıyla beraber olmuyor. 

Sayın milletvekilleri; Tüdk ulusunun cepheci Hü
kümetle pek çok davası vardır; fakat, bu davalar j 
içinde kesinlikle soracağı üç büyük hesabı vardır : 

Cephe iktidarı döneminde sokaklara dökülen ma
sum gençlerimizin kanlarının hesabı. 

Demirci soy sop ve yakınlarının haksız kazanç
ları; vergi, ihracat ve kredi yolsuzluklarının hesabı. 

Ve nihayet şerefle övündüğümüz hukuk devleti 'il
kemizi bir yana atıp, uygulamadığı Danıştay karar
larından ötürü Anayasayı ihlâlinin hesabı. 

Evet, Türk ulusu bir çok hesaplar içinde bu üç 
hesalbı er veya geç «Cephe Hükümetinden ve onun 
her türlü icraatından ben sorumluyum» diyen Baş
bakanı Sayın DemirePdcn muhakkak soracaktır. 

HASAN ÖZÇEIİK (Ankara) — Yaşaaa. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarını; 
Danıştay Bütçesi üzerinde Partimizin görüşünü Sona 
erdiriıken, 1977 Bütçesinin karanlık ve sıkıntılı gün
lerimizde, şerefli kararlarıyla anayasal kuruluşlarımız I 
içinde seçkin yerini, ulusuna hizmet bilinci içinde ba- I 
sarı ile yürüten yüce Danıştaya hayırlı olmasını di
ler; hepiniz] saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Söz, Demokratik Parti Gruptı adına Sayın Cevat 

önder'de. Buyurun Sayın önder. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An
kara) — Say m Başkan, değerli arkadaşlarım; 

En yüksek idarî mahkeme olan Danıştay, 1973 
yılında tesis etmiş olduğu doğru bir anane ile, 10 
Mayısı Danıştay günü orarak katlamakta, bu «ebsp-
îe de 10 Mayıs 1976 tarihimle 108 nci kunıfcış yıl
dönümünü idrak etmiş bulunmaktadır. Danıştayın 
görev ve yetkileri, Anayasamızın 140 ucı maddesi
nin birinci ve ikinci fıkralarında yer almıştır. 
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Anayasanın 140 nca maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarının, yani Danıştayın görev ve yetkilerinin 
özeti şudur: 

Danıştay, ilk derece, genel bir mahkemedir; bu 
bir. 

İkincisi, Danıştay bir temyiz merciidir. 
Üçüncüsü, Danıştay yürütmenin danışma, istişa

re organıdır. 
Danıştayın eski adı da Şûrayı Devlettir; ismiyle 

müsemana Danıştay, Şûrayı Devlet. 
Muhterem arkadaşlar, üst mahkeme olarak Da

nıştayın Yargıtaydan hiçbir farkı yoktur. Yargı yet
kisi, Anayasamızın 7 nci maddesi gereğince, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelere aittir. Anaya
samızın ilk dokuz maddesi, devletin temel çatısın
dan bahsetmektedir. Bunlardan 5 nci madde yasama 
organından; 6 nci madde yürütme görevinden; 7 nci 
madde ise; yargı yetkisinden bahsetmektedir. Yani, 
kuvvetlerin yumuşak ayrılığı prensibini getiren Ana
yasamıza göre, bağımsız mahkemeler Türk Mileti 
adına hakkı kazayı kullananlar, kaza yetkisini kul
lananlar. 

Danıştayın beiMbaşh aktüel tartışma konusu ya
pılan iki türlü kararı vardır. Bunlardan bir tanesi, 
yürütmeyi durdurma kararlarıdır, dıiğerUeri ise, ip
tal kararlarıdır. Danıştay, bu noktada fevkalâde 
haksız hücumlara ve tarizlere mâruz kasnaktadır. 
Bakınız, rakamlar bunu şöyle göstermektedir. 1974 
ilâ 1975 yıîFarmda 89 503 dava dosyasından, 23 890'ı 
yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuş; Da-
nışatay, bu 23 890 yürütme durdurma talebinin 
19 884'ünü retdetmsş, buna mukabil 4 006'sını ise 
kabul etmiştir. Neticede, oranladığımız takdirde 
% 16 yürütmeyi durdurma taleplerini kabul etmiş, 
% 84'ünü ise reddetmiştir. Hatta bu % 16 dahi ni
haî kararda % 8'e düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; iptal kararları ise, ay
nen diğer mahkemelerin kaziye-i muhkeme haline ge
len kararları ne ise, o mânâda kararlardır. Gerek yü
rütmeyi durdurma karartan gerek iptal kararları, Ana
yasanın 132 nci maddesinin son fıkrasında yer alan; 
herkesin, her ciddî devlet adamının, her parlamenîe-
rln ısrarla üzerinde durması gereken hukukî hük
mü taşıyan kararlardır. Bakınız: «Yasama ve yürüt
me organları ile idare, mahkeme kararlarına 
uyradk zorundadır; bu organlar ve İdare, mahkeme 
kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getiriîmesinli geciktiremez:»,. üu ihlâl edildiği 
takdirde, Anayasa suçu olur. Mahkeme kararFarı ye-
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rine getirilmediği takdirde, Anayasa suçu olur* Ana
yasa ihîâl edildiği takdirde de ne olacağını herke? 
pekâla MSmektedir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Baîrkesir) — A» 
tır, astır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Kenya) — Astıranlar da si
zin aranızda. Var mı daha konuşacağınız?.. Sahte 
demokratlar. 

CEVAT- ÖNDER (Devamla) — Aslanım, asa» 
Ferrah Adalı senin partinde. Hasra» zamanında sen 
Halk PartiEydîü. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın, önder rica edi
yorum. 

CEVAT ÖNDER (Devanröa) — AnJaıbn im?.. 
Ben buradan hukuk konuşuyorum; eahâlğin aptal
lığın, manasızlığın yeri yok burada» 

BAŞKAN — Saym önder, Saym önder raca edi-
yorum. 

Saym Önder, buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Arkadaşlar, ba

zı insanlar elbette ki, kâlûs oîaeüktır, çanak yollaya
caktır, bunlar onların ruhuna işlemiştir.. Bir insan 
mebus da olsa, uşaklığını bazen terk etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 132 nci mad
desi budur. -

İBRAHİM BEHRAM EKER {Balıkesir) — 60 
hin rey ite geMim buraya... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ne dediğim an
lamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Eker, müdahale etmeyin 
efendim, rica ediyorum. Müzakereleri sükûnetle yü
rütüyoruz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sen Çetin altan'ı 
Öven eski bir soîcusun. Senin Adaîet Partisinde ye
rin yoktur, a utanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Önder; rica ediyorum, lütfen. 
Ben karşı/amaya çalışacağım efendim, 
CEVAT ÖNDER (Devamîa) — Danıştay Kanu

nunun 95 nci maddesine göre, «İdare, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince 
Danıştay Mmlannm icaplarına göre işlem ve eylem i 
tesis etmeye mecburdur. İdare, Danıştay ilâmlarına \ 
göre işlem ve eylem tesis etmediği takdirde Anayasa \ 
ihlâli mevcuttur». 

Şimdi gelelim kâseSi^erüa, çanağım ya!ayıcılamaı i 
Başbakanı Saym Demirel'in Anayasa, Danıştay" an- i 
kıyışına: 

Bakınız Sayın Demireî, basına akseden A. P. ; 

Grupunda yaptığı konuşmada Anayasa anlayışını I 
nasıl ortaya koyuyor:. j 

«1961 Anayasasıyle Türkiye idare edilemez. Kuv
vetler dengesinin yeniden gözden. geçirilmesi lâzım*-
da*. Rejimin- ftaM olan Hükümet zaafa uğratılmış
tır. Anayasada değişiklik yapılması gerektir. Mec
lisler üzerinde Anayasa Mahkemesi; Hükümetin 
üzerinde Damştay olamaz»,. (A. P. sıralarından 
«Doğco» sesi) 

Bazı arkadaşlarımız da, «Doğru söyledi», diyor. 
Şimdi arkadaşlar, sizinle anlaşalım. 1961 Ana-

yasasijyfe Türkiye mademki idare edilemiyor, Sayın 
DemirePe zahmet* veren kim? istila buyursun. Bu 
Anayasayla idaı*e edenler vardır ve buhımuv 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasada» şikâyet 
edeu Sayın Demire!. 1971 yılında, 1972 yılında Ana
yasa değiş'kKkferi yapıMu 312 tene de üyesi mev
cuttu» ParfiJerarası Anayasa Komisyonunda, Demok
ratik Parti adına Anayasa değişikliği tekliflerini ge
tirdik. Adalet Partisini ise, Demokrat Partiye defaat-
le küfreden 2 adam tenisi! ediyordu: Seyfi Öztürk'ie 
Hasan Dinçer. 

Adalet Partisi Genel Başkanından aldığı emirle 
b?z?m getirmiş olduğumuz teklifleri reddettiler. 512 
kiŞİDlk rey demek, Anayasa değiştirecek kuvvette 
rey demektir. Anayasa değişikliği bahis konusu ol
duğu zaman kaçacaksınız, ondan sonra araba düze 
çıktığı zaman, «Bu Anayasayla Devlet idare edilmez 
diyeceksiniz. Bu, «Dün dündü, bugün bugündür» 
felsefesidir. 

Ge&îân astırma meselesine: 
Siyasi haklar konusunda Demokratik Parti Ana

yasa Komisyonunda fazilet mücadelesi verirken, kâ-
se3ist8er. Anayasayı ihlâl edıiyordufar; Cumhurbaş
kanlığının müddetini uzatmak istiyorlardı; siyasi 
hakları ortadan kaldırmak, ertelemek için, siyasî hak
lara kavuşturmamak için ordu korkusuyla, gereken 
her türlü âeaâete ve datavereye tevessül ediyordu-
lar. Gerçek durum da bundan ibarettir. 

Açârmaytt kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Durum 
bunda» ibarettir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya). — «EdrîS- ve yetki! 
çevreler» dîye geriye aMıran- DemireFdi. Sizi sahte 
Demokratlar sizi... 

BAŞKAN — Saym Öîçmcn, rica ediyoruani Kür
süde sözcünüz: var efendim, rica edıîyorum, 

CEVAT ÖNBER (Devamîa) — Muhterem arka-
daşüanm, Sayın Demireî'in hukuk anlayışım ortaya 
koyuyoruBK Hukuk de*îeti> başka- şeydir, kanun dev
leti başka şeydir. İdi Amin'in UgandVda kanunu 
vardır; İran'da şekavet yuva» koran Hasan Sabbah' 
m da kanunu vardı; HitlıerTn, Mussolira'nin, Stafin'in 
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de kanunu vardı; bunlar birer kanun devleti idi; 
ama, hukuk devleti değiMi. 

Beri taraftan, bir Yahudi i!e Kadı'nın huzuruna 
çıkan Fatih Su'tan Mehmet, bir hukuk devfetlnin 
adamıydı. 

Huhuk devletinde, modern demokraside kanun
ların ve Anayasanın üstünlüğü prensibi caridir. 

Sivil Danıştaym kararlanın uyguîanîayacaiksmız; 
Askerî Damşiayın, M Ecevit - Demirci işbirliğiyle 
çakmıştır, DenıokraiOk Parîıi muha'lefet etmiştir, Ce
mal Engin kararnamesi iptal edilince, «Bükemediğin 
CÛ öp» düye üniformalı Danıştay m kararını uygu'a-
yacaksın. İşte Demire! zihniyeti bundan ibarettur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız ve bazı 
mahkemeler Danıştay karanannm infazını sağla
mak için müeyyidelere sahip değillerdir. Almanya' 
da, Fransa'da Danıştay karar verdiği takdirde, ida
re uygulamadığı takdürde bunun infazı yoluna da o 
mahkemeler tevessül eder. Anayasamız bunu öngör
meni'ş. 

Muhterem arkadaşanm, Demokratik Parti bu 
konuda araştırma önergesi vermiştir. Hiçbir komp
leks içerisinde değiliz. Cephe Hükümeti kurulduğun
dan bu yana Damştaya kaç kişi başvurmuştur; müs
teşar, gene! müdür, âmir, memur, öğretmen, kaç kişi 
hakkında yürütmeyi durdurma kararlan veriimâş-
tir, bunlan öğrenmek istedik. 

Arkadaşlar; vatanperver, nnl!?yciçi, sağcı görüş 
sahibi oîüp da, kâseüüs olmayaslar dahi işerinden 
uzak*aştmkiiış, yürütmenin durdunıTanası için Da-
nıştaya başvurmuş, ahmş oldukları yürütmeyi dur
durma kararlan, sözüm ona sağcı, had'düzatinda men-
faatçi o!an bu iktidar tarafından yerine getirilmemiş
tir. 

Değer"! atkadaşlanm, adıalc-tin bulunmadığı b'r 
ü'kede herkes suçludur. Bir büyük sözdür, bir lıâ-
dîs-i şeriftir: «Adaletin bulunmadığı ülkede herkes 
suçjudıır.»ı 1787 Amerikan Anayasasını yapanlar şöyle 
diyorlardı: «Zulmün gerçeği, yürütme ve yargının bir 
eîde toplanmasıdır». Zulmün gerçeği budur. Demire! 
bu zuümün gerçeğini getirmek istemektedir. Yürütme 
İ5e yargıyı bir elde toplamak istemektedir. Bu Ana
yasaya göre, ne Anayasa Mahkemesi Meclisin üs
tündedir, ne de Danıştay Hükümetin üstündedir. 
Alt alta, üs üste hiçbir şey yoktur. Herkesin yeri bel
li edilmiştir. Kuvvetlerin yumuşak ayrılığı prensibi 
vardır. Herkesin alanı başkadır. Yürütme demek, 
kanun uygulamak demektir. İdarî yargı demek, 
idarenin her türlü eylem ve işlemi denetime tabi
dir, yargı denetimine tabidir. 
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DeğerHi arkadaşını diyor ki; îcraî nitelikte karar 
veremez. 

Bu hükmü bendeniz yazdım. Anayasanın bu hük
mü bcnıinı kalemimden çıkmıştır. Bu hüküm şudur: 
Meselâ Şaban Karataş hakkında iptal kararı veri
liyor. İsmail Cem gelsiin diye karar veremez. İptal 
kadarım verir, orada durur. Orada boş'uk oîur. Ora
da icranın yeni tasarrufu başlar. Bu hüküm bundan 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi gelelim sözün özü
ne: Sayın Demire! dün burada yine hukuk anlayı
şını ortaya koydu. Buyurdular ki (İdarede denetimi 
işletmeyen Sayın Demire!, kendi hakkında da dene
timi Mecliste işlctmcmektedıir), bir suale karşı şöyle 
dediüer. «Ben kendi göbeğimi kendim keserim»,. Biz 
de bayan etmek isteriz; Sayın Demire!, kendi göbe
ğini kendin kesemedin, 12 Martta 4 imzalı muhtıra 
•senin göbsğjini kesti. Şimdi temenni ederiz ki, Sayın 
Demire!, muhtıralara mânız kalmadan, kendi göbe
ğini kendskı kes. Aksi halde hiç arzu etmiyoruz, hür 
demokratik nizama inanan insanlarız; 12 Mart Muh
tırası burada okunduğu zaman, Fikret Turhangil oku
duğu zaman, ilk itiraz Demokratik Partiden geldi. 
Adaîet Partisi Tüzüğüne göre - ki benlim ka'emira-
den çıkan tüzüktür - Hükümete girme ve çıkma ka
ran Gene! İdare Kuruluna ait olduğu halde, Genel 
İdare Kururuna sormadan, Yüce MecEsîere gelme
den sıvışan da Sayın Demirci'dir. O halde sayın De-
nı'rel'e diyoruz; ki, kendi göbeğini kendin kes. Aksi 
halde, kendii göbeğini bir gün kasatura kesecek, sün
gü kesecek. Bunu arzu etmiyoruz. Feryadımız bun
dan ibarettir. Bu Hükümet... 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — O zaman bu Hü
kümet ne oîur? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sözümü dinle, 
iyi dinle. Mebusluk odur ki.. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Yazdı-
ğm kitapları da okuduk. 

CEVAT ÖNDER (Devam'a) — Benim sizden 
ricam şudur Sayın Angı... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Yazdı
ğın methiyeleri de okuduk.' 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Yazdığını kitap
ları da okudum. Yazdığım kitaplara halen imza ko
yarım. 

MEHMET İSMET ANGÎ (Eskişelılr) — Methi
yeleri de okuduk. 

BAŞKAN — Say m Angı, size söz vermedim, ri
ca ediyorum. 
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CEVAT ÖNDER (Devamla) — O gün Adalet 
Partisinin GeneH Başkanlığında Demire! vardı. Bu
gün Adalet Partisinin Genel Başkanlığında Mıgırdıç 
Şeüefyan'ın ortağı oturmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder lütfen 
siz konuşmanıza devanı edin efendim, iki dakika
nız var. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Aziz arkadaşla-
ran, ben mebus arkadaşlarımdan şunu istirham ediyo
rum. Ası!, Başbakanı siz murakabe etmelisiniz; de
melisiniz ki, «a Başbakanım, Yüksek Askerî idarî 
Mahkeme Cemal Engin hakkında karar veriyor, onu 
uyguluyorsun da, Danıştay karar verdiği zaman ni
çin uygulamıyorsun; bu tutumun nedir?» diye grup
ta srgaya siz çekmelisiniz. 

Değerli arkadaşlarım, öfkelenmeyin... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen 
öfkelenme. 

CEVAT ÖNDER (Devam'a) — 12 Marttan ev
vel - sen yoktun evlâdım - 18 Şubat günü Adalet Ba-
km^ığı bütçesi burada görüşülürken dedim ki, «Bu 
DevJet yıkılıyor, bu Hükümet yıkılıyor, bu Hükü
met mâiî-i inhidam, bacadan dumanlar çıkıyor.», 

Bu müdahale eden adam gibi bir zat buradan 
dedi ki; «Duman senin kafanda.»! 

Benim kafamda duman yoktu. 12 Martta da dört 
imza'ı muhtıra i!e kaçanları gördük. Mübarek olsun, 
aldığınız adamlarla varın devlet idaresine devanı 
edin. İnşallah, temennimiz odur ki, DemireFin göbe
ği süngü ile değ*!, mıîlîet eîiyfe, haîk eliyle kesltecek-
tir. 

Saygılarımı arz ederim. (D. P. ve C. H. P. sırala
rından a'lkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder? 
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halil M1I-

ü'de. 
Buyurunuz Sayın MiîJf. 

A. P. GRUPU ADINA HALİL MİLLÎ (Urfa) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli nıiEtetvefcıü-
leri; 1977 malî yıh Danıştay bütçesi üzerinde, Ada
let Partisi Millet Meclisi Grupu adına söz almış bu
lunuyorum. 

Sözüme başlamadan evvel şu hususlara temas 
etmeden geçemeyeceğim. Sayın Hikmet Baloğhı - tes-
p"t ettiğim kadariyle - konuşmasında şu sözleri sarf 
etmiştir demiştir ki: «Asloîan, hukuk devleti kavra
mının uluslararası mutabakatıdır.» 

Yani, uluslararası prensiplerin söz konusu edil
mesi gereken bir ortamda biz kalkmışız - şuna getir

mek istiyor - mîilî yapı, millî hars, milî devlet anla
yışı söz konusu olmasın, enternasyonal görüşler hâ
kim oîsun. Bunu demek istemiştir. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yanlış anla
mışsın be kardeşim. 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — Ben böyle anla
dım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, hatip kendi anlayış biçi
mini ortaya koyuyor. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Efendim, bi
çim ortaya koymak başka, hatibin sözü başka, söy
lemek daha başkadır. 

HALİL MİLLÎ (Devam!») — Sayın Ba'oğlu, siz 
buraya Danıştay bütçesini eleştirmek üzere şeref 
verdiniz. Fakat ne yaptınız? Güze! bir meydan nut
ku verdiniz, güzel bir kahve nutku verdiniz. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sizler de mey
dan muhaberesi veriyorsunuz " çocuklarla, fena mı? 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — Ayrıca şunu 
demiştir Baîoğiu, Demirel'e izafeten; «Meclislerin 
üzerindeki kuruluşlardan basında bahsetmiştir.» 
Meclislerin üzerindeki kuruluşlar nelerdir? Anaya
sa Mahkemesidir, Anayasa Mahkemesinin bazı ta-
snrruflandır. Demire! bundan bahsetmiştir. Demi
re!, Danıştayın icraya oîan müdahalesinden bah-
seürtı'ştir. Demireî, rejimin korunmasına matuf, üze
rinde titreyen bir insan olarak bunlardan bahset
miştir. Bu tasa bir gün size de şâmil olabilecek sa
yın arkadaşlarım. Bu kavgayı gelin müşterek yürü-
teî'm. 

Bunun'a da kalınmamıştır; «Sultan Abdüihamit 
bile bu kadar saygısızlıkta bulunmamıştır.», denmiş
tir. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Doğru, o bile bu
lunmadı. 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — Kem söz sahibi
nindir. 

HİKMET BALOĞLU (İçe!) — Kem söz değil, 
tarihî bir gerçek. O hürriyet düşmanı bile demedi bu 
lâfları. 

BAŞKAN — Sayın Ba'oğîu, rica ediyorum efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Millî. 
HALİL MİLLİ (Devamîa) — Sayın Cevat Ön-

deı'e de cevaben şunu arz etmek istiyorum: 
«Mazideki vefasızlıklar nedeni ile (Kendi tabir

leri ile) bu mukaddes görevizini kişisel husumetlere 
âüet etmeyiniz.» Sayın Önder, siz daha büyük bir 
insansınız. 
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Bir de şu tâbiri kullandınız; «Çanak yalayıcılar», 
dediniz. Biz Sayat önder'i şahıslar ile müesseseler 
arasında ayrım yapabilecek bir formasyona sahip 
olduğunu sanıyorduk. «Acaba kendileri de fî tari
hinde aynı çaMctan yalamış mıdır?» diyenler olursa 
biz şahsen bundan teessür duyacağız. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 1977 malî yılı Danıştay 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grapunun görüşleri
ni arz edeceğran, 

1868 yılında kurulmuş bulunan Şûrayı Devlet, 
yeni adiyle Danıştay bir asırdan fazla bir zaman
dan beri mümtaz bîr varlığa sahiptir. 1961 Anaya
sasının 141 nci maddesi, Danıştayın kuruluş, işle
yiş, mensuplarının seçimi, görevleri ve haklarını tes
pit etmiş olup, bu yüce kuruluşun çalışmalarım ve 
bağımsızlığım hâkim esasına göre tanzim etmiştir. 

Bunun yanında Danıştay» idarî ihtilâf ve dava
lara rüyet eder. Bakanlar Kurulunun gönderdiği ka
nun, tüzük taşanları, imtiyaz sözleşmeleri ve Başba-
kanhkça hini - hacette lüzum görülen hususlarda 
isMşari mütalaa beyan etmekFe ve diğer kanunlarla 
verilen görevleri yapmakla yükümlü kılınmıştır. 

