
D Ö N E M : 5 TOPLANTI:! 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

C İ L T : 3 

108 nci Birleşim 

17 . 2 . ,? 978 Cuma 

I. 

II. 

IIL 

IV. 

ÎÇİNDEKİLH* 

—' GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

— GELEN KÂĞITLAR 

— YOKLAMA 

— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayfa 
2 

2 

3 

3,29 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/52); 
C. Senatosu : 1/525) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; 
C. Senatosu S. Sayısı : 729) 3:29,29:80 



M. Meclisi B ı 108 17 . 2 . 1978 O : 1 

L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı, iki otu
rumda da yapılan yoklamalar sonucunda anlaşıldığın
dan; Genel Kurulun 14.2.1978 tarihli 105 nci bir
leşiminde alınan karar gereğince : 

17 Şubat 1978 Cuma günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.30'da son yerildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Çanakkale 

Ali Fuat Eyüboğlu İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

n . — GELEN KAĞITLAR 

17.2.1978 Cuma 

No. : 25 

Tasarılar 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici 

madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı. (1/89) 
(Milli Eğitim ve Milli Savunma komisyonlarına) 

2. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (1/90) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Mardin Milletvekili Fehim Adak ile 10 ar

kadaşının, Bitlis İl Merkezine bağlı Güroymak (Nur-
şin) Bucağının ilçe olması hakkında kanun teklifi. 
(2/517) (İçişleri Komisyonuna) 

2. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/518) (Plan Komisyonuna) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/519) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

4. — Trabzon Milletvekili 1. Vecdi Aksakal'ın, 
2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya
sasını değiştiren yasa teklifi. (2/5201) (İçişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

5. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu' 
nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu

nunun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/521) (Adalet Komisyonu
na) 

6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Türk 
Vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi. (2/522) (Dışişleri ve İçişleri komisyonları
na) 

Tezkere 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/242) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyonuna) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-

oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

'2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıktan bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

4. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in Fis-
kobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay ka
rarma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/41) 

»•-«»—-<«-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DlVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 108 nci Birleşimini açıyorum^ 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre 1978 mali yılı 
Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
'Bütçe Karma Komisyonunun raporunun okunup 

okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Bütçeyi Hükümet adına Genel Kurula sunmak üze
re Sayın Maliye Bakam; buyurunuz efendini. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI ZlYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1978 malî ydı Bütçesinin sunuş konuş
masına, bu bütçenin bir özelliğini açıklamak suretiy
le başlamak istiyorum. 

Bütçeler Devlet hayatında ve aynı zamanda top
lum hayatında önemli bir yeri olan siyasal belgeler
dir. Kamu yönetiminin gereksinmeleri kadar toplu
mun bekleyişleri de bütçelere yansır ve bu nedenle 
de her hükümetin kendi bütçesini hazırlaması onun 
en doğal hakkı olarak görülür. Bu anlayış içinde, ye-

(1) 47 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin lütfen 
bir tezkereyle Başkanlığa varlıklarım bildirmelerini 
rica ederim. 

Çoğunluğumuz vardın 

ni Hükümetin, Yüce Meclislerin güvenini almış olan 
programı doğrultusunda, kendi bütçesini hazırlamak 
ve bu bütçeyi uygulamak istemesinden daha doğal 
bir istek olamazdı. Ne var ki, ülkemizin bir süreden 
beri içinde bulunduğu bunalım ve günün özel koşul
ları Hükümeti kendi bütçesini hazırlama olanağın
dan yoksun bırakmış ve bilindiği gibi, Hükümetimiz 

' kendinden önce hazırlanarak Yüce Meclislere sunul
muş bulunan 1978 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısını 
müzakerelere esas kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Yeni Hükümeti kendi bütçesini hazırlamaktan 
alıkoyan zorluklardan biri, hiç kuşkusuz, yasal zo
runluluktur. Bilindiği gibi, Anayasamız ve öteki il
gili yasalar, bütçelerin Yüce Meclislere sunuş tarihi 
ile buralarda görüşülme sıra ve sürelerini saptadık
tan başka, bütçelerin en geç 1 Mart tarihinde yürür
lüğe konulmasını emretmektedir. Bu Anayasal zo-
runluk nedeni ile yeni Hükümetin bütçesini hazırla
ması, bu bütçenin Yüce Meclislerde değerlendirilip 
karara bağlanması için 40 günlük gibi kısa bir süre 
sözkonusu idi. Bu sürenin ise, Hükümetin yeni bir 
bütçeyi kendi sorumluluk duygusu içinde hazırlama
sı için yeterli olmadığı açıktır. 

Bu durum karşısında, hiç kuşkusuz başka bir 
seçenek üzerinde de durulabilirdi ve Hükümetin, bir 
yandan geçici bir bütçe uygulayarak Devlet harcama
larını sürdürürken, öte yandan da kendi bütçesini ha
zırlaması düşünülebilirdi. Şunu önemle arz etmek is
terim ki, Hükümetimiz bu konu üzerinde büyük bir 
ciddiyetle durmuş ve sonuçta ekonomimizin bugün 

IV. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 
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içinde bulunduğu koşulların geçici bir bütçe uygula
masına olanak tanımadığı kanısına varmıştır. 

Gerçekten ağır ekonomik ve mali sorunların uzun 
süreden beri çözüme kavuşturulmamış olması, top
lumun her kesiminde belirli bekleyişler yanında, eko
nomiyi olumsuz yönde etkileyen bir kararsızlık ve 
güvensizlik ortamı da yaratmış bulunmaktadır. Şim
di, öteki sorunların yanında bu kararsızlık ortamı
nın da giderilmesi ve böylece ekonomik ufkun ay
dınlatılması gerekmektedir. Oysa geçici bütçe, daha 
önceki uygulama sonuçlarının da ortaya koyduğu 
gibi, bu kararsızlık ortamını daha da karartacak ye 
bu nedenle yatırımlar daha da yavaşlarken, speküla
tif bekleyişler artacaktır. 

İşte bu yasal ve ekonomik nedenlerledir ki, yeni 
Hükümet, kendinden önce hazırlanarak Parlamen
toya sunulmuş bulunan bütçeyi müzakerelere esas 
kabul etmek zorunda kalmıştır. Hükümet bunu ka
bul ederken, bütçeye Hükümet programı doğrultu
sunda yeni bir yön ve içerik verilmesi gibi, anlamlı 
bir siyasal işlevi de Yüce Meclislerin iradesine tevdi 
etmiştir. 

1978 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısını bu anlayış 
içinde ele alan Bütçe Karma Komisyonu, bütçe üze
rinde Hükümet programı doğrultusunda anlamlı de
ğişiklikler yapmıştır. Böylece, Cumhuriyet Senato
sunda kabul edildikten sonra Yüce Meclisin onayına 
sunulan ve şimdi önümüzde bulunan bütçe, bir çok 
bakımdan yeni bir kimliğe bürünmüştür. Bu ne
denle, bütçeye verimli ve özenli çalışmalarıyla yeni 
bir yön ve içerik veren Bütçe Karma Komisyonunun 
Sayın Başkanına ve tüm sayın üyelerine Yüce Heye
tinizin önünde şükranlarımızı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1978 mali yılı Bütçe
sinin özelliğiyle ilgili bu kısa açıklamadan sonra, 
şimdi, bu konudaki geleneğe uygun olarak, önce bu 
bütçenin hazırlandığı sırada dünya ekonomisinin ge
nel görünümü, sonra ekonomimizin durumu ve niha
yet 1977 bütçe uygulamasının sonuçlarıyla, 1978 büt
çesinin kapsamı hakkında Yüce Meclise bilgi arz et
mek istiyorum. 

Dünya ekonomisinin güncel sorunu, 1974 yılın
dan bu yana olduğu gibi, bugün de gerek gelişme yo
lundaki ülkelerde, gerekse sanayileşmiş ülkelerde 
fiyat artışlarının kontrol altına alınması olarak ken
dini göstermektedir. 

1975 yılından bu yana, bu alanda alman ön
lemler sonunda, sanayileşmiş ülkelerde işsizliğin bir 
ölçüde artması ve milli gelir artışının da düşünüle

nin gerisinde kalınması pahasına da olsa, enflasyo
nun şimdi kontrol altına alınmış olduğu söylenebi
lir. Gelişme yolundaki ülkelerde de yer yer aynı 
sonuca ulaşılmış ve fiyatların artış hızı genellikle 
kesilmiş bulunmaktadır. 

Bu güncel sorunun yanında, dünya ekonomisinin 
temel sorunları, bugün gündemde bulunan temel 
sorunları; doğal kaynakların kullanımı, enerji bu
nalımı, teknoloji ve dünyada yeni bir ekonomik 
düzen kurulmasıyla ilgili konular arasında yer al
maktadır. Amansız bir biçimde sömürülen dünya 
doğa] kaynaklarının tükenme noktasına doğru git
tiği ortadadır. Bu nedenledir ki, tükettikleri bu 
kaynaklar sayesinde zenginleşmiş olan sanayileşmiş 
ülkeler, şimdi dünyaya, genellikle büyüme hızının 
düşürülmesini öğütlüyorlar. Bu öğüde uyarak bü
yüme hızım elbette biz düşürecek değüiz; ama doğal 
kaynaklarımızı ve zenginliklerimizi daha iyi koru
mamız ve geliştirmemiz gerektiği de bir gekçektir. 

öte yandan, bugün uluslararası ekonomik gün
demde güncel bir konu olarak yer alan, dünya ener
ji bunalımını da aslında bu çerçeve içinde değerlen
dirmek doğru olur. Tüm kaynaklar gibi, enerji 
kaynaklarının da, özellikle bugün gelişmişliği bili
nen ülkelerce sorumsuzca sömürülmesidir bu buna
lımın temelinde yatan. Şimdi dünya bu nedenle ye
ni enerji kaynakları arayışı içindedir. Esasen ülke
mizin de temel sorunlarından biri olan enerji ko
nusundaki bu arayışları yakından izlemek ve değer
lendirmek de, kanımızca var olan kaynaklarımızı 
en iyi biçimde kullanmak kadar önem taşımaktadır. 

Hiç kuşkusuz aynı şeyi teknoloji alanında da 
söylemek gerekir. Dünyayı, gelişmiş ülkelerle, ge
lişme yolundaki ülkeler diye ikiye ayıran ve geliş
miş ülkelere bugünkü üstünlüklerini sağlayan temel 
etkenin teknoloji olduğu şimdi açıkça ortadadır. 

Nitekim, ellerinde bulundurdukları teknoloji 
tekeli dolayısıyla, çok uluslu şirketler de çağımıza 
«çok uluslu şirketler çağı» dedirtecek kadar ileri 
gitmişler ve dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinden sonra 
üçüncü büyük ekonomik güç haline gelmişlerdir. 

Artık şunu herkes bilmelidir ki, ekonomik alan
da dışa olan bağımlılığın azaltılması da, sağlıklı 
bir gelişme sürecinin sürdürülmesi de, yeni tekno
loji üretiminde ve dışarıdan alman teknolojilerin 
ülke koşullarına uyumunda göstereceğimiz çabaya 
bağlıdır. 
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Bu konular dışında Türkiye, dünyada yeni bir 
para sistemi ve daha geniş anlamıyla yeni bir eko
nomik düzen kurulmasıyla ilgili çalışmaları da ya
kından izlemek durumundadır. Programında belir
tildiği gibi Hükümetimiz, dünyada hakça bir dü
zen kurulabilmesi için ilgili ülkelerle işbirliği yapa
rak, bu konularda her türlü çabayı harcamaktan ge
ri kalmayacaktır. 

Sayın Başkan, dünya ekonomisinin genel gö
rünümü hakkındaki bu kısa açılamadan sonra, şim
di de Türk ekonomisinin bugünkü durumunu ana-
çizgileriyle ortaya koymak ve Yüce Meclisin bilgi
sine arz etmek istiyorum. 

Bu konuda yapılan en nesnel, en iyi niyetli de
ğerlendirmeler bile, ekonomimizin içe ve dışa dönük 
tüm yönleriyle ağır bir bunalımın içinde olduğunu 
göstermektedir. 

Görülmemiş boyutlara varmış hızlı bir enflasyon
la, toplumsal barışı zedeleyecek noktaya yaklaş
mış kaygı verici bir işsizliğin, dış âlemdeki say
gınlığımıza gölge düşürecek ölçülere ulaşmış dış 
ödeme güçlükleriyle, döviz dar boğazının, enerji 
kıtlığı yanında mal yokluğu ve kıtlıklarının, ihti
kârın, karaborsanın ve her türlü spekülatif bekleyiş
lerle beslenen bir kararsızlığın ve güvensizliğin gide
rek artması bu ağır bunalımın en açık kanıtlarıdır. 

Sürekli bir sorun erteleme politikasıyla sakat, sa
vurgan ve sorumluluktan uzak tutum ve uygulama
ların yarattığı bu çok yönlü bunalım ortamında üre
tim ve yatırım faaliyetleri yer yer gerileyerek bazı 
sektörlerde durma noktasına gelmiş bulunmaktadır. 
Kamu maliyesi alanında ise sonuna dek zorlanarak 
kullanılan olanaklar yüzünden, kaynaklar hemen 
hemen kurumuş, dış ödemeler gibi iç ödemeler de 
zamanında yapılamaz hale gelmiştir. 

İçeride ve dışarıda en yakın gözlemlerle de doğ
rulanan bu ağır bunalımın boyutlarını bazı sayısal 
göstergeler açıkça ortaya koyacak niteliktedir. 

Yıl sonları itibarıyla 1976 yılından 1977 yılma 
kadar olan dönemde, 1977 yılı içinde, toptan eşya 
fiyatlarının % 36,1 oranında arttığı görülmektedir. 
Geçinme endekslerindeki artış ise bunun da üstün
dedir. Ankara geçinme endekslerindeki artış 1976 
yılında 14,1 iken, 1977 yılında °/0 42,3 olarak gerçek
leşerek, yaklaşık üç kat artmıştır. İstanbul'da ise 
1976 yılında % 19,3 olan artış 1977 yılında % 46,8'e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Hayat pahahlığındaki artışın, endekslerin ifade 
ettiğinden daha çok olduğuna kuşku yoktur. Çünkü, 

söz konuşu endekslerde, karaborsa konusu olarak 
resmi fiyatların çok üstünde satılan mallar, resmi fi
yatlarıyla yer almakta ve yine hayat pahalılığının en 
önemli öğesi olan kiralar da, bilindiği gibi ge
çinme endekslerinde yer almamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından toplanan 
ve yayınlanan tüketici fiyatlarına dayalı istatistikler 
de, önceleri yalnız büyük kentlerde yakınma konusu 
olan hayat pahalılığının şimdi yurt düzeyinde yaygın 
bir hale geldiğini ve böylece yeni bir boyut kazan
dığım göstermektedir. Nitekim, bu istatistiklere göre 
tüketici fiyatlarındaki artışlar İzmir'de % 38, Ada-
na'da % 48 Antalya'da % 38, Bursa'da % 35, 
Diyarbakır'da % 36, Erzurum'da % 41, Eskişe
hir'de % 47 ve Ordu'da da % 46 olmuştur. 

Geçen yıl içinde görülen ve geçmişte benzeri ol
mayan bu fiyat artışları, özellikle dar ve değişmez 
gelirli geniş halk yığınlarının geçim koşullarını daya
nılmaz hale getirirken, öte yandan da, sürekli ola
rak spekülatif bekleyişleri kamçılamıştır. Bu bakım
dan enflasyon hmnın yavaşlatılması ve spekülatif 
bekleyişlerin giderilmesi, ekonomimizin en ivedi ve 
en önemli sorunları arasında yer almaktadır. 

İçe ve dışa "dönük yönleriyle olağanüstü önemli 
bir sorun haline dönüşmüş bulunan dış ödemeler 
dengesi sorununa gelince: 1974 yılında, dünyada 
petrol fiyatlarının dört katı kadar artırılmasıyla or
taya çıkan yeni durumdan ekonomimizin de olum
suz yönde etkilendiği ve esasen yapısal olan ödemeler 
dengesi sorununun daha da ağırlaşmak eğilimine gir
diği biliniyordu. Bu açık gerçeğe karşın, hayati 
önem taşıyan bu alanda tam bir başı boşluk egemen 
olmuş ve savurgan bir tutumla, yanlış bir dış borç
lanma uygulaması., ekonomimizi şimdi karşı karşıya 
bulunduğu döviz dar boğazına sürüklemiştir. Bu 
çerçeve içinde, dışa bağımlı ve çarpık bir sanayiin 
gereksinmeleri yanında, tümüyle aracı ve ithalatçıyı 
gözeten bir dış ticaret politikasının yol açtığı ye 
beslendiği spekülatif eğilimlerin de baskısıyla, itha
latımız son yıllarda hızla artmıştır. Nitekim, 1976 
yılında 5 129 000 000 dolar olarak gerçekleşen dış 
tınılarımız, 1977 yılında % 13 artarak, 5 796 000 000 
dolara yükselmiştir. Buna karşılık, artırılması yo
lunda son yıllarda hiç bir anlamlı çabanın gösteril
mediği ihracatımız ise, 1976 yılında 1 960 000 000 
dolardan, 1977 yılında 1 753 000 000 dolara düşerek 
% 10,5 gerilemiş bulunmaktadır. 

Bu talihsiz gelişmelerin sonucunda 4 043 000 000 
dolara ulaşan dış ticaret açığımız, bugüne değin kar-
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sıkışılan en büyük açıktır, öte yandan, söz konusu 
açığın gayri safi milli hasıla içindeki oram da % 9,5 
gibi kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. 

İşçi dövizlerimizin, 1976 yılında olduğu gibi, 1977 
yılında da 1 milyar doların altında kalması, dış öde
meler alanındaki güçlükleri artıran öteki bir etkendir; 
fakat bu alanda asıl ve gerçek sorun, dövize çevrile
bilir mevduat uygulamasıdır. Kısa vadeli ve yük
sek faizli bir dış borçlanma niteliğinde olan bu uygu
lama çerçevesinde ülkemize gelen - dövizleri şimdi, 
ödeme dönemine girmiş bulunuyoruz. 

Buna, Merkez Bankasının 550 milyon doları bu
lan kısa vadeli banker kredilerini de eklemek gerek
mektedir. Başka bir çözüm bulunmadığı takdirde, 
gerek DÇM'lerin, gerek bu kıredilerin büyük bir 
bölümünün, bu yılın ilk 3 ayı içerisinde ödenmesi 
zorunluluğumla karşı karşıyayız. 

Ayrıca, Merkez Bankasının, dış ödemeleri zama
nında yerine getirilmemesi nedeniyle 1977 Şubatın
dan bu yana bekleyen transferler de 2 600 000 000 
dolar gibi olağanüstü büyük bir rakama ulaşmıştır. 

Öte yandan, döviz dar boğazım aşmak için baş
vurulan kredili ithalat kabul kredisi ve mal karşılığı 
ithalat gibi palyatif uygulamaların ortaya çıkardığı 
taahhütler de zamanında yerine getirilemediğinden, 
ithalatta da önemli tıkanıklıklar belirmiş ve hepsinden 
önemlisi, mali alanda uluslararası saygınlığımıza 
ciddi surette gölge düşmüştür. 

Özetlemek gerekirse, şimdi Türkiye, birikmiş dış 
taahhütleriyle, artmakta olan dış borçlarına ve itha
latına karşı, rezervleri sorumsuzca eritilmiş, dış 
ödeme yaknakları kurutulmuş bir ülke görünümünde
dir. Bu görüntü, dışarıda kuşku yaratırken, içeride. 
de hızlı enflasyonla birlikte bugünkü kararsızlık ve 
güvensizlik ortamının doğmasına yol açmış ve bu 
ortam içinde yer yer mal kıtlığı başlamıştır. 

Bu kısa açıklamalar döviz dar boğazının ne denli 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
döviz dar boğazının açılması da ekonomimizin bugün 
en önemli ve en ivedi sorunları arasında yer almak--
tadır. 

Kuşku yoktur ki, döviz dar boğazından, ithalatta
ki tıkanıklıktan ve mal kıtlığından etkilenen yalnız 
tüketici değildir. Bu alandaki güçlükler enerji dar 
boğazıyla birlikte, üretim, yatırım ve yatırım faali
yetlerini de geniş ölçüde aksatmış bulunmaktadır. 
1976 yılında kamu yatırımlarında % 70 olarak he
saplanan gerçekleşme oranının, 1977 yılında % 65 
olarak gerçekleşebileceği hesaplanmaktadır. Bu nok

tada hemen eklemek gerekir ki, bu oranlar fiziksel 
gerçekleşmeleri değil, projelerle ilgili olarak yıl için
de yapılan ödemeleri göstermektedir ve fiziksel ger
çekleşmeler bu oranın daha çok altındadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının, önemli projelerin 
gerçekleşmesini içeren Aralık 1977 tarihli raporuna 
göre, tümüyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yük
lendikleri ve yürütmekte olduktan 98 önemli proje
nin, eylül ayı sonu itibarıyla gerçekleşmesi, ortalama 
olarak % 28'dir. Bu oran kamu yatırımlarında du
rumun ne derece kaygı verici olduğunu açıklayacak 
niteliktedir. 

Öte yandan, Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği tarafından yapılan ve yayınlanan incelemeler, 
özel sektör yatırımlarında da bir duraklamanın ve 
azalmanın ortaya çıktığım göstermektedir. Bu ince
lemelere .göre, geçen yılda özel sektör yatırımlarının, 
1976 yılı mutlak değerinin altına düştüğü ve bu arada 
lastik, plastik, demir - çelik, elektrik makineleri, kâ
ğıt, deri, dokuma ve gıda dallarında bu düşmenin 
%10 ilâ % 48 gibi ciddi boyutlara ulaştığı görül
mektedir, Böylece yatırımlardaki gerileme de, eko
nomik alanda karşı karşıya bulunduğumuz öteki 
sorular arasında önemli bir yer almaktadır. 

İstihdam alanında da aynı durumu görüyoruz. 
Geçmiş yıl içinde işsizlik ülkemizde görülmemiş bo
yutlara ulaşmıştır. Eldeki verilere göre şimdi 
Türkiye'de aktif nüfusun % 20'si açık ya da örtülü 
işsizdir, öte yandan çalışmak isteyip de iş bulama
yanlara, şimdiye dek bir işte çalışacağı halde, yatı
rımlardaki ve üretimdeki duraklamalar nedeniyle 
son zamanlarda işinden olanların, yani çalışırken iş
siz kalanların da eklenmesiyle istihdam sorunu daha 
da ağırlaşmakta ve büyük bir toplumsal gerilim ve 
kaygı kaynağı oluşturmaktadır. 

Bütün bu gidişin sonuçları gayri safi milli hâsılat
ınızda da kendini açıkça göstermektedir. 1977 yılı
nın 9 aylık verilerine göre yapılan hesaplara göre, 
gayri safi milli hâsılamızdaki artışın % 5 dolayında 
olacağı hesaplanmaktadır. Bu 1966 yılından bu yana 
kaydedilen en düşük gelişme hızıdır. Son yıllarda 
rekor düzeylere ulaşan tarımsal ürünlerin katkısıyla 
% 7 dolaylarında dolaşan gayri safi milli hâsıla ar
tış hızı, 1977 yılında tarımsal üretim bir önceki yıla 
bakışta büyük bir artış göstermeyince, biraz önce arz 
ettiğim düzeye düşmüştür. 

Enerji yetersizliği ve ara malları alanındaki güç
lükler nedeniyle, gerek özel sektörde, gerek kamu 

] sektöründe kapasite kullanımında önemli düşmeler 
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olmuş ve 1977 yılında sanayi sektöründeki katma de
ğer artışı °/0 6,9'da kalmıştır. Bu oran, son 5 yılın 
en düşük sanayi gelişme hızıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böylece eko
nomimizin 1977 sonu itibariyle genel görünümü de, 
ilgili istatistikleri de değerlendirerek Yüce Heyetini
zin bilgisine sunmuş bulunuyorum. 

Bir özetleme yapmak gerekirse, şunu eklemek 
isterim ki; buraya kadar arz ettiğim sorunlar, 1977 
yılında ortaya çıkmış olmakla birlikte, giderek yo
ğunlaştığı ve ağırlaştığı için asıl etkilerini 1978 yılın
da gösterecek niteliktedir, 

Bu nedenle, 1978 yılının olanaklarının, bir çok 
alanda daha 1977 yılı içinde yenilmiş ve tüketilmiş 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Şimdi 1977 bütçe uygulaması hakkında da kısaca 
bilgi sunmak ist iyonun: 1977 mali yılı Bütçesi, bilin
diği gibi Yüce Meclislere; «Cumhuriyetin en büyük 
bütçesi; hizmet gücü en çok olan bütçe ve denk olan 
bir bütçe» olarak sunulmuştu. Eldeki veriler, bu büt
çenin bu iddiaların aksine olarak büyük bir açıkla 
kapanacağım ortaya koymaktadır. 

Nitekim, yeni Hükümet işbaşına geldiği zaman 
yani 5 Ocak 1978 tarihinde Devletimizin bütçe uygu
laması dolayısıyla 17 445 000 000 liralık borcu ile 
karşılaşmıştır. Özellikle belirtmek gerekir ki, bunlar 
Devletin düzenli borcu değil; fakat bütçe uygulama
sında kuruluşlara, kişilere ve müteahhitlere yaptıkları 
hizmet karşılığında yerine getirilmesi gereken öde
melerdir. Bütçenin gereklerini yerine getirmede Hazi
nenin karşılaştığı güçlüklerin boyutunu daha somut 
ve anlamlı biçimde ortaya koymak bakımından geç
miş yıllara ait konu ile ilgili rakamlar karşılaştınhr-
sa, görülen durum şudur ki; daha önceki yıllarda bu 
miktar 300 milyon, ya da en çok 6 milyar civarında 
kalmıştır. 1977 yılında görülen bu büyük artış, bu 
bütçenin yıl sonunda da şimdiye kadar olanların çok 
üstünde bir açıkla sonuçlanacağım kanıtlamaktadır. 

Elimizdeki bilgiler, başlangıçta 225 milyar lira 
olarak Yüce Meclislerde onaylanmış olan bütçenin, 
kendi içindeki otomatik mekanizmaların işlemesi so
nucunda, yıl sonunda ödenek olarak 230 milyar lira
ya varacağım, harcamaların 230 milyar lira dolayın
da gerçekleşeceğini ve Devlet gelirleri de 200 milyar 
dolayında kalacağı için, bu bütçenin tümü ile 25 - 30 
milyar lira civarında bir açıkla sonuçlanacağım gös
termektedir. 

Bütçenin bu durumu, hiç şüphesiz ki, ülkemizde 
geçen yıl içinde yaşanılan enflasyonun başlıca kay

naklarından biri olmuştur. Bu durumu, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinde de görüyoruz ve elimizdeki he
saplar, geçen yıl hazırlanan program çerçevesinde tüm 
ihtiyaçların karşılamasını öngören ve ayrıca açık ve
rilmeyeceği bildirilen bu teşebbüslerin, 1977 yılı zara
rının 28,5 milyar lira civarında oluşacağını ortaya 
koymaktadır. 

Devlet bütçesi yanında, Kamu iktisadi Teşebbüs
leri de böylece Türkiye'nin enflasyonun ikinci bir 
kaynağı olarak geçen yıl içinde işlemlerini sürdür
müşlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de 1978 
mali yılı Bütçesi hakkında Yüce Heyetinize bilgi sun
mak istiyorum. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, bizden 
önce hazırlanarak Parlamentoya sunulmuş bulunan 
1978 mali yılı Bütçe Kanun tasarısı, Bütçe Karma 
Komisyonunda tüm sayın üyelerin olumlu katkıları 
ile büyük ölçüde Hükümet programı doğrultusunda 
yeni bir yön ve içerik kazanmış bulunmaktadır. 

Tasarı bu şekilde değişik bir kimliğe bürünürken, 
yeni hedeflere de yönelmiştir. Bu hedeflerden biri ve 
en önemlisi enflasyon hızının yavaşlatılmasıdır. Bu 
amaçla bütçe ödenek rakamları geçen yıllara bakışla 
daha dengeli tutulmuş ye özellikle kamu harcama
larında tasarrufa özen gösterilmiştir. Uygulama sıra
sında bütçenin bugünkü büyüklüğü korunabildiği 
takdirde, bu bütçe ile giderek hızlanan enflasyonun 
yavaşlatılabileceğini şimdiden ifade edebiliriz. 

Şu noktayı belirtmek istiyorum ki, 1978 yıh büt
çesi, koşulların elverdiği ölçüde bir tutum bütçesi, 
savurganlıkla savaş bütçesi görünümündedir. 

Bunlarla birlikte, bütçenin hizmet gücü ve sos
yal içeriği de genişletilmiştir. Bir yandan kırsal alan
lara, öte yandan de kentsel alanlara hizmet götüren 
bakanlık ve kuruluşların ödemelerinde bu amaçla 
önemli artışlar yapılmış bulunmaktadır. Devlet yol
ları ve il yollan yapım ve onarımı için, Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesinde öngörülen ödenek top
lamı 2 310 000 000 lira artırılmıştır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinde, 
köy yolları ve köprüleri yapımı ile, köyün su hizmet
leri ve köy kooperatifleri için öngörülen ödeneğe de 
1,5 milyar lira eklenmiştir. İmar ve İskan Bakanlığı 
bütçesinde aynı yönde yapılan ödenek artış toplamı 
916 milyon liradır. 

Ayrıca, büyük belediyelerin içmesuyu sorununun 
çözümlenmesine katkıda bulunmak üzere Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine 500 milyon lira ek-
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lenmiştir. Bundan başka, Turizm ve Tanıtma, Ada
let ve Çalışma bakanhkları ile, Toprak ve İskan İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçelerine önemli sayılacak ölçüde ödenek 
eklendiği gibi, yeni kurulan Yerel Yönetim Bakan
lığı ile, İşletmeler Bakanlığı için de gerekli ödenekler 
bütçeye konulmuş bulunmaktadır. 

Öte yandan, köy okulları yapımı için Milli Eği
tim Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödenek 400 mil
yon lira artırılmıştır. Aynı şekilde üniversiteler büt
çelerine 564 milyon liralık ödenek eklendiği gibi, 
üniversite gençliğinin burs ve kredi sorunu da ele 
alınmış, bir yandan krediler arasındaki farklar gide
rilirken, öte yandan da burs olanakları tüm istemleri | 
karşılayabilecek Ölçüde genişletilmiştir. Bütçede ön
görülen ödenek bu amaçla 500 milyon lira artırılmış 
bulunmaktadır. 

Böylece 90 bin dolayında olan kredi kullanan öğ
renci sayısı 1978 yılı içerisinde 125 bine yükselmiş 
olacaktır. 

Halka götürülen hizmetlerde Bütçe Karma Ko
misyonunda yapılan değişikliklerle sağlanan artışlar 
yanında, Hükümet Programında da öngörüldüğü üze
re, dar ve değişmez gelirlilerin hızlı enflasyonla ağır
laşan yüklerini hafifletmek anlayışı içinde, kamu gö
revlilerine uygulanan katsayı da 12'den 14'e yüksel
tilmiştir. Bu yükselmeden, kamu görevlilerinden baş
ka, emekliler, dul ve yetimlerle, 65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, güçsüz ve kimsesiz olanlar da yararlanacak
tır. Katsayı artışının gerektirdiği ödenek 20 milyar 
lira olarak bütçede yer almaktadır. Ayrıca vatani hiz
met tertibinden aylık alanların durumları da, son kez 
Bütçe Komisyonunda yeniden ele alınmış ve bu alan
da da belli ölçüde bir artış kabul edilerek, bunun için 
de bütçede gerekli düzeltmeler yapılmış bulunmakta
dır. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişiklik
lerde, önemi nedeniyle yatırımlar üzerinde aynca du
rulmuş ve bu ödeneklerde herhangi bir kısıntı ya
pılmamasına özen gösterilmiştir. Bu anlayış içinde 
üretken yatırımlara ağırlık verilirken, ekonomimizin 
darboğazlarından birini oluşturan enerji sorunu özel 
bir önemle ele alınmış ve Maliye Bakanlığı bütçesin
deki geniş fon olanaklarında, ilgili kuruluşların bu 
alanda ileride doğacak ödenek ihtiyaçlarını karşılaya
cak düzenlemeler yapılmıştır. [ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada bir nok
tayı da izninizle belirtmek isterim : «Bütçe Karma 
Komisyonunda, bütçe tasarısı üzerinde ödeneklerin | 

dağılımında, yukarıda anaçizgileriyle arz ettiğim de
ğişiklikler yapılırken, aynı zamanda tasarıdaki Ana
yasaya aykın hükümlerin ayıklanmasına da özen 
gösterilmiştir. 

öte yandan, bundan önceki Hükümetin özelliği 
I nedeniyle bütçenin yapısında ortaya çıkan ve giderek 

büyük boyutlara ulaşan sapmalar da, bütçe uygula
malarında birlik ve tek örnekliğin sağlanması ama-

I cıyla bu kez giderilmiştir. Bu çerçeve içinde Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde bulunan fonlardan, 

I doğrudan doğruya o bakanlıkla ilgili olmayanlar Ma-
I liye Bakanlığı bütçesinde aynı adla yer alan fonlarla 

birleştirildiği gibi, öteki bazı bakanlık bütçelerinde de 
ödeneklerin tek elden yönetilmesi amacıyla aynı yön-

I de değişiklikler yapılmıştır. 

Son olarak, 1978 mali yılı bütçesinde öngörülen 
bir yeniliği de burada arz etmek isterim. Bütçe kanu
nu tasarısına, Bütçe Karma Komisyonunda eklenen 
bir hükümle, Hükümet Programında öngörüldüğü 
üzere, belediyelerin 31 . 12 . 1977 tarihi itibarıyla 
Hazineye olan tüm borçlarının silinmesi kabul edil
miştir. Bu suretle, yerel kamu hizmetleri alanında yü
kümlülükleri giderek artan bu kuruluşların mali güç
lüklerden kurtarılmalarına önemli ölçüde bir katkıda 

i bulunmak olanağı doğmuştur. Yapılan ilk hesaplama
lara göre, bu hükmün yasalaşarak uygulanmasına ge
çildiğinde, belediyelerin 10 milyar dolayındaki borcu 
silinmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü gibi 
şimdi önümüzde bulunan bütçe, artık daha önce Par
lamentoya sunulmuş olan bütçe değildir. Bütçe Kar-

| mâ Komisyonunda yapılan değişikliklerle yapı ve içe
rik bakımından yeni boyutlar kazanmış ve bütçede 
öngörülen hizmetlerin dağılımında önemli değişiklik-

I 1er olmuştur. 

Bilindiği gibi geçmiş yıllarda, asıl yasalarda yer 
alan hükümlerin bütçe kanunu ile uygulanmasının bir 
süre için durdurulması, ya da kısıtlanması âdeta bir 
gelenek haline gelmişti, önünüzdeki bütçe tasarısı bu 
tür uygulamalardan geniş ölçüde arınmış bulunmak
tadır. Bu çerçeve içinde yer alan değişiklikler arasın
da, belediyelerin devlet gelirlerinden aldıkları pay
ların işlerlik kazanması ve geri kalmış bölgelerdeki 
kamu görevlilerinin ortaöğrenim çağındaki çocukla
rının, pansiyon giderlerine Devletin katkısıyla ilgili 
düzenlemeler ile ortak trafik fonu ve deprem fonu 
zikredilebilir. Bu düzenlemelerin gerektirdiği 750 mil
yon liralık ödenek ilk kez bütçemizde yer almaktadır. 
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Biraz önce anaçizgileriyle açıkladığım bu değişik
liklerle 1978 ydı Bütçesine Hükümet Programı doğ
rultusunda yön verilirken, şurasım Önemle belirtmek 
isterim ki, ülkemizin hızlı bir enflasyon içinde bulun
duğu dikkate alınarak, kamu harcamaalnnm belli bir 
düzeyde tutulmasına büyük özen gösterilmiştir. 

Nitekim, Yüce Meclislere önceki Hükümet ta
rafından 260 milyar lira olarak sunulan bütçe, 
Bütçe Karma Komisyonundaki değişikliklerden son
ra % 2,4 gibi çok küçük bir oranda artarak 
266 358 494 000 lira olarak bağlanmış bulunmak
tadır. Bu haliyle 1978 Yılı Konsolide Bütçe öde
nekleri, 1977 yılının 225 811 000 000 liralık büt
çesine bakışta % 17,9 oranında bir artış ifade et
mektedir. Bunun önemli bir bölümü açık finans
manla karşılanan ve bu nedenle enflasyonu körük
leyen daha önceki yıllar bütçelerine bakışta, olduk
ça mütevazi sayılacak bir artış olduğu ortadadır. 
Yürürlükteki yasalara göre sağlanabilecek normal 
devlet gelirleri sınırlı olduğundan, yasalarda yapı
lacak değişikliklerle sağlıklı biçimde ek kaynaklar 
sağlanıncaya" dek bu kaçınılmaz bir zorunluluk ola
rak görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe kadar 
hükümetlerde bütçeyle birlikte uygulamaya konulan 
politikalar da önemlidir. Yeni bir iktidarın oluştu
ğu bir sırada bu nokta, takdir Duyurulacağı gibi, 

- ayrıca önem taşımaktadır. Bu nedenle şimdi de 
kısaca 1978 mali yılı içinde Hükümetimizin bu büt
çeyle birlikte uygulamaya konulacak politikaları 
hakkında da bilgi arz etmek istiyorum. 

Hükümet Programında, bilindiği gibi, ekono
mik, man' alanda uygulanacak politikaların ana-
hedefi, enflasyon hızının yavaşlatılması ve planlı 
kalkınma kurallarına uygun bir ortam içerisinde sağ-

- hkh bir gelişme sürecinin başlatılması olarak sap
tanmış ve ekonominin uzun dönendi hedefleri de 
dikkate alınarak onarılacağı öngörülmüştür. 

Bu onarım programı çerçevesinde Hükümet ge
lir ve harcama alanında, para kredi alanında, dış 
ödemeler dengesi ve dış ticaret alanında, tasarruf 
ve yatırımlar alanında yeni politikalar oluşturmak 
ve bunları biraz önce de arz ettiğim gibi bütçeyle 
birlikte uygulamak kararındadır. 

Hükümetin yeni bir yaklaşımla hazırlamakta 
' olduğu ve birbiriyle uyumlu bir biçimde uygulan
masına büyük önem verdiği bu politikaları, bütçe
yi değerlendirmek durumunda bulunan Yüce Heyeti
nize anaçizgileriyle şöylece sunmak istiyorum: 

önce şunu tekrar arz etmek isterim ki; tüm bu 
politikaların temel amacı, önce ekonomide kötü
ye gidişi durdurmak ve bunu yaparken, aynı za
manda ekonomiye bir çeki düzen vermek ve niha
yet sağlıklı bir gelişme sürecini başlatmak ve sür
dürmek olarak görülmektedir. 

Bu çerçeve içinde birinci önceliği alan hedef, 
hiç kuşkusuz enflasyon hızının yavaşlatümasıdır. 
Hükümet Programında da belirtildiği gibi, bugün 
enflasyon, esasen dengesiz olan gelir dağılımını 
daha kötüleştirerek geniş halk topluluklarını yoksul
luğa sürüklerken, aynı zamanda plansız ve prog
ramsız uygulama ile birlikte kaynak dağılımını da 
büyük ölçüde saptırmış bulunmaktadır. 

önümüzdeki ivedi sorunlardan biri de, hiç kuş
kusuz döviz darboğazının giderilmesidir. Daha ön
ce de açıkladığım gibi, bu alanda ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu güçlükler, alışılmış boyutların 
çok üstündedir ve bu yüzden üretim ve yatırım 
alanındaki duraklamalar ve gerilemeler yanında tü
müyle bir karamsarlık ortamı olmuştur. Bu nedenle 
Hükümetiniz, bu bunalım ortamına egemen olan 
karamsarlığın ye belirsizliğin yerine, süratle kura
cağı bir güven ortamında, yanımı ve üretim faali
yetlerinin sürekli bir kararhhk içinde gelişmesine 
büyük özen göstermektedir. 

Yine Hükümet Programında öngörüldüğü üzere, 
artık ekonominin yükünü taşıyamaz hale gelmiş bu
lunan, başta enerji olmak üzere, tüm altyapının 
da geliştirilmesi, temel hedeflerden biri olarak kar
şımızda bulunmaktadır. Bu hedef ve amaçların 
gerçekleştirilmesinin, her şeyden önce geniş ölçüde 
ihmal edilmiş bulunan mali kaynakların yeniden 
canlandırılmasına bağlı olduğu bir gerçektir. Bu 
nedenle Hükümetimiz, kamu gelirlerini, sağhkh 
kaynaklardan ve adaletli bir biçimde artırırken, öte 
yandan her türlü savurganlığı önlemek kararındadır. 

Bürokrasinin alışkanlıklarından hükümet etme an
layışından ve nihayet yasalardan ileri gelen ve her 
düzeyde bugün ülkemizde çok yaygın bir şekilde 
örneklerine rastlanan savurganlığı önlemek için alı
nacak tedbirler, önlemler bir yetki kanunu çerçevesi 
içinde Hükümetçe efe atanmış bulunmaktadır. Bu 
tasarı önümüzdeki günlerde Yüce Meclislere sunul
muş olacaktır. 

Kamu gelirlerinin artırılması sorunu ise aslmda 
çok yönlü bir konudur. Sorunu ortaya kamu ge
lirlerinin artırılması biçiminde koymakla birlikte, 
bunu yalnızca kamunun harcamalarım sağhkh kay-
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naklara dayandırmaktan ibaret saymıyoruz. Bu çer
çeve içinde, aynı zamanda vergi adaletinin ve vergi 
dağılımının iyileştirilmesini, kaynak tahsisinin plan
lı kalkınma kurallarına göre yönlendirilmesini ve 
üretken etkinliklerin özendirilmesini sağlayacak yeni 
bir düzenlemeyi amaçlıyoruz. I 

Vergi yasalarında işte bu anlayış içinde değişik
lik yapmak üzere başlatılmış bulunan çalışmalar, en 
kısa süre içinde sonuçlandırılarak Yüce Meclislerin 
onayına sunulacaktır. Bunun yanında vergi yöne
timi, vergi denetimi ve vergi yargısı alanlarında da, 
bir yandan vergi kayıplarım ve kaçaklarını önleye
cek, öte yandan da mükelleflere belirli kolaylıklar 
sağlayacak yöndeki çalışmalarımız, kuşkusuz vergi 
gelirlerinin artmasına önemli katkılarda bulunacak- I 
tır. 

Konuya aynı zamanda gelir dağılımının iyileşti
rilmesi ve vergi adaletinin gerçekleştirilmesi açı
sından da yaklaşan yeni Hükümet, vergi sistemini tü
müyle bu açıdan da ele almış bulunmaktadır. Son 
yıllardaki hızh enflasyonun etkisiyle vergi sistemi
miz birçok bakımdan tümüyle geçerliliğini yitirir
ken, vergi adaletsizliği de giderek görülmemiş ölçü
de artmıştır. Aynı nedenle muafiyet ve istisnalar an
lamını yitirmiş, vergi oranları ise işlevini yapamaz I 
hale gelmiştir. 

Bütün bu amaçla yapılacak değişiklikler yanında, 
yine önemli bir konu olarak karşımızda bulunan en 
az geçim indirimi de, yapılan çalışmalar içinde yer 
almaktadır ve hazırlayacağımız tasarılar en az ge
çim indiriminin en az ücrete göre ve günün koşulla
rına göre yeniden düzenlenmesini amaçlamaktadır. 

Ülkemizde iç tasarruf açıklarının büyümesi ve 
kaynak tahsislerinin giderek amacından uzaklaşması I 
ve tüm bunların ekonomimiz üzerindeki olumsuz I 
etkileri, Hükümetimizi para - kredi alanında da yeni 
bir politika oluşturma noktasına getirmiştir. Söz ko
nusu politika ile genel olarak ulaşılmak istenilen te
mel amaçlardan biri, Hükümet Programında da ön- 1 
görüldüğü üzere, bir yandan gönüllü tasarrufları ar
tırırken, öte yandan da yine gönüllü bir yoldan sağ
lıksız ve gösterişçi tüketimin yaygınlaşmasını önle
mektir. Faiz alanında yapacağınız yeni düzenleme
lerle tasarruf artırılırken, enflasyon hızının yavaş-
Iatılmasıyla da giderek yaygınlaşan paradan kaçış 
eğilimi önlenmiş olacaktır. 

Kredi alanında ise, öteden beri karşı karşıya bu
lunulan temel sorun, kredilerin gerçek gereksinme 
sahipleriyle üretken alanlara, özelikle kalkınma plan- l 

I lan ve yılhk programlardaki önceliklere yönlendiril
mesi sorunudur. Kredi politikamızın öteki temel 

] amacı da, bu anlayış içinde alacağımız önlemlerle 
küçük çiftçiyi ve esnafı aracının ve tefecinin sömü
rüsünden kurtarmak ve kredileri gerçek gereksinme 

I sahiplerine yöneltmektir. Bu alandaki yeni düzenle
meler de, bu bütçe ile birlikte uygulamaya konula
caktır. 

Gelir - harcama ve para - kredi alanlarında ol
duğu gibi, Hükümetiniz yatırımlar alanmda da yeni 
bir politika izlemek kararındadır. 

I Ekonomimiz hızlı bir enflasyon dönemine girdi
ğinden beri, günlük kaygıların arasında üzerinde ye
terince durulmayan konulardan biri ve belki de baş-
hcası yatırımlar konusudur. Plansız ve programsız 

I uygulamaların egemen olduğu bir ortamda, son za
manlarda, «kalkınma hızı gerçekçi düzeye indirilme
lidir» diyerek üstü kapalı bir biçimde yatırımların 
azaltılmasını öğütleyenler bile olmuştur. Ne var ki, 
yatırımları savsaklayanlar da, üstü kapalı bir biçim
de yatırımların azaltılmasını isteyenler de Türkiye'
nin en değişmez gerçeğini gözden kaçırmaktadırlar. 
Bu gerçek de şudur: Öteki sorunlar yanında, Türk 
ekonomisinin temel sorunlarından biri de planlı ve 
dengeli bir biçimde yatırım ve üretimi hızla artırmak 
olduğudur. 

Konuya bu anlayış içinde yaklaşan Hükümeti-
I niz, yatırım alanında hayalci ve gösterişçi, dolayı

sıyla savurgan yatırım politikası yerine, ülkemizin kı
sa ve uzun dönemli gelişme yönlerini ve hedeflerini, 
özellikle geniş halk yığınlarının gerçek gereksinme
lerini dikkate alan akılcı, gerçekçi ve tutumlu bir 
yatırım politikası oluşturmaktadır. Böyle bir politi
kanın gereği olarak, ilk planda enerji yatırımlarına 
öncelik vermeyi uygun buluyoruz. 

Ayrıca, bitme noktasına gelmiş sanayi yatırımla
rı ile ihraç gücümüzü arttıracak yatırımlar yanında, 
darboğaz giderici yatırımlar, bilinen nedenlerle şim-

I di sınırlı olan kaynakların yönetileceği başhca alan -
lar olacaktır. Bu arada geçmişte amacından saptırı
lan teşvik politikalarını yeniden gözden geçirmeyi 

I gerekli görüyoruz. 

öte yandan, yine Hükümet Programında öngö
rüldüğü üzere, küçük tasarrufların oluşturduğu giri
şimlerle, halk ve işçi yatırımlarının özendirilmesi de 
önemle ele alınacak çalışmalar arasında yer almak
tadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce de 
l açıkladığım gibi, dış ödemeler alanında bugün kar-
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şı karşıya bulunduğumuz sorunlar, bu konunun ay
rı bir önem ve özenle ele alınmasını gerektirmekte
dir. 

Bu nedenle dış ödemeler alanındaki çalışmaları
mız, başlıca iki yönde yoğunlaşmaktadır: Bunlardan 
ilki, elimizdeki sınırlı döviz gelirlerini en verimli ve 
en etkili bir biçimde kullanmak; öteki de döviz ge
lirlerini kısa sürede artırmaktır. Yeni dış ticaret re
jimi bu anlayış içinde hazırlanarak uygulamaya ko
nulmuştur. Söz konusu rejimde bu doğrultuda öngö
rülen önlemler, ayrıca teşvik tedbirleriyle uyum 
içinde yürütülecektir. 

Ayrıca, yine bu anlayış içinde dış seyahat öde
meleri, öteki ödemelerle ilgili olarak öngörülen yeni 
düzenlemelerle dün yayınlanarak yürürlüğe konul
muş bulunmaktadır. 

Bunun yanında, önemli bir döviz kaynağı olan 
ve 1974'de 1,5 milyara ulaştıktan sonra şimdi 984 
milyon dolara düşmüş olan işçi dövizleri sorununu 
da yeni bir yaklaşımla ele almış bulunuyoruz. Bu 
yaklaşım çerçevesinde her şeyden, önce yurt dışında
ki işçilerimizin sorunlarına daha yakından sahip çık
mak ve bunların çözümlenmesi için gayret gösterir
ken onların tasarruflarını yurt içine getirmesini sağ
layacak geçici uygulamaları da bir an önce başlat
mak suretiyle, bu andaki gelirlerimizde kısa zaman
da, önemli ölçüde artış sağlayabileceğimize inanıyo
ruz. 

Dış ödemeler- alanında üzerinde önemli durdu
ğumuz bir konu da dış borçlanma ite ilgilidir. Ger
çekçi bir biçimde şunu ortaya koymak gerekir ki, 
Türkiye, ekonomisinin yapısı ve özellikleri nedeniy
le daha bir süre ödemeler dengesi alanında belli 
ölçülerde açıklarla karşı karşıya kalmak durumun
dadır. Ekonomimizin yapısı değişmedikçe ve ger
çek anlamda bir sanayileşmeye paralel olarak ihra
catımız artmadıkça, bu açıkların süreceğine kuşku 
yoktur. O halde Türkiye, sağlıklı bir sanayileşmeyi 
gerçekleştirinceye ve içinde sanayi ürünlerinin payı 
büyük oranlara varan ihracat yapısına kavuşuncaya 
kadar, dış ticaret açıklarını bir ölçüde borçlanma ile 
kapatmak ve bunu yaparken de sağlıklı bir dış borç
lanma politikası uygulamak zorundadır. 

Dış borçlanma zorunluluğu ne denli gerçek ise, 
öteden beri sağlıklı bir borçlanma politikasının oluş
turulmadığı da o denli gerçektir, özellikle son iki 
yd içinde bu alanda izlenmiş bulunan politika, ak
la gelebUecek uygulamaların en kötüsü olmuştur. 
Dünya piyasalarında kredi olanaklarının her zaman-
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kinden çok arttığı, uluslararası kuruluşlardan alına
bilecek kredilerin geçmişe göre daha da önem ka
zandığı bir zamanda, Türkiye, para piyasasından 
çok kısa vadeli ve çok ağır koşullar altında borçlan
mak suretiyle hem kendi kredi olanaklarım zaman 
içinde azaltmış, hem de çok kısa bir zaman soma 
bu kötü borçlanmanın alandan nasıl kalkabileceğini 
düşünme noktasına gelmiştir. 

Nitekim bugün, daha önce de belirttiğim üzere, 
Merkez Bankasının banker kredileri ve öteki borçları 
yanında 1 960 000 000 dolarak kısa dönemli DÇM 
borcuyla karşı karşıyayız. Bunların faizleri büyük 
rakamlara ulaştığı gibi, kur garantisinin beraberin
de getirdiği yük ise, başlangıçta yapılan tahminleri 
de aşmıştır. Türkiye bugün, DÇM'Ierin kur garantisi 
nedeniyle ve bu arada yapılan para ayarlamaları
nın sonucu olarak 11 milyar Iirahk bir ödeme mü-
keüefiyetiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Öîe yan
dan, 1977 yılının son üç ayı içinde yalnızca 110 
milyon dolar DÇM ve öteki kısa vadeli borçlar için 
faiz ödemesi yapılmıştır. 1978 yılında vadelerinin 
dolması nedeniyle 1 100 000 000 dolarlık DÇM'nin 
gitmesi söz konusudur. Bunların ertelenmemesi, ya 
da şu veya bu nedenle, maksatlı ya da maksatsız 
toptan geri gitmesi durumunun ortaya çıkması ha
linde, ödemeler dengesi alanında bugün karşı karşı
ya bulunduğumuz güçlüklerin hangi boyutlara ula
şabileceğini dikkatlerinize arz etmek isterim. 

İşte bu nedenledir ki, Hükümetiniz kesin olarak 
kısa vadeli dış borçlanmalara itibar etmemeye ve 
olabildiği ölçüde, devletten devlete ikili, üçlü ilişki
lerle ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde varolan 
olanaklardan yararlanmaya ve dünya piyasalarındaki 
orta ve uzun dönemli kaynakları değerlendirmeye 
kararlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böylece, 1978 
Mali yıh Bütçesiyle ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullar ve Hükümetimizin uygulamayı öngördüğü 
ekonomik ve maM politikalar konusunda Yüce He
yetinize bilgi sunmuş bulunuyorum. 

Ülkemizin içerde ve dışarda karşı karşıya bu
lunduğu tüm sorunlar üzerinde durmadım. Can gü
venliği, öğrenim ve öğretim özgürlüğü, askıda kal
mış dış sorunlar, çalışma barışının sağlanması ve 
sosyal güvenliğin çalışan tüm kesimlere yaygınlaş
tırılması bu sorunlar arasındadır. Toplumumuzun 
bugün içinde bulunduğu bunalımın nedenini oluştu -
ran ve toplum yaşamıyla kamu yönetiminin her ke
simine yansıyan bu sorunlar, ilgili bakanlıkların büt-
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çelerinin görüşülmesi sırasında kuşkusuz ele alma- I 
çaktır. I 

Açıklamalarıma son vermeden önce, özellikle şu I 
noktayı bir kez daha Yüce Heyetinizin önünde vur- j 
gulamak isterim: Türkiye'nin büyük güçlükler içinde 
bulunduğu ve bu güçlüklerin her şey bir yana, bir 
Hükümetin düşmesine ve yeni bir Hükümetin kurul- I 
masına yol açacak boyutlara ulaştığı ortadadır. An- I 
cak biz kesinlikle inanıyoruz ki, içinde bulunduğu I 
gelişmişlik aşamasının çok üstünde bir bilinç düzeyi
ne erişmiş bulunan halkının sağduyusu ve dayanış
ma gücü, sahip olduğu kaynakların ve olanakları- I 
nın akılcı ve gerçekçi biçimde kullanılması ve cid- I 
di ve sorumluluk duygusuna sahip tüm güçlükleri 
yenmeye kararlı yeni Hükümeti Türkiye'yi en kısa 
zamanda bu çok yönlü bunalımdan düze çıkacak
tır. 

1978 Yılı Bütçesi bu doğrultuda ilk adım olarak I 
önemli bir ödev üstlenmiştir. Böylece halkımızın 
birikmiş özlemlerinin gerçekleşmesi yönünde de bir 
bakıma anlamlı bir aşama olacaktır. Yeni bütçe ve 
onunla birlikte oluşturulan politikalar işte bu umut 
ve inançla uygulamaya konulacaktır. Yüce Heye
tinizin yapacağı değerlendirmeler, bu umutları güç
lendirmek bakımından özel bir önem taşımaktadır. 

Bu inançla yeni bütçenin büyük milletimize ha
yırlı olmasını diliyor ve Yüce Heyetinize derin say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bütçe görüşmeleri Genel Kurulun 

14.2.1978 gün ve 105 nci Birleşiminde alınan karara 
uygun olarak basılıp dağıtılan program gereğince ya-
pılacak'tır. I 

Bütçe tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde 
sîyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar bir-
buçuk saat, kişisel konuşmalar yirnişer dakika ve 
Hükümet adına yapılacak konuşma da birbuıçuk sa
at ile sınıradır. Bütçe tasarısının tümü üzerinde söz 
alan sayın üyeleri okuyorum : 

Gruplar adına söz alanlar : Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın İsmet Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Hayrettin Uysal, Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu adına Sayın Agâh Oktay Güner, 
Mili Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuzüıan 
Asiltürk. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Zeki Eroğlu, Sayın 
SeımJh Eryıldız, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğiu; aley
hinde, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali Sa-
rıoğlu, Sayın Mehmet özutku, Sayın Mehımeit Ĉm J 
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talbaş, Sayın Mustafa Eşrefoğlu; üzerinde, Sayın Ha
lil Karaatlı, Sayın İrfan Binay, Sayın Kemal Doğan, 
Sayın Mehmet Irmak. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İsmet Sezgin; 
buyurunuz efendim. Görüşme süreniz birbuçuk saat. 
(AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, aziz ar
kadaşlarım; 

Ada'et Partisi Millet Meclisi Grupu adına 1978 
Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi sunma
dan önce yüce huzurlarınıza saygılarımı sunuyor ve 
bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. 