Danıştayın bugünkü imkânlarla aslî görevini 
harfiiyen yerme getirebilmekte midir? Şüphesiz kî  
hayır. Çünkü günden güne artan ihtilâf ve müra
caatlar teraküm etmektedir. Toplum, 2® nci yüzyı
lın hızh yaşamına paralel ve orantın olarak çeşitli 
deprasyon£ar geçirmektedir; hatta alışılagelenden çok 
daha değişik meseleler dava ve ihtilâflara sahne ol
maktadır. 

Bu durumda görevin aksatılmadan, hiç değilse 
âtideki birikimleri önlemek amaciyfe gereken ted-
berlerJn alınmasını zaruri görüyoruz. Bugüne kadar 
çeşitti önerilerde bulunulmuş, fakat kuvveden fisîe 
intikâl edecek kökü bir icraata geçilememiştir. Ka
naatimizce yapılması lâzım gelen hususların başın
da» yeni bir işbölümünün teessüsü şarttır. 

Bu cümleden olmak üzere alt kademe idare mı&h-
kemeleri ve hassaten böîge idare mahkemelerinin 
ihdası, Danıştayın yükünü hafifletmek, işleri önem 
ve konularına göre muayyen derecelerde kesin so
nuca bağlamak, en makûl bir hal tara» gibi görül
mektedir. 

Hîç şüphesizdir ki, bunların dışında kalan bir
çok düzenleme ve ıslahatın da yapılması tevali eden 
promkbler arasında yer alır. Ezcümle.,-, yeteri kadro, 
teknik ve bürokrat diğer personel, asrın icaplarına 
uygun modern cihaz ve malzemeler sayılabilir. 

Bütün: bunların yerine getiriItebdİBiesi, en haMsane 
tememıimizdir. 

Değeri arkadaşFanm, Türkiye Cumhuriyeti bir 
hukuk devletidir. Türk milleti bu CmuJıuriyeti ku
rarken, kendi hasletlerinden özünden gelen bir zemi
ne oturtmuştur. Siyasal yapışım, Atatürk'ün çizdiği 
bir doğrultuda tanzim etmiştir. Ruhunun enginliğin
de en mutena yeri işgal etmiştir. 

Büyük mıiüetimlzin sahip olduğu bu değerler 
arasında, hukuk nizamı üzerinde titrediğimiz en 
müstesna bir müessese olmalıdır. Her siyasî teşek
kül, hukuku, hukuk düzenini kendi doğrultusunda 
görme re enselerine âfet etme gafletinden şiddetle 
tecenmib etmeüdir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biraz aç. 
HALİL MÎLLÎ (Devamla) — Nasıl efendim?. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu): — Burayı bi

raz açîkîayıver, kapalı şeyleri anlamıyorlar. 
HALİL MİLLÎ (Devamla) — Ona da sıra gele

cek efendılm. 
Aksi halde bundan doğacak vahim sonuçları pe

şinen kahu! etmek durumuna düşer. 
Biz, politikacının, bilhassa parlamenter politi

kacının toplumu etkilediği gibi, hukuk tefekkürü
nü, hukuk maniariîcsini de etkileyeceği kanaati
ni taşıyoruz. 

PoK*ikacı toplumu, hukuku, müesseseleri sürük
ler, etkiler; isterse tahribe kadar gider. Bunun se
vap ve vebali bizlere aittir. 

Bir var ki, bu etki kimine göre müspet, kimine 
göre menfi oîarak görülebiBir veya kasten öyle te
zahür etsin istenebilir. Ama, her halükârda, iyi ni
yetin asıl olduğu bir muhakeme tarzında varılacak 
sonuç, hiçbir münakaşaya mahal bırakmayacak olan 
hakikattir, erdemdir. 

İşte değerSi arkadaşlarını; bu mulıakeme tarzı
mızın tutarhğı oranında, tüm kurumlar hukuka say
gınlık ve fakat, yapımıza, benliğimize hitap eden bir 
hukuka saygînJJk içinde olmak mecburiyetinde ka
lırlar. Başka bir deyimle, politikacıların devlet, mil
let ve hukuk anlayışlarında asgari müştereklerde bir
leşme zorunluğu sayesindedir ki, her teşekkül ken
disine çekidüzen verme mecburiyetinde kalır. As
garî müşterekler teessüs ederse* herkes kendisine 
çekidüzen vermek mecburiyetinde kalır. 

Bugün için Danışlarımızın - her ne hikmetse -
sözünü ettiğimiz asgari müşterekleri dahi, gözönün-
de bulundurduğunu söyleyemeyiz, aksine, yetkisini 
nşîığsnı müşahede etmekteyiz. 

— 320 -
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1961 Anayasamızın 114 ncü maddesinin, 1 nci 
fıkrası şu hükmü getiriyor: «İdarenin her türlü ey
lem ve işîemılne karşı yargı yolu açıktır»,. Biz de bu
nu kabul ediyoruz. 

Bu ne demektir? İdare ve fert arasında vuku bu
lacak fiilî ve hukukî her türlü ihtilâfın halledüece-
ği merciin Danıştay olduğudur. 

Kaç çeşit ihtilâfa bakar? 
1. Eylemden doğan fiilî ihtilâflardır ki, bunlar 

belidir, bunun üzerinde durmak istemiyorum. 
2. Hukukî ihtilâflar («İşlem» diye geçer). 
O halde hukukî ihtilâf nedir? Ası! bunun üze

rinde, bu ikinci şık üzerinde durmak gerek. 
Bir idarî icraî tasarrufun 5 unsuru vardır: Se

bep ve, salâhiyet, şekil, mevzu, maksat. 
Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, 1960 baskılı (İda

re Hukukunun Umumî Esasları») adlı kitabında bu 
tadadı, her idareci gibi yapmıştır. 

Binaenaleyh, herkesim bu unsurlar üzeninde 
müttefik bulunduğu bir hukuk nizamından, bunun 
dışına çıkılmaması iktiza eder. Şimdi bu beş unsura 
uyularak yapılan bir idarî icraî tasarruf a'eyhine, 
tehiri icrayı da mutazamının bîr dava açıldıkta, Hü
kümet ve idare bu beş unsura münafi bir eyüem ve 
işlem içinde değilse, kuvvetler ayrımı ilkesinin bir 
sonucu olarak; yargı, «Niçin şu veya bu şekilde ha
reket edilmiştir; işin aslında şu gaye güdülmektedir» 
diyemez; yetkisini aşar. 

Yani bu tasarruf mücerrettir, abstre bir mahiyet ta
şır. Buna «Takdcr yetkisi», denilir. Bu takdir yetki
sine müdahale cdiümiş olunur. Taltdir yetkisinden 
muarra bir icra düşünülemez. Yargının faaliyetin
de sadece hukukilik, kanuniüik aranır. Hükümet ve 
idarenin faaliyet ve tasarruflarında aynı hukukilik 
ve kanunilik unsurlarının yanı sıra; yermdelik, ica
bı haÜe uygunluk, yani siyasal veya idarî isabet 
aranır. 

İşte bu unsur veya lâzime, yargının denetimi 
dışındadır muhterem arkadaşlarım. Bu tasarruflar-
daki isabet, «Yerindelk» denen nesne nedir? Her 
halde metre ils veya kilo ile ölçülen bir şey değil
dir. Yerine göre sübjektif bir kanaat, bazende ob
jektif bir kriterdir. Şunu da hemen kaydedelilm kıi, 
keyfilik değildir. Konuşmamızın başında arz et
miştik... 

HİKMET BALOĞLU (İçe!) — Ama idarenin 
keyfiliği sabit. 

HALİL MİLLÎ (Devamîa) — Keyfilik değildir 
diyorum efendim. Sizde o idarenin bir ferdi olarak 
mâruz kalabilirsiniz bazı şeylere. 

Konuşmamızın başında arz etmiştik, Türk mil* 
üetlııin bir yapısı, bir hukuk ve devlet anlayışı var
dır. MiHî iradesini Yüce Meclis temsil eder ve Hü
kümetini seçer. Hükümet, idareye bu mil î irade is
tikâmetinde yol gösterir. Bunun aksini düşünmek 
îâyüseH'ik oSur. Lâyüselük o zaman başlar. Bu isti
kâmeti saptırmaya matuf dolaylı ve dolaysız her tür
lü karar keentemyekün sayılır. Buna tüm iyiniyeti-
mizie inanıyoruz. Bu muhakeme tarzımızın derinlik
lerinde güven duygusu yatar, milletin temsilcisine 
ve dolayısıyîe idarecisine var olduğunu farzcltiğimiz 
güvendir. Bu itimad görülmemezlikten gelinemez. 
Ancak insan denilen mahlûk hatadan muarra de
ğildir, hatta kötü niyetler dahi taşıyabilir. Bu takdir
dedir ki, yargı adaleti dağıtma erdemliliğini hare
kete geçirir. Asfolan budur, güvensizlik istisna teşkil 
eder. 

Bir vaîii veya emniyet müdürünün bir yerden di
ğer bir yere ahnraa işleminde takdir yetkisi olama
yacak mıdır? Herhangi bir idare ajanına hangi böl
gede ne ölçüde başanh, ne ölçüde başarısız olduğu
nun tayini her halde ilgili idarenin bileceği bir iştir. 
Anayasamızın 11 nci maddesine göre, temel hak ve 
hürriyetler, devletin ilkesi ve milletiyle, bütünlüğü
nün, Cumhuriyetin, millî güvenHiğin, kamu düzeni
nin, kamu yararının (Burada Aliağa rafinerisi misa
lini hatırlarda tutmak isterim) genel ahlâkın ve 
genel sağlığın korunması amacıyle veya Anayasanın 
diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak ka
nun!» sınırlanabilir. «Kanunla sınırlanır» diyor, 
«Kanun çıkarın, ısrar edin» demiyor, ««Mevcut ka
nunlarla sınırlayın»,, diyor. 

Kanun, temel hale ve hürriyetlerin özüne doku
namaz. Burada özü ite öz kisvesine bürünme ayrı. 
ayrı şeylerdir. Bunu da kaydetmek isterini. 

BAŞKAN — Sayın Millî, üç dakikanız var efen
dim. 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — Peki efendim. 
«Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 

hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Dev
letinin üikesi ve miEetiyîe bölünmez bütünlüğünü 
veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına daya 
narak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti 
ortadan kaldırma kastı ile kullanılamaz.» 

Bu kadar sarih bir hüküm karşısında Anayasa
nın ihlâMne kadar varacak eylemler karşısında Da
nıştay, demokîesin kıhcı gibi, icranın fevkinde du
ran bir müessese gibi düşünülemez. İşte Demire! 
basın toplantısında bunu söylemiştir. 
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HİKMET BALOĞLU (içel) — Kapatalım be-
yefendi. 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — Onu söylemedim, 
Tanzim edelim, ıslah edelim, el ele verelim. Bir 

gün sizin de başınızı yiyecek bu. 
NURETTİN KARSU (Erzincan)) — Hangisi, 

Danıştay mı? Biz onun yaşamasından yanayız. 
HALİL MİLLÎ (Devamla) — Danıştay'ın vesaye

ti kabul edilemez. Devlet üzerinde Danıştay vesayeti 
olamaz. Buna prim vermek, kendi kendini yemek de» 
mektir. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip görüşlerini ifa
de ediyorlar. Katılıp katılmama konusunda oylama 
yapmıyorum, düşünce istemiyorum; rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Keyfî mi olsun?» sesleri, gü
rültüler). 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, tüm iyi niyetimle huzurunuzda bulunuyorum. 
Asîa idarelerin keyfîliğinden yana değilim. Bizler bu 
çatının altında gelip geçici kimseleriz. Hatta idarenin 
şerrine bile maruz kalabiliriz. Bizzat kendim buna. 
maruz kalabilirim. Amacım, sureti haktan yana gö
rünmek değildir. Sadece hâle ve âtiye muzaf samimî 
hissiyatımı, endişelerimi Grupum adına arz etmek* 
tir. 

Anayasamın 114 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
şu hükmü getirmiştir: «Yargı yetkisi, yürütme göre
vinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun 
olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kulla
nılamaz. İdarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kara
rı verilemez.» 

Bu hükümde ikili bir görüşe, düalist bir görüşe 
yer verilmiştir. Nasıl? 

a) Mevzuata uygun idarî bir tasarruf... 
Bx\ŞKAN — Sayın Millî, sürenizin bittiğini Sfade 

edeyim efendim. 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — b) Mevzuata uy
gun olmayan bir tasarruf söz konusudur. Birinci hal
de mesele yoktur. İkincisinde yargının denetimi söz 
konusudur. Hal böyle iken, Danıştay'ın uygulamasın
da gerekçe olarak sık sık gösterilen bir kamu yararı 
meselesi ile karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor bu uygula
ma? ıŞöyie oluyor : 

Bir memurun memuriyet mahalli ve memuriyet 
statüsü üzerinde, hatta memuriyet unvam üzerinde 
sübjektif hakları olmadığı, malî menfaatlerin ötesin
de müktesep haklarından bahsedilmeyeceği halde; 
bir memurun Ankara içinde bir bakanlık teşkilatın
daki görevinden alıp Ankara şehri içinde, il teşkilâ-

I tında bir göreve verilmesi; bir genel müdürlükten baş-
I ka bir genel müdürlüğe aktarılması; bir valinin bir 
I vilâyetten diğer bir vilâyete yine vali olarak gönderil-
I mesi, bu vilayet mümtaz, diğerinden çok daha evsaf-
I h olsa dahi durum değişmez... 
I BAŞKAN — Sayın Millî, iki dakika geçti efen-
I dim, iki dakika; lütfen son cümlelerinizi söyleyin 
I efendim. 
I HALİL MİLLÎ (Devamla) — Bu durum Anaya-
I sanın 114 ncü maddesine aykırıdır. Çünkü yürütme, 
I fonksiyonunu ifa edemeyecektir. Çünkü Danıştay, 
I kamu yararına olmadığı gerekçesiyle, icrayı eli kolu 
I bağlı bırakacaktır. Kamu yararı olup olmadığını tes-
I pit yeri Danıştay mıdır? Kamu yararı var mıdır yok 
I mudur, Danıştay bunu tespite ehil midir? 
I Devlet idaresinde devlet organizmi vardır ve çe-
I şitli teknik gruplardan, ihtisas sahibi kimselerden te-
I şekküî eder. 

BAŞKAN — Sayın Millî, Sayın Millî, efendim 
I hoşgörü hududunu geçtim ben. Rica ediyorum sizden, 
I lütfen son sayfayı okuyun efendim. 
I HALİL MİLLÎ (Devamla) — Eksik olmayın efen-
I dim. 
I «YerfndeSik» prensibine uyup uymadığı, bu teşek-
j kül ve kişilere idarenin talebi üzerine tetkike alınıp 
I ve bir neticeye varsr. Ya «kamu yararı vardır» denir 

veya «yoktur» denir. Ona göre de icraî kararlar itti-
I haz edilir. Danıştay'ın yapısı icabı bu imkânlardan 

yoksundur. Kaldı ki re'sen hareket... 
BAŞKAN — Sayın Millî, Sayın Millî bir dakika

nızı alayım izin verirseniz. Şimdi sizin elinizde 3 say
fa var Saym Millî; süreniz epeyce geçti, rica ediyo
rum şu son cümlenizi ifade buyurun, beni de zor du
rumda bırakmayın. Çok teşekkür ederim efendim, 
lütfen. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Danıştay isa
betli karar vermiyor de ve in. 

BAŞKAN — Konuştunuz dinledik efendim zaten, 
! süre epeyce geçti Sayın Millî. 
I HALİL MİLLÎ (Devamla) — Ne çare ki zama-
| mm kısıtlı, konuşmamı tamamlayamadım. 
| Şunu söylemek isterim : Danıştay adalet inhisar-
1 «lığına başlamıştır, adalet tekelciliği... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ayıp ayıp. 
! HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Danıştay 
; diktatörlüğü var bu memlekette. 
] HALİL MİLLÎ (Devamla) — Siyasî sorumluluk 

ile hukukî sorumluluğu birbirine karıştırmaktadır. Bu 
mümtaz idareyi, yargı organımızın karşısında olmak 
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için konuşmuyoruz; nasıl daha faydalı oîur, nasıl ek
siklikleri telâfi edilir... 

BAŞKAN — Sayın Millî, Sayın Millî, bakın ben 
size bir şey söyleyeyim. 

HALlL MİLLÎ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Böyle mi bağ
lıyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Anlıyorum ama efendim, o iki say
fayı iki dakikada da okursunuz; benim ikazlarım 
üçUncü, dördüncü oldu Sayın Millî. Çok rica ediyo
rum, değerli arkadaşlarım dinlediler değerli fikirleri
nizi. Son cümleyi rica ediyorum. 

HALİL MÎLLÎ (Devamla) — Son cümlemi bağ
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

HALİL MİLLÎ (Devamla) — 1977 Yıh Danıştay 
Bütçesinin milletimize hayırlı olmasını dilerken; mad
dî manevî, hukukî her türlü lâzimenin sağlanmasını 
Adalet Partisi Grupu adına tüm içtenliğimizle temen
ni eder, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın'Millî. 

Değerli arkadaşlarım, grupları adına yapılan ko
nuşmalar sona ermiştir. Kişisel söz isteyen sayın ar
kadaşlarımdan sırada olan Sayın Orhan Senemoğlu' 
na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Senemoğlu. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Danıştay en önemli Anayasal kuruluşlarımızın ba
şında gelmektedir. Muhterem M. S. P. sözcüsü arka
daşımız, «Danıştay Türk Ulusu adına karar verir de, 
icra organı ne adına karar verir?» diye bir soru sor
dular. Millet Meclisi Başkanlık kürsüsü arkasında ya
zılı bulunan «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» 
ilkesi bu sorunun en güzel cevabını teşkil etmektedir. 
Türkiye Cumhuriyetinin temel hukuk felsefesini bu 
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi temel fel-
sefemizdir. Bazı parti lider ve sözcülerinin ulusal ira
deyi seçimden çıkınca kendinde toplanmış zannetmek
le, kendi iradesi ile ulusal iradenin tıpkıiaştığını san
maktadırlar. 

Danıştay Türk Ulusu adına karar vermektedir. 
İcra organı da Türk Ulusu adına icra görevini yük
lenmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ama 
egemenliği Türkiye'de Anayasal kuruluşlarımız ara
sına görev olarak, dengeli olarak dağıtıldığını da bir 
an için unutmamamız gerekir. 

Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı Demirel, 
iktidar kavramı üzerinde yargı değerlendirmesini Tür
kiye'ye kuvvetli hükümet gerektiği savunmasını ileri 
sürmektedir. Anayasamızın hukuk devleti ilkesi, hu
kukun üstünlüğü prensibi ile bu görüşü bağdaşma
maktadır. Başbakan, ulusal iradenin, kendi iradesi 
olduğunu sanmaktadır. Başbakan Demirel, çeşitli ko
nuşmalarında yasama organı, yargı organları ve di
ğer bağımsız anayasal kuruluşların kendi görev alan
larına giren eylemlerini, Başbakanın doğrultusunda 
kendi iradesi paralelinde uygulama biçimi olarak yap
maları gerektiğini sanmaktadır. 

Nitekim Sayın Demirel, bir İsviçre gazetesine bu 
ay verdiği demeçte, «Ben Başbakan sıfatıyle Parla
mentoyu feshetme hakkına sahip değilim. Bu, Ana
yasanızın bir hatasıdır.» demektedir. 

1961 Anayasamızda, Başbakanın ulusal iradeyi 
kendinde merkezileştirme isteği korkunç bir çelişki
dir. Böyle bir yetki, tarihimizde Cumhuriyet Devleti
nin kurucusu Atatürk'e dahi verilmemiş bulunmakta
dır. Millet adına egemenlik gücünün kullanılması, 
Anayasamızda dengeli olarak anayasal kuruluşlara 
görev şeklinde dengeli olarak bölünerek verilmiş
tir. 

Demirel ve onun gibi düşünexı!er, gerçekten kuv
vetli bir yürütme istememektedir. Bu çarpık düşün
celerin altında yatan istek, sorumsuz bir yürütme, 
hukuk denetiminden kaçan ve korkan bir yürütme an
layışıdır. Demokrasi ile hukuk devleti ilkesiyle bağ
daşmayan sorumsuz yürütme hevesleriyle yanıp tu
tuşanlar, milletimizin bu kürsüsüne her çıkışlarında, 
yine Türk milleti namına egemenlik hakkını kullanan 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi yüksek yargı or
ganlarına saldırmayı bir marifet bilmektedirler. Milli
yetçi Cepheyi oluşturan partiler, 2 yıldan beri Danış
tay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına saldırmakta
dırlar. Danıştay'a, Anayasa Mahkemesine saldırmak, 
hukuka, hakka saldırmakla eş anlamdadır. Halkımız 
mahkeme kararlarına saygılıdır, millî ve manevî de* 
ğeriere inananlar halkımızın «Şeriatın kestiği parmak 
acımaz» atasözü ile yargı organları kararlarına uy
mayı, inanç haline getirmişlerdir. 

Milliyetçi Cephe partileri, Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştay kararlarına saldırmayı marifet zannetme
yi bir tarafa bırakmak zorundadırlar. Türkiye'mizde-
ki anarşinin esas nedenini bu saygısızlıkta, bu hik
meti Hükümet görüşünde aramak gerekir. Bir taraf
tan haktan, hukuktan, maneviyattan bahsedeceksiniz; 
diğer taraftan yüce mahkemelerin hükümlerini çiğne-
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yeceksinsz, mahkemeleri küçümseyeceksiniz, ilâmları 
yerine getirmeyeceksiniz, infaz etmeyeceksiniz; olmaz 
böyle bir anlayış. 

Şimdi bir de idarî tasarruflarda bulunan bazı ki
şiler Hükümetin bu tutumundan da cüret alarak, 
belki onların da teşviki ile daha entresan kararlar 
vermeye başladılar. Ankara'nın ince sesli Valisi, te
levizyon ekranına zaman zaman çıkarak, zihnimizde 
Aknoz paşayı hatırlatan eski sıkıyönetim kararlarını 
andırır şekilde, birtakım kararları tek taraflı, keyfî, 
indî, hiç bir nedene bağlatmadan ilân etmektedir. 
Bir gün bakıyorsunuz, halkın büyük oylarıyle seçtiği 
belediye başkanını Sayın Vali keyfî kararıyla görev
den alır, bir başka gün yine keyfî birtakım mütalaa
larla «Filan derneği kapattım, filan derneği mühür
lettim, filân derneğin şubelerinin çalışmalarına son 
verdim» şeklinde birtakım beyanlarda, bîr takım ka
rarlarda bulunur. 

Ve yine bir başka kişi, TRT Genel Müdürü, ken
disini oraya oturtan kararlar yüksek yargı organla
rınca iptal edildiği halde, televizyon ekranına çıkıp 
«Ben burada oturacağım sonuna kadar» diye, bir 
yetki gaspını çok açıkça bütün millete ilân etmekte
dir. 