'Bu arada da bütçeyi çok kısa bir zaman süresi 
İçerisinde, geceli gündüzM çalışarak inançları doğrul
tusunda değiştiren Bütçe Karma Komisyonunun Sa
yın Başkanı ve değerli üyelerine, bu gayretlerinden 
ötürü de tebriklerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz büt
çenin en belirgin özelliği Demire! Hükümeti tarafın
dan hazırlanıp Meclise sevkediîmesi ve aynı bütçenin 
hiçbir değişikliğe tabi tutulmaksızın Sayın Ecevflt Hü
kümetince benimsenerek müzakerelere esas tutulma
sıdır. 

(Değerli arkadaşlarını, bilindiği gibi 1978 Mali Yıh 
Bütçesi, Türk ekonomİsin'in istikrar içinde gelişmesini 
amaçlamak ve bunu sağlamak için de gerekli mali im
kânları beralberinde getirmektedir. 1978 Mali Yılı 
Bütçesiyle güdülen ekonomi politikasının hedefi, har
camaların dağılımını o şökilde düzenlemektedir ki, 
refahın tabana, öncelikle iktisaden güçsüz zümrelerle 
dağılabflmesini sağlasın. 

11978 mali yılına girerken, Türk ekonomisinin çö
zümlemeyi amaçladığı sorunlarının başında; enflasyon 
hızının düşürülmesi, ödemeler dengesindeki açığın 
azaltılması, tasarruf eğiliminin artması ve işsizlik ora
nının düşürülmesi geliyordu. 1971 yılında başlayan, 
1975 ve 1976 yıllarında yavaşlayan ve belirli neden
lerde 1977'de yükselen enflasyonun hızının azaltılması, 
bu bütçeye verilen en önemli görev idi. 

Türkiye çağdaştır, çağın sorunlarından soyutlana
maz. Dünya, enflasyonist bir sürece girdiğine glöre, 
Türkiye de bundan etkileneceklrir. Kaldı ki, Kıbrıs ve 
sonuçları, Türkiye'deki enflasyonu artırıcı faktörler
den olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi de izleyegel-
diği tutum ile, güvensizliğin her türlüsünü yaratmaya 
çalışmakla bu süreci kamçılamıştır. 
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Görüştüğümüz bu bütçenin, bu amaçla etkili bir 
araç olarak kullanılması, harcama büyüklükleri ve ya
pısının buna göre düzenlenmedi istenmiş ve bütçe 'bu 
büyüklüklerle 30 Kasım günü Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ve onun 1978 yılı Programına uygun 
oîarak Yüce Meclîse sunulmuştur. Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ve 1978 yılı Programına uygun 
olarak hazırlanan bu bütçe, bir önceki yıla göre 
% 12 oranında büyüyen ve konsolide rakamı 260 
milyar Türk lirasını bulan bir bütçe idi. 

Şimdi madalyonun öteki yüzüne geçelim değerli 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanı Sayın Ecevit'in 28 Kasım 1977 günü Miflî-
yet Gazetesinde çıkan demecini birlikte görelim. 

ISayın Eeevit diyor ki : «1 Aralıktan itibaren Cep
he Hükümetinin Anayasayı çiğnemesine yenli bir ör
nek göreceğiz. 1 Aralıkta Meclîse sunacakları bütçe, 
Anayasaya aykırı bir bütçe olacaktır. Eğer o bütçeyi 
getirmekte direnirse Cephe Hükümeti, kendi gayri-
meşruîuğunu ilan etmiş olacaktır.» 

Sayın Genel Başkanlarının arkasından da bütün 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüleri veryan-
sın etmişte*, ıbu bütçeyi kötüleme yarışına girmişler; 
bütçenin yasal dayanaktan yoksun olduğu iddiaları
nı tekrarlamışlardır. Hatta, Sayın Meclîs Başkanımız, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Meclislere su
nulmadan, 1978 Mali Yık Bütçe tasarısını ka'bul etme
mişler, tasarıyı Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nıyla 'birlikte ancak kabul edebileceklerini belirtmiş
lerdir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1978 
yılı Programını rafa kaldırarak 1978 Mali Yılı Bütçe 
tasarısını benimsediklerine göre Şimdi kendilerine 
Soruyorum : Bu bütçelerin yasal dayanağı var mıdır, 
yok mudur? Anayasa ve 91 .sayılı Kanun hükünv 
terine ne olmuştur? (AP sıralarından «"Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

«Plansız bütçe tasarılarını almanı, görüştürmem» 
diyen Meclîs Başkanımız mı değişmiştir? Sayın Eee
vit Hükümeti Anayasayı çiğnemiş midir, çiğnememiş 
mîdir? Gene Sayın Eeevit Hükümeti meşru mudur, 
gayrimeşru müdür? (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Sayın Başbakan bu soruların cevafbını vermelidir. 

(Muhalefette dîduğunuz zaman 'bütçenin yasal da
yanağı olmayacak, her nasılsa iktidara geldiğimiz za
man kendiriizle birlikte bütçe yasal dayanağa kavu
şacak... Bu mümkün müdür? Yani sizlere göre yasal 
dayanak, Halk Partisinin iktidar veya muhalefet ol
masına göre mi değişmektedir? Siz iktidardaysanız 
'bütçenin yasal dayanağı vardır, yok eğer siz iktidarda 

değilseniz bütçenin yasa] dayanağı yoktur. Bu görül
müş şey değildir değerli arkadaşlarım. (AP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Olsa olsa 'bu Cumhuriyet Halk Partisinde görüle
bilir. Cumhuriyet Halk Partisi mantığıdır bu. Bu esa
sen hep böyle olagelmiştir. CHP öteden heri muha
lefette neyi soylemişse, iktidarında tam aksini yap
mıştır. 'Bu onun huyudur. Huylu huyundan vazgeç
mez. Bu çelişkileri zamanımızın ölçüşü nispetinde ser
gilemeye devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. 

'Bakınız Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı 30 Kasımda Meclislere sunulan IMtçe hak
kında ne buyuruyorlar; 3 Aralık 1977 Milliyet Gaze-̂  
tesinden aynen okuyorum : 

«Türk ekonomisini büshütün daraltacak, yatırım
ları büslbütün aksatacak, yoklukları ve pahalılığı da
ha çok artıracak 1978 yılı bütçesinin, bu yönlerini ma
zur gösterebilmek İçin bir derlenme, toparlanma büt
çesi» olduğunu söylüyor, Sayın Malîye Bakanı Cihat 
BDgehan'ın konuşması üzerine. 

«1978 yılı bütçesinin gerçekte 1977 bütçesinden 
daha dar ve küçük bir bütçe olduğu meydandadır. 
Kendi dinamizmiyle büyümesini Sürdüren Türkiye hu 
kadar küçük bütçeye sığmaz. 1978 yılı bütçesi Tür
kiye'nin kalkınmasındaki duraklamayı Sürdüreceği gi
bi, halkı daha çok yoksulluğa mahkûm eden bir zih
niyetle hazırlanmıştır.» 

IBu eleştirilerle de yetinmeyen Sayın Bülent Ece* 
vJt, mahalli seçimler münasebetiyle radyoda yapmış 
oldukları konuşmada; «1978 bütçesiyle aslında 1977' 
n'in yarısı kadar bile iş görülemeyeceği, yatırım yapı
lamayacağı ortaya çıkar» ve yine burada Sayın Ece-
Vit; «100 milyon lira ayrıldı Aşağı Fırat Projesine. 

'_ Bu ayrılan parayla 200 yılda bile Aşağı Fırat Projesi 
gerçekleşemez» buyuruyordu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 'Başkanının 
muhalefette iken, 1978 yıh Bütçesini nasıl gördüğü
nü, nasıl değerlendirdiğini birlikte izledik. Şimdi de 
dilerseniz değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Ece-
vıfin 'bütçeyi nasıl gördüğünü, değerlendirdiğini birlik
te görelim. 

25 Ocak 1978 tarihli gazeteler, «Başbakan, Mali
ye Bakanı ve Devlet Bakanı Çetin 'ile Bütçe Karma 
Komisyonu üyeleri toplantı yaptı. Eeevit, bütçemin 
260 milyar lirada kalmasını istedi. Başbakan, Türkiye 
hu yıh ekonomik istikrar tedbirleri uygulayarak ge
çirmek Zorunda, dedi.» 

Aynı şeyi Sayın Bilgehan söylediği zaman, «derle
me, toparlama bütçesi» diye alay ediyordu Sayın Ece-
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vlt. «TürMye» başlıkları altında verilen haberde; 
«(Cumhuriyet Halk Partili Komisyon üyelerinden, 
Bütçenin Meclislere sunulduğu biçimiyle 260 milyar 
lira olarak bağlanması yolunda çaba harcamalarını 
istemiştir. Toplantıda konuşan Başbakan Ecevit; büt
çe ödeneklerinde yapılacak artırımların gelir karşılık
ları bulunamayacağı için, gerçekçi olmayacağını belirt
miştir» demektedir. 

Simidi Sayın Başbakan Ecevitften soruyorum : 
Muhalefetinizde böylesine kötülediğiifiz bir bütçeyi, 
iktidarınızda nasıl benimseyebiliyorsunuz? Bütçeler bi
lindiği gibi, hükümetlerin programlarım, kişiliklerini, 
karakter'erini ve politikalarını yansıtır. Hükümetini
zin programını karakterini, kişiliğini yansıtan ve dam» 
gssını vuran bir bütçeyi neden hazırlamak lüzumu
nu duymadınız? İktidarlar kişiliklerini programların
dan başlayarak ye özellikle onlara akçalı tasarruf im
kânı sağlayan bütçelerinde gösterirler. Kişiliğinizin 
damgasını taşıyan 'bir bütçeyi hazırlayarnamış olma
nız, tutulacak yerinizin olmadığının en güzel delili de
ğil midir? (AP sıralarından alkışlar) 

Kendi dinamizmiyle büyümesini sürdüren Türki
ye'yi bu kadar küçücük bir bütçeye nasıl sığdırabili-
yorsunuz Sayın Ecevit? 

Anlaşılıyor ki, değerli arkadaşlarım sorun, Halk 
ParlOsi Genel Başkam Sayın EceVit'le, Hükümetin Ba
şı Sayın Ecevit arasındaki çelişki ve tutarsızlıktır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) Bu çelişki Ve tutarsızlık 
ne zaman bitecek? 

Bilindiği gibi değerli arkadaşlarım, Bütçe, Ko
misyonda birtakım değişikliklere uğramıştır; ama, bu 
değişiklikler biraz önce Sayın Malîye Bakanımızın bu
rada fbelirJttikîeri gibi; «(Büyük anlam taşıyan ve sos
yal yön ve içerik kazanan, hatta bu sosyal yön ve 
İçerik kazandıktan sonra, nasıl oluyorsa bilmiyorum, 
enflasyonu yavaşlatan bir bütçe hüviyetini kazandığı
nı» ifade ettiler. Buna göre, Bütçe muhalefette iddia 
ediğiniz gîbi, Türk ekonomisini büsbütün daralta
cak, yoldukları ve pahalılığı daha çok artıracak mı
dır? Eğer öyleyse, 'bütçeyi nasıl kabul edebiliyorsu
nuz? BöylelMe, bir önceki Hükümetin ekonomik ve 
sosyal politikasını benimsemiş olmuyor musunuz? Bu 
tutarlı ve samimi bir davranış mıdır size göre? 

Sonra, Aşağı Fırat Projesine 100 milyon lira öde
nek ayırmamızı beğenmiyordunuz; görüyoruz Ki, bi
zim koyduğumuz ödeneği 1 kuruş bile artırmamışsı
nız* 

IBu bütçe, yine muhalefette iken iddia etliğiniz gi
bi, Türk ekonomisinde gerileme ve küçülme dönemi

nin başlatıldığını kesinlikle kanıtlayan bir belge mi
dir, değil midir? Bütçeyi kabul ettiğimize ve savundu
ğunuza göre, bu iddialarınız doğru ise, Hükümet Ola -
rak daha işe başlarken, Türk ekonomisi için gerileme 
ve küçülme döneminin başlayacağını peşinen kabul 
etmiş olmuyor musunuz? Muhalefetinizde kalkınma 
planı ve önün yıllık programına uygunsuzluğu nede
niyle tenkit ettiğiniz bütçe, Meclise sunulan Dördün
cü Beş Yıllık Kaîkınma Planı ve onunla tutarlı bu-
lunaın 1978 yılı Programına uygun olarak hazırlan
mıştır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planıyla, 1978 
yılı Programını ortadan kaldırdığınıza göre, 1978 Ma
li Yılı Bütçesi yasal dayanaktan yoksun olmuyor mu? 
Böylesine yasa! dayanaktan yoksun bir bütçeyi nasıl 
savunabiliyorsunuz? Yoksa, siyasal iktidarınızda kav
ramlar, kuramlar, kurallar ve yasalar da mı sizinle 
birlikte değmiyor, bunlar da mı size tabi oluyor? (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Daha 1,5 ay önce bu bütçeyi kabul edemeyecek
lerini büyük gürültülerle ilan eden Sayın Eceviî'in bu 
dönüşünün nedenleri üzerinde durmak istemiyorum. 
Yalnız, şu gerçekleri vurgulamakta sayısız kamu ya
rarı görüyorum değerli arkadaşlarım : Ağızdan dol
ma kurusıkı bilgilerle Devlet yönetilemiyor. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bilgiye ve ger
çekçiliğe dayanması gereken bir yönetimi gerektiren 
ortamda, demagoji, yüzeysel bilgi ve hayal güdü ye
terli olamıyor. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Muhalefette uygulanan demagoji, iktidarda da 
egemen kılınırsa Devlet gemisi yürümüyor. 1 ay ön
ce kötülemen, karalanan, 1977'nin yarısı kadar bile 
iş göremeyeceği iddia edilen bu bütçeyi Bütçe Kar
ma Komisyonunda takdim eden Sayın Maliye Baka
nı, bu ^bütçeye, bir kısım ödenekleri çıkarıp, yerine bir 
kısım ödenekler koymak suretiyle sosyal muhteva 
kazandıracaklarım ifade buyurmuşlardı. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişiklik
lerin önemlilerini, yani Sayın Maliye Bakanımızca 
Bütçeye yeni bir anlam kazandıran değişiklikleri kı
saca, müsaade ederseniz, birlikte görelim değerli ar
kadaşlarım : 

Devletin istihbarat örgütünün 67 milyon liralık 
ödeneği tasarıdan çıkarıldı; Halkevlerine 10 milyon 
liralık ödenek konuldu; tarafsız görev yapması ana
yasal hükme bağlanan Anadolu Ajansının 35 mil
yon liralık ödeneği Basın - Yayın Genel Müdürlü
ğüne aktarıldı; Sanayi Bakanlığı Bütçesinden bir 
kalemde 12 173 000 000 lira indirildi 
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Bütçe Karma Komisyonunda her yıl yapılan de
ğişiklikler oranındaki değişikliklerle, tasarının şekil 
Ve karakter değiştirilebileceğiifli iddia edeblmek in
san havsalasının alacağı iş değildir değerli arkadaş
larım. 1 - 2 bakanlığa belidi amaçlarla ödenek ekle-
yeceksin'iz, bazılarım düşüreceksiniz, Bütçe % 1,7 
oranında büyüyecek ve birdenbire özellik, nitelik de
ğiştirerek programınıza uygun olacak... Olacak iş mi 
bu Sayın Bakan? Hem nasıl bir programdır ki, Si
zin bu programınız hemen hemen bir önceki progra
mın aynasına benzeyebiliyor? 

(Değerli arkadaşlarımı, bir çırpıda hiçbir incelemeye 
lüzum gömleksizin, devletin 'süreklilik gösteren bir 
gerçek olduğu unutuîarak, onun istihbarat örgütünü 
oltadan kaidırıyormuşcasına, 67 milyon liralık öde
neğini kaîdırabiliyorsunuz... 

MiRetimizin müşterek bir kültür müessesesi nite
liğindeki Atatürk Halkevcffiğinin çok uzağında bulu
nan, gerçekte, kendisini, Marksist çizgide olduğu hal
de, devrimci, demokratik kuruluşlar olarak gören ve 
gösteren, bazı belirli amaçlı grevler için sol cenahın 
sokak kavgacıları arasına rahatlıkla girebilen mili
tanlarına bu grevlere yardım için genelgeler gönde
ren Halkevlerine 10 milyon liralık Ödenek ayırabili
yorsunuz... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anarşist yuvala
rına. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — «Genel Müdürü 
adamımız değildir, bize hizmet etmez; Ajansı TRT' 
ye benzetenleyiz» düşüncesiyle Anadolu Ajansının 
ödeneğini kaMırabiliyorisunuz... 

•Kalkınmanın, ekonomik gelişme ve büyümenin 
en etkin yolu sanayidir, sanayileşmedir. Bu amaçla 
Demire! Hükümetlerinin başlattığı sanayileşme ham
lelerine Vücut ve imkân veren biatçe ödeneklerini, 
bu hamlelerin durması, başlanan sanayi yatırımları-
nm aksaması, kalkınmamızın yavaşlaması, yatırımla
rının durması pahasına da olsa kaîdırabiliyorsunuz... 

İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu demektir değerli 
arkadaşlarım. 

Sayın Maliye Bakanı da, Bütçe Karma Komisyo
nunda, Sayın Başbakanlarına ayak uydurmaya çalışa
rak, enkaz edebiyatına katılmış ve ekonomiyi aynı 
üslup içerisinde ve muhalefet edasıyla kötülemeye 
devam etmiştir. Bu arada Sayın Maliye Bakanımızın, 
meşhur partili profesör seleflerine nazaran daha ölçü
lü olduğunu söylemeden geçmek İstemiyorum, bu bir 
haksızlık olur. 
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Bakalım ekonomik enkazın altında neler var de
ğerli arkadaşlarım: Geçen yıl % 5,5 oranında bir ge
lişme hızı sağlanmış; bütün üretim sektörlerine yay
gın bir gelişme olmuş, daha önceki yıllar seviyesine 
göre gelişme hızı yavaşlamış olmakla birlikte, eko
nomimizin gelişme hızı durmamış, devam etmiştir. 
Gelişme hızı, nüfus artış hızının bir kat üstünde 
gerçekleşme göstermiştir. 1975 yılında % 8'lik, 1976'da 
% 7,7'lik bir gelişme hızı sağlanmıştır. Son üç yılın 
gelişme hızı ortalaması % 7'yi geçmektedir. Kaldı ki 
1977 yılı gelişme hızı, iddia edildiği gibi, planlı dö
nemin en düşük hızı değildir. Hafızalarını yenilemek 
isterlerse Sayın Bakan, ifade edelim, en düşük gelişme 
hızı Cumhuriyet Halk Partisi dönemine aittir, % 4,1' 
dir; yılı da 1964'tür. 

Ne gariptir ki değerli arkadaşlarım, 1977'nin % 
5,5'Iik gelişme hızını beğenmeyenler, kötüleyenler, 1978 
yılı programında hedef olarak % 5'îik bir gelişme hı
zını kabul etmişlerdir. Hep üstüne basa basa tenkitle
rinizi yoğunlaştırdığınız, baz olarak aldığınız 1977 
yılına neden bu kadar yapışıyorsunuz? Bu yılın 3 ayın
da siz varsınız. Bu 3 ayda, özellikle son 2 ayda.çok 
şeyler yapabilirdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, tarım sektöründe, sanayi 
sektöründe, ticaret sektöründe, ulaştırma sektöründe 
ekonominin bütün sektörlerinde 1975, 1976 ve 1977 
yıllarında büyük ölçüde ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Yatırım faaliyetleri de Sayın Bakanın ifade ettik
leri gîbi değildir. 1977 yılının yatırım gerçekleşme ora
nı % 93,7'dir. Bu oranlar, 1975'te % 94, 1976'da 
% 95 idi. En düşük olan 1977 yılı gerçekleşme ora
nı ise, sizin döneminize ait olan 1974 yılının % 83,5' 
lik oranından % 8,2 daha büyüktüi. 

Esasen ekonomide yeni üretim gücü, belli ölçüde 
yatırımın gerçekleştiğinin bir kanıtı olmuyor mu Sa
yın Bakan1? 

Arz ettiğimiz bu hususları özetlemek gerekirse: 
Ekonomimiz geçen yıl bazı zorluklara ve aksaklıklara 
rağmen üretim, tüketim, yatırım ve tasarruf şeklinde
ki temel fonksiyonlarını bir dinamizm içinde ifa et
miştir. Böylesine hayatiyet gösteren bir ekonomiye en
kaz sıfatını yakıştırması için kişinin, her şeyden Ön
ce kendisine pek çok sıfatları yakıştırması gerekir; 
yakıştırırlar da değerli arkadaşlarım. (AP sıralarından 
«Bravo sesleri, alkışlar.) 

Burada sözü hepimiz için büyük sorun olan ha
yat pahalılığına intikal ettirmek istiyorum. Buraya 
kadar arz ettiğim ve daha sonra da arz edeceğim ne
denlerle geçen yılın enflasyon hızı artmıştır. Bunun-
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la birlikte, geçen yıl fiyatlardaki yükselişi, görülme
miş hayat pahalılığı olarak tanımlamak ve tanıtmak 
en azından geçmişi yanlış hatırlamak olacaktır. 

Hayat pahalılığı, Sayın Maliye Bakanının ifade 
ettiği gibi seyretmemektedir. Sayın Maliye Bakanı
nın eleştiri ölçüleri yanlıştır. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksleri yıllık orta-
lamalanyla karşılaştırılır. Sayın Bakan, istediği aynı 
ortalamasını alarak ortaya çıkmaktadır. Eğer, biz de 
değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın mantığı ile hare
ket ettiğimiz takdirde ki, 1974'ün Mayıs ayında % 
30,9 idi ortalama oran, biz 1974 yılının oranını alır
ken, en yüksek olan % 30,9'u değil, ortalaması olan 
% 29,9'u aldık. Sayın Bakan çok eski maliyecidir, 
nasıl bu yanlışlığı yapabildi, doğrusu anlamakta güç
lük çekiyoruz. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Kayserilidir yapar, ya
par. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — 1977 fiyatlan orta-
lamasındaki artış da % 24,7 dir. Yani, değerli arka
daşlarım, 1974 yılındaki artış % 29,9, 1974'teki, yani 
Sayın EceVit'in Başbakan bulunduktan sıradaki artış 
ise % 24,7'dir. 

Demek oluyor ki değerli arkadaşlarım, 1974 yı
lının bu rekorunu daha uzun süre kimse kıramayacak-
tıı. Zamlarda olduğu gibi, pahalılıkta da Cumhuriyet 
Halk Partisinin şampiyonluğu devam etmektedir de
ğerli arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri, CHP sıralarından «Daha devam edecek mi?» ses
leri.) 

Efendim, «Edecek mi?» diyen arkadaşîanm eğer 
bugünkü gazeteleri okurlarsa edip etmeyeceğini anla
yacaksınız. Sorun Maliye Bakanına, devam edecek mi, 
etmeyecek mi? 

Bu konu hakkında Sayın Hükümetin iki bakanı
nın çelişkili görüşleri vaf: Sayın Maliye Bakanı, 
«Fiyatlardaki artış hızım yavaşlatmaya çalışacağız»; 
bir sayın bakan ise; «Fiyatları % 25 ucuzlatacağız» 
diyor. 

Şimdi, değerli arkadaşîanm, böylesine önemli ve 
halkımızı böylesine yakından ilgilendiren ciddi bir 
konunun bu biçimde ele alınması gayri ciddiliğin en 
belirgin örneğidir. 

Bütçe Karma Komisyonundaki müzakerelerde, 
Hükümet, komisyonu bir ağlama duvan haline getir
miştir. Tutarsızlığın, samimiyetsizliğin en belirgin ör
neklerinin görüldüğü komisyonda 1977 Bütçesinin bü
yük açıklar vereceği ifade edilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, Halk Partisi deyince ekono
mide, bütçede, bütçe açıklan hakkında kehanetler yü
rüten bir parti geliyor insanın aklına. 

1950'lerde, henüz bütçeler 1,5 milyar lira civann-
da olduğu zamanlarda, Cumhuriyet Halk Partili bütçe 
sözcüklerince o bütçenin 1 milyara yakın açık vere
ceği ifade edilmiştir. 1960'Iardan sonra da, arkadaşla
rımız hatırlayacaklar, 70, 80, 100 milyarlık bütçenin 
bu kürsüde 30 - 40 milyar lira açık vereceğini ifade 
eden Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri görül
müştür; Meclisin zabıtları bunlarla doludur. 

Burada da, Sayın Maliye Bakanımızın, sayın selef
lerinde nazaran daha insaflı olduğunu söylemeden 
geçemeyeceğim. Sayın Müezz'inoğlu 38 milyar lira 
üzerinde duruyor. 

Sayın Maliye Bakanının, bütçe açıkları üzerin
de böylesine ısrarla duracağı ve Komisyonu ağlama 
duvan haline getireceğine, Maliye Bakanı olarak, elin
de bütçe harcamalarını daraltabilecek her türlü im
kânlar vardır son iki ayın harcamalarını daraltabilir-
di. Maliye Bakanının görevidir, sorumluluğudur. Ken
di görevlerini kullanarak bütçe açığını daraltması 
mümkündür; bunu yapmayacak, bir önceki Hükümete 
yüklenmiş olmak için «Bütçe 30 - 40 milyar lira açık 
verecek diyecek; bu da ciddiyetle kabili telif değildir 
değerli arkadaşlarım. 

Burada bir hususu ifade ediyorum: Sayın Mü
ezzinoğlu haklı olabilirlerdi. Güvenoyu almamış olan 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetince Ağustos 1977' 
de ortaya konan harcama trendi devam etmiş olsa 
idi Sayın Bakan haklı olabilirlerdi. Zira, değerli arka
daşlarım, bu takdirde açık 30 milyan geçebilirdi. 

Güvenoyu almamış olan Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti, bir ay içerisinde - hepinizin hatırladığı
nız ve bildiğiniz gibi - bu bir aylık dönemde 8 milyar 
Türk Orası basmıştır; ki, evet bu bir rekordur. 31 
milyar civannda bir harcama yapmıştır ki, bu da 
bir rekordur. Bu da, güvenoyu alamayacağını kesti
ren Halk Partisinin, kendilerinin de itiraf ettikleri gi
bi giderayak Türk ekonomisine indirdiği bir darbe
dir. 

Burada, Sayın Maliye Bakanı, konuşmalarında; 
«kendi elektriğini kendin üret, kendi dövizini kendin 
bul» gibi, daha ziyade sermaye çevrelerinin üzerinde 
durduklan ve ifade ettikleri konulan dile getirmiş ol
maktadırlar, 

Halk Partisinin sayın sözcülerinin, döviz gibi çok 
önemli, ciddi bir konuyu arz ettiğim şekilde ele alma-
lanm kendilerine yakıştıramadık, 
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Değerli arkadaşlarım, 1974'te Sayın Ecevit Hükü
mete geldiği zaman» Türkiye'nin 2 136 000 000 dolar 
dövizi vardı. Bu döviz rezervi, Ecevit Hükümeti ta
rafından enflasyon nedeni olarak gösteriliyordu. Dö
viz rezervlerinden, «enflasyon sebebidir» diye şikayet 
eden, Ecevit Hükümetinin ta kendisidir. 1975 Martın
da Saym Demarel Hükümeti göreve başladığı zaman, 
1 320 000 000 dolar döviz rezervi devralmıştı. Kaldı 
ki, Cumhuriyet Halk Partisinin ifade ettiği, «Bu ka
dar döviz rezervi bıraktık» diyen Halk Partisi, her 
halde bu dövizi Farabiı Sokaktan getirmemiştir. Bu 
döviz mevcut idiyse, değerli arkadaşlarım, Adalet Par
tisinin tek başına iktidarda olduğu dönemde uygula
maya koyduğu mali, ekonomik ve sosyal politikaları 
ve aldığı 1970 tedbirlerinin sonucudur. Ayrıca am
bargo da devralan Demire! Hükümeti, savunmamızın 
aklamaman için kendi döviz kaynaklarım kullanmak 
zorundaydı. Şimdi görüyoruz ki, Sayın Ecevit görevi 
devraldığı zamanki dövizle, Demire! Hükümetinin ku
rulduğu 1975 Martı arasında, 800 milyon dolan as
lan btf döviz rezervi aşaması vardır. 

Burada Sayın Ecevilf e bir soru yöneltmek gereki
yor : Bu dövizi nerede kullandınız Sayın Başbakan? 

1974'te yatıranlarda durgunluk yaratıldığı için 350 
bin ton demir stoku, 1 milyon ton çimento stoku 
meydana getiren Ecevit Hükümetidir. Hükümeti bı
raktıklarında^ sirke fabrikası bile kuramadıklarını iti
raf eden yine bizzat Saym Eceviftâr. 

Ekonomide hem enflasyon, htm- durgunluk, ancak 
Saym Ecevit'in şanına yaraşan bir iş olmuştur değerli 
arkadaşlarım, (AP sıralarında» «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sloganlara daya-
nofafc bu» senınta» çözün» bulmak mümkün değildir. 
Bugüfiküı gazetelerden okuduğumuza göre, hepinizin 
otoHdıığprnıra göre, Say» Maliye Bakanbğmca air-
na* önlesıleıv bize öyle geliyor ki, yeni zamların, ye
ni devaKkuyonua bir habercisidir. Bs tedbirler döviz 
girişlerini azaltacaktır. Döviz darboğazı, böylesine 
(kendi i£adeteriyle> yapay önlemlerle önlenemez, 

1977 yıböda, geçen yıl, 750- milyon dolar olarak 
gesçekleşea proje kredisi, ülkelerden ve uluslararası 
kucudoşlardan sağlasa» kaynaklar değil midir ki, bu
nu. şikayetle karşılamaktadır Say» Bakan? Bundan 
dana. fazlası imkâ» bakındı* da kuHaaıhnadi nü? Sa
ya» Maliye Bakanı, devletlere ve ömslararast kuruhış-
Iaca> başvuracak, döv» kitlesi olarak borç karşniği 
büyük dâ^poaabilitefer saglayaeağtai m» ummaktadır; 
yoksa, Sayın Bakan dünya likiditesinin kullanılış şek

lini mi değiştirebileceklerdir? Bu konuda kendileri ne 
yapacaklardır? Bunu açık olarak ifade etmelerinde* 
Türk ekonomisi adına yarar görüyoruz. Yoksa Sayın 
Bakan, daha muhalefetteyken, yabancı çevrelerce ken
dilerine verilen kredi sözü gerçekleşme durumuna mı 
girmiştir? 

Değerb* arkadaşlarım, şu anda bütçesini görüş
mekte olduğumuz Hükümetten de söz etmede yarar 
görüyorum. Her şeyden önce, gerçek, samimi olarak 
söylemek gerekirse değerli arkadaşlarım, bu Hükü
met gayri meşru ve gizli siyasi ilişkilerin bir ürünü
dür; (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Bu 
niteliğini yaşadığı sürece koruyacaktır. Failleri için 
ise, bu nitelikler ölünceye kadar devam edecektir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — 81'e 
kadar yaşayacak. 

ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Yaşayın, biz de 
osu istiyoruz. 

Bu Hükümet, bir ihtiraslar dengesi hükümetidir. 
Başbakan ve bakan olma ihtirasları giderek hole, de
sise ve siyasal entrikaya dönüşmüş ve genç Türk de
mokrasisine kötü bîr örnek olarak geçmiştir. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Babit Kulesi görünümünde olan bu Hükümetin 5 
koltuğunu kaldırınız değerli arkadaşlarım, altından, 
düşecek 5 kişi değil, 35 Mşi olur. (AP sıralarından 
«Bravo» «esleri, alkışlar). 

îşte Hükümetin en büyük özelliği de buradadır. 
Yani bu Hükümet, mitli iradeye değil, bakanlık kol
tuklarına dayanan bir hükümettir. Bu Hükümet mo
deliyle Meclis aritmetiği, ihtiraslar aritinetiğine dö
nüşmüştür^ 35 üyefi 10 Devlet Bakanh bir hükümet, 
hizmet ihtiyacından değil, Cumhuriyet Haine Partisi
nin Sayın Genel Başkanlarının iktidar hırsım tatmin 
için gerekli sayıyı bulma hesabından doğmuştur. Hü
kümet müessesesi ihtiraslara alet edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkam 
5 Haziran Seçimlerinden hemen sonra da ayn» hırs
la, kişiliklerim aşan İS adam aramaya koyulmuştu. 
Başvurulan bütün çarelere, denenen bütün yoflara 
rağmen bu 13 adam bulunamamış. Saym Ecevit hırsı
nı tatmin etme olanağını bulamamıştı. Bu tutkusu içe
risinde erdemli, ısrarlı ve görkemli aramalarma de
vam eden Saym Ecevit, nihayet aradığı, sadece kişi
liklerini değü, milli iradeyi de aşabilen 10 adamı but» 
din Adalet Partisi içerisinden 10 mattetvekifi bakan
lık koltuğu uğruna davalarından, seçmenlerinden kok
muş, mevki, makam ve ihtiraslanmn zebunu otatuş, 
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milliyetçi düşünce yerine soku Cumhuriyet Halk Par
tisini iktidara getirmek için Sayın Ecevit'in bizzat yü
rüttükleri siyasi entrikaların aleti haline gelmişlerdir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu Hükümettin temelinde entrika, ahlak dışı işler, 
Devlete ait bakanlık koltuklarının siyasal rüşvet ola
rak kullanılması bulunmaktadır. Her oya bir bakan 
koltuğu ikram edilerek kurulan bu hükümet modeli 
ile demokratik rejim tertipli olarak bir kazaya uğra
tılmıştır ve Türkiye'deki demokrasi hamlesi başlangıç 
noktasına dönüştürülmüştür. 1946'da millet iradesine 
oy sandıklarında el uzatanlar, bugün de aynı usuller
le millet iradesinin Yüce Meclisimizdeki doğrultusunu 
değiştirmişlerdir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri), al
kışlar). 

Böylelikle millet çoğunluğu bir tarafa atılmış, 
Devlete ait makamlar, Cumhuriyet Halk Partisini ik
tidar yapâbilmelk için ulufe olarak dağıtılmıştır. Böy
lesine ihtiras, desise ve entrika ile kurulan bu Hükü
met bir ibret tablosudur; hüzünle seyredilen bu tab
lo, sayasal tarihimizin ihanetler galerisinde en seçkin, 
en saygın yerini bulacaktır değerli arkadaşlarım, (AP 
saralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu Hükümet ne yapacaktır, ne yaapbilecektrr? Hü
kümetlerin yapacakları, programlarıyla belli olur. Kı
sa bir süre önce müzakeresini yaptığımız Hükümet 
Programım hep birlikte izledik. Bu Program, yapısı, 
dokusu, kuruluş şekliyle Ecevit Hükümetini yansıtı
yordu. Programda, herkesin aradığını bulması isten
miş ve bu nedenle Programa, bir kırk ambar görün
tüsü verihnrşti. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri, su
landırılmış olarak bu Programda bir parça yer alabi
liyordu. Cumhuriyet Halk Partisinin yıllardan beri 
kendisine bayrak yaptığı, slogan haline getirdiği gö
rüşlerinden hiçbirine bu Programda yer verilmemişti. 
Esasen Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ecevit için 
bunun pek de önemi yoktur değerli arkadaşlarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ecevit, zaman 
zaman kavramların sihrinden ve büyülü reçetelerden 
medet umar ve daimi bir arayış içerisinde olur, yeni 
kavramlar, yeni sloganlar, yeni reçeteler, yeni ıımut-
îar arar. Kendileri de kendileri için zaman zaman 
umut olurlar. Kimi zaman reformcu, kimi zaman 
ılımlı solcu, kimi zaman ilerici, devrimci olurlar. Ki
mi zaman doğa kanuncusu, kimi zaman kanun uygu
layıcısı, kimi zaman-halk sektörü, kimi zaman köy -
kent, kimli zaman özyönetim dillerine pelesenk olur. 
Kimi zaman 141 ve 142 nci maddelerin kaldırılması, 
kimi zaman aynen kalması savunulur. Kimi zaman 

îokavt yerin dibine batinin, kimi zaman savunulur. 
Bütün bunları ve seçim beyannamelerinde vaat edilen 
hususları miting meydanlarında dile getiren bu umut-
ian bu programda görmeli İmkânı yoktur. Esasen, 
Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Sayın Genel Başkan
ları İçin de, bunun pek bir önemi yoktur değerli ar
kadaşlarım. Zira, Cumhuriyet Halk Partisi, bir prog
ram ve icraat partisi değil, br'r slogan partisidir. Cum
huriyet Halk Partisi, bu sloganların dahi özüne, içe
riğine inememiş ve inmek lüzumunu dahi hissetme
miştir değerli arkadaşlarım; bu, hep böyle olagelmiş
tir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, ortanın soluyla baş
layan soî macerası, bir türlü yörüngesine oturama
mış, düzen değişikliği, sosyal demokrasi, demokratik 
sol ve özyönetim aşamalarından sonra, sosyalist en-
ternasyonalda karargâh kılmıştır. Bu karargâhın bu
rada ne kadar kalacağı veya nereye kadar uzanaca
ğı kimsenin meçhulü olmamalıdır; esasen kimsenin 
de meçhulü değildir. Halk nereye kadar isterse o ka
dar solcu olacaklarını; halk, komünist olmalarını is
terse onu da olacaklarım söyleyen kendileri değil mi
dir, değerli arkadaşlarım? 

MEHMET BALTA (Artvin) — Halkın istediği 
elbette olacaktır. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Komünizm olma
yacak. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Gayet tabii, 
demokraside halkın dediği olur. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sözlerimizin 
doğruluğu meydana çıktı. Bu parantezi kapattıktan 
sonra, dönelim bu Hükümetin neler yapabileceğine 
ve bütçesijnden başlayalım. 

Bu Hükümet, bir bütçe bile yapamamıştır değer
li arkadaşlarım. Bunca ağır eleştirilere tabi tuttuğu 
bütçeyi, ekonomik, sosyal ve mali yapıları ve politi
kalarıyla birlikte kabul etmiştir. Bu hazin bir çeliş
kidir. Bu çelişkiyle işe koyulan Sayın Ecevît, başarı
sızlığına peşin bir gerekçe aramış ve enkaz devral
dıklarım söylemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, Saym Ecevit Hükü
metinin devraldığı enkaz ise; Sayın Ecevit bu en
kazı devralmamış, bizzat satın almıştır, hem de yansı 
peşin, yarısı da dört yıllık bonolarla sevgili arkadaş
larım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'yi hasta adam görenler ve gösterenler, 
Türkiye'yi batan Türkiye, olarak Hazinesi tamtakır 
kalan bir ülke olarak gösterenler, şimdi de ülkeyi 
bir enkaz yığını olarak göstermekte beis görmemek
tedirler. 
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Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi kafalarına, gönül- I 
lerine sığdıramayan, daha işin başında ülkemizin so- I 
runlarmda korku ve yılgınlık duyan ve kendilerine 
güvenleri olmayanların enkaz devraldıklarına dair I 
beyanları, başarısızlıklarının, beceriksizliklerinin pe
şin mazeretinden başka bir şey değildir. Devralınan, I 
bir enkaz değil, büyüyen, gelişen bir ülkenin yüz 
ağartıcı gurur tablosudur ve değerli arkadaşlarım. I 
Dilerseniz bu tabloyu birlikte, yakın geçmişi ile bir- I 
ilkte mütalaa edelim. I 

Değerli arkadaşlarım, 1978 mali yılı bütçesi I 
hangi ortam ve şartlarda hazırlanmıştır? 1973'ten 
1978'e nasıl gelinmiştir? Bu dönemde Türkiye'de ne- I 
ler ohıp bitmiştir? Bu oluşumlar içinde Cumhuriyet I 
Halk Partisinin rolü ne olmuştur? Bunları vicdan 
terazisinden tartmadan, değerlendirmeden, Sayın I 
Ecevit gibi ulu orta bakmamız mümkün değildir. I 

Değerli arkadaşlarım, 1973 Arap-israil Savaşı, I 
onun arkasından petrol ambargosu, onun arkasın- I 
dan petrole yapılan zam üstüne zam, yalnız Türki- I 

* ye'nin değil, bütün dünyada ekonomik ve sosyal dü- I 
zenleri, bu düzenlerle ilgili politikaları alt üst et- I 
mistir. Böyle bir ortamda Türkiye, maalesef Ecevit I 
Hükümeti ile yönetilmek talihsizliğine uğramış ve I 
Kıbrıs müdahalesinin de körüklenmesiyle, ülkede I 
enflasyon baskısı, hiç bir ciddi önlem alınmaksızın, I 
dört nala seyretmiştir. (AP sıralarından «Bravo» I 
sesleri, alkışlar) Bir savaş ekonomisine giren Türki- I 
ye'de, zamanın Başbakanı Sayın Ecevit, «Ücretler I 
fiyatların önünde gidecek» ucubesini çıkarmış, piya- I 
saya ekonominin kaldıramayacağı ölçüde ve karşı- I 
hksız para pompalamış ve sonunda iktidarı bırakıp I 
kaçmıştır, tşte, 1975 Mart'mda devraldığımız Türkiye I 
iktlsaden böyle bir Türkiye idi. 

Konunun sosyal boyutlarına gelince, en az eko- I 
nomik boyutlara kadar perişan bir manzara arz edi- I 
yordu. Türkiye'de nasıl «İşgal de bir, boykot da bir» I 
diyebilmişlerse, «Sosyal demokrasi de, ortanın solu I 
da, aşırı sol da, anarşi de bir» deyip, asıl sol ve yi- I 
kıçı cepheyi kurmuşlardır. Savaşı daha kızıştırmak I 
için, güya barış adına, kardeşlik adına, hapisane- I 
teri, sırf anarşistleri, Devlet düşmanlarım serbest bı- I 
rakip, kendi yıkıcı güçlerini takviye etmek neticesini I 
doğuracak şekilde boşaltmışlar ve yurdu yeni bir I 
kargaşaya sürüklemenin başlıca amilleri olmuşlardır. I 
O kadar ki, Cumhuriyet Halk Partisi, bu süreçte 
merkezden en uçla sola kadar bütün kamplarla iş- I 
birliğinin her türlüsünü içine sindirebilecek derecede 
ve Atatürk'ün kurduğu parti olma niteliğini de unu- | 
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tarak, Makyavel'e taş çıkartacak bir politika izlemek 
basiretsizliğini göstermiştir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Zaman olmuş, Cumhuriyet Halk Partisi 
anarşistle, zaman olmuş bölücü ite, zaman olmuş 
Lenin'ciyle, zaman olmuş Mao'cuyla, hiçbir mide
nin gösteremeyeceği iştah ite işbirliğine girişmekten 
çekinmemiş ve Türkiye'ye kendi taraftarlarına hiz
met • yerine, Lenin'ciye, Mao'cuya, bölücüye, anar
şiste hizme edebilme ortamı doğmuştur. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sonra da, hiçbir 
sorumluluk duygusu taşımadan, ülkede olup biten 
sokak kargaşasının kökeninde memleketin genç ve 
körpe milliyetçi güçlerini aramış, onları faşistlikle 
suçlamış ve suni bir faşist edebiyatı yaratarak, sol 
akım ve eylemleri mubah kılacak, hatta onları hakh 
çıkartacak ortamın hazırlanmasının başlıca müseb
bibi olabilmiştir. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Ayıp İsmet 
Sezgin; yani bu kadar üçkâğıtçılık* olmaz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bugün dünyada 
faşizm nerede kalmış ki değerli arkadaşlarım, Tür
kiye'de varolsun? Ama, onun karşısında olduğunu, 
varoluş nedeninin faşizmle savaş olduğunu belirten 
cereyanlar ve eylemler, varolmayan düşmana karşı 
akımlar, ülkenin duvarlarının dışını olduğu kadar 
içini de kirleterek, anaları, babalan köpre çocukla
rı inim inim inletircesine sürüklemiştir. Bir an için 
düşünelim, kimin için faşizm değerli arkadaşlarım, 
kimin için? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sizin için, sizin. 
Koltuğunuz için yaptınız hepsini. 

tSMET SEZGİN (Devamla) — Hangi emper
yalist güçler için faşizm? Buna açık seçik cevap 
verilebilir mi? Ama, «Kimin için Leninizm?» dediği
mizde cevap hazırdır, herkes için hazırdır: Sovyet 
İmparatorluğu adına enternasyonelizm yutrurmacası 
adına, kendi tabirleriyle, işçi köylü bağdaşıklığı he
gemonyası adına Leninizm. 

«Kimin için Maoizm?» dendiğinde cevap yine 
hazırdır değerli arkadaşlarım; yurdu parçalamak adı
na, Kızıl Çin - Sovyetler Birliği İmparatorluğu çekiş
mesinde, Kızıl Çin taraftarlığı adına, köylü hege
monyası adına... 

«Kimin için anarşi, kimin için bölücülük?» de
diğimiz zaman da cevap yine belli değerli arkadaş
larını. 

İşte, 1975'ten 1978'e Türkiye, % 7'yi aşan bir 
kalkınma hızını sağlayabilmiş ise, bu bir mucizedir 
değerli arkadaşlarını. Bütün bu eylemlere rağmen, 
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Cumhuriyet Halk Partisin© rağmen bu yapılabihttiş-
tir ki, her şeyden önce, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bina şaşırması gerekir değerli arkadaşlarını. Çünkü, 
devraldığı mevcut durum, kendisinin büe yıkamaya
cağı, muhalefette de iktidarda da yıkamayacağı ka
dar fağbımdır; Cumhuriyet Halk Partisine rağmen 
sağlandır değerli arkadaşlarım. (AP sıralarından 
«Bravo»» sesleri, alkışlar) 

Burada, Büyük Atatürklümüzün ebediyete intikal 
ettiği 1938 ve sonrasına dönelim. 

Türkiye'mizin maruz kaldığı her sosyal ve eko
nomik bunalımın kökeninde, Atatürk sonrası Cum
huriyet Halk Partisinin serptiği, geliştirdiği ve ye
şerttiği günah, tohumlarını görürüz. Cumhuriyet 
Halk. Partisi, sistematik bir şekilde, kendi kendisini 
tekzip ve inkâr eden, çizgisiz bir parti olmuştur. 
Kendi var oluş nedenini oluşturan ilkelere ters düş
meyi tabii sayan, hatta marifet sayan bir siyasi ku
rumun, Türkiye'ye, Türk insanına verebileceği hiç-
bi» olumlu yön, hiç bir olumlu eser, hiç bir olumlu 
hayat tara» yoktur. Çünkü, verebileceği ne varsa, 
bunları reddedecek olan -yine kendisidir. Bu, Cum
huriyet Halk Partisinin temel ve geleneksel çelişki-
sidir. Çelişkisiz olmak da, Cumhuriyet Halk Partisi 
için âdeta büyük ayıp, âdeta bir kusur haline gel
miştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, önce kendi kurucusu 
Büyük Atatürk ile ters düşmüştür. 1938'den itibaren, 
O'nun mirasını bilinçli bir şekilde ve sürekli olarak 
12 yıl kep reddedegelmiştir. Atatürk Cumhuriyetçiy
di; çünkü, millete, onun tek kuvvet olduğuna, hâki
miyetin yalnız ve yalnız ona ait okluğuna inanı
yor ve CuBihuriyetçi düzen içinde Devletin rolünün, 
mjBett en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip 
kılmak, onun kültürünü muasır medeniyet seviyesi
nin üstüne çıkarmak, onun milli birlik duygusunu 
mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle bes
leyerek inkişaf ettirmek ülküsü olduğunu savunuyor
du. G'BUH ebediyete intikali üasertade başlayan Cum
huriyet Halk Fantisi düzeaiyse, 12 yıl milleti inim 
İMHB isteten» zorba» faşist, despot devlet olmamış mı-
dur? Bu tutum, CufflthuriyetciliskJç, milliyetçilikle. 
halkçılıkla bağdaşabilir miydi? 

14 Mayıs 195$ seçimitarinden hemen sonra, «mil
let afetahlttiştnı» diye, miHeti ehil ve reşit saymayan 
Cumhuriyet Halk Partisi değil midir? Cumhuriyet 
Halk Partisi, «MiHet aMatılmjştır» derken, milletin 
aMahimaması ülküsü doğrultusunda hiç bir icraat 
yapmamış okluğum* ikrar etmemiş midir? Mtîlet 

sizi mahkûm edince, siz milliyetçiliği mahkûm etme
ye kalkıştınız, onu mahkemeye verdiniz. (AP asra* 
kırından alkışlar) Milliyetçinin karşısına, Atatürk'ün 
öngördüğü halkçılık ile hiçbir ilgisi olmayan, bir
leştirici olmak yerine bölücülüğü körükleyen her 
türlü kavganın içine taraf olarak girdiniz. Oysa, ger
çek neydi değerli arkadaşlarım? Gerçek, ehil, adil, 
fakat gadre ve zulme uğramış bîr milletin, faşizmin 
ta kendisi olan bir sistem bozuntusuyla idare edile
meyecek, oligarşiye, zümre hâkimiyetine boyun eğ
meyecek derecede olgunlaştığım cümle âleme İspat 
etme gerçeğiydi. Çünkü, rahmetli Adnan Menderes' 
in 29 Mayıs 1950'de Hükümet programıyla belirttiği 
gibi, zamanla, müdahaleci, kapitalist, bürokratik ve 
inhisarcı bir devlet ortaya çıkmıştı. Bu tip devlet, 
masrafları mütemadiyen artırarak, memleketi borç
lanma yoluna sokmuş, iş ve istihsal hayatını kısır-
Şaştırarak, iktisadi kaynaklarımızın gelişmesine en
gel olmuştu. Ama siz, milletten, hak ettiğiniz ye
nilgiyi alınca, bunun sebepleri üzerinde uzun uzun 
düşünüp, millete layık, Atatürk'e layık bir kurum 
haline dönüşeceğinize, tersine, milletten öç almayı, 
intikam almayı tercih ettiniz. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 1950'den beri bu öç, bu intikam hırsı
nız devam edegelmektedir. 

İSMAİL AYDIN (Uşak)- — Halkın üzerine ateş 
.. açan sizin iktidarınızdı. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Nasıl nu? Bakı
nız, nasıl, değerli arkadaşlarım: 1946'da gerçek de
mokrasi bayrağını açtığımızdan bu yana, putlarınız 
kim olursa olsun, hiçbir zaman Atatürk'çü olmadı
nız; her seferinde onu istismar ettiniz. Kitleleri, Ata
türk'çü olduğunuza inandırdığınız zamanlar olmuş
sa bile, bir süre sonra, Atatürk'le uzaktan yakından 
ilişkiniz ve ilginiz olmadığını bizzat kanıtladınız. Bu
radaki örnekler bunun en güzel belirtileridir değerli 
arkadaşlarım; zamanım müsaade ederse okuyacağım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oku da gö
relim bakalım. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Önce bölücü ol-
dunuz. Milleti, 1950 - 1960 döneminde ilerici - gerici 
diye iki kampa ayırdınız. 

H> SEMİH ERYDUMZ <Ankara). — Milliyetçi 
cephe... 

İSMET SEZGİN (Devamla) — ö » 27 Maytstn-
da da, milletin büyük çoğunluğuna ikinci sjntf va
tandaş muamelesi reva gördünüz. Millete «düşük» 
ve «kuyruk» sıfatlarını boşgörebfidiniz. Atatürk'ün 
özlemi olan büyük bayındırlık ve sanayileşme ham-
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leJeriai akya akimiz» inkâr ettiniz. Ekonomik büyü- 1 
meyi, kalkınmayı, gelişmeyi hiçe saydırmak için öz- I 
gürlükçü kesiktiniz; oysa, bizler özgürlükçülüğe kar- I 
şı da değildik. Sonra, kendi ellerinizle, Kurucu Mec- I 
lisiyle, İMİ Anayasasıyla getirilen yeni ye daha ileri I 
özlemleri yansıtan özgürlüklerle alay eden, onlara I 
«cici demokrasi», «ismet Paşa demokrasisi» diyen- I 
lerle bir oldunuz. «Bu düzen değişmelidir» çığlıkla- I 
rıyla durmadan düzeni sarstınız, hırpaladınız. «Orta- I 
ma solo» dediniz; «Komünizme set çekmek için orta- I 
nın solu» dediniz; komünistlerle işbirliğini en mahi- I 
rane biçimde, bizzat kendiniz gerçekleştirdiniz. Tür- i 
kiye ile yetinmediniz, Almanya'ya kadar giderek, I 
stadyumlarda topladığınız işçilerimize «Özgürlükle- i 
rin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Bizim di- I 
şımızdaki sol, bizden fazlasını istemesin» dediniz; I 
«ma o sola kucak açtınız. «Toprak işleyenin, su kul- I 
tananın» dediniz, doğa kanununu saldı yerdiniz. I 
«Sosyal demokrasi» dediniz; sonra da, size «sosya- I 
üst» denilirse, bunu da şeref sayacağınız kadar ken- I 
dinizi tekzip ettiniz. «NATO ye Amerika'nın gölge- I 
sinde bağımsızlık sayası verilmez. Bağımsız Türkiye, I 
dünyada kendine yeni bir yer bulacaktır» dediniz, I 
sonra da, NATO'da Yunanistan'dan boşalacak boş- I 
luklan fazlasıyla doldurmaya hazır olduğunuzu soy- I 
lediniz. Kissinger'in stajyeri olmakla oyundunuz. Beş I 
yıl Önce isim babalığı yaptığınız «kontrgerilla gibi I 
çalışan teşkilatın raporlarını ciddiye almak çağ dışı I 
bir tutum olur» dediniz, sonra da daha birkaç gün 1 
önce kontrgerilla diye bir örgütün mevcut olmadığı- I 
m resmen ilah ettiniz. (AP sıralarından «Bravo» ses- I 
leri, alkışlar) I 

«Fikir ve vicdan hürriyetinin eyleme dönüşmüş I 
olması çağdaş bir aşamadır. Gençlik bu kavgayı en I 
güzel şekilde sürdürecek bir güçtedir» dediniz, sonra I 
da analar babalar edebiyatım tutturup oy avcdığı I 
yaptınız. «Castro'nun, Che Guevara'nın, Hö Si Minh' I 
in Mao Tse Tsung'un önünde kilitli kapılar vardı. I 
Anahtarı devrimcilerin elinde olmayan o kapıları I 
açabilmek için yüklenmek gerekirdi, kapıları kırmak I 
gerekirdi. Bizde İse, kapılar kilitli değildir. Tokma- I 
ğmı çevirince açılabilir. Türkiye'de Marksizm için 1 
kamlar açıktır, zorlamaya lüzum yoktur» dediniz. I 
Marksizmi, bütün diyalektiğinin aksine, devrimci yol- I 
dan değil de, halk oyuyla iktidara getirecek lider I 
karizmasını kendinizde bulabildiniz ve sonra da, I 
birinci sınıf Amerikancı kesiüverdiniz. <AP sıraların- I 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Bo örnekleri bintercesiyle sıralamak mümkün de- I 
ğerii arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisinin Sa- | 
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yıa fcdorine şimdi millet önünde soruyonmK Bu söz
ler, bu ifadeler, yani 1,5 sayfadan beri» Sayüı £ee» 
vit'in, çelişkilerle dolu, söylediğim ifadelen, yetişme, 
öğrenme çağında heveskâr bir delikanlının söeteri 
midir? Marksizmin ne olduğunu henüz bilmeyea bir 
kolej öğrencisinin, ağzından, daha çok şuur altının 
tesadüfi boşalmalarıyla çıkan sözler midir? <AP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Yoksa» diya-
tektiği çok iyi bilen bir Marksktle karşı karşıyayız 
da, o şimdilik MakyaveL ya da Krenski rolleri ara
sında bir gidip bir geliyor mu? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ayıp, ayıp, 
sana yakışmıyor. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bütün bu eveleme geveleme edebiyatıyla Cum
huriyet Halk Partisinm aldığı oy» 14 Mayıs 1950'de 
aldığınız oyla denktir. (CHP saralarından «yanlış» 
sesleri) Siz doğrusunu söyleyin* 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sem ne 
ilgilendirir? 