Bu tip üslupla yüksek mahkemelerin kararına say
gılı olunmaz. Danıştaya, Anayasa Mahkemesine söv-
mekle bir başka rejimin savunuculuğunun yapıldığı
nın, bilmem ki bu arkadaşlar farkında mıdırlar? 
Faşist ve komünist dikta yönetimlerinde anayasa 
mahkemesi, danıştay gibi mahkemeler mevcut değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım; eğer hukuk devletine say
gılı isek, demokratik yönteme saygılı isek, demokra
tik rejime inanan insanlar isek demokratik hukuk 
devletinde yargı denetimi en önde gelen ilkedir. Ama, 
bu rejimin dışında başka rejim sevdalıları kişiler var 
ise, başka rejimin görüşlerine hayran olan insanlar 
varsa, Franco rejiminin veyahut da komünist bir 
devlet rejiminin, danıştayı bulunmayan, anayasa mah
kemesi bulunmayan, hiç bir yargı denetimi olmayan, 
hikmeti hükümet yetkisini elinde tutan hükümet re
jimlerini kendi mantıklarına göre güçleri yeterse ge
tirebilirler. 

Saygılar arz ederim. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Senemoğlu. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Gıyasettin 

Karaca; buyurunuz Sayın Karaca. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danıştay Bütçesinin üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz. 

1975-1976 yıllarında Danıştay Bütçesinin müza
keresinde Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin 
ve Sayın Demokratik Parti sözcüsü de dahil olmak 
üzere, konuşmasının bu kısmına ait olan kısmını ifa
de etmek istiyorum. Konuşmalarına başlarken, Da
nıştay'ın daha rahat, daha güzel bir şekilde görevini 
ve üzerine düşen fonksiyonları ifa edebilmek için bir
çok ihtiyaçlar içerisinde olduğunu, birçok noksanlık
ları olduğunu, bu ihtiyaçlar ve bu noksanlıklar ye
rine getirilmediği için Danıştayımız, gereği veçhile 
hizmetini yürütemiyor, denmiştir. 

O gün söylenenleri tefsire de kalkışıldığı takdir
de, altından çıkan bir başka mana da; «Tabiî efen
dim, bu Hükümet Danıştay'la ihtilâf halinde oldu
ğu içfn, kararlarım iptal ettiği için, bu Hükümetin, 
Danıştay'ın ihtiyaçlarım, rahatça çalışabilecek nok
sanlıklarını temin etmesi düşünülemez» şeklinde bir
çok konuşmalar yaptılar. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Daha 
ne versin? Verildiği kadar veriliyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Tabiî, Allah'a şükrolsun, bugün Hü
kümetin dışında bulunan siyasî parti grupları adına 
yapılan konuşmalardan, Yüce Danıştay'ın herhangi 
bir ihtiyaç içerisinde olmadığım, çalışmasını engelle
yebilecek herhangi bir noksanlığın bulunmadığım, bu 
konulara temas etmemeleri neticesiyle bu kanaate 
varmış bulunuyoruz. Demek ki Hükümet, kendileri
nin de iktidarda bulunduğu zamanlar dahil, Danış
taydı kurulduğundan bugüne kadar geçen bütün 
bütçe görüşmelerinde ilk defa olarak, burada da, Se
natoda da, «Danıştaym şu veya bu yönde noksanı 
vardır, şu veya bu ihtiyaçları vardır, hizmetlerini 
daha iyi yürütebilmesi için şunların da verilmesi lâ
zım gelir» şeklinde hiç bir şey söylememişlerdir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onları da 
verince daha kötü yaparlar. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bugün hep sesli dü
şünmeye başladınız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bununla biz Hükümet olarak, bir Ana
yasa müessesesi olan Danıştaym rahatça görevini ya
pabilmesi için, Hükümet olarak kendi üzerimize dü
şen bütün hizmetleri yerine getirmiş olduğumuzu 
yüce huzurlarınızda dile getirmiş bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Danıştay binasının 1968 
tarihlerinde, o günün Sayın Başbakanı Süleyman De-
mirel tarafından Ankara'nın en mutena bir yerinde 
temeli atılmıştı. Bugün yine Sayın Başbakan Süley
man Demirerin bütçeye koymuş olduğu ödenekler 
ve devamlı takipleri neticesinde, gerek bugün Türki
ye'de mevcut olan bütün yargı müesseseleri içerisin
de, gerekse yargı müesseselerinin dışında, hatta diye
bilirim ki, bütün kamu kuruluşları içerisinde de bu
gün en modern bir binaya, içindeki bütün imkânla
rıyla birlikte sadece Danıştayımız sahiptir. Bununla, 
Hükümetin, Danıştay üzerinde, arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri şekilde değil, tamamen Danıştayın gö
revlerini yapabilmesi hususunda Danıştayın yanında 
olduğunu ifade etmiş oluyorum. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baka
nım, kaç yılda bitti bu Danıştay binası? 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu bir plan 
meselesi, bir program meselesi. Daha erken bitiril
mesi gerekiyor idiyse 1968 senesinde başlandı 1974 
ve 1975'te Hükümet olduğunuza, Başbakan da sizden 
bulunduğuna göre zamanı idaresinde neden tamam-
layamadınız? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz de biz
deydiniz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) Tamamlayamadığıniza göre, demek ki 
planlamada bunun yapımı, tahsisatı bu kadar zaman 
içinde değerlendirilmiş de ondan. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — O kulübede me
suttular. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Bir başka misal verelim arkadaşlarım. 

1975 yılında, 1975 yılının Bütçesinde Sayın Ece-
vit Başbakandı, ondan sonra Sayın Irmak Başbakan 
oldu, ondan sonra, şimdi Sayın Süleyman Demirel 
Hükümeti vardır. 1976 yılı içerisinde biz hükümet ol
duğumuz zaman, Danıştayın fiilî bütçesini, 1975 se
nesine nazaran 1976 senesinde artırdık, Danıştaya 
daha büyük tahsisat verdik ve ayırdık. 1977 Bütçe
sinde de, geçen yıl, 1976 Bütçesine göre vermiş ol
duğumuz tahsisattan daha fazla tahsisat vermiş ol
duk. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) Yeter ki 
lâyık olsunlar. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Bütün bunlar Danıştayın daha güzel, 
daha iyi bir şekilde, normal şartlar içerisinde çalışa-
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bilmesi için hangi hükümetlerin daha çok Danıştaya 
yardımcı olduklarının fiili ve hukukî tezahürleri, bel
geleridir ve huzurlarınızda açıklanmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyada her şeyde ol
duğu gibi, politikada da kin ve intikam üzerine bir 
noktaya varılamaz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu} — Danıştay 
kin güdüyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Her türlü kin ve her türlü intikam duy
gularının dışında bu kürsüye geldiğimiz zaman, mev
zuatın, memleketin gerçekleri neyi gerektiriyorsa 
onu dile getirmemiz lâzım. Yoksa bir Başbakana ve
yahut da bir Hükümet üyesine veya bir siyasî parti
ye yıllardan beri içinde beslemiş olduğu kin ve iğ
birar duygularını, Danıştay gibi bir bütçeyi fırsat 
telakki etmek suretiyle çıkıp da burada yakışıksız 
beyanlar ileri sürülmesini, ben, Yüce Meclisin me
habetine, şahsen uygun bulmuyorum. Şahsen Yüce 
Meclisin mehabetine uygun bulmadığım içindir ki, 
ben de o derece yakışıksız sözlerle karşılamaya yel-
tenmeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Parti
sinin sözcüsü, Hükümetin başkanı bulunan, Cum
huriyet Hükümetinin Başbakanının muhtelif zaman
larda ve zeminlerde Anayasa konusunda düşünce
lerini kamuoyuna ifade etmiştir. Basından almış ol
duğu bazı kupürleri veya başlıkları burada satırbaşı 
şeklinde dile getirmek suretiyle Cumhuriyet Hükü
metinin Başbakanının «Anayasanın karşısında ol
duğunu, bu Anayasa ile memleket idaresinin müm
kün olmadığım» dile getirmek suretiyle, dolayısıyle 
«Meclisin üzerinde bir Anayasa Mahkemesinin bu
lunmasının rejimi sekteye soktuğu» şeklinde sözler 
söylemek suretiyle, Hükümetin başım, Anayasanm 
karşısında ve Anayasaya inanmayan veyahut bu 
Anayasayla değil de veya Anayasanın dışında bir 
rejim ile idare eder şeklinde bazı düşünceleri ileri 
sürmüş oldu. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Söylediklerim 
yalan mı, yalan mı? 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarını.. 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, siz ifade buyurdu
nuz görüş ve düşüncelerinizi, Sayın Bakan cevap ve
riyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, mü
him olan şey, söylenen sözün mahiyeti değildir.. 
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HİKMET BALOĞLU (İçel) — Eee. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Söylenen sözün mahiyetinden daha 
önemli olan şey, söylenen sözün doğru olmasıdır, 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Tamam. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — «Bu Anayasa ile bu memleket, bu Dev
let idare edilmez» sözünü bir Başbakan söylüyorsa, 
acaba bu söz ne dereceye kadar doğrudur.? Bu sö
ze acaba güvenilir mi, güvenilmez mi? Meşhur bir 
söz vardır «Söz, değerini ehlin ağzından alır.» Eğer 
bir söz ehliyetli adamın ağzından çıkmamışsa onun 
değeri yoktur. Bir misalle arz edelim: 

Kızılay'da gidiyorsunuz, evlenme çağına gelmiş, 
buluğ çağına gelmiş bir kızın bir caddede, bir yerde 
gezdiğini görün. 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk; 
«Aman ne de güzel bir kızdır, keşke ben bununla 
evlensem» deyip gidip de kendisine evlenme teklif 
etse.. Bu çocuk rüştüne ermemiştir, evlenme için kâ
ini değildir, kanunlar müsait değildir. Böyle bir sö
zü sadece süzerek geçer ve insan yerine koymazsınız; 
ama böyle bir kâhil kız çocuğu ahlâk ve âdap duy
guları içinde, tanıdığı, bildiği, teklifi yapan kimse
nin memuriyeti, mesleği, meşgalesi, ahlâkı, işi gücüy
le kendisine eş olabilecek bütün vasıfları kendisinde 
gördüğü takdirde, onun bu teklifi değer bulur. Çün
kü bu evlenme teklifi birinci defada ehlin ağzından 
çıkmamıştı; ama şimdi ehlin ağzından çıktı. 

Şimdi gelelim Sayın Başbakanın, «Bu Anayasa ile 
bu ülke idare edilemez» sözünde gerçek payı var mı
dır yok mudur? Ne dedim, söylenmiş olan söze de
ğil de, bu sözün doğru olup olmadığına bakacaksı
nız. Sayın Başbakan müteaddit zamanlar, müteaddit 
yerlerde, açık yerlerde bu sözü tekrarlamıştır ve doğ
ru söylemiştir. Nasıl doğru söylemiştir; bunu belge
leyeceğim. Bunu ben belgeleyeceğim. Bunu belgele
mediğim anda, beni hatalı veya beni söylediği söz
lerde veya yaptığı konuşmalarda irtibat kuramayan 
bir insan şeklinde telakki edebilirsiniz. 

«Bu Anayasa ile bu memleket, bu Devlet idare 
edilmez» dendiği zaman, birçok liderler de, «Bu Ana
yasa ile bu Devlet idare edilebilir. Bu Anayasa en 
iyi anayasadır, en mükemmel anayasadır. 1961 Ana
yasası memleketin gerekli şartlarına göre kaleme 
alınmıştır, bunun değiştirilecek bir tarafı yoktur. Bu 
Anayasa ile bu memleket yürütülür. Eğer bu Ana
yasayı değiştirirseniz, memleket şöyle, şöyle, şöyle 
noktalara gider.» denmiştir. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — 1973'te siz ne 
eliyordunuz? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Zaman gelmiştir, «Bu Anayasa ile bu 
Devlet idaresi yapılamaz, idaresi güçtür» sözünün 
karşısına çıkan liderler, Başbakan Süleyman Demi-
rel'in bu sözüne boyun eğmişlerdir, kalemleriyle, 
fikirleriyle «Evet» demişlerdir ve Anayasayı değiştir
mişlerdir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çoğunluğu 
itiraz ettiler. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Peki benim kardeşlerim, «Bu Anaya
sa ile bu Devlet idare edilemez» diyen bir Başba
kanın karşısına o gün çıkan insanlar, niçin Anaya
sanın değiştirilmesine itiraz etmediler? Kalemleriy
le, fikirleriyle, «Evet, doğru söylediniz; bu Anayasa
nın şu, şu, şu maddelerinin bu şekilde ve önerdiği
niz şekilde değiştirilmesi gereklidir» dediler tıpış tı
pış da burada geldiler oturdular ve reylerini de it
tifakla burada verdiler. Kim doğru söylüyor? Bu 
Anayasa ile memleket idare edilmez diyenler mi doğ
ru söyledi, o gün bunun karşısına çıkanlar mı doğ
ru söyledi? 

Memleketin gerçeklerini, o gün direnen liderler 
mi söyledi, memleketin meselelerini dile getiren li
der mi söyledi? Mühim mesele sözün söylenmesi 
değildir, o sözün doğruluğudur. 

İşte Anayasanın bu memleketi idare etmesinde 
zor ve müşkül taraflarının sabit olduğuna, siyasî 
partilerin liderleri, yani bugün bu Koalisyon Hükü
metinin karşısına çıkan siyasî parti liderleri ittifak 
ederek, kendileri komisyonları kurmuşlardır, üye ver
mişlerdir ve Anayasanın bazı maddeleri değiştiril
miştir arkadaşlarım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ara reji
minde. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Hangi rejimdir 
o, adı ne o rejimin? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hür insan, her yerde hürdür arkadaş
larım. Ara rejimi dediniz de.. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Siz neredeydi
niz? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — . . N e zaman bu Anayasanın karşısına 
çıktın da, ara rejimdir diye senin arkana süngülü bir 
polis veyahut da, asker takıldı da, sen mecbur oldun 
da buna «Evet» dedin? İnsaf edin arkadaşlarım, in
saf ediniz arkadaşlarım. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Partin eliyor, 
27 Mayıs Anayasası için diyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu ara rejimi değildir arkadaşlarım. 
Bu rejim fazilet rejimidir, faziletin mücadelesini 
yapmak lâzımdır.. 

HİKMET BALOĞLU (tçel) — Fazileti yalnız 
sen söyleyemezsin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — İyiye iyi, kötüye kötü demek mecbu
riyetindeyiz. Anayasanın yanlış olduğuna, Anayasa
nın birçok noktalarda memleketin gerçeklerine cevap 
vermediğine inandıkları için bu Mecliste bulunan bü
tün siyasî partiler, Başbakan Süleyman Demirel'in 
doğrultusunda ve sözüne gelerek bu Anayasa üzerin
de tadilât yapılmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, mühim olan o da değildir, 
mühim olan bu da değildir, şimdi bundan da mühim 
olan bir başka konu daha vardır: 

Arkadaşlarım, bu demokratik rejimin, bu hürri
yet nizamın yaşatılmasında ve muhafaza edilme
sinde, muhalifi ve muvafıkı, hepimiz aynı derecede 
sorumluyuz, hepimiz aynı derecede sorumlu olmak 
mecburiyetindeyiz. 

İktidarlar bugün bir partidedir, yarın başka par
tidedir. Nitekim, Yüce Meclis açıldığı zaman, ilk 
önce, bugün muhalefette bulunanlar hükümetteydi. 
Demokratik rejimin icabı olarak bugün iktidar ile 
muhalefet yer değiştirmişlerdir. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sizin yer de
ğiştirdiğiniz gibi. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, 
Yüce Danıştay, Yargıtay; birçok yüce mahkemeleri
miz vardır. Bu meselelerin müzakeresini ve münaka
şasını yaptığımız zaman, bu bütçelerin müzakeresin
de bir ilâmı, belli veya muayyen kişiye ait verilmiş 
de yerine getirilmemiş bir ilâmı bahane etmek sure
tiyle Yüce Meclisin huzurunda bir yüksek mahke
meyi eleştirmeye kalkmak, onu kötü düşürmek, onu 
bir başkasının lisanında, söylenmemiş sözleri söylemiş 
gibi gösterip de güya öbürünü de getirip, Danıştaya 
veya bir başka müesseseye mütecaviz bir duruma 
getirmek üzere bir mindere çekme eyleminin bir an
lamı, bir faydası yoktur. 

Arkadaşlarım, ben size fiilî delilleriyle söyleye
yim, zaten dünyada hukuk ilim değildir arkadaşla
rım. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Allah, Allah.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hukuk ilim değildir. Hukuk en yük
sek ahlâk kaidesidir. Hukuk ilim olmadığı için her 
devletin hukuku, her devletin kanunu yekdiğerin-
den değişiktir; ama fizik bir ilimdir, kimya bir ilim
dir. Gaylussac, Margot kanunu Amerika'da ne ise, 
Erzurum'da da, Türkiye'de de aynıdır.. 

MEHMET SÖNMEZ (HATAY) — Onlar Sos
yal bilimdir. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — .. Fransa'da da aynıdır, Almanya'da 
da aynıdır; ama bir kız kaçırma, bir Anayasayı ih
lâl, bir hakaret suçunun cezası ve vasıfları ülkelerin 
sosyal şartlarına ve bünyelerine göre değişir. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — İşte onları ince
leyen ilimdir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — İlim dallara ay
rılmıştır. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Meşhur Roma hukukunda vardır. Ro
ma hukukunda diyor ki: «Bu nasıl bir adelet ki, Pi
rene dağlarının bir eteğinde suç sayılan bir husus, 
aynı ülkenin diğer dağının eteğinde suç telakki edil
miyor.» 

Arkadaşlarım, «Hukuk bir ilim değildir» dedi
ğim zaman, buna itirazın anlamı yoktur arkadaşla
rım; bunu ben demiyorum. Bunu bize hukuk ilmini 
gösterenler, anlatanlar söylemişlerdir. 

Neden ilim değildir? Eğer bir yerdeki bir hukuk 
kaidesi veya bir kanun maddesi, dünyanın her yerin
de aynı şartlara ve aynı usullere tabi ve aynı cezaî 
şartlar içerisinde müzakere ediliyorsa, kabul edili
yorsa ilimdir. Eğer vasıflarda değişiklik varsa ilim 
değildir; ama bir kalp ameliyatı, ama bir böbrek 
ameliyatı, maddî ilim üzerindeki müdahale, dünyanın 
her yerinde aynı olduğu için ilimdir. 

Şimdi gelelim bu ilâmların infaz edilmemesi me
selesine. 

Arkadaşlarım, bu ilâmların infaz edilmemesi me
selesi... (Sıralar arasında karşılıklı laf atmalar, gü
rültüler) 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, buyurunuz, buyurunuz, 

bütçe çok şükür gayet sükûnetle gidiyor Sayın Ba
kan; yani oluyor maalesef ufak tefek arkadaşlarımı
zın müdahaleleri. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cum
huriyet Halk Partisinin sözcüsü burada Danıştay 
Kanununun 95 nci maddesini tefsir ettiler. 
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HİKMET BALOĞLU (İçel) — Tefsir etmedim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Kendilerine göre, kendi ifadelerine 
göre veyahut da anlayışlarına göre, «Bu madde ke
sindir, bu maddeyi bu şekilde kesin hükmüyle tat
bik etmekten başka bir yol, bîr çare yoktur» diye 
buyurdular. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Tastamam öy
ledir. Kanun öyle, kesin hüküm. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi ben, size bir şey söyleyeceğim : 
Sayın Baloğlu, Meclise bu sene teşrif ettiler. Bu Mec
liste Danıştay Kanununun müzakeresinde bendeniz 
yine vardım. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — O zaman nere
deydin Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bakınız şimdi, bu 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 95 nci maddesinin müzakeresi sırasında 
bu Mecliste çok çetin tartışmalar geçti. 

O zaman Komisyon Sözcüsü bulunan Cumhuri
yet Halk Partisi İstanbul Milletvekili bu kanunun 
sözcüsü olarak geldi, 95 nci maddede şunları söy
ledi; aynen okuyacağım, harfiyen. Diyor ki : «521 
sayıîa Danıştay Kanununun prensibi şöyledir : Da
nıştay kararlarının sonuçlan, başlığını taşıyan, yani 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin 2 nci fık
rasında, idareyi Danıştay kararlarının icaplarına gö
re işlem ve eylem tesis etmeye mecbur kıldıktan son
ra, sor* fıkrasında şöyle diyor : Danıştay ilâmları
nın icaplarına göre eylem veya işlem tesis etmeyen 
idare aleyhine Danıştayda maddî ve manevî tazminat 
davası açılacaktır...» 

Devam ediyor, bakınız Cumhuriyet Halk Par
tisinin, o gün bu maddenin müzakeresindeki söz
cüsü şöyle izah ediyor ve madde metninin Millet 
Meclisinde müzakeresi sırasında Danıştay Kanunu
nun getirdiği bu yeni prensipler karşısında duyulan 
tereddütlerin izalesi için komisyon adına yapdan 
tenkitleri cevaplandıran Geçici Komisyonun sözcüsü 
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili diyor 
İd : «Danıştay kararlarının aynen infazının namüte
nahi zararlar tevlit edebileceği veyahut bunun yeri
ne getirilmesinin idarece sakıncalı görüldüğü zaman
larda, bu prensibin getirildiğim, buna mukabil, lehi
ne karar almam da, idare bu karan uygulamadığı 
zaman, mağdur etmemek için, ona da tazminat talep 
etme hakkı bahşedilmiştir. Bu sebepledir ki bu mi
sali, Yüksek Meclisin huzurlarında verdim...» Misali 

do şöyle gösteriyor : «Bir memuru bir yerden diğer 
bir yere nakletse, onun yerine de başka yerden diğer 
bir memur tayin edilip gelse; birinci memur, nakli
nin iptaline dair Danıştaydan bir karar alırsa, gelip 
yerine oturan memura, «Sen kalk, burada ben otu
racağım» diyemez. Onun yerine başka bir tayin ya
pıldığı için, bu iptal kararına müsteniden sadece 
maddî ve manevî yönden bir tazminat davası açma 
hakkı doğar» 

Bunu ben demiyorum. Sayın Baloğlu'nun deme
sinden ise, o gün komisyon sözcüsü, burada vazıı
kanun sıfatıyle konuşmuştur ve bu müzakere sıra
sında yapılan konuşma, Mecliste tartışanları ve tar
tışmadan dinleyenleri tatmin ettiği için kabul oyu ile 
bu madde geçirilmiştir arkadaşlar; bunu bilerek ko
nuşuyorum; bunun içinde, bunu yaşayan insan ola
rak konuşuyorum. Bizim bunda bir menfaatimiz 
yoktur arkadaşlar. Karar vardır, infaz edilir; karar 
vardır, infaz edilmez. Tehiri icra karar veya yürüt
menin durdurulması karan alındığı zaman, o mua
melenin yürütülmesinin devam etmesi halinde bu ka
rar yerine getirilir. Yürütmenin durdurulması kara
rını geüiriyorsun ama, yeni tayin yapılmış, artık da
ha yürüyen bir şey yok ki durdurasın. Gelmişsiniz, 
idareden bir karar alınışsınız, bir duvarın yıkılması 
için. Ama siz kararı alıp getirinceye kadar bu duvar 
yıkılmıştır. Ondan sonra yürütmenin durdurulması 
kararı... Kardeşim bu aldığın karar nedir? Bu al
dığın karar, duvarın yıktırılmasını durdurmak için. 
E, gözünle gördün ki bu duvar da yıkılmıştır. Yü
rütmenin durdurulması - kararı olur mu? Olmaz ar
kadaşlarım. 