İSMAİL AKİN (Afyonkarahisar) — O zaman 
Türkiye 21 milyondu. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi bunu dâ milliyetçi akımın, tabanda de
ğil, politik örgütlenme yelpazesindekİ mevcut ayırım
larına borçlusunuz. Bu, bir başarı değildir ve hele simi
di bu başarıyı yüceltecek olan bü bohçaya, 11 yamalı 
bir bohça daha eklenmiştir. (AP sıralarından «Bra-
ve» sesleri, alkışlar) Bu bohçayı sahibinin koltuğu
na bırakalım; gelelim, «ekonomik enkaz» ve «batan 
Türkiye» safsatalarına. 

Türkiye, plan döneminde % 7 büyüyor; 870 mil
yarlık yatırını yapılıyor, bütçesi 10 milyardan 260 
milyara çıkıyor; mevduat hacmi 10 milyardan 200 
milyara yükseliyor, Türk köylüsünün yansı karan
lıktan kurtarılıyor; Türkiye'nin 63 ili enterkonnekte 
sisteme bağlanıyor, Türkiye'nin 3/4'ü televizyon sey
redebiliyor... 

Sevgili arkadaşlarım, bu mu batan Türkiye, bu 
mu enkaz? Bu konularda, «allıyorum ikinci konuş
mamızda bunları daha açık olarak ifade edeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, 1960 - 1977 yılları, Türkiye' 
nln kalkınmasının altın yıllandır. Bir sürü hataya 
rağmen çok yol alınmıştır. Bunu inkâr etmek büyük 
haksızlık olur. Türkiye'nin geleceğini kara gösteren
ler, kendine güvenini yitirmiş, bitmiş, hayattan, mü
cadeleden korkan, çalışmayı göze alamayan kişi
lerdir. Kişisel inancım odur ki, Türkiye'yi yönetenler 
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büyük hatalar yapmadıkça, yarın mutlaka daha iyi, 
daha güzel olacaktır.» 

Bu sözler benim değil, Sayın Ecevit'indir. (AP 
sıralarından gülüşmeler) Bu sözler, 7 Ocak 1978 ta
rihindeki Günaydın Gazetesinden alınmıştır. 

Evet değerli arkadaşlarım, siz gölge etmeyin, ker
van yürür. 

Sevgili arkadaşlarım, iş ve hizmet üretmekten çok, 
laf üretmeyi politikasının temeli yapan ve sosyal dev
leti, sosyalist devletle birbirinden ayıramayan Cum
huriyet Halk Partisine, enkazla ilgili bölümleri, büt
çenin sonunda bütün rakamlarıyla açık ve seçik ola
rak ortaya atacağız. O zaman, arkadaşlarımızın, en
kaz edebiyatına daha ne kadar devam edip etmeye
ceklerini birlikte göreceğiz. 

İSMAlL AKIN (Afyonkarahisar) — Hazinede 
kaç para bıraktınız, onu da söyle. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Siz onu yanınız
daki Maliye Bakanınıza sorun, Ağustos 1977'de ne 
yapmışlar? 

Değerli milletvekilleri, 1978 Türkiye'sinin en önem
li meselesi bizce, ülkemizde kanun ve nizam hâki
miyetinin eksiksiz sağlanmasıdır. 1968 yılından bu ya
na önplana geçen ve hâlâ önemini koruyan bu konu
nun üzerinde İsrarla durmakta ve en azından teş
histe, asgari müştereklerde birleşmekte yarar görüyo
ruz. Bunlarda birleşebilirsek tedbirleri birlikte alabi
liriz ve bu tedbirleri bulmakta da güçlük çekmeyiz. 
Bugün maalesef... 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Öyle konuş 
işte. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Nasıl konuşaca
ğımı siz öğreteceksiniz, sizin gelmeniz lazımdı bu
raya. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Siz daha, çok öğ

reneceksiniz. 
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bugün maalesef 

kanuni nizam hâkimiyeti, Devletin işlerliği sağlana
mıyor. Anarşi, topyekûn bütün milletimizi acı ve ke
dere boğan boyutlara ulaşmıştır. Üzüntü ile ifade edi
yorum, anarşi hızla tırmanıyor. 16 Şubat günü, yani 
dün itibarıyla değerli arkadaşlarım, 825 olay olmuş... 

HASAN ALI DAĞLI (Manisa) — Failleri tutul
du ama hep. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi geliyorum... 
. 101 ölü var, 737 yaralı var, 70 soygun var, 398 

bombalı veya silahlı saldırı var. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin mirası
nız. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın İçişleri Ba
kanının ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin be
yanlarının aksine, anarşik olayların suçlularının ya
kalanamadığı, ölen 101 kişinin en az % 70'inin fa
ilinin bulunmadığı açıkça ortadadır. 

Kimin mirası ise, şimdi mirasa geleceğiz, hiç ace
le etmeyin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biliyorsu
nuz miras olduğunu Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu elim ve feci 
tablodan müteessir olmayacak bir tek Türk vatanda
şı tasavvur edemiyorum. Bunun sorumlusu kim de
ğerli arkadaşlarım? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cephe. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Katil iktidar mı? 

Sorumsuz muhalefet mi? Yoksa, kontrgerilla mı? 
Anarşist mi? Yoksa kurulu düzen, ya da sosyo - eko
nomik yapı mı.... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cephe, cep
he. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — ... veya bizzat 
Devlet mi? Meseleye yaklaşmada belirli, sağlıklı bir 
objektif görüşe sahip olmak zorundayız. 

Önce, kimlerin, ülkede giderek yoğunlaşan ve da
yanılmaz boyutlara ulaşan anarşiden medet umabile
ceğim düşünelim. Bunlar, Devletin kanun ve nizam
larının korunmasından yana fikir ve doktrin taşıyan
lar olabilirler mi? Elbette olamazlar. Zira, korumak
la, yıkmak, birbirinin tam tersi olan olaylardır, ey
lemlerdir. Korumak fikrinde olan, yıkamaz; yıkmak 
fikrinde olsun da, «korusun» diyemez. Anarşi bir ge
çiş döneminden ibaret ve bu geçişi sağlamayı amaç
layan şiddet ve acelecilik olarak tanımlandığına göre, 
ülkeyi kimlerin nerelere götürmek istedikleri, bunun 
için ellerini çabuk tutmak istedikleri açık ve seçik 
olarak ortadadır. 

1968'de Batı dünyasını kasıp kavuran anarşi olay
ları, gerçekte komünist Doğu Blokunun iki ucunun 
emperyalist çıkarlarını geçerli kılmak için muharrik 
kuvvet olarak ideolojik akım ve eylemleri ve bu doğ
rultuda birbirleriyle yarışa girmelerinin bir sonucu
dur. Ülkemiz de, Batıdan soyutlanamayacağına ve 
hele hele jeopolitik durumu ve gerekse Batı savun
ma sisteminde kilit mevkiini teşkil etmesi sonucu, bu 
tür akım ve eylemler için hedef ülke haline getiril
mek istenecekti. Nitekim, olaylar bu doğrultuda ge
lişmiş ve daha bu sürecin başında, zamanın Hüküme-
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ti, yani Demirel Hükümeti, gerekli tedbirlerin alın
ması gerektiği hususunu Yüce Parlamentoya getirdi
ğinde, buna ilk tepki, «Parlamentoyu başınıza yıka
rız» sözleriyle Cumhuriyet Halk Partisinden gelme
miş miydi? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Burada Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Grup 
Başkanı değil miydi ki, «Bilâl Moğol'un beyanname
sinin altına imzasım biz de atanz» diyen? Marksist 
ihtilal provalarının sahneye konduğu her olayda, Cum
huriyet Halk Partisi bu olayları kınayacağı yerde, 
olayları yaratanların yanında yer almış, onlara arka 
çıkmış, onları, masum kişilerin masum davranışları 
olarak karşılamıştır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Adalet Partisinin yıpratılmasını, Devletin yıpratılması 
pahasına mubah sayabilmiştir. Cumhuriyet Halk Par
tisi bu süreçte, Avrupa komünistleri kadar dahi akıl
lı ve basiretli olamamıştır. Olamamıştır, çünkü, Avru
pa komünistleri başlangıçta teşvikçisi oldukları anar
şik eylemlerin arkasından gelecek felaketi görerek, 
eyleme karşı vaziyet almışlarken, Cumhuriyet Halk 
Partisi o gün bugün, legal hiçbir örgütün göze ala
mayacağı bir pervasızlık ve vurdumduymazlık için
de, bu eylemlerin şiddetlenmesine, «Bu düzen değiş
melidir; işgal de bir boykot da bir; toprak işleyenin, 
su kullanındır» gibi sloganlarıyla ortam hazırlayarak 
bizzat katkıda bulunmuştur. 

Anayasanın öngördüğü ekonomik ve sosyal re
formların yapılmamış olması, anarşinin nedeni ola
rak gösterilmiş ve anarşiye hak verilmiştir, tşte, 
ideolojik kökenli anarşi olaylarının, Batıda sona 
ermişken, Türkiye'de hâlâ devam etmesinin nedeni, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu değişmeyen akıl al
maz tutumudur. Teşhisimiz dün ne kadar doğruysa, 
bugün de aynen o kadar doğrudur. Marksizmin yal
nız fikir diyalektiği değil, Sovyet ve Çin modeli ey
lem diyalektiği de Türkiye'de hâlâ sahnelenmektedir. 
örnek mi istiyorsunuz : «Kanlı Pazar»; örnek mi 
istiyorsunuz, «Uzun Yürüyüş» değerli arkadaşlarım. 
Biri Rus, öteki Çin İhtilalinin bu iki gösterisi, Tür
kiye'deki benzeri gösterilere isim babalığı yapmamış 
mıdır? Bunu bilmemezlikten gelemezsiniz. O halde, 
bunu inicin yapıyorsunuz? Bunun ideolojik sebepleri 
olmak gerek. 

Bu Sovyet ithali «Kanlı Pazar» olayından ya
rarlanıp, zamanın İçişleri Bakanını, yani Sayın Sü-
kan'ı karşınıza alıp, onu, olayın faşist tertipçisi ol
makla nasıl itham etmiş, hatta «Zehir Hafiye» la
kabıyla onu küçük düşürmeye çalışmışsanız (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) bugün de, di-
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yalektiğiniz icabı, bir oy adına Sayın Sükan'ı bağrı
nıza basabilmişsinizdir. Yine diyalektik icabı, iki oy 
için Sayın Feyzioğlu'nu da bağrınıza basabildiniz. O 
Sayın Feyzioğlu ki, CHP kongrelerinde İstiklâl 
Marşı yerine, Enternasyonel Marşının söylenmeye 
başlandığı ve bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisin
den ayrıldığını belirtince, bu salonda kıyameti ko
parmış, onun üzerine çullanmıştınız. 

Değişen ne? Değişen kim? «Bu düzen değişme
lidir» diyorsunuz, değişmesi gereken düzen varsa, 
bu düzen sizin düzeninizdir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, Cum
huriyet Halk Partisinin doğru teşhis koymayı bir 
türlü içine sindiremediği anarşi, bizzat onun da tu
tumundan da cesaret alarak tırmanışını sürdürmüş 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin hem içindeki, hem 
dışındaki solun da alkışlarıyla 12 Mart çıkagelmiştir. 
12 Mart, Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki ve 
dışındaki solun alkışlarıyla diyorsam bir tarihi ger
çeği vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlarım. 
Başlangıçta, 12 Mart'ı, onun fonksiyonunu, o günkü 
hükümeti, demokratik hukuk devleti ve Anayasa il
kelerini ihlâl suretiyle dahi olsa, işbaşından uzak
laştırmaktan ibaret sayan ve 12 Mart'ı, getirdiği hu 
sonuçtan dolayı alkışlamakta sakınca görmeyen bu 
zihniyet, zamanla ülkedeki rahatsızlığın kökeninde 
eylemci sol ve anarşinin teşhis edilmesi ve eylemlerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalara geçil
mesi sürecinde de, «12 Mart bana karşı, ortanın 
soluna karşı yapılmış» diyebilmiştir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Fakat bu suretle de, 
bu zihniyet, bu Sayın Ecevit zihniyeti, kendini ey
lemci sol ve anarşiyle bir tutuğunu, onlarla özdeş 
olduğunu ikrar etmiş bulunmaktadır. Bu nasıl zih
niyettir ki, değerli arkadaşlarım, yine Sayın Ecevit 
yönetimi, faşistlikle itham ettiği Sayın Sükan'ın na
sıl içine sindirebilmişse, kendine karşı yapılmış ol
duğunu ilân ettiği 12 Mart'ın 3 şöhretli kumanda
nını da kendisine baştacı edebilmiştir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DeğerM arkadaşlarım, yine, bu nasıl zihniyettir 
ki, 12 Mart öncesi, «Demirel gider anarşi biter» şek
linde fetva verecek kadar konuyu hafife almış, son
ra da Anayasa değişikliğinin teşhis ve teklifine imza 
atmış, Anayasadaki 55 maddenin değiştirilmesi için 
olumlu oy kullanmıştır. 

Hükümet gitmiş, anarşi bitmemiştir, hem de sıkı
yönetime rağmen bitmemiştir; devam etmiş ve daha 
büyük boyutlara ulaşmıştır. 
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Çok kısa bir zaman içinde, anarşinin gerçek ne
deninin, pek çok zihinlerde yaratıldığı ve hatta 1971 
Muhtırasına da yansıtıldığı gibi, ekonomik ve sos
yal reformlarla ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Aradan 
10 hükümet gelip geçmiş; anarşi alınan bütün ted
birlere rağmen devam etmiştir; anarşinin, bir devlet 
meselesi haline geldiği görülmüştür. Bütün bunlara 
rağmen, belirli nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi, 
teşhisini değiştirmek lüzumunu duymamıştır. Daha 
sonra da yine aynı zihniyet, bu Anayasanın özgür
lükleri kısıtladığından dem vurarak, onlann önündeki 
bütün engelleri kaldıracağını meydan meydan, kürsü 
kürsü ilân edebilmiştir. 

Yine bu zihniyet, bununla da yetinmeyeceğini, 
hapishaneleri boşaltacağını, eylem ve kader birliği 
yaptığı yandaşlarını affedeceğini de söyleyebilmiş; 
Devletin temeline kundak koyan devlet yıkıcılarını, 
demokratik rejim ve Parlamento düşmanlarını, Mark
sist, Leninist bir devlet kurmak amacıyla Atatürk 
Cumhuriyetini yıkmak istediklerim mahkeme önünde 
dahi alenen beyandan çekinmeyen anarşistleri, adam 
kaçıranları, adam öldürenleri, Devletin polisine, jan
darmasına, subayına, kumandanına kurşun atanları, 
banka soyguncularını affedebilmiştir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Faşist sağ 
da affedildi. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Anarşisin teşvik
çileri bu defa kılık değiştirerek, vefa borçlarını öder-
cesine, bu suçluların hamisi kesilmişlerdir. Bu, hep 
böyle olagelmiştir değerli arkadaşlarım. Geliniz, bun
da anlaşalım. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya'da öldürülen, 
Zeytinburnu'nda vurulan Türk polisini, Gaziantep'te 
vurulan Türk askerini savunmamış, savunamamış; 
savunmak şöyle dursun, onlan takbih etmiş ve fakat 
bu eylemlerin sorumlusu olan anarşiyi ve anarşisti sa-
vunabilmiştir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi, 
Devletin, milletin yanında değil, anarşistin yanında 
olmayı tercih eder duruma gelebilmiş ve bu tür dav
ranışlarını, giderek bir mekanizma, bir sistem haline 
getirebilmiştir. Nitekim, geçen yıl 1 Mayıs gösterile
rinin tezgâhlanmasında Cumhuriyet Halk Partili İs
tanbul Belediyesi, sınıf çatışmasının körüklenmesi ve 
bir kitle eylemine dönüşmesi doğrultusunda faaliyet 
göstermişti ve maalesef değerli arkadaşlarım, 1 Ma
yısı, 5 Haziranda bütün sol oylan kazandıracak ka
çınılmaz bir fırsat bilerek, bu fırsatı sömüren ve bu 
uğurda Devletin güvenlik kuvvetlerini, hem de isim 
zikrederek, Özel Harp Dairesini eleştirip, olayların 

tahrikçisi diye gösterip, onlan tezyife yeltenmek, anar
şinin, görev başında bulunan hükümetlerin tutum ve 
davranışlanndan kaynaklandığı teşhisiyle yoluna de
vam eden bu zihniyet, 1974'ün Şubatında iktidar ol
duktan sonra da anarşi durmamış, sıkıyönetime rağ
men devam etmiştir. Meclisimizin zabıtları bunlarda 
doludur değerli arkadaşlarım. 

Sayın Demirel Hükümeti 31 Mart 1975*te göreve 
başladığında, ülkenin ve Devletin en önemli konusu
nun asayiş olduğunu tespit ve İlan ederek, Programın
da da, asayişsizlikle mücadeleyi sürdüreceğini beyan 
etmiştir ve 10 gün sonra, 18 üniversite rektörü ve 
Milli Güvenlik Kurulu raporlan değerli arkadaşlanm, 
bunun kökeninde yabancı ideolojilerin bulunduğunu 
açık olarak belirtmiştir. Anarşinin tabanında yatan 
nedenleri, rektörler ve Milli Güvenlik Kurulu bulup 
çıkarmışlar ve konuya gerekli müşterek teşhisi koy
muşlardır. 

önce, bütün bunlarla, bu teşhislerle, bu müşterek 
teşhislerle mutabık mısınız, değil misiniz, bunu söy
leyiniz, 

Mevcut düzeni yıkma kavgasının diğer bir adı, 
anarşidir; yasası da, doğa kanunudur. Anarşi, Türki
ye'yi komünist yapmanın bir aracıdır. Düzeni yıkma 
kavgası yapanlar, bu düzeni koruyan Devlete, Dev
letin kanunlarına, kuvvetlerine karşı savaş açmışlar
dır; bunun adı, «Kurtuluş Savaşı» dır, «Halk Savaşı» 
dır, «Kurtuluş Ordusu» denilmektedir. «Halk İktidam 
denilmektedir. «Halk Komiteleri, Halk Komiteleri» 
deniyor. Burada gazete, Piyangotepe'de kurulan bir 
halk mahkemesi var değerli arkadaşlanm. 

16 Nisan 1976 tarihli Tandoğan Mitinginize bir 
bakalım ve burada sergilenen pankartlannızı birlik
te inceleyelim : «Kurtuluşa kadar savaş; 141 - 142'ye 
hayır; kahrolsun faşizm; halk iktidarı kuracağız; hal
kın' özgürlüğü kısıtlanamaz; halkçı - devrimci kavga
mız sürecek; faşizme ölüm; katil iktidar; faşizm si
lahla ezilecektir; bu meydanda çengimiz var; bir 
gider, bin geliriz; bir gün ufukta kızıl güneş doğa
caktır; Deniz Gezmiş, Mahir Cayan, Yusuf İnan bi
zim için öldüler; DİSK'te birleşelim; Milliyetçi Cep
he istifa...» (CHP sıralanndan, «Doğru»; AP sıralann-
dan «Doğru mu» sesleri, gürültüler) 

Görülüyor ki, değerli arkadaşlarım, hedefte, fi
kirde, sloganlarda ve eylemde birlik var. Cumhuriyet 
Halk Partisinin de, hareketin amacına, yani düzenin 
yıkılmasına bir itirazı yok; aynı paraleldedir. Ne ha
zin ki, Anayasamızın 55 nci maddesinin değiştirilme
sindeki gerekçe bu paraleldedir. Ne hazindir ki, bu 
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gerekçeye katılan ve bu değişikliklere okmuu oy kul* 
fantan Cumhuriyet Halk Partisi, bu teşhisleri bir tür
lü benimseyememiş, konuyu hep belirli açılardan ele 
almış, bilerek, isteyerek, özgürlükle anarşiyi birbirine 
karıştırmıştır, değerli arkadaşlarım. 

Anayasamızın 11 nei maddesindeki değişikliğe 
olumlu oy kullandığı halde, Cumhuriyet Halk Partisi 
yöneticileri, bölücülüğü, mezhep kışkırtıcılığını, sınıf 
aynalığını hep teşvik edegelmişlerdir. En azından, 
Türkiye'nin birliğine yönelen düşmanlıklara seyirci 
kalınmıştır. 

Anarşi, kendini, ülkenin gelecek güzel günlerin
den sorumlu gören herkesin meselesidir. Anarşiyle 
mücâdelede başarıya ulaşabilmenin şartı, Fransız Ada
let Bakam Monsievr Peyrefitte'nin dediği gibi, sos
yal, ekonomik, entellektüel hayatta veya sendikalar
da ve partilerde mesul mevkilerde bulunanların, anar
şiyi mahkûm etmeleridir. Bu sahada gösterilecek en 
küçük bir zaaf veya hoşgörü, ilerisi için büyük teh
likeler doğurabilir. 

Geliniz, muhterem arkadaşlarım, anarşiyi mah
kûm ediniz; onu, siyasal propaganda aracı olarak 
kullanmayınız. 1977 seçimlerinde, hükümeti, anarşi
nin sebebi ilan ettiniz; anaların gözyaşlarını sömür-
dünüz, «Analar, evlatlarınızı oylarınızla koruyunuz» 
sloganlarınızla Türk anasmı tehdit ettiniz; (CHP sı
ralarından «Yalan mı?» sesleri) gençlerin kanından 
oy çıkarmanın yollarını aradmız. Başarılı da olmadı
nız değil, ama elinize ne geçti? Değerli arkadaşlarım, 
attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değer mi? 

«Biz gelirsek anarşi durur» diyordunuz. Siz ge
mice anarşi durursa, bunu siz yaptırmış olmaz mı idi
niz? Bu sözünüz bir zamanlar için doğru olabilirdi; 
zira, o tarihlerde anarşi sizin elinizde ve emrinizde 
idi. Siyasal platformlarda alt edemediğiniz iktidarla
ra! alam oymak için kullandırdınız. 

Ateşlediğiniz, körüklediğiniz yangın bacayı sardı. 
Bu yangın şimdi sizin de eteğinizi tutuşturuyor. Anar
şinin manevi sorumlusu olarak, siz de şimdi bu yan
gının içindesiniz değerli arkadaşlarım. 

Birbuçuk aydan bu yana iktidardasınız... «Katil 
iktidar, faşist polis, siyasal cinayetler» çığlddanmz 
hâlâ kulaklarımızda; eleştirileriniz, teşhisleriniz, is
natlarınız, iddialarınız hâlâ hafızalarımızda. Teşhisi
nize sebep, hükümet; çaresi de, onun gitmesiydi ve 
gitti. Hani, bıçak gibi kesilecekti anarşi, duruverecek-
ti hemen. «Biz gelince duracaktır» derken, bir de gör
dük ki, kendi kendinize mehil veregelmişsiniz. Size, 
istediğiniz kadar mehil vermeye hazırız; yeter ki, de-

I ğerii arkadaşlarım, teşhisinizi düzeltiniz. Endişemiz, 
I geçecek zamanın kaybedilmiş olmasından ileri geliyor. 
I Geliniz değerli arkadaşlarım, geliniz, asgari müş-
I fereklerde birleşelim. 

, HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu konuş-
I ma ile mi Saym Sezgin? 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu konuşma ile 
I Sayın Grup Başkanvekili. 
I Şimdi, Devlet elinizdedir; artık, sorumluluğunuz 
I da olmalıdır. Gerçeği anlarsınız, Devletin teşhisine 
I gelirsiniz. Yanlış yolda olmanız, ülkemize zarar ve-
I riyor. Hâlâ teşhisiniz : îz sürmekle, liselere silahlı 
I kişilerin sokulduğunu tespit etmekle ve okullardan 
I Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman' 
I m resimlerini kaldırmakla anarşiyi önleyebileceğinizi 
I sanıyorsunuz. 
I Teşhisiniz bu olduktan soma, bunu tedavi etme-
I niz mümkün değil değerli arkadaşlarım. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sen anlamazsın 
I ondan. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş-
I larım, Devletin teşhisine geliniz. Yanlış yolda olma-
I nız ülkemize zarar veriyor; hüsranımız bundan ileri 
I geliyor. Geliniz, Anayasa değişikliğine gerekçe teş-
I kil eden teşhisi kabul ediniz; Anayasamn öngördüğü 
I tedbirleri uygulayınız; yarın geç olabilir. 
I Değerli arkadaşlarım, bütün muhalefeti boyunca 
I partizanlıktan şikâyet eden Cumhuriyet Halk Parti-
I sinin 1,5 aylık iktidarında, partizanlıktan neyi anla-
I dığı açıkça, ortaya çıkmıştır, elhamdülillah. 
I y Cumhuriyet Halk Partisi için partizanlık, kendi-
I sine mubah görüldüğünde ayıp ve fakat kendisinin 
I mubah gördüğü de muteber sayılabilen bir davranış

tır. 
I Ülkemizde partizanlığı icat eden, örnekleri siyasal 
I tarihimize ve literatüre geçen Cumhuriyet Halk Par-
I tisinin bugün de eski alışkanlığından bir türlü vaz-
I geçemediği görülmektedir. 
I Sayın Ecevit, Devletin işgal edildiğinden sık sık 
I bahsedebilmektedir. İşgali kaldıracaklarını ifade eden 
I Sayın Ecevif in bu beyanlarından anlıyoruz, işgal ney-
I miş : 
I Saym Ecevit için işgal, Devlete ait makam ve 

mevkilerde Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet 
I Halk Partili sempatizanlarının dışındakilerinin bu-
I lunmasıdır. İşgalin kaldırılması da, bu makam ve mev

kilerde bulunanların atılarak, yerlerine Cumhuriyet 
I Halk Partililerin yerleştirilmesidir, tıpkı, GİMA örne-
I ğinde olduğu gibi. 
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Değerli arkadaşlarım^ merakla bekliyoruz; 657 
sayılı Kanun, Devlet Memurları Kanunu, devlet me
muriyetlerin aranacak iki nitelik getirmektedir : Mük-
tesebat ve liyakat; bir üçüncüsünü getirdi Cumhuriyet 
Halk Partisi; o da, Halk Partili olmak. 

Göreve gelir gelmez, bir çırpıda, hiçbir inceleme 
ve değerlendirmeye lüzum görmeksizin ve normal 
uygulamaların dışında bir yöntemle 11 birliğin genel 
müdürü işinden alınabiliyor, tüm müsteşar, genel mü
dürler ve yardımcıları, hizmet, ehliyet, liyakat, tecrü
be dikkate alınmaksızın görevlerinden uzaklaştırılabi-
liyor; bir kalemde 67 ilin valisi değiştirilebiliyor. Bun
larla da yetinilmiyor değerli arkadaşlarım, bunlarla 
da yetinilmiyor; bakanlıklarda kurulan özel siyasi 
komitelerle, şoförlere ve odacılara kadar inen büyük 
ve tahripkâr memur kıyımına girişilebiliyor. Bu me
mur kıyımı sadece devlet dairelerinde değil. Seçimle 
işbaşına gelen kooperatiflerde, Tarım Satış Koope
ratiflerinde yönetim kurullarına işten el çektirilebili-
yor ve yerlerine partizanlar getiriliyor. Bunların yanı 
sıra, TRT Genel Müdürlüğünden alındıktan sonra 
nakledildiği Başbakanlık Müşavirliğine kanuni süresi 
içinde başlamadığı için müstafi sayılmış ve esasen 
memuriyetle bağdaşması kabil olmayan, ticarete atıl
dığı için de, memuriyetle ilgisi kalmamış olan bir zat 
ile, Hükümet içinde muhtemel anlaşmazlığı önlemek 
için pazarlığa girişilerek, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden vazgeçmesi karşılığın
da bir büyükelçilik makamının ikram edilmesi, rüş
vet esasına göre kurulan bu Hükümetin fonksiyonu
nu, icraatında da göstermesi bakımından son derece 
dikkat çekicidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Aynı davranışı bir başka model altında Anadolu 
Ajansı örneğinde de görmek mümkün değerli arka
daşlarım. 

TRT'yi, Partisinin ekran ve mikrofonu olarak kul
lanan bu zihniyet, bu defa da haber ajanslarına uzan
mış ve ele geçiremediği Anadolu Ajansım da, ödenek-
slz bırakmak yoluyla teslim alma yolunu seçmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anadolu 
Ajansım Anayasımn çizgisine getireceğiz; göreceksi
niz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Karma Komisyonda (yaralıyorsak Sayın Bakan 
izah etsinler) bir 69 ncu madde getirildi. 69 ncu mad
de, belediye borçlarını terkin ve tahkim eden bir 
maddedir. Eskiden, belediye borçlarının terkin ve 
tahkimi otomatik olarak getiriliyor ve müracaata lü
zum kalmıyordu. Bu getirilen madde ile otomat iki ik 

kaldırılmış ye belediye borçlan, Maliye Bakanının iki 
dudağının ucuna getirilmiştir (MHP sıralarından 
«Doğru» sesleri) ve eski terkin ve tahkim kanunlann-
da değerli arkadaşlarım, borcun bir başlayış bitiş sü
resi vardı; 69 ncu madde ile, bu başlayış ve bitiş sü
resi de kaldırılmış, yani Maliye Bakam 1978 yık için
de de bir belediyeye borç verebilecek, 6 ay sonra, o 
verdiği borcu bir kalemde silebilecektir sevgili arka
daşlarım. Bu, keyfiliğin; bu, partizanlığın en güzel 
delilidir. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sizin belediyelerde 
yapmadığınızı yaptı o. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgîü arkadaşla-
nm, Cumhuriyet Halk Partisi, getirdiği. bu madde ile, 
Devlete, Hazineye borçlarını ödeyen belediyeleri de 
cezalandırma yoluna gitmiştir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin sadece bu tasarrufudur ki, sevgili arkadaşlanm, 
Cumhuriyet Halk Partisinin partizanlığım belediyeler
de ne denli estireceğinin en güzel delilidir. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sizin belediyeler
de yaptıklarınız... 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım 
kaç dakikam var. 

BAŞKAN — 7 dakikanız var efendim, yalnız 7 
dakika. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi, dış politika üzerinde, zamanımın izin 
verdiği nispette durmak istiyorum, 

Hükümet Programında, gerçekçi olmayan, hissi, 
muğlak ve her anlama gelebilecek olan ifadeler, da
ha ziyade Sayın Başbakanın kişisel düşünceleri nite
liğinde görülmektedir. Bu ifadeler yakından incelen
diği takdirde, güven verici olmaktan öte, dünya ger
çeklerine de ters düşmektedir. Ciddiyetten uzak, ha
yal ve fantezilerden ibarettir. Deniliyor ki, değerli 
arkadaşlanm, «Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye'nin 
önemini, etkinliğini ve ulusal yararını* uluslararası 
gerginliğe değil, uluslararası ilişkilerde yumuşamaya 
ve dünya barışının güçlenmesine bağlayan bir dış po
litika izleyecektir.» 

Şimdi, sormak lazımdır değerli arkadaşlanm: Dış 
politikasını uluslararası gerginliğe dayandıran bir hü
kümet olabilir mi? Deniyor k i : «Bölge ülkeleriyle 
ilişkilerini karşılıklı güvene ve ortak yarara dayan
dırarak ulusal güvenliği en başta böyle bir barışçı dış 
politikayla güçlendirmeye çalışacaktır.» 

Halen dünyada yılda silahlanma için 350 milyar 
dolar harcanmaktadır. Silahlanma masraflannın en 
yüksek düzeyde olduğu bizim bölgemizde ve bizim 
çevremizde, zengin duygusal alemlerinin karşılıklı gü-
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ven duygusu ile bu realiteyi ortadan kaldırmayı mı 
bekliyorlar acaba Sayın Başbakan? Bunu öğrenmek 
istiyoruz. Milli güvenlik, sadece ve sadece, kuvvetli 
bâr savunma ile sağlanabilir değerli arkadaşlarım. 

Türkiye ve Yunanistan Sayın Başbakanlarının 
Mart ayında buluşmalarını ihtiyatlı bir iyimserlikle 
karşılamak gerekir. (AP sıralarından «Kahve içmeye 
gidecek» sesleri). Bununla her şeyin bir anda çözüm
lenebileceğini beklemek, yanlış ve yanıltıcı olabilir. 

Kıbrıs'taki Türk toplumu, değerli arkadaşlarım, 
13 yıl kapı çalarak hakkını istemiştir. Şimdi kapı çal
mak sırası Kumlarda olmalıdır. Teşebbüs varsa, talep 
onlardan gelmelidir. Muhtemel müzakerelerde Hükü
meti güç duruma sokmamak için bu konuyu daha 
fazla işlemek istemiyoruz. 

Kıbrıs meselesiyle, Hükümetin, 3 ncü yılını dol
durmuş bulunan Amerikan ambargosu arasında ilişki 
görmemesini de yadırgadığmuzı ifade etmek istiyo
rum. Direkt ilişkisi vardır; o derece direkt ilişkisi var
dır ki değerli arkadaşlarım, Amerika Cumhurbaşkanı, 
Kıbrıs konuşunda her iki ayda bir Kongreye rapor 
sunmak durumundadır. Ambargonun kalkmasından 
önce Kıbrıs meselesinde tavizkâr davranmak, Türk -
Amerikan ilişkilerinin geleceği ve Türk * Yunan ih
tilaflarının halli bakımından son derece sakıncalıdır. 
«Bir yeni ulusal güvenlik kavramı oluşturmak» deyi
minin ortaya çıktığı ve bunun artık açıklığa kavuştu
rulması zamanı gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın sözcülerinin birkaç yıldan beri ileri sürdükleri 
ve seçim sloganlarında da kullandıkları, «Yeni bir 
ulusal güvenlik kavramı oluşturmak» la, ne demek is
tenmektedir? Şimdiye kadar uygulanan güvenlik kav
ramının milli olmadığı mı ifade edilmektedir? 

HASAN CERtT (Adana) — «Ulusal birliği» de
mek. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Bunu bilmek, öğrenmek, Parlamentonun, Türk 
milletinin hakkıdır. Acaba, bununla, bu yeni kavram
la, ismini bir türlü telaffuz edemediğiniz NATO'dan 
Kuzey Atlantik ittifakından çıkmak mı kastedilmek
tedir? Soruyoruz : AET ile ortak üyeliğimiz esasım 
teşkil eden 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nı kabul ve muhafaza ediyor musunuz? Dış politika
da romantizmin, santimantalizmin yeri yoktur; ger
çekçi olmak şarttır. Hareket noktasının da tek objek
tif ölçüsü, milli menfaattir değerli arkadaşlarım. 

Adalet Paritisi olarak dış politika konusunda bize 
düşeni, her zaman yaptığımız gibi, sorumluluk şuuru 
içerisinde yine yapmaya hazır bulunuyoruz. Biz, dünya 

görüşü olan bir partiyiz, Türkiye'nin yerini bilen ve 
onu koruyan bir partiyiz; fantazi düşünce ve davranış
lara iltifat etmeyiz. Miöi Savunmamızın, Milli men
faat ve tercihlerimizin saptırılmasına, zayıflatıhnasına 
müsaade edemeyiz. Gelişmeleri, Hükümetin dış ve gü
venlik politikalarını ve icraatını yakından takip ede
ceğiz. İkaz ve muhalefet vazifemizi yapıcı bir şekil
de yerine getireceğiz. Her şeyi kötü görme ve göster
me alışkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisinin tekeli al
tındadır. Dünya olay ve realiteleriyle temas haline 
gelme, nihayet, Cumhuriyet Halk Partisini bu hu
yundan vazgeçirecek ise. sevindirecek bir kazanç ohır 
değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, bi= 

tiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi sözleri

min sonuna geliyorum.) 
Bütçeler,, hükümetler için bir Gensoru niteliğinde

dir. Bu Bütçenin tarafımızdan yapılmasının, tenkit 
hakkımızı ortadan kaldırmayacağı açıktır. Çünkü, bu 
Bütçeyi uygulayacak olan, başka bir siyasal kuruluş
tur. Bütçe, bu siyasal kuruluşla birlikte mütalaa edi
lir. Eleştinlerİmiz daha Çok, bu Bütçeyi uygulayacak 
Hükümete yöneltilmiştir. 

Bu Hükümet, büyük iddialarla ve bir hükümet dü
şürerek iş başına gelmiştir. Düşürülen hükümetten 
farklı bir şey yapamayacaksa, en azından onun ka
dar bir şey yapamayacaksa, bütün iddiaları ortada 
kalır ve bu iddialar, hükümet olmak için bahaneden 
öteye geçmez. Biz, bu Hükümetin ülkeye verebileceği 
bir şeyinin olmadığını söyledik. Zira, kuruluş biçimi 
ülkeye bir şeyler vermeye müsait değildir. 

Bu, bir hizmet hükümeti değil, tertip hükümetidir. 
Bu Hükümetin kısa zamanda Türkiye'yi temel mallar
dan mahrum bırakacağından kimsenin şüphesi olma
sın, yokluk, CHP üe ikiz kardeştir. 

Anado'u toprağının beklediği bahar gübresi hâlâ 
görünürlerde yok. Pahalılık şikayetleriyle gelen bu 
Hükümetin, pahalılığı durdurmak için, geçen bir bu
çuk ay içinde değil bir tedbir aldığı, bunu telaffuz bi
le etmediği görülmüştür ve hele bugün gazetelerden, 
alman önlemler görüldüğü takdirde açık olarak orta
ya çıkacaktır ki, hayat çok daha pahahlanacak ve çe
kilmez hale gelecektir. 

Bu Hükümet, esasen enflasyonu tehlike sayan bir 
hükümet değildir, enflasyonu kamçılayacaktır. Fukara 
kitleleri daha çok ezecektir. Bu Hükümet solcu bir hü
kümettir; solcularda kaynak ve denge fikri yoktur. 
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Bu Hükümet partizandır; Devletin en mütevazı me
muruna kadar zaten partizanlığı indiraıiştir; şoföre 
ve odacıya kadar öfke ve hınç içerisindedir. Bu Hü
kümet, vaktiyle anarşiye yatakkk yapan bir zihniyetin 
hükümeti olduğu için, anarşiyi durdurabilmesi söz ko
nusu değildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Anaların göz yaslarını dahi siyasetin sermayesi 
yapabilen bir partinin iktidarında, anarşi ülkeyi tü
müyle teslim alıncaya kadar memleketin bu dertten 
kurtulması mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi komünizmi tehlike say
madığı iç!in de, anarşi kazanını kimin kaynattığını, ül
kenin ne denli tehlikelerle karşı karşıya kaldığını an
lamak imkânından da yoksundur. Cumhuriyet Halk 
Partisi enternasyonalcidir. Bu nedenle milliyetçiliğe 
karşıdır ve esasen milliyetçiliği dahi dava ederek bu 
tutumunu ispat etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk kültür ve eğitimi
nin milliliğini zedeleyecektir. Ona göre, eğitim ve kül
türün amacı, Türk vatandaşım değil, dünya vatandaşı
nı yetiştirmektir değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet 
Halk Partisi, gerek seçimlerde ve gerekse bu hükü
meti kurma çabalarında çok Iborçlanmıştır. Devletin 
yönetimine sorumsuz ortaklar katılacaktır. Cumhuri
yet Halk Partisi, dar görüşlüdür ve eser düşmanıdır. 
Daha, iktidarının 1,5 ayında bunu göstermişlerdir. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — En büyük 
eseri, Cumhuriyettir. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Dış politika konu
sunda da, ülkeyi mahcup ve onuru kırılmış duruma 
sürükleyeceklerinden endişe etmekteyiz 

BAŞKAN — Süreniz döldü, lütfen bağlayınız Sa
yın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu Hükümet, anarşiyi durdurmak, pahalılığı önle
mek, köylüye, işçiye, memura daha çok gelir sağlamak 
ve bunları derhal gerçekleştirmek iddiasıyla işbaşına 
gelmiştir. Muhalefet olarak millet adına kendilerini ta-
kipetmek de, bizim görevimiz. Şimdi bu görevimizi 
onun verdiği sorumluluk içerisinde ifa ediyoruz. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Ömür boyu de
vam et. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — «Anarşiyi dur
duracağız» diyordunuz; hani nerede, durdu mu? 
«Pahalılığı önleyeceğiz» dediniz; hani nerede, önle
diniz mi? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin yolarca 
ektiğiniz bu, daha dur bakahm. 
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İSMET SEZGİN (Devamla) «- «Köylüye, işçiye 
daha çok gelir sağlayacağız» diyordunuz; hani, nere
de, sağlandı mı? Köylüye sağlayacağınız geliri, geçen 
yıl, «Neden 80, lira vermiyorsunuz?» diye tenkit etti
ğiniz tütüne verdiğiniz 57 lira ile mi sağlayacaksınız 
yoksa? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Yalan 
söylüyorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Muhalefetinizde, 
«İşçiler, isteyiniz istediğiniz kadar» diyen bu zihniyet. 
Şimdi, bir bakanınız, ücretleri dondurmaktan söz açı
yor. Bu mu işçiye vereceğiniz, yoksa?.. 

«Dış sorunları bir çırpıda çözeceğiz» diyordunuz; 
hani, nerede, çözdünüz mü değerli arkadaşlarım? 

Sizin bunları, sizin bunları.. (GürüMter) 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen bağlayınız; sü

reniz do*dUw 
Sayın arkadaşlarım, lütfen hatibi dinleyelim. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, sizin bunları yapamayacağınızı... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen bağlayınız. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Sizin bunları yapamayacağınızı biliyoruz; biliyoruz 
ama, millet önünde Söylediğiniz sözlerin unutulup gi
deceğini sanmamanız için görevimizi yapıyoruz. Sizi, 
milletin şuurunda belirli hedeflerinize ulaşmak için, 
onun diyalektiği, onun stratejisi ve taktikleri icabı ola
rak, oportünizminizle, hile, desise ve entrikalarmızla 
tescil etmek üzere görevimizi yapıyoruz. Bunu yapar
ken de, Türk demokrasisinin, Türk milletinin vazge
çilmez hayat tarzı olduğu bilinci ile hareket ediyoruz 
ve doğru yola gelmeniz için bunu bir hizmet sayıyo
ruz. 

Demokrasiye alternatif olacaksanız, onun kuralları 
içinde olunuz diyoruz. Umut olacaksanız, Atatürkçü
lük çizgisinde, toplumun bölünmeye değil, birleşmeye, 
bütünleşmeye doğru yücelmesi için umuî olunuz di
yoruz. 

İşçiyi, genci, öğretmeni, polisi, askeri, memuru, 
çiftçiyi, toplumu oluşturan bütün sosyal tabakaları 
birbirine düşürmeyin; serptiğiniz nifak tohumlarını 
temizleyin; Türk milletinin sağhkh gelişmesine ve yü
celmesine hizmet edin diyoruz. 

Tarihten, Türk tarihinden ders ahn, tarihi mater
yalizmden medet ummayın diyoruz 

Kapıların tokmağım çevirmekle Marksizm* değil, 
sosyal refah toplumuna açılacak Büyük Atatürk Tür-
kiyesi'mn yaratılmasına çaba sarf edin diyoruz. O za-
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MhNfcelf «şkitente», fehJ&ei} çelişkilere» ıtfhiliz-
mk» eendeftıtedton kurtulur, hem kendinbe, hem Tür* 
mSIrtine faydan otarstmuz diyoruz. 

Yoksa» nicedir paskmdırdığtnz akı ok, burgun mut
laka *» bizzat stfce batacak, siz) siyaset sahnesinden 
si&p süpürecektir değerli arkadaşianm. (AP sıraEann* 
daa «®ra*©» seferi, aftuştar; CHP sıralarında» «Si
se fcath< m*?> sesleri) Bunu iki kere ikinin dört ekti' 
$ g*b| üfyon». 

Hepinize derin saygriarm» sunar, Bütçem», üflce-
m&e> De*tetimize> hayırh uğurlu olmasın» diliyorum 
sevgili arkadaşlanı». (AP, MHP şualarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Buyuran Saym Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym Başkan, 
Adalet Partisi Sayın Sözcüsü, konuşmaları sırasında, 

Komisyonumuzda 
büyük dört hata diyebileceğim beyanda 

Bu dört büyük... (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

!e ilgili çok 
bulundu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Müzakerelerin 
bu safhasında, müzakerelerin bir başka yöne çekil
memesi için, bu gerçeklerin bu kürsüde öncelikle tes
cil edilmesinde Komisyonumuz yarar bulmaktadır. Bu 
nedenle, İçtüzüğün 62 nci maddesi gereğince söz ta
lep ediyorum efendim, 

'İsterseniz, hangi hususlar olduğunu da beyan ede
yim efendim. 

. BAŞKAN — Sayın Komisyon, programımıza göre 
çalışma süremiz dolmuştur. 

Saat 14.O0Pte toplanmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 13.07 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN: Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ: Halil Karaatb (Bursa)* Yumaz Baha (Rize) 

BAŞKAN — lf$ net BjB-teşknİR 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — }9?& yth Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyomı raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasaftsmetet yapılan değişikliğe dair €. Senatosu 
Basktmttğt tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
pom. (M. Mectbî : 1/52} €. Senatosu : 1/525) (M. 
Mecfisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Devam) 

BAŞKAM — Programımıza göre, 1978 malt yılı 
Bütçesi ifoermdeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon?... Hükümet?... 
KâMtbyoNk s& tateftini şksdi knflanraak istiyor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym Başka
nım, Komisyona bir kere mi söz hakkı veriliyor? Her
hangi kir kanada her an gerek duyutobmn bür önem
li yanaş, beyanda bukınuiduğu zaman, Komisyon, bu 
beyanın düzeftibnesi kokusunda söz alma hakkma sa
hip* olmayacak m» efendin»? O hususu öğrenmek isti» 
yorum; ona göre hakkımı kullanmaya karar verece
ğini efendim. 

BAŞKAN — t$*Bxugüm&gfr gâre> siyasi parti grup
ta» re saym tiyekeç. aksine katar ahnmadığ* sürece, 
bir defa söz kökteni kantar. YrataE Hükümet içha 
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bir Meclis kararı oluşturulmuş, Hükümet de bir de
fa söz hakkım haiz. Ancak, Komisyon bunun dışın
dadır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kullanıyorum 
efendim söz hakkımı* 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
Sayın Alpaslan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Biraz önce konuşan Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
Sayın İsmet Sezgin, yaptığı konuşmada önemli, gerçeğe 
Mç uymayan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulun
mayan iddialarda bulundu. Komisyonumuzla ilgili 
olduğu için gereğini duydum. 

Değerin arkadaşlarım, birincisi, Sayın Sezgin, 
«Devletin istihbarat örgütünün 67 milyon liralık 
ödeneği tasarıdan çıkarıldı» dedi. 

Bu konuyu değerli milletvekillerinin bilgilerine, 
değerli üye arkadaşlarımın bilgilerine sunmak istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 67 milyon lira ile ilgili 
olarak söylenecek husus şudur: Muhasebei Umu
miye Kanununun 77 nci maddesi, ancak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ve Jan
darma Genel Komutanlığının bütçelerine bu tür 
ödenek koymayı emredici bir kural olarak ortaya 
koymuştur. 

Bütçeyi incelediğimiz zaman, İçişleri Bakanlığı 
bütçesine de, «Gizli hizmet gideri» diye 67 milyon 
lira konduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, 67 
milyon lirayı, yasa açısından, gizli hizmet gideri 
olarak kullanma hakkına sahip değildir. Cumhuriyet 
Hükümeti, Anayasanın ve yasaların kendisine ver
diği hak ve yetkileri kullanmaya mezundur. Yasada 
gösterilmeyen bir hususta ödenek konarak, Devletin 
Hazinesinden 67 milyon lirayı İçişleri Bakanının em
rine, haksız ve kanunsuz olarak veremezdik. 

Komisyonumuz, Sayın Demirel Hükümeti tara
fından hazırlanmış, yasaya rağmen, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 67 nci maddesine rağmen 
haksız olarak konmuş, yanlış olarak konmuş 67 mil
yon lirayı çıkarmakla görevini yerine getirmiştir. 

İkincisi, değerli arkadaşlarım, önemli tecrübeleri 
olan Sayın İsmet Sezgin'in, Bütçe Kanunu tasarısı
nı bir kere inceleyerek huzurunuza çıkıp, komisyo
numuzu öyle itham etmesini beklerdim. 
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Sayın Sezgin, «Bütçe Karma Komisyonu 10 mil
yon lirayı Halkevlerine tahsis etti »iddiasında bulun

du. Bu iddia doğru değildir, bu iddia gerçek değil
dir. Bütçe Kanun tasarısı incelenirse görülür ki, 
Maliye Bakanlığı emrine 25 600 000 lira tahsis edil
miştir; Maliye Bakanı bunun dağıtımına yetkilidir. 
Bunda, ne Halkevleri, ne de eskiden olduğu gibi, 
Atatürkçülükle, devrimcilikle ilgisi olmayan birtakım 
dernek ve kuruluşlara para verilmesini öngören bir 
tek ibare, bir tek cümle yoktur. Onun için, Sayın 
Sezgin'in iddiası gerçekle uzak yakın ilgili değildir. 
Bu hususu da Yüce Parlamentonun bilgilerine sun
mayı gerekli görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anadolu Ajansı iddiasına 
gelince: Anadolu Ajansı ismi zikredilerek, 1975'te, 
1976'da, 1977 bütçelerinde Anadolu Ajansına gerçek
ten ödenekler verilmiştir. Ancak, 1961 Anayasası ile 
birlikte «Program bütçe» ilkesini benimseyen Mali
ye Bakanlığı, «Program bütçe» sistemi içinde, hele 
hele genel bütçe.. (AP sıralarından «Hükümet adına 
mı konuşuyorsunuz?» sesleri) 

Komisyon adına beyanda bulunuyorum; komis
yonumuzda yapılan bir değişikliği açıklıyorum de
ğerli üyeler. Burada açıklama hak ve yetkisine sahip 
olduğum için o yetkimi kullanıyorum. Sabırla din
lerseniz, arkadaşınızın yaptığı önemli bir yanlışlığı 
tashih etme imkânını verirsiniz bana. 

Değerli arkadaşlarım, genel bütçe içinde zikre
dilmeyen ve yapısı itibarıyla bir anonim şirket nite
liğinde olan Anadolu Ajansına bütçe içinde özel bir 
bölüm açılarak, ödenek verilemez. Biz, 1977'ye ka
dar yapılan bir yanlışlığı, yasa dışı bir işlemi değiş
tirmişiz, düzeltmişiz, öte yandan, Anadolu Ajansı, 
Turizm Tanıtma Bakanlığına hizmet satacaktır. Ya
sasında, bu hizmetin bir sözleşmeye bağlanması la
zımdır. Hangi hizmeti alıyor ki Turizm Bakanlığı? 
Belli olmayan bir hizmetten dolayı bütçeye ödenek 
koyamazsınız. Bizim, global olarak Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına koyduğumuz ödenek içinde Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı gerekli sözleşmeyi yapacak; 
Anadolu Ajansı, bu sözleşme gereğince satacağı hiz
metler nelerse, hizmetlerin karşılığını alacaktır. Eski, 
yanlış ve haksız işlemler yasaya uydurulmuş, böylece, 
«(Anadolu Ajansı» tabiri bütçeden çıkarılmıştır. Ay
rıca, bsîirtmeliyimki 1961'den 1965'e kadar yapılan uy
gulamalarda da, «Anadolu Ajansı» ibaresi bütçede 
görünmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 12 milyarlık ödene-
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ğhıin de keza, elinden alınarak, Sanayi Bakanlığının 
yaptığı ve yapacağı yanmalarının perişan edildiği 
anlamına gelen bir iddiada bulundu. 

Değerli arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı bütçesin
de ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yatırımları teşvik 
ve buna benzer fonlar vardır. Bütçe Karma Komis
yonumuz, bir savurganlığı önlemek ve bütçenin çe
şitli bölümlerindeki aynı anlam ve amaçlı fonların 
tek elde toplanarak Devlet harcamalarına bir cid
diyet getirmek amacıyla - sanayi yatırımlarını hız
landırma ve buna mümasil, örneğin, geri kalmış böl
ge yatırımlarına yardım fonu gibi sayabileceğimiz 
daha iki üç fon, hem Sanayi Bakanlığı bütçesinde 
vardı, hem Maliye Bakanlığı bütçesinde vardır - bun
ların hepsini toplayarak Maliye Bakanlığı bütçesinin 
bir fonunda birleştirmiştir. Sanayi Bakanlığı her za
man, bu fonlardan, ciddi yatırımlar söz konusu ol
duğunda ödeneklerini alma hak ve yetkisine sahip
tir. 

Bir ilginç örnek vermek istiyorum: 
Değerli arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı Bütçesi

ni, Sayın Demirel'in Yüce Parlamentoya sunduğu 
Bütçeyi inceleyen Komisyonumuz, bu 12 milyar lira 
olarak Sayın Adalet Partisi sözcüsünün ifade ettiği 
rakamın içinde şu ilginç bölümlere rastlamıştır: Sa
nayi Bakanlığı, kurulduğundan bu yana 60 binek 
aracı almış kendisine, 1978 mali yılında Sanayi Ba
kanlığına 129 araç alınmak üzere ödenek istenmek
te idi. Bir başka örnek daha vermek istiyorum: Sa
nayi Bakanlığı bütçesinde 1977 yılında kırtasiye gi
derleri 160 bin lira olduğu halde, Sayın Demirel 
Hükümetinin Parlamentoya sunduğu Bütçede 40 mil
yon lira idi. 

Bütün bunları, Hazinenin çıkarını korumak, sa
vurganlığa ve birtakım gelişigüzel harcamalara ma
ni olmak üzere Komisyonumuz, Anayasanın kendi
sine yüklediği görev ve sorumluluğu yerine getir
miştir. 

Sayın Sezgin'den beklediğimiz bir ağır ithamın 
altındadır Komisyonumuz. Sayın Sezgin, «Hazine 
yağmasının en güzel örneklerini verdi Komisyon» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin'i bu kürsüden, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, ona niyabeten 
görev yapan Komisyonun Başkam olarak, bu iddia
sını ispatlamak üzere ispata davet ediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) Biz, Komisyon olarak, Hazine 
yağmasının yapılması kuşkusunu duyduğumuz için 
birtakım tasarruf tedbirleri getirdik, birtakım ön

lemler aldık. 1978 Bütçesi eğer Parlamentoya sunul
duğu gibi gelseydi, o zaman Sayın Sezgin acaba bu 
iddiayı, bu suçlamayı yapma hakkına sahip olur 
muydu? 

Sayın Sezgin ayrıca diyor ki, «Komisyon par
tizanlık yapmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuzun yaptığı 
bazı ilavelerden kısa örnekler vermek istiyorum. Köy 
İşleri Bakanlığı Bütçesi, 1977 Mali Yıh Bütçesine 
bakarak, % 28 eksik bir rakamla Türk Parlamen
tosuna sunulmuştur. Komisyonumuz, köye giden 
hizmetlerin, Sayın Sezgin'in de Aydın'ına gidecek 
hizmetlerin, bir ölçüde daha iyi yapılabilmesi için 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine 1 650 000 000 ila
ve yapmıştır. Eğer, bu, partizanlık sayıhyorsa, bu 
ilaveyi yaptık ve bununla Komisyonumuz gurur 
duymaktadır; Türk köylüsüne layık olan hizmetin 
gereğini yerine getirdik. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir ikinci konu... (AP sı
ralarından «Partizanlık mıdır?» sesleri) Partizanlık-
mıdır, değil midir onu da yine takdirlerinize sunu
yorum. 

1977 Bütçesine bakarak, Karayolları Bütçesi % 
6 eksik rakamla 1978 Bütçesinde Parlamentoya su
nulmuştur. Bu hususu dikkate alan Karma Komis
yonumuz, 2 310 000 000 Krahk bir ek ödenek ver
miştir Karayollarına; ülkemizin yol ağının bakımı 
ve yenilerinin yapılması için. Eğer bunun adına par
tizanlık deniyorsa, Komisyonumuz bu anlayışından 
gurur duymaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığında yaptığımız önemli ila
veler var. Bunları da Sayın İsmet Sezgin partizanlık 
olarak niteledi. 