Zamanım azaldığı için bu konuyu burada kesip 
başka bir konuya geçiyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, biz Hükümette işbaşında 
kaldığımız zaman içerisinde Danıştaym vermiş ol
duğu kararlanın, yüzde üzerinden nispete vurursak, 
% 90'ı, % 95'i infaz edilmiştir. Edilmeyen bir iki 
veya üç karar olabilir. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — % 86'sı Sayın 
Bakan. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Milli Eğitimde 
binlerce. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hayır 86 değil. Sayın Cevat önder'in 
dediğine göre % 16'sı uygulanmamış, % 84'ü uygu
lanmış. Sayın Cevat önder'in verdiği bilgiye göre. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Ben de böyle 
söylüyorum. 
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DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Peki sizinki de öyle olsun. 

BAŞKAN — Sayın Baloğhı, rica edeyim, lütfen, 
siz konuştunuz efendim. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Yanıltıyorlar efen
dim. 

BAŞKAN — Sizin istediğiniz gibi konuşmak zo
runda değil ki... 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Arkadaşlarım, biz işbaşında kaldığımız 
zaman, biz Hükümet olduğumuz zaman, Danıştayın 
verdiği birkaç karar uygulanmamıştır Ben size sora
yım, bana sinirlenmeyiniz. 10 ay Sayın Ecevit Baş
bakan olarak, burada Hükümetin başında bulundu
ğu zaman, kendi zamanı idaresinde ve Hükümeti içe
risinde Danıştay tarafından verilmiş olan 14 kararı 
icra etmemiştir, yerine getirmemiştir. 

Demek ki, bu, senin zamanında da olmuş, benim 
zamanımda da olmuş, senden, benden evvel de ol
muş, benden ve senden sonra da idarenin uygulana
mayan kararlan olacaktır. 

Şimdi, arkadaşlarım, siz bu Danıştay kararlarını 
iktidarda bulunduğunuz zaman uygulamadınız, Ana
yasayı ihlâl olmadı; ama biz bu Danıştay kararla
rını uygulamadık diye Anayasayı ihlâl oldu... 

Bu nasıl bir Anayasa? Bu nasıl bir kanun, bu 
nasıl bir tatbikat? Bizim Türkiyemizdeki kanunlar, 
belli ve muayyen kişUer için, belli ve muayyen kişi
lerin lehine; belli ve muayyen kişiler için, belli ve 
muayyen kişilerin aleyhine mi işletilir? 

«Barolar» dediler, Ben size, Sizlerin vicdanına 
hitap ederek söyleyeyim : Barolar bu sene mi icat 
oldu? Sayın Ecevit, Başbakan olduğu zaman Türkiye' 
de Barolar yok muydu? Vardı. Sayın Ecevit'in zama
nında Danıştay kararlan uygulanmadığı zaman, Ba
ro, neden, bu Danıştay kararlan, mahkeme kararla-
n uygulanmıyor; neden, bunlar Anayasayı ihlâldir 
demiyor? Aynı Baro, aynı kanun, aynı hukuk, aynı 
yetki, aynı mevzuat. Neden onlann zamanında Da
nıştay kararlan uygulanmadığı zaman bildiri neşret
miyorsun da, neden bu iktidar işbaşında olduğu za
man Danıştay kararlan uygulanmadığı zaman fetva 
veriyorsun? 

HİKMET BALOĞLU (îçel) — Bıçak kemiğe da
yandı da ondan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, Barolar için şunu söylemek is
tiyorum, izin verirseniz. 

Türkiye'de demek ki, Barolar bir siyasînin dışında 
hiç bir kimsenin hakkını savunmamışlardır. Türki
ye'de Barolar, bir siyasînin dışında hiç bir kimsenin 
hakkım savunmamışlardır... 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Baroları 
da kapayın Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Bugün bu Barolar, hukuk anlayışlanna 
göre değil, siyasal inançlanna göre demeçler ve fet
valar vermektedirler. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Hukuk 
anlayışlanna uygun şekilde beyanda bulunuyorlar. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Baronun içerisinde bulunan birçok avu
katlar, Barolara karşı bildiri neşrettiler. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Barolar 
Başkanı yok burada. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Bir Ba
ro üyesinin böyle konuşması yazık. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Yanlışınız vardı, bu kararlar... 

BAŞKAN — Efendim, bu bir üslup meselesi, 
maalesef oluyor, yani burada bulunmayan kuruluş 
ve kişileri hakkında, aslında konuşulmamak lâzım. 
Bir üslup meselesi. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Barolar 
hakkında bu şekilde konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Senemoğlu, rica ediyorum. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, önce 

kendisine oy verenlere saygılı olsun. 
BAŞKAN — Efendim, ayn ayrı cevaplamayım, 

sayın hatip konuşuyor, teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Baronun içinde bulunan Baro avukat
ları bir başka bildiriyle Baronun karşısına çıkarak «Bu 
söylediklerinize biz iştirak etmiyoruz, kararlarınız 
ve kanaatlerinize iştirak etmiyoruz» demek suretiy
le, o Baroların yayınlamış olduğu bildirilerin de belli 
ve muayyen siyasî düşünceleri taşıyanlara ait oldu
ğunu ifade etmişlerdir arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız var 
efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Ben, zaman için özen gösteriyorsu
nuz diye söylüyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) Arkadaşlanm, bu ülke imtiyazlı siyasîle-
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rin veya siyasî partilerin bulunduğu bir ülke değil
dir. Bu ülke, taşıyla, toprağıyla Türk milletinin ve 
Türk Devletinin bütününe ait bir ülkedir arkadaşla
rım. 

Mahkemelerimize de, milletimize de, Meclisimi
ze de elbirliğiyle aynı duygu ve aynı düşünce içe
risinde sarılmak mecburiyetindeyiz. 

Senatoda müzakere yapıldı, Cumhuriyet Halk 
Partili bir senatör çıktı* Sayın Mehmet Feyyat, Cum
huriyet Halk Partili senatörler dediler ki, burada da 
söylediler ya; «Mahkeme kararlan yerine getirilmez
se, bu, Anayasayı ihlâldir; Türk Ceza Kanunu 146» 
Yani, idam. Sabahleyin buraya gelirken Sayın Fa
ruk Erdem'in şerhli Türk Ceza Kanunu ve Hukuku
nu açtım. 146 ncı maddeyi okudum. 146 ncı madde 
metninin hiç bir yerinde, mahkeme kararlarım infaz 
etmemenin Anayasayı ihlâl olduğuna dair tek bir ke
lime, tek bir taraf yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Feyzioğlu' 
nda var. 

DEVLET BAKANI GIYÂSETTÎN KARACA 
(Devamla) — Kanunda yok, metinde yok efendim, 
Kanunun metninde yok. 

Şimdi, kanunu bilen de söylüyor, bilmeyen de 
söylüyor; ne söyleyeceksin. 

Şimdi, Sayın Mehmet Feyyat çıktı geldi kürsüye; 
«Arkadaşlarım, ben bu partiyi sevmem» dedi. «Te
peden tırnağa ben zıddım» dedi, «Ama, bir şeyi söy
leyeceğim, ben de hukukçuyum» dedi. «Bu mahkeme 
kararlan, Danıştay kararları uygulanmamış da, bu, 
Anayasayı ihlâldir... Bunu nereden çıkanyorsunuz?» 
dedi. «Bunu hangi hukukçu nereden çıkarıyor? Ben 
size söyleyeyim» dedi. «Bu mahkeme kararlan eğer 
uygulanmamışça, uygulanmama bir kasta makrun-
sa, olsa, olsa, olsa, Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyar, vazifeyi suiistimal olur» 

Nereden Anayasayı ihlâl deniyor, nasıl çıkarılı
yor? Eğer her teşhisiniz bu derecede ise, fikirlere iş
tirak etmek mümkün değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu Fey-
zioğlu'na sormak gerekir. Feyzioğlu'nun kitabında 
var. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Vaktimin dolduğuna kanaat getiriyo
rum. 

BAŞKAN — Doldu efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkanın ikazına mahal bırak
madan, kendisini sıkıntıya sokmadan Yüce Huzur

larınızdan aynlırken, bu Bütçenin Danıştay mensup
larına, Yüce Meclise ve Türk ulusuna hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, en derin saygılanmı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Sayın Karaca, bir dakikanızı almak istiyorum 

I efendim. Soru sormak isteyen sayın üye var mı efen
dim? 

I Sayın Baloğlu, Sayın Özçelik, Sayın Yıldınm. 
I Başka sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
I Yok. Soru sorma işlemi bitmiştir. 
I Evet, Sayın Baloğlu, buyurun efendim. Soru, kı

sa, açık ve gerekçesiz olsun, rica ediyorum. Cevap 
da aynı şekilde. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Efendim Sayın 
I Bakan, hukuk dışı, hukuku bilim saymayan düşün

celerini kendisine saklamasını ve buna Sayın Başba-
I kam inandırmamasını, Devletin selâmeti ve kendisi-
I nin istikbali bakımından şahsen temenni ediyorum. 

Sorum şu : Danıştay bugün sıkıntı içindedir, gö-
I rev sıkıntısı içerisindedir. Hatırladığıma göre Parti 
I sözcünüz ve tahmin ederim zatıâliniz de, İdarî Böl

ge Mahkemeleri Kanununun Bakanlar Kuruluna 
I verildiğini beyan ettiniz. Sözcü kesinlikle söyledi, 
I sizinkini tahminen söylüyorum. Araştırdığıma göre 

Yüce Meclise böyle bir tasan gelmemiştir. Bunu 
I gerçekten samimiyetle çıkarmak niyetinde misiniz? 

Tasarı ne safhadadır. 
j Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
I Aslında tabiî Meclislerin işi, ama buyurunuz 
I Sayın Karaca. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşımız ifade buyu
ruyorlar ki; «Bölge Mahkemeleri Kanununun Ba-

I kanlar Kuruluna geldiğini ifade ettiler, fakat henüz 
I Meclise gelmedi» Bakanlar Kurulu ayrıdır, Meclis 
I ayrıdır. 

I BAŞKAN — «Meclise geldiğini ifade ettiler» di-
I yor efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hayır efendim, Bakanlar Kurulunda-

I dır. İlgili Bakanlıkların hepsine sunulmuştur, gö
rüşleri alınıyor, Danıştaydan da alınmıştır. En kısa 

I zamanda Yüce Meclise getirmeye çabşacagız. Yüce 
J Meclis de zaman ayırır, özel bir gündem yaparsa, çı-
I karsa biz tabiatıyle bundan memnun oluruz. Şahsen 
I taraftarız. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın özçelik, buyurun sorun efendim. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Efendim, açık 

olarak cevap istiyorum, «Evet veya hayır» şeklinde, 
elbette kendi arzuladıkları şekilde. 

Gerçekten Danıştay kararlarının Hükümet tara
fından uygulanması gerekir mi gerekmez mi? Soru 
bir. 

İki, şimdiye kadar Danıştay, kaç müracaatçının 
kararını, «durdurma» şeklinde ver/niştir; Hükümet 
bunların kaçmı uygulamıştır? 

Üç... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. «Kaç müracaat
çıya durdurma talebinde bulunmuş, kaçını Hükümet 
uygulamıştır?» 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Evet efendim. 
Bir de Hükümet, öğretmenlerin Damştaya mü

racaatları karşısında, bir tamimle, ^Müracaatlarınızı 
geriye alınız, sizi görevlerinize iade edeceğiz» şek
linde bir tamim göndermiştir, denmektedir. Acaba 
bu doğru mudur? Doğru ise bu tip müracaatlardan 
kaç tanesi icra edilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tefekkür ederim efendime 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sa
yın Özçelik'in tevcih etmiş olduğu üç soruya arzı 
cevapta bulunacağım. 

Danıştaym kararlarını infaz etmek, yerine getir
mek gerekir mi gerekmez mi?» diye bana sual sor
dular? 

Şüphesiz ki, diğer mahkeme kararları gibi Da
nıştay kararlarını da yerine getirmek lâzımdır. Zaten 
Hükümet olarak yerine getiriyoruz. Demin burada 
kendilerine de söyledim; Sayın Ecevit Başbakan ol
duğu zaman 14 tane Danıştay ilâmını yerine getirme
miştir. Demek ki, yerine getirilmediği ahvaller ola
biliyor. öyle bir ahval olduğu zaman da Danıştay Ka
nununun 95 nci maddesine göre, ya Danıştayda, ya 
umumî mahkemelerde mağdur olduğu iddia edUen ki
şinin tazminat hakkı doğar. Tatbikatını kendiniz id
dia edilen kişinin tazminat hakkı doğar. Tatbikatım 
kendiniz yaşattınız da onun için misal verdim. Biz 
şahsen kararları uyguluyoruz. Bir veya iki karar uy
gulanmamıştır, sakıncaları vardır. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Bir, iki değil bin 
karan 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Size göre bin karar tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, bu husustaki soruyu ce
vaplandırdınız mı Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, 2 nci sorusu istatistik! 
mahiyettedir. Diyor ki: «Şimdiye kadar Danıştaydan 
kaç karar verildi? Bunun kaçı uygulandı, kaçı uygu
lanmadı?» Bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorum; 
ama Danıştayı temsilen gelen Genel Sekreterimizin 
elinde tahmin ediyorum ki fotokopileri basılmış fih
risti malumat vardır. Hemen kendilerine versinler, ce
vabını oradan alsınlar, 

Son sualinde diyor ki: «Danıştaydan verilen ka
rarlardan infaz edilmeyenler varmış? Hükümet bu 
şahıslara dava açmamalarını, gelip...» 

BAŞKAN — Öğretmenler için söyledi Sayın Ba
kan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Öğretmen zikretmedi, öğretmen ol
sun, fark etmez. 

«... Gelip de bu dava haklarından sarfı nazar et
tikleri takdirde görevlerine iade edilecektir diye bir 
tamim yapılmış mı?» diye soruyor? 

Hükümet olarak sureti katiyede böyle bir tamim 
yapılmamıştır; ama 30 tane bakanlık içerisinde her
hangi bir Bakanlık özel durum seebbiyle herhangi bir 
memura görevi teklif etmesini bildirmişse, bundan da 
malumatım yoktur. Doğal bir şeydir, normal karşıla
mak lâzımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yıldırım. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Benim soru
mu Sayın Özçelik sordu, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Battal ve Sayın Karsu işaret buyurdunuz; 

ama ben biraz evvel de arz ettim, bu konudaki uy
gulama biçimini, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Duymadık Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim.... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Efendim, so

ru hakkım var. Zamanımı geçti demek istiyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim soru sormak isteyen sa

yın üyeleri soruyorum, değerli arkadaşlarım işaret 
ediyorlar, kaydediyoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Efendim, ben 
sizi takip etmediğim için, soru hakkım var diye ismi
mi yazdırmadım. 
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BAŞKAN — Olabilir, buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Efendim şim

di sayın... (A. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, görüyorsu

nuz burada gösterdiğimiz hassasiyeti, efendim rica 
ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan rahatsız oluyorlarsa sormayayım? 

BAŞKAN — Sayın Karsu, buyurun sorunuz siz. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Rahatsız olu

yorlarsa sormayayım? 
BAŞKAN — Rica ederim, siz de mesele çıkarma

yın Sayın Karsu, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Mesele çıkar
mıyorum. Sizin de gücünüz bana yetiyor, 

BAŞKAN — Ben de zaten sizden rica ediyorum, 
sorun, sorun diye Sayın Karsu, buyurun sorun Sayın 
Bakana. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baka
nımızın konuşmasından Anayasadan, Anayasanın bazı 
maddelerinin işlerliğinden şikâyetçi olmalarını anlıyo
rum, 

Anayasanın bir kurumu olan bu Danıştay, eğer 
Anayasayı değiştirme düşünceleri mümkün oîsa, bu 
Danıştayı Anayasanın dışına atmayı düşünüyorlar mı, 
düşünmüyorlarmı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Demek isteniyor ki Saym Karaca, 

anladığınızı sanıyorum «Hükümetin bir kanadı olan 
Adalet Partisi Anayasayı değiştirecek sayıyı getirirse, 
Anayasadaki Danıştay hükmünü kaldıracak mı, bu 
müesseseyi kaldırmak istiyor mu?» diyorlar. 

Bu konudaki fikrinizi buyrun efendim. 

DEVLET BAKANI GIVASETTİN KARACA 
(Devamla) — Saym Başkan, Sayın Karsu sualine 
başlarken, «Sayın Bakanın konuşmalarından öyle an
ladım» diyor ve «Saym Bakan Anayasadan şikâyetçi ol
duğunu ifade etmiştir.» diyorlar. 

Ben huzurlarınızda Anayasadan şikâyetçi olmadım. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsünün, o günün ve 
bugünün Başbakanının, Anayasanın değiştirilmesi ge
reken kısımlarına ait beyanlarını tenkit ettiğini ve 
yapmış olduğu bu değişikliğe bütün siyasî partilerin, 
kendileri de dahil olarak katıldıklarını dile getirmek 
istedim. Yani eleştiriye cevap vermiş oldum. Yoksa 
ben Anayasanın değiştirilmesinin gerekli olduğunu 
Söylemedim veya Anayasadan herhangi bir şikâyetim 
olmadı; bunu açıklamak isterim. 

İkincisi, diyor ki: «Bir Anayasa değişikliği olduğu 
zaman Danıştayı Anayasanın dışına çıkarmayı düşü
nüyorlar mı?» Arkadaşımın böyle bir sual sormasını 
son derece üzülerek karşıladım. Biz Anayasaya da, 
Damştaya da, hepsine de saygılıyız. Bakınız arkadaş
larım, ateş düştüğü yeri yakar. Yüce Yargıtay refe
randumla ilgili bir karar verdi. Referandumla ilgili 
kararı Yargıtay verdiği zaman, ertesi gün, bir hafta 
müddetle Yargıtay taşlandı, duvarlarına en galiz kü
fürler yazdırıldı. Kimler yazdı, kimler yazdırdı; bel
liydi benim arkadaşlarım. Yani bir referandum için 
Yargıtay bir karar verdi diye nerede ise Yargıtay yerle 
bir edilecekti. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Danıştayı 
bastılar geçen gün. 

BAŞKAN — Yani, Anayasa dışı kalması arzu
sunu taşımıyorsunuz; şahsen ve parti olarak veya Hü
kümet olarak? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Katiyen düşünülemez. Eğer arkadaşı
mız işbaşına geldiği zaman düşünürse ona bir şey di
yemem* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Bitti mi Saym Başkan? 
BAŞKAN — Bitti efendim, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım son söz, daha doğrusu 

söz sırası aynı zamanda son söz oluyor, saym Süley
man Yıldınm'da. 

Buyurunuz sayın Süleyman Yıldırım. (C.H.P. sı
ralarından alkışlar) 

Arkadaşımın konuşmasını bölmemek için daha ön
ceden bir karar almak istiyorum Genel Kuruldan, 
çünkü çalışma süresinün bitmesine 10 dakikadan da
ha az vakit kaldı. 

Sayın Süleyman Yıldarımın söz süresinin ve bölüm
lerin oylanmasının bitimine kadar çalışma süremizin 
uzatılması hususunda onayınızı alacağım. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Buyurunuz sayın Yıldırım. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Danıştay Bütçesi üze
rinde kişisel konuşmama geçmeden önce, Saym Baka
nın burada buyurdukları bir iki hususa değineceğim, 

Sayın Bakan bu yıl grup sözcülerinin hiç birisinin 
Danışiayın ihtiyaçlarından bahsetmediklerini belirtti
ler ve bunu Hükümetin bir başarısı olarak kabul et-
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tiler. Sayın Bakan şunu bilsin ki, asıl olan bina değil, 
içinde karar veren o hâkim arkadaşlarımızın fikrine 
hürmet etmemesidir. Bu çok etkinlik kazandığı için, 
arkadaşlar arlık ihtiyaçlar zikretmeye lüzum görme
mişlerdir. Nasıl şimdi memleketin içinde bulunduğu 
kanlı olaylardan dolayı vatandaş ekonomik sorunu
nu tali derecede bırakmış ve can güvenliğinin üzerine 
düşmüşse, Yüce Danıştayımazın da bu Hükümetçe 
kararları hiçe sayıldığından, etkinlik bu kararların uy
gulanmamasına konulmuştur. Bu nedenle bazı ihti
yaçlar fou kürsüde dile getirilmemiştir. 

Evvelemirde, Türkiye Cumhuriyetinin kurulu
şundan bugüne dek, Cumhuriyetimizin dimdik ayak
ta durmasında, başta Yargıtay, Anayasa Mahkemesi 
ve Yüce Daniştayın büyük katkıları olmıışiur. Bu 
Yargı görevlerinin tümüne ve kurumlarına şükranla
rımı arz etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasa
mızda kuvvetler ayrılığı ilkesi (benimsenmiş ve devlet 
gücü, çeşitli anayasal kuruluşlar arasında dengeli bi
çimde bölüştürülmüştür. Ulus adına yargı erkinin 
önemli biı parçası olan devlet - birey anlaşmazlığının 
çözüm yetkisini de Danıştayımıza vermiştir. 

Yüz yıllık bir geçmişe sahip olan Danıştayımız 
Anayasa ve yasalarımızın verdiği bu güce dayanarak 
ve ' kanımızca yetki sınırları aşmayarak, görevini 
büyük bir ağırbaşlılıkla sürdürmekte, yürütmenin hak
sız olduğu işlem ve eylemlerini ve kararlarını iptal et
mektedir. Ama ne var ki «Devlet benim» düşüncesi-
rin tutsağı olan MC iktidarının Başbakanı ve ba
kanları hukuk devleti olmanın en doğal sonucu 
olan bu iktidar foölüşümüne tahammül edememek
te, yargı erkine de sahip çıkmak istemektedirler. 

A.P. sözcüleri bu kürsüde «Çoğunluğu sağlarsak 
Anayasayı değiştireceğiz» diyorlar. Bugün 1961 Ana
yasası bütün değişikliklere rağmen en ileri anayasa
lardan biridir. İnsan haklama dayanıyor, hukuk 
devleti ilkesine dayanıyor. 