Değerli arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinde bir tek köy okulu için bir tek kuruş kon
mamıştı. Komisyonumuz, Türkiye'nin birçok köyün
de hâlâ ilkokul bulunmayan, bulunmama gerçeğini 
dikkate alan Komisyonumuz, 400 milyon liralık 
ödenek koymuştur. Bu ödenekten dolayı Sayın Sez
gin bizi suçluyor ve aynı zamanda biz üniversitele
re 564 milyon Ura, yine eğitimin daha iyi, daha 
çağdaş biçimde, daha huzurlu yapılmasını sağlamak 
üzere ödenek koyduk ve Komisyonumuz, 1961'den 
bu yana hiçbir hükümete, hiçbir komisyona nasip 
olmayan, önemli ve anlamlı bir karar verdi. Eğitim 
ordusunda en büyük çileyi çekenler, köy ve kentler
deki ilkokul öğretmenleriydi. Ek ders ücretini, üni
versite öğretim üyeleri, lise ve ortaokul öğretim 
üyeleri alırken, köyde ve kentte eğitimin bütün ytt-
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kuntt çeken 214 bin öğretmene hiçbir iktidar, hiç bir 
siyasi iktidar bugüne kadar d uzatmamıstı. Ko-
misyonumuz, bu haksızlığı, bu adaJetâzliğj gidermek 
üzere bu Bütçeye 1 600 000 000 liralık bir ek öde
nek koyarak» ilk kez, Miffi Eğitim Bakanlığını ve 20 
saatten fazla öğretim yapan ilkokul öğretmenlerini 
ek ders ücreti alma olanağına kavuşturmuştur. Bu
nunla da yine keza, Komisyonumuz, görevini yap
tığı için kıvanç duymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, İmar ve tskân Bakanlığı
ma geçen yıla bakarak, Bütçesi % 32 eksik bağlan
mıştır.. (AP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Hükümet ne söyleyecek? Hükümete ne kalıyor? 

BAŞKAN — Komisyon, konuşma hakkım kul
lanıyor Sayın Köylüoğhı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Komisyonun 
değişmelerinden bahsediyorum. HüMmerin söyleye
cekleri. beni üflendirmiyor. 

Adalet Partisi Hükümeti, 1977 Bütçesine baka
rak, îmar ve tskân Bakanlığı Bütçesini % 32 eksik 
ödenekle Parlamentoya sunmuştu. Biz, bunu bir 
ölçüde giderebilmek için, 916 milyon lira ek öde
nek koyduk. Sayın Sezgjn'in eleştirdiği bir diğer 
nokta da, bu idi. Eğer buna «partizanlık» deniyor
sa, Komisyonumuz bu görevi de yaptı. Son cüm
lelerimi söylüyorum. 

Sayın Sezgin, Bütçe tasarısının 69 ncu madde
sinden bahsetti. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin, Bütçe ta
sarısının 69 ncu maddesini de okumamış. Sayın 
Sezgin, konuşmalarında, belediye borçlarının ter
kini için Maliye Bakanının iradesine her şeyi terk et-
tigimiı iddiasında bunuıdu. 

Bu iddia tamamryle yanlıştır. Maddeyi okuyo-
rmu> Komisyonumuzun eklediği maddenin cüm-
k»m okuyorum: «Betediyekrin ve belediyelere 
bağfc kurumşlarm 1.1.1978 tarihi itibariyle Hazine
den kaynaklanan ve yakarıdaki 1 nci fıkra hükmü
nün uyfgtenmasmdım Hazineye doğacak tüm borç
lan terkin ediMr.» 

«Edilebilir» de değil. MaKye BakaBuğma ve 
Makye Bakama», KamMyoanımız, emredici bir 
km-afla*... 

İSMET SEZGİN (Aydtn) — AMHH oku, ahım. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YİLMAZ ALPASLAN (Devamla) — Altında bir 
şey yek efendim. Tasan banda, okumamışsınız 
etendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Okudum, üsttteo 
okuyun, üstünü. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Üstünü de 
okudum, altım da okudum. Size, ben, okumayı 
tavsiye ediyorum. Bu gerçek gösteriyor ki, Maliye 
Bakanlığı 1.1.1978 tarihi itibariyle bütün belediye 
borçlarını terkin etmek yükümlülüğü atandadır. 
Hiçbir partizanlığa imkân vermeyecek bir madde 
tedvin etmiştir Komisyonumuz ve tekrar söylüyo
rum, «Hazine yağmasına en güzel örnekler verdb 
sözünden dolayı, Adalet Partisi Sözcüsü Sayın İs
met Sezgin'i kınıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP swa-
larmdam alkışlar) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
söz hakkı doğdu değil mi? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Söylemediğim şey

leri bendenize izafe etmekle Sayın Komisyon Baş
kanı, yanlış, hilafı hakikat beyanda bulunmuştur. 
Kaldı ki, son 69 ncu maddeyi de yanlış okumuş
lardır, eksik okumuşlardır ve benim söylemediğim 
şeyleri söylemişlerdir ve söylediğim şeyleri de iste
dikleri şekilde yorumlamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, gruplar ve şahıslar, 
bir defa söz hakkına sahipler; ikinci defa söz hak
kı geldiği zaman, cevap verme hakkınız bakidir. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından gürültüler ve 
sıra kapaklarına vurmalar) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
zabâüniz de mi, Sayın Komisyon Başkanım grup 
sözcüsü addediyorsunuz? Kendileri grup sözcüsü 
gibi konuştular, doğru; ama zatıâliniz de böyle ad
dediyorsanız, diyeceğimiz yok. 

BAŞKAN — Komisyon Başkam, Komisyon 
adma sez afili ve Komisyon adına konuştu. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, benim 
söylemediğim şeyleri söyledi, benim ifade etmedi
ğim şeyleri söyleduer. 

BAŞKAN — Ona siz, gruplar adma, ikinci de
fa kendinize söz geldiği zaman cevap verirsiniz. 

Teşekkür ederim efendim. (AP sıralarından gürül
tüler ve ara kapaklarına vurmalar); 

NİHAN İLGÜN CTekfedağ* — 6* ncu madde 
hocada. Ne sözü? 

BAŞKAN — Hayır efendine Programa göre ho-
nuşmalaF,. görüşmeler devam ediyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkam, 
Komisyon Başkam 69 ncu maddeyi böerek, isteyerek 
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yanlış okumuştur. (CHP sıralarından «Şuran gelince 
konuşursun, otur» sesleri). İçtüzüğün bana verdiği 
hakkı kullanmak, benim en tabii hakkımdır. Benim 
söylemediğim hususları bana izafe etmiştir. 

BAŞKAN — Siz, sataşma olduğu kanısında mı
sınız? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sataşma değil efenr 
dim. Benim söylemediğim şeyleri, söylemiş gibi ifade 
ederek... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — O «Sataşma» 
maddesidir. 

BAŞKAN — Sataşmaya girer Sayın Sezgin, baş
ka maddesi yoktur, «Sataşma» maddesine girer. İç
tüzükte buna ait başka bir madde gösteremezsiniz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan^ gah-
ba oy çokluğunuzdan yararlanmak için yapıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Ama, berân söyle

mediklerimi ifade etmiştir. Ben, Komisyonu sadece 
tebrik ettim. 

BAŞKAN — Sizin bu sözleriniz zapta geçmiştir 
efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
ama bana söz vermek zorundasınız. Kaldı ki, Sayın 
Komisyon Başkanı, «Çıksın burada iddia etsin, anlat
sın» dediler. Sayın Komisyon Başkamnın istediği bu 
halisane temenniye siz de uyun ve bana söz verin. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bütçe üzerindeki gö
rüşmeler bu sene ilk defa olmuyor. Bugüne kadar 
zatıaliniz de Komisyon Başkanı olarak çok defa söz 
aldınız, buraya çıktınız, beyanlarda bulundunuz; ama 
bu şekilde, tekrar söz alındığı varit değil. Ancak, Ge
nel Kurul karar verirse... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, yani şimdi 
siz, bana izafe edilen bu sözü, ben söylemişim gibi 
zabıtlara geçirtecek inisiniz? 

BAjŞKAN — İkinci defa söz aldığınız zaman, on
ların yanlış olduğunu beyan edersiniz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, ikinci defa 
söz almam, zatıalinizi ilgilendirmez. Zatıatinizi İç
tüzük ilgilendirir ve bir Millet Meclîsi üyesinin, söy
lemediği sözler kendisine izafe edildiği zaman, söz 
hakla doğduğunu bitmeniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, ben İçtüzük kaidele
rine göre bu oturumu yönetiyorum. 

Şimdi, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Hayrettin Uysal'dadıf. Buyurun efendim. 
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i (AP sıralarından gürültüler, sura kapaklarına vurma
lar). 

Buyurun Sayın Hayrettin Uysal. 
I ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Büt

çe Karma Komisyonu Başkanı yanlış söylemiştir, 
maddeyi yanlış okumuştur. Benim söylemediğim söz
leri, söylemiş gibi göstermiş ve onun üzerinde yorum 
da yapmıştır. Söylediklerinin hepsi yanlıştır ve esa
sen, söyledikleriyle, «Almadık, yapmadık» demiyor 
ki. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, söylemek istediklerini-
I zi söylemiş bulunuyorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, zatı-
alinize güpegündüz frak giydiriyoruz. Bunun bir an
lamı olmalı. 

BAŞKAN — Buyurun saym Hayrettin Uysal. (AP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Şimdiye kadar grup sözcüsünden sonra araya giren 

I komisyon başkanı var mı? Yansa söyleyin. 
BAŞKAN — Saym Köy3üoğ!u, komisyonlar her 

zaman öncelik hakkını haizdir. Eğer bilmiyorsanız, 
İçtüzüğü açıp okuyunuz; okuyunuz, tekrar okuyu- -
nuz. 

Buyurun Sayın Hayrettin Uysal; görüşme süre
niz 1,5 saattir. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü burada konuşurken, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu üyeleri kendi cid
diyetlerine uygun olarak, Adalet Partisi Grup Sözcü
sünün konuşmalarını dinlediler. 

Şimdi, değerli arkadaşSanm, Hazine yağması so
runu şu anda biraz önce bu kürsüde dile getirildi. 

I Şimdi ben, Adalet Partisi Sözcüsünün burada sözü
nü ettiği Haizine yağması konusunda tek bir örnek 
vereceğim. En son örneklerden biri olarak, hem 
Yüce Meclisimizin zabıtlarına geçmiş olması, hem 
de Cephe hükümetleri zamanında Hazinenin nasıl 
yağma edildiğini göstermesi bakımından çok ilginç 
bir örnek. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, elimde bir sözleş
me var. 28 .12 . 1977 günü bu sözleşme yapılmış ve 
Deniz Nakliyat tarafından yapılmış. Saym Maliye 
Balkanı, Deniz NakMyatın bu yılki zararının ne ka
dar olduğunu elbette ki, bu kürsüde açıklarlar. Bu 

I sözleşmeye göre Ergun Göze, işçi olarak 9 bin lira 
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aylıkla, 28 . 12 . 1977 günü Deniz Nakliyata atan- ı 
mış. Sanıyorum ki, sayın Adalet Partisi grup sözcü- I 
sünün bugün burada yaptığı konuşmasını, gazete
sinde daha iyi methetsin diye. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) (AP milletvekilleri salonu terk I 
ettiler) I 

Bir başka konu daha; 28 . 12 . 1977, Şevket Öz-
çetin... (CHP sıralarından, «Oturun da dinleyin, kaç
mayın» sesleri) I 

Değerli arkadaşlarım, Şevket Özçetin; bu da iş
çi olarak atanmış, 19 bin lira aylıkla. Bir başkası de
ğerli arkadaşlarımı: Sayın Yaşar Arıbaş, o da aynı 
sözleşme ile, işçi olarak - eski milletvekillerinden bi
risi, burada görev yapmış arkadaşlarımızdan biri, 
Ankara'da oturan arkadaşlarımızdan birisi - o da I 
19 bin lira aylıkla işçi olarak atanmış, I 

Değerli arkadaşlarım, bu liste yüzlerce, bu liste 
yüzlerce.. 28 . 12 . 1977 tarihinde Türk Hazinesini 
yağma edenlerin, giderayak, Hükümet düşürülürken, 
saçı bitmemiş yetimin hakkım Hazineden çalanların 
listesi. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarını, AP sözcüsü bura
da, eleştiri yapmadı; yergiyle, sövgü arasında seçtiği 
sözler ve cümlelerle ki, o sözler şunlar, «hile, desise, 
entrika, nifak» ve başkaları gibi, bu cümlelerle ken
di iç çelişkilerini ve dramını yansıtan bir meydan 
nutku çekti. 

Değerli arkadaşlarım; bu üslup, bu sertlik ve bu, 
iftiraya dayanan sözler, bu saldırı konuşması, biz
de, yani Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda, sanıyo
rum ki, Türk halkında da, geçmişte Adalet Partisi
nin iktidar olmadığı gibi, bugün anamuhalefet de ola
mayacağını göstermiş bulunmaktadır. 

Keşke, Sayın Sezgin böyle hırslı, böyle kinli bir 
konuşma yapmasaydı da, şu ortamda ülkenin ve hal
kımızın sorunlarım burada bilimsel ölçüler içinde ve 
demokratik tartışma saygınlığına dayalı bir üslupla 
tartışabilseydik. 

Biz ülkenin beklediği ölçüler içinde bütçeye ve 
sorunlara bakmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, 
dikkat ediniz, Adalet Partisi. sözcüleri, ülkemize fe
laket, halkımıza acı getiren her davranışlarını kendi 
amaçlan için mazur ve haklı göstermeye çalışıyor- I 
lar ve bunun için kullandıkları üslup, daha çok, yi- I 
kıçı oluyor, saldırgan oluyor. Bütün sözlükler tara
narak, politika literatürüne çiıkin olarak geçecek ne 
kadar söz varsa, konuşmalarında bunları kullanma
ya gayret ediyorlar. Burada Adalet Partisi sözcüsü
nün yaptığı konuşma da böyle bir üslubu, şiddeti 
ve sertliği yansıtmıştır. | 

— 34 
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Sayın Adalet Partisi sözcüsü, milliyetçiliğe, bu
gün de sıkı sıkıya sarılmış olarak karşımıza çıktı. 
Eğer, davaları milliyetçilik ise, herhalde kendi mil* 
letinin çocuklarını okul sıralarında öldürtenlerle iş
birliği yapanlar milliyetçi olamazlar. Medeniyetçi
lik ise, okullarda, sokaklarda çocuk vurdurtarak 
huzur sağlamaya kalkışmayı kimse medeniyetçilik 
saymaz. Kendi sözleriyle maneviyatçıhk ise, izledik
leri kendi yakınları ve ailelerine Devletin tüm ola
naktan ile çıkar sağlamaktan başka bir şey düşün
meyenlerin maneviyatçıhktan söz etmelerini kimse 
ciddiye alamaz. 

Yaklaşık 10 yıldır iktidarda bulunan zihniyetin, 
komünizmi ve anarşiyi önlemekte gösterdiği husus 
açık ve oltadadır. Adalet Partisi ve Cephe hükümet
ler] dönemlerinde anarşi tırmanmıştır, tehlikeli bo
yutlara ulaşmıştır. 

Eğer, Adalet Partisi ve Cephe, ülkeyi kalkındır-
mış olsaydı, Türkiye'nin bugün yatırım yapamaz 
duruma geldiği, üretimin ve gelişme hızının düştü
ğü, kentlerde eiektriksizlikten fabrikaların durduğu 
gerçeği de ortada olmazdı. Bütün bu sözler, Adalet 
Partisinin, şimdiye kadar Cephe hükümetleri vası
tasıyla neler yaptığını ortaya koymaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, belgeleri okumaya 
devam edelim. 

Bugün Cumhuriyet Gazetesini açtığımız zaman, 
başsayfada göreceğiz ki, Adalet Partinin Genel Baş
kan yardımcılarından Sayın Nuri Bayar bir raporu 
Tüı'k halkına ve Türk basınına açıklıyor ve bu ra
porda diyor ki, AdaM Partisi: «MSP ve MHP, AP. 
için handikaptır. Bunlar yok edilmelidir.» 

Siz nasıl mffîiyetçisiniz ki, Adalet Partililer, Mil
liyetçi Cephe ortaklarınızı yok etmeyi dahi «Milli
yetçilik» diye savunuyorsunuz? 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Kızmayız, 
kızmayız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarını, Devletin tahribini göz göre gö
re, iktidarda kalmak için, koltuğa yapışmak için 
kolayca feda edilecek bir unsur addedenler, iktidar
ları zamanında ü'Jkemizde o kadar önemli uyarıla
ra dahi ses çıkarmamışlardır ki, bunun boyutları 
kan olmuştur, göz yaşı olmuştur, ıstırap olmuştur. 

Şimdi, iktidarları zamanında Devletin valisi, 
kendi iktidarlarının atadığı bir vali, bir ilde İçiş
leri Bakanlığına, Mili Eğitim Bakanlığına, Başba
kanlığa bir uyarı yazıyor (24 . 2 . 1977 günü gizli, 
sayısı 8/28). Diyor ki; «Benim ilimde bulunan öğ-
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retmen lisesi, bir partinin çalışma yeri haline ge-
tiriîmiştir. Okulda yalnız bu partiyi tutan gazete
ler alınmakta ve zorla okutulmaktadır. Amblem
ler, levhalar bu partiyi hatırlatacak şekilde hazır
lanmış ve yerlerine konmuştur, öğrencilere bu par
tinin umdeleri öğretilmektedir. Bütün bunlar için 
öğrencilere baskı yapılmakta, bu hareketlere karşı 
duran öğrenciler, okul idaresinin ilgilileri tarafın
dan dövtilmekte, dövdürühnelktedir. Bölünme art
makta ve süratle birbiri ile çatışacak hale gelmek
tedir. Sonuç olarak ve şüphe götürmez görüşümü
ze göre; vilayet jandarma alay komutanı, emniyet 
müdürü ile birlikte yerinde yaptığımız inceleme
nin sonucu; bu öğretmen lisesîndeki bazı öğret
menlerin ve lise müdürünün süratle görevinden alın
ması lazımdır.» 

Şu belgeye bakın (elindeki belgeyi göstererek), 
Devletin valisi yazıyor. Kime yazıyor? Cephe Hü
kümetinin başına. Kime yazıyor? İçişleri Bakanı
na. Kime yazıyor? Milli Eğitim Bakanına. Ne ya
pılıyor? Bu vali yerinden alınıyor. 

I 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi söz-
cüsü burada çıkıyor ve diyor ki: «Şimdi okullarda 

His 
bu Hükümet iz sürüyor. Birtakım levhaları okul
lardan kaldırıyor. Fatih'e ait levhalar, Osmanlı dev
rinin kahramanlarına ait levhalar oku'-larıııdan kaİ-
dinliyor» diyor ve bunu bir demogoji üslubu, içe
risinde, Hükümetin, sanki Türk tarihine karşı imiş 
gibi bu Hükümet Türk tarihinin gerçeklerini ve 
unsurlarım okullardan siîiyormuş gibi .Türk . rhal-kına imaj 
yapıyor. 

vermek suretiyle birtakım nplemikl 

nszzdaınd ud 
Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün/ ofenlan;.":ba 

durumdaki oku'lar eğer temizlenmezce, oAriayaı^^i?-
gisine, Atatürkçülük çizgisine gefiriîmease^ hn Hü
kümetin yakasına biz yapışırız. ^t^fflBiiSualaHandsn, 
«Bravo» sesîeri, alkışlar) mMiM b b s a ö /ub 

Hükümet bu görevini yapıycS/î^^^ükİHİafetiî^Iru 
görevi, vatanseverlik görevidirir^uîoHHMiuMeıteİK)îfi-
le bir görev yapması, Türk hüfe'ııim »St«IuJefâyJri«<k 
halkının Anayasa ilkeleri aç«îftöânV!*efidİ0 <fçfterikf-
farını yetiştirmek için emaBfcfcü bittiğin ̂ uJljarJiI bu 
çizgiler, ilkeler ve premsipferî) iççi2$tı}d&; ligöre* yjapf 
masını beklemekte olduğuy^tfödirS Id<:îBRüqiaK4tn^o># 
tan borcudur. ,?Mid uâ /ııfeEfeLrcırnuiud çınınss 

Şimdi değerli arkaıtag$atital,-ıbjı iıfe^getoiibçBi j^izr 
terce size çıkarırız jvifytM^r^ıi^n^ihi^iİ^t §e» s a l 
mak istiyoruz. Eğ#rih£tei&okj»6fyi Ibfltiüi; ,ı;urcB»*k>-
rryla, Anayasa kura'lanyla, .iiHttitbfcmdfurtluJuğlj 

için, geleceğimizin s ^ l a M ^ S ^ ^ f ^ d i i ^ j ^ l y İ b m J ^ ğ . 
ru, gelişmemize d(>ğltı,f'kanilJİfiiîttrtıia J T ^ ^ P b ^ 
ve kardeşliği kunH2$Möa|oğ& at^'i ı^ffllj ' i tİtişgöÜ-
yorsak; çoğulcu iM*6!öiH8İy*, 'bh ı?&eıİ®krtft&$4fl&B"-
rada muhalefet ' ^ P Ö ^ i t « r t Mft -^^tü^^ihiÖ r 'Wh-
rip etmekten çfillimtfMff^İMtanAllî^niEK^II u 3 .ab 

Şimdi değ*PÖ«:a^a£İaçWlkı,'>-iti^nmte > d^migö-
mıız önemii *ir J kotta-itrar-A^ fi K^fee b t t & P & d a l k 
Partisinin sözcüsü bulunsaydı, k<MM<;"&&&$ RâŞfrth 
YardımcısurâçrcCtefifee Ü tHiiküAıl^ln^ ^<*^!W Bİkan-
hğı yapımş ekmlmttifi söffettiii «öaü "<bdât§?Cii|i|-
zınnlim («ö^Wi^ buiuii&a#ita<püfl&eiîs fe)in«Wflpi»tnm 
bir yerindi.viülî««in s^dâ^ l0 th t i f f î ^ö^ i i»b^ l f i )n^ -
mel ilfe»8t:öjaw Anayasa rşiftnâitıâfg löatfşioaltaRilt, «Di
ze doğru cflçrohnayaı. ^<ı«İ!g»^'.î^M^ÖPinıfc,*!ıttşfffto-
darygbcörsi»;olduğunu -î'lieftBisîfteJ*^^ betgieöîlea^g^i-
terecek ve kendi partisinin içinde en yu1itel£dJoft*fr 
ya kadar tırmanmjş olan bazı zatların, ucuz.npliıti 
ka ol 

KtfifiT 
Miı Adalet Partisi , sözcüsü, b 

i0i i m 
iz. hakkın da.. onun jsözteri hak-

îioeSomioTeoa misn?£T}İJY. -hm£ ıgs?jp iaısad ğîü .-îibeMomioTEoa ımsırşcDîİBY 9Y, 
kında asılsız birtakım iddialarda , bulundu.-Adalet 

tovrıudîîraTj Eb.ua/ntS.inriEy KIK ob no-̂ Tîm cf> IBY. 

Eceviıt, sonra da, «Kürdanı Azadi» sözüne karşı çı-
&qW&lNIm**^<>^M$k B t e d l y ^ ı ^ M y o ^ u ? îşte 

- # v ı ^ i r a d § d k < ^ d ! F « # a J ^ ^ 
H^e<3îddtt!iI#pI^apSw&^ feSmışmbm1nBfeî» 
ÜM&< »m^&İtâ. "B^jiflü ^ o ^ e ^ ^ I e ^ t e i ^ 
^r^ar:$«hnt*!^k^yaifeımz;'ifli<ratlh "'mtâi? lfelaV 
*HSfecefeâSfe^ M&lfcffiı >'i*^h'AMfri-hiy6ceÛltöı& 

yîautkkov|çW' e ^ ö ^ * $ 8 p W a 1 & ^ Mil l is!e^ 3 ra^-
•mübalc^*' »1t ir '^ r 'k^t td^^^z! ' j^ ifcfW'^^^^^ f ı I l l ı^ı 
^ » ^ ^ ^Airiırfi t t W e ^ ? m â d ^ i k ^ \ M ^ ^ < » kaÇHflgO&İ 
yakalayıp bu sıralara o t u r t a c a ğ a H ^ M P 1 1 ^ ! ^ ^ 

<os ^ r l ^MİN^feKİ^MFcEdİ İ ?^^^ 
f»y nııuuö .lîhsısşi ülürıö ab E / JİIPE 3-hsiknüııüs iss 

soracağız. 
-s'RiajM) ilûiR iz^nisEÎI i3İysb naîiba Em§E^ ebfiii 

^rli,rt¥fcfcİa^aö^ö ;lÇİİ«kWıi6e t^î^ ^r$*fy;e>rç ık 

ah iiıbıügud idlg ETIÎ ifiYjim Û£ 

m — 

http://Eb.ua/ntS.inriEy
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.rS^ıdv^eİpr^.^adasterpittN^ttrk UhMi son yıBar-
^dQp^«lriy^;î^iEİlıiııiaEitned^aö^Iımlı danerolerin-
-ÖeS/bîrini'jft^ı>^»r. ^ < $ör#J«w*niş bumdınnn kö-
4fenfc^;jC8ft'Jikşı ıbjr j&tmmik.mzente bu düzenin 
J^nöîîflfelu^ipm^igdv^sifliİBtfe^z hükümetler var
dır. Bu Hükümet!eriîkîi:l^fc^mfl{*# tutum ve uy-

^glffi«i^r^bi î^fl^ya (F#ılteiltef,d&»j»aln»İi tüm boyut-
iifllfejbujİ&liRI 9«Şi«lpnelflhBiHiliWitfa-iiaa|nan zaman 
ıfffİpfeft k§m&WQtom-ı'i tıJîtn?.noInd iiaihsöa 

.h#riy#^ ^u iy&m ifftl&çtte büftsalajMİ» fUuğu gibi, 
rffe*S»iş$fu v* m&ii$av&&fâm3İB4 kı&m&b gok ağır 
.^!îl«l|pk#»Mlr<lrfmıat|^^Bsaji!« nüeaaön^fcm'gerekir-
-M;,JlBfelSt>ips* 9WW^i^ı f:̂ w»I«rfjfej:bfiliJatt*!uğra-
-ttfcıifr bj«M,̂ kı>«9»«iW^̂ ^̂  ılraroHazi-
^»oveGdcögfedkaigsiesteiflıislİr r y iğini topÖmH^ysra-
4ift)|bafl$ittfr,r na shnbi îm?ie.îruîq ibnoîl av îho^'ji 

}&\£#mki&tt£8& &Mfen dştfift ,diiş3k oMftğB, 

4 8 ^ f*İI9^ ^aü^Pİ ır;dtelp^%r#|şeİH»s?ia^iteWiş^«. 

^M,üret&9oSOî|5S^«a3| enjadjfcüfc ^mm^ m&fa 

«fe^l«l,n!i#«dSÇgGO£İ-înio Kirimin ud q^Bteiav 
İşsizlik de kaygı vc^lel,'^ybtJtea aferçmSfc ıiHİt-

si günümüzde açık ya da örtülü işsizdir. Bunun ya 
rında yağma edilen devlet Hazinesi arltık ödeınie-

#7^i!jk#' '4W K^^İ i r f İ i t l ? ?b&«i^^ 
ffll^Glİlhm§W* «İÖÖfld*f İU8^1Wif̂ Î«Ö<Ha6 a&tik 
30 milyar Ira gibi bugünkü dun#Miî:trçÜtfJlJ**W*i 
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cek anlamlı ve düşündürücü bir düzeye ulaşacağı 
anlaşılmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin zararlarının ise 
M milyar Mra dolaylarında gerçekleşmesi bekten-
mefctedir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işletme açık
larım karşılamak ve kendilerinin yapmaları gereken 
yatırımları finanse etmek üzere 1978 yılında 85 mil
yar liraya ihtiyaç olduğu, daha önceki Hükümetçe 
kararlaştırıîmıştır. Şimdi öyle anlaşılıyor ki, gerçek 
açık ve finansman gereği, bunun çok üstünde olacak
tır. Ne yazık ki ekonomimiz, belirttiğim bu karan
lık tabloya göz göre göre getirilmiştir. Bir bunalı
mın bütün belirtileri ortada iken, kendi içinde uyum
suz ve tutarsız koalisyon hükümetleri, sorunları, bü
yük bir kayıtsızlık içinde sürekli olarak ertelemişler-
dir. 

Askıda bulunan sorunlar yetmiyormuş gibi, 1977 
Eylül ayında, sözüm ona ekonomiyi kurtarmak için 
uygulamaya koydukları tedbirler paketiyle, bir baş
ka deyimle zam paketiyle ekonomiyi kenarına ge
tirdikleri uçurumun içine itivermişlerdir. Kuşkusuz, 
uçuruma giden yalnız ekonomi değildir; halkımız, 
ozeffikîe dar ve değişmez gelirli halkımız da şimdi 

uçurumun dllbindedir. Bu görülmemiş enflasyon 
"ve"hayaıt pahalılığı nedeniyle bu geniş halk yığın* 
"lan daha da yoksııEaştırıImıştır. Geçim sıkıntıları 
yetmiyormuş gibi, bir de yoklukla, kıtlıkla, kuy-
İnikla uğraşmak zorunda bırakılmışlardır. İşte şim-
W bu^Maidar, ekonomiyi de, halkımızı da uçuru-
mun albinden kurtarmak kararındadır. 
"îcdYenİ"Sr Hükümetin, kendi içinde uyundu, ciddi, 
sorumluluk duygusuna sahip bir Hükümetin varlığı, 
bu karabasan gibi çökmüş karamsar ortamı aydın-
ddtapaffmlt vaâfi öğelerdir. Bu umular mutlak ger-
-çiiîışBB^tiıAe, Türk halkı özlediği mutluluk ve gö-
4^cı^3 S^™>CB" s kavuşturuîmaîfdu-. Bu yolda ile ve 
^mimoMmâmRSBJfi .mali yılı Bütçe kanunu tasarısı
dır. önceki Hükümet tarafından hazırlanarak Yüce 
J^^ıli§feî»>ü:auntthni«> bulunan ve bilinen nedenler-
^^^oMy^lflIietufiarajfından müzakerelere esas ka-
Mp$&9fe$ta l MiMtiSb artık Yüce Meclislere sole 
*$M?> ofM^k^feü^^ğiMir . 
ud Btirtç%!iKarngj{iKoıbİQtoTiunun verimli ve dJkkat-
H«ç fe«i>iüritt>îtfjegüy¥i defgfc çalışmalarıyla Hükümet 
4tog&5KİipiMEndd bri;bt#c«J3Bni bir yön ve içerik ka
zanmış bulunmaktadır. Bu bütçe her şeyden önce hedef-
3si&a^ıidtag*pchi ıbJr.#tttş4*fefc£ Yerimsizllğı simgele-
5BY, eM MtÇMİi«!yA-ifl£(î'4kbd4 /enflasyon hıznıı ya-
^^Btmayıtmm i&mtta&âzeU-m sağhkh bir bütçe 
eStttşîlMraınn«fe*aöir. «ri - " sum 
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Büitçe Karma Komisyonumda yapılan değişiklik
lerle ödeneklerin dağılımı, daha dengeli bir hale ge
tirilmiştir, ayrıca kamu harcamalarında tasarrufa 
özen gösterildiği gösfterKnıekftedir. Bu amaçla kad
ro şişkinliklerinin önlenmesine, taşıt alımlarının kı
sılmasına ilişkin cidüi ve geçerli önlemler bulun
maktadır. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi Grapu 
olarak ohımlu karşılıyor ve Hükümetten uygulama 
sırasında da aym özeni ve duyarlığı göstermesini is
tiyoruz. Simidi önümüzde bulunan bütçenin eski büit
çe olmadığını kanıtlayan öteki bir özelliği de, kuş
kusuz bu bütçenin bir tutum bütçesi ve bir har vu
rup harman savunmayı önleme bütçesi haline dönüş
müş bulunmasıdır. 

Hükümeti Programı doğrultusunda Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan değişikliklerden soma, 
bütçeye tümüyle bir tutum anlayışının egemen 
kılındığı görülmektedir. Böylece bîr yağma dönemi
nin geride kalmasını kıvaçla karşılıyoruz. Sorumsuz
luk yüzünden geçmiş yıllarda esasen kıt olan kay-
nakJarımız gelişi güzel harcanmıştır. Enflasyon ve 
hayat pahalılığı aynı nedenlerle sürekli olarak bes
lenmiştir. Halkımız bu nedenlerle asgari kamu hiz-
nSetSerinden yoksun bırakılmıştır. Başta enerji olmak 
üzere altyapılar çok yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 
üretim düşmüş ve üretken yatıranlar büyük ölçü
de yavaşlamıştır. Yeni Hükümettin söz verdiği kay
nak yaratıcı girişimleriyle yatırımları ve üretimi hız
landıracağı, böylece arz - talep dengesizliğini gi
dermek yoluyla da enflasyona sağlıklı çözüm getire
ceği anlaşılmaktadır. 

Yeni dönemle birlikte bu sorumsuzluk bitecek ve 
kaynakların akılcı bir biçimde toplum yaran yolunda 
kullanılması ilk anlamlı adım olarak bu Bütçede ye
rini elbette ki alacaktır. Şunu da ayrıca belirtmek is
terim ki değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı 
burada açış konuşmasında, daha doğrusu Bütçeyi tak
dim konuşmasında, savurganlıkla savaşım için bir yet
ki yasası hazırlandığını açıklamış bulunuyor. Bu yet
ki yasasının en kısa zamanda Yüce Meclislere sunula
cağını bekliyoruz. 

Bu bütçenin yeni bir bütçe okluğunu bize söyle
mek hakkını veren öteki ve önemli bir husus da, önü* 
müzdeki bütçenin hizmet gücünün eskisine bakışla 
büyük ölçüde artmış olmasıdır. Gerek kırsal alanlara, 
gerek kentsel alanlara hizmet götüren bakanlık ve ku
ruluşların bütçe ödeneklerinde önemli ve dikkat çeki
ci artışların gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

I Biraz önce bu kürsüde Bütçe Karm* Kıw*feyomY 
I Başkam Sayın Alpaslan'ın da açikiad^i ĝ bî  ^erçeft»1 

I te bu Bütçe hizmet götürme bakımmdîa^fİjâzı^flSaJn-1 

I Ifkîara ve onların bütçe ödeneklerine ön#nlii«ve»5^P 
I kat çekici eklemeler, katılımlar getirmiştir» - ^-J: -{'R 

Bu amaçla devlet yollan ve il yollan yap*nı>/i£hV 
I Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi öden^ferlitö 

2 310 000 000 Üra eklenmiş bulunmaktadır^^3 ınbaA 
Köy yoHanyla köy köprüleri yapımı ve ^u*1*» '̂* 

metleriyle köy kooperatifleri için Köy îşîeri ve^Koö*-1 

I peratifler Bakanlığı Bütçesindeki ödeneklerin de İ-,51 

I milyar lira artmîımş bulunması, bütçenin hizmet -ğ#^ 
cünü etkin bir hale getirmiş bulunuyor. a î i J 

I Bu çerçeve içerisinde İmar ve İskân Bakanlığa 
I Bütçesindeki 91 milyon liralık ödenek artışım da® 
I olumlu karşıladığımızı belirtmek isterim. 

Kırsal alanlara getirilen hizmetler, böylece genaş-
I leiilirken, büyük belediyelerin içme suyu sorununun 
I çözümüne katkıda bulunmak üzere Devlet Su İşleri 
] Genel Müdürlüğü Bütçesinde 500 milyon liralık öde

nek artışı sağlanmasını da, bu alanda önemli ve ya-
j rariı bir gelişme sayıyorum. 

Bunlardan başka, bütçenin hizmet gücünü genişle
tecek nitelikte olmak üzere Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçelerinde de önemli ödenek artışları sağlan
mış olmasını da Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı şeyi, yeni kurul
muş bulunan Yerel Yönetim ve İşletmeler Bakanhk* 

j lan bütçelerine konulan ödenekler için de söylemek 
isterim. 

Şimdi önümüzde bulunan Bütçe, sosyal içeriği de 
geniş bir bütçedir. Bu niteliğiyle Yüce Meclislere sevk 
edilmiş bütçelerden çok farklıdır. 

I Köy okunan yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı 
Bütçesine 400 milyon lira eklenmiş bulunması, aynı 
şekilde üniversiteler bütçelerine 564 milyon liralık ye
ni bir ödenek sağlanması ve nihayet yükseköğrenim 
gençliğinin daha geniş burs ve kredi olanaklarından 
yararlanması için 500 milyon liralık ödenek artışı ya-

I ratmak, bütçenin genişleyen sosyal içeriğinin anlam
lı göstergeleridir. Söz konusu 500 milyon lira ile bu
yandan krediler arasındaki farklar giderilirken; öte 
yandan da, kredilerden yararlanan öğrenci sayısı mut
lak olarak 90 binden 125 bine yükselmiş olacaktır. 
Hükümet bununla da yetinmemiş, burslan 500 lira
dan 700 liraya çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bu Bütçe ile Cumhuriyet ta-
[ rihinde ilk olarak önemli bir sosyal görev daha yapıl-
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nM>|öîlfe#î!y(Sf;-^ağdaş devletin en önemli ilkelerin-
d$9^Jfe^sjid?£sjgıl görevini adaletli biçimde yerine ge-
üjfgyçyprİSÎ^ı^yasami2in sosyal devlet ilkesini benim-
S n̂jŞyj fil̂ jY*, 42 noi maddelerinde, insanca ve insan 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeyini asgari ölçü 
°J^^fe$$pnesi, bunun sağlanmasını da Yasama ve 
Y>HH&§!&?4>rganlarına görev olarak vermesini, şimdiye 
kadar geçmiş iktidarlar, özellikle Cephe İktidarları, 
lı^pr^zaman hatırlamadılar. Bugüne kadar görevle-
rjnj)^or koşullar altında yürüten ve eğitimimizin te-
mı$t -olan ilkokul öğretmenlerine, ek ders ücreti adı 
aJjtanda, emeklerinin karşılığında bir ücret verilmiştir. 
İşte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu yıl, bu bütçe 
k-anunu tasarısına konan bu temel ilke ile bu adalet
sizlik ve haksızlık ortadan kaldırılmış ve ilkokul öğ
retmenlerimize ders görevi ücreti ödenmesine olanak 
sağlanmıştır. 192 234 ilk öğretim kurumunda çalı
şan öğretmenlerimize ba ders ücreti olarak bütçeye, 
1 milyar 625 milyon TL. konmuştur. Bunu, Türk ta
rihlinin, demokrasi tarihinin alkışlanacak bir karan 
olarak niteliyoruz değerli arkadaşlarım. (CHP sıra
larından alkışlar). 

Yükseköğretim, mesleki teknik öğretim, ortaöğre
tim kurumlarında ders ücretlerinin artırılmasını da 
olumlu karşılıyoruz. 

Diğer taraftan, üniversite ödeneklerinin artırılma
sını da, yükseköğrenime verilen değerin işareti olarak 
görüyoruz. 6972 sayılı Kanun gereğince korunmaya 
muhtaç çocuklar için bütçede yapılan artırımı, yerin
de bir karar olarak görüyoruz. Kısacası Milli Eği
tim Bakanlığına, hizmetlerinin geliştirilmesi ve olum
lu bir yönde değerlendirilmesi için Bütçe Karma Ko
misyonunda yapılan ödenek artışlarım memnuni
yetle karşıladığımızı belirtmek isterim. 

Bu çerçeve içinde kamu görevlilerine uygulanan 
katsayının 12'den 14'e çıkarılması da, yeni bir unsur 
olduğu kadar, önemli bir gelişmedir. Bu suretle ha
yat pahalılığından ezilen memurlar yanında, emekli
leri, dulları, yetimleri ve 65 yaşını doldurmuş muh
taç, güçsüz ve kimsesizleri içeren bu kesimin geçim 
koşullarının daha kötüye gidişi önlenmiş olmaktadır. 
Burada Hükümeti bir noktada uyarmak istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım; ancak açıkça belirtmek ge
rekir ki, bugün yürürlükte bulunan 657 sayılı Devlet 
Memurları Yasasıyla, bu yasaya ilişkin çıkarılmış bu
lunan dılğer personel yasaları ve kararnameler tümüy
le çağın koşullarını içermekten uzak düşmüş bulun
maktadır. Bu Hükümetin önemli görevlerinden biri 
de, bu yasalara, hem çağdaş Türkiye'nin koşullarına 

ve hem de hizmetin, fonksiyonun ölçütlerine uygun 
yeni bir biçim ve içerik kazandıracak değişiklikler 
yapmasıdır. Personel Yasasındaki göstergeler suretle 
değiştirilmelidir. Hükümet, ciddi bir araştırmaya da
yanarak yeni bir personel yasası Meclislere getirme
lidir. Aynı zamanda bu Hükümetten, yulardır çalı
şanların Asgari Geçim İndirimi Yasasını gerçeklere 
uygun olarak hazırlayıp Meclislere sunmasını bekledi
ğini, unutmamasını istiyoruz ve bu sorunun altını ka
lın çizgilerle çiziyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Bütçe ötekinden ayrı ola
rak yeni bir yatırım anlayışını da yansıtmaktadır. Es
ki bütçeye egemen olan gelişigüzel ve dağınık bir ya
tırım anlayışı, bu Bütçede yerini tutumlu, verimli bir 
yatırım anlayışına bırakmış bulunmaktadır. Bu anla
yış içinde,'halen ülkemizin temel sorunu olan enerji 
alanındaki yatırımlara büyük bir özen gösterilmesi, 
ayrıca önemli bir gelişmedir. Özellikle Maliye Bakan
lığı Bütçesindeki geniş fon olanaklarının ileride ener
ji alanında belirecek gereksinmelerin karşılanmasına 
olanak verecek şekilde düzenlenmiş olması, bu alan
da önemli bir yeniliği içermektedir. 

Şimdi önümüzde bulunan Bütçeyle, daha önceki 
bütçe arasındaki önemli farklardan biri de; kuşkusuz 
yeni Bütçenin Anayasaya aykırı bazı maddelerden 
arındırılmış olmasıdır. Bu, yalnız, iki bütçe arasında
ki farkı ortaya koymakla kalmıyor; aynı zamanda iki 
devlet anlayışı arasındaki farkı da yansıtıyor. Bu tu
tum yeni iktidarla birlikte yasalara saygı ve yasalara 
bağlılık döneminin başladığım da kanıtlıyor. Yeni 
bütçenin öteki bir özelliği de, bugüne değin yasalar
da yer alıp da bütçeye konulmamış hükümlere, büt
çede ilk kez yer verilmiş olmasıdır. Ayrıca asıl yasa
larda yer alıp da, bütçe kanunlarına konulan hüküm
lerle uygulanması sınırlanmış, ya da ertelenmiş hü
kümlerin bu bütçeden kaldırılmış olmasıdır. Bu çer
çeve içerisinde, belediyelerin devlet gelirlerinden al
dıkları payların işlerlik kazanmasıyla, geri kalmış yö
relerdeki kamu görevlilerinin, ortaöğretim çağındaki 
çocuklarının pansiyon giderlerine devletin katkıda bu
lunmasına ilişkin düzenlemeleri ve ortak trafik fonuy
la, deprem fonunun bütçeye konulmasını birer yenilik 
olarak kaydediyoruz. Bundan önceki hükümetler dö
neminde bütçenin yapısında ortaya çıkmış olan ve 
büyük boyutlara ulaşan sapmaların giderilmiş olması 
da, bütçenin yeni bir bütçe olarak kabul edilmesi için 
geçerli bir nedendir. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bütçesinde bulunan fonlardan doğrudan 
doğruya bu Bakanlıkla ilgili olmayanların, Maliye 
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Bakanlığı Bütçesinde aynı adla yer alan fonlarla bir
leştirilmesi; gerçek o ki, bütçe uygulamalarında birli
ğin ve tek örnekliğin sağlanması bakımımdan büyük 
yararlar sağlayacaktır. Benzer değişikliklerin öteki ba
kanlıkların bütçelerinde de yapılmış olmasıyla Bütçe 
şimdi derli toplu bir görünüm kazanmış bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe aym zamanda be
lediyelerin de hizmet gücünü artırıcı nitelikte bir büt
çe haline gelmiştir. Hükümet Programında da öngö
rüldüğü üzere, belediyelerin Hazineye olan borçları 
31 . 12 . 1977 tarihi itibarıyla silinmiş bulunmaktadır. 
Böylece, yerel yönetim içindeki yeri ve önemi giderek 
artmakta olan belediyelerimizin karşı karşıya bulun
duktan mali güçlüklerden kurtarılması yolunda etkin 
bir adım atılmış olmasını da olumlu karşılıyoruz. Bu 
değişiklik de, öyle sanıyoruz ki, belediyelerin hizmet 
güçlerinde önemli bir artış sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sorumsuzca yıkıma 
uğratılmış bulunan ekonomimizin ve Türk toplumu
nun bugünkü gereksinmelerini karşılamaktan çok 
uzak olan mali durumun, yalnız bütçe uygulamalarıy
la arzu edilen düzeye getirilemeyeceği açıktır. Ekono-
nıimıizin olağanüstü bir biçimde bozulmuş iç ve dış 
dengesinin süratle yeniden kurulması gerekmektedir. 
Bunun için her şeyden önce, bu görülmemiş, baş dön
dürücü hayat pahahlığımn, enflasyonun hızının önce 
yavaşlatılması ve zaman içerisinde olabildiği ölçüde 
kesilmesi zorunludur. Bizimkine benzer ekonomilerde 
enflasyon mal yokluğundan değilî, daha çok büyü
meyle her yıl biraz daha artan artık değerin bölüşü
mü yolunda, toplumsal grupların sürdürdükleri şiddet
li yarışmadan doğmaktadır. Toplumsal gruplarla bun
ları simgeleyen örgütlerin aralarındaki sürdürdükleri 
çekişmelerin şiddetli olduğu ülkelerde bu yarışma şid
detlenmektedir. Ancak, Türkiye'de bu yıl ülkemizde 
enflasyon, üretim düşüklüğü ve mal yokluğundan da 
büyük ölçüde kaynaklanmıştır. 

Bu Bütçede yapılan değişikliklerle iktidarın enflas
yonu hangi koşullarla giderebileceğini, ya da hiç ol
mazsa kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilece
ğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Bu, yalnız ekonomi
mizi onarmak için değil, enflasyonun açtığı sosyal ya
raların sarılması için de öncelikle ele alınması gereken 
bir sorundur. Bu nedenle Hükümetin, enflasyon hı
zının yavaşlatmasına verdiği önemi ve önceliği çok 
iyi anlıyoruz. Toplumda bir kesim hayat pahalılığı
na, enflasyona karşı kendini koruyabisle bile, bir 
adaletsizlik sayılması yönünden enflasyonu mutlak 
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önlemek, en azından durdurmak gerekir. Çünkü, bel
li bir ölçüden sonra hayat pahalılığı, halktan huzur
suzluk ile toplumun bölünmesine ve dış siyasette ba
ğımlılığın artmasına neden olan büyük sorunlar orta
ya çıkarabilir. Bu nedenle bu sorunun çözümü hem 
toplumsal, hem de ulusal bir zorunluk ve öncelik ta
şımaktadır. Hiç kuşkusuz fiyat artışlarının önlenme
sinde devlete düşen görevler vardır. Özellikle bütçe 
ve para önlemlerine başvurarak ekonomik dengeler 
sağlanması, devletin elindeki yasal, yönetsel ve özen
dirici olanaklarla kötü. davranışlara karşı mücadele 
etmesi görevleri arasındadır. Ancak, özgürlük olduğu 
yerde, sorumluluk da vardır. Bununla birlikte, bize 
göre, demokratik bir toplumda enflasyonla mücade
leyi, öteki toplumsal gelişme boyutlarından soyutla
mak olanağı da yoktur. 

Hırs ve kinlerin doğmasına neden olan aşın eşit
sizliklerin varlığı, güçlü bir enflasyon ortamı yaratan 
bilir. Enflasyonla mücadele etmenin en başta gelen 
koşullarından biri, eşitsizlikle mücadeledir ve eşitsiz
likleri oldukça asgari sınırlar içerisinde tutabilmek 
çabasıdır, girişimidir. O halde, yeni Hükümetin enf
lasyonla mücadeleye paralel eşitsizlikleri de ortadan 
kaldırmayı sağlayıcı politikaları olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkeyi ekonomi ve ekonomi
nin sağlayacağı etkin değerler bakımından yeni bir 
büyümeye ve gelişmeye yöneltmek durumundayız. Hiç 
kuşkusuz, bu yeni büyüme ve gelişme biçimi daha 
hakçasma olmalıdır. Adalet ve dayanışmayı kurabil
mek, ulusumuzun toplumsal iletişimini pekleştirebil-
mek için, büyümeden doğan ürünlerin daha fazla 
güçsüzleri ve küçükleri kollayacak biçimde bölüştü
rülmesi; bu yolla da yoksulluk, sefalet ve aynealık-
lann kaldırılması, bölgeler ve yöreler arası dengesiz
liklerin giderilmesi, toplumsal anlaşmayı bozan eşit
sizliklerin azaltılması gerekir. 

Sabır ve ısrarla izlenmesi gereken bu siyasetin 
araçtan, adaletli ve soyguna prim vermeyen bir vergi 
sistemi, sosyal transferler ve sözleşme siyasetidir. Dü
şünülen bu etkin büyüme, hiç kuşkusuz gerçekçi bir 
şekilde yaygınlaştınlmalıdır. Doğal kaynaklanınız ve 
emekçilerimizin yarattıklan katma değerler olabildiği 
kadar değerlendirilmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, bilmek gerekir ki, geçmişte 
özellikle Cephe iktidarlan döneminde halk, sınırlı 
büyüme ve gelişmeden sağlanan kaynaklardan, o sı
nırlı büyüme ve gelişme ölçüsünde asla yararlana
mamıştır. Geçmişte bundan yararlananlar hep belM 

39 — 



M. Meclisi B : 108 17 . 2 . 1978 O : 2 

sınıflar olmuştur, belli çıkar zümreleri olmuştur ve 
bir avuç azınlık olmuştur. 

Gelişme ve büyümeye paralel böyle bir haksız
lığı ve adaletsizliği arfck halkımız sindirecek nokta
da değildir. Hükümet, bu gerçeği gözden hiçbir za
man uzak tutmamalıdır; yoksa, bunun tersi uygula
malar, Türkiye için bir büyük felaket olur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dış ödeme 
güçlükleri, ya da güncel adıyla döviz darboğazı ya
tırım ve üretim faaliyetlerini aksatmadan başka, dış 
âlemdeki saygınlığımıza da ciddi surette gölge dü
şürmüş bulunmaktadır. Şimdi Türkiye giderek 
azalan döviz gelirleriyle ve buna karşılık günden 
güne artan döviz gereksinmesiyle ödemeler dengesi 
açıklan süratle büyüyen ve bu açıklan kapatmak, 
ya da karşılamak için birtakım yerlerden yeşil ışık 
bekleyen bir üîke durumundan kurtarılmalıdır. Hü
kümetin Türkiye'yi bu durumdan kurtarmak için 
yeni bir dış ödemeler ve dış ticaret politikası oluş
turduğu yolundaki açıklamalan, bu bakımdan ümit 
verici ve ferahlatıcıdır. Bunun yanında, Hükümetin 
dış borçlanma konusunu yeni bir yaklaşımla ele al
ması, kısa vadeli dış borçlanma yerine uzun dönem
li borçlanmayı yeğlemesi, bu alanda dikkat çekici 
bir unsuru ortaya koymaktadır. Son yıllarda her 
alanda olduğu gibi, yatırımlar alanında da gelişi-
güzellik alıp yürümüş bulunmaktadır. Ülkenin zaten 
kıt olan kaynakları, projesi, finansmanı olmayan, plan
da, programda öngörülmemiş bir yığın hayalci ve göste
rişçi yatınım projelerine bölük pörçük dağıtarak heba 
edilmekteydi. Birçok yatırım bitirilmek için küçük 
küçük ödenekler beklerden, yatırım olanaktan bu 
hayalci ve gösterişçi yatırımların temellerine gömül
mekteydi. öyle sanıyoruz ki, bu hayalci yatırım 
anlayışı bu dönemle birlikte geride kalmış olmalı
dır. Bunun yerine tutumlu, akılcı ve gerçekçi bir ya
tırım politikası gelmelidir. Bu politika çerçevesinde, 
eldeki sınırlı kaynakların, başta enerji olmak üzere 
üretken sektörlere, kısa zamanda bitecek üretime 
katkısı olacak projelere, darboğaz giderici, ihracat 
gücümüzü artırıcı projelere tahsis edilmesiyle en iyi 
biçimde kullanılmış olacaktır; Hükümetten bunu 
bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllardaki bunalım or
tamının yol açtığı vurgun, soygun ve karaborsanın 
finansman kaynağı haline gelmiş olan kredi sistemi
mizin, yeni bir anlayış içinde ele alınmak zamanı 
çoktan gelmiş bulunmaktadır. 

Kredileri spekülatif alanlara değil, üretken alan
lara; aracıya değil, üreticilere, mutlaka en kârlı ala
na değil, fakat planlı kalkınmanın gerektirdiği alan
lara yöneltmek zorundayız. Bu nedenle Hükümetin 
burada oluşturduğunu ve özellikle bu belirttiğim 
anlayış içerisinde oluşturduğunu açıkladığı yeni kre
di politikasının biran önce uygulamaya konulması
nı istiyor ve bekliyoruz. 

Aynı şekilde tasarrufu artırmaya ve gösterişçi 
tüketimi sınırlandırarak, sağlıklı bir tüketim yapısı
nı oluşturmaya dönük, tüm önlem ve politikaların 
uygulama zamanı artık gelmiştir diyoruz, öte yandan 
belirtmek isterim ki, vergi sistemimiz artık yozlaşmış
tır. 

Bu yozlaşma iki yönlüdür. Bir yönü kamu gelir
leriyle ilgilidir. Yıllardır hiçbir ciddi önlem alınma
dığı için gelirlerdeki artışlar, harcamalardaki artış
ları izleyememektedir. 

Bu nedenle şimdi kamu kesimi Merkez Bankası 
kaynaklarından açık finansman yoluyla sağlıksız bir 
biçimde finanse edilmektedir. Son yıllardaki görül-

j memiş enflasyonun, hayat pahalılığının başlıca neden-
| lermden biri de budur. 
| İstikrar içinde sağlıklı bir kalkınma istiyorsak, 

başta kamu kesimi olmak üzere her kesimde, tüm 
girişimlerimizi, atılımlanmızı sağlıklı kaynaklara' da
yamak zorundayız. 

Konunun öteki yönüyse, vergi adaletiyle ilgilidir, 
daha geniş bir ölçekte gelir dağılımıyla ilgilidir. Bu 
açıdan bakıldığı zaman, vergi sistemimizin tümüyle 
geçerliliğini yitirmiş olduğunu görmekteyiz. 

Özellikle Gelir Vergisinde yükü, vergi yükü, gi
derek emeğiyle, alınteriyle çahşanlann üzerinde yo
ğunlaşmaktadır. Şimdi bu kesimler hayat pahalılığı
nın yanında, bir de vergi yükü altında ezilmektedir
ler. Bu durum büyük ve olumsuz sosyal sıkıntılar, 
yer yer de patlamalar ortaya çıkarmaktadır. 

Bu gerçekler karşısında, vergi sisteminin bir yan
dan kamu gelirlerinin sağlıklı kaynaklara dayalı ola
rak artması için, öte yandan da vergi adaletinin sağ
lanması bakımından yeniden alınması kaçınılmaz 
görünmektedir. Bu Bütçeyle birlikte uygulamaya ko
nulacağı bildirilen yeni gelir ve harcama politikala
rında öncelikle yürürlüğe girmesine, Hükümetin bu 
alanda başlattığını ifade ettiği çalışmalann çok kısa 
bir süre içerisinde sonuçlandırılarak, gerekli yasa 
tasarılarının Yüce Meclislere sunulmasına büyük 
önem vermekteyiz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdiye ka
dar, bütçenin teknik hususları üzerinde ve ülkemiz
de uygulanacak politikaları bu Hükümetin nasıl uy
gulaması hususunda bir ekspoze yapmış bulunuyo
ruz. Cumhuriyet Halk Partisi Gropu adına, şimdi, 
Türkiye'de demokrasiyle ilgili, çoğulcu demokrasiy
le ilgili, sosyal devlet anlayışıyla ilgili bazı hususlara 
açıklık getirmek istiyoruz. 