Bir ülkede adaletle ilgili son sözü, elbette ki yargı 
organları söyîeyecekiir. Gerçi, iktidar bundan rahat™ 
sız olmaktadır. İktidarın Başbakanı ne diyor; «Ben, 
Danıştay kararlarını yerine getiremem. Geiirirsem, 
Anayasayı ihlâl etmiş olurum. Tehir edilecek icra 
yoktur orta yerde; çünkü, icra yok; icra yapmışta, 
bitmiştir» diyor. 

Muhterem milletvekilleri, Başbakanın, Hükümetin 
Danıştay kararlarını yerine, getirmemesi Anayasanın 
açık hükümlerini çiğnemek demek oluyor. Anayasa
mızın 114 ncü maddesinde; «İdarenin her türlü ey-

I İem ve işlemine karşı yolu açıktır» hükmünü koymuş ve 
132 iid maddesiyle de; «Yasama ve yürütme organ
ları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarım hiçbir 
suretle değiştiremez ve, bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez.» Kuralı ile yargı kararlarının nedenli 
güçlü olduğunu vurgulamıştır. 

Bu vurgulamaya binaen, A. P. Grupunda sayın 
I Genel Başkan - Demokratik Partinin sayın sözcüsü

nün de arz ettiği gibi - «Bu Anayasa ile Türkiye idare 
I edilemez» diyor, «Miclesüerin üzerinde Anayasa Mah

kemesi olamaz» diyor, «Hükümetin üzerinde Danış-
I tay olamaz» diyor, yargı organlarına meydan okuyor. 

İşle, Başbakanın hukuk anlayışı ve zihniyeti bu-
I radadır. Bir Başbakan kendisini Anayasa üzerinde 

görürüse, bir yandan, «Ben, Danıştay kararlarım iste
mem» derse, bu iktidardan bir şey beklenemez. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay Kanunu 94 
ncü maddesinde, Daniştayın idarî kararlarının yürü-

I tülmesinin durdurulmasına karar verebileceğini açıkça 
göstermiştir. MC Hükümeti, Anayasa ve yasaların 

I bu açık ve kesin hükümlerine rağmen, inatla diren
mekte ve hukuk dışı tutum ve davranışına gerekçe 

I olarak da; «Daniştayın, idarenin takdirine karışmak 
suretiyle yetki sınırım aştığını, ülkede bir hâkimler 

I egemenliği kurulduğunu» ileri sürmektedirler. 

I Hukuk devletinde kanunları çiğnemek suçtur. Da-
I nıştay kararlarının yerine getirilmemesiyle hukuk dev

letinde kanunları çiğneme suçunu işlemişlerdir. Türk 
I Ceza Kanunundaki bu kuradan çiğnemekle, bu suç 
I kanunlarımıza göre vazifeyi ihmal, vazifeyi suiistimal 
I olarak mtelendirilsc de, birden fazla, devamlı olarak 
I yerine getirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun, 

Anayasayı tağyir ve ihlâl suçunu işlemiş olurlar. 

MC Hükümeti, özellikle TRT konusunda, Türk 
Ceza Kanununun 240 u n maddesini aşarak, Anaya
sayı cebren yürürlükten kaldırmıştır; Anayasayı sa
dece silahlı eylemle kaldırmakta olduğu gibi, bu ka-

I mınları uygulamamakla da suç işlemiştir. Kaldı ki, 
I binlerce öğretmen, polis ve memur ile ilgili kararlar, 

eğitim enstitüsü sınavlarını iptal kararları, okullardan 
atılan öğrencilerle ilgili kararlar ve diğer kamu gö-

I revülerinin Danıştaydan almış oldukları yürütmeyi 
I durdurma ve iptal kararlarını uygulamamakla açılan 

binlerce tazminat davaları Hazineye milyonlarca lira 
1 zarar vermektedir. Bu da, Hükümetin, sorumsuzca tu-
I tumundan ileri gelmektedir. 
I Muhterem arkadaşlar, bu Hükümetin maharet-
I lerinden biri, de, okullarda okutulan felsefe kitabın-
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da yer alan ve vatandaşlar arasında yapmış olduğu 
bir tefriktir. Bu ahlâk kitabında işçilerimizle ilgili bir 
kelime kullanmışlardır. Şimdi,Alevî inançlı vatandaş
larımız ve işçilerimiz bunu hakaret kabul ederek, 
Hükümet aleyhine ve ilgili bakanlıklar aleyhine mil
yonlarca liralık tazminat davası açarlarsa, sayın Ba
kan buna ne diyeceklerdir? 

Bu konuda da, idarenin yetkileri hakkında dava aç
mak her vatandaşın hakkıdır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Danıştay kararla
rının uygulanmasını CELP. olarak yalnız biz istemi
yoruz, sayın Bakanın demin burada itham etmiş ol
duğu ve kendisinin de mensup bulunduğu Barolar isti
yor, öteki meslek kuruluşları istiyor, halk istiyor, üni
versite hocası istiyor, bütün toplum istiyor. Âdeta 
ayağa kalkmış, bütün yöneticileri hukuksal olmaya 
çağırıyoruz. Eğer okullarda öğrenim yapılmsyorsa, 
anarşinin ve kanlı olayların önü alınmıyorsa, bunun 
temel nedenlerinin biri, belki de en önemlisi, yönetici
lerinin bu çağrıya kulak vermemeleridir. Tekrar uya
rıyoruz; hukuk devletini tahrip etmeyin. Eğer tah
rip ederseniz enkazın altında herkesten önce siz kalır
sınız. 

Muhterem milletvekilleri, sayın Bakan demin bu
rada, Danıştay kararının yerine getirilmemesiyle taz
minat davası doğar. Danıştay kararları şu hallerde ye
rine getirilemez; ancak, kamu yararının mevzubahis 
olduğu zamanlar veyahut da yerine getirilmesi imkân
sız olan hallerde... 

Bir memurun atanması, bir valinin atanması, ye
rine getirilmemesi imkânsız şeyler değildir. Örneğin; 
bir istimlâk konusunda, ancak kamu menfaati bu
lunduğu zaman bu istimlâk konusu tekrar yerine ge
tirilemez; bir fabrika kurulduğu zaman, bunun hak
kında ancak tazminat davası açılaibiliır. Sayın Bakan 
burayı da anlamamışlardır. 

1977 Yılı Bütçesinin sayın Danıştay mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 
(C.H.P. şualarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldırım. 
Değerli arkadaşlarını, Danıştay Bütçesinin tümü 

üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi 
hususunda onayınızı alacağım: 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup onayınızı alacağım. 

C) DANIŞTAY BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 22 048 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1.11 Yargı 54 530 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Danışma ve İnceleme 7 745 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 315 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Danıştay Büt
çesinin görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin, Danıştaym seçkin mensuplarına ve ulusu
muza hayırlı olmasını dileriz. 

Sayın milletvekilleri, 48 nci Birleşimin 2 nci Otu
rumunun çalışma süresi tamamlanmış bulunmaktadır. 
İstatistik Bütçesi üzerindeki görüşmeleri yapmak için 
saat 21.00'de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 20.02 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1977 Malî Yılı Bütçe görüşmeleri
ne kaldığımız noktadan devam edeceğiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesinin 
görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Grupları adına söz isteyen sayın üyeleri oku

yorum: 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nadir Lâtif 

İslâm, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan 
Korkmazcan, MİM Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Şener Battal, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına-Sayın Veli Bakirli. 

Kişisel olarak; Sayın Fahri Özçelik, Sayın Hasan 
Özçelik, Sayın Hüseyin Erçeük, Sayın Kadir Özpak, 
Sayın Kemal önder, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Veli 
Bakırh, Sayın Osman Aykul, Sayın Mikail İlcin, 
Sayın Sabri Tığlı, Sayın Mehmet Özkaya, Sayın 
Osman Yılmaz KaraosmanoğEu, Sayın Nedim Kork
maz ve Sayın Tufan Doğan Avşargil söz istemişler
dir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Na
dir Lâtif İslâm'da. 

Buyurunuz Sayın İslâm. 

A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun Devlet İsta
tistik Enstitüsü Bütçesi üzerindeki görüşlerini açık
lamak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken muhterem heyetinizi saygı 
ile selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçesinin müzakeresine 
başladığımız Devlet İstatistik Enstitüsü, kanunla ken
disine belirli görevler verilmiş bir müessesemizdir. 

Kanunlarla verilmiş görevlerini özetlemek gere
kirse, Enstitünün faaliyetleri, bir tespit ve araştır

ma faaliyeti olarak belirlenebilir. Tabiatıyle bu 
çalışmalar aslında bir gaye olmayıp, başka gayele
rin tespiti, yönlendirilmesi, gelişmelerin kontrolü 
hususunda gösterge ve ölçeklerin elde edilmesi mak
sadını güder. 

Bu arada hangi ölçü içinde ele alınırsa alınsın, 
ekonomik olaylar ve bu cümleden olarak üretim, 
tüketim, ulaştırma, pazarlama, sürüm faaliyetle
rinin gelir ve gider dağılımının, istihdam, iş ve iş
sizlik problemlerinin sıhhatli bir şekilde tespiti, taki
bi ancak maksadına uygun istatistik metotlarının 
uygulannıasıyle mümkün olabilir. 

Yine bu arada çeşitli ekonomik ve sosyal müna
sebetlerin arzulanan ölçü ve hedeflere göre yönlen
dirilmesi, gidişin hızlandırılması ve kontrol altına 
alınabilmesi, ancak yeterli, sıhhatli ve sonuçları ça
buk alınabilecek istatistik çalışmalarının varlığı ile 
mümkündür. 

İstatistik çalışmalarının önemi çok eski çağlar
dan beri bilinmekteydi. Denilebilir ki nerede bir 
medeniyet parıltısı, ekonomik ve sosyal gelişme, tek
nik ve ilimde bir ilerleme bahis konusu olmuşsa, ola-
bibnişse bunun gerisinde istatistik! bilgilerin ve ista
tistik anlayışının büyük desteğini ve katkısını gör
mek mümkündür. 

Bu Garp dünyası için böyle olduğu gibi, İslâm 
âleminde de aynen böyle olagelmiştir. Bir örnek 
vermek gerekirse, Islâmda lifle nüfus sayımı daha hic
retin île yıllarında vaki olmuştur ve bizzat Hazreti 
Peygamberin sağlıklarında, bizzat verdikleri emir ge
reğince yapılmıştır. 

Bazı kaynakların Uhud, bazı kaynakların Hen
dek Harbi arefesinde verildiğini tespit ettikleri bu 
emir, gerçekten yerine getirilmiş ve yapılan sayım 
sonunda çeşitli rakamlar ortaya çıkmıştır. Bunlar 
bir ölçüde, bütün, o anki Müslüman nüfusun tama
mını ortaya koymuş, diğer bir ölçüde de muhariple
rin miktarını ortaya koyabilmiştir. 
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Ülkemizde önceleri, daha çok devlet dairelerinin, 
bazı kamu hizmetlerinin görülmesiyle ilgili olarak 
yararlanılan istatistiğin, zamanla uygulama alanı git
tikçe ve hızla gelişmiş ve genişlemiştir. 

Böylece istatistik verileri sadece devlet ve kamu 
işleri se sektörü alanıyla ilgili olarak değil, özel 
sektörün ve toplum hayatının her alanıyla ilgili hale 
girmiştir. 

Bununla birlikte Devlet İstatistik Enstitüsü tara
fından nüfus, aile, eğitim, iş konularıyla ve öteki 
sosyal ve ekonomik alanlarda tutulan istatistiklerin 
gösterdiği büyük gelişmeye rağmen, İstatistik Ensti
tüsünün şu anda tam anlamıyla Devletimizin ve mille
timizin bütün ihtiyaçlarına karşılık verebilir durum
da olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmalarının bu ye
tersizliği, çalışma yetersizliğinden doğmaktadır. Da
ha çok, bugünkü Teşkilât Kanununun ve bu kuru
luşa verilen görev ve yetkilerin yeniden ele alınması 
gereğini düşündürecek sebeplere bağlı bulunmakta
dır bu yetersizlik. 

Nitekim, bu konuda Parlamentoya sevk edilmiş 
bir tasarı da halen komisyonlarda bulunmaktadır. 
Bu tasarının komisyon ve Genel Kurullarda daha da 
olgunlaşarak biran önce kanunlaşmasını faydalı bul
makta ve temenni etmekteyiz. 

Bu arada istatistiklerin tespit ve değerlendirilme
sinde bilgi sayarlardan daha büyük ölçüde yararla
nılması da bir zorunluluk haine gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü kadrosuyla 
İstatistik Enstitüsü görevli olduğu işlerin üstesinden 
gelmeye, gerçekten büyük gayret göstermektedir. 
Enstitünün neşriyatı bunun gözle görülür delilidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün huzurunuza gelen 
bütçesi 182 838 500 lira olarak bağlanmış görün
mektedir. Bu bütçeyle verilen işleri yürüten kadro
suna baktığımız zaman, Devlet İstatistik Enstitüsünde 
halen, 869'u merkezde, 183'ü taşrada olmak üzere, 
memur statüsünde 1 052 görevlinin bulunduğu görül
mektedir. 

Bundan ayrı olarak da, işçi statüsünde ve İş Ka
nunu hükümlerine göre 110 görevlinin bulunduğu gö
rülmektedir. Mukaveleli statü ile geçici personel 
şeklinde de 438 görevli bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, İstatistik Enstitüsünün 
görevleriyle ilgili tetkikatımızda, halen yurt dışında 
3 ve yurt içinde de 1 öğrenciye burs verilmekte oldu
ğunu memnuniyetle tespit etmiş bulunuyoruz. Ancak, 
bu sayının, İstatistik Enstitüsünden istikbalde bekle

diğimiz görevler bakımından, istikbalde doğabilecek 
ihtiyacı karşılama durumunda olmadığını da behrt-
meliyiz, 

Bu hayırlı tedbirin genişletilmesini, ileriki yutar
da yurt içinde ve yurt dışında İstatistik Enstitüsü 
hesabına daha çok öğrenciye burs verilmesinin çare
lerinin aranmasını da temenni etmekteyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü çalışmalarıyla ilgili ola
rak burada bir hususa önemle işaret etmek isteriz. 

Enstitü çalışmalarında, gerek özel ihtisas isteyen 
görevler ve gerekse işlerin süratle görülmesi bakımın
dan, yapılması zorunlu olan fazla mesaileri karşıla
yabilmek için, kararname çıkarılması gerekli ve zo
runlu olmaktadır. Ancak, tatbikatta bu kararname
ler çok gecikerek çıkabilmektedir. Meselâ bir yılın 
başlarında gösterilen ihtiyaç üzerine talep edilen ka
rarname, ancak o yıl sona ermek üzere gerçekleşe
bilmektedir. Bu itibarla gösterilen bütün gayretler 
boşa gitmekte, yıllık bir süre için imkân tanıyan ka
rarnameden fiilen çok mahdut bir süre istifade et
mek imkânı olmaktadır. Bu bakımdan alınabilecek 
tedbirleri iki yönlü olarak düşünmek mümkündür: 

Bir defa, Enstitü, görevlilerinin, kararnameleri 
hazırlanırken, tatbikatın ortaya koyduğu bu gecik
meyi peşinen nazara alarak, peşinen derpiş ederek, 
mutat sayılacak zamandan önce bu teşebbüslere gi
rişimlerini, ayrıca bu kararnameleri hazırlamakla 
görevli olan, ona meşruiyet veren diğer yetkililerin 
de bu kabil kararnameleri imzalamakta daha çabuk 
davranmalarım temenni etmek durumunda bulunu
yoruz;. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün bütçesiyle ilgili beyanlarımızı noktalamadan 
önce, memnun kaldığımız bir hususu daha ortaya 
koymak istiyoruz. 

Devlet İstatistik Enstistt yepyeni bir hizmet dö
neminde bulunmaktadır. Yepyeni bir hizmeti omuz-
lamış bulunmaktadır. Filhakika, geçen yıl İstanbul'da 
toplanmış olan, İslâm Devletleri Zirve Konferansın
da İslâm ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal araş
tırmalar yapacak bir merkez kurulması prensip ola
rak kabul edilmişti. İşte, geçtiğimiz Ocak ayının 24 
ilâ 26 ncı günleri, Karaçi'de toplanan İslâm Ülkele
ri Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu, 
bu merkezin yeri olarak Ankara'yı seçmiş bulun
maktadır. Bu kararın sonucu ve gereği olarak Dev
let İstatistik Enstitüsü, bu yeni teşkilâtın Ankara'da-
ki ve dost ve kardeş İslâm ülkelerindeki merkez ve 
bağlı ünitelerinin kuruluşunu ve çalışmaya geçilmesi 
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görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Bu, İslâm İttkeleri 
için isabetli, bizini için de ayrıca mutlu bir gelişme
dir* 

Devlet İstatistik Enstitüsünün ayrıca bütün İslâm 
ülkelerine istatistik ve araştırma uzmanları ve tek
nisyenleri göndermek suretiyle, İslâm ülkeleri ara
sındaki, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin 
geL'ştfrihnesine de yardımcı ohna imkânı tabiatıyle 
mevcuttur ve bu imkânın her fırsatta kullanılacağın
dan ümitvar bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, İstatistik Enstitüsünün 
1977 bütçesinin teşkilât mensuplarına ve ilgili bü
tün kuruluşlara ve milletimize hayırlı olması dileğiyle 
Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlıyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Demokratik Parti Gnıpu adına Sayın Hasan 

Korkmazcan?.. Yok. 
Millî Selâmet Partisi Gnıpu adına Sayın Şener 

Battal. 
Buyurunuz Sayın Battal. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, Muhterem milletve
killeri; Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde, 
Millî Selâmet Partisi Gnıpu adına görüşlerimi arz 
etmeye çalışacağım. Ancak, iktidar partileri bütçe 
görüşmelerinde biraz daha az konuşmalı, muhalefet, 
dilek ve temennilerini daha fazla ifade edebilmeli 
kanaatine sahip bulunuyorum. Onun için, zaman ka
zanmak bakımından ve bu temennime inandığım için 
görüşmem kısa olacaktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsüne büyük saygı duydu
ğumuzu da ifade etmeyi sözlerimizin başında ehem
miyetli bir vazife saydığımızı tebarüz ettirmekte za
ruret görüyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsüne takdirlerimi şahsen 
ifade ediyorum. Zira, Devlet İstatistik Enstitüsü ya
yınlarına, sanıyorum 7 yıllık üye bulunan bir arka
daşınızım; 7. yıldır yayınlar devamlı bendenize gön
derilmektedir; yeni adresimi de bildirmediğim halde 
hâlâ eski adresime gitmekte, postacılar sağ olsunlar, 
yayınları getirmektedir. Bu titizlik mahsulü yayınla
rı devamlı takip ediyorum. Son derece faydalı yayın
lardır, tebriklerimi takdirlerimi ifade ediyorum. 

Ancak, bu arada bir temennimi yüksek müsaade
lerinizle arz etmek istiyorum: 

Devlet İstatistik Enstitüsü birtakım araştırmalar 
yaparken, bu araştırmaların neticelerini tahlilde, bir
takım modelleri örnek almaktadır, Oysaki Türkiye' 
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nin yeni araştırmalara, bilhassa sistem araştırmalarına 
ihtiyacı vardır. 

Milfi Selâmet Partisi Gnıpu ^nemür maaşlarında 
ve işçi ücretlerinde eşe] mobil sistemi getirilmesi ka
naatiyle bir kanun teklifi yaptı. Bu kanun teklifini' 
yaparken Devletimizin yayınlarını araştırdık, Ticaret 
Bakanlığı Konjonktür Dairesinin yayınlarını, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün yayınlarını araştırdık ve eşel 
mobil sistemini teklif edelim diye doneler aradık. 
İtiraf edelim, mevcut donelerle eşel mobil sistemini 
Avrupai ölçüde teklif etme imkânı olmadı ve hazır
ladığımız kanun teklifinin, son derece faydalı ol
makla beraber, noksanları vardır ve bu noksanları 
inşallah ileride telâfi etmek imkânımız olacaktır. 

Meselâ Fransa'da fiyat artışlarına göre ayda bir 
maaşların tayin ve tanzim edildiği, tespit edildiği 
tarafımızdan öğrenilmiştir; ama Türkiye'de aylık fi
yat artışlarına göre bir maaş ödeme sistemi getireyim 
derseniz, ne İstatistik Enstitüsü, ne Ticaret Bakanlı
ğı Konjonktür Dairesi, ne de iş adamlarının yayın
ladığı istatistik! rakamlarla bu neticeye gidemeyiz. 

Mesela eşel mobil sistemi nedir, eşel mobil sis
temi nasıl olmalıdır? Bir misal olsun diye arz ediyo
rum: Bu sistemler arnlılabiHr. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Maliye Bakan
lığının... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Maiye Bakan
lığının çalışmalarını da tetkik ettik, hiç doyurucu 
değil; keşke olsa. 

Eşel mobil sistemi, bizce son derece zarurî, fayda
lı bir sistem. Memura, «100 liralık maaşını bu sene 
150 lira yaptım» diyorsunuz; ama piyasaya çıktığın
da, geçen sene bir kilo kurufasulye alıyorsa, aynı 
parayla, zamlı para verdiğiniz halde, 750 gram 
kurufasulye alamıyor. 

Bu, Türk ekonomisinin faize, vergiye bağlı olu
şu; faiz..; 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Battal, 
yoksa 12 katsayıdan vaz mı geçtiniz? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — 12 katsayıdan 
vazgeçmedik. Bilâkis onda son derece ısrarlıyız. 
.Aynca, Asgerî Geçim İndirimi Kanunu ve eşel mo-
bile bu sıkıntıları enflâsyonun.;. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — 12 katsayıyı bı
raktınız mı acaba? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Müsaade eder-
seniz karşıkkh konuşmayalım. Özel sohbete her 
zaman açığım; ama İstatistik Enstitüsünün görüşme
lerini tamamlayanın; sohbetinize amadeyim emriniz* 
deyim, 



M. Meclisi B : 48 18 . 2 . 1977 O : 3 

Eşe! moıbil sisteminin zaruretini bu vesileyle te
barüz ettiriyorum. Zira faiz ekonomisi, sömürücü 
faiz ekonomisi, ayrıca vergi sistemi ve enflâsyon 
hızı sebebiyle memur maaşları ve işçi ücretlerinde 
fiyat artışlarına göre artış olmalı, onunla paralel 
olmalı. Tabir caizse birleşik kaplar esası getirilme
lidir. 

Toplu sözleşmelerdeki tatbikatla, itiraf edelim, 
tam olarak mutabık değiliz. Zira sendika başkanı
nın yumruğunun kuvveti veya genel müdürün baba
can ohnasıyle işçi ücretleri verilmektedir. Oysaki, 
otomatik bir sistem getirdiğinizde, ücret meselesinde 
«ücret pazarlığı» diye pazarlık olmaz ve eşel mobile 
göre ücretler tayin ve tespit edilir; bundan dolayı da 
iş hayatında denge kurulur, daha faydalı olur. 