Saym Başkan, sayın üyeler; çoğulcu demokrasi
nin devleti keyfi bir güç değildir. Devlet şimdiye ka
dar Türkiye'de büyük işler başarmıştır; ancak, iyi
lerinin yanında kötü anılar da bırakmıştır. Devlet 
kendisine karşı içgüdüsel ve sürekli bir güvensizlik 
duyulmasına da zaman zaman yol açmıştır. Geçmi
şimizde ayrıcalıklı devlet anılan, kanlı devlet anıları, 
halka karşı ilgisiz, soğuk, etkisiz devlet anıları var
dır. Türk toplumu olarak, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupunun bir sözcüsü olarak belirtmek istiyorum 
ki, artık bunları yaşamak istemiyoruz. Toplum ken
disini Devlete karşı korumak için, Devleti her şey
den önce yasalara saygılı görmek durumundadır ve 
halkımız Devletten bunu beklemektedir. Toplumda 
bu yoldaki uğraşların sonu henüz alınmamış ve bit
memiştir. Hukuk devletinin en sağlam ilkelerinden 
biri olan Danıştay kararlarına, geçmişte siyasal ik
tidarlar olarak takınılan hırçın tavır, bizzat Devleti 
yaralamıştır. Yürütme gücünü en aşağı kademeden, 
en yüksek kademeye kadar yargılayan Danıştay, 
verdiği kararların yerine getirilmesini sağlayacak bi
çimde, eğer 1961 Anayasasının hukuk devleti ilkesi 
yürüyecekse, güçlendirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; bugünkü Türkiye gerçeği, 
açıkça belliki, karşıt iki toplumsal sınıfa ayrılmış bir 
ülke gerçeği değildir. Toplumsal sınıfların sınırlan, 
siyasal partilerin sınırlan değildir; Türkiye'nin bu
günkü gerçeği budur. Bu nedenle, siyasal yaşamımı
zın geliştirilmesinde tutulması gereken doğrultu açık
tır, bellidir. Her şeyden önce, demokratik edinimle
rimizi, yani demokratik kurumlan, bellibaşh siyasal 
ve Anayasal kurumlan, adalet, ordu, okul ve yöne
timi siyaset dışı bırakma ilkesini önemle ve özenle 
korumamız gerekmektedir. Bunun gibi, siyasal müca
deleyi değişik silahlarla sürdürülen bir çeşit iç savaşa 
dönüştürmekten de sakınmamız gerekir. Bu bakım
dan, siyasal yaşamımızı gerginlikten kurtarmak, de
mokrasimizin çağdaşlaştırılması açısından öncelikli 
ve önem taşıyan bir sorundur. Eğer değerli arkadaş-
lanm, siyasal yaşamı bir dram haline getirir, davra
nışlarımızı şiddetlendirirsek, çoğulcu demokrasiye 

karşı olanların oyunlarına gelmiş oluruz. Bunlar, 
Türk toplumunu bölen etkenlerin, birleştirenlerden 
daha güçlü olduğunu öne sürerek haksız saldırılan-
nı doğrulamaya çalışırlar. Oysa tersine, Türk toplu
muna, gençlere, karşıt görüşlere saygı göstererek bir 
arada yaşamaya alışmalan gerektiğini öğretirsek; on
ları, çoğulcu demokrasiye daha iyi ve sağlıklı bir bi
çimde hazırlamış oluruz. Bu, Türkiye'nin gelişmesi 
ve demokrasinin kökleşmesi demektir. Bütün parti
ler bu temel ilkeleri dikkatle, tartışarak, içlerine sin
direrek uygulamak zorundadırlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçmiş cep
he iktidarlarının ve bizzat uzun süre bu ülkede ikti
darda bulunmuş olan yönetimin vahşi alışkanlıklarla 
ve güvenlikleri yıkarak uyguladıkları siyasi, ülkeye 
ve halka çok pahalıya mal olmuştur. Bu siyasetten 
ve alışkanlıklardan Devletimizi süratle arındırmak 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli gerçek 
de şudur: İktidardan aynlanlarca ortaya konmaya 
çalışılan politik şiddet, bundan 1 saat önce Yüce 
Meclisin huzurunda ve bu kürsüde de konduğu gibi, 
ortaya konmaya çalışılan politik şiddet, muhalefetle 
iktidarı ülke esenliğine değil, birbiriyle her gün sert
leşen, hırçın ve hırslı bir ortama yöneltir. Bilmek ge
rekir ki, bundan, çoğulcu demokrasimiz mutlak za
rar görür. Anamuhalefetin bu politika ve stratejisi
nin asla geçerli olmadığını, başta kendisine, ülkeye 
ve hepimize de yarar getirmeyeceğini burada söyle
mek istiyorum. Çoğulcu demokrasiye bağlı olanlara, 
içtenli yanlılarına düşen tarihsel görev vardır?. Bu 
tarihsel görev de, işte biraz önce ortaya koyduğum 
barışçı ilkelerdir; yani sertlik değil, banş ortamı ya
ratmaktır. Hiç kuşkusuz cumhuriyet ve anayasa ku-
rumlânnı pekleştirmek, çoğulcu demokrasiden yana 
olanların gösterecekleri kararlılığa ve inandırıcılı
ğa bağlı olacaktır. Siyasal tartışmaları, iyilikle kötü
lük arasındaki mitolojik savaşlara benzemekten kur
tarmalıyız. Herkesin yaran için, sırasıyla ve demokra
tik kurallar içerisinde işbaşına gelme hakkı bulun
duğunu göstermeliyiz. Barışçı bir demokrasi yolu an
cak böyle açılabilir. 

Saym Başkan, sayın üyeler; binlerce alışveriş ve 
iletişim ilişkilerinden dokunmuş bir dünyada bağım
sızlık, artık başka uluslardan soyutlanmak, ya da ken
di kendine yetmek demek değildir. Fakat böyledir di
ye, süper devletlerin egemenliklerini bir tarih yaz
gısı olarak kabul edebilir miyiz? Kendi tarihimiz gi
bi başka uluslann tarihi ve çağdaş örnekler, ulusların 
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kendi yazgılarına egemen olma iradelerinin çok güçlü 
olduklarını, bunların eylemlere kaynaklık ettiklerini 
göstermektedir. İnsanların kendi kendilerini yönetme 
iradelerini yansıtan bağımsızlık iradesinin ne demek 
olduğu, artık çağımızda bilinmektedir. Bağımsızlık, 
Türk toplumu için temel önemde saydığımız konu
larda, son sözün bizzat Türkiye tarafından söylenebil-
mesidir, Türkiye'nin bu hakka sahip olmasıdır; Türki
ye'de böyle bir devlet yönetiıriMn, böyle bir iktida
rın, son sözü söyleyecek olan iktidarın bulunabilme
sidir. Ancak, değerli arkadaşlarım, bilmek gerekir ki; 
dünya ulusları arasındaki! ilişkilerde böyle bir hak ve
rilmez, mutlak alınır. Dış borçlanmada aşırılığa kaç
mamak, enerji sağlamak sorununu güvenceye bağla
mak, araştırmak ve teknik gerçekleştirmeleri yüksek 
düzeyde tutmak da bağımsızlık etkenidir. Bu nedenle, 
bu doğrultularda uzun süreli ve etkin çabalar göster
memiz gerekmektedir. 

Son olarak belirtmek isterim ki; bağımsızlık, ülke 
içinde aynı zamanda birlik öldülüdür. Çağdaş dünya
da bağımsızlık, doğal ilkeler gibi, dayanışma, içte da
yanışma ve işbirliği gerektirir. Yeni Cumhuriyet Hü
kümetinin bu ölçütler ve değerler içerisinde dış po
litikamıza bakacağına, dinamik ve kararlı bir Türk 
toplumunun haysiyetli görüşlerini yansıtacağına ve ka
bul ettireceğine inanıyoruz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemiz uzun 
bir süreden beri siyasal demokrasiden- sosyal demok
rasiye geçiş dönemini yaşamaktadır. Bir bakıma ülke, 
yeni Anayasasıyla bu dönemin içerisine girmiştir. Si
yasi demokrasi, yurttaşların özveride bulunmalarını 
bekleyen, genel fikirlere göre işleyen, sorunları çöz
mek için akademik tartışmalara başvuran bir demok
rasidir. Sosyal demokrasi de ise; kararlar, çevre içi 
insanın koşullarını, refahını, haklarını, maddi güven
liğini, çocuklarına sağlayacak olanakları kapsar ve 
bunları etkiler. Kısaca, sosyal demokrasinin özünde bü
tünüyle insan vardır. Ne var ki, Türkiye'de bu sos
yal demokrasiye içerik ve yön veren Anayasamız, 
bugüne değin büyük ölçüde hırpalanmış, iktidar olan 
gruplar ve bazı siyasi partiler tarafından karalanmış 
kötülenmiş, hatta lüks sayılmıştır. 

Sosyal demokrasiyi işleten fikirlere göre hak, is
tem demektir. Sosyal demokraside hakkın içeriği, 
hukuksal sonucu olduğu bir kereksinmeye göre sap
tanır. Daha açıkçası, klasik anlamda, kişinin yarar
landığı bir hakkın korunmasını değil, giderilmedi
ği takdirde bu hakkın insanın insanlık durumuna 

F ulaşamayacağı bir ihtiyacı, anlamak gerekir. Elbet-
tefci bu sosyal haklar, istem olarak insanda ve top-

I hımda gereksinme ile, coşku ile ortaya çıkınca bir
takım iktidarlarda hoşnutsuzluklar belirir, birtakım 
rahatsızlıklar, sıkıntılar görülür; ama açık siyasi 
İktidarlar böyle hoşnutsuzluklara, rahatsızlıklara ka-

I pılmazlar, bunları ve bu olayları çağımız insanının 
gereksinmesi olarak değerlendirirler. Böyle bir de
ğerlendirme içinde politika saptayan iktidarlar, sos-

I yal devlet anayasalarını asla lüks saymazlar, «Bu 
anayasa ile ülke yönetilemez» demezler; sorunlara 
eğilirler, çareleri bulurlar, insanı anlarlar, kavrarlar; 
ıstırapları ve sıkıntıları yerinde görürler, insanı bü
tünüyle yakalarlar. 

Böyle bir görüş ve anlayışla ancak ne alçalmayı, 
ne de insan onurundan vazgeçmeyi gerektirmeden, 
herkes için toplumda bir yer bulunabilir. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişimizin büyük sıkıntı
larının kaynağında bu sağlam görüşün bulunmaması 
yatmaktadır. İleri Anayasamızda, her kusuru bu çağ
daş Anayasamızda, her kusuru bu sosyal devlet ilke-

I sini yansıtan Anayasamızda arayan görüşler, iktidar 
olmuşlardır. Bundan ötürüdür ki, yalnızca Anayasa 
kısıntıları getirmeyi yeğlemişler, ceza tedbirleri ön
görmüşler, baskı ve korku ile sorunların üzerine gi
debilmeyi düşünmüşlerdir. 

Sayın milletvekilleri; demokrasiyi, ıssız bir bahçe
de dikili temiz ve soylu çizgilerle bezenmiş bir heyke
le benzetmek mümkün değildir. Yüzyıllardan bu yana 
yaşamanın sınamasından geçen demokrasi, bu çizgi
lerini yitirmiş, insanların elem dolu yüzlerine benze-
miştir. Bu benzerlik kimi kez bazı iktidarları üzüyor
sa da, bunun sorumluluğu bilinmeli ki, çağdışına düş
müş siyasetçilerdedir, politikacılardadır. Çağımızda 
özgürlük anlayışlarının değiştiğinin farkına varmadan, 
siyaset yapılıyorsa; böyle grupların, ya da partilerin 
ülkeleri yönetmesi büyük talihsizliktir. 

Artık, Türkiye'nin bu talihsizlikleri geride bırak
tığını sanıyoruz. Büyük Atatürk'ün ilke olarak verdi
ği çağdaş Türkiye'ye kuşkusuz varmalıyız. Demokra
si, eskiden yalnızca özgür bir dünyanın yönetimi idi; 
günümüzde ise, insanın kurtuluşunu görecek bir dün
yayı da yaratma aracı olmuştur. 

Bu Hükümetin Türkiye tarihinin en çalkantılı 
anında doğmuş olan yapıtında, demokrasimizin gele
ceğini görüyoruz. İnsanlarımızın toplumumuzun bun
dan böyle demokrasiyi günlük yaşamı içinde ve ileri-

, ye doğru patırtısız, gürültüsüz biçimde yaşatabilmek
te gösterecekleri beceriye bağlıdır. Bu şansı değerli 

J arkadaşlarım, akıllıca ve iyi kullanmak zorundayız. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, sözlerimi bitirirken, 
son olarak önemli bir konu üzerinde de birkaç söz 
söylemek istiyorum. 

Kamu yönetiminde büyük bir sorun haline gelen 
ve yurttaş vicdanında derin yaralar açan rüşvet ve 
yolsuzluklarla etkili bir şekilde mücadele etmek, bu 
Hükümetin Programında başlıca yükümlülük olarak 
yer almış bulunuyor. Hükümetin bu yükümlülüğüne 
büyük ve dikkatli bir önem veriyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak, Hükümetin ilan ettiği bu 
yükümlülüğü dikkatle takip edeceğiz. 

Hükümet Programındaki bu sözü, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak dikkatle takip edeceğiz diyorum; 
çünkü bu sorun, Türkiye'nin en büyük sorunlarından 
biridir; siyasi ahlâkla ilgilidir, devlet idaresiyle ilgili
dir, Hükümet idaresi ile ilgilidir. Bu yolda yapılan 
çalışmaların, bazı çevrelerde tedirginliklere ve sinirsel 
davranışlara yol açtığı da elbetteki dikkatlerden kaç
mamaktadır. Hatta, «Belgeler ve bilgiler elinizde, ne 
biliyorsanız ortaya koyun; koymazsanız namertsi
niz» gibi meydan okuma gösterileri yapıldığı, Yüce 
Meclisin ve Türk kamuoyunun bilgileri içindedir. 

Bu konuda biraz sabır ve sükunete, biraz da za
mana ihtiyaç olduğunu takdir ediyoruz. Ancak, Türk 
kamuoyu bilmeli ki, dünya âlem bilmeli ki, her şey gün 
ışığına çıkmalıdır, çıkacaktır ve de kimsenin yaptığı 
kesesinde kalmayacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Burada, Mecliste, Hükümette bu konular sergi
lendiği zaman, bunun belgeleri, bulguları ortaya çık
tığı zaman telaş ve öfkeleri daha da kabaranlar ola
bilir. Ama bizler, öfkeyi kendilerine rehber edinen
lere değil, «Halkın mutluluğu için çalışacağıma na
musum üzerine söz veririm» diye yemin eden arka
daşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. 

İşte bu inançla, Hükümet Programında yer alan 
rüşvet ve suiistimallerle mücadele dosyalarının bir 
bir bulunarak, ortaya çıkarılarak kamuoyuna yansı
tılması anını bekliyoruz. 

1978 bütçe tasarılarının yüce Türk ulusuna ha
yırlı olmasını dilerken, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın Nuri Bayar; Cumhuriyet Halk Partisi söz

cüsü Sayın Uysal'm, bugünkü gazetelere atfen, şah
sınızla ilgili bazı ithamlarına tavzih mahiyetinde iki 
dakika cevap vermek istiyorsunuz; buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, gazeteyi de buraya bırakayım, Sayın Nuri 
Bayar okusun. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Gazeteler de
lil değil burada. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Kanunlar değil, 
Anayasa değil, ne önemli? 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, çok 
kısa sürecek bir tavzih için bana fırsat verdiğinizden 
dolayı, zatıâlinize teşekkürlerimi sunuyorum. 

Efendim, Sayın Uysal az evvel konuşmasını sür
dürürken, bugünkü gazetelerde bir ajansa atfen çıkan 
bazı haberlerden bahsettiler ve benim ismimi zikre
derek bahsettiler. 

Ben huzurunuzda bir hususu tavzihe geldim. Be
nim, Adalet Partisinde, imzamı taşıyan ve bugünkü 
gazetelere yansıyan biçimde hiçbir raporum yoktur. 
Haber gerçek dışıdır. Muhtevası?... O rapor olmadı
ğına göre muhtevası da gerçek dışıdır. Adalet Par
tisinin de böyle bir resmi raporu kesinlikle yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ya gayn 
resmi? 

NURİ BAYAR (Devamla) — Bu hususu ifade et
mek için huzurunuza geldim. Yazının metni de tetkik-
edildiği takdirde, ne Adalet Partisinin kendisinin, ma
nevi şahsiyetinin ve ne de benim bu haberle ilgili bu
lunmadığım ortaya çıkar. Kaldı ki, Sayın Uysal bu 
konuşmasında bir gazete havadisine sığınmakta ne 
maksat aradı, onu bilmiyorum? 

Ama size benim söyleyeceğim şey, bu haber 
yanlıştır, bu haber gerçek dışıdır; benimle ilgili değil
dir, Adalet Partisiyle de ilgili değildir. 

Saygılar sunarım ve teşekkürlerimi arz ederim 
Sayın Başkanım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayar. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Agâh Oktay Güner. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, konuşma süreniz 1,5 saattir, buyu

run efendim. 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) —: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve şahsım adına 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

1978 yılı Bütçesi hakkında Grupumuzun görüş ve 
düşüncelerini dile getireceğim. Bilindiği gibi bütçe, 
Devletin mali çalışmalarını, önceden hazırlanmış bir 
plan yapısında uygulamak üzere yapıhr. Bütçe adını 
alan bu plana göre, Devletin bir yıl süresinde yapa
cağı harcamalar ve sağlayacağı gelirler ayrıntılı şe-
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kilde tahmin ve tespit edilmektedir. Böylece bütçeyi 
tatbik etmek ve bu uygulamada evvelce kabul edilmiş 
kurallara uymak hükümetler için mecburi olmaktadır. 

Günümüzün tatbikatında bütçe, Hükümetin faali
yet programını teşkil eder. Çünkü Hükümetin her 
türlü faaliyeti bir harcama yapmayı ve bu harcama
nın karşılığında bir gelir bulmayı icap ettirir. Bu se
beple Parlamentoda bütçenin görüşülmesi, aslında 
Hükümet çalışmalarının kontrol edilmesidir. Bütçe 
görüşmelerinde harcama ve gelir kadar, harcama ve 
gelinirin tatbikatı kadar, belki* ondan daha çok Hü
kümetin bütün faaliyet ve icraatının tartışmaya konu 
yapılmasının sebepleri bunlardır. Bu sebeplerle bütçe 
bir mali plan olduğu kadar, bir siyasi program da 
teşkil etmektedir. 

Yüce Meclisin huzuruna Hükümet tarafından ge
tirilen bütçe, geçen koalisyon Hükümetinin kendi 
programına, kendi kalkınma anlayışına ve ülkenin 
içinde bulunduğu siyasi, iktisadi, mali şartlara uygun 
olarak hazırlanmış, temel özellikle dengeli kalkınma 
ve mali istikrarı tasarrufu sağlama olan bir bütçedir. 
Bu bütçe zamanın Hükümeti tarafından Meclise su
nulduğunda, o günün muhalefet lideri Sayın Ecevit 
aynen şöyle diyordu, (3 Aralık 1977 tarihli Barış 
Gazetesinden okuyorum): «Sayın Maliye Bakanı 
1977'ye göre, Türk ekonomisini büsbütün daraltıcı, 
yatırımları büsbütün aksatacak, yoklukları ve pahalı
lığı daha da çok artıracak 1978 bütçesinin, bu yön
lerini mazur gösterebilmek için, derlenme toparlanma 
bütçesi olduğunu söylüyor.» 

Sayın Ecevit devam ediyor: «1970'de de aynı de
yimin kullanıldığını hatırlatıyorum, 1977 yılında 134 
milyar lira olarak programlanan kamu yatırımlarının, 
1978 bütçesinde 129 milyar 800 milyona indirildiği
ni belirtiyorum. Fiyatlarda dolayısıyla yatırım mali
yetlerindeki % 40'ı bulan artış da hesaba katılacak 
olursa, 1978 yılında ancak bir yıl öncesinin yarısı 
kadar kamu yatırımı yapılabileceği ortaya çıkar. Bu, 
Türkiye için daha az yol, daha az su, daha az elektrik, 
hastane ve okul daha küçük kalkınma demektir. Fa
kat aynı zamanda daha çok işsizlik, daha çok paha
lılık ve yokluk demektir. Hükümetçe 1978 yılı için 
% 5,5 gibi düşük bir düzeyde öngörülen gelişme hı
zının, bu durumda daha da aşağıya düşeceği bellidir. 
1978 bütçesi Türkiye'nin kalkınmasındaki duralamayı 
sürdüreceği gibi, halkı da daha çok yoksulluğa mah
kûm eden bir zihniyetle hazırlanmıştır.» 

Evet, muhalefette böyle konuşan Sayın Ecevit, 
Başbakan olunca bu ölçüde ve bu boyutlarda tenkit 
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ettiği bütçeyi aynen benimsemekte hiçbir sakınca 
görmemiştir. Zaten Türk politika hayatında Sayın 
Ecevit'in kesin siyasi şahsiyeti, dün söylediğini bugün 
inkâr etmekte ifadesini bulmaktadır. Sayın Maliye 
Bakanı siyasal zorunluluk ve hassas bekleyişleri de
ğerlendirerek, geçen Hükümetin bütçesine sahip çık
tıklarını ifade etmektedirler. Komisyonda, bütçenin, 
kendi Hükümet Programlarına uygun biçimde şekil 
aldığı yolundaki tez ise, Sayın Ecevit'in yukarıda ifa
de ettiğimiz sanayileşmeye önem verir görünen be
yanlarıyla tamamen çelişkilidir; çünkü Cumhuriyet 
Halk Partili komisyon üyelerinin oylarıyla Sanayi Ba
kanlığı Bütçesinde çok büyük kesintilere gidilmiştir. 
Bu, Sayın Ecevit'in büyük talihsizliğidir. Ancak bu 
talihsizliğin yapıcısı bizzat kendisidir. Talihsizliğinin 
sebebi ise kendisi, sabırsızlığında aramalıdır: Muhale
fette iken aynı bütçeye «dar» diyeceksiniz; iktidara 
gelince «dar» dediğiniz bütçeyi benimseyeceksiniz... 
Bu beyanlar dış politikada, iç politikada, iktisadi ve 
sosyal konularda yalnız sahibini yıpratmakla kalmı
yor, aynı zamanda ülkeye ve rejime büyük zararlar 
veriyor. 

14 Mart 1969 günü Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri iken; «İslam Birliğine katılmak, kalkın
ma hareketinde hızımızı keser» diyen Sayın Ecevit; 
25 Temmuz 1974'te «İslâm Kalkınma Bankasından 
kredi almak için ilk ciddi adımlan atmış bulunuyo
ruz» diyebilmiştir; çünkü Başbakandır. 

15 Mart 1973 günü Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkam olarak, «Şu veya bu kimseyi Cumhurbaş
kanı seçtirmek için Parlamentoya kimse baskı yapa
maz; Parlamento, Türk Milletinin iradesini temsil 
eder» demişler; fakat 9 Kasım 1974'te Başbakan ola
rak, «Bu Parlamento, halkın on yıl gerisinde kalinis
tir» kehanetinde bulunmuşlardır. 

24 Mart 1971 günü Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri olarak; «12 Mart bana karşı yapılmıştır» 
diyen Sayın Ecevit, 13 Ocak 1974 günü yine Başba
kandır ve şöyle diyebilmektedir: «Memleketi 12 
Mart'a sürükleyenlerin kimler olduğunu millet bili
yor.» 

4 Nisan 1973 günü Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı olarak; «KontrgeriSla gibi çalışan bu 
teşkilatın Milli İstihbarat Teşkilatının raporlarım cid
diye almak çağ dışı bir tutum olur» derken, 2 Mayıs 
1974 günü Başbakan olarak; «Aşırı sağın yıkıcı faa
liyetlerini Miili İstihbarat Teşkilatının raporlarından 
anlamak mümkündür» demiştir. (AP sıralarından gül
meler) 
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Kontrgerîlla konusunu politikacı olarak sorum
suzca yoğuran, işleyen, malzeme olarak kullanan; 
muhalefette iken ordu'yu, ordu mensuplarını, Devle
tin istihbarat teşkilatım, emniyet teşkilatını yaralayan 
kişi, Başbakan olunca; «iddialarınızı ispat ediniz, 
Devleti» bütün dosyaları elinizdedir» denildiğinde, ra
hatça «Kontrgerilîa yoktur» diyebilmektedir. 13 Ka
sam 1970 günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reteri olarak «toprak işleyenin, sil kullananın» demiş
tir; ancak, 2 Şubat 1974 günü Başbakandır ve benzeri 
olaylar karşısında şöyle demektedir. «Gaziantep'teki 
toprak işgallerinden büyük üzüntü duydum, konuyu 
dikkatle inceliyorum.» 

Sayın Ecevit bütün konuları öncelikle dikkatle in-
celeseler ve hüküm verselerdi, herhalde içinde bulun
duğumuz buhranı daha kolay aşma imkânımız ohır-
ru. (AP ve. MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 2 Ocak 1973 günü «NATO ve Amerika'nın göl
gesinde bağımsızlık savaşı verilemez; bağımsız Türki
ye dünyada kendisine yeni bir yer bulacaktır» diyen 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, 
3 Ağustos 1974 günü Başbakandır ve şöyle konuş
maktadır : «NATO'da Yunanistan'dan boşalan boş
lukları fazlasıyla doldurmaya hazırız. (AP sıraların
dan gülüşmeler) Böylesine zıt ve tezatlı kıymet hü
kümlerinin yoğurduğu şahsiyet yapısı, yalnız kendisi 
için değil siyasi hayatımız için de endişe verici boyut
larda tavır alabilmektedir. 

Bakınız, 6 Haziran 1972 günü Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri olarak silahlanma konusunda 
ne diyorlar : «Yunanistan'la silahlanma yarışına gi
rişmek lüzumsuz; bu bakımdan da Fantom uçakla
rı satın almak da gereksizdir» Hüküm bu. Ancak, 
12 Temmuz 1974 günü aynı zat Başbakan olarak 
«Fantomlar Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacaktır, 
Yunanistan'a karşı süratle silahlanmahyız» diyebil
miştir. (AP sıralarından gülüşmeler) 

197T Bütçesi görüşülürken Cumhuriyet Halk Par
tisinin iktisadi tercihlerde aldığı tavır ile, bu yıl ikti
darda almış olduğu tavır da çok düşündürücüdür. 
1977 Bütçesi görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partili 
sayın parlamenterler memur katsayısının 18'e çıkarıl
masını savundular. Bu yıl 1978 Bütçesinde ise, katsayı 
Bütçede 12 olarak sabit tutuldu. Bu katsayıyı yeni 
Hükümet benimseyerek Parlamentoya getirdi, komis
yon değiştirdi. 

Tütün konusundaki fiyat talebi ile alman karar 
da, en yeni örneğidir. { 
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örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Muha
lefette itham edeceksin, iktidarda itham ettiğini sa
vunacaksın; muhalefette vaat edeceksin, iktidarda 
unutacaksın. 

Bütçe Karma Komisyonunda Milli Savunma Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken, bazı Cumhuriyet Halk 
Partili sözcüler, Halk Okulları ile ilgili kendilerine 
göre değerlendirmeler, tenkitler yapıyorlar. Komisyo
nun zabıtlarında bunlar var. Hükümet tam bir sükût 
ile onları dinliyor, kalkıp yanlışları düzeltmiyor. Ay
nı Hükümet, «Kontrgerilîa konusunda silahlı kuvvet
lerin avukata ihtiyacı yoktur» diyor. Gönül arzu eder
di ki, bu hassasiyet, mesnetsiz iddialar komisyonda 
ifade edildiği zaman, bizzat Hükümetin ağzıyla dile 
getirilsin ve belirtilsin. 

Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanına muhalefet 
lideri iken yazdığı mektubunda - bu mektuplar geçti
ğimiz hafta basında neşredildi - Milliyetçi Hareket 
Partisini kontrgerillanın yasal görüntüsü olarak ifade 
ediyor. Bu akıl almaz iftirayı yapan, o günün muha
lefet lideri, bugünkü Hükümetin başıdır; Devletin bü
tün sırlarına vakıftır. Biran önce bu mikrofondan bi
zim «Devletin bütün dokümanları elinizdedir, ne 
duruyorsunuz» yolundaki hizmet davetimize cevap 
vermeye çalışan Sayın CHP sözcüsüne de tekrar edi
yorum ve söylüyorum : MHP hakkındaki bu iddia 
ve iftiralarınızı ispat etmelisiniz; ama şişirdiğiniz bü
tün balonlar, biraz önce bu kürsüye getirdiğiniz gaze
tedeki gibi, hakikaten ucu dokununca patlamaya 
mahkûmdur. (MHP ve AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Televizyonlar gös
termeye başladı. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Yok eğer 
Kontrgerillanın yasal görüntüsü MHP olduğu yolun
daki iddia bir hayalin, bir vehmin, bir rüyanın ifa
desi ise; o zaman Sayın Başbakan gerçeği kabul ve 
ifade etmek faziletini göstermelidirler. 

Bu Bütçe, geçen hükümet tarafından Meclise su
nulduğunda, Sayın Ecevit 30 Kasım 1977 günü Cum
huriyet Gazetesinde çıkan demecinde; bütçeyi, «plana, 
programa dayanmıyor» iddiası ile, Hükümeti Anaya
sayı bu Bütçe ile ihlal ediyor» iddiası ile suçlandır-
mıştır. Ancak kendisi, Dördüncü ve Beşinci Beş Yıl
lık Kaflunraa Planını geri çekerek, 1978 Programını 
bir tarafa iterek, Bütçeyi Maliye Bakanına Meclisler 
huzurunda savundurabilmiştir ve Anayasa ihlal edil
memiştir. Bu konudaki iddialara karşı 3 Aralık 1977 
günü Barış Gazetesinde çıkan demecinde, Millet Mec-
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lisi Sayın Başkam adına şu haber yer almaktadır; 
«Millet Meclisi Başkam Cahit Karakaş, dün yaptı
ğı yazılı açıklamada, kalkınma planın gerekli ev
rakıyla eksiksiz olarak Meclise intikal ettirildiğim ve 
işleme konulduğunu bildirmiştir.» 

Millet Meclisi Başkanı Karakaş'ın bu konudaki 
açıklaması şöyledir : «Kalkınma Planının Meclise ek
sik sevk edildiğine dair Basında bazı haberler yayın
lanmış ve bu yayın, Meclis Başkanı olarak benim 
şahsıma atıfta bulunmalc suretiyle yapılmıştır. Oysa 
plan, gerekli evrakıyla eksiksiz olarak Meclisimize 
intikal ettirilmiş ve işleme konulmuştur; yani Başba
kan imzasını taşıyan sevk yazısı ve Bakanlar Kurulu 
üyelerinin imzalarını içeren evrakın fotokopisiyle 
Meclisimize gönderilmiştir. Kaldı ki, eskiden sadece 
Başbakanın imzasıyla gelirdi. Gerçek durum bu iken 
benim, bunu çarpıtan bir beyanda bulunmuş olmam 
elbette mümkün değildir ve binaenaleyh bana atfe
dilen, Plan Meclise eksik sevk edildi, mealindeki ha
berin doğru olması düşünülemez» demiştir. 

Bütün bu gerçekler ve biz bu gerçekleri ifade etti
ğimiz zaman «Kaçıncı baskı?» diyen sayın arkadaşı
mız; ne yapalım ki, hakikat çivisini tutturabilmek 
için sağlam mantıkla çok çakmak icap ediyor. (MHP 
ve AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Dinlemek 
için tutarlı ve değişik şeyler söyle. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, gerçekleri apaçık konuşmakta büyük 
fayda vardır, tnsan ömrü ezeli, ebedi hayatım karşı
sında çok kısadır. Yalana dayanan politik başarılar 
geçici, ama hakikatin ömrü sonsuzdur. Gerçekleri 
saklamanın hiçbir faydası yoktur. Saklanan bütün 
gerçekler, ağılı ve ıstıraplı sonuçlara sebep olurlar. 
Gerçeğin en büyük dostu olan zaman, en büyük düş
manı olan tarafgirliği mutlaka yener ve yenecektir. 

işte bu ölçüyle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
sosyo - ekonomik şartlarda başka bir bütçe hazırla
ma imkânınızın bulunmadığını belirtmek istiyorum. 
Bunu ifade ederek gelseydiniz, bu bir faziletli davra
nış olurdu ve biz, sizi tebrik ederdik. Türkiye eko
nomisi yalnız bugünün değil, dünün ve geleceğin sı
kıntıları içerisindedir. Ekonomi, ne yapalım ki akılla 
idare edilen bir ilimdir, bir ihtisas dalıdır. Demago
ji ile ekonominin idare edilmesi mümkün değildir. 
(AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin bugün Bakanlar Kurulu sıralarında 
oturan sayın üyelerinden bir kısmı, Parlamento sıra
larında çeşitli partilerde bulunan bir kısım üyeler, 
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Devlet Planlama Teşkilatından gelmişlerdir. Bu ger
çekleri niçin gizliyoruz? Türkiye'nin Birinci, İkinci, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemlerinde uyguladığı eko
nomik model, dış borçlanmaya dayanan modeldir. 
Bu modeli kabul edeceksiniz; bu planı komisyonlar
dan, Meclislerden geçireceksiniz, sonra da dış borç
lanmadan, dış borçlanmanın girdiği darboğazlardan 
şikâyet edeceksiniz. Bu, gerçeklerle bağdaşmayan, 
teknisyenliğe ve dava ahlakına sığmayan bir davra
nıştır. (MHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu kesin gerçek karşısında, «Biz, ÎMF'i tanımı
yoruz» diyemezsiniz. Çünkü, 1963'ten bu yana kabul 
ettiğiniz planlı kalkınma anlayışı, sizi bu neticelere 
mahkûm etmiştir. İMF'den, kredi anlaşması yapma
dan, başka ülkelerden, başka kuruluşlardan kredi 
bularak bu darboğazı aşmak da maalesef mümkün 
değildir. 

Şimdi demagojiyi bir tarafa bırakarak ekonomi
nin kesin gerçeklerinde anlaşmak lazımdır. Bunu 
biz söylüyoruz. Biz ki, Türkiye'nin sosyo - ekono
mik yapısının milli bir doktrin anlayışı ve modeli ile 
temelden çatıya değiştirilmesini savunan Milliyetçi 
Hareket Partililer söylüyoruz; bu düzeni değiştirmek, 
bu düzeni halkın faydasına, hakça şekillendirmek, 
milliyetçi kültür politikalarıyla yoğurmak ayrı şey
dir, onun kavgasını vermek ayrı şeydir; ama bugün
kü şartlarda, gerçekçi bir biçimde bu darboğazın na
sıl aşılabileceğini söylemek ayrı bir şeydir. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bakınız, 3 Aralık 1977 günü 
Barış Gazetesinin 7 nci sayfasında, Sayın Ecevit İMF 
konusunda, Uluslararası Para Fonunun, tüm üye ül
kelerinin özellikle dış finansman gereksinmeleri ko
nusunda dikkate alınan bir kuruluş olduğunu belirt
miş ve şöyle devam etmiştir : «Ancak bu kuruluşun, 
kalkınmış varlıklı ülkeler için her fedakârlığı, halka 
silah zoruyla kabul ettirebilecek durumdaki ülkeler 
için geçerli sayılabilecek koşulların Türkiye'de uygu
lama olanağı yoktur; ama Cephe hükümetlerinin 
uluslararası kuruluşlara bu gerçeği anlatabilecek du
rumda olmadığı bellidir. Türkiye'nin kendine özgü 
koşulları ve olanakları göz önünde tutulmaksızın, 
dışarıdan empoze edilen klasik önlemler uğruna sa
nayileşme hızını kesmesi sözkonusu olamaz.» 

Sayın Başbakan, Sanayi Bakanlığı bütçesini ku
şa çevirdiniz. Ya, bu sözü siz söylemediniz; ya da 
bu sözü siz söylediniz ve siz döndünüz. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 
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Sayın milletvekilleri, döviz darboğazı her gün ar- I 
tarak devam ediyor. 1976 yılı bütçe görüşmesinde 
«yöneticimiz uyuyor mu?» diyen, petrol kuyruğun
da, fuel - oil kuyruğunda bekleyen vatndaşların ıs
tırabım bu kürsüde dile getiren Sayın Ecevit, şimdi 
kuyruklara kuyruklar eklendiğini; ilaç bulamayan, 
yedek parça bulamayan, dağ gibi sıkıntılarla başba-
şa kalan vatandaşlardan akseden «yöneticimiz uyu
yor mu?» sesinde, acaba geçen yılki beyanının aksi 
sedasını mı duyuyor? (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Geçen Hükümet bütçeyi hazırlarken, açık ve na
muslu bir biçimde istikrar ve denge bütçesi olmasına 
büyük önem vermiştir. Uluslararası Para kuruluşu 
istediği için değil, ekonominin şartlan emrettiği için 
biz istikrar tedbirlerini aldık. Açıkça ifade ediyorum: 
Hiç şüphesiz her istikrar tedbiri alınırken, borç ver
me şartlan da değerlendirilir. Şimdi siz ne yapıyorsu
nuz? İMF Heyeti Türkiye'ye gelmeyecek, siz Ame
rika'ya gideceksiniz. Hükümet, «Türkiye İMF'i gör-
memezlikten gelemez» diyor. Evet, işin gerçeği bu
dur. 

Sayın milletvekilleri; bütçeler iktisat politikası
nın ne gibi kararlarla, hangi süre içinde, hangi he
defler doğrultusunda nasıl yürütüleceğinin en kesin 
belgeleridir. Ekonomi politikalarının bütünü bütçe
ler içinde yer almayabilir. Ama özellikle, kamu ida
resinin iktisadi işleri nasıl düzenleyeceğinin belirli bir 
gelecekte ülkeye ve vatandaşlara nasıl bir hayat dü
zeni Vaat ettiğini, bütçeler ve bununla birlikte getiri
len mekanizmalar da görmek mümkündür. Bütçeler, 
bir yıl için, sosyal ve iktisadi gelişmenin peşinen tah
min vesikası olarak ortaya koyulur. Bunun üzerin
de münakaşa yapılması, kaynak dağılımının isabeti 
ve önceliklerinin yerinde olup olmadığının tetkik edil
mesi imkânı sağlanır. Hiç şüphesiz her bütçe, onu 
hazırlayan Hükümetin sosyal ve iktisadi hayatı de
ğerlendiriş biçimine göre şekillenir. Siz, bizim hazır
ladığımız bütçeyi aynen getirmekle «enkaz devral
dık» iddialannızdan dönmüş oldunuz. Siz bizim ha
zırladığımız bütçeyi aynen getirmekle, meselelere 
bakışımızın ne kadar tutarlı ve sağlam olduğunu ka
bul ettiniz. Siz bizim hazırladığımız bütçeyi aynen 
getirmekle, bizim 1978 şartlannı değerlendirişimizin 
% 100 tutarlı olduğunu kabul ettiniz. Göreceğiz, ge
ri çektiğiniz Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
da buraya gelecek ve laf yığınlarına dayalı manev
ralar silkelenince ortaya çıkacak gerçek, bizim hazır
ladığımız plam sizin savunmanız olacaktır. (AP ve 
MHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, çağımız ilıtisasa saygı cağı
dır. özellikle gelişme ilerledikçe ihtisaslaşma da ar
tar. Herkesin kendi mesleki konularında konuşması 
gerekir. Sayın Başbakan son günlerde, ulusal savun
ma sistemi konusunda beyanlarda bulunuyor. Bu be
yanla konunun tamamen dışında olan bir kimsenin, 
o konuyla ilgili yeni fikir üretmesine benzer davra
nışlara giriyor. Yurdumuzda Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyetten bu yana 
savunma ihtiyaçlarını tespit etmiş ve uygulamıştır. 
Cumhuriyetin ilanından beri Türk Silahlı Kuvvetle
rinin sivil savunma, ulusal savunma kavramlannı 
şartlara göre geliştirdiğini görüyoruz. Silahlı Kuvvet
lerimizin ulusal savunma kavramında başarılı olduk-
lan da açık bir gerçektir. Silahlı Kuvvetlerimiz bu 
şuurla etkili bir biçimde caydırıcı rol oynadıkları gi
bi, kendisine verilen her görevde de basan sağlamış
tır. Silahlı Kuvvetlerimizin bölgemiz ve dünya şart-
lannda Türkiye'nin savunmasına birinci derecede 
önem verilmelidir. Bu anlayışla biz, Sovyet Rusya 
dışında kalan komşumuz devletlerin her birinden da
ima daha üstün bir milli savunma gücü ve stratejisi 
için gerekli her türlü tedbirin alınmasının şart oldu
ğunu ifade ediyoruz. Bu gayeye ulaşma yolunda hiç 
bir fedakârlıktan çekinmemeliyiz. Bu fedakârlık ne 
boyutlarda olursa olsun, Türk Milleti bundan kaça
maz, seve seve yerine getirir. 

Ulusal savunma sistemi, Sayın Başbakanın dedi
ği gibi sadece dışa dönük olmaz; iç ve dış güvenlik 
bir bütündür. Konuyu günlük politikadan çekip ihti
sas sahiplerine terk etmek isabetli olacaktır inancın
dayız. (MHP ve AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılı bütçesi Devlet har
camalarında israfı önlemeyi, tasarrufu sağlamayı 
amaç edinerek hazırlanmıştır. 1978 yılı konsolide 
bütçesi geçen yıla nazaran % 12 artış öngörülerek 
hazırlanmıştır. Aslında 260 milyar liralık konsolide 
bütçeye, Hazinenin katma bütçeye yapmış olduğu 
41 milyar 334 milyonluk transferi de ilave ettiğiniz 
takdirde, genel ve katma bütçeler toplamı 301 mil
yar liraya yükselmektedir. Bu bütçeyle, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin 1978 yılında 60 milyar 500 mil
yon liralık sabit sermaye yatırımı yapması öngörül
müştü. Böylece Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatuım-
lannın 1977 yılı bütçesine göre % 22 daha fazla ya
tının yapması hedef alınmıştır. İçerisinde bulundu
ğumuz enflasyon şartlannda KİT yahrımlannda açık 
finansman yolunun kapanmasına, bu tutum imkân 
sağlanmaktadır ve son derece tutarlı bir politikadır. 
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Bu tasarının en önemli yönü, masrafların kay
nağıdır. 1977 yılı konsolide bütçe gelirleri 241 milyar 
lira olarak tahmin edilmişti. Ayrıca 15 milyar lirama 
iç istikrarla karşılanacağı ve 4 milyar liranın katma 
bütçe gelirlerinden sağlanacağı öngörülmekte idi. 
1978 yılında 222 milyar liranın vergi dışı normal ge
lirlerden ve 3 milyar Uranın da özel gelirlerden elde 
edileceği yolundaki tahminler, gelir tahminlerinin 
gerçekçi ve tutarlı olduğunun ifadesi olarak ele alın
malıdır. 1978 yılı genel bütçesi gelirlerinde % 28 
oranında artış beklenilerek hesaplar düzenlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu tespitler de son derece 
gerçekçidir. Özetle belirtirsek, 1978 yılı bütçesi açık
lanan çizgileriyle, ihtiyatlı ve tasarrufa riayet eden 
bir tasan olarak Yüce Meclise sunulmuştur. 

Bu Hükümet bu bütçeyi hazır bulmuştur. Ancak, 
bütçeyi hazır bulan ve benimseyen Hükümetin yap
ması gereken en önemli iş, iktisadi konularda hızla 
tutarlı ve dengeli bir istikrar stratejisi hazırlayarak, 
bizim hazırladığımız ve uygulamaya koyduğumuz is
tikrar tedbirlerini gelişen ve değişen şartlarda uygula
maya koymak olmalıydı. Bunda geç kalınmaktadır. 
İktisadi istikrar stratejisinin ve buna bağlı tedbirle
rin gecikmesi, milli ekonominin aleyhindedir; milli 
ekonomi ve topyekûn millet bunun bedelini her ge
çen gün daha pahalı ödeyecektir. 

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 
şartlar; fiyat artışları, mal darlığı yatırımlarda yavaş
lama ve işsizlik çizgileriyle şekillenmektedir, özetle
diğimiz bu meselelerin, dış dünya ile yakın ilgisi var
dır; iç ekonomik yapı ile hiç şüphesiz sebep ve neti
ce münasebetleri vardır. Sayın Hükümet bu konular
da hemen hiç bir açıklık taşımayan beyanlarda bu
lunmuştur. Biz, Hükümetten tutarlı, yakın ve uzak 
hedefleri belli bir iktisadi güven ve istikrar stratejisi 
bekliyoruz. Ancak, yeni kurulan bakanlıklar ve bun
ların cari masrafları bizim getirdiğimiz bütçenin te
mel karakteri olan israfı önleme, verime geçme yo
lundaki çizgiyi altüst etmiştir. 

Ayrıca, iki gün önce İşletmeler Bakanlığına gö
rev olarak verilen kuruluşlar, Hükümetin perde ar
kası dengesinin kamuya akseden çarpıklığının kesin 
ifadesidir. Hangi gerekçeyle, bu kadar tutarsız ve ir
tibatsız kuruluşun bu Bakanlığa bağlandığını, anla
mak mümkün değildir. Kamu idaresinin yeniden dü
zenlenmesi yolunda yapılan çalışmalar, İşletmeler 

_ Bakanlığına bağlanan ünitelerin tutarsızlığının belge
leridir. 

Birinci Beş Yıllık Plandan beri çeşitli reorgani-
zasyon komiteleri kurulmuş ve kamu idaresinin yeni 

l şartlarda nasal düzenlenmesi gerektiği yolunda ra-
I porlar yazılmıştır. Sayın Başbakan acaba bunları 

görmüyor mu? Yatırımları kısarak, her bir oya bir 
bakanlık vermek taktiğinin sonunda zaruri hale ge
len cari masraflara gidecek milyonlarla mı ekonomi 
büyüyecektir? 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kurtarılması yo
lundaki gayretlerin bir ışığı gibi sunulan İşletmeler 
Bakanlığının hemen hiç bir şey getirmeyeceği anla
şıldıktan sonra, siz, bu kürsüden bizleri ikna etmek 
durumundasınız. Kamu İktisadi Teşebbüsleri için ne 
getiriyorsunuz? 1978 yılında Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin finansman dengesi için hangi tedbirler alı
nacaktır? Dış ödemeler dengesinde hangi tedbirleri 
alarak darboğazları aşacaksınız? 

Türkiye'de 1963 yılında gayri safi milli hâsılanın 
I % 40'ı tarım ve % 12'si sanayi sektöründen sağla

nıyordu. 1977 yılında bu oran gayri safi milli hâsı
lada tarımın payı % 25'e, % 40'dan % 25'e inmiş, 
sanayiin % 12 olan payı % 21'e yükselmiştir. 

Muhalefet döneminde kendisine göre haldi görü
lebilecek gerekçelerle bu gelişmeyi yeterli bulmayan 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, tarımı geliştiren ve 
sanayii hızlandıran hangi tedbirleri alacaktır? Henüz 

i \ kamuoyuna açıklanmayan, hazırlandığı belirtilen 
mali tedbirlerde bu önemli konunun yeri ve ağırlığı 

1 ne olacaktır? 

i «Şimdiye kadar halka hiç bir hizmet götürülme-
' di» denildi. Yalnız 1977 yılı içinde 400 bin civarında 
; yoksul vatandaşa maaş bağlanmıştır. Kamu persone-
\ line 750 - 1 000 lira arasında yakacak zammı adıyla 
j yeni imkân sağlanmıştır. Bunun ifadesi, dar gelirli 
I memurlarda 7, hatta 8 katsayısına eşit bir maddi kay

nağın sağlanmasıdır. «Bunlar yetersizdir» diyordu
nuz; siz ne ile, neyi sağlayacaksınız? 1976 yılında 
köye ve köylüye götürülen hizmetlerin tutarı 12 mil
yardı; 1977'de bu hizmet tutan 20 milyar Türk lira
sına çıkmıştır, Bu ekonomik temel olmasaydı 1978' 
de neyi, ne ile götürebilirdiniz? 

1976 yılında destekleme alımları için üretici va
tandaşlarımıza 36 milyar lira ödenmişken, 1977'de 
54 milyar ödenmiştir. Toplumun orta direği esnaf ve 
sanatkârlarımıza 1977 yılında 16 milyar lira yalnızca 

I mesleki ve ticari kredi verilmiştir. Bu kredi tutarının 
1978 yılında 22 milyara ulaşması planlanmıştı. Es
naf ve sanatkârın büyümesi, güçlenmesi yolunda mu-

I halefet yıllarındaki vaatlerinizi unutmadan gerekli 
I tedbirleri almanızı temenni ediyor ve bekliyoruz, 
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1977 yılında kooperatifçiliğe karşı olduğunu id- ı 
dia ettiğiniz iktidar, yalnız bir yılda 2 473 koopera- I 
tif kurdurmuştur. Ziraat Bankasının 1978 yılında çift
çilerimize 88 645 000 000 lira kredi tahsis etmesi için 
her türlü tedbir alınmıştı. 1976 yılında 50 milyar 
olan zirai plasmanlar, 1977 yılında 71 823 000 000 
liraya yükseltilmiştir. I 

Sayın milletvekilleri; bütün bunlar, aziz ve feda
kâr milletin ödediği vergilerle milletin çocuklarının 
yapabildiği hizmetlerdir. Hizmetleri yetersiz bulmak I 
ayn şeydir, hizmetleri inkâr etmek ise ayrı şey... Bu 
çalışmalar geçen Hükümetin inançlı gayretlerini yü
rüten haysiyetli, dürüst, yetişmiş bürokratlarla başa- j 
riya ulaştırılmıştır. Devlet idaresi, belli kanunlara ve 
hukuki düzenlemelere bağlıdır. 

Geçen iktidar döneminde, ülkenin çok zar şart
lara rağmen petrolsüz kalmaması, dikkatle takip edi
len işler arasında olmuştur. Ancak o hükümet döne
minde, «Kaptanı Derya» misali, deryadan gemilerin 
çevrildiği yolunda demeçler verilmemiştir. Bugün I 
iktidar devamlı bir biçimde hukuka saygıdan bahset- I 
mektedir; uygulamalar, hukuka saygının maalesef 
reklamdan öte bir anlamı olmadığını göstermektedir. I 
Gerçek saygıyı gördüğümüz zaman en az sizin ka- I 
dar saygılı olacağız. 

Biraz önce bu kürsüye gelerek Adalet Partisine 
«Gençleri öldürenlerle Hükümet oldunuz» diyen Sa
yın CHP sözcüsü, konuşmasının sonunda «Günübir
lik kavgaları bırakalım, temel meselelerde birleşe
lim» dedi; dilinden ve elinden o hain dikenleri sök
tüğü zaman, biz de dost elimizi kendisine uzatacağız. 
(MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; bugün Hükümet, bizim 
«israf ekonomisi» mührünü vurduğumuz bugünkü 
ekonomik düzeni kurtarmak yolunda «savurganlığın 
önlenmesi için etkili önlemler alacağız» diyor. Nedir 
bunlar? Sanayi yatınmlanndan kısıp, oy tabanını ge
nişletmek amacıyla, köye hizmet götürüyorum baha
nesiyle sanayileşmeyi kısmak, kaynak israfı değil mi
dir? Ülkenin sanayileşmesi, öncelikle tarım girdilerin
de Türk köylüsünü bugünkü hicranh durumundan 
kurtaracağı için sanayie ağırlık vermek, Türkiye 
ekonomisinin bu yıl içinde bulunduğu şartlarda el
zem değil miydi? 

«Devlet harcamalarını sağlıklı kaynaklardan te
min edeceğiz» diyorsunuz; bunun mali ifadesi, ver
gidir. Vergi tedbirleriniz nelerdir? Üretimin artırıl
ması yolunda, kredilerin faiz hadlerini artıracağınız 
yolunda beyanlar işitiyoruz. Türkiye gibi hemen bü- j 
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tün teşebbüslerin işletme sermayelerini dahi kredi 
ile sağladığı bir ülkede kredilerin faiz hadlerini yük
seltmek, üretimi hangi sonuçlara götürecektir? Bunun 
olumsuz tedbirlerini düşündünüz mü? Geçen hükü
metlerin borçlanma politikasını, döviz temini için 
yapmış olduğu uygulamalan tenkit eden bir yeni Hü
kümetin, bu konuda Parlamentoya açık ve tutarlı bir 
ödemeler dengesi stratejisi getirmesini beklemek ve 
istemek en tabii hakkımız olsa gerektir. 

Sayın milletvekilleri, yüksek huzurlarınızda kesin 
bir gerçeği açıkça ifade etmekte fayda görüyorum: 
Gelişmekte olan bir ülkenin politika adamlan olarak, 
bu münakaşalara girmek ve meseleleri, «demişsiniz, 
dedik, diyeceksiniz» seviyesinde tutmak bize hüzün 
veriyor. Ancak üzülerek ifade ediyorum: Karşımız-
dakilerin fikirlerinin üstünlüğü yerine, seslerinin gü
cü ile, mikrofon tertibatının teknik mükemmelliğini 
unutarak, ilgisiz ve alakasız konularda bağırma yolu
nu tuttuklan için durumlarını tespit zaruretiyle bu 
meselelere giriyoruz. ~-

Biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak, Türk 
Milletinin milli büyüklüğü ve bütünlüğü ülküsünün 
takipçileriyiz, Anayasa, çok partili demokratik rejime, 
vatanın bütünlüğüne yönelen tehditlerin gittikçe ağır
laştığını görmemezlikten gelemeyiz. Anarşi tehlikeli 
noktalara doğru tırmanıyor. Demokrasinin üstünlü
ğünü ve yüceliğini, hür parlamenter rejimin deva
mım elbirliğiyle sağlamak zorundayız. İktidann, 
anarşiye karşı teşhisinin, tespitinin ne kadar noksan 
ve hatalı olduğu; anarşiyi önleme konusunda her bir 
sorumlunun yaptığı zamanlama beyanıyla ortaya çık
mıştır; iktidar mensupları devamlı bir biçimde anar
şiyi önlemek için öngördükleri süreyi uzatmaktadır
lar. Anarşi ve tedhiş olaylanna gerçekçi ve doğru teş
hislerle bakmak ve inançla anarşinin üzerine yürü
mek gerekir. Siyasi hasımlannı boğmak hırsıyla, 
Anayasa düşmanı, vatan bölücü gayretlere müsa
maha edilir ve aynı hırsla gerçek suçlular yerine, 
suçlu olması istenen masumlara peşin mahkûmiyet 
ilan edilirse; bu tutum, bu anlayış, anarşinin temel 
kaynağı olur. Bugün bu tutum ülkemizde bütün in-
safsızlığıyla uygulanıyor. 

Kendi yayın organlannda açıkça, Marksist olduk-
lanm ifade eden Polis Demeğinin mensuplan; vazi
fe şuuruna sahip, dürüst, namuslu, fedakâr Türk po
lisinin mazisine, haline ve geleceğine kara bir leke 
gibi düşmüş bulunuyor. Polisin suçlulan araması 
Anayasa içinde, kanunlar içinde görevini yerine ge
tirmesi, Anayasa düzenini savunan bizlerin saygıyla 
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karşıladığı davranışlardır. Ancak, polis her vicdanlı 
insanın isyan edeceği şekilde masum gençleri döver, 
kitaplarım yırtar, yurtları basar, yangın enkazı ha
line getirir, asıl görevini unutursa; o zaman anarşi 
başıboş kalır, sokaktaki vatandaşın otomobilim ben
zinler, kurşunlayarak yakar. Bir aylık döneminizde, 
maalesef, 95 vatandaş anarşinin kurşunlarıyla öldü. 
Bu, çok talihsiz, endişe verici bir hezimettir. Siyasi 
parti lideri olarak meselelere tek gözle bakma yönün
den politikacılar belki mazur görülebilir; ama, Dev
let adamı için taraf tutma, olaylara tek gözle bakma, 
öncelikle Devlete ihanet olur. «Devlet benim» di
yenlerin hazir akıbetlerini ise tarih bolca gösteriyor. 
Sayin Ecevit Başbakan olmadan evvel, kendi iktida
rının barış ve kardeşlik dönemi olacağını, herkesin 
huzur içerisinde bulunacağım vaat etmişti. 1974'te 
de, Başbakanlığı döneminde ne ölçüde barışçı oldu
ğunu millet gördü. Bugün 1974'ü aratır şekilde; so
kakta, okulda, üniversitede, köyde, kentte, fabrikada 
dövüş eksik olmuyor. Sayın Ecevit bu konuda şu 
sözlerle topluma barış ve huzur vaat ediyordu: «Biz, 
sokak savaşları yerine topluma dostluk ve barış ge
tireceğiz, kardeşlik düzeni getireceğiz. Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarında hoşgörüyle, özgürlükle Türk 
toplumuna huzur ve barış getirilecektir.» 