Onun için, bu vesileyle bir temennimi değerli 
Devlet İstatistik Enstitüsü sorumlularına, yetkilileri
ne ve Sayın Bakana arz etmiş oluyorum. Bir eşel 
tnobil sistemi araştırması yapılırsa faydalı olur. 

Bir sıkıntımızı daha söyleyelim: Birtakım kuru
luşlar Devlet İstatistik Enstitüsü adına araştırma yap
maktadırlar. Meselâ TRT Kurumu Ankara'da bir 
monografi yaptırıyor; «Televizyon programlarım 
beğeniyor musunuz?» Sualleri hazırlayan TRT Ku
rumu, hazırlatan TRT Kurumu; onu sistematize et
meyi, şeklî tarafını Devlet İstatistik Enstitüsü ha
zırlıyor ve TRT Kurumu yayınlıyor: «Devlet İsta
tistik Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 
bizim programlarımız miîletinıiz tarafından son de
rece beğenilmektedir» ve yaptığı monografiyi, sanki 
monografi değil de bir genel araştırmaymış gibi, ge
nel incelemeymiş gibi genelleme yapıyor. Oysaki 
benim televizyonumda Hükümet Programına aykırı 
neler, neler var. İki erkeği aynı yatağa yatıran, Fran
sız sosyetesinin anlayışına uygun «Sevimli Aile» fil
mini tamamen oynatıyor ve bu monografide mille
timizin ahlâk ve maneviyatına aykırı bu programları 
âdeta milletimiz tasvip etti diye netice çıkarıyor; 
Devlet İstatistik Enstitüsü de bu monografiyi yaptı 
gibilerden bu sorumuluğu alıyor. 

Onun için, Devlet İstatistik Enstitüsü bu monog
rafileri yayınlarken, sorumluluğun tamamen kendi
ne ait olmadığım açıklamalı. TRT'nin ahlâk ve ma
neviyata uymayan programlarını milletimizin tasvip 
ettiği şeklindeki yorumunun tamamen kendi monog-
rafik çalışması olduğunu; Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, bu işin şeklî tarafıyla alâkalı olduğunu söyle
meli ve İstatistik Enstitümüz yıpranmamah. Yeni 
kuruluştur. 

Kaldı ki, «İstatistik Enstitüsü yıpranmamah» der
ken, bilim hayatmda henüz istatistik ilminin ilim 
mi, yoksa bir araştırma im olduğu tartışmaları fa
kültelerde daha devam etmektedir. Biz istatistiğin 
ilim olduğuna elbette inanıyoruz; ama fakülte kür
sülerinde bu tartışmalar henüz devam ederken, Dev
let İstatistik Enstitümüzün yıpranmaması bakımın
dan bu husustaki durumu da bilgilerine arz etmiş 
oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. Devlet İstatistik Ensti
tüsü mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması lâzım
dır. Devlet İstatistik Enstitüsü kendi imkânlarıyla 
radikal çalışan, güzel çalışan kurumlarımızdan biri
dir ve diğer ülkelerdeki örneklerine nazaran gayretli 
çalışmalar yapmaktadır; yayınları son derece fayda
lı yayınlardır. 

Yayınlardaki noksanları kendilerine özel olarak 
ayrıca bildireceğiz. 

Mukayeseli tabloları tatminkâr değildir. Diğer 
ülkelerle Türkiye istatistikleri arasındaki mukayeseli 
tablolar daha geniş olmalıdır, daha tatminkâr olma
lıdır; millî gelir, gayri safi millî hasıla tabloları 
gecikmeden yayınlanmalıdır. 

Birtakım temennilerimizi hususen arz edeceğiz. 
Ancak, İstatistik Enstitüsünün ihtiyaçları bakı

mından Sayın Bakanımdan bu temennimizin is'afını 
rica ediyoruz. Bize düşen kısmım da tekabbül edi
yoruz. İstatistik Enstitüsünde sözleşmeli personel ka
rarnamesinin gecikmeden çıkması lâzımdır. Yoksa, 
kıymetli eleman bulmakta sıkıntıya düşersiniz. İsta
tistik! araştırmalar, yetişkin iyi elemana son dere
ce ihtiyaç duyan araştırmalardır. 

Bir de, Devlet İstatistik Enstitüsü mensuplarının 
fazla mesai kararnamesi çıkarılmalıdır. Bu fazla 
mesai kararnamesi çıktığı takdirde daha müessir, da
ha geniş çalışma imkânınız olacaktır. 

Bu temennilerle bütçenizin hayırlı, uğurlu olması
nı diliyorum. 

Cümlenize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Veli Bakıriı'da. Yok. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Ben konuşaca

ğım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, Ha& Partisi Grupu 

adına Sayın Sönmez mi konuşacak? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen

dim, Mehmet Sönmez konuşacak. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Hatay) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Devlet istatistik Enstitüsünün yapısının, çalışma
larının elbetteki iktidar kanadınca, biz muhalefetçe 
değerlendirilmesinin ayrı ayrı yapılmasının, ayrı ayrı 
sonuçlar doğurmasını çok doğal olarak karşılamak 
gerekir. 

Şimdi, benden önce konuşan Millî Selâmet Par
tili arkadaşım, konuşmasına başladığı sırada, muha
lefete konuşma olanağından, onlara fazla söz söyleme 
fırsatını vereceklerimden söz ettiler. Şimdi bu denli, 
böyle gayet parlak cümlelerin söylenmesi elbetteki 
dikkati çekici. Ama kendilerine karşı olana, muha
lefete konuşma hakkı tanımayanların, bu kürsüde, 
hatta can güvenliği sağlamayan kişilerin, muhalefe
tin konuşma özgürlüklerinden söz etmesi gerçekten 
yadırganacak bir şey. 

Yine benden önceki konuşan arkadaşımız bir 
başka konuyu anımsattı bize; ben sanıyordum, aca
ba Maliye Bakanlığının Bütçesini mi görüşüyoruz. 
Şimdi eşel mobilden söz ediyordu. Düne kadar 750 
bin memurun geçim, günlük sıkıntısı ile ilgili katsa
yının 12'ye çıkması pazarlığını savunan Millî Selâ
met Partisi şimdi bu eşel mobil şampiyonluğunu ya
pınca acaba sayın Başbakanla erken seçim pazarlı
ğından sonra vaz mı geçti? O geliyor aklıma. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Vazgeçmedi. Ne 
bundan, ne öbüründen vazgeçti. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Bilmiyorum, 
bana onu hatırlattı da. 

Şimdi arkadaşlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün, 
birtakım görevleri vardır. Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görevlerinin bilimsel olması gerekir, objektif ol
ması gerekir; Türkiye'nin yapısını, Türkiye'nin ger
çeklerini yansıtmış olması gerekir. Şimdi Devlet İs
tatistik Enstitüsü bu ölçüler içerisinde, bu görev so
rumluluğu içerisinde gerçekten görevini yapsa, bizim 
Devlet İstatistik Enstitüsüne de, onun bağlı bulun
duğu Bakanlığa da, bu kurumun başında görev ya
pan arkadaşlara da saygı duymaktan öte de, onlara 
yardımcı olmaktan öte de bir amacımız olmaz. Ama 
şimdi Devlet İstatistik Enstitüsü, tüm bu kendisine 
yasalarca, Türkiye'nin gerçekleriyle verilen sağlık 
yönlerini, nüfus hareketlerini, kültür durumunu, eği
tim sorunlarını, inşaat, dış ticaret, insan gücü, işçi, 
ücret sorunlarını, bunları birtakım bilimsel bulgular
la, verilerle açıklama görevini Devlet İstatistik Ensti
tüsü bir köşeye bırakarak, Milliyetçi Hareket Parti
sinin komando ocaklığını yapmaktadır ve bugünkü 

sokaktaki akan kanların, bugün sokaktaki cinayet
lerin tezgâhlandığı, planlandığı ocak yerine gelmiştir 
Devlet İstatistik Enstitüsü. Bugün Devlet İstatistik 
Enstitüsünde, oraya getirilen kişilerin hhnmetleriyle, 
oraya partizanca alman birtakım atamalarla, bu ku
rumdan tarafsız, bu kurumdan bilimsel, bu kurum
dan Türkiye'nin gerçeklerini yansıtan bir çalışma 
beklemek mümkün değildir. Devlet İstatistik Enstitü
sü Türkiye'de partizanlığın at oynattığı cirit attığı 
kurumların en başında gelmektedir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bugünkü Cephe Hükü
metinin içerisinde, Devlete girdiği, Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
ve Adalet Partisinin içerisine sızdırdığı Millî Eğitim
deki elemanları ile Türkiye'yi, altını üstüne getirme
nin programını Devlet İstatistik Enstitüsünde plan
lamaktadır. Şimdi iktidar mensubu arkadaşlarımız, 
Devlet İstatistik Enstitüsüne bizden yardımcı olma
mızı, kendilerine bizim destek olmamızı istemektedir
ler. Ama Devlet İstatistik Enstitüsünün... 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Yok öyle bir şey... 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Beyefendi, 
ben size cevap vermiyorum. Benden önce konuşan 
arkadaşımız birtakım konulara değindi, ben ona bir
takım sözler söylüyorum. 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Enstitünün 
kapısında, âdeta deterjan mağazalarının önünde ol
duğu gibi, özellikle şu şubat ayının son günlerinde 
indirim yapan mağazaların önünde olduğu gibi, bun
dan bir yıl önce pankartlar asdıydı Devlet İstatistik 
Enstitüsünün önünde. Bu pankartlarda ölüm orucu, 
bu pankartlarda daha değişik anlamlarla gelen bir
takım sloganlar vardı: ölmemiş bir insan için, ora
daki görevliler ölüm orucuna çağrılıyordu. Oruç tut
mayan insanlar Devlet İstatistik Enstitüsüne sokul
muyordu. Çay ve kahvehaneler kapatılmıştı. Oradaki 
memurların siyasal düşüncelerinden ötürü cezalandırı
lıp, içeri sokulmadığı, oradaki görev yapan kişilerin, 
sayın Bakanın himmeti, Milliyetçi Hareket Partisinin 
emir ve direktifleriyle oraya doldurulan komando de
nilen gözü dönmüş insanların yaptığı zorbalıklarla, 
bugün Devlet İstatistik Enstitüsünde çalışan memur
lar, tarafsız insanlar ve Türkiye'nin geleceğinden, 
Türkiye'nin mutluluğundan başka şey düşünmeyen, 
ama yalnız kendileri gibi düşünmemekten ötürü bir 
kusuru olmayan insanlar görev yapamaz durumda
dır. Elbetteki bu sorumsuzluğun, bunca ciddiyetsizü-
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ğln sorumlusu bugün Devlet İstatistik Enstitüsünün 
başında bulunmaktadır. 

Şimdi, Devlet İstatistik Enstitüsünü Türkiye'de 
bilimsel bir kökene oturtmadığınız sürece, Devlet İs
tatistik Enstitüsün objektif çalışır şekle sokmadığınız 
sürece, Devlet İstatistik Enstitüsünde görev yapan 
kişilerin, sorumluluk yapan bireylerin niteliklerini 
gerçekten kendi dallarında uzman, kendi dallannda 
yetişmiş insan şekline sokmadığınız sürece, bu kuru
mun çalışmalarından, ortaya çıkardığı bulgulardan, 
döktüğü verilerden yararlanmak mümkün değildir. 

Burası size Türkiye'nin eğitimini yanlış verecektir. 
Burası size Türkiye'nin ekonomik yapısını yanlış yan
sıtacaktır. Buradaki endekslerin sonucu Türkiye'deki 
hayat pahalılığının, Türkiye'deki yaşama seviyesinin 
düzeyini yanlış aksettirecektir. Tabiî Devlet İstatistik 
Enstitüsü gibi Türkiye'de, özellikle Hükümetin Mil
liyetçi Hareket Partisinin kanadıyle girdiği - ki şükür 
başka zaten yok - Devletin sadece İstatistik Enstitü
sü, Toprak Reformu Müsteşarlığı ve Millî Eğitim Ba
kanlığındaki girdiği bir kaç ocak gibi eğer 20 sektöre 
daha girseler d i, sanırım Türkiye'nin hali bundan çok 
daha berbat olurdu. Doğru dürüst işleyen bir Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi vardı, şükür onun başına 
da Hasan Tan'ı getirdiler orayı da diğer taraflara çe
virdiler. 

Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ve onun sayın 
Bakanı Devlet İstatistik Enstitüsünün başında 
acaba neler yapacak, neleri planlayacak; biz onları 
düşünmekteyiz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Düşünün. 
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Düşünüyo

ruz; ama keşke görevliler de düşünse, bizim düşün
memiz yetmiyor. Sorumluluk alan adamlar da düşün
se elbette daha iyi olur. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Düşünmeye 
devam. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — O sorumlu
luktan azıcık da sizde olsa yeter. 

Biz, Devlet İstatistik Enstitüsünün bu çalışmala
rından, Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette ki 
memnun değiliz. Bunu tasvip etmemiz bizden de bek
lenilemez. Biz, Devîet İstatistik Enstitüsünden, onun 
sorumlu sayın Bakanından ve kendisine yandaş se
çip görev verdiği arkadaşlardan, yandaşlıklarım, par
tizanlıklarını bırakarak, gerçekten Türkiye'nin ekono
mik, siyasal yapısını yansıtacak birtakım ilmî ve bi
limsel çalışmalar yapmalarını bekler, tümünüze say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sönmez. 
Söz sırası kişisel istemde bulunan arkadaşlarımız

da. 
İlk söz sayın Fahri Özçelik'te, buyurunuz efen

dim. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 1977 malî yılı Devlet İstatistik 
Enstitüsü Bütçesi üzerinde kişisel görüşümü ifade et
mek amacıyla huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Büîçe üzerinde görüşlerimi ifade etmeden önce, 
kişisel bir yargımı ortaya koymak istiyorum. İktida
rın yetkilileri, muhalefet milletvekili olarak, ister grup 
sözcüsü olalım, ister kişisel görüşlerimizi ifade edelim, 
bizde iyi niyet aramazlar; art düşünce sahibi olduğu
muz ön yargısıyle ilgi göstermezler, özellikle soruîa-
ranıza cevap vermekten kaçınırlar. Oysa iktidar mu
halefetin ifadesinde kendisini bulur. Bizi sevgiyle do
yurursanız, sevgimiz; kin ve nefretle doldurursanız, 
kin ve nefretimiz size yansıyacak, o nedenle ektiğinizi 
biçeceksiniz. Eleştirilerimiz çok acı da olsa, onları, 
çıkarlarınız için hazırladığınız güller arasında, yine 
kendinizin hazırladığı, fakat görmek, duymak iste
mediğiniz dikenler olarak kabulleniniz ve bu diken
lerin acısı ile uyanınız. 

Sayın milletvekilleri, kredi düzenbazlığının, vergi 
simsarlığının, siyasal hokkabazlığın bulunamayacağı, 
ancak rakamlarda ifadesini bulan, bilimin at oynat
ması gereken Devlet İstatistik Enstitüsünün özellik
le geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerdeki önemi 
küçümsenemez. 

İstatistiksel bilginin, gelişen ve değişen teknoloji 
karşısında ekonomik ve sosyal gelişime "yön vermede, 
yöntem bulmada roMi gün geçtikçe değer kazanmak
tadır. 

Onun için İstatistik Enstitüsü araç, gereç ve tüm 
personeli île gelişen teknolojiye uymalıdır. Özellikle 
personel çağdaş kafa yapısına sahip olmalıdır. 

Şimdi sayın Bakana sormak isterim, araç ve ge
reçler, gelişen teknolojinin ürünüdürler. Ama bu 
araçları kullanan ve yönetenler istatistik verilerini de
ğerlendirenler, kısaca kadrolaştırmada gösterdiğiniz 
büyük çaba sonucu Enstitüde topladığınız tüm perso
neliniz çağdaş düşünceye, çağdaş kafa yapısına sahip 
midir, yoksa bir partinin özel eğitiminin ürünleri mi
dir? 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet İstatistik Ensiitü-
sü, Atatürk'ün 25 Nisan 1926 tarihli imzası iie kuru-
lan İstatistik Genel Müdürlüğü 13 Haziran 1962 ta
rihine kadar devam eden birinci dönemini yaşamıştır. 
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Bu dönemde, araç, gereç, personel ve malî olanak
lar bakımından yoksun obuasına rağmen birinci nü
fus sayımı, ilk sanayi sayımı yapılmış ve beş yılda bir 
nüfus sayımı bu Kurumun olumlu adımları ile zama
nımıza kadar sürdürülmüştür. 

Ayrıca, tarım sayımı da bu dönemde uygulan
mıştır. Dış ticaret, millî eğitim, adalet istatistikten o 
dönemin üzerinde çalıştığı önemli konulardır. 

13 Haziran 1962 tarihinde yeni olanaklara kavuş
turularak 53 sayılı Kanunla Devlet istatistik Ensti
tüsü olarak yeniden kurulduğu planlı kalkınma döne
minden Cephe Hükümetinin kuruluşuna kadar ikinci 
dönem de yaşanmış, şimdi de Cephe Hükümeti za
manındaki en kısa deyimi ile talihsiz dönemini yaşı
yor. 

Planlı döneme girilmesi ile istatistik verilere du
yulan gereksinme önemini bir kat daha artırırken, 
planlama ve yıllık programların hazırlanmasında 
Devlet İstatistik Enstitüsü çalışmalarından yararlan
maya daha çok önem verilmişken, talihsiz cephe dö
nemi anlayışı ve uygulaması Enstitüyü çalışmaz hale 
sokmuştur. 

Bu kurum beklenen düzeyde veri değerlendirme 
ve derleme görevini gerektiği gibi yerine getireme
mektedir. En büyük yakınmalardan biri, derlenen is
tatistik verilerinin, zamanında, kullananların yararı
na sunulamamış olmasıdır. 

53 sayılı Kanunla birçok olanaklara kavuşturulan 
bu kurum, yönetim yetersizliği ile karşı karşıyadır. 
Bütün olanaklarına rağmen, iç huzursuzluğu ile, elde 
ettiği ürünü ile geçmiş günleri mumla aratır hale gel
miştir. 

Üzüntü ile belirteyim ki, edindiğimiz bilgi, yaptı
ğımız gözlem beni yanıltmıyorsa bu kurumun, Dev
letin istatistik üreten bir bilim merkezi olmaktan çık
tığı iddia edilebilir. 

Bu kurum, yeni kadrosu ile istatistik rakamları 
kadar komando üreten bir Millî Hareket Parti mer
kezi, bir parti karargâhı haline getirilmiştir. Bir ba
karsınız burada bir tekke gibi «Allah Allah» sesleri 
yükselir, bir bakarsınız burada vahşet ormanlan gi
bi ulumalar yükselir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün karşısına durdum, genç, yaşlı 10 kişiye sor
dum; «Bu bina neresidir?» dedim. Aldığım cevap; 
«Burası komando yuvasıdır». 

Sayın Bakan, ister içeride namaz kılınız, ister 
elektronik makinelerin başında ilim üretiniz; kamuya 
verdiğiniz yargı bu. 

Sayın Bakan, yine elde ettiğimiz bilgi yanlış de
ğilse, namuslu basın yalan söylemiyorsa, özel düşün 
kadronuzu kurabilmek için tecrübeli, namuslu, bilgili 
ama düşünce bakımından size uymayan kişileri ku
rumdan çıkarır veya tavandakileri tabana, tabanda-
kileri tavana aktarırsanız, yeni atamalarda her ne pa
hasına olursa olsun komando yapılıları kuruma alır, 
gayrisini yüz geri çevirirseniz, halktan başka yargı 
bekleyemezsiniz. Kurumunuzda kalabilen, sizin gibi 
düşünmediği halde, karnının lokması, canının kurtul
ması pahasına kendim saklayıp, sinebilenleri, dürüst 
ve çalışkanlığı ile orada kalabilen, kalabilme şansına 
erenleri, «otlar, komünistler, kızıl komünistler, çene
si kırılacaklar» diye bölümlere ayırıp, listeler düzen
leyenleri görmez veya görmemezlikten gelirseniz, 
halktan başka yargı bekleyemezsiniz. 

Bu kurumu personeli ile, aracı ile, gereci ile Mil
liyetçi Hareket Partisinin tekeline terk ederseniz, bu 
kuruma, beni mazur görün, devlet kurumu diyemez, 
ondan bilimsellik bekleyemezsiniz Sayın Bakan. 

Kendisi gibi düşünmeyen devlet memurunu ko
mando zincirleriyle dövenlere ses çıkartılmazsa, eğer 
edindiğimiz bilgi yine doğru ise, Başkanından kapı
cısına kadar pek çok kişi... 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Özçelik. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... Bu kurum 
içinde silâhlı gezerse, burada sevgi, burada saygı ara
maya hakkımız olamaz Sayın Bakan. Hele hele kaba 
kuvvetin, demagojinin, partizanlığın en ufak şekilde 
de olsa girmemesi gereken bu kurum, yüksekokulla
ra, üniversitelere yapılan komando baskınlarının vu
rucu gücü haline getirilirse, eğitim salonları koman
do eğitim alam haline çevrilirse, kurmakla övündüğü
müz Enstitü Matbaası Ülkü Ocaklannın bildirilerini 
basıp, afişlerini hazırlarsa, böyle bir kuruma devlet 
bütçesinden aynlacak 1 liranın bile vebalinden kur
tulamaz Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, biraz daha süratli 
okur musunuz? Çünkü vaktiniz azaldı efendim. 

FAHRÎ ÖZÇELİK -(Devamla) — Hay hay efen
dim. 

Muhterem milletvekilleri, aslında toplum hayatına 
bilimsel anlamda pek büyük katkısı olan Devlet İsta
tistik Enstitüsüne aynlan para, gelişen teknoloji kar
şısında çok küçük bir rakamdır. Ama ne yazık ki bu 
para bizde ileri teknolojinin ürünlerini yaratmada 
kullanılmadığı ve kullanılmayacağı kuşkusunu doğu
ruyor. İstiyoruz ki, bu kurum elektronik makinelerle 
dolsun. Değerlendirmelere partizanlık eli değmesin. 
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Elde edilen yüzdeler, endeksler iktidarı aklama zorun
luluğu sonucu çıkmasın, gerçekleri yansıtsın, geleceğe 
ışık tutsun. Cephenin aşın partizanlığı karşısında Cep
henin beyninden elektronik makinenin düğmesi daha 
güvenilir olsun. Şayet elektronik beyin makinesine 
bir de partizanlık düğmesi eklemezlerse. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, son cümleyi rica ede
yim. Daha 3 sayfamz var efendim. Rica ediyorum, 
lütfen. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Başlangıçta ciddî amaçlarla ve istatistik derleme
de sürat kazandırmak için kurulduğuna inandığımız 
illerdeki istatistik örgütünün, bölge müdürlüklerinin 
bugün hangi partizan amaçlara yönelik olarak yay
gınlaştığı gözümüzden uzak kalmamaktadır. Bunun 
takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Sayın milletvekilleri, 1976'da... 
BAŞKAN — Sayın özçelik, son sayfayı okusa

nız, rica etsem, süratle lütfen. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... 114 milyon 
Türk Lirası olan Enstitü Bütçesine 68 milyon Türk 
Lirası eklenerek 182 838 500 liraya yükselişinin, bu 
miktarının bölümlere ayrılışı, hatta harcama biçim
lerinin ayrı ayrı üzerinde durmadım, durmayacağım 
da. Çünkü fayda sağlayacağı kanısında değilim. An
cak bir hususu noktalayarak konuşmama son verece
ğim. 