Bu ve benzeri sözleri Sayın Ecevit yeni Hükümet 
döneminde de bolca tekrarlamıştır; ancak, iktidar 
olunca bu sözler unutulmakta ve Devletin güvenlik 
kuvvetleri maalesef zulme alet edilmektedir. 

Bugün yurdumuzun içinde bulunduğu anarşiye 
Sayın Hükümet noksan ve yanlış teşhis koymakta
dır. Bu yanlışlığın temeli, anarşiyi milliyetçi gençle
rin çıkardığından hareketle yola çıkılmasından ileri
ye gelmektedir. 

Bugün sayın Halk Partili parlamenterlere de bu 
şikâyetler mutlaka gelmektedir veya gelecektir; çün
kü bize geliyor. Vatandaşların meskenlerinde, bas
kın biçiminde arama operasyonları yapılıyor. Ana
yasamızda yer alan mesken hürriyetinin, bu Hükü
met döneminde akıl almaz bir biçimde ihlal edildiği
ni görüyoruz. Milliyetçi gençlerin ata ocakları devam
lı bir biçimde manevi işkenceye tabi tutuluyor. Ka
nunlarımız aramanın şartlarını, hangi hallerde gece 
meskene girilebileceğini tespit etmiştir; ancak bunla
rı dinleyen, bunlara saygı gösteren kalmamıştır. 

Üzülerek ifade ediyoruz, bizim bu üzüntümüze 
Halk Partili arkadaşlarımızın da katılacağı yolundaki 
ümidimizi de kaybetmemiş bulunuyoruz, Anadolu'
nun pek çok ilinde, kasabasında Cumhuriyet Halk 

I Partisinin dışındaki siyasi partilere mensup vatandaş
ların, evleri, gece gündüz demeden, mahremiyetlerine 
saygı gösterilmeden aranıyor. «Mahkemeden alınmış 
arama kararınız var mı?» diye sorabilen vatandaşla
rın kaderiyse saatlerce dövülmek oluyor. Bu olaylar 
Ankara'da, istanbul'da vatandaşlan huzursuz kılacak 

I şekilde birbiri ardınca devam edip gidiyor. Daha 
I dün Kırşehir'de masum insanlara suç kabul ettirme

nin işkencelerini gördük. Aynı işkence tatbikatı İs
tanbul'da, Ankara'da, Bor'da, Konya merkezinde, 
Seydişehir'de, Niğde'de uygulandı. Ülkücü gençler 
toplanıyor, karakollarda saatlerce dövülüyorlar. Na
muslu vatandaşın, varlığıyla ancak huzur bulabilece
ği polis onu falakaya çekerse, kızgın demirle dağlar
sa, bunun sorumlusu maalesef Sayın Başbakan oiur. 
«Benim oradan haberim yoktu» demek, Başbakanın 
Hükümetin başı olacak mesuliyetini hafifletmez, ağır
laştırır. Sizin temsil ettiğiniz demokrasiye, bugünkü 
uygulamayla özgürlükçü demokrasi denmez, işken
ceci demokrasi denir. (MHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZ ATALAY (Konya) — isimlerini açıkla. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Biz bu 
örnekleri bir Meclis Araştırması talebiyle, insafsız 
ve vicdansız zulüm örneklerini Yüce Meclise teker 
teker delilleriyle getireceğiz. Ancak, bu sayısı yüzleri 
bulan zulüm olayından bir kaçını değerli dikkatleri
nize sunmak istiyorum. 

I Sayın milletvekilleri, şu anda işkenceden çıldırmış 
gençler vardır. Polis bu gençleri ailelerine teslim ede
memektedir. Bakınız Kırşehir'de... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — ... Em
niyet polis karakolunda 9 polis ve komiser, 3 genci 
suç kabul ettirmek için karakolda falakaya çekmiş
lerdir. Gençlerden birisinin sağ koluna sobada kor 
haline getirilmiş kürek bastırılarak dağlama yapıl
mıştır. Bu işkenceye daha fazla dayanmayan dağlan
mış genç, kendini ve arkadaşlarını suçlayan ifade 
zaptını imzalamak zorunda bırakılmıştır. (CHP sıra
larından gürültüler) Zalim polislerin avukatlığı size 
şeref kazandırmaz. Bu işkenceden dolayı mağdurlar 
rapor almıştır; olay Cumhuriyet Savcılığına intikal 
etmiştir. 

10 gün önce İstanbul'da Çapa Kız Öğretmen 
Okulunda, vicdanları isyana sevk eden bir baskın ser
gilenmiştir. Geceleyin, erkek polisler kız yurdunu 
«arayacağız» diye basmışlar ve gece kıyafetleriyle 
dışarıya çıkarılan kızlar, saldırgan erkek polisler ta-

50 — 
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rafından tartaklanmışlardır. Bu Meclisin çatısı altın
da bu olayları hoş karşılayabilecek tek milletvekili 
ıbulunabtleceğine ihtimal vermek istemiyorum. Aynı 
zihniyet Konya'da, Seydişehir'de, İstanbul'da devam
lı bir biçimde gençleri huzursuz etmeye, perişan et
meye, elden gelen bütün imkânları kullanarak gay
ret ediyor. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Söyledikle
rine kendin inanıyor musun? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ankara' 
da Kurtuluş semtinde, Konya ve Niğde ili yükseköğ
renim gençlerinin kaldığı yurtlar var. Sayın Ecevit'in 
Başbakan olduğundan beri, yalnız Konya Yurdu tam 
7 kere arandı. Gece gündüz demeden gençler tartak
landı, son baskında gençlerin kitapları, çelik dolap
ları paramparça edilerek kırıldı. Yurt müdürüne zor
la, cebirle «hiç bir zarar vermedik» diye zabıt imza 
ettirilmek istendi. Niğde Yurdu ise bir yangın yeri 
idi. Zulmü örnek göstermek, zulme şeref kazandır
maz arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, üzülerek ifade ediyorum, 
Niğde Yurduna gelen polislerin bir kısmı sarhoştu; 
özellikle, duvarlardaki tarihi tabloları yerlere atarak 
çiğnediler, öğrencileri dövdüler. Bugün bu öğrenciler 
rapor almıştır ve ilgili polisler hakkında savcılığa 
müracaat etmiştir. 

Ankara'nın göbeğinde, kışın en soğuk gününde, 
gecenin 1,30'unda Site Öğrenci Yurdu arandı. Genç
ler aşağıya indirildi. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Aranmaz mı? 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Elbette 

aranır; ama 2,30'da tekrar baskın yapıldı; yatak kı
yafetleriyle binlerce genç sabahın lO'una kadar so
ğukta titrediler. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Kendilerine gel
diler. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Dünya
nın her hangi bir yerinde bir insana yapılan haksız
lığı ve zulmü kendinize yapılmış gibi bilmiyorsanız, 
bir gün o zulme siz talip oluyorsunuz demektir. (AP 
ve MHF sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, baskın yapılan yurtlarda 
her hangi bir suç unsuru veya suçlunun bulunmama
sı önemli değildir, önceden kendilerine verilen tali
mat uyarınca, emniyet kuvvetleri 40 - 50 genci top
lamakta, kendi yetkileri içinde 2 gün, sonra savcılık 
yetkisiyle 7 gün rahat rahat dövebilmektedirler. Bü
tün bunlar iktaidarın anarşi adına, Türkiye'de belli 
bir kesime, belli bir düşünceye hayat hakkı tanıma
dığının ifadesidir. Iştae buna faşizm derler. 
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Siz hayali faşistler yaratacağınıza, önce kendi ka
fanızın içindeki faşist heveslerden kurtulun. Anka
ra'da Eğitim Enstitüsünden atılan gençler Milliî Eği
tim Bakanlığı önünde bir yürüyüş yaptılar, bu genç
lerin üzerlerine panzerlerle yüründü, 52'si hâlâ içer
dedir. Ancak, Hükümet olduğunuzdan beri, size ya
kınların yaptığı mitingler, sol kuruluşların yaptığı 
mitingler, izinsiz kanunsuz sol yürüyüşler oluyor. Hiç 
yakalanan var mı? 

Adalet terazisini tutan peri kızının gözleri bağlı, 
ama bizim gözlerimiz açık, bunları görüyoruz. 

Sayın Başbakan, Hükümet Programını bu kür
süde sunarken, hangi düşünceye sahip olursa olsun 
bütün gençlerin rahatça okullara gitmesine... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Dinleyin 
dinleyin!... Ne dır dır konuşuyorsunuz, laf atıyorsu
nuz be? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi 
dinleyelim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
Başbakan, Hükümet Programının müzakeresi sıra
sında, hangi düşünceye sahip olursa olsun bütün 
gençlerin rahatça okullarına, fakültelerine gitmeleri
ne imkân sağlayacağını ifade etmiştir. 

Bu hukuk, devletinde vatandaşın en tabii hakkının, 
hükümet eliyle gerçek kılınacağı yolunda bir beyan
dır, takdire ve şükrana layıktır. Ancak, İstanbul Tek
nik Üniversitesine yıllardan beri ülkücü gençlerin alın
madığını sayın Başbakan biliyorlar mı? Şu anda bu 
gençlerden pök çoğu, imtihana giremedikleri için sınıf
ta kalma, hatta bulunduktan fakültelerden atılma teh
likesiyle karşı karşıya gelmiş bulunuyorlar. 

Geçen hafta bu gençlerden 30 kişilik bir grup, dert
lerini anlatmak, okuma hürriyetlerinin sağlanmasını 
istemek amacıyla Ankara'ya geldi. Sayın Başbakana 
da gittiler; ancak, insancıl Başbakan, bu gençleri ka
bul etmedi. 

Şimdi, bu vatan çocukları ne olacaklar? Bunların 
gelecekleri, Marksist anarşistlerin keyfine mi terk edi
lecek Aynı durum daha pek çok fakültede bütün şid
detiyle devam ediyor. Teknik Üniversiteye, bütün 
gençler, ülkücü gençler giremedikçe, Hükümetin başı 
veya bizim sözlerimize itiraz edenler, eğitim özgürlü
ğünden bahsetme hakkına sahip değildirler. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Başbakan, 30.6.1976 
günü Milliyet Gazetesinde şöyle diyordu: «Demir-çe-
lik ithalinden aracılar, istif çiler 1 milyarı aşkın kâr 
sağladılar. Öyle sanıyorum ki, bu kârların bir kısmını 
da tedhişçi hareketlerin finansmanına yönelttiler.» 
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Sayın Başbakan, sizden bu ifadenizi, bu tespitleri
nizi sonuçlandırmanızı bekliyoruz. (AP sıralarından 
«Başbakan yok, kaçtı» sesleri) Çünkü, üzülerek ifade 
edelim ki, yine aynı gazetelerde bazı iddia sahipleri, 
anarşiyi finanse eden istifçilerin sizin hükümet kuru
luşunuzda da, perde arkasında görev ifa ettiğini yaz
dılar. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, sağcı ol
sun, solcu olsun, bu vatanın bütün gençlerini bir ve 
bütün kalbul ediyoruz. İşkencede ölen, vuruşmada 
ölen her Türk gencini, her Türk insanım ayrıntısız 
olarak «Vatan» ağacından koparılmış bir dal gibi gö
rüyoruz. Yüreğimizin bütün şefkatini ve ıstırabım bü
tün gençlerimiz için bölüştürerek, derin bir acı ile bu 
meseleye elbirliği ile sahip olalım diyoruz. Siz yalnızca 
bağırıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bir kısım CHP'li parlamen
terler ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı, daima şu imajı kamuoyunda işlemişlerdir. «Sol
cular silahsızdır, savunmasızdır. Saldıranlar ve öldü
renler hep sağcılardır.» İki yıl içinde 250'yi aşkın 
ülkücü genç şehit edilmiştir. Bu şehitlerin kemiği de 
mi sizleri sızlatmıyor (CHP sıralarından gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Birbirlerini öldürü
yorlar onlar. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
Anayasa nizamını, hür parlamenter demokratik reji
min yaşatılmasını, hür demokratik parlamenter rejimin 
en büyük düşmanı olan anarşiye karşı parlamentonun 
bütün kanatlarının, Hükümetin getireceği, uygulaya
bileceğine inanacağımız ciddi tedbirlerinin destekçisi 
olarak birleşmesini teklif ediyoruz. Çünkü, millet ola
rak çok ağır ve çok ciddî şartlardayız. İkinci Viyana 
bozgunundan bu yana, üç asırdır Türk milleti fela
ketler ağı ile çevrilmiştir. Bu felaketler milletimizi 
derin acılara boğmuş, bunaltmıştır. Türk milletinin 
kendisine çıkış yolu bulmak için uğraşmaları, çıkış 
yolu zannettiği neticeler, maalesef onu hüsrana götür
müştür. 

Bugün kalkınma ve gelişme yoluna bizden sonra 
gidenlerin, bizden sonra gelişme stratejisi, uygulayan
ların bizi geçtiği hepimize acı ve hüzün veriyor. Biz 
ise, maalesef hasta adam olmaktan, az gelişmiş bir 
ülke olma noktasına gelişin gerçek sebebini aramak 
zorundayız. Neden biz hasta adam olmaktan, az ge
lişmiş adam çizgisine gelebildik? Bunun sebebi, yıllar
dır Türkiye'nin meselelerine yanlış açılardan bakılmış 
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olmasıdır, Türkiye'nin meselelerine milli bir model 
bütünlüğünde tutarlı, dengeli, sağlam stratejilerle gidil
memiş olmasıdır. Yıllardır sömürgecilerin ve emper
yalist güçlerin beynini yıkadığı tanzimat kafalı ay
dın tipi, Türk toplumuna maalesef gösterişçi yaşayan, 
gösteriş tüketimine önem veren, halka, halkın kıymet 
hükümlerine yabancılaşmış aydınlar kadrosu vermiş
tir. 

Maalesef bu milletin büyük emekleri ve en de
ğerli zamanlan heder edilmiştir. Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, 1838 Gümrük Anlaşmasını, 1856 
Kırım Harbinin ekonomik gerçeğini iyi bilmemiz 
gerektiğine inanıyoruz. Emperyalist Batı'nın bizi 
gümrüklerimizden mahrum kıldığı ve kendi banka
larına akıl almaz bir biçimde borçlandırdığı bu yı
kımı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Biz, her 
türlü taklitçiliğe, yabancı kültür emperyalizmine, 
yabancı ideoloji köleliğine ve Türkiye'yi sömürge
cilerin açık pazarı yapmak isteyenlere karşıyız. 

Biz, Türk tarihinden ilhamını alan, Türk Mil
letinin milli özelliklerini ve toplum yapısını hareket 
noktası kabul eden, Türkiye'nin şartlarından doğ
muş, yerli ve milli, milliyetçi kalkınma doktrinini 
savunuyoruz. Demokratik düzen içerisinde, hal
kımızın oyuna ve hizmetine sunduğumuz milliyetçi 
kalkınma stratejisinin, asırlık hataları düzelterek, 
gerçek kalkınma ve demokratikleşme yolunu aşacağı 
inancındayız. 

Bugün şikâyetçisi olduğumuz buhranın, sıkıntıla
rın temel sebepleri, meseleleri kendi görüş açımız
dan seyretmek, bütünüyle ele alamamak ve milli 
bir model bütünlüğünde çözüm getirmemek olmuş
tur. 

Kalkınma yolunda Türkiye'nin bugün çözmek 
zorunda olduğu mesele, ağır sanayi kurmaktır. 
Gerçek sanayileşme, fabrika yapan fabrikalarla 
olur. Bu teknoloiiyi, ülkemizde milli gücümüzle 
üretmekle sanayileşebiliriz. Sanayileşmenin hazır 
fabrika olduğu hayalinden artık kurtulmalıyız. Bu
nu ilk savunan ve pek çok siyasi partiye kabul et
tiren kuruluş olmanın sorumluluğunu ve bahtiyarlı
ğını siyasi aksiyonumuzun her döneminde yaşadık, 
yaşayacağız. 

Biz, «millet sektörü» dedik, kalkınma için ge
rekli sermaye birikimini hızlandıran ve en adil bir 
biçimde gerçekleştiren modern iktisat yolunun Tür
kiye'deki ilk savunucusu olarak, bu fikri Türk ka
muoyuna sunduk. Siz «halk sektörü» diyorsunuz. 
Mesele, toplumun bütün kesimlerine iktisadi yön-
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den güçlenme imkânını vermek ve vatandaşların re
fah payını artırabilmektir. 

Tarım kentleri projesiyle köylü vatandaşlarımızı 
teşkilatlandırmayı, köyle - şehir, tarımla - sanayi 
arasındaki gelir dengesizliğini gidermeyi ilk defa 
planlayan, siyasi aksiyon haline getiren yine Mil
liyetçi Hareket Partisidir. Türk Milletini, birleştiri
ci ve bütünleştirici stratejilerle, atom ve füze çağı
nın, öncelikle sağlıklı bir sanayi toplumunun yapı
sı olmaya sıçratmaya mecburuz. Bu yolda gücümüz 
insan sevgisidir, hürriyete saygıdır, kardeşliktir, 
barıştır. Bu inançla, «Allah'ın en aziz, en mukad
des varlık olarak yarattığı inşam heder etmeyelim, 
elbirliği ile yüceltelim» diyoruz. İnşam insanlara 
kul etmeye, devlete mahkûm etmeye karşı çıkıyo
ruz. Hür bir hukuk ve sosyal adalet düzeni içinde 
sevgi, kardeşlik ve şefkate dayanan, gölgesiz ve le
kesiz adalet kurma ülküsünün mücadelesini veriyo
ruz. Her vatandaşın refahh bir geçim düzeyine 
kavuşması, bunun aşağısında bakımsız, sahipsiz, 
kimsesiz kalmaması kavgasını yıllardır savunuyo
ruz. Yine, Türkiye'nin siyasi hayatında ilk defa 
bütün vatandaşlarımızı içine alan sosyal yardım ve 
sosyal güvenlik teşkilatının kuruluşunu ve bütün 
yurttaşlarımızın yarın endişesinden kurtarılmasını 
teklif eden parti, Milliyetçi Hareket Partisidir. 

Sayın milletvekilleri, bunca iyi niyet ve köklü, 
ciddi, tutarlı fikir üretme gayretlerimize rağmen, 
bazı parlamenterlerin özellikle Senato kürsüsünü, 
akıl dışı, edep dışı, insanlık dışı küfür ve hakaret
leri bize yapma yolunda kullanmalarını, onların 
seviyelerinin icabı olarak ilan ediyoruz. 

Biz hiç kimseden bir karşılık beklemeden, töre
mize uygun olarak, davasından ve şahsiyetinden 
emin insanların güçlü, metin, kararlı tavrı ile 
«İman, birlik, disiplin» diyerek yürüyeceğiz. 

Bazı Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, Milli
yetçi Hareket Partisine karşı, kendi sağduyu men
suplarım dahi isyana sevk edecek bir kin ve garez 
içindedirler. Bazı yörelerde Cumhuriyet Halk Par
tisi tabanının Milliyetçi Hareket Partisine kaydığı 
doğrudur. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Yalan söylü
yorsun, yalan! 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bir 
kısım CHP yöneticilerinin bu tavırları devam eder
se, bu kayma daha da hızlanacaktır. Hele şu son 
Hükümet döneminde, bazı bakanların milli kültü
re karşı aldıkları düşmanca tavır, Cumhuriyet Halk 
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Partisinin tabanını, «nereye gidiyoruz» endişeline 
sevk etmiştir. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sen kendi ta
banım düşün. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Hükü
met, okullarımızın duvarlarından Mete'lerin, Fa
tih'lerin, Yavuz'ların, Kamıni'lerin Mehmet Akif' 
lerin resimlerini indirmiştir. Meclis kürsüsünden bu 
davranışım «Hür düşünceli insan yetiştireceğiz» diye 
savunabihniştir. İstiklal Marşının yazılı olduğu lev
halar indirilmiştir. Ancak bir işgal kumandanından 
beklenebilecek bu davramş ve zihniyet, Hükümetin 
boynunda milli büyüklere düşmanlık yaftası halinde 
ebediyen asılı kalacaktır. (MHP ve AP sıraların
dan alkışlar) 

Devrimizde tarih şuurunu yaşayan milletler, mil
li kültüre ve medeniyet hamlelerine ciddiyetle sarıl
mışlardır. Bu sebeple, tarih yazılıp, bir kültür ve 
şuur kaynağı olmadıkça, toprak altında kalan kıy
metli madenler gibi hiçbir mana ifade etmez. Ça
ğımızda her ileri millet veya medeni hamleye giri
şen memleket, hummalı bir şekilde tarih tetkikleri
ne girişmiş ve onu çok yüksek seviyeye eriştirmiştir. 
Türk Milleti tarihte ne kadar azametli bir mevkie 
sahip ise, onun tetkikinde ve kültür hazinesi olarak 
değerlendirilmesinde de maalesef o derece geri kal
mıştır. 

Okullarımızda, fabrikalarımızda, işyerlerinde Türk 
tarihinin abide şahsiyetlerinin resimlerine yer ver
mek, milli ve manevi uyanıklık için şarttır. 

Dünya üzerinde hayranlık duyduğumuz büyük 
kalkınma hamlelerinin temelinde, milli kültürün di
rilişi vardır. Ne hazin tecelli ki, 1978 Türkiye'sin
de bizim Hükümetimiz bu eylemlere girerken, «Ko-
mekon» üyesi sosyalist ülkelerin hiçbirinde tarihi 
heykeller ve tablolar kaldırılmamıştır. Hükümetin, 
Türk büyüklerinin resimlerini mahzenlerde çürüme
ye terk etmesi, milli kültür hayatına ağır bir dar
bedir. Bu gafletten tez zamanda kurtulmalarını te
menni ediyoruz. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın heykeli Amerika Bir
leşik Devletleri Senatosunun en saygılı köşesindedhv 
Kanuni'nin tuğrasını taşıyan toplar Cava Adasında 
sergilenmektedir. Osmanh tuğrasını taşıyan tarihi 
eserler Leningrat'ta Ermitaj Müzesi'nin baş köşe-
sindedir. 

Acaba sayın iktidar, «hür düşünceli gençler ye
tiştireceğiz» derken; milli tarihimizin altın dönem
lerini gerçekleştiren yüce şahsiyetlerin düşünce âle-
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mindeki dev ağırlıklarını görmüyor mu? Tarihini 
bilmeyen ve şuurunu taşımayan milletler, hafıza ve 
idraklerini kaybetmiş şaşkın kimselere benzerler. 
Böyle bir durumda milletlerin yükselmeleri ve mil
let olma vasfım korumaları, bütünlüklerini sağlam
laştırmaları zordur, hatta imkânsızdır. 

Hükümet, milli tarih tahribatını, koşullandır
mayı; önleyeceği için yaptığım söylüyor. Öğrencile
rin belli bir düşünce sisteminde şartlandırılmasının 
önleneceği kastediliyor ise, gaye bu ise, o zaman 
gençleri, vatan çocuklarını Marksist öğretmenlerin 
eline terk etmeyi nasıl açıklayabilirsiniz? 

Seçimlerde gönüllü yardımcınız olan, yayınlarıy
la, bildirileriyle Marksist çizgide olduğunu belirten 
öğretmenler kuruluşu, bugün eğitim kurumlarında 
kilit noktalarına hızla getiriliyor. Hür düşünce adı
na, milletin vergisiyle Anayasa çizgisinde eğitim gö
ren kurumlarda Marksist propagandayı yaptırmak, 
açıkça Anayasanın ihlalidir. Hükümet, görevi dev
raldığından beri, yalnızca militanlarını kadrolaş-
tırmayı düşünüyor. Is, güç, dertleri çözmek, mem
leketin meselelerine çare getirmek rafa bırakılmış
tır. Bu meseleyi yine, bizim inandığımız ve bağlı 
olduğumuz devlet anlayışı ölçüsünde bu yüce kür
süde dile getirmeyi bir vicdan borcu biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, her siyasi iktidarın, kendi 
çalışacağı karar organlarının kilit personelini tayin 
etmesi tabii hakkıdır. Her bakan kendi müsteşarım 
kendi tayin eder; ama o müsteşarı o görevden alır
ken, kilit noktadaki personeli görevlerinden alırken, 
insanların haysiyetiyle, şerefiyle sorumsuz bir bi
çimde oynama hakkım hiçbir kanun maddesi hiçbir 
insana vermemiştir. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Siz bunları yap
tınız. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Adamı götürdünüz inhi
sar müdürü yaptınız* 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — «Devlet 
benim» anlayışının Anayasa düzeninde yeri yoktur. 
Sayın Başbakan bütün bu olanların ya farkında de
ğildir veya farkındadır; bir gün hesap vermeye ha
zırlanmaktadır. Neyin hesabını mı verecektir? Söy
lüyorum: 

Türkiye'de özerk kamu kuruluşlarının genel mü
dürleri 30 imza ile tayin edilir. Siz yönetim kurulu
nun kararı, ilgili bakanın inhası, Bakanlar Kurulunun 
hepsinin imzalaması ve Cumhurbaşkanının da imza
sıyla tayini gerçekleşen bir genel müdürü yalnız bir 
bakanın emriyle, polisin zoruyla makamından aldı
nız, 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Ayvaz'ı mı? 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sigorta 

Murakabe Kurulunun kendi dallarında doktora ver
miş 8 personeli, «görevinize son verdim» denilerek 
kovulmuşlardır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Faşistleri sa
vunmak göreviniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ticaret 
Bakanlığında... (Gürültüler) 

AKIN SİMAV (İzm'ir) — Senden öğrendik, on
ları, senden. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ticaret 
Bakanlığında 11 genel müdür, kendilerine hiçbir gö
rev verilmeden işlerinden uzaklaştırılmıştır. Akıl al
maz yalanlarla Senato kürsüsünde bu icraat savunul
muş, geçen dönem karalanmak istenmiştir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Nasıl yalan 
söylüyorsun?... Bunların hiçbirini yapmadık biz. 

i^GÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Öğretmen 
sürgünleri, memur kıyımı, işçiler üzerinde tedhiş.... 
Bu mudur insalcıl özgürlükçü demokrasi? Aynı anla
yış, eğitim enstitülerinde okuyan öğrencileri kışın or
tasında okumaktan mahrum etmiştir. 

Anadolu Ajansının parasını keseceksiniz, anarşi yu
valarından halkevlerine, havadan 10 milyon verecek
siniz; sonra bunun adına demokrasi diyeceksiniz. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Halkevlerini Ata
türk kurmuştur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri oturduğunuz 
yerden laf atmayınız lütfen. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Devle
tin elçiliğini, genel müdürlükten istifa etmesi uğruna 
bir yaranınıza peşkeş çekeceksiniz, sonra da bunun 
adına «hukuksal eylem» diyeceksiniz. Ama bakın, o 
kişi bu konudaki kitabında ne diyor: 

«Görevden alınmam için hazırlanan gerekçenin 
baş mimarı büyük hukukçu? Turhan Feyzioğlu bir
takım yazıların kimi bölümünü içinde bulundukları 
bütünden koparıp alarak ve hele bunlardan birinin 
anlamını tümü ile çarpıtarak vermekte «akınca gör
memiştir. Kendi hukuk namusuna ve ahlakına ters 
de bulmamıştır bunu. Ben Sayın Feyzioğlu gibi, bir 
yıl önce söyleyip yazdığının, ertesi yıl tam aksini 
söyleyebilenlerden; önce peşinden gittiği fikirleri, ar
dından çelmeleyenlerden; talkımı başkasına Verip sal
kımı kendileri yutanlardan değilim. Sayın Feyzioğlu 
her ne kadar soldaki sağ geçinse de, solun hakkındaki 
hükmü değişmeyecektir.» 

54 — 



M. Meclisi B : 108 17 . 2 . 1978 O : 2 

Sayın milletvekilleri, biz, yol yakınken, Hükümetin 
kendi beyanlarına bağlı olarak, devleti tutan yivleri 
yalama etmekten vazgeçmesini, vidaların çözülmesini 
omuzlamasının güç olacağını söylüyoruz; sonunda he
pimiz kaybederiz, bütün memleket kaybeder. Hükü
meti, yol yakınken hukuka saygıya; insan haysiyetine 
hürmete, adalete davet ediyoruz. 

Devlet hayatını adaletsizlik sarsar, perişan eder. 
İktidar gururundan doğan hülyaların, bedbahtlıkların 
yegane kaynağı olduğu unutulmamalıdır, işkencelerin 
en kötüsü kanunla işkence etmektir. Siz, «Ben sizi at
tım, sen git Danıştay'da temizle» diyerek devlet me
murlarına zulmediyorsunuz. Bu, kanun dışıdır. Unut
mayınız, yasaların bittiği yerde zulüm başlar, zulüm!.. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

Sayın milletvekilleri, eğer birtakım idareciler ül
kücü gençler dövüldüğü, ülkücü gençler kurşunlandı
ğı zaman susuyor ve bu ezme taktiği ile milliyetçi 
fikri, milliyetçi aksiyonu sona erdireceğini zannedi
yorsa, aldanıyorlar, gaflet içindedirler. Unutmayınız 
ki, toprağa ekilen tohumlar içerisinde en çok mahsul 
vereni, bir davaya inanmış yiğitlerin döktükleri kan
dır. Bu kan bir gün zalimleri boğacaktır. (CHP sıra
larından gürültüler.) 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Onlar yol kesi
yor, adam dövüyorlar. Eşkiya onlar. Siz de onların 
patronusunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — İftiralar
la, iftiralarla... > 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen laf at-
mayınız* 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — İftiralar
la hiçbir neticeye ulaşılamaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oturduğunuz 
yerden laf atmayınız. Böyle bir müzakere usulü yok
tur. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri... 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Yalan değil, ger
çek. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili... 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — ... İftira

larla hiçbir neticeye ulaşılamaz; ancak iftira, tarih 
boyunca kılıçtan daha zalim bir silah olmuştur. Çün
kü, iftiraların açtığı yaraların hiçbir zaman kapanma
dığı bir gerçektir. 

Hükümetin bir üyesi Senatoda, Ticaret Bakanlı
ğında bir iş adamının dövüldüğü iftirasını, kapalı ka-. 
pılar ardında bu iş adamından dinlediğini ifade ede
rek anlatmıştır^ 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — İftira değil gerçek, Sayın Bakan. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bir eski 
bakana, bir kadroya böylesine iftira edildiği görül
memiştir. Şerefli ve haysiyetli insanlar, başkalarının 
şeref ve haysiyetini en az kendi şerefleri kadar aziz 
ve yüce bilirler. Hükümetin, Senatoda yapmış oldu
ğu bu ağır iftirayı, kimse, o iş adamıyla birlikte 
ispata davet ediyorum. 

Ergenekon Destanı, Kurtuluş Savaşı tablolarını 
kaldırma, milliyetçi yöneticilere düşmanlık kamiburla-
rıyla zaten tükenmiş olan bu Hükümet ve onun üye
si, aksi halde bakanlık koltuğunda oturmaya layık 
değildir. 

Hiç kimsenin tatmin edilmediği, herkesin zorbalık
la... 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Hiçbir zaman ol
madı. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Güneş, lütfen müdaha-
' le etmeyiniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — ... İftira
larla yola getirilmek istendiği böyle bir Hükümetin 
devam etmesi mümkün değildir. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Onu Talât Asal'a sor. 
HASAN CERİT (Adana) — Onun için düştünüz, 

onun için sürekli olamıyorsunuz. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ölçülü 

eşitliğe dayanmayan ve herkese kendi hakkını verme
yen hiçbir hükümet, sürekli olamaz. 

HASAN CERİT (Adana) — Doğru. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — İşleri, o 
işlere ehil olmayanlara vererek kıymeti başlattınız. 
Bunun günahı artık yalnızca sizindir. 

Bugün devlet kodraları, sayenizde korku içinde
dir. Listelerle kıyım hareketleri planlanmaktadır. Hü
kümet, devamlı bir biçimde devlet kadrolarının bizim 
zamanımızda işgal edildiğinden bahsediyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet kendisine göre, o 
kadrolarda bulunan elemanları işgalci olarak görmekte, 
onların yerine kendi siyasi görüşünde olanları tayin 
ederek devlet kadrolarını militanlara teslim etmekte 
hiçbir mahzur görmüyor. 

Bakınız, bugüne kadar bu konuda gerçeklerin gö
rülebileceği ümidini kaybetmedim; ama gördüm ki, 
maalesef zulüm yolunda ısrarla gidiliyor. Ticaret Ba
kanlığına bağlı 11 adet Tarım Kredi Kooperatifi Ge
nel Müdürü görevlerinden almıyor... (CHP sıraların
dan gürültüler.) 
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MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — 11 tane 
genel müdür nereden geldi? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Dinleyin, 
delilleri dinleyin! 

2834 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu 
var. Değerli arkadaşlarım, bir bakan bir müfettiş gön
derir, o genel müdürün ağır cezayı gerektiren... (Gü
rültüler, AP ve CHP sıralarından karşılıklı yumruk
laşmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri!... Sayın idare 
Amirleri, lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz. Sayın İdare Amirleri, lütfen sayın mil
letvekillerini yerlerine oturutunuz. (Gürültüler) Sa
yın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz... Lüt
fen yerlerinize oturunuz, aksi takdirde oturumu kapa
tacağım. Lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler.) 

NECATI CEBE (Balıkesir) — Şana da bulaşırsa, 
yaptığın demagojinin hesabını verirsin. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz, Sayın Ce
be, lütfen yerinize oturunuz. (Yer yer ayağa kalk
malar, gürültüler.) 

Sayın mUletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz, 
aksi takdirde oturumu kapatacağım. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, her 
gün aynı hadiseler oluyor, milletvekilleri üzerimize 
yürüyor, görmüyor musunuz? Müdahale etsenize. 
Hangileri saldırıyor, görmüyor musunuz? 

BAŞKAN — Hangi birisini ikaz edeyim Sayın 
Ataöv? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müdahale eden 
Milletvekillerini, saldıran milletvekillerini ikaz edin 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, hangi birisini sayayım, 
herkes ayakta, hangisini sayayım?... (AP ile CHP sı
raları arasında gürültüler.) 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Hangisi olacak, si
zin grupunuz... Görmüyor musunuz her an saldırıyor
lar. 

BAŞKAN — Sayın idare Amirleri, lütfen, lütfen, 
milletvekili arkadaşlarımızı yerlerine oturtunuz. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Görüyorsunuz, Halk 
Partili milletvekilleri saldırıyorlar, niçin müdahale et
miyorsunuz? (AP ile CHP sıralan arasında gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sayın Güner, devam ediniz efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
milletvekili, idare hukukunun kesin prensiplerinden 
birisi; her idari tasarrufun, kendisine vücut veren ta
sarrufla yürürlükten kaldırabileceğidir. Tanm Kredi 
Kooperatifleri organlarının nasıl tayin edilecekleri 
2834 sayılı Kanunla tespit edilmiştir. Bu genel mü
dürler beğenilmeyebilir, bu genel müdürlerin Tanm 
Satış Kooperatiflerini kâra geçirdikleri, verimli işlet
meler haline getirdiği görülmeyebilir; ama... (CHP 
ile AP sıraları arasında şiddetle gürültüler ve ayağa 
kalkmalar, itişmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Şenses, Sayın Şenses, oturu
nuz. Sayın Şenses... (CHP ile AP sıralan arasında şid
detli gürültüler.) 

Sayın İdare Amirleri... (Gürültüler.) 
Sayın Şenses, lütfen oturunuz yerinize; hep siz mü

dahale ediyorsunuz. (Gürültüler.) 
Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz. Lütfen otu

runuz. (AP ile CHP sıraları arasında gürültüler.) 
Sayın tdare Amirleri, lütfen laf atan arkadaşla

rımızı ikaz ediniz. 
Devam ediniz Sayın Güner. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — idare 
hukukunun, «her idari tasarrufun, kendisine vücut 
veren yolla sona erdirileceği» yolundaki kesin pren
sibini ihlal etmek geçici bir basan sağlasa da, huku
kun önünde yanlış işlem yapmış olmaktan insanları 
kurtaramaz. Madem ki Türkiye'de hukuk devletinin 
güçlenmesini, hukukun üstünlüğünü savunuyoruz... 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Şu ne, şu, şu?.. 
BAŞKAN — Sayın Şenses susunuz. Hep siz müda

hale ediyorsunuz. 

NlHAN ILGÜN (Tekirdağ) — Sarhoş, dışarıya 
çıksın. 

BAŞKAN — Sayın Şenses, hep siz müdahale edi
yorsunuz. Eğer bir defa daha tekrar ederseniz, disip
lin cezası vereceğim. 

Buyurun Sayın Güner. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — ... O za

man bu tasarruftan, bunu görmemiz nasıl mümkün 
olabilecektir? 

Bugün, bu genel müdürler, «işinize son verdim» 
denilerek atılmışlardır. Aynca, 351 sayılı Kredi Yurt
lar Kurumu Kanununa göre, genel müdürün tayini; 
yönetim kurulunun inhası, ilgili bakanın teklifi ve 
Bakanlar Kurulu karanyla gerçekleşirken, bu genel 
müdür bir tek emirle görevinden alınabilmiştir. Şimdi 
bu... 
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AHMET ALTUN (Samsun) — Danıştay kararı 
uygulanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Altun, lütfen müdahale etme
yiniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi bu 
kararların, Türkiye'nin, sizin de bu kürsüden biraz 
önce ifade ettiğiniz huzura kavuşmasına ne faydalar 
getireceğini biz bilemiyoruz. Gerçek suçluları bıra
kıp hayali suçlar ve suçlularla uğraşmak, icraat yö
nünden hükümetlere hiçbir şey kazandırmaz. Ancak, 
hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenlerin, kendi
lerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli et
tikleri, politikada çok görülen zaaflardan birisidir. 

Sayın milletvekilleri, hınçları bir tarafa bırakıp 
aklın sesini duymalıyız. Bu yolda biz sabır ve zama
na inanıyoruz. Bugün iktidar olmak demek her şey 
olmak demek değildir. Hiddet ekilen yerden pişman
lık biçildiğini bilerek, sayın Hükümet üyelerini anla
yışa, adalete, hakkaniyete ve birleştirici olmaya da
vet ediyoruz. Unutmayalım ki, hükümetlerin en kö
tüsü, suçsuzu korkutan hükümetlerdir. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de, kanunlara, Anayasaya, 
hukukun üstünlüğü prensibine saygılı olarak demok
ratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarının hukukun içindeki tasarruflarını hu
kuk içinde değerlendireceğiz, iktidarın hukuk dışı 
uygulamalarına ise karşı çıkmaya devam edeceğiz. 

Bütçe vesilesiyle, Hükümeti bir defa daha uyar
mayı, partizanlıktan, kanunsuzluklardan, baskı ve te
rör uygulamalarından vazgeçmesini, bunu yerine ge
tirmesini tarihi bir görev şuuru içinde yapıyoruz. Mil
liyetçi Hareket Partisi, nereden gelirse gelsin, her tür
lü tedhişe, saldırıya, zorbalığa karşıdır. 

Yüce Parlamentonun bütün üyelerini, Anayasa
mızın başlangıcında yer alan temel esaslar etrafında 
birleşmeye, kardeş kavgasına son verip, ülkede gerçek 
anlamıyla iç barışın tesis edilmesi yolunda birlikte 
hareket etmeye davet ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; kanunsuzlukla
ra, yolsuzluklara, devlet ve millet düşmanlarının hür 
demokratik parlamenter rejimi yıkmak ve yerine to
taliter bir dikta kurmak isteyenlere, Türk vatanım bö
lüp parçalamak için çaba sarfedenlere karşı bütün 
parlamenterlerimizi ve siyasi partilerimizi elbirliği et
meye ve ihanet merkezlerine karşı ortak hareket et
meye davet ediyoruz. 

1978 yılı Bütçesi Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olsun. Bu bütçenin, milletimizin, memleketimizin her 

| zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe muhtaç 
j olduğu gözönüne alınarak uygulanmasını temenni edi

yoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar, milli birlik ve 
beraberliğimizi zedeleyecek davranışlardan dikkatle 

I kaçınmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Dün
ya üzerindeki yalnızlığımızı çok ciddi bir biçimde 
görmek zorundayız. Bu gerçeği idrak edemeyen siya
si partilerimizin ve parti yöneticilerinin tarih ve mil
let önünde mahkûm olacağı unutulmamalıdır. 

I Hükümetin kurulduğundan bu yana kadar geçen 
I dönem, maalesef bütün iyi niyetlerimize rağmen, bi-
I raz önce özetlemiş olduğum çizgiler içinde Hükümetin 

bazı konularda kasıtlı ve tutarsız bir icraata girdiği 
ve ülkeyi tehlikeli ufuklara götürmek istediğini gös
teriyor. Hükümet geçmişi karalamak yerine, açık ve 
ciddi başarılarıyla şahsiyetim tescil etmelidir. Bu yol
da ısrar ederse memlekette huzursuzluk gelişir, ba-

I şan sağlarsa huzur artar. 

Biz, bugüne kadarki. tutum ve davranışı ile, üzü
lerek ifade edelim, bu Hükümeti güvenilir bulmuyo
ruz. Temel yapısı, felsefesi, stratejisi bize ait olan 

I bütçenin onların elinde özlenen uygulamaya, maale-
I sef kavuşamayacağı inancındayız. 
I Allah, vatanımızı açlıktan, yalandan ve düşman-
I - dan korusun. 
I Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP ve AP 
{ sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
I Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuzhan 

Asiltürk, buyurunuz efendim. (MSP sıralarından al
kışlar) 

I Görüşme süreniz 1,5 saattir Sayın Asiltürk. 

MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
I (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
I Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 1978 
I yılı Bütçesinin tümü üzerinde Milli Selâmet Partimi-
I zin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
I bulunuyorum. 
I Bu bütçenin isaibetH bir şekilde değerlendHlefril-
I mösi için, daha önce meydana gelen siyasi hadiseJe-
I rin gözden geçirilmesinde fayda vardır. 

I (Bilindiği gibi, memleketimizde ibir erken seçimi ya
pılmıştır. Normal seçimlere birkaç ay kala, birkaç ay 

I daha 'beklenemeyecek kadar acele edilerek, erken se
çime gidilmiştir. Aradan takriben 8,5 aylık bir zaman 

I geçtiği için bugün erken seçimin memlekete neler 
getirip, neler götürdüğünü daha objektif bir şekilde 

I ortaya koyma imkânı hâsıl olmuştur. 
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1977 yılı hütçeSi Mart ayında yürürlüğe girdikten 
'bir ay sonra erken seçim dönemi başlamıştır. Yani, 
bütçenin öngördüğü ekonomik ve sosyal hedeflere 
ulaşmak için yoğun bir çalışma yapılması gerekirken, 
milletçe seçim çalışmalarıyla uğraşmak zorunda bıra
kıldık. Seçimlerin öne alınması Türkiye'yi ekonomik 
güçlüklerin içerisine soktu. 

1977 yılında nazik bir döviz dengesi kurulmuş
tu. Bu, yakın bir takiple gerçekleştirilelbilirdi. 6 ay er
ken seçimle meşgul olununca, DeVIet işleri kontrol
süz kaldı, dolayısıyla döviz sıkıntısı meydana geldi. 

Oiğer yandan, Devlet gelirleriyle güderleri arasın
da da farklılıklar oldu. Özel sektörün ise, siyasi istik
rarsızlık ve seçim atmosferi dolayısıyla çalışmaları ak
sadı. Bütün bunlar üst üste birikince, seçimlerin ar
kasından, bu 6 aylık yakın takip ve alakayı yarat
mak' imkânının bulunamamasının bir neticesi olarak 
yatırımlar durdu, döviz sıkıntısı arttı, Devlet gelir
lerinde azalma Oldu ve pahalılık meydana geldi. Bu
gün bulunduğumuz noktadan dönüp geriye baktığı
mızda görülen manzara karşısında «Seçimi birkaç ay 
önce yaptırabilmek için bu kadar tahribata rıza gös
termek doğru muydu» sualine «evet» diyebilecek, 
memleketini düşünen bir kimse bulunabileceğini san
mıyorum. 

Bütün ikazlarımıza rağmen, şu anda herkesin gör
düğü, bildiği ekonomik tahribatın olacağım 11 ay 
önce haber vermemize rağmen, bilinmeyen bir güç 
1977 yılını kaybedilmiş bir yıl haline soktu ve erken 
seçimi gerçekleştirdi. 

Biraz sonra görüleceği gîbi, kayıp sadece 1977 yılı 
alarak da kalmamaktadır; Dördüncü Beş Yıllık Plan 
devrelinde kalkınma hızım ortalama % 8,5 olarak 
öngördük. Buna rağmen 1978'de kalkınma hızının 
Dördüncü Beş Yıllık Planın ortalama hızına kavu
şamayacağını, erken seçim tahribatının meydana ge
tirdiği hasarların devamları dolayısıyla ancak % 7 ' 
olarak gerçekleşebileceğini öngörmek mecburiyetiyle 
karşı karşıya kaldık. Aynı erken seçimin 1977 yılın
daki kalkınma hızına olan zararı îse daha büyük ol
muş, °f0 5,5'a düşürmüştür. 

'Bir millet yatırım aylarını seçim kampanyalarıy
la harcarsa, başka türlü bir neticeyi de elde etmesi 
mümkün değildir. Aylarca evvel ortaya koyduğumuz 
bu gerçekleriı bugünkü Hükümetin yetkilileri de ay
rıca teyit etmektedirler. Kısa bir Süre önce Malîye 
(Bakanı, 1978in normal ibir yıl olamayacağını ifade 
etmdk suretiyle erken seçimin meydana getirdiği bu 
hasan beyan etmiştir. Seçimin erkene alınması, Tür-
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kiye'de sadece ekonom" güçlüklerin ortaya çıkması
na sebep olmakla kalmamış, aynı zamanda plan ça
lışmalarını da aksatmıştır. Zira, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın Son yılı olan 1977 yılı, Dördüncü Beş Yıllık 
Planın hazırlık yılı olmak durumundaydı. Dördüncü 
Beş Yıllık Planın daha 1976 yılında çalışmalarını baş
latmıştık. 

Bir yıllık bir hazırlık yapıldı. Planın Meclislere 
seVki normal olarak 1977 Mayıs ayı başında yapıla
cak ve Mayıs ayında yapılacak Meclis çalışmalarıyla 
olgunlaştırıldıktan sonra, Haziranda plan kesinleşe
cekti. Halbuki Nisan başında erken seçim kararı 
alındı ve bir yıldan beri yapılan plan hazırlıklarını 
Meclîse sunmak imkânı böylece ortadan kalktı. Ne 
gariptir ki, seçimi erkene alanlar, seçimin hemen ar
kasından «Niye plan yoktur» diyebilmiştir. 

tşte bu şartlarla 5 Haziran seçimleri yapıldı. 5 Ha
ziran seçimlerinde milletimiz nasıl bir zihniyeti iş ba
şına getirmek istiyorsa normal demokratik esaslar da
hilinde oyunu kullandı. 5 Haziran seçimlerinin arka
sından, bilindiği gibi, milletin arzularına ters düşen bir 
hükümet modeli denenmek istendi. Yüce Meclis oy
larıyla böyle bir hükümetin işbaşında kalmasına mü
saade etmedi. 

Bunu takiben, milletin oyları istikametinde, yani 
demokrasinin temel şartı olan millet çoğunluğunu 
temsil eden bir koalisyon Hükümeti kuruldu. Bu koa
lisyon Hükümeti 5,5 ay hizmet etti. Koalisyon Hü
kümetinin kurucu partilerinden birisi olarak Milli Se
lamet Partisi, bundan önceki Hükümet kurulur ku
rulmaz, bütün memleketimizde yakinen de takip edil
diği gibi, seçimlerin erkene alınmasının meydana ge
tirdiği tahribatı ortadan kaldırmak için geceli gün
düzlü çalıştı. Bu 5,5 aylık devre sırasında milli he
deflere yürümek bakımından büyük gayretler göste
rilmiştir. Ağır sanayi hamlesi 6 aylık bir duraklama
dan sonra yeniden canlandmlmıştır. Bütün bu güçlük
lere rağmen, 1977 yılında 200 büyük sanayi tesisin
den meydana gelmiş olan ağır sanayi paketinden 15 
tanesi tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 

İhracat seferberliği hazırlıkları tamamlanmıştır. 
Ekonomik tedbirler paketi hazırlanmış ve 11 Eylül 
tarihinde milletimize, bundan önceki Hükümetin ku
ruluşundan 40 gün geçtikten sonra ilân edilebilmiş
tir. 1 Ocak 1978 tarihinden itibaren de, yeni ihracat 
seferberliği esaslarının yürürlüğe girmesi için her tür
lü hazırlık tamamlanmıştır. 

Bundan başka, her türlü hayat pahalılığına rağ
men, «Herkese refah» programımız çerçevesinde, den-
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gesizlikleri gidermek bakımından köylü, işçi, esnaf, 
dar gelirliyi ağır faiz ve vergi yükleri altından kur
tarmak bakımından önemli adımlar attık. Bu devre
de ilk iş olarak, bilindiği gibi, memurlanmıza ayda 
bin lira kesintisiz ödeme yapmak kararım aldık. Yir
miye yakın taban fiyatı tespit edilerek ilan edildi ve 
böylece 45 milyar liralık taban fiyatını köylümüze 
ödemiş olduk. Almış olduğumuz bin liralık sosyal 
Ödeme faktörü bir yılda memurlarımıza takriben 18 
milyar ödeme manasını taşımaktadır. Sosyal sahada 
bu gibi önemli adımlar atılmıştır. Aynı zamanda, bu 
5 aylık devrede, dış politika sahasında kazanılmış 
hakların korunmasında gereken titizlik gösterilmiş
tir. 

Müslüman ülkelerle münasebetlerimizi geliştiril
miş, Milli Selamet Partisi olarak, 5 yıldan beri titiz
likle, bunlarla iyi münasebetlerimizin meyvelerim is
tihsal etmek bakımından yapılan çalışmalar olgun-
laştırılmış, Libya ile 500 milyon dolar tutarında, sa
dece Libya'nın iştirak payı olan 7 adet Önemli pro
jenin müştereken yapılmasında prensip anlaşmasına 
varılmış, Irak'la üç günde 42 mUyon dolarlık gıda 
maddeleri anlaşması satışı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Irak'ın 1978 yılında Türkiye'den 200 mil
yon dolarlık mal alması için Irak yetkilileriyle gerek
li çalışmalar yapılıp anlaşma imzalanması için de, 
Irak Planlama Bakanının 25 Aralık 1977'de Türkiye' 
ye gelmesi kararlaştırılmıştı. 

Aynı şekilde, Suudi Arabistan yetkilileriyle temas
lar yapılmış, Türkiye ile Suudi Arabistan arasmda ev
velce imzalanmış olan işbirliği anlaşmaları çerçeve
sinde önemli adımların gerçekleştirilmesi için fikir mu
tabakatına varılmış idi. 

İşte tam böyle bir noktada, bilindiği gibi, Hükü
meti kuran partilerden birinin içerisinden 11 üye par
tisinden istifa edince Meclis aritmetiği değişti ve Yü
ce Meclise Cumhuriyet Halk Partisi tarafından veri
len bir gensoru münasebetiyle de Hükümet Meclisten 
güvenoyu istemek lüzumunu duydu. Bu güvenoylama
sı neticesi olarak da, Hükümet değişikliği meydana 
geldi. Bu değişiklik demokratik kaideler içerisinde 
cereyan etmiş bir değişikliktir. Ne var ki, bu değişik
liği takiben kurulmuş bulunan Hükümetin kuruluş 
biçiminin normal bir Hükümet olarak sayılması müm
kün değildir. Çünkü, demokraside esas, millet ço
ğunluğunu temsil eden hükümetlerin kurulmasıdır. Bu 
değişiklikten sonra bir Meclis aritmetiğinden yarar
lanmak suretiyle milletin azınlığı iktidara gelmiş, mil
let çoğunluğuyla muhalefete itilmiştir. Böyle bir ne-
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ticenin gerçekleştirilebilmesi için de yeni Hükümetin 
kuruluşunda bakanlıklar, ihtiyaç dolayısıyla değil, bir
takım zevata bakanlık verilmek suretiyle kurulma yo
luna gidilmiş ve bugünkü Hükümet böylece teşekkül 
etmiştir. 

Bu Hükümet kurulduktan sonra 45 günlük bir 
devre geçmiş bulunmaktadır. 45 günlük bir devre, 
bir Hükümetin icraatının ne olduğunu ve Türkiye'yi 
nereye götüreceğini göstermek bakımından önemli 
bir devredir. Zira, bundan önceki Hükümetin ilk 40 
gününde yaptığını nazarı itibara alırsak, ki 20 tane 
taban fiyatı ilan edilmiş, ekonomik tedbirler alınıp 
ilan edilmiş, döviz sıkmtılannm giderilebilmesi için 
birçok önemli çalışmalar yapılmış ve ihracat sefer
berliği hazırlanmıştı. 

İyi çalışan bir Hükümetin ilk 40 günde yapabile
ceği çok mühim işler vardır. Halbuki bu Hükümetin 
ilk 45 gününe baktığımız vakit görülen manzara ne
dir? 

Hükümetin çalışmalarının bir değerlendirmesini 
yapmak bakımından çeşitli ölçüleri ele almak müm
kündür; fakat kanaatimizce böyle bir değerlendirmede 
en güzel usul, bizzat bundan önceki Hükümet hakkın
da verilmiş olan gensoruda ileri sürülen iddialar açı
sından bu Hükümetin ne yaptığının tespiti olmak ge
rekir. 

Bundan önce yerilmiş olan gensoruda, eski Hü
kümete Cumhuriyet Halk Partisi 36 tane ithamda bu
lunmuştu. Bu ithamlar açısından şimdi kendisinin 45 
günlük durumu ve manzarası nedir, bunun incelen
mesinde yarar görüyoruz. 

Bakınız, 22 Arahk 1977 tarihini taşıyan gensoru
nuzda, iş başındaki Hükümete hangi ithamlarda bu
lunuyordunuz ve bu Hükümetin hangi ölçülerle de
ğerlendirilmesini de bu vesileyle vazetmiştiniz. Bun
dan önceki Hükümeti tutarsızlıkla itham ettiniz. İşte 
sizin 45 günlük icraatınız önümüzde. Ne yaptınız? 

1. Bundan önce «tutarsız» dediğiniz Hükümetin 
bütçesine sahip çıktınız. Buna mukabil bütçenin te
melini teşkil eden programını, «Biz istediğimiz gibi 
hazırlayacağız» dediniz, yine o programın dayandığı 
planı Meclisten geri aldınız. Bir Hükümetin tutarlı
lığı bu mudur? 

Daha önce hazırladığımız bütçeyi şiddetle tenkit 
etmiştiniz. Ne gariptir ki, itkidar olunca aym bütçe
ye sahip çıktınız. Halbuki bütçeler anayapılan iti
barıyla hükümetlerin kalkınma modelini ve temel po
litikalarını tespit ederler. Hükümetin ekseriyetle tem
sil edildiği Bütçe Plan Komisyonu, bütçeyi takdim 
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ederken, 1978 Mali Yılı Bütçesinin anayapısım boz
madan, bazı eklenti ve düşürmeler yaptığını Bütçe 
Komisyonu raporunda itiraf etmiştir. Yani Hükümet, 
daha önceki Hükümetin temel politikasını, kalkınma 
modelini böylece, aynen, anayapısım bozmadan ka
bul etmiş olmaktadır. Tutarlılık bu değildir. 

2. Bundan önceki Hükümete «uyumsuzdur» de
diniz. Halbuki 45 günlük icraatınıza bakalım: Bir ta
raftan Sayın Başbakan, 3 ayın içerisinde anarşinin 
durdurulacağını, her türlü ekonomik meselelerin hal
ledileceğini ilân ederken, aynı Hükümetin bir Başba
kan yardımcısı, anarşinin 3 ayda önlenemeyeceğini; 
Maliye Bakanı da ekonominin 3 ayda düzelemeyece-
ğini; 1978 yılının da ekonomik bakımdan güçlükler 
yılı olacağını ilân etmeye devam etmektedir. Sizin 
uyumluluk anlayışınız bu mudur? 

22 Aralık 1977 tarihli gensoruda ortaya konulan 
ölçüler, aslında doğru ölçüler. Yalnız, değerlendiril
mesi çok yanlış olmuştur. O gensoruda Hükümeti ne 
ile itham ediyorsanız, bugün siz, o ithamların örnekleri
ni vermektesiniz. Bundan dolayı madde madde, ver
diğiniz gensoru önergesini ele alarak vaktinizi işgal 
edecek değilim. Yalnız, önergenizde Hükümeti 36 
noktada itham etmiştiniz. Bu 36 noktadan aynı itham
ları çok daha şiddetle size yapmak mümkündür. Bu 
teferruata girmeden şu gerçeğe işaret etmeyi görev 
sayıyoruz. 

Siz bundan önceki Hükümeti birçok noktalardan 
itham ettiniz ve «Biz iktidara gelir gelmez, bunlar 
düzelecektir» diye kamuoyuna da angaje olarak bu 
Hükümeti kurdunuz. Maddelerine girmeden, beş ana-
ithamınız açısından ne dediniz, ne haldesiniz; bu de
ğerlendirmeyi yapmakta fayda görüyoruz. 

Ne demiştiniz bundan önceki Hükümeti için? «Bu 
Hükümet anarşiyi önleyemiyor, anarşinin müsebbibi
dir, anarşiyi bu Hükümet çıkarıyor, memlekette ce
reyan eden olayların mesulü bu Hükümettir. Biz ik
tidara gelir gelmez anarşiyi durduracağız» dediniz. 

Birinci meseleniz anarşi sahasında idi. Birinci id
dianız anarşi ile alakalı idi. 

İkincisi; «Memleket korkunç bir döviz sıkıntısı
nın içindedir. Biz iktidara gelir gelmez derhal döviz 
sıkıntısını halledeceğiz» dediniz. Birtakım iş çevre
leri de Hükümet değişikliği için hatta önayak olmak
tan çekinmediler. 

Bundan başka, siz pahalılıktan şikâyet ettiniz. İş 
başına gelir gelmez derhal her şeyi ucuzlatacağınızı 
ilân ettiniz, işsizliği ortadan kaldıracağınızı ifade et
tiniz, memlekete ekonomik bakımdan ferahlık getire
ceğinizi ilân ettiniz. 

Esasen, siz uzun süreden beri basın ve TRT ara
cılığı ile bu iddialarınızı tekrar edip durmaktasınız. 

1. Önce anarşi meselesi: 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Maliyenin kasası 

maalesef bu Hükümet zamanında soyulmuştur. Alı
nan para 19 milyon liradır; şimdiye kadar yapılan soy
gunların tümünden fazla. 1977 yılını, üç ayrı Hükü
met ve ayrıca seçim dönemi bağımsız bakanları da 
dahil olduğu için, özel bir değerlendirilmesinin yapıl
ması gerektiğinden, bir yana bırakıyorum. 

1976 yılında, Meclis ve Senato kürsülerinden biz
zat, resmi rakamları ifade ederek zabıtlara geçirmiş
tim. Anarşik olaylarda hayatlarını kaybeden genç ev
latlarımızın adedi, bir yılda 105'e ulaştı diye fevka
lade büyük gürültüler koparılmış ve bu işi Hüküme
tin yaptığı iddia edilmişti. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk 
ayında - 45 günü söylemiyorum - ölü sayısı 69, ya
ralı sayısı 480'dir. Bu oran böylece devam ederse, bir 
yılda ölü sayısı Kıbrıs Harekâtında verdiğimiz şehit 
sayısının iki misline ulaşır ve 1976 ile kıyas edildiğin
de, 1976'da anarşik olaylarda ölenlerin 10 misline 
ulaşmış olur. 

Hani bundan önceki hükümet gidince anarşi bi
tecekti? Hani anaların gözyaşı hükümet gidince di
necekti? 

Y. ZİYA URAL (İçel) — Bir ay bekle. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Şimdi 
anarşi on misli fazlalaştı; şimdi anaların yüreği on 
kat daha fazla yanmaktadır. 

İkincisi; döviz sıkıntısı meselesindeki itham idi. Şu 
anda döviz sıkıntısı had safhadadır. Bu iktidar zama
nında, DÇM'lerden vadesi gelenler ödenemez hale 
gelmiştir. Döviz sıkıntısının hallinde IMF'nin çare 
olarak yeterli zannedilmesi mümkün değildir. IMF' 
nin statüsü, 63 milyon dolardan fazla kredi vermeye 
müsait değildir. Yapılan değişiklikle IMF 200 milyon 
dolara kadar kredi yardımı yapacak hale getirilmek
tedir. Ancak, Amerika Birleşik Devletlerinin hissesi
ne düşeni henüz ödemediği için IMF'nin bizden is
tediklerinin hepsini kabul etse dahi Hükümet, doları 
30 liraya çıkarsa, KİT'lere zam yapsa da, bu yıl 200 
milyon doların üzerinde hiçbir şey alınamaz. IMF'in 
yeşil ışık yakması neticesinde de Konsorsiyumdan 
Türkiye'ye ancak 500 milyon dolar döviz sağlanır. 
Bu miktarın bir tek doları dahi Merkez Bankasına 
gelemez. Zira, Türkiye'ye açılmış bulunan akseptans 
kredilerine mahsup edilecektir. 
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Halbuki 1978 yılında demir - çelik yokluğu olma
ması için, 700 milyon dolarlık demir - çelik mamulü 
ithal etmek zorundayız. Bu ithalat yapılamazsa, in
şaat demirinin kilosunun fiyatı 20 liraya fırlar. 

İtham ettiğiniz Hükümetin 40 günde yaptığına 
karşılık, sizin 45 günde yaptığınız nedir?.. Hâlâ me
selenin özüne inememiş durumdasınız, dışındaki ka
buğu ile meşgulsünüz. Zira, Türkiye'nin koskocaman 
bir sınai mamul ihracatı davası varken, bununla hiç 
meşgul olmadan, gidip 4 milyar dolarlık dış ticaret 
açığını kapatacak tedbirleri bir tarafa bırakıyor, bir 
yılda takriben 25 - 30 milyon dolar mertebesinde olan 
dış seyahatleri - tabii haccı bunun dışında tutuyorum, 
zira bu dini vecibeyi dış eğlence seyahatlerinden sa
yarak yasaklamak mümkün değildir - hiçbir ülkede 
görülmemiş bir şekilde kısıtlamak şeklinde son dere
ce ters bir tutuma giriyorsunuz. Bununla yapsanız 
yapsanız, birçok vatandaşın seyahat hürriyetine en
gel olmak karşılığı 5 - 1 0 milyon dolarlık bir tasarruf 
yapabilirsiniz. 

Bedelsiz ithalata koymuş olduğunuz kayıtlarla da 
yapacağınız tasarrufun yekûnu bundan fazla bir şey 
değildir. Tedbir diye ortaya koyulan hususlar, asıl 
alınması lazım gelen tedbirlerin yanında hiç mesabe
sindedir. 

Siz daha meseleye giremediniz, işin etrafında do
laşıyorsunuz, tutumunuz ve Hükümet yapmız da kök
lü tedbir alabileceğiniz intibaını vermiyor. 

İlkbahar gübresi döviz ihtiyacı 200 milyon dolar
dır. Bunu temin edemezseniz zirai ürün azalır. Kal
kınmada zirai ürünün büyük yeri vardır. Zirai ürü
nün azalması neticesinde, kalkınma hızının hatta sı
fıra düşme ihtimali bile vardır. 

Sanayi hammaddesi için döviz tahsis edemediği
nizden dolayı, sanayi mamul imalatları düştü. Tele
vizyon imalatçıları % 30'a indirdiler üretimlerini. 
Fabrikalar kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Bu Hükümet geldi, bütün bunlar hallolacaktı hani? 

Daha kötüye gidiş vardır. Döviz meselesini hallet
mek için 11 Eylül tarihinde ilan ettiğimiz 30 adet 
ekonomik tedbirimizden dövizle ilgili 16 maddenin 
vakit geçirilmeden tatbik sahasına konulmasında, dö
viz darboğazım aşmak bakımından büyük yararlar 
olduğu inancındayız. 

Üçüncü itham pahalılıkla ilgiliydi. Son bir ayda 
önemli müstehlik maddelerinin perakende fiyatların
da % 30'a ulaşacak kadar artış olmuştur. Hani Cum
huriyet Halk Partisi gelince ucuzluk olacaktı? Nere
den çıktı bu korkunç fiyat artışları? j 
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Değerli arkadaşlarım, dördüncü itham temel ih
tiyaç maddelerinde idi. Temel ihtiyaç maddelerinde 
de yokluk başgöstermiştir. Hükümeti teslim ederken, 
Türkiye'de hiçbir malın yokluğu çekilmiyordu. Yeni 
Hükümetin 25 nci gününde, gübre bulamayan çiftçi, 
köylü feryada başladı. Gazetelerde, Tarsus'ta gübre 
bulamadığı için kaymakamlığa yürüyen Çukurova'Iı 
çiftçilerin şikâyetlerine, Hükümetin 30 ncu gününde 
ilaç yokluğu feryadı eklendi. 35 nci gününde sanayi 
hammaddesi yokluğundan yakınmaya başladı sana
yiciler. 

Beşincisi işsizlik meselesindeki ithamınızdı. İşsiz
lik meselesi önemini korumaya devam etmektedir. 
Ancak burada çok önemli olan husus, yapılan ters 
yöndeki öncelik değişiklikleri dolayısıyla endişemiz 
odur ki, bu bütçe tatbikatıyla işsizlik daha da arta
caktır. Zira Hükümet, üretime dönük yatırımları des
teklemek yerline, işletmelerin açıklarına birtakım fi-
nans kaynakları bulmak bakımından, Sanayi Bakan
lığı Bütçesinde yanlış, hatalı bir tasarrufa girişmiş
tir. Bunun neticesi işsizlik azalmaz, aksine işsizlik 
artar. 

Görülüyor ki, Cunılhuriyet Halk Partisinin verdiği. 
Gensoruda, bir hükümetti itham etmek için tespit et
tiği kıstaslar bakımından, şu anda görevde bulunan 
Hükümet çok daha şiddetle o Gensorunun muhatabı 
olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir tahlil yapmak istiyo
rum. Bütün bunlar neden olmaktadır? Burada sami
miyetle bir uyarıcı tenkit yaptığımı bütün arkadaş
larımın kabul etmesini ve öyle değerlendirmesini isti* 
yorum. Meselelerimizi burada eğer enine, boyuna, il
mi açıdan görüşüp, konuşup değerlendirmezsek, üze
rimizdeki hizmet etme mesuliyetinim gereğini yerine 
getirmemiş oluruz. Neden bütün bunlar olmaktadır? 
Neden bu kadar hata üstlüne hata işlenmektedir? 
Dışarıdan görüntü olarak Hükümet nasıl görünmek
tedir? Müsaade ederseniz bunu arz etmek İstiyorum. 

Evvela, Hükümet dağınık bir manzara arz etmek» 
tedir. Bir koordinasyon yoktur. Bu dağınıklıkla iş 
görmek mümkün değildir. Birçok önemli konular ba-
kanîıkîar arasında dağılmış durumdadır ve sahibi 
yoktur. Memleketin en önemli meselelerinde koordl* 
nasyon sağlayan Bakanhklararası (Ekonomik Kurul 
feshedilmiştir. Döviz meselesi, pahalılık yokluk ve 
yoklarla mücadele 7 - 8 bakanlık arasında sahipsiz 
bırakılmıştır. Ekonomik Kurulda koordinasyon ya
pılmazsa, Maliye, Sanayi, Ticaret, Gümrük ve Tekel, 
İşletmeler gibi bakanlıklar müştereken halletmeye 
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medbur oldukları meselelerde tek başına çözüm bula
mazlar. Dünyanın hiçbir yerinde, hükümetler bakan
lıklar arasındaki koordinasyonu bozmaya değil, ancak 
daha büyük gayretle bu kooMinasyonu kurmaya çalı
şırken, maalesef şimdi fou koordinasyondan bu Hü
kümet mahrum kalmış görünmektedir. Bunu anla
mak mümkün değildir. Bundan önceki hükümeti, hiç-
bir meseleyi aldığından da daha kötü olarak teslim 
etmemiştir ve milli menfaatları da korumak görevini 
titizlikle yerine getirmiştir. 

'İkincisi, memleket meselelerine eğilip tedbirler 
alınması gerekirken, bakanların ölçüsüz vaatte bulun
duktan, bol böl beyanat verdikleri dikkati çekmekte
dir. Birçok konularda sadece tedbir alınmamak veya 
alınamamakla kalınmıyor, inancımız Odur ki, kanaa
timiz odur ki, tam tersine adımlar da atılıyor. Anar
şinin önlenmesine çalışılacakken ve iktidann kendisi
nin hadiselere selböbiyet verecek davranışlardan ka
çınması gerekirken, anarşinin hukukun içerisinde ön
lenmesi gerekirken bir de bakıyorsunuz iktidar eğitim 
enstitüsü talebelerinin tamamını sokağa döküyor, âde
ta «huzursuzluk çıkarın» der gibi. Şurasını net ve kek
sin olarak ifade edeyim ki, hiçjbir suçluyu müdafaa 
ötmeyiz. Hukuk düzenimizde bir kimsenin suçlulu
ğuna iktidar karar vermez. Bu, müstakil yargı organ
larının görevidir. İcra, dindeki gücü siyasi görüşü 
paralelinde kullanırsa bunun manası hukuk devleti 
değil, polis devleti haline gelmek olur. Bu bir ateştir 
ki, önce onu elinde tutanın elini yakar. Bir öğrenci 
yurdunun, suçluyu barındıran, patlayıcı madde ve 
silaih bulunduran yer halinde olduğu ihbarı alınır ise, 
elbette o yurt didik didik aranır; !bu polisin görevi
dir, itiraz etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ancak, yurt 
aranacaktır diye kapılan, dolapları kırmak da hiçbir 
makam ve merci için hak değildir. Meşru hukukun 
içerisinde mücadelede, sayılamayacak kadar büyük 
faydalar yardır. 

• W - ™ " ' " 
İfrat ve tefritten kaçınmak gerekir. İktidar, bir 

partinin parti propagandası niteliğinde görerek, bazı 
resimleri resmi dairelerden ve okullardan indirtnıiş-
tir. Bunlardan, özel olarak bir parti amtblemi halinde 
kamuoyuna yansımış olanlar için bir gerekçe olduğu 
iddia ediîelbilir; ancak, çağ açıp çağ kapayan Büyük 
Hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın resimlerinin 
indirilmelini de bu tarzda izah etmek imkânı yok
tur. Yavuz Sultan Selimin, Kanuni Sultan Süley
man'ın, Ni§bolu'nun, Kosova'nın, Çanakkale'nin, Sa
karya'nın resimlerini indirtmek, kendimizi inkâr et
mek demek olur. Bunlar, milletin müşterek malıdır, 

tarihi mefahirimizdh*. Her Vatan evladının şerefle, if
tiharla göğsünü kabartan hususlardır. Bunlara karşı 
olmak yanlıştır. Bir ifrattan bir tefrite düşülmemesini 
tavsiye ederim. Bütün bu tutumlar, ters netice doğu
ran, iç huzura karşı menfi tesir yapan, neticede de, 
bizzat yapanlara hiçhir şey kazandırmayan davranış
lardır. Milli değerlerimize sahip olacağımızı kesin 
olarak ifade etmeyi gerekli görüyoruz. 

Bu ters tedbirler, ekonomik konularda da karşı
mıza çıkmaktadır. Hükümet, faizi artırmayı düşün
mektedir. Bir iktidarın, geçimini güçlükle temin eden 
halka yapabileceği en büyük kötülüklerden biri, bel^ 
ki en başta geleni, faizi artırmaktır. Bu bir manive
ladır ve kapitalist ekonominin en önemli unsurudur. 
Fakirin, dar gelirlinin ezilmesine, büyük sermayeninı 
daha da gelişmeline sebep ohır. Batı kapitalizmi de bu 
gerçeği idrak etmiş olduğundan, faiz oranlarını çok 
düşük seviyelere kadar indirmiştir. Yüksek oranlı fa
izler ihracata mani olmaktadır. Kuruluşlann ham
madde tedariki ve tesislerindeki faizler kapasiteleri 
küçültmekte, rantabifiteyi azaltmakta, daha çok işçi 
çalıştırma imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Böy
lece d'öViz darlığı, pahalılık, işsizlik ve yokluğun te
mel sdbeMni teşkil etmektedir. Bu kadar, ıstırapları 
kamçılamak yanlıştır. Faiz, maliyetleri yükselten bir 
unsurdur, faizin mevcut olduğu bir ekonomide, diğer 
bütün faktörleri ideal hale getirseniz dahi para de
ğerini sabit tutamazsınız. Faiz oranı civarında para 
değerinin düşmesi kaçınılmazdır. Faizi tüketici öder. 
Faizi, bankanın yüzünü dahi göremeyen, görmeyen 
işçi, esnaf, köylü ve dar gelirli öder. Zira faiz, mas
raf olarak yazılır, malın bedelini artırır, doğrudan 
doğruya tüketicinin ödediği bir şeydir. Malın içerisi^ 
ne girdiğinden, tüketici bir malı alırken onu öder, 
yüksek maliyetlere sebep olur, kâr oranım da yükselt
tiğinden fakiri daha fakir, zengini daha zengin ya^ 
par. Dar gelirliye malın intikaline kadar geçen Sürede 
her el değiştirişte faiz bir kere daha malın fiyatına 
ilave edildiğinden, sonunda bileşik faiz şeklinde bü
yük bir maliyet artımına sebep olur. 

Faiz hadlerini sıfıra indirmeden, ekonominin 
halktan yana olması mümkün değildir. (MSP sıra
larından alkışlar) Sayın Başbakanın ifadesiyle «O 
kadar uyum içindeyiz ki, bu Hükümet bir koalis
yon hükümeti olarak dahi adlandınlamaz» dediği 
ve diğer bir kısım konuşmalannda da sol iktidar 
olarak nitelediği bu iktidar faizi kaldırmadıkça, bil
melidir ki, kullandığı, benimsediği ekonomi kapi
talist ekonomidir. Halktan yana olanlar halkı böy-
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leşine ezen bir ekonomiyi benimsemezler, benimse
yemezler. Hele tam tersim yaparak faiz hadlerini 
artırmak, halka savaş açmaktır. Hastasına ilaç bu
lamayan, ayda bir evine et girmeyen insanların elin
den âdeta ekmeklerini almaktır. x 

Bu iktidar, ülke hakkındaki hükmün, gazetele
rin birinci sayfalarına bakılarak verileceği kanısın
dadır. Muhtelif hadiselerle kamuoyu, birkaç gün 
başka istikametlerde meşgul edilirse, bu günlerin 
faydalı geçtiği kanaatindedir. Falan gelmiş, filan 
gitmiş; bunlar neyi halleder?.. Kamuoyu bunlarla 
meşgul edilince sanayi hammaddesi ihtiyacında ha
fifleme mi olur, yoksa ilkbahar gübresi ihtiyacı mı 
azalır veya demir - çelik yokluğu mu ortadan kal
kar, etin fiyatı mı azalır, ayda bir defa et yiyen 
vatandaş iki defa et alma imkânına mı kavuşur?.. 
Basın vasıtasıyla dikkatlerin başka yerlere çekilme
sinde fayda yoktur. Hükümet meselelerin çözümü
nü hedef almalıdır. Bir çeşit idare-i maslahat de
mek olan kamuoyunu başka işlerle meşgul etme he
defi geçerli bir yol değüdir. 

Bu iktidarın meselelere yaklaşımında da hata 
vardır. 1978 Yılı Bütçesinin Cumhuriyet Senato-
sundaki görüşülmesi sırasında, Sayın Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakam kanaatimizce doğru olan bir 
prensip ortaya koydu; «Tek faktöre göre değil, me
selelere çok yönlü bakmak lazımdır» dedi. Bu doğ
ru olan prensip ifadesinden sonra da, kendi sözüne 
kendisi uymadığı için, hata yapmaktan kurtulamadı. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinden kısıntı yapıldığı 
halde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesinin artışının isabetli bir tercih olduğunu öne 
sürerken, sanayi yatırımlarından kesip enerji ya
tırımlarına vermenin daha doğru olacağını savunmuş 
oldu. Neden bu tercih yanlıştır? Zira, elimizde 
bir kova su varsa ve bir yangın çıkmış ise, evin 
tamamını yakmamak için onu nerelere serpeceğinizi 
gayet iyi hesap etmelisiniz. 

Bizim bütçemizde Enerji Bakanlığına 35 milyar 
lira ayrılmıştı. Sanayi Bakanlığı Bütçesine ise, 
transferler dahil 6 milyarlık dış kredi imkânıyla bir
likte 47 milyar lira ayrılmıştı. 

öncelikle dar gelirlilerin ihtiyaçlarına cevap ve
ren Sümerbank mamulleri, şeker, gübre, selüloz 
ve kâğıt sanayii, çimento sanayii, temel ihtiyaç 
mallan sanayii, bütün bunlar dahil ağır sanayi ya
tırımlarının tamamına 44 milyar lira ayrılmıştı. 

Bu temel ihtiyaç malları Türkiye'de yeterince 
üretilmezse Türkiye'ye kıtlık gelir, Türkiye'ye yok-
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hık gelir. Bu bakımdan, temel ihtiyaç mallan sa
nayii yatırımlarına mutlaka öncelik vermek lazım
dır. Aksi halde sosyal patlamalar olur. 

Bu, 200 yatırımlık bir demettir. 15 tanesi 1977 
yılında bütün güçlüklere rağmen işletmeye açılabil
miş, 40 tanesi 1978 yılında işletmeye açılacak şekil
de programlanmıştı. 

1976 yılı fiyatlanyla 239 milyar liralık bir yatı
rana mukabil, yine aynı yılın fiyatlanyla 259 mil
yar liralık üretim elde edilebilecektir bu yatıranlar 
tamamlandıktan sonra. 

Yine bu yatırımlar tamamlandıktan sonra, ithal 
ikamesi olarak 259,6 milyar liralık bir ithal ikamesi 
sağlanabilecektir. İstihdam imkânı olarak da 6 
milyon kişiye direkt ve dolayh olarak işyeri temin 
edilme imkân dahiline girecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu yatıranlar yapıl
mazsa, döviz sıkıntısı giderilemez. Bu yatırımlar 
yapılmazsa, pahalılığın önü alınamaz. Bu yatıran
lar yapılmazsa, işsizliğe çare bulunamaz. Bütün 
bunlar daha büyük yangın meydana getirir, tşte, 
elinizdeki bir kova suyu nasıl kullanacağınızın ehem
miyeti buradadır. Sosyal hayatta büyük patlama
lara sebep olabilecek sahaları ihmal eder, pahalılık, 
yokluk ve işsizliklerin tahrip gücüne göre imkân-
lan tevzi etmezseniz, yangın binayı çökertebilir. 
Siz, bu dengeyi bozdunuz. 

Bütün sanayi yatırımları, temel ihtiyaç madde
leri, sanayi dahil, 47 milyar lira ayrılırken, ener
ji sağlamak göreviyle görevli olan Enerji Bakanlığı 
yatınmlan için, sadece enerji yatınmlan için 35 mil
yar lira ayrılmıştır. Bu, sanayi yatınmlan bakımın
dan asgari bir dengedir. Mesela, Konya'daki trak
tör fabrikasını açmazsanız, Türkiye'de traktör ih
tiyacını karşılayamazsınız. Traktör parçasına sene
ne 1 milyar dolar döviz ayıramazsınız. Türkiye'de 
tarımı geliştiremezsiniz. Enerji yokluğu bir mühim 
mesele de, köylüye traktör vermek mühim mesele 
değil midir? Enerji yokluğu yerine buğday yoklu
ğu çıksa daha mı iyidir? Enerji yokluğu bir büyük 
meseledir de, buğday yokluğu bir büyük mesele 
değil midir? Enerjiyi dışandan satın almak için 
döviz lazım. Enerji sadece tesis kurma meselesi de
ğildir ki, petrol satın alma meselesidir de. Onun 
dövizini temin edecek kavnak da, dolaylı olarak 
enerjiye hizmettir. Maalesef Hükümet, meseleye 
yanlış yaklaşmıştır. Enerji yokken sanayi çalışır 
mı? Mesele bundan ibaret değildir. Döviz de yok. 
Yokluk, işsizlik, pahalılık, refahın yaygınlaşnnl-
nıası; bunların hepsi de ağır sanayii bekKyor. 
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İktidar, eline aldığı enstrümanı çalmayı bilmez; 
orasıyla, burasıyla oynarsa, ondan ahenkli melo
diler çıkmaz, sadece akordu bozulur. İşte bu Hü
kümet, bütçenin akordunu bozmuştur. 

Bu gidişle ne olacak? Anarşinin artma istida
dında olduğu görünmektedir. İşin asıl vahim ola
nı, emniyet kuvvetlerinin arasında bir ayrım yapıl
maktadır. Anarşinin önlenmesi için alınan tedbirler 
konusunda kamuoyunu tatnıni edici hiçbir beyan ya
pılmamıştır. Kamuoyunda, Hükümetin anarşiyi 
durduracağı iddiası sönmüş bulunmaktadır. Seçim
lerden bu yana, Cumhuriyet Halk Partisi 2,5 aydır 
hükümet etmektedir. Bir ayı tek başına olan bu 
2,5 aylık iktidar döneminde anarşinin nasıl ön
leneceğine dair inandırıcı tedbirleri ortaya koymak 
yerine, hâlâ etkin önlemler alınacağı beyanını de
vam ettirirse, sanıyorum buna inanmayı milletten 
beklemeye de hakkı yoktur. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Biraz da radyo dinle, radyo, göreceksin!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hele 
Hükümet yetkililerinin ağzından, basın mensupla
rının sorularına karşılık; «Biz tedbirlerimizi açıkla
mıyoruz ki, anarşistler öğrenip ona karşı tedbir 
almasınlar» şeklinde basına da yansıyan beyanlar 
fevkalade gariptir. 

Bir fıkra anlatırlar; kendi muhitinde sözünü din
letir bir kabadayı olarak tanınan biri başka bir yere 
gitmiş, bindiği taksinin şoförü, cebinden bıçağını çı
karıp kabadayıyı soymuş. Döndüğünde yakınları «Si
lahın yok muydu, niye çekip kurtulmadın» deyince; 
«Vardı, vardı ama, çıkarınca elimden alıp ta bana 
karşı kullanırdı. Ben hiç böyle saflık yapar mıyım?» 
diye cevap vermiş. Böyle saflık yapılırsa, çok soygun 
hadisesi başınıza gelebilir. İyi niyetlerle uyarıda bu
lunuyorum; bundan istifade ederseniz siz kârlı çıkar
sınız, kulak arkası ederseniz neticede zararını siz çe
kersiniz. 

Bu Hükümetin, taban fiyatları dengesini de kur
ması pek müşküldür. Geçen yıl tütün 43 liradan 50 
liraya çıkarılmıştı. Fiyat artışı % 15 idi. Buna muka
bil, tütün taban fiyatı takriben % 20 civarında ar
tırıldı. Bu yıl, geçen yıla nazaran % 30 fiyat artışları 
olduğu yetkili Bakan tarafından açıklanmıştır. Tütün 
fiyatındaki artış ise, sadece °/Q 14'dür. Aynen geçen yıl-
ki oranda taban fiyatı verilecek olsaydı, tütün taban fi
yatının 66 lira olması mecburiyeti vardı. Kaldı ki, bir 
yıl içinde Türk parasındaki değer kaybı da nazarı iti
bara alınırsa, verilen tütün taban fiyatıyla, taban fi

yatı artırılmamıştır, azaltılmıştır. İşte darlık budur. 
Rekoltede de düşüklük vardır. Tütün ekicisinin, 

bu yıl çekeceği var demektir; Allah yardımcısı olsun. 
Halbuki, böyle yapacağınıza, Türkiye'nin milli hedef
leri çizilmiştir; Dördüncü Beş Yıllık Plan bu hedefle
re göre hazırlanmıştır. Türkiye 15 yıldan beri dünya 
milletleri arasında % 7 kalkınma hızını gerçekleştir
miş bir ülkedir. Nüfusu bu plan devresinin arkasın
dan 50 milyona yaklaşmaktadır. Dünya milletleri 
arasında nüfusu en hızlı artan ülkelerden birisiyiz. 
Bununla iftihar ediyoruz. Jeopolitik durumumuz, eş
siz tarihimiz, çalışkan milletimiz ve zengin ülkemiz 
büyük bir kalkınma hamlesini başarmak için her tür
lü potansiyele sahiptir. Milletimiz yeniden büyük 
Türkiye'yi kurmaya karar vermiştir. Tarihteki şerefli 
ve güçlü yerini almaya karar vermiştir. Bu, yeniden 
büyük Türkiye'nin kurulması hususunda da büyük 
hamleler başlatılmıştı : Manevi kalkınma hamleleri 
başlatılmıştır, ağır sanayi hamleleri başlatılmıştır, ih
racat seferberliği hamlesi başlatılmıştır, herkese refah 
hamlesi başlatılmıştır; şahsiyetli dış politika hamlele
ri başlatılmıştır. Böyle tarihi bir devrede hedefler 
ortaya konmuş, milletçe bu hedeflere yönelinmiştir. 
Bu hedefler kısaca 15 sene içerisinde bugünkü İtal
ya'nın durumuna erişmek, yirmi sene içerisinde bu
günkü Fransa'nın durumuna erişmek, yirmibeş sene 
içerisinde bugünkü Batı Almanya'nın durumuna eriş
mek hedefleridir. Türkiye bu hedeflere erişmek için, 
insangücüne ve her türlü tabii zenginliklere sahiptir. 
Unutulmasın ki 1982'de nüfusumuz elli milyon ola
caktır. Avrupa'nın en büyük nüfuslu beş büyük ül
kesinden biri olacağız. On sene sonra ise, diğer Av
rupa ülkelerinin nüfus planlamaları dolayısıyla nü
fusları artmadığından, Türkiye Avrupa'nın en büyük 
nüfuslu ülkesi olacaktır. Elimize imkân ve fırsat geç
miştir; bu büyük imkân kullanılmış, kalkınma ham
lelerine girişilmiştir. Şimdi, Türkiye'nin bu büyük me
selesini istemeyenler var mıdır? 

Türkiye'nin bu büyük hamlesini istemeyen dış 
güçler vardır, bunu kınamaya hakkımız da yoktur. 
Ancak, bu milletin hizmetkârları olarak biz, elbet te 
ülkemizi, yeniden büyük Türkiye'yi yapmakla görev
liyiz. Hamleler bunun için başlatılmıştır; bunun için 
devam ettirilecektir, bunun hedefine ulaşması için 
azami gayret gösterilecektir. (MSP sıralarından al
kışlar) 

Dış mihraklar neyi istiyor? Türkiye ağır sanayii 
kurmasın, Türk parasının kıymeti düşürülsün, Türki
ye'de pahalılık olsun, yokluk olsun, dengesizlikler 
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artsın; Türkiye hiçbir zaman güçlü bir ülke olmasın, 
bir sömürge olsun. Ekonomisi her zaman dışa bağlı 
olarak kalsın, istediklerimizi Türkiye'ye her zaman 
kabul ettirme imkânlarına, çeşitli manivelalar dola
yısıyla sahip olabilelim ve kendi ürettikleri mallann 
da Türkiye'ye istedikleri fiyatlardan satılması imkân-
Iannı da ellerinde bulundursunlar. Aynca Türkiye' 
nin, onların dış pazarlarını ellerinden almasına da 
müsaade etmeleri mümkün değildir. Şimdi acıklı du
rum şudur : Türkiye'de birtakım insanlar bilerek ve
ya bilmeyerek aynı paralelde konuşmakta, aynı pa
ralelde davranmaktadır. Değerli arkadaşlanm, dış 
mihraklann bunu istemesinden tabii bir şey olamaz. 
Elbette onlar güçlü bir Türkiye'yi, sınai mamulleri
ni civanndaki ülkelere, Ortadoğu ülkelerine, OPEC 
ülkelerine, Müslüman ülkelere, Afrika'daki pazarla
ra satmasını, böylece kendi pazarlarının ellerinden 
alınmasını istemeyebilirler; ama bu memleketin evlat-
lannın bilmeyerek de olsa, onlara katılmasını kabul 
etmek hatta düşünmek bile mümkün değildir. Elbirli
ği ile buna sahip çıkmaya hepimiz mecburuz. 

Şimdi, bu büyük hamleler başlatıldıktan sonra bir 
yıldır cereyan eden hadiseleri de ibretle gözönüne 
sermek istiyorum. Bu hamleleri durdurmak için ön
ce yatırımların ortasında erken seçim getirildi ve bu 
hamleler hakikaten aksatıldı. Bu hamleleri durdur
mak için siyasi istikrar bozuldu. Şimdi önümüzdeki 
bütçeden de 12,5 milyar lira Sanayi Bakanlığından 
bu yatınmlan aksatacak şekilde alınmakta ve işlet
melerin açıklarına harcanacak şekilde başka yerlere 
aktanlmaktadır. Bu yanlıştır. 45 günden beri de ağır 
sanayi yatırımlarına bir kuruş para verilmemiştir. 

Bundan başka Türkiye'de korkunç bir pahalılık 
ve yokluk, bir ejderha gibi üzerimize gelmektedir. 
Bütün bunlar aslında Türkiye'nin gelişmesini isteme
yen dış güçlerin de istediği şeylerdir. Bu bakımdan, 
Hükümetin mutlaka köklü tedbirler almasını, tamiri 
kabul olmayacak bir tatbikata sebep olacak olan 
Türk parasının kıymetini düşürme taleplerini kesin 
olarak reddetmesini, sanayimizi dışa bağlı halden kur
tararak, ekonomik bağımsızlığımızı getirecek olan 
başlanmış hamlelere, sahip çıkmasını ümit ediyoruz; 
bekliyoruz. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Beklersen ge
lir inşallah. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir ar
kadaşım, «Çok beklersin» diyor. Ümit ederim ki, o 
arkadaşım da benimle birlikte bu güzel, milli hedef
lere ulaşmada, bu güzel milli hedefleri gerçekleştir-
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mede yardımcı olur da, üzerimize düşen görevi, mil
letimize hizmet görevini daha iyi yapmış oluruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hem içişle
rinde, hem de sanayide ihtisaslaştın. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlanm, biz 45 gün içerisinde sizden bütün bun
ları yapmanızı beklemiyoruz. Biz, sizin iddialarınızı 
ortaya koyduk. Biz, gelir gelmez şunu şunu şunu hal
ledeceğiz dediniz, biz de gösterdik ki, bu, iktidar so
rumsuzluğuyla yapılan beyanlarla halledilemiyor. Ba
zı mesuliyetler vardır ki, onları temelli iktidarda ka
lan insanlar anlayamazlar; temelli muhalefette kalan 
insanlar anlayamazlar. Böylece, arasıra iktidara gel
mekte fevkalade büyük faydalar vardır. Şimdi gör
dünüz ki, anarşiyi hükümetler çıkarmıyormuş. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kadro yağ
ması yaptın. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen hatibe müda
hale etmeyiniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlanm; 

Yapmanız lazım gelen, Milli Selametin başlattığı 
hamlelere sahip çıkmaktır. Nitekim, ağır sanayiye 
başlanmıştır, siz bunun parasını alıp başka yere ve
receğinize, neden tamamlayarak problemlerin çözü
müne çare bulmuyorsunuz? 

Bağımsız Türkiye, sokaklarda türkü söyleyerek 
gerçekleştirilmez. Bunu sağlamak için, göz nuru, alın 
teri gerekir; sanayileşmeyi tamamlamak gerekir. Tür
kiye'de bugün bir rulman dahi yapılamamaktadır. 
Eğer dışarıdan rulmanımızı almasak, hareket eden 
vasıtalarımızın dörtte biri bir yıl içerisinde hareket 
edemez hak gelir. îks yıl sonra belki °/0 70'i - % 80 'i, 
üç yıl içerisinde tamamı durur, hiçbir makinemiz iş
lemez. Bugün Türkiye henüz rulmanım yapamamış 
durumdadır. Ne için ağır sanayiye karşı çıkılıyoi? 
Bunları yaparsak ekonomik bağımsızlığımızı, bunlan 
yaparsak sanayileşmiş ülkelerin seviyesine yükseîir-
sek, sanayide bağımsızlığımızı elde edersek bundan 
kimin zararı olur? 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşmeyi tamamlama
mız gerekir, kendi milli harp sanayimizi kurmamiz 
gerekir. İşte bir imkânla karşı karşıyasınız, ne yapa
cağınızı milletçe göreceğiz. 

Dış politikaya gelince : Milli menfaatlerimizin 
korunmasını çok hassas bir şekilde takip edeceğiz. 
Türk - Yunan ve Türk - Amerikan münasebetleri ta
viz yoluyla daha iyi hale getirilemez. Şahsiyetli bir 
dış politikanın takibi gerekir. Türk - Yunan Başbakan-

65 — 
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larının ikili görüşmesi için Karamanlis «sadece bir 
dostluk görüşmesi yapacağız, bir mesele halletmemiz 
mümkün değildir» diyor. Ege'de usul müzakereleri 
yapılıyor, daha meselenin içine girilmiş değildir. Hal
buki siz, gelir gelmez bu işleri çözeceğiz diye işe 
başladınız, hani ne oldu? Neye çözüm geldi ve ne 
çözümlenecek? Bu meselelerde aşırı iyimser bir tu
tum hata olur. Realist, temkinli, gerçekleri gözeterek 
meselelere yaklaşmak lazımdır. Dış politikada ikti
darı, her şeyi acele halletme gayret ve haleti ruhiye-
siyle hata yapmaya çok müsait görüyoruz. 

Bölgede barışın teminatı, bizim harp silah ve va
sıtalarımızı kendimizin yapmamıza, milli harp sana
yimizi kendimizin kurmamıza bağlıdır; hibe silahlarla 
savunma yapılamaz. (MSP sıralarından alkışlar). 

Bunun için Türkiye olarak güçlü olmaya mecbu
ruz. Milli Selamet Partisi olarak başlattığımız mane
vi ve ekonomik bağımsızlık mücadelemiz nasıl çrken 
seçimle 6 ay geciktirildiyse, şimdi de aylar kaybedil
meye devanı edilmektedir. 

Dış mihrakların istediklerine bakarsak, bu, sade
ce Mil i Selametin hiçbir dedikoduya ve iftiraya dö
nüp bakmadan, azimle yürüttüğü handemin doğrulu
ğunu teyit eder; meselenin halli Milli Selametin gös
terdiği yoldadır. 

Bizim Mİ1K Selamet olarak meselelere bakışımız 
şu anda kısaca şudur: Bugün muhalefet görevimizi 
yapıyoruz. Nasıl ki Koca Sinan Süîeymamiye'nr'n te
mellerini attıktan sonra kayboîduysa, aynen onun gi
bi, Türkiye'nin attığımız maddi ve manevi kalkınma 
tenielferinıi, Allah'ın izniyle mutlaka yedenine oturta
cak ve o muhteşem mabedi Sinan'dan gayrisinin yük
selemediği gibi, göklere yükselen minareleri Sinan'ın 
diktiği tarzda; Milli Selameî'de gelecek, attığı temeller 
üzerinde fabrika bacalarını yükseltecektir. 

Temenni ediyoruz ki, Sinan'ın arandığı devreye 
benzeyen bu arızi, bu geçici devreler büyük tahribat
lara sebep olmasın. 

Değerlli arkadaşlarım, 1978 mail yılı bütçe kanun 
tasarısını Meclise sunuşunda, bence, Sayın Maliye Ba* 
kanının fevkalade yanlış, fevkalade hatalı birtakım 
teşhislerimi de onlara değinerek birkaç cümleyle de
ğerlendirmeden geçemeyeceğim. 

Bakınız, 6 ncı sayfada; «Zenginleşmiş olan sana
yileşmiş ülkeler şimdi dünyaya genellikle büyüme hı
zının düşürülmesi™ öğütlüyorlar. Bu öğüde uyarak 
büyüme hızını elbette düşürecek değiliz» diyor ve ar
kasından ilave ediyor: «ama doğal kaynaklarımızı ve 
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zenginliklerimizi daha iyi korumamız ve geliştirme
miz gerektiği de bir gerçektir.» 

Değerli arkadaşlarım, doğal kaynaklarımızı koru
yacağız diye kalkınma hızından fedakârlık etmek, as
lında o doğal kaynaklan tahrip etmek demektir. Do
ğal kaynaklarımızı koruyacağız diye kalkınma hızla
rımızdan vazgeçemeyiz. Şimdi Sayın Maliye Bakanı
na, «Sen, doğal kaynaklarımızı koruyacağım pahası
na bundan vazgeçeceksin» demiyorum; ancak bir hu
susa dikkat nazarlarını çekiyorum ve diyorum k i : 
Sakın ha, doğal kaynaklarımızı muhafaza edeceğiz 
diye kalkınma hızından fedakârlık, feragat etme te
mayül ve teşebbüsü içerisinde bulunmayasımz. Çün
kü, «Ama» ile başlayan bu cümle haklı olarak bizde, 
bu kaynakların muhafaza edilmesini daha önemli ola
rak gösterir tarzda bir ifade kullanıldığı kanaatine 
bizi getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan yine 8 nci say
fada, «Enflasyon hızının yavaşlatılması ve spekülatif 
bekleyişlerin giderilmesi, ekonomimizin en ivedi, en 
önemli sorumları arasında yer almaktadır» deniyor. 
Eve*, doğru da, işte Hükümet bunları halletmek için 
var. 

Yine aynı şekilde, 9 ncu sayfada, «Ayrıca, Mer
kez Bankasının dış ödemeleri, zamanında yerine geti
rememesi nedeniyle 1977 Şubatından bu yana bekle
yen transferlerde 2,5 milyar dolar gibi olağanüstü bir 
rakama ulaşılmıştır» denmektedir. Hükümetler şikâ
yet etmek için değil, bu meseleleri halletmek için ku
rulurlar. Nitekim bu Hükümet de iktidara gelmeden 
önce, iktidara gelmeden önceki muhalefet döneminde, 
o zamanki iktidarı itham ederken, «Bütün bunlar var, 
bütün bunları siz giderseniz biz hallederiz» iddiasıy
la iktidara tailp olmuştur. Yine aynı şekilde^ Türkiye 
biıikm'ş dış taahhütleriyle, artmakta ot'an dış borçla
rına ve ithalatına karşı rezervleri sorumsuzca eritil
miş, dış ödeme kaynakları kurutulmuş bir ülke görü
nümündedir. Kimse size, zorla böyle bir şeyi verme
di ki. Hatta, benim kendi üslubum içerisinde ifade et
mekten hicap duyduğum birtakım metodlarla, birta
kım özel metodlarla hükümetler, iktidardaki hUkü-
ırsel', çeşitli özcî metodlarla düşürüldü de; isteyerek, 
bilerek, talep ederek, bütün güçler kullanılarak ikti
dara ge'Jindi; bunda kimsemin ağlarcasına şikayet zt-
ıreye hakkı yoktur, tşîe bunları düzelteceksiniz, bun
ları tiüz&ltmtyv mecbursunuz, kimse size zorla «bun
ları düzeltin» demedi, siz talip oldunuz «düzeltece
ğiz» dediniz; şimdi biz de, «elimizdeki sihirli değnek
le dokununuz» demiyoruz; ama «bunları düzeltmeye 
mecbursunuz» diyoruz. 
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Sayın Maliye Bakam yine ilave ediyor: «Bu ne
denle, döviz darboğazının aşılması, ekonomimizin i 
bugün en önemli ve en 'ivedi sorunları arasında yer | 
almaktadır.» 

Tabii almaktadır. Siz bunları, «Bir başka hükü- ; 
met gelecek de, onlar halledecek» diye bize söyleme- : 
yeceksiniz; tabii, işte böyledûr ve siz, bunları halle- f 
deceksiniz, 

Geçen dönemde, üç yıllık iktidarımız döneminde , 
gübrenin transferi zamanında yapılmış, köylü bir gün ; 
gübresîz kalmamıştır. Şimdi, bekliyoruz; Ocak aymın 
sonuna kadar gübrenin döviz transferinin yapılması . 
lazımdır, bekliyoruz. İnşallah yapılır da, kıtlık ol
maz! 

DeğerSi arkadaşlarım, en talihsiz cümleyi şimdi; 

okuyorum. «Ağır Sanayileşme hamlesi adı altında 
başlatılan, çoğunlukla hayalci ve gösterişçi yatırım
larla ilgili gerçekleşme oranının düşüldüğü daha da 
ilgi çekicidir. Örneğin, bu çerçeve içerisinde kendisi
ne önemli görevler verilmiş, önemi ödenekler ayrıl
mış olan...», Makine Kimya Kurumundan bahsediyor. 
Bu hayalci ve gösterişçi yatıranlardı da, niye işlet
meler Bakanlığı kurdunuz da, bütün bunları buraya 
bağlamaya çalışıyorsunuz? 15 tanesinin 1977 yılında 
üretime açılması, sizden önceki iktidar tarafından 
sağlanmıştır. İşte, Afyon'da Şeker Fabrikası; ürettiği 
seker hayalî sekerse, alıp satmayın, fabrikayı kapa
tın; ama şeker üretiyor, çayınıza atıyorsunuz, o da 
tatlandırıyor; hiç hayal değil. İşte Afyon'daki SEKA' 
miı tesisi, işte Kahramanmaraş'taki Sümerbank'ın te
sisi, işte Yozgat'taki Çimento Fabrikası, işte İskende
run'daki Çimento Fabriaksı, bunların hangisi hayal
ci? Asıl hayal olan, daha doğrusu, asıl bizim elimi
zin ulaştığı yerlere hayalleri, ulaşamayanlar vardır da, 
bu anlaşmazlık aramızda onun için var. Ufuklarınızı 
genişletmeye mecbursunuz. (MSP sıralarından alkış
lar). Bunlar kötülük değildir arkadaşlar; bu yatırım
lar kötülük değildir; kimse cebine koyarak alıp gö
türmez. İşte biz iktidardan ayrıldık. Bunları tamam
layın, memleketlin hizmetine sokun. Bunları kötüle
meyle hiçbir şey kazanamazsınız; ama çok şey kay-
bedersÜKZ. 

Sayın Ma'iye Bakam, «Bu konuda son o!arak şu
nu eklemek isterim ki, buraya kadar arz ettiğim so
runlar 1977 yılında ortaya çıkmış olmakla birlikte, gi
derek yoğunlaştı, ağırlaşh ve asd etkiler ini 1978 yı
lında gösterecektir» diyor. 

Bunun manasım ben size tercüme edeyim değerli 
Cumhur'yet Halk Part'Ij parlamenterler: Biz 1978 

yılında hiçbir şey yapmayacağız, ekonomi daha da 
darSaşacak, darboğazlar artacak, işsizlik artacak, dö
viz sıkıntısı artacak, yokluk artacak demektir. Bir 
Maliye Bakanının, ben şimdiye kadar, Meclislere böy
le bir sunuşla geldilğinu görmedim, duymadım* gören, 
duyan, bilen de yoktur. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Bakan si
zin bıraktığınız mirası tespit ediyor. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Olmaz 
Sayın Öymen, olmaz. Maliye Bakanının görevi, işte 
bu darboğazları ben halledemeyeceğim diye ilan de
ğil, bütün bunlara rağmen bunları halletmektir. Ken
dinizi müdafaada güçlük çekersiniz. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — O sMn tefsiri
niz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sonunu da okuyun Sa* 
ym Asiltürk. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
parlamenter arkadaşlarun, sözlerimi bağlıyorum. 

Bütün tenkitlerimiz, bütün uyarılanınız iyi niyetle 
yapılmış tenkitlerdir, uyarılardır; bunlardan istifade 
edileceği inancındayız. 

Sözlerimi bağlıyorum ve diyorum ki, maddi ve 
manevi kalkınmasını tamamlamış, yeniden büyük 
Türkiye'nin en kısa zamanda kurulacağı inancıyla he
pinizi, muhterem Başkam, değerli milletvekillerini sev
gi ve saygıyla selamlıyorum ve bütçenin milletimize 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (MSP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Asiltürk. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, müsaade eder mâs'nLz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Milliyetçi Hareket 
Partisi Sözcüsü burada, kürsüde Grupu adına konu
şurken, benim adıma, yapılmamış bazı tasarrufları 
yapılmış g'bi göstermiştir. Onun için, İçtüzüğün 
70 nci maddesine göre söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şu anda bu konuyu tespit elime ola
nağım yok; onun için size şu anda söz veremeyece
ğim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Ne zaman tespit 
edeceksiniz Sayın Başkan? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkanım isterseniz okuyayım, 
konuşma metni elimde var efendim. 
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BAŞKAN — Zaptı getirip tespit ettikten sonra 
ancak söz verip vermemekte karar sahibi olacağım. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Necmettin Cevheri, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın Hayrettin Uy-
sal'ın konuşması sırasında, isminizden bahisle varit 
olmayan bir beyanda bulunduğunu ifade ederek, söz 
talep ettimiz. Zaptı getirttim, böyle bir beyan vardır, 
tavzih sadedinde, kısa olması kaydıyla söz veriyo
rum; buyurun. (AP sıralarından alkışlar). 

NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Paritisi Sayın Sözcüsü Hayrettin 
Uysal, konuşması sırasında, benim yapmadığım, ger
çekte kendi maksatlına göre, bizim sözcümü
ze atfetmek istediği tarzda bir ucuz politika 
içerisinde, benim söylediğim, sözü, benîm ama
cıma göre değil, kendi amacına göre mayalan
dırarak ve değiştirerek yüce kürsüde ifade et
miştir. Bunun için bu hususu Yüce Mecliste değerli 
arkadaşlarımın ıttılaına sunmak ve zabıtlara geçirtmek 
için söz almış bulunuyorum. Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Sayın Ecevit, mahalli seçimler sırasın
da yaptığı gezilerimden birisinde, maalesef arkasında 
kan izleri bırakarak geçip gittiği yederden birisinde, 
benim memleketime de uğramış, benim memleketimi 
de şeref lendimı?ş, ancak aiskerden henüz gelmiş, o ak
şam köyüne kavuşma arzusu içinde olan bir genç, sı
kılan yüzlerce kurşundan bir tanesine hedef ^larak şe
hit olmuştu. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı 
oradan ayrılarak Siverek ilçesine gitmiş, akşamın geç 
vaktinde kurulan kürsüde konuşurken yapsîan konuş
malar arasında karşılaştığı birtakım bölücü | sloganla
rın önünde orayı terk etn^şti. 

Biz de birkaç gün sonra yine mahalli seç) 
layısay'a aynı meydanda konuşurken şunu 
Sayın Ecevit, bu memleketin çocuklarını h 
için bSMiinaz, 'biıibMerlnc düşürdünüz; 
humlar yeserdi, karşınızda filizlendi. Bugü 
korkup kaçtınız. Yoksa burada Sayın Uysaf 
diği gibi Güneydoğunun dostu olduğu için 

-HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bslj 
mizde, siz okuyun. 

NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) 
dediğiniz şeyler varsa Sayın Uysal, belgeler 

ddiğ 
uti 

imler do-
söyledik: 
xkaç öy 
isiniz to-

ondan 
m söyle

meği!. 
;e!er eli» 

- Be:ge 
savcılara 

verilir. O belgeleri hiç kimse yedinde muhafaza etme 
hakkına sahip değildir. Daha kolayı vardır onun, bi
raz sonra burada Hükümet adına konuşacak olan Sa
yın Başbakan gelir, bir bakanının yerine kendisi ko
nuşur. «Bu sözlerin hiç birisi gerçek, değildir, bi
zim muhalefette söylediğimiz sözlerin hiçbirisi gibi 
bunun da esası yoktur. Biz size birbirinizi bölün de
medik» dersiniz ve «bir daha da bölenler olursa, işte 
burada hükümetiz, gelir yakanıza yapışırız» dersiniz. 

Ben burada Sayın Hükümet Başkanını bu beyânda 
bulunmaya davet ederim ve Sayın Cumlıuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünü de elimdeki o belgeleri Cumhuriyet 
savcılarına vermeye davet ederim. (AP sıralarından al
kışlar) Benim halefim sayın arkadaşım da, imzasıyla» 
hakkımda kovuşturma yapılması için onları buraya 
gönderir, 

Onîarı yapmaz da burada konuşursanız, işte onun 
adı «ucuz politika»dır. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, Sayın UysaPın, 
söylediği sözlerin içinde bir tane doğru olan vardır; 
o da ben «Güneydoğunun dostu görünen Sayın Ecevit» 
dedim. Bunu burada tekrar ediyorum. Güneydoğunun 
dostu gSbi görünmek değil, gerçekten Güneydoğunun 
ve Doğunun dostu olmak için Güneydoğuya ve Do
ğuya çakılmış bir tek çiviyi gelip göstermek lazımdır. 

Ben burada iddia ediyorum: Şu sayın Hükümet 
geldiği gibi, buradan kalkıp gittiği güne kadar, böyle 
b'r çiviyi gösteremeyeceği gibi; yine buradan kalkıp 
gittiği güne kadar böyle bir çiviyi çakma arzusu, ih
tiyacı içerisinde olduğuna, hatta yeteneğine de sahip 
bulunduğuna, inanmıyorum. 

Saygılar sunarım, (AP, MHP, MSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde.. 
'HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Bay

kan.... 
BAŞKAN — Buyurun, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kası, İkinci Cephe iktüdaruida Adalet Bakanlığı görevi
ni yapmış oîan arkadaşsınız, bizim yerel seçimlerden 
3 - 4 gün önce kendinsine atfen, Türk kamuoyuna 
yansıtılan konuşmalarını, Türk basını o zaman yaz
mıştı. Biz» 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ne anlatmak istiyorsu
nuz, niçin söz aldınız? (AP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir dakika 
eitfiüiM, şanu anlatmak isliyorum... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, konuşmak için mi söz 
istediniz? 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum efendim. Niçin 
söz istediğinizi ifade ediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu söylü
yorum efendini. 

ıBAŞKAN — Ama, her şeyi izah ederek söz alın
maz ki. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ama usulleri çiğneme
yelim. Adaletli olmak mecburiyetindeyiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tespit ediyo
rum Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, tavzih sadedine Söz verdim. Siz 
ne istiyorsunuz, onu izah ediniz bana. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi, tavzih 
sadedinde söz verdiğiniz arkadaşımız, kendi belgesini 
burada yaîanlayaanamışîır. 

BAŞKAN — Onun bileceği iş efendim. Tavzih 
yapılmıştın Buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yalanlaya-
maaııştır, evet. 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde kişisel ko
nuşmalara geçiyoruz. 

Lehinde Sayın Zeki Eroğlu. 
Sayın Eroğlu görüşme süreniz 20 dakikadır, bu

yurunuz. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; Bütçenin tümü üzerinde 
kişisel görüşlerimi, düşüncelerimi ve önerilerimi Yüce 
Meclise sunmak için söz almış bulunuyorum. 

Yapacağım konuşma, Bütçenin rakamları üzerin
de değil, rakamları uygulayacak olan, yürütme orga
nının izleyeceği politika üzerinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letini kuran, devrimler yapan, eşsiz insan, yüce Ata
türk 29 Ekim 1933'de ne diyordu: «Yaptıklarımızı as
la kâfi göremeyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük 
işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Geçen 
zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az za
manda dalı büyük işler başaracağız. Yurdumuzu dün
yanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesi
ne çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve 
kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, çağ
daş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.» diyor
du. 

Yüce Atatürk'ün ölüm yıldönümü gününden 39 
yıl sonra bugün, ülkemize baktığımız zaman, çağ

daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma eylemi şöyle 
dursun, çağdaş uygarlığın düzeyine ulaşma, hatta, 
vaktiyle bizden geri olan ulusların bizi geçmesine en
gel olma yolunda Atatürk'çü bir atılım, Atatürk'-
çü bir yüreklilik gösteremediğimiz içindir ki, dünya 
ulusları arasında gerilerde yürüyoruz. 