Türk halkının nafakasından vergi olarak kesilen 
ve Devlet İstatistik Enstitüsüne ayrılan bu paranın 
bir kuruşu bile bir partinin özel çıkarları için harca
nırsa haram olsun; ama, halkımızın geleceğine ışık 
tutacak biçimde harcanırsa, helâl olsun diyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

BAıŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Sayın Bakan, cevap vermek üzere söz istediniz. 

Devlet Bakanı Sayın Erkovan, buyurunuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Konuşmayan 
bir grup adına konuşabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Maalesef yetkim yok. İstifade eder
dik, fakat maalesef yetkim yok Sayın Buldanlı. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER

KOVAN (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 

Gerek grupları adına, gerekse şahıslan adına söz 
alıp Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi hakkında gö
rüş ve düşüncelerini beyan eden arkadaşlarıma te
şekkür ederim. 

Rakamsız düşünmenin, konuşmalını, karar alma
nın, alınan kararlan uygulama ve sonuçlannı ölçme
nin mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Milletle
rin sürdürdüğü var olma yansında ülke kaynaklarının 
bilinmesi, bunların en tutarlı planlarla kullanılması, 
ekonomik ve sosyal alanda alınacak tedbirlerin ve so
nuçlarının önceden kestirilmesi zorunludur. Yurdu
muzda sayısal bilgüeri toplayan tek kuruluş Devlet 
İstatistik Enstitüsüdür. Enstitü bu rakamlan toplar
ken, objektiflik, tarafsızlık ve meslekî özelliği kendi
ne şiar edinmiş bir müessesedir. 

Bu genel ifadeden sonra, 1976 yılı faaliyetlerimiz 
hakkında Yüce Heyetinize birkaç noktayı da izah et
mek istiyorum. 

1975 yılı nüfus sayımının, iller itibariyle idarî bö
lünüşünde, ilgili çalışmalar süratlendirilmiş olup, bu 
bilgilerin kesin sonuçlarının 15 Haziran 1977 tarihin
de Yüksek Seçim Kuruluna gönderileceği ilân edildiği 
halde, seçimlerin daha önceye alınması gibi bir ka
muoyu mücadelesinin başladığı şu sıralarda, Yüce 
Meclislerin huzurunda, erken seçime de nüfus sayı
mım yetiştirebilmek için, İstatistik Enstitüsü hızlı bir 
çalışmanın içerisine girmiştir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Erken seçime yetişir mâ 
Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — Efendim; erken seçime ye
tiştirme imkânları Mart ayı içerisinde yetiştirme im-
kânlan müessesede temin edilmiş, çalışılmaktadır. 
Böyle bir mükellefiyetimiz yoktur, normal çalışma dü
zenimize fevkalâde bir çalışma düzeni vererek, bu 
noktayı dahi İstatistik Enstitüsünün yetkilileri kul
lanmışlardır. 

Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, genel nüfus 
sayımlarının 10 yılda bir yapılması için gerekli mev
zuat değişikliği çalışmaları, yine bizim zamanımızda 
başlatılmıştır. Beş yılda bir yapılan nüfus sayım
larının artık dünyanın geliştiği bu teknolojik çağda 
fazla geçerliliği kalmadığı, nüfus sayımlannın 10 yıl
da bir yapılması, fakat bu 10 yıllık müddetler içeri
sinde, istatistiğin demografik anketlerle bu aradaki 
mesafeyi ve yaşayan rakamlan kullanıcılara zamanın
da verebilmesi için, 53 saydı Kanunun değiştirilmesi 
içi bir tasan hazırlanmış ve Yüksek Meclise arz edil
miştir. 

1970 yılında uygulanan genel tarım sayımının, 
arazi dağılımım gösteren sonuçlanna ilâveten, müla
kat anketi sonuçlan da nihayetlendirilmiştir. 1971 ge
nel sanayi ve işyeri sayımının bütün sonuçlan 1976 
yılında yayınlanmış bulunmaktadır. 
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Ülkemizde 200 bin ve daha fazla yerlerde bulu
nan tüm işyerlerini kapsayacak bir sanayi ve işyeri te
mel anketi hazırlıkları bitirilmiş ve uygulamaya 1977 
Mart ayında başlanacağı planlanmıştır. Tahminen bu 
anket 750 bin işyerini kapsayacaktır. Bu, bugüne ka
dar yapılmayan ve zamanımızda yapılmaya başlanmış 
bir anket sayımıdır. 

Sektörler itibariyle cari ve sabit fiyatlarla, millî 
gelir, 1976 yılı tahminleri, Temmuz 1976 tarihi ve 
son olarak 15 Kasım 1976 tarihi itibariyle hazırlan
mış ve yayına intikal ettirilmiştir. 

Gaz, su elektrik enerjisi üretim ve tüketimi ve 
istihdamla ilgili anket hazırlığı yapılmış ve deneme 
anketi uygulanmıştır. 1977 yılında bu anketin uygulan
ması yeniden bir başlama düzeyine çıkarılacaktır. 

İşkolu seviyesinde toplu sözleşmeler ve sendikal 
faaliyetlere ilişkin verileri elde etmek için, Çalışma 
Bakanlığından ilgili dokümanlar Enstitüye intikal et
miş ve Bilgi tşlem Merkezinde tablo olarak dökümü
ne başlanmıştır. Ancak tutarlı bilgilerin elde edilmesi 
için, bundan böyle toplu sözleşmelerin bir suretinin de 
Enstitüye gönderilmesi ilgili Çalışma Bakanlığı nez-
dinde temasa geçilerek anlaşmaya varılmıştır. 

11 şehrimizde tüketim harcamaları fiyat endeksleri 
hesaplanarak aylık olarak yayınlanmaktadır. 11 şe
hirde yayınlanan tüketim endeksleri şehir merkez
lerine inhisar etmektedir ve bütün Türkiye sathında 
bir genellemeye gidilmesi gibi, Türkiye'de genel bir 
rakam hatası veyahut hayat pahalılığının bunlara gö
re değerlendirilmesinde gerçek bir netice alındığı inan
cında olmayan İstatistik Enstitüsünü, 67 il merkezin
de ve 50 binden yukarı nüfuslu 12 ilçede aile bütçe
leri anketi uygulanması için çalışmalarına hız vermiş
tir. Bu da zamanımızda başlatılmış bir harekettir. 

Bu anketlerle tüketim harcamaları fiyat endeksle
rinin tartılan», hane halklarının gelir gruplarına göre 
ayrımı, tüketimleri, tasarrufları, istihdam durumu, tü
ketim meyilleri ve mal ve hizmet talepleri bu ölçüler 
içerisinde tespit edüerek, objektif olarak Türk kamu
oyuna arz edilecektir, Büyük kullanıcı kitlesinin yakın
dan takip ettiği dış ticaret istatistikleri, memleket dü
zeyindeki 1975 yıllıkları, cari istatistik olarak çalışılıp 
yayınlanmıştır. 

Her türlü alan çalışmalarından yararlanmak ama-
cıyle, nüfusu 100 binden fazla olan şehirlerin harita 
çalışmaları, Denizli ve Antalya illerinin şehir harita
ları da tamamlanmıştır. 

Bütün bucak ve köylerin sosyo - ekonomik yapısı 
ile ilgili göstergeleri belirleyecek, Köy Genel Bilgi An-
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keti uygulanmaya konmuş ve halen 20 bin civanndaki 
köy hakkında soru kâğıtları Enstitümüze gelmiştir. 
Ayrıca 1973 yılı içinde 64 sektör halinde Ülkenin in-
put, output istatistik tabloları hazırlanmış, kullanıcı
ların istifadesine sunulmuştur. Kasım sonuna kadar 
Enstitüsü matbaası 77 türde 219 300 adet kitap bas
mış ve arz etmiştir kamuoyuna. 

Diğer cari istatistiklerin toplandığı ve değerlendi
rildiği 1976 yılı içinde ayrıca Enstitünün yurt ölçü
sünde bütün illerde teşkilâtlanması tamamlanarak bü
tün Türkiye'yi kapsayan istatistikî verilerin zamanın
da toplanılması ve kullanıcılara en kısa zamanda arz 
edilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bunun dışında Enstitünün 50 nci kuruluş yılı, yine 
zamanımızda bir programla, seminerle düzenlenmiş 
ve ayrıca bugüne kadar toplanmayan Üçüncü Yüksek 
İstatistik Şûrası 22 ve 24 Kasım 1975 tarihinde topla
narak çeşitli konularda istatistik tebliğler verilmiş ve 
istatistik ıstılahlarında ve terimlerinde birliğe gidilmesi 
ve ortaokullara istatistik derslerinin konulması gibi ge
nel temennilerde bulunulmuştur. 

Bunun dışında 41 İslâm ülkesini içerisine alacak ve 
41 tslâm ülkesinin de istatistik verilerini düzenleyecek 
Ortadoğuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapılmış 
ve bu hazırlık Türkiye'de toplanan İslâm ülkeleri Dış
işleri Bakanları Toplantısına, Dışişleri Bakanlığı kana
lıyle, yapmış olduğumuz araştırma arz edilmiş ve ts
lâm ülkeleri Dışişleri Bakanlan Toplantısında çok 
olumlu karşılanmış ve bu suretle bu faaliyetimiz Dış
işleri Bakanlığı kanalıyle belirli yetkili yerlere de 
ulaştırılarak 41 ülkeyi kapsayan ve 41 ülkenin iştirak 
edeceği ve merkezinin de Ankara olacağı İslâm Ülke
leri İstatistikleri Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve 
Eğitim Merkezi kurulması hareketi başlatılmış ve bu, 
Hükümetimizin ve kendi İstatistik Enstitüsü Başkan
lığımızın bir hareketi olarak devam etmektedir. Ka-
raçi'de yapılan toplantıda da merkezinin Ankara ol
ması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu 41 ülkenin bütün 
istatistik rakamları araştırmaları yapılarak hem zan
nederim İngilizce olarak Enstitüde basılmış ve bu ül
kelere gönderilmiştir. 

İstatistik Enstitüsünün faaliyetleri dün nasılsa bu
gün de aynı şekilde, aynı ciddiyetle devam etmekte
dir ve bundan sonra da aynı ciddiyetle devam edecek
tir. Bu, kanunla kurulmuş, hukuka bağlı bir düzen içe
risinde yürümektedir, 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcülerinin, Se
natoda da, Bütçe Karma Komisyonunda da alışılmış 
ve aynı ölçüler içerisinde devam eden ithamlarını bu-



M. Meclisi B : 48 

rada dinlemiş bulunuyoruz. Bu ithamların hepsi, A'sm- I 
dan Z*sine kadar doğru değildir. Yalandır demiyorum; I 
çünkü, yalandır tabiri bu kürsüye yakışmaz, bu kür
sünün bir seviyesi olduğunu unutmamak gerekir; onun 
için «doğru değildir» diyorum, 

İstatistik Enstitüsünün faaliyetleri herkese açıktır. 
Her arkadaşımız ve bilhassa milletvekili arkadaşları
mız, bu kürsüde gelip duyguya müstenit, peşin hükme 
müstenit, doğru olmayan beyanlarla meseleyi yayına 
çıkartmadan, her hadiseyi gelip görebilirler. Çalışma
larımızı, faaliyetlerimizi takip edebilirler ve ben bu 
kürsüden şunu ifade ediyorum; Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüleri veyahut yetkilileri bir grup 
teşkil etsinler, gelsinler İstatistik Enstitüsündeki ciddî 
faaliyetin hangi düzeyde ne şekilde çalışıldığını gör
sünler, görürlerse belki bu peşin hükümlerinden vaz
geçme durumlarını bu şekilde sağlayabilirsek ciddî bir 
vazife yapmış oluruz ve bu şekilde de muhalefetin 
belirli bir düzeye gelmesinde veya gerçeklerin belirli 
noktada dile getirilmesinde belki faydalı olacağına ina
nıyorum. Başka türlü bir metot bilemiyorum. Çün
kü peşin hükümden, hissî, arzulardan, evvelce edilin-
miş kanaatlerden belirli insanları arındıramadığımız 
müddetçe bir yere varamayız. Az evvel bir arkadaşı
mız dedi ki, «Muhalefetin beyanları iktidarın aynası
dır;» biz bu şekildeki beyanların aynası olmak arzu
sunda değiliz, belirli bir seviyenin aynası olmak arzu
sundayız; bunu da arz etmek isterim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Ayrıca sayın arkadaşlarım, ben Cumhuriyet Hükü
metinin bir üyesiyim, M. H. P.'li bir üye değilim. 
M. H. P.'li olmam başkadır, Cumhuriyet Hükümeti
nin bir üyesi olmam başkadır. Cumhuriyet Hüküme
ti üyesi Erkovan'Ia, M. H. P.'li Erkovan'ı ayırmanız
da ayrıca fayda vardır. Ayrıca, M. H. P.'li Erkovan 
olarak dahi memleketin kanunlarına, nizamlarına say
gılı, vatandaşlar arşında fark gözetmeyen bir zihniye
ti bir ömür temsil etmişimdir; bundan sonra da tem
sil ederim şerefle, bundan hiç endişeniz olmasın. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Yalnız bunu 
söylemek çok kolay. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Devamla)— Ben inanmadığım şeyi söylemem. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Görüyoruz uygu
lamalarınızı. 1 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Devamla) — Senatoda arz ettiğim gibi, bir di
yalog kurmak mecburiyetinde iseniz, sunî hedef yarat- j 
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madan diyalog kuracaksınız. Türkiye'nin gerçeklerine 
göre diyalog kurarsanız, burada iktidar ^ muhalefet 
politikasını bir sevgi, bir inanç içerisinde yürütmemiz 
imkân dahiline girebilir. Siz bir hedef tayin ediyorsu
nuz. Siz solu temsil ediyorsanız veyahut kendinize gö
re bir ekonomik düzeni temsil ediyorsanız, mutlaka 
karşınıza sizin karşınızda olan bir kapitalist düzen 
varmış gibi sunî bir düzen dikmeye hakkınız yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Senatoda da 
söyledin. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Devamla) — Söyledim orada. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çarlık Rus
ya'sına kadar gittin. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Devamla) — Gittim efendim; çünkü bütün 
dünyada oynanan oyunun kaidesi aynıdır da, Çarlık 
Rusya'ya kadar da onun için gittim, bütün dünyada 
oynanan oyun aynıdır. Onun için bütün dünyada oy
nanan oyunu bilirsek, birbirimizi çok daha iyi anlarız, 
çünkü bütün dünyada oynanan oyun bu. O zaman 
birbirimizi anlamazsak, bütün dünyada oynanan oyu
nun aleti oluruz. Ben Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımın da bütün dünyada oynanan oyunun aleti 
olmamasını arzu ediyorum; çünkü hepimiz bu mem
leketin çocuklarıyız. Bu memleketin çocukları olarak 
bu memleketin meselesine çare bulmak bize düşen bir 
görevdir. Bu görevi bulamazsanız, milletin dertlerine 
çare bulamazsınız. Millet huzurunda yenik düşmenin 
ezikliğini, doğru olmayan beyanlarla kendinizi tatmin 
yollarına gitmek suretiyle elde edemezsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin Ensti
tünüzde barış ve can güvenliği istiyoruz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Devamla) — Bizim Enstitümüzde değil, Türki
ye'nin her yerinde banş ve can güvenliği vardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 146 tane adam 
öldürülmüş, genç öldürülmüştür., 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Devamla) — Müsaade buyurun, bir memleke
tin güvenliğinde, hükümet, unsurlardan birisidir; bir 
memleketin can güvenliğinde veyahut iç güvenliğinde, 
iç düzeninde hükümet unsurlardan birisidir. Hükümet, 
kendisine düşen görevi en iyi şekilde, en ciddî şekilde 
kanunlar ölçüsünde yapmaktadır. Ama bir memleketin 
istikbaline dinamit koyacaksınız, bîr memlekette en-
ternasyonel marşlar söyleyenlerin önünde yürüyeceksin 
niz...d 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kim yürü
yor? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — 1 Mayıs'ta enternasyonel marş 
söylenerek İstanbul'daki yürüyüşün önünde... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Meşru bir 
dernektir o, sendikadır o, DİSK'tir o. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Uysal, 
Sayın Bakan, rica ediyorum, karşılıklı konuşmayı bı
rakalım efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Biliyorum, sınıf esasına dayalı bir 
mücadele yapan ve 1 Mayısı... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben kanuna 
göre kurulmuş bir sendikadan bahsediyorum. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Müsaade buyur, 

Bunların önünde yürüyeceksiniz, ondan sonra bu
raya gelip huzurdan sükûndan bahsedeceksiniz; bu 
mümkün değ/ldir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu gayri meş
ru oldu mu, siz de gayri meşru olursunuz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, Sayın Uysal 
rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Siz yasalar
la, demokrasi ile buradasınız; o da, demokrasi ile bu 
memlekette burada bulunmaktadır. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Siz Grup Başkanvekilişjniz, ayro. (A. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar,) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben demok
rasi ile bu ülkede bulunan bir sendikanın kanunî ol
duğunu söylüyorum, başka bir şey söylemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şu karşılıklı konuşmayı şu 
geç saatte bırakalım da işimize bakalım, rica ediyo
rum, 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Belirli riyazi katiyetle iki kere 
ikinin dört olduğunu, siz de biz de kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Siyasetin de kaideleri vardır, bu kaide
leri meşru zeminler üzerinde, sizin de bizim de aynı 
şekilde oynamak mecburiyetimiz vardır. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Meşru zemin 
oldu mu DİSK vardır. 

BAŞKAN — Sayın Anadolu 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Devamla) — Bu mecburiyeti bu meşru zemin
leri bıraktığınız gün, bu meşru zeminleri terk edenlere 
şemsiyelik yaptığınız müddetçe, karşılıklı Türkiye'de 
huzur temin etmemiz mümkün olamaz, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yani ben 
sendikanın kanunî olduğunu söylüyorum. 

'BAŞKAN — Şaym Uysal, çok rica ediyorum, 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben bir şey 

demedim. 
BAŞKAN — Evet efçndim, kanunî olduğunu ifade 

buyurdunuz. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Devamla) — Onun, için dünyanın herhangi bir 
ülkesinde bir araya gelip, «Siyasî ve nizam kavgasında 
terörizmi, anarşizmi de beraber yürütelujı» kararını 
alanların uyapjjlarmm Türkiye'deki tarftarlaruja şem
siyelik yapmaya hukuk düzeni içerisinde hiç bir par
tinin hakkı yoktur, (A. P. sıralarından alkışlar.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Buna sen de
ğil mahkemeler karar verir, 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Buna Türk milleti karar verir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen değil 
mahkemeler karar verir, 

BAŞKAN — Sayın Uysal... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Devamla) — Türk milletinin kürsüsünde... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Mahkemeler 

karar verin 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Devamla) — Ciddî bir partiyi ciddî bir göreve, 
bu şekilde takip ve davet ederiz* 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Almanya'daki 
partin için, Almanya'daki... (A. P. sıraylarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız bitti mi 
efendim? (Gürültüler.) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Burada şunu ifade etmek istiyo
rum son olarak. Cumhuriyet, Halk Partili sayın sözcü 
ve arkadaşlarımızla Türkiye'nin meselelerinde anlaş
mak mecburiyetindeyiz. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı tartışmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim çok rica ediyorum. Sayın 
Sönmez, Sayın Toksan, Sayın Toksan rica ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Onlar konuşuyor 
ama.. 

BAŞKAN — Efendini, onun ismim' zikretmediği
mi mi sanıyorsunuz Sayın Toksan. O sayın arkadaşı
mızın da ismini zikrettim, sizinkini de zikrettim. Sü
kûnetle yürütüyoruz görüşmeleri. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

Efendim rica ediyorum, çok rica ediyorum, 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hukuk üs
tünlüğü var Sayın Bakan* 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — O karan sen mi 
vereceksin? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım... (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, buyurun siz Sayın Bakan, 
konuşmanıza devam buyurun. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Muhterem milletvekilleri... 
(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler, Başkanın 
tokmağa vurması.) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlarım, 
lütfen... 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — İstatistik Bütçesi hakkında... (Gü
rültüler.) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Bu adam de
mokrasiden bahsediyor. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Devamla) — ... Bizim çalışmalarımıza daha 
çok şevk ve imkân verecek hareketler... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, Sayın Sönmez, Sayın 
Külâhlı... Efendim rica ediyorum, hiç yoktan kavga 
çıkarmaya çalışmayın, rica ediyorum. (A. P. ve C. H. P. 
sıraları arasında karşılıklı tartışmalar.) 

Sayın Buldanh oturun lütfen* 
Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Sayın arkadaşlarım, görüşmeleri sükûnetle yürütü

yoruz. Aslında olay çıkaracak herhangi bir durum yok. 
Rica ediyorum sizden gecenin geç vaktinde görüşme
lere devam imkânını bize bahşediniz, rica ediyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
saygıya davet edelim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Külâhlı, efendim ay
rı ayrı söylemiyorum ki, Heyeti Umumiyeye ricada 
bulunuyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Saygıya davet edin 
lütfen* 

BAŞKAN — Efendim tüm arkadaşlarımı saygıya 
davet ediyorum. Saygıya davetin dışında bir yetkimiz 
yok .(Gürültüler.) 

Sayın Karaath sizden de rica ediyorum. Efendim 
yani illâ bir mesele mi çıkaralım? Çok rica ediyorum, 
çok rica ediyorum. Sayın Karaath siz de lütfen otu
run efendim, siz de lütfen oturun. 

ETEM EKEN (Çorum) — Oturmuş oraya lâf 
atıp duruyor. 

— 346 

18 , 2 . 1977 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Eken, efendim çok rica edi
yorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Oturmuş oraya dur
madan lâf atıyor* Ne lüzum var bunlara? 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken... 
Efendim lütfen sinirlerimize hâkim olmaya çalışa

lım, olay çıkaracak herhangi bir durum yok. 
ETEM EKEN (Çorum) — Ne lüzum var buna? 
BAŞKAN — Sayın Eken, sizden de rica ediyorum 

efendim. 
Sayın Baltan lütfen devam edin siz efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Enstitü bütçesinin ve Enstitü faaliyetlerinin millet 
hizmetine zamanında ve en doğru şekilde çalışmaları
nın ulaştırılabilmesi, Yüce Heyetinizce istatistik Ens-
titüsündeki faaliyetlerin en iyi şekilde ve samimi bir 
düzeyde anlaşılmasına bağlıdır. 

İstatistik Enstitüsünde çalışan yüksek düzeydeki 
hiç bir memur yerinden oynatılmamış ve değiştirilme
miştir, Başkanı hariç. Onun için, İstatistik Enstitüsü 
Bütçesi hakkında arkadaşlarımızın, tenkitlerde veya te
mennilerde bulunurken, bu yüksek düzeydeki yetiş
miş hiç bir personelin değiştirilmediğini ve görevlerine 
dün nasıl devam ediyorlarsa, bugün de aynı şekilde, 
aynı ciddiyette devam ettiklerini kabul buyurmalarını 
rica ederim. Çünkü, İstatistik Enstitüsünü, benim şah
sımda tenkit ederek, orada, senelerce bu Enstitüye ina
narak hizmet vermiş arkadaşları, orada bir Erkovan'ın 
olmasından dolayı Enstitüdeki memurlara şu veya bu 
kanaatleri varmış şeklinde tenkit yöneltmekte fazla 
haklılık bulamıyorum. Üst düzeydeki, yönetimdeki 
hiç bir arkadaş değişmemiştir, görevine en iyi şekilde 
devam etmektedir. Bundan sonra da aynı ölçülerin 
devam edebilmesi ve daha huzurlu çalışabilmesi için, 
İstatistik Enstitüsünün faaliyetlerini kişisel veyahut 
doğru olmayan tenkitlerden kurtararak, daha yapıcı, 
daha olumlu eleştiri ve tenkitlere yöneltmekte fayda 
görüyorum, 

Onun için Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin 
ve kişisel olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi men
subu arkadaşlarımın meseleleri daha doğru değerlen
dirmelerini, daha aklî değerlendirmelerini, daha insaflı 
değerlendirmelerini temenni ediyor ve hepinize saygı
larımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, bir dakikanızı alabilir miyim Sa

yın Bakan? Efendim sorular var, 
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Değerli arkadaşlarım, soru sormak isteyen arka- I 
daşlanmm da isimlerini almak istiyorum. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) - Yazılı baş 
vurmuştum. I 

BAŞKAN — Sayın Anadol /ahâlinizin yazılı is- I 
tekleri var efendim. I 

Başka sayın üye var mı efendim?.» I 
Aldığım isimler: Sayın Avşargil, Sayın Uysal. 
Başka isim olmadığına göre... 
Zatıâlinizin, Sayın Işık, sorunuz mu var efendim? I 
İLHAN IŞIK (Edirne) — Yazılı gönderiyorum. 
BAŞKAN — Bunun dışında istek olmadığına gö- I 

re soru soracak sayın üyelerin tespiti işlemi bitmiş- I 
tir efendim. I 

Sayın Anadol buyurunuz efendim. I 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan 2 soru sormak istiyorum. I 
L Gazetelerde yer alan haberler ve Türk ka

muoyuna intikal eden birtakım söylentilere göre, son I 
nüfus sayımının sonuçlan Devlet İstatistik Enstitü- I 
sü tarafından kasten ilan edilmemektedir. 1977 se- I 
çimlerine kadar bunun sonuçları ilan edilmeyecek- I 
tir. Çünkü bu sonuçlar ilan edildiği takdirde seçim 
sonuçları... I 

BAŞKAN — Şimdi o yorum tarafını... I 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Efendim ben 
haberleri anlatıyorum. I 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan cevap ver
di konuşmasında. Ben ifade edeceğim /ahâlinize. Ya- I 
ni çok kısa zamanda sonuçların verileceğini söyledi I 
de; sizi yormamak için söylüyorum, yardımcı olmak I 
istiyorum; seçimlerden önce, I 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — 2 sayın 
Bakanın Bakanlığını ilgilendirmemesine rağmen, kar
şılıklı soru ve cevaplarda Sayın Bakanın bir ifadesine I 
tanık Oldum, dinledim. Evvelâ Türkiye'de Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonunu Meşru yasal bir 
kuruluş olarak kabul ediyor mu? (A. P. sıralarından I 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Nasıl yapalım; yani arkadaşımızın I 
beyanını almadan ne söyleyeceğini, hanginiz zihnin- I 
dekini tespit edebiliryorsunuz da tepki gösteriyorsu- I 
nuz? Rica ederim efendim. 

Evet efendim. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ve bu kon
federasyonun yasa dışı olduğunu söylediği işlemleri, 
eylemleri hakkında Sayın Bakan yetkili mercilerden 
yasal kovuşturma istedi mi? | 
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3. Sayın Bakanın Bakana bağlı olan Devlet İs
tatistik Enstitüsünde, Cumhuriyet Gazetesi okuyan
ların elinden bu gazetenin alınarak yırtıldığı söyle
niyor. Doğru mu, değil mi? Doğruysa katılıyor mu 
bu eyleme? Yanlışsa, yırtanlar hakkında ne gibi iş
lem yapmıştır? Bu sorularımın cevaplandırılmasını 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol, 
Sayın Bakan, biraz önce cevapladınız 1 nci so

ruyu; arkadaşımız işitmek istiyor herhalde, ben de 
ifade ettim. Zahâliniz, Hazirana kadar sanıyorum, 
bildireceğinizi ifade etmiştiniz. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Gerek plan ve Bütçe Komisyo
nunda, gerek Senatodaki bütçe görüşmelerinde, bu 
anda da Yüce Heyetiniz huzurunda 1975 nüfus sa
yımlarının 15 Hazirana göre planlandığını, 15 Ha
ziranda hepsinin ilan edileceğini beyan etmiştim. Ay
rıca kamuoyunda erken seçim meselesi müzakere 
mevzu veya güncel mevzu olmaya başladığı zaman 
da İstatistik Enstitüsünün buna göre de faaliyet gös
terilmesi için çalışmalarına hız verdiğini, Mart sonu 
itibariyle yetiştirmek gayretine girdiklerini beyan et
miştim; yalnız şunu tashih etmek isterim: 

«Gazetelerde» diyor, duyguya müstenit ifadede 
bulunuyorsunuz, sonra kasten ilan edilmediği gibi bir 
hükme varıyorsunuz. İşte ben, bunun için diyorum 
ki anlaşamıyoruz. Duyguya müstenit teşekkür ede
rim; ama kasıt deyince kasten - ben az evvel de be
yanda bulundum iyi niyetli olarak - ilan edilmedi 
hükmüne sizi götüren hiç olay olmaması gerek. 

Bunu da siz tashih ederseniz memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İkinci sorusunu soran arkadaşımın da ifade bu

yurduğu gibi, sizinle ilgili değil. Kaldı ki, ifade et
tiği kuruluş yasal bir kuruluştur. 

Bir de Cumhuriyet Gazetesi veya bir gazetenin 
kurumda okutulmadığı veya Okuyanların iyi mua
meleye tabi tutulmadığı konusunda bir bilginiz; yır
tıldığı.,.. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Ba
kan, yasal bir kuruluş olarak tanıyor mu, tanımıyor 
mu; onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yani Sayın Bakanın tanı
yıp tanımaması değer ifade etmez ki; yasal bir ku
ruluştur efendim. 
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KJgMAJL ANAYOL (Zonguldak) — Saym Bakan 

BJ^J&VINİ -*•. Yâ şal bjjc kuruluştur efendim. 
:Eye^ buyyrıiM Sayın Bakaı/v 
DEVLET BAKANJ MUSTAFA KEMAL ERKO-

V AJN (Devanla) — Istajüstik Enstitüsünde Cumhu
riyet Gazetesi adında bir gaztenin yasaklandığını mı 
beyan ettiniz veyahut okuyanların,.. 

KEMAL ANAPOJL (Zonguldak) — Okunmasının 
mümkün olmadığını,, okuyanların elinden alınıp yır
tıldığım beyan ottun. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Ben, ilk olarak sizden duydum 
burnu 

KEMAL AKADOL (Zonguldak) — Gazeteler 
yazdı Sayın, Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Efendim, Türkiye'deki basın, 
haber niteliğinde olan olmayan birtakım şeyleri ya
zıyor. Bunların hepsini doğru olarak kabul etmek 
mümkün değil, yanlış olarak da kabul etmek müm
kün değil; ama istatistik Enstitüsünde böyle bir şey 
olduğunu, ben ilk olarak sizden duyuyorum, zannet
miyorum; fakat tahkikatım yapar, böyle bir şeyin 
mümkün olmaması ve herkesin dilediği gibi, mesai 
haricinde kanaatini beyan ettiği gibi... 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Olursa tec
ziye edeceksiniz, değil mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Bu normal, her insanın yapaca
ğı bir şey bu; fevkalâde bir şey değil ki, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Sayın Avşargil, buyurunuz efendim, 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bazı ko
nularda soru sormak istiyorum. Sayın Bakan ister
lerse yazılı cevap verebilirler; bunu ben rica ediyo
rum. 

1. İşbaşına geldiğiniz günden bu yana; yani İs
tatistik Enstitüsünün yasal olarak size bağlandığı gün
den bu yana kaç tane devlet memuru bu müessese
den ayrılmıştır; yerine kaç kişi getirilmiştir? Tabiî 
bu memurların sayılarını siz bilemezsiniz. 

2, Enstitüde Ülkü Ocaklarına bağlı, Ülkü Ocak
larına fayda sağlamak amacıyle her ay başında bi
let satddığt, Ülkü Ocaklarım destekleyen gazetelerin 
satıldığı gibi, almaya mecbur olunduğu doğru mu
dur, değil midir? 

Bu kamuoyunda çok söylendi; belki aslı yoktur, 
belki doğrudur. Bunu Sayın Bakandan rica ediyorum. 

3. Daktiloların üzerinde ve İstatistik Enstitüsün
de bir kısım malzemeler üzerinde M. H. P.'nin am-
lemlerinin bulunduğu doğru mudur, yanlış mıdır? 

Bunu da Sayın Bakandan rica ediyorum. Belki 
kendisi görmemiştir; ama ben şahit oldum. (Gürül
tüler.) 

Beyefendi, ben bizzat gözümle gördüm, gittim 
gördüm. 

BAŞKAN — Efendim, buyurunuz, siz bize hita
ben konuşuyorsunuz Saym Avşargil, bize hitaben 
konuşuyorsunuz* 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Bakandan soruyorum, diyorum ki, acaba Sa
yın Bakan buna şahit olmuş mudur, olmamış mıdır; 
daktilo makineleri üzerinde bozkurtlar ve Tiirkeş'in 
amblemlerinin bulunduğu doğru mudur, yanlış mı
dır? Soruyorum bunu. 

BAŞKAN — Böyle bir olay var mıdır? 
Evet, başka? 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ka

lorifer dairesinde bazan kullanılan, bazan kaldırılan 
karyolalar ve yataklar vardın Bunlar hangi maksat 
için kullanılmaktadır, bu kullanılan, kaldırılan yatak
ların orada bulunduğu veya kaldırıldığı doğru mu
dur, yanlış mıdır? Kamuoyunda söylenti halindedir; 
Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Enstitüye, ait resmî arabalarla komandoların bas
kın yapacağı yerlere - bu arabalar vasıtasıyle bir kı
sım işsiz kişilerin, komando oldukları söylenen kişi
lerin bu arabalarla - gidip muayyen yerlerde baskın
lar yaptıkları ve arabalarla geri döndükleri doğru 
mudur? Sayın Bakanın bunlarla ilgisi var mıdır, yok 
mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sözlü mü yazılı mı cevap verecek

siniz? 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ya

zılı cevap istiyorum. 
BAŞKAN — Yazılı cevap istiyorsunuz. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Soru soran sayın arkadaşım
dan bir şeyi açıklamasını rica ediyorum; anlayama
dım. 

Zatıâliniz gelmişsiniz İstatistik Enstitüsüne ve bir 
daktilo makinesinin üzerinde bozkurt resminin veya 
M. H. P. ambleminin olduğunu söylediniz. Hangi 
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odada, hangi arkadaşın yanında gördüğünüzü söy
leyin ve ben... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ba
na yazdı cevap verdikten sonra ben size ispat ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, varsa, Sayın Bakan, tah
kik eder, bildirirsiniz. 

Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Uysal, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakandan mutlak yazılı olarak cevap
landırmasını, özellikle arkadaşlarımın sorduğu bir 
soruya açddık getirmek için İfade etmek istiyorum. 

1. 23 . 10 . 1960'da yapılan genel nüfus sayı-
mıyle ilgili olarak ki, Yüksek Seçim Kurulu 22.7.1961 
gün ve 108 sayılı Kararıyle genel nüfus sayımının 
geçici sonuçlarından yararlanır; bir etken seçim okı-
sdığı gözönünde bulunduğuna göre, bu bakımdan 
genel nüfus sayımı sonuçlarının daha önce Yüksek 
Seçim Kuruluna İstatistik Enstitüsü tarafından gön
derildiği mutlak mıdır? Bunun yazılı olarak cevabını 
istiyorum. 

2. Yine bir erken seçim olasılığı dikkate alına
rak, mutlak surette Seçim Yasasının gerektirdiği za
man içerisinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açık
lanması mutlak mümkün olacak mıdır? Biımı da ya
zılı Olarak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOYAN (Devamla) — Sayın Başkanım, bir hususu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — Sayın Avşargü'in sorusuna 
yazıh cevap vereceğim; fakat Saym Avşargil bir 
açıklamada bulundular; ben onu tam öğrenmek is
tiyorum. 

Kendisi bizzat İstatistikte bir daireye gittiğini, 
orada makinelerin üzerinde resmi gördüğünü beyan 
ettiler. Hangi odadır, hangi arkadaşların yanına git
miştir, hangi işyerine? Bunu öğreneyim ki, ben... 

BAŞKAN —• Sayın Erkovan, şöyle bir... 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — O zaman şöyle oluyor; duy
guya müstenit. Az evvel söyledim, peşin hüküm olu
yor ö zaman; ben onu istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erkovan, Sayın Bakan, şimdi 
bir milletvekili... 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — Hani, gördüm diye de habe
ri verdi bana. 

BAŞKAN — ... Gözle görür veya sözle işitîr. 
Zatıâlinize, bakanlarımıza konuyu intikal ettirirler; 
doğruluğunu veya yanlışlığım sayın bakanlanmız 
tahkik ederler, mcelerler; yoksa «yok» derler, var
sa «var» derler efendim. Yani, bir milletvekili ar
kadaşımızı, burada, ihbar edici bir kişi mevkiine 
düşürmeyi herhalde Sayın Bakanımız da arzu etmez
ler* 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — Ben, o manada söylemek is
temedim efendim. Arkadaşımı şahsen tenzih ederim, 
o manada söylemek istemedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER

KOVAN (Devamla) — Kolaylık olsun diye ifade 
ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî yani bu imkânı ken
disi isterse... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ben, 
Saym Bakanımızdan cevap aklıktan sonra istediği 
bilgiyi kendisine vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim Saym 
Bakan. 

Bir dakikanızı rica edeyim. Sayın İlhan Işık'ın 
bir sorusu var; yazılı sora olduğu için, belki sizi ya
nılttım veya ben kendim yanıldım. 

Edirne Milletvekili Sayın İlhan Işık, «1975 sene
sinde yapılan nüfus sayımının illere göre kati neti
celeri aradan 1,5 yıl geçtiği halde neden resmî ola
rak açıklanmamıştır?» demektedir Saym Bakan; ya
ni illere göre sonuç açıklanmamış. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — Efendim, çalışmayla ilgili 
bir şeydir bu. 1975 nüfus sayımı 1 ay sonra neşre
dilir, 1 sene sonra neşredilir diye kanunî bir mecbu
riyet yoktur. 

Müessese çalışmaktadır. En kısa zamanda neşret
mek için gayret sarf etmektedir. Ayrıca % 1 örnek
lemeyle, geçici olarak da, en kısa zamanda kullanı
cıların emrine arz edilmek üzere yayınlanmıştır da. 

BAŞKAN — Teşekkür cderhn Sayın Bakan. 
Somlar cevaplandırımuşfıf. 
Değerli arkadaşlarım, stfn söz, Ankara Milletve

kili Sayı» Hâşan Özçelikrte; buyurun Sâyln ÖiçeÖk. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayılı Başftâiı, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
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İktisaden gelişen memleketlerde istatistik, en çok 
itibar edilen bir ilim dahdır. Devlet adamları ve po
litikacılar, görüşlerini, eleştirilerini, raporlarım ve 
planlarım ancak istatistik! bilgilerden güç alarak ha
zırlarlar. Başvurulan en emin kaynak, istatistik ens
titüleridir. Kalkınma planlarının hazırlanması, uy
gulanması, programlarının takibi, plan hedeflerinde 
basan derecelerinin tespiti, hep sağlam ve güvenilir is
tatistik! bilgilerle mümkün olmaktadır. 

Muhterem; milletvekilleri, plan hazırlanmasında 
olduğu gibi, kalkınma neticesinin tespitinde de ge
rekli rakamlan karar organına vermekle görevli en 
önemli kamu kuruluşu, şüphesiz ki, Devlet İstatis
tik Enstitüsüdür. O halde, Planlama Teskilâtıyle İs
tatistik Enstitüsü arasında çok sıkı bir işbirliğinin 
doğması, kaçınılmaz bir görevdir. Ancak, gerçeği 
söylemek gerekirse, bu iki kuruluş arasında koordi
nasyon ve işbirliği yeter ölçüde sağlanmamıştır. 

tik plan döneminde hayret görülmüştür ki, Dev
let Planlama Teşkilâtının istediği dokümanları, Dev
let istatistik Enstitüsü vermekten yoksundur. Hatta 
bir ara, millî gelir ve artış hızının tespitinde, iki ku
ruluş arasında ciddî ihtilâf ve görüş ayrılığı çıkmış
tır. 

Dördüncü Planın gelmek üzere olduğu bir dö
nemde bu işbirliğinin hâlâ olmadığı görüşündeyim. 

İstatistik, yalnız ekonomik alanda ve planlama 
çahşmalannda değil, sosyal alanda da önemlidir. He
le Türkiye gibi sosyal meseleleri çığ gibi büyüyen 
bir memlekette, bu konudaki çalışmalar daha da 
ağırlık kazanmıştır. İstatistikte zaman da çok önem
lidir. Zamanında ve istenilen süre içerisinde veril
meyen istatistik! bilgiler, değerinden çok şey kaybet
mektedir. 

Beş yılda bir yapılan nüfus sayımlannda büe 
önemli hatalajr işlenmektedir. Yaygın söylentiler var
dır; İşletme Vergisinden muaf tutulmak için nüfusu 
30 binin altma düşürmek veya İller Bankasındaki 
belediyelere yardım almak için nüfusu fazla göster
mek gibi... 

Sayın milletvekilleri, ziraî istatistikler de çok 
önemlidir. Ülkemizde maalesef en az güvenilen ra
kamlar bu kola aittir. Modern istatistikte hiç itibar 
edilmemesi gereken, «olsa olsa» metoduna başvurul
maktadır. Meselâ hayvan varlığımız ve hayvansal 
ürünlere ait rakamlar kaba birer tahmine dayanmak
tadır. 

Toprak ve su varlığımızda da rakamlar, aynen 
böyle, tutarsızdır. 

İstatistik Enstitümüz, son yıllarda taşra teşkilâ
tım kurmuştur; bunu sevinçle karşılıyoruz. Bazı il
lerde kurulan bölge ve il müdürlükleri süratle geliş
tirilmelidir. 

Teşkilât elinde bulunan aletler ise yetersizdir. Ça
ğın koşullarına uygun, modern aletlerle donatılma
sı şarttır. Keza, Enstitüsü ve matbaası da makine yö
nünden takviye edilmelidir. 

Teşkilât bünyesinde yetişen teknik elemanlar tat
min edilmeli ve Enstitü güçlü bir kadro ile yönetil
melidir. Teşkilât Kanunu da, günün gelişen ihtiyaç
larına cevap verecek şekilde yenilenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bir konu da, Enstitü bünye
sinde bulunan Eğitim Merkezidir. Bu Eğitim Merke
zi, bir ara faaliyetini tatil etmiştir. Yanlış bir karar 
olduğunu açıklamak isterim. Son zamanda, konunun 
tekrar ele alındığını görmenin memnuniyeti içindeyim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, değişen dünya 
şartlarının karşısında, ekonomik, sosyal, kültürel, sı
naî ve tarımsal gelişmelerini tam ve yeterli bir biçim
de planlamak için, sağlam ve güvenli istatistik! bilgi
lere mutlaka ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde modem anlamda kurulan bu müessese
den bunu beklemek hakkunızdır. Bizim de, elbette 
ki, bu müessesenin sorunlarına yardımcı olmak ve 
çözüm bulmak görevimizdir. 

Bu inançla, bütçenin Devlet İstatistik Enstitüsü
nün değerli mensuplarına ve memlekete yararlı olma
sını Cenab-ı Allah'tan temenni eder, hepinizi saygı
larla selâmlanın. («Bravo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Değerli arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü 

1977 yılı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. 

Sayın Bakandan şu suallerin cevabım vermesini 
rica etmekteyim : 

Son nüfus sayımı, Türkiye sonuçlan niçin basıl-
mamıştır? 

1970 tarım sayımı, 1971 sanayi sayımı sonuçlan 
niçin basılmamışlar? 

1973 hayvan sayımı sonuçlan niçin basılmamış-
tır? 

Burada bir noktaya parmak basmak istiyorum : 
Memleketimizde nüfus sayımlan her beş yılda bir 
yapılmaktadır. Enstitü çeşitli nedenlerle bu görevin 
altından kalkamamaktadır. On ydda bir yapılması 
daha doğru olacaktır. 

Saym Bakan bu konuda ne düşünmektedir? 
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Bölümlere geçilmesi hususunda onayınıza alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ç) 

Bölüm 
(Prog.) 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum * Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve 
Değerlendirilmesi Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum t Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

117 333 000 

64 862 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıhla-
mayan Transferler 643 500 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum ı Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle, Devlet İstatistik Enstitüsü 1977 Malî 
Yılı Bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin İstatistik Enstitüsünün sayın mensupla
rına ve ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü programı bu su
retle bitirmiş bulunuyoruz. 

1977 Malî Yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam etmek üzere 19 Şubat 1977 Cu
martesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 22.34 

»>e« 
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su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S, 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 7. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlük-
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/50O; C. Senatosu : 1/498) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 8..— 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kanlı'kları tezkereleri (M. Meclisi : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 9. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 10. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X I I . — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S. 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 12. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S. 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 13. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 

•XI . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
îKarma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S, Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/496; 
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 3. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runla dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/495; C. Se
natosu : 1/493) (M. Meclsi S, Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14 , 2 . 1977) 

X 4. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ye Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclsi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S. Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 5. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
ftasarısı ve Bütçe Karıma Komisyonu raporuna dair 
C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu : 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
Jdaffir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
(kaniıtkflan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senato-



Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 14. — 1977 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kamı-. 
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 6Z7) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 16. — 1977 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 17. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 18. — 1977 yılı iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 19. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 20. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : İ4.2.1977) 

X 21. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : İ/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 22. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 
(Mi Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 23. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe-
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 24. — 1977 yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 25. — 1977 yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C." Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C 
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 26. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 27. — 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 
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X 28. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 
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