Kalkınmış ulusların isimlendirilmesi sonucu, az 
gelişmiş ülke ismi ile anılıyoruz. Ülkemize gerçekçi 
bir bakışla baktığımız zaman azgelişmişlik adının al
tında, geri bıraktırıbnışhk adının sırıttığını görürüz. 
Bu acı ve göz yaşartıcı sonuçta, Türk Ulusunu suç
lu bulmanın yada suçlu göstermenin olanağı yoktur. 
O ulus ki, yüce Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Sa
vaşını kazanmış ve dünya kurtuluş savaşlarının ön
derliğini yapmıştır. O dönemdeki yokluk ve yoksul
luklar içinde ve düşman henüz vatanın bağrında bu
lunurken, Türk Ulusunun yüce Atatürk'ün kişiliğin
de yansıyan bu kükreyişi, onun özü ile sözünün en 
umutsuz dönemlerde bile, ne denli tutarlı olduğunu ve 
bağımsızlık ülküsünün yalnız siyasal yönde değil, eko
nomik yönde de gerçekleştirilmesi gerektiğinin canlı 
bir belgesi olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. 

Atatürk şöyle diyordu: «Bu ülkenin halkı üzerin
de kimsenin egemenlik kurma hakkı yoktur. Bu ülkeyi 
başkalarına el açmadan geçindirmek ve yaşatmak da 
bize düşen bir ödevidir.» 

Bir başka söylevindeki İzmir İktisat Kongresinde 
- şöyle diyordu: «Siyasal bağımsızlığı yaşatmak için 
ekonomik bağımsızlığa sahip olmak şarttır.» Bu söz
ler içinde Türk'ün gerçek ulusal ruhu, Türk'ün ger
çek ulusal bilinci yatar. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, günümüz Tür
kiye'sinde Atatürk ve Atatürkçülük düşmanları, em
peryalist dış düşmanların sermaye örgütleriyle dolay
lı yollardan birleşerek, Atatürk'ün yerleştirdiği ulusal-
bilinci yok edip, Türk bağımsızlığına gölge düşürmek 
ve sömürülerini bu yoldan sürdürmek çabasındadırlar. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; Yüce 
Atatürk'ün ölümünden sonra, Atatürkçülükten nasıl 
adım adım uzaklaştığımızı, bazı sorular yönelterek 
yüksek takdirlerinize sunacağım. 

Bugün Türkiye'de lastik sanayi milli midir? Oto 
montaj sanayi mitli midir? Petrol sanayi milli midir? 
Yağ sanayi milli midir? Dış ticaret milli midir? İlaç 
sanayi milli midir? Yabancı, birkaç dolarla ya da 
markla geliyor ve Türkiye'nin ekonomik yaşamında 
komuta kademelerini ele geçiriyor, gayri milli nüfuz 
ve sultayı kuruyor. Ama kalkar da, Türkiye'de bir 
millileşmeden ve hele dış ticaretin millileşmesinden 
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söz ettiniz mi, «aîçak komünist, solcu» diye itham 
altında kalırsınız. Nasıl bir afyonla beyinler yıkandı 
ki, millileştirmek sözü bile komünistlik sayılıyor ülke
mizde. O kadar acıdır ki, komünistlik ile solculuk, 
sağcılık ile Müslümanlık ve hatta mürtecilik ile Müs
lümanlık bazı çevrelerde eşanlamlı olarak biliniyor 
ve bildirilmek isteniyor. Komünist ile solcuyu ve he
le demokratik solcuyu birbirinden ayırmanın zamanı 
gelmiştir arkadaşlarım. 

Mürteci ile Müslümam, ilerici ile gericiyi kesin
likle ayırmak ve anlamlarını anlatmak zorundayız. 
Mürteci kimdir? Müslüman kimdir? İlerici kimdir? 
Gerici kimdir? Bu kavramları halkımızın iyice bil
mesi gerektiğine inanıyorum. 

Kurulan ve bütçesi görüşülen Cumhuriyet Hükü
metinin başlıca görevi bu olmalıdır. İçtenlikle inanı
yorum ki, kurulan Cumhuriyet Hükümeti, uygar
lık düşmanlığına ve yabancı uşaklığına hizmet etmek 
isteyenlerin Müslüman sıfatını kalkan gibi kullanma
larına izin vermeyecektir ve yine içtenlikle inanıyo
rum ki, kutsal İslam dinini politikaya alet etmek is
teyenlerin karşısına ilk önce gerçek Müslümanlar ve 
o Müslümanların güven duyduğu Cumhuriyet Hükü
meti çıkacaktır. Milli Kurtuluş Savaşımızda mürteci
lerin önüne milliyetçi Müslümanlar dikilmişlerdir. Ta
rih sayfalarına baktığımız zaman, 9 Mayıs 1920'de 
Edirne İstatistik Müdürü Neyyir Bey ve İpsala Müf
tüsü irticanın sözcülüğünü yaparken, gerçek Müslü
man olan Saray Müftüsü Ahmet Efendi ve Denizli 
Müftüsü gerçek Müslümanlığın gerçek dindarlığın so
mut örneklerini veriyor ve şöyle diyorlardı: «Her ne 
pahasına olursa olsun, Yunanlılara karşı koymak gere
kir. Yunanlıların işgal eylediği memleketler haîkı için 
kavgaya girişmek farzı aynıdır. Ben fetva veriyorum, 
silah ve cephane azlığı ve yokluğu hiçbir zaman kav
gaya mani olmayacaktır; hiçbir müdafaa vasıtası ol
mayan bir Müslüman dahi yerden 3 taş alarak düş
mana atmaya mecburdur» diyordu ı 

Bu gerçek dindarların ve gerçek Müslümanların 
verdiği fetvalara karşılık, İstanbul'da Şeyhülislam 
Dürrizade Seyit Abdullah, Kurtuluş Savaşlarını eşkiya; 
savaşçılarını da eşkiya, şerir, fitneci ve fesatçı olarak 
niteliyordu. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; içten
likle inanıyorum ki, Cumhuriyet Hükümeti kutsal di
nimizi çıkarlarının aleti haline getirmek isteyenlerin 
kesin olarak karşısında olacaktır. İslam dini yalnız iba
det dini değildir, erdendik dinidir, lâik ve özgür dü
şüncenin yarattığı ve pozitif bilimlerin aydınlattığı 

yollarda yürümek ve ilerlemek tslam dinine aykırı de
ğildir. Ne yazık ki, İslam dininin gerçek anlamım bi
lemeyen din ve devlet adamları yüzyıllar boyunca bi
limsel çalışmaları, buluşları Allah'ın emirlerine aykı
rı birer küfür saymışlar ve İslam dininin gerçek an
lamını kavrayamamışlardır. Aksiyonlarını, Allah'ın 
emirlerine göre değil, kişisel çıkarlarıyla bilgisiz an
layışlarının emirlerine göre yönetmişler; Allah adına, 
din adına ve Peygamber adına her çeşit zulüm ve 
saldırganlıktan çekinmemişlerdir ve hatta kendileri gi
bi düşünmeyenlerin kâfir olduklarına, dine dayanarak 
yanlış fetvalar vermişlerdir. Dinin kişisel çıkarlara 
nasıl alet edildiğini daha iyi öğrenebilmek için İs
lam tarihine ve Osmanlı tarihine kısaca göz atmak 
yeterlidir. 

İslam dinine inananların uğradığı Cemel, Sıffiyn 
iç savaşlarından 25 yıl sonra Kerbelâ faciasının orta
ya çıkışı, tüm İslam dinine inananları yüzyıllarca üzen 
ve derin hayretlere düşüren bir olay değil midir? 

İkinci Osman, Lehistan seferine çıkmadan önce, 
kardeşi Mahmut'u boğdurtabilmek için Şeyhülislam 
Hocazade Esat Efendi'den fetva alamamış, kendisine 
yaranmak isteyen Rumeli Kazaskeri Temalüddin Efen-
di'nin verdiği dine aykırı fetva ile kardeşini boğdur-
tiîbilmjş değil midir? 

Genç Osman'ın ve Üçüncü Selim'in uyanık kafa
ları, şeriat adına, din adına kesilmemiş midir? 

İkinci Mahmut'a, şeriat adına, din adına «Gâvur 
Padişah» adı takılmamış mıdır? 

Menemen'de genç yaşta vahşice öldürülen Ku-
bilay, din âdına, şeriat adına öldürülmemiş midir? 

1975 Türkiyesinde yaşanılan üzücü olaylar, örne
ğin; Gerede, Amasya, Diyarbakır ve Elazığ olaylarına 
din karıştırılmamış mıdır? 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, her 
gerçek dindar tarih sayfalarına baktığı zaman birçok 
haksızlıklar, ahlaksızlıklar ve cinayetlerle karşı karşı
ya gelmekte ve derin bir üzüntü duymaktadır. Bir 
ahlak ve akıl dini olan İslam dini bu tür ahlaksızlık
lara, haksızlıklara ve cinayetlere karşıdır. İçtenlikle 
inanıyorum ki, özgürlükçü demokrasiyi en ileri an
lamıyla benimseyen Cumhuriyet Hükümeti herkesin 
inançlarına saygılı kalacak ve herkese dinsel inançları
nın gereğini, toplumsal gelişmeyle uyumlu olarak en
gelsin yerine getirebilmesini sağlayacaktır. Bunu bir 
insanlık ödevi bilecek insana ve halka saygının gereği 
sayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sol kavramı üzerindeki kısaca 
durduktan sonra, Cumhuriyet Hükümetinden neler is-
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tediğimi açıklayacağım, özellikle Sayın Demirel sol 
kavramım her konuşmasında istismar etmekten geri 
durmadığını görüyor ye üzülüyorum. Oysa, Sayın 
Demirel en az bizim kadar sol kavramının gökten 
yere inen bir kavram olmadığını, Batı Avrupa'nın par
lamento tarihinde de olduğunu. Batı parlamentoların
da halktan yana olan ve ileri fikirler taşıyan milletve
killerinin solda oturduklarından bu soy akımlara sol 
adı verildiğini, eğer 'bir tarihi raslantıyla Fransa'da 
cumhuriyetçiler sağda ve kralcılar solda otursalardı 
belki de bugün sağcılara solcu, solculara da sağcı de
nileceğini bilir. Bilir, bilir ama, yine de istismar et
mekten geri durmaz ve durmayacaktır da, ama içten
likle inanıyorum ki, Sayın Demirel sol kavramını is
tismar ettikçe küçülecek ve acınacak duruma düşe
cektir. 

Cumhuriyet Hükümetinin sayın üyeleri, çok zor 
koşullar altında görev almış bulunuyorsunuz. Karşı 
karşıya gelmek zorunda kalacağınız sorunlar, gerçek
te sizi bekleyen görevlerin karmaşık yapısındadır. Bu
gün kendinizin içinde bulunduğu gerçek, bağımlılık 
ve az gelişmişliğin yanısıra, gerilik ve fakirlikle ezilmiş 
bir toplum gerçeğidir. Göreviniz, bir yandan geriliği
mize yol açan etkenlerden kurtarırken, öte yandan 
halkımızın genel refahını sağlayabilecek özgürlükçü 
bir yapının kurulmasını sağlamak olacaktır. Sizi ha
rekete geçiren güç, geriliğimizin ya da az gelişmişli-
mizin üstünden gelmenin tartışılmaz gereksinmesini 
kavrayan, çağdaş ulusların kendilerini yeniden özgür. 
bağımsız ve onurlu bir şekilde düzene sokmalarının 
tek yolun, özgürlükçü demokrasiye inanan halkımı
zın enerjisidir. 

Sayın üyeler, sizin hakkınızda çok şeyler söyle
necektir. Türlü iftiralara, isnatlara ve ithamlara ma
ruz kalacaksınız. Size yapılan ve yapılacak olan if
tira, isnat ve ithamlar size güç katacak ve daha çok 
kenetleneceksiniz. Çünkü siz, gelecek Atatürk'çü ku
şaklar tarafından takdir, minnet ve şükranla anılacak 
insanlar olarak Türk siyasal tarihine geçeceksiniz. 

Bilesiniz ki, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhu
riyeti Devletini sevenler, sizin yanınızda olacaklar ve 
size güç katacaklardır. Onlardan biri olarak, sizin ya
nınızda olduğumu ve olacağımı içtenlikle belirtir, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlarım arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar. (AP sıraların

dan alkışlar.) 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, muha

lefet şeriıi yoksa konuşamaz* 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Muhalefet şer
him var. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz var. 
Görüşme süreniz 20 dakika, buyurunuz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 1978 mali yılı bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunmaktayım. 

Cumhuriyet Halk Partisince, bu bütçede ileride ma
zeret sunabilmek için, birtakım istifhamlar yaratacak 
olan, ileride slogan olarak kullanabilmesi için ortaya 
atılmış bulunan meseleler vardır, ifadeler vardır. Bu 
ifade ve meseleleri açıklığa kavuşturmayı görev ad
dettiğim için sözlerime buradan başlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi der ki: «Bu bütçeyi biz 
yapmadık» 

Cumhuriyet Halk Partisi der kî: «Savurganlığı ön
lüyoruz.» 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi der ki: «Bütçe, en
kaz olarak alınmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu ifadeleriyle Cumhuriyet 
Halk Partisi «hem giderim, hem ağlarım» misalini 
andırmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut, yü
rüyen bir Hükümeti yıkma pahasına birtakım entri
kalar ile yıkmış, hahanıbaşıların, patriklerin, Mişon-
Iarın, Agopların, birtakım sanayicilerin, hatta, tom
balacıların dahi desteğini almak suretiyle, birtakım 
engelli yollardan geçmek suretiyle bugünkü Hüküme
ti kurmuştur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, bütçenin enkaz olduğu
nu bilmiyor muydu, Cumhuriyet Halk Partisi bütçe
nin savurganlığını bilmiyor muydu, Cumhuriyet Halk 
Partisi «Bütçeyi biz yapmadık» dediği zaman, Türk 
Milletinin buna inanmayacağım bilemiyor mu idi? 
Görüyorsunuz ki, Cumhuriyet Halk Partisi ucuz laf 
etmekte, ucuz politika yapmaktadır. Bugüne kadar 
savurgan politika ile, bol vaatle, hayal dünyasına bol 
bol vaatte bulunmakla oy alagelmiştir ama tek bir 
hizmet vermemiştir ve veremeyecektir arkadaşlarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Halk Partisine, Bütçe Plan Komisyo
nunda açık bono verdik; «Muhalefet olarak yanın
dayız, yapıcıyız» dedik. «Neyi düşünüyorsunuz; ki
me neyi vaadettiyseniz getiriniz, oy vereceğiz, dile
diğiniz şekilde çıkartacağız» dedik. Cumhuriyet Halk 
Partisi hiçbirini yapamadı, müspet hiçbir teklif ge
tiremedi, üstelik mevcut bütçeye cankurtaran simidi 
gibi yapıştı ve kendini kurtarma pahasına, buraya ka
dar atabildi. 
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Değerli arkadaşlarım, bütçenin kaynakları belli
dir, gelirleri vardır, transfer harcamaları vardır, ya
tırım harcamaları vardır. Gelirler az ise, çoğaltma im
kânları yaratmak, Cumhuriyet Halk Partisinin görevi
dir. Transfer harcamaları az ise, keza bunları da ço
ğaltmak, Cumhuriyet Halk Partisinin vazifesidir. Ya
tırımlara «az» diyorsa, yatırım harcamalarım bir mis
li, iki misli artırmak Cumhuriyet Halk Partisinin gö
revidir; bunları yapmamıştır. 

Şimdi soruyorum Cumhuriyet Halk Partisine: 
Meydanlarda nutuk attın, «ucuzluk getireceğim» de
din, karaborsa hortladı, daha da hortlayacak. Yine 
pahalılık geldi, kuyruk devri başlıyor, karne devri baş
lıyor. 

Yine soruyorum Cumhuriyet Halk Partisine: Ka
pıcılar daire bekliyor, memurlar, % 100 maaşlarının 
artmasını istiyor; sizsiniz, «hayat pahalılığı % 50 
arttı» diyen; sizler söylediniz, sizler körüklediniz; so
ruyoruz size, memura ne verdiniz?... 

Ama, çığırtkan odalar, çığırtkan birtakım dernek
ler, milliyetçi hUkümetler iş başındayken katsayının 
20,2 olması için sizin ağzınızdan bağırdılar, pahalılık 
mitingleri yaptılar, şamata yaptılar. Siz bunlara ça
nak tuttunuz. Biz, o gün o istismarın karşısında, size 
30 katsayı diyebilirdik. Gerçekçiyiz, doğruyuz, dev
letçiyiz. (CHP sıralarından alkışlar.) 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Devletçilere ba
kın devletçilere. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Gerçeği 
gördüğümüz içindir ki, katsayının 16 olması hususun
da önerge verdik. 

Değerli arkadaşlarım, katsayının 16 olmasını iste
yen Adalet Partili üyeler, katsayının 14 olmasını iste
yen Cumhuriyet Halk Partililerin oylarının neticesin
de önergelerini geçirememişlerdir. Buradan da görü
lüyor ki, bu icraatınızdan da anlaşılıyor ki, nasihat 
devri başlamıştır. Vaat yerine nasihat veriyorsunuz. 
Türk memuru aptal değildir, bir defa kanmıştır, ama 
bundan sonra kanmayacaktır. Onun için karşısına çık-
mayımz, odunla kovalayacaktır. (Gürültüler) 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Allah, Allah, 30 se
ne iktidarda kaldınız da ne yaptınız? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, savurgan politika neye derler? 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Aferin, Türkçe 
öğrenmişsin, şöyle... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Toprak
sızlar toprak bekliyor, vaadettiniz. Kapıcılar daire 
bekliyor vaadettiniz. Memurlar rahat yaşamak isti-
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yor, vaadettiniz. Herkes, zengin olacağız dedi, ama 
görülüyor ki, mevcut hakları elinden gidiyor ve gi
decektir. 

Savurgan politikayı önlemek mi istiyorsunuz? Bu
yurun, getirin 237 sayılı Kanunun tatbikatını öngö
rün; «Evet», diyeceğiz ve diyoruz arkadaşlarım. Ama 
biz bunu yaptığımız zaman, özgürlük edebiyatıyla, 
birtakım fitnelerle Türk Milletinin aklına başka şey
ler getirebildiniz ve getirecektiniz ve Türk memuruna 
bizi öcü gibi gösterecektiniz. 

Onun için diyoruz ki, savurganlığı önlemek isti
yorsanız, savurganlık politikasını tatbik etmeyiniz. 
Savurganlığı yaratan sizsiniz. Her Bakanlık dört bir 
yana büyüyor, 35 Bakanlığa çıkardınız. Bakanlık sa
yısını indirmek şöyle dursun, Bakanlık adedini ço
ğalttınız. Umarım ki, yakında 40'ı bulacaktır. Görü
yoruz ki, öylesine vaatlerle, böylesine peşkeşlerle, 
peşkeş çekmekle Devletin temel nizamlarına dinamit 
koyuyorsunuz; ama bunun hesabını tarih önünde, mil
let önünde, Adalet Partisinin önünde vereceksiniz 
arkadaşlarım; kurtulamayacaksınız. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarımı, Tüakiye Amerika'daki 
1940, 1945'deki ka Hunim» neyse aynısını yaşar duru
ma ge'imiştir. Tüılklye'nin 1965M«lki bütçesi bugün
kü bütçenin yanımda aJle bütçesi kadar ufaktır; 20 
mîSyar Iliraya baliğ ©Suyoırdiu. 30 mıHjyon insan var
dı; fent başına 500ı lira düşmekteydi. Bugün büttçe-
ırcüz 264 milyar liradır. Fert başıma 6 500 lira düş-
ıiîcktedir. Görüyorsunuz ki, 500 liradan 6 500 lira 
g"bi 10 misil, 12 misli bir katlama oümuştur. Bunun 
yamnıda hizmetler de öyle. Dev adımlarla eserler 
katilmiş, eserCer yapıîınijş ve büyütülmüştür. Dan ma 
geniş ufuklar alınmış, daima büyük boyutlar alın
mış, Cumhuriyet Halk Partisinin hayal edemediği, 
gönlüne sığdıramadığı, zihninde düşünemediği eser
leri Adalet Partisi gerçekleştirmiş, atın nalını alnına 
yapıştırmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞSrrsdi enkaz bütçeye geliyoruz. 1974'de Cumhu
riyet Halt Partisi iktidar oldu. Adalet Partasi 
2 ICtCı 0010 OıCOl doüar parayı bıraktı. Ama Hükümeti 
bırakıp kaçıp gittiğinde 1 300 C0Ö OOıO dolar vardı, 
800 milyon dollar harcamıştı. Bu parayı harcamış 
olmasına rağmen, vatandaşı mübarek ramazan gün
lerinde bir kaşık yağa mulhtaç ettiniz. Ambarları
mızda bir aylık şekerimiz, bir aylık buğday unuz var
dı. Görüşüyor ki, şu anıda Meclis zabıtlarına geçir
tiyorum, Bütçe Kanma Komisyonunda da zabıtla
ra geçiriştim, sayın Maöiye Bakanımızın ifadeleri nıev-
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cuttur; 560 milyon dolar para bıraktık. 70 cent istis
marınızı 560 milyon doîariık para varağı kapatmak
tadır. Bunun yanında ambarlarımızda 6 milyon to
nun üzerinde buğday vardır. Bir milyar doların üs
tünde hububatımız, pamuğumuz, tütünümüz mev
cuttur. Soruyorum Cumlhuriyeit Halk Partisine, 232 
milyon dolar buğdaydan 125 dolardan satmak üze
re para aldınız; ne zaman «kitiniz, ne zaman biçtiniz, 
ne zaman ambara koydunuz da dolara tahvil ede
bildiniz? İşte dolar budur; hizmetin ta kendisidir bu 
arkadaşlarını. 

Değerli arkadaşlarım, bir konunun Türk mille
tinin derdi olarak gerçek yönleriyle ortaya gelme-
sini istiyorum: Bugün memleketimizde istismar yap
mayacak, haksızlığın kökünü arayacak, haklılığı sa
vunacak partiler vardır. Bu partilerin vazifesini, bu 
partilerin yetkisini birtakım odalar, britakun der
nekler istismar yapmak suretiyle uhdesine almak-
ta, sokaklarda poIÜtika yapmaktadır. Kanunen ya
saktır; tüzüklerine göre yasaktır. Art düşünceli ki
şiler bu gayenin şemsiyesi altında yer almaktadır. 
Maocusu oradadır, Lenincisi oradadır, yıkıcılar ora
dadır, vatan hainleri oradadır. Bunların alınabilme
si için Dernekler Kanununun, Odalar Kanununun 
arındırılması gerekir Bunlarla ilgili tedbirlerin, bun
larla %ili mücadelelerin yapılabilmesi için bu büt
çede özel olarak bir fonda paranın ayrılması lüzum 
ve zarureti gerekir. Bunlar yapılmamıştır ve yapa
mamaktasınız. 

İşte gerçek budur. Bu gerçeklere karşı gözünüzü 
kapattığınız içnidir ki, şamatacı, yaygaracı, yıkıcı zih
niyetti, o tip faaliyet gösteren oda ve derneklere 
nasihat veriyorsunuz, çiçek buketi uzatıyorsunuz, 
prim veriyorsunuz; ama önleme tedbirlerini geti-
remiyorsumız. Burada da istismarını yapabiliyorsu
nuz. 

• 

Burada memura bir şey vermediniz. Yakacak 
zammını verdiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partili 
mıtukçular, «Nereden veriyor; bu para nasıl verili
yor bu bin lira yakacak zammı verilmez; bu çok
tur» gibi laflar ettiler. Ama görüyorsunuz ki katsa
yıyı 14 yapmış olmak ile 650 bin memuru inim inim 
inlettiniz. Göz yaşı akıtıyorsunuz. Balonunuz sön
dü. Koşuya çıkmadan piste havlu attanız, havhı. 

Değerli arkadaşlarım, işte Adalet Partisinin fa
turası, işte Cumhuriyet Hant Partisinin gaf aynası. 

Bugün Güney Anadolunun, Fırat Nehrinin sula
rı akıtılmak suretiyle 20 milyon dönüm arazisi
nin sulanabilmesi içirt Güney Anadolu projesinin te-
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nteli atılmıştır, yapımına başlanmıştır. 30 kilometre 
uzunluğundaki tünel ite Fırat Nehrinin suları akı
tılacaktır ve bu icraat, bu tatbikat bugün gerçek ol
muştur ve yürümekettdlir. Bunu gönlüne sığdırama-
yanlar bir zamanlar inanamadı Bu projenin gereği
dir ki, bugün 7 tane baraj yapılmaktadır. 1965'de te
meli atılan Keban bugün devreye girmiştir. Yine 
bu projenin içinde bulunan Karakaya, Karababa, 
Gölköy ayrıca Dicle Nehri üzerinde bulunan Kızıl-
kuyu, Batman, Ulusu barajlarının projeleri yapıl
mış, Karakayanın ihalesi 1976'da yapılmak suretiyle 
faaliyete geçmiştir ve faaliyet yürümektedir. Yüz mil
yon Türkü, yüz milyon vatandaşımızı geçindıirecektir, 
müreffeh Türkiye yapacaktır. İşte büyük Türkiye'nin 
faturası, işte büyük Türkiye'nin ta kendisi arkadaş
larım. 

Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi, daima 
iilüsmar yapmıştır, daima laf ebeliği yapmıştır. So
ruyorum, 27 yıJdır iktidardaydı, Doğuya ve Güney 
Doğuya Cumhuriyet Halk Partisi ne vermiştir? Istırap 
vermiştir, göz yaşı vermiştir, kin vermiştir, nefret 
vermiştir. Bunun haricinde verdiği bir şey varsa onu 
da Sayın Ecevit burada açıklamalıdır. 

Bunun yanında, Kars'a, Erzurum'a, Van'a, Mar
din'e, Bingöl'e, Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Bitlis'e, 
Elâzığ'a çimento fabrikalarını diken Adalet Partisi 
olmuştur. Bunun yanında eserleri korumak Cum
huriyet Halt Partisine düşmektedir. Bu eserleri yık
tırdığınız takdirde sorumlusu yine Cumhuriyet Halk 
Partisi olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Diyarbakır'a, Adıyaman'a' 
makine takım fabrikaları kuran yine Adalet Partisi
dir. Aftan nah buradada vardır. Erzurum'a Atatürk 
Üniversitesini açan, Elâzığ'a ve Diyarbakır'a Çökalp 
üniversiteleri açan yine Adalet Partisi olmuştur. Gö
rüyorsunuz ki, «Doğu» edebiyata yapanlara sesleni
yorum: Adalet Partisinin yaptığı hizmetler bu ufa
cık bütçede küçümsenmeyecek olan dev eserlerdir, 
ama Karadenizli çıkıp da demiyor, Karadenizde ne 
yapıMı, ne yapılacaktır? Ne neyi gerektiriyorsa o 
hizmet oraya yapılmıştır, ayırımcılık yapılmamıştır, 
hizmet, hizmet yerine tevdi edilmiştir sevgili arka* 
daşîarıın. 

Değerli arkadaşlarımı, Cumhuriyet Halk Partisi, 
kin ve nifak tohumlarını atmakla bir yere yaramaz. 
Günlük politikadır bu. Günlük politikaya bu mille
tin karnı çabuk doyar ve doymuştur. Balonunuz sön
müştür, balonunuzu şişirmek mümkün değildir. Türk 
milletinin önüne bir daha çıkmaya yüzünüz kaimi-



M. Meclisi B : 108 17 . 2 . 1978 O : 2 

yor, umut kapılan kapanmıştır, asla adamayacaksı
nız, açılmayacaktır. 

Değerli arkadaş-larım, bu oy verenler, hayal dün
yasındaki vaatlerinizi «Bir deneyelim;» hesabında ka
narak oy vermiş olan kişilerdir; ama şimdi, onlar 
nasihati size vereceklerdir arkadaşlarımı. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu büyük Fırat Pro
jesini kafasına sığdıran, gönüne .sindiren Adalet Par
tisi ve onun lideri Sayın Demire! olduğu için huzur
larınızda teşekkürü borç bilirim arkadaşlarım. 

Sayın Deniz Baykal, teşekkür etmeye dili varma* 
ımışıtır; evelemiştir, geveîemiştir, «Bu büyük hizmet 
Deımirel'indir» diyememiştir. Bunu tescil ettirebil
mek için bunu burada söylüyor ve zabıtlara geçiri 
yorum. 

Bunun yanında, anarşistlere yardım eden, halkev
lerine 10 milyon lira yardım eden Cumhuriyet Halk 
Partisi, Tüık köylüsünün onurunu, Bayrağını, guru
runu taşıyan ziraat odalarına 18 milyonu verme
miştir. 623 ilçede odası bulunan ziraat odaHarı ve 
onların lideri olan Türkiye Ziraat Odaları Birliğine 
bu parayı vermedikleri gibi, «Soygun yatağı» den
miştir; zabıtlarda mevcuttur. Kongrelerde; Türk çift
çisine söyleyeceğiz, şikâyet edeceğiz. İstismar etme
yin. Muhtarlar konusunda yaptığınız istismarı bu
rada da yaptınız, artık bunları yaptırmayacağız ar
kadaşlarım. 

Bu arada, Türkiye nereden nereye gelmiş? 70€ı 
milyon kilowatsaat elektriğin vardı, 20 milyar kilb-
watsaat elektriğe çıktın. Ne ile çıktın? Bu kürsülerde 
dizel mi olsun, fuel oil mi oîsmın, otomatik santraller 
mi kuruüsun şeklinde münakaşalar yapılmış, dönen 
çark Cumhuriyet Halk Parlili sözcüleri tarafından 
durdurulmuştur. Bugün diyorsunuz: ki, elektrik yet
miyor. İşte, atmış olduğumuz o temeller, yapmış ol
duğumuz o planlar devreye girdiği gün Türkiye'nin 
bütün dendi ortadan kalkacaktır. 

Soruyorum Cumhuriyet Halk Partisine: Hangi 
sosyalist ülke bu elektriği dört sene içinde hiç sızın-
tısız halBettirebillr bize? Türkiye'nin bütün bütçesini 
eJektriğe tahsis etsek hiçbir cari harcama yapma-
sak dahi Türkiye'nin elektriğini dört seneden önce 
tamamlayamadığımız gibi, ihtiyacın da % 70'ini bul-
duraımayız. Sadece bir elektrik konusu 7(M> milyar 
lira istemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, iki dakikanız kal
dı. X 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bu proje
lerde Adalet Partisi zaman kaybına meydan verme

den, fiyat artışlarına fırsat tanımadan bu büyük eser
leri yapmıştır ve yeşertmiştir. 

Boğaz köprüsünde yapmış olduğunuz istismar, 
inat, onun arkasından söylemiş olduğunuz sözlerin 
değeri, ağırlığı ne ise, bütün müspet hizmetlerimiz 
için söylemiş olduğunuz sözlerin de ağırlığı ve de
ğeri aynıdır; Türk Milleti bunu yakından bilmekte
dir ve izlemektedir. 

BAŞKAN — Sözlerinizi bağlayınız lütfen efen
dim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Bu arada Muhammet Clay'a döndünüz, artık bu 
millet anladı sizi, iki yüzlü olduğunuzu tanıdı. Türk 
MîEetine şikâyet ediyoruz, Türk Milletine nasihat
ten başka bir şey veremediniz. Bütçe elinizdeydi, 
Bütçe Plan Komisyonu üyeleri yelikiKydi, dilediğiniz 
kimseye dilediğiniz parayı verebilirdiniz; verdiğiniz 
tek şey hediye olan zam paketi ve zam faturaları
dır. 

Hepinize saygılar sunarım, sağ otea, var olun. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın Köprülüler, Say m Güner'in konuşması sı

rasına şahsınıza sataştığı gerekçesiyle İçtüzüğün 70 
nci maddesine göre söz istemiş bulunuyorsunuz, 

İçtüzüğün 70 nci maddesi, şahsına sataşılan ve
ya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş 
kendisine atfedilen Hükümet üyelerine ve üyelere 
konuşma hakkı tanımaktadır. Ancak zabıtları tet
kik ettim, zabıtlarda şahsınızla ilgili bir sataşma ve
ya görüşünüz aleyhinde bir görüş ifade edilmemek
te ve şimdiye kadar olduğu gibi bütün bütçe konuş
malarında yapılan konuşmalar çerçevesi içinde bir 
görüş ifade edilmektedir. 

Bu sebeple şahsınıza sataşma olduğunu kabul 
etmiyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, konuşmanın sadece bir 
yerinde değil, üç veya dört yerinde şahısıma sataş
ma mevcuttur. Bu sebeple bendeniz İçtüzüğünün 
70 nci maddesine göre konuşmakta direniyorum. 

BAŞKAN — Direnime hakkınızı oya koyacağını, 
Sayın Köprülüler sataşma olduğu gerekçesiyle 

direniyor. Direnmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibuî edilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 

— 74 — 



M. Meclisi B : 108 17 . 2 . 1978 O : 2 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Sayın Agâh Oktay Güner Miîlyetçi Hare* 
ket Partisi Grupu adına konuşurlarken burada Ba
kanlığımla ve şahsımla ilgili bazı sataşmalarda bu
lundular, gerçek dışı bazı şeyler söylediler. 

Ben, her zaman olduğu gibi Yüce Meclisin de-
ğerîi üyelerine gerçekleri anlatmayı görev bildiğim 
için söz almış bulunuyorum. Şimdi de gerçekleri an
latacağım. 

önce Sayın Agâh Okltay Güner, İstanbul'da Si
gorta Murakabe Kurulunda 8 kişinin görevine son 
yerilerek sokağa atıldığım söylbdiler. 

Değerli arkadaşlarını, 8 kişinin görevine son ve-
riîJiği bir gerçektir, ama bu 8 kişi yasalara aykırı 
sekide atandığı için görevine son verilmiştir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yani yasala
rın gereği yerine getirilmiştir, arz edeyim sayın Agâh 
Oktay Güner'e, çünkü kendilerinin onayda imzala
rı var, hatırlamaları gerekir. 

Sigortacılık bütün dünyada teknik bir konudur ar
kadaşlar. İstanbul'da da bu yasaya göre Sigorta Mu
rakabe Kurulumuz vardır. Bu Sigorta Murakabe Ku
ruluna atanacak kimselerde beli niteliklerin aran
ması gerekir. Hal böyle iken, Kurul Başkanı bir sı
nav yönetmeliği hazırlıyor ve bu yönetmelik esasla
rına göre kurula teknik personel alınmasını Bakan
lıktan talep ediyor ve bunda kurul Başkanı ısrar edi
yor. Ancak gelin görün ki, Bakanlık 2 . 12 . 1977 
tarih ve 29877 sayılı yazı ile tamamen siyasi amaç
la, teknik kişilerin bir an önce işe alınması için ya
zılı sınav yapılmadan, sadece mülakatla ve en geç 
15 . 12 . 1977 - tarihe dikkatinizi çekerim - tarihi
ne kadar uzman ve aktüer ayrdımcısı alınması hu
susunda yazdı talimat veriyor ve hu görevden aldı
ğınız kimseleri yasalara aykırı şekilde atıyor. Ayrıca 
daha sonra işbaşmdaki Hükümetin görevden ayrıl
ması kesinleştiği halde, 2 . 1 . 1978 tarih ve 44 sa
yılı yazıyla aynı şekilde mülakatla, en geç bir haf
ta içinde 15 kişinin daha atanmasını istiyor; Sayın 
Bakan 15 kişinin daha atanmasını istiyor. Oradaki 
Yüksek Murakabe Kurulu Başkanı direniyor ve bu 
ikinci 15 kişiyi akmıyor. 

Şimdi Sayın Agâh Oktay Güner dostuma soru
yorum: Eğer biz yasaların gereğini yerine getirmiş-
sek ve bu yasalara aykırı şekilde atanan kişilerin 
bütün kıdem tazminatları, bütün her şeyi ödenerek 
bu arkadaşların görevine son vermişsek, bu yasala
ra aykırı olmak mıdır, yoksa yasanın gereğini yeri

ne getirmek midir? Yüce Meclisin değerli üyelerine 
sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

İkinci ve önemli sorun: 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ayrıca, 

kıdem tazminatım Bakandan almak lazım. 
TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Evet Ticaret Bakanlığında bir işada
mının dıövüMüğü konusunda iddiada bulundum; 
Cumhuriyet Senatosunda Bakanlığıma ait bütçe mü
zakeresinde bulundum. Sayın Bakan bugünkü konuş
malarında aynen şunu söylediler: «Hükümetin bir 
üyesi, Ticaret Bakanlığında bir işadamının dövüldü
ğü iftirasını kapalı kapılar ardında bir işadamından 
dinlediğini ifade ederek anlatmıştır. Bir eski Baka
na, bir kadroya böylesine iftira edildiği görülmemiş
tir. Şerefli ve haysiyetli insanlarsa, başkalarının şe
ref ve haysiyetini en az kendi şerefleri kadar aziz bi
lirler. Hükümetin Senatoda yapmış olduğu bu ağır 
iftirayı, kimse, o işadamıyla birilikte ispata davet 
ediyorum.» 

Şeref ve haysiyetlere düşkün olanlar, bu iddiada 
bulundukları zaman gerekli cevabı aldıkları takdir
de, bir daha böyle iddiada bulunmamalarını dile
rim. İşadamının adı Fuat Gürel'dir. (CHP sıraların
dan alkışlar) ve bir fındık İhracatcısıdır. Bakanlıkta 
tanıklar vardır. Bırakın işadamını, Sayın Agâh Ok
tay Güner size soruyorum: Sair Fakah diye, Anlaş-
maüar Müdürlüğünde raportör, Ocak 1978'de Bakan
lıkta dövülmüş müdür? İbrahim Mete diye İhracat 
Genel Müdürlüğündeki bir arkadaş, yerleştirdiğiniz 
komandolar tarafından Bakanlıkta dövülmüş mü
dür? Ye bu arkadaşlar tanıklar huzurunda dövüldük
lerini bugün de ispat edecek durumdadırlar. Ticaret 
Bakanlığında bir odacı dövülmüştür. TARİŞ'te AP' 
li işçiler işkence odalarında dövülmüştür. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu ben söy
lemiyorum, geçen gün de açıkladım, Sayın Talât Asal, 
raporunda söylüyor, kendisi o zamanki Sayın Başba
kana söylüyor. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Taîât Asal ko
münist (!) (CHP sıralarından gülüşmeler) 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — örnek olarak, ilişikte takdim kılınan 
İskenderun Ülkücü İşçiler Derneğine ait piyango 
biletleri, çekiliş zamanı geçmiş olmasına rağmen, 
AP'li işçilere 50 lira mukabilinde zorla satımuştır. 

Değerli üyeler, bu hareketlerin Yüce Meclisin 
huzurunda tescil edilmesi gerekir ki, bir daha dev
let işgal edilmesin, bir daha işçiler, zorbalar tara-
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fmdan işyerlerinde dövülmesinler; onun için oku
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu biletteri almak istemeyenler dövülmüşlerdir, 
dövülmekteılirîer. Taraf unızdan, dayak yiyenlerin 
salonda olup olmadığı sorulmuş, bu kişiler huzura 
alınmış ve yüzlerlndeki darp izleri bizzat müşaihede 
olanuıuştur. Örnek olarak ilişikte takdim kılınan ül
kücü işçi derneğinin aidat makbuzu karşılığında 
Ada3eıt Parıiili işçilerden zorla para toplanmıştır, pa
ra toplanmaktadır. Millyetçi Hareket Partisi Genel 
Mcıkezince emir veriSd'iği için para toplanacağı bil
dirilerek her işçiden IC1C1 lir», 20,Ci lira taîep olunmak
tadır, vermeyen işçiler işkenceye muhatap tutul
maktadır. 

Bu hususun ispatlanması için delil işlenmiştir, Nu-
man isimli işçi huzura gelmiştir, şunları söylemiştir.» 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sarı çizme! 
Mehmet ağa;... 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ayın 17'sinde avans aümaya gittim, 
7G0 lira aldım. Şefi Yasin Hoşbilgin, «Ankara'dan 
Miliyefçi Hareket Partisi Merkezinden eımir geldi, 
seçim kampanyası için para topluyoruz, 100 lira ve
receksin» dedi. Ben, «70,0ı lira alıyorum, bunun 500 
lirasını ev kirası vereceğim, lOıdl lirasını da size ve
rirsem ne yer ne içerim» dedim. Bunun üzerine, 8 
kişi üzerime atıldı (Bü, Adalet Partili işçi kardeşim), 
feci şekiMe dövdü, tabanca çekildi. Bir ara kurtulup 
kaçmaya çalıştım kapıdaki bekçiler bırakmadılar. 

Bu şahsın suratındaki izler bizzat müşahede edil
miş ve oradaki bütün işçiler tarafından doğrulan
mıştır. 

Bir bölümü daha okuyorum. 
örnek olarak bir diğer delili de şudur: «Aranız

dan bu şekiUdle dayak yiyenler çıksın dedik. Birçok 
kişi çıktı. Bunlardan Yusuf Kaya isimli, partimize 
mensup işçinin yüzü gözü şişti; yara bere izleri var
dı ve bir kucağı duyma hissini kaybetmişti.» 

Fabrikada zatialiteriyle ilgili - o zamanki Başba
kan Sayın Süleyman Demirei'Ie ilgili - burada tek
rarında teeddüp ettiğim galiz cümleler, iftiralar; fab
rika içinde, çeşitli yerlerde yazılıdır. İdare bunlara 
mani olmamaktadır. Bu feci hali açıkça izahtan 
utanç duyuyorum. Ancak, iki şahidin ifadesini ay
nen arz ediyorum. 

Edip Türkmen isimli işçi kızkardeşimiz anlatıyor: 
«Bana ve arkadaşlarıma burada söylteyemıeyeceğim 
çirkin tekliflerde bulundular. Makine aralarına so
kup sıkıştırmak islediler. Zorla ve para mukabili çir-
kin teklifler yaptılar.» (Gürültüler) 
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HAYRETTİN UYSAL ((Sakarya) — Dökülsün 
bütün bunlar. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Devam ediyorum arkadaşlarını. Fat
ma Zeyibek: «Makinelerm arasına geldiler, çirkin 
teklifte bulundular. Zorla götürmek İstediler, gitme
dim; korkumdan 10 gün işe gidemedim; işi bırakmak 
istedim bıraktırmadılar. İsim veriyorum: Oba Baş
kanı Mehmet Kandili.» (Güriiltüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşma ile ne 
ilgisi var? 

BAŞKAN — Sayın Köprülüler, Sayın Köprülü
ler... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Savcılığa 
gitmişler mildir? 

BAŞKAN — Sayın Güner... 
ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sayın Bakan 

utandılar. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir cümlem kal
dı; takdir buyuruıur ki, her iddiayı... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşma île ne 
alakası var? 

BAŞKAN — Say m Köprülüler, bir dakikanızı 
rica ederim. Sataşmaya cevap verirken, ikinci bir sa
taşma yaparsanız, diğerlerinin cevap hakkı - dîoğar 
ve bu müzakereler ibütçe müzakeresi olmaktan çı
kar, soru - cevap müessesesi haline gelir. Lütfen sa
taşma iîe ilgili konuya cevap verini 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamîa) — Sayın Başkanım, sataşmaya göre ce
vaplıyorum. Altındaki ifadeyi okuyunca... 

BAŞKAN — Yeni sataşmalara meydan verirse
niz, cevap hakkı doğar, onun için ikaz ediyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Altındaki maddeyi okuyorum1: Takdir 
buyurulur ki, her iddiayı delillendirmek gerekir. Biz 
arz ettiğimiz şahitlerle, belgelerle yetinmedik. TARİŞ 
bünyesinde inceleme yaptık. Maalesef bunların ta
mamı doğrudur, hatta daha ilerisi vardır (Dikkat edin 
arkadaşlarım), özel işkence odaları meydana getiril
miştir, dövülenlerin sesleri duyulmasın diye gürül
tülü yerlerde yapıimış olduğu bize ifade olunmuş
tur. Bu zorbaların tamamı Genel Müdür Yardımcısı 
Aydın Tanyel'in himayesindedir. 

Bu raporun tarihi, Sayın Agâh Oktay Güner, 23 
Şubat 1977, muhatabı o zamanki Başbakan Sayın 
Süleyman Demirci İmzalayan İzmir Adalet Partisi 
Mîjîeitvekili Talât Asal (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Ne alakası var 
bunların sataşma ile Sayın Başkan? Soğan diyecek
ken sarımsak diyor bu adanı; 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — İşadamı 
savcılığa gitmiş mi Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devaımîa) — Eğer buradaki konuşmanızda, Sayın 
Başkanım müsaade etsinler sataşma ile ilgili olarak 
anlatıyorum, 11 genel müdürü niye görevden aldık 
diye, «yasalara aykırı olarak Ticaret Bakanı gö
revden aidi» diye buraya söylemişse, cevaplıyor ve 
şunu söylüyorumi: Bu Aydın TanyeL. 

İHSAN KABADAYI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu konuşma 20 dakikayı da geçti. 

BAŞKAN — Hükümet üyesi olduğu için 20 da
kika efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Bu Aydın Tanyel o zaman genel mü
dür muavini idi, ama sonradan Agâh Oktay Güner 
tarafından genel müdür yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, biz Sayın Agâh Oktay Gü-
ner'in ve Sayın Süleyman DenfiireVin bu rapora rağ
men genel müdür muavinliğinden almadığı Aydın 
Tanyeri genel müdürlükten almışsak, fabrikalarda^ 
TARİŞ gibi Türk köylüsünün ortak olduğu yerde 
zorbalığın geçmemesi için görevden aldık. (CHP sı-
raiarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yalnız Cumhu
riyet Halk -Partisi işçileri değil, bu raporda baihse-
djtdiği gibi Adalet Partili işçileri de kurtarmak için 
aldık. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yasalara aykırı işlemler varışa onu düzenlemek, 
bu Cumhuriyet Hükümetinin görevi, devlette işgal 
varsa o işgalden devleti kurtarmak bu Cumhuriyet 
Hükümetinin görevi. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al-
kış'ar) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
parıtimizin manevi şahsiyetine sataşma vardır, lüt
fedin cevap arz edelim. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — KızSara sataş. 
mış'ar, size sataşan yok. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, hangi konuda sa. 
taşma olduğunu ifade ediyorsunuz? 

NEVZAT KÖSEOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş. 
kan, partiden, para toplanması için emir verildiği
ni kürsüden ifade etti. (CHP sıra'anııdan «Toplan
madı mı?» sesleri) 

Böyle bir şey olamaz. 
BAŞKAN — Bu bir sataşmadır efendim; buyu

runuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Sayın Ticaret Bakanının, 
bir bakana yakışmayan üslup ve itham içerisinde 
(CHP sıralarından gürültüler)... Bu kürsüden yaptı
ğı konuşmayı cevaplandırmak ve bu ithamı, çirkin 
ve însafsız üslup içerisindeki ithamı iade etmek üze
re ikinci defa huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Herhangi bir bakanlıkta, herhangi bir işyerinde, 
hele 10 yıldan, beri devleti saMınya uğramış Türki
ye ortamında, herhangi ıbir işçi veya memur ara-

.sında meydana geîen kavgayı buraya getirip, buradan 
Milliyetçi Hareket Partisini mahkûm etmeye çalış
mak ve bir - İki örneği ele alarak bütün Türkiye'de 
böyle yaygın bir durum varmış gibi ağır ve vicdan
sızca, kendi seviyelerine ve vicdan anlayışlarına uy
gun suçlamalar yapmaları... (CHP sıralarından «Sö
zünü geri alsın, vicdansız diyor» sesleri, ayağa kalk
malar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi 
dinleyelim. 

Sayın Somuncuoğîü, sataşma konusu çerçevesin
de kalarak lütfen konuşunuz. Yeni sataşmalara mey
dan vermeyelim. (CHP sıralarından gürüHfüIer) 

Sayın mıiîietvekHleri, lütfen dinleyelim. (CHP sı
ralarından gürül'tüfer) 

ORHAN BÎRGlT (İstanbul) — Vicdan adına kız
lar a taarruz ediyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ORHAN BÎRGlT (tsUambuI) — Milliyet adına 

ha? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, ikaz ed!n, vicdansız diyemez. 
BAŞKAN — Efendim, ikaz ettim, lütfen oturu

ruz. (CHP sıralarından güraMler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) —. Sözünü ge
ri alsın, bir Bakana vicdansız diyemez. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamia) — Değerli 
aıkadaşjaran, bu... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen susalım. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) .. Ticaret 
Bakanağı makamında oturan bir zatın bu kürdiden 
bir parti sözcüsü gibi harekel etmesini ta'EhsizLk 
olarak görüyor ve Hükümetin nasıl meselelerle karşı 
karşıya kalacağını şimdiden görüyoruz. (CHP sıra
larından gürültüler) 

Değeri arkadaşlarım, Milliyetçi Harekat Parti
si, hiçbir işçiye, hiçbir şahsa para toplaması için emir 
vermemiştir, vermesi de mümkün değildir. (CHP sa
ralarından, «Yuh» sesleri) 
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Böyle, bir,eninin verilebileceğini iddia edenler, böy
le bir enirin verilebileceğini kabul edip buna ina
nanlar, ancak kendileri öyle işleri yaptıkları için... 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Ülkü 'Ocukla
rından ne haber? 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, lütfen müdahale et
meyiniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ..kendi 
zihniyetlerine yakıştığı için bunu ileri sürmektedir
ler. (CHP sıralarından gürültüler) > 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, sayın Ticaret Bakanı, kendisine yönel
tilen kanunsuz tasarruflarına cevap vereceği yerde, 
iki gün önce olduğu gibi başka bir konuda Milliyet
çi Hareket Partisini ve onun sözcüsünü haksızca it
ham etme yolunu seçmiştir. 11 genel müdürü, isimle-' 
rini bile sayamayacağı 11 genel müdürü.. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Niye saysın, on
lar adam değil ki. (CHP sıralarından gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — .. 24 sa
at içinde teleks emri ile, hiçbir tahkikata tabi tutma
dan sokağa bırakıveren bir insanın, kanunlara, ni
zama ve insan haklarına saygılı olabileceğini kabul 
etmek mümkün değildir. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Scyın Ticaret Balkanı bıı 11 genel müdürü, müfet
tişlerle durumunu tahkik edip, gerçekten milli yarar 
gördüğü takdirde alabileceği halde, bu tahammülü, 
bu sabrı, kanunların çizdiği bu çerçeveyi bile tanı
mamak suretiyle ve buraya bu konu getirildiği za
man bunun savunmasını da yapamayarak, başka ko-
mıîara sözü intikal ettirmek suretiyle nasıl kanun
suzluk yaptığını aslında ispat etmiştir. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Utan, utan. 
Kadınlara saldırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Somuneuoğhı, lütfen sataş
ma konusunda kaimiz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Milliyet
çi Hareket Partisinin, ne sözü edilen TARİŞ'te, ne 
diğer iş yerlerinde ve devlet kurumlarında, işgalle 
alakası olabilecek bir tavrı bulunmamıştır. Ama.. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Talat Asal yazı
yor. Biz söylemiyoruz kadınlara taaruz edildiğim. 
(CHP şualarından gürültüler) 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ama, 
birtakım raporları, birtakım şahısların gayrı resmi 
tutanaklarını buraya getirmek eğer delil sayılacaksa, 
yarından itibaren isim isim imzalı yüzlerce kimsenin 
şahadetine dayanan, sizin kirli tasarruflarınızı bura
ya getirmek mümkündür. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Kirli sizsiniz. Sa
yın Başkan sözünü geri alsın. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Kirden kapkara 
kesilmiş. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Türk ulu
sunun baş belâları. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kanunun 
suç saydığı bir fiil herhangi bir yerde işlenmişse, 
bunun hesabının görüleceği mahkemeler vardır. 
Mahkemelere saygısı olan insanlar.. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Siz kim kanun 
kim? Siz kanunları tanıdınız mı beyefendi? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ..Bu de
lilleri oraya götürürler, burada ucuz politika yapmak 
için, gece korkulu rüyalarına konu yaptıktan Milli
yetçi Hareket Partisini itham etmek için kullanmaz
lar (CHP sıralarından gürültüler) 

Milliyetçi Hareket Partisinin işgal yaptığını söy
leyenler, bugüne kadar 45 gün içerisinde yaptıkları 
tayinlerden, bir tanesini gösterebilirler mi ki, Cum
huriyet Halk Partili olmayanı o makama getirmiş ol
sunlar. (CHP sıralarından gürültüler) İşgalci de sizsi
niz, işgali kaldıran da biziz, bundan sonra da böyle 
olacaktır. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Kurt sesiyle mi? 
(CHP sıralarından gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kurt se
si, milli tarihten gelen (CHP sıralarından gürültüler), 
milli mitolojimizden gelen bir anlayışın ve bir dü
şüncenin ifadesidir. Ama siz Bozkurt'u milli mitoloji
mizin bir değeri değil de, bir hayvan olarak görüyor
sanız, sizlere de yakışacak hayvanlar örnek olarak 
bulunabilir. 

Saygılar sunarım. (MHP ve AP sıralarından al
kışlar; CHP sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın ntilletvekileri, Sayın Uysal.. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — «Hayvanlar» 

lâfını geri alsın, kendisi hayvan. 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, Milliyetçi Hareket 
Partisi sözcüsünün, «Ekteki tutanakta görüldüğü gibi» 
diyerek, şansınızla ilgili sataşmada bulunduğunu ifa
de ile söz talep ediyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutanağı 
sundum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, sundunuz; tutanak burada. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) Başkan, en son la
fını, çok rica ederim.. 

BAŞKAN — «Dilinden ve elinden o hain dikenle
ri söktüğü zaman biz de dost elimizi kendisine uza
tacağız» tabiri var. «Dilinden ve elinden o hain di
kenleri» tabirini sataşma olarak kabul ediyorsunuz. 

Buyurunuz efendim. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Tabii, hain kendi
si. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, yeni bir sataşmaya 
meydan vermemek için, zabıtta okuduğum o kelime
leri tashih için söz verdim; lütfen.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tabii, ta
bu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına burada 

bütçe üzerinde konuşmamı yaparken, «Devlet» kav
ramının, o yüce kavramın korunmasıyla ilgili bazı 
husustan Yüce Meclise açıklamaya çalışmıştım. Ger
çekte ne Milliyetçi Hareket Partisinin adını kullan
dım. ne de Milliyetçi Hareket Partisine yönelik her
hangi bir suçlamada bulundum. 

Sayın Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün, bu
rada ifade ederken ortaya koyduğu söz şöyle ifade 
edildi; kendisinin bir deha dikkatle kulağıyla ve ak
lıyla dinlemesini istirham ediyorum. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Varsa tabii. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de

ğerli arkadaşlarım, sözüm şu idi: «MilliyetçiKkse da
va, herhalde kendi milletinin çocuklarını okul sıra
larında öMürtenlerle işbirliği yapmak milliyetçilik 
değildir» dedim. Söz bu, söylediğim söz bu. Bunu 
eğer bir adrese bağlı olarak söyleseydim, bir zarfın 
içerisine koysaydum, üzerine adres yazsaydım ve bu 
adres de Sayın Güner'in adresi olsaydı, o zaman 
Sayın Güner buraya çdup «Mektupla bana bunu 
yazmışsın» diye onu cevaplıyabilirdi. Ama görülü
yor ki, birtakım adresler yazmadan, birtakım belli 
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ikametgâhlar dahi saptamadan söylenen sözler bir-
tafcım insanları kolayca buluyor. Neden? Çünkü kan 
dökenler ve kan döktürenler, onların cinayet şebe
kelerini besleyenler kendilerini biliyorlar. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kendilerini.; bilen in
sanlarla bizim tartışma yapmaya niyetimiz yok. Biz 
bir şeyi, Türkiye'de bu Hükümetin yerine getirme
sini istiyoruz. O kan dökme kaynakları nerede olur
sa olsun, kurutulsun. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün anarşi, Türkiye'de 
görünen yanıyla, kitle hareketleri olarak görünen ya
nıyla bu Hükümet tarafından gerilettirilmiştir. (AP. 
sıralarından «Maşallah..» sesleri) Dikkat edin Adalet 
Partili arkadaşlarım, ama birtakım vur-kaç hareket
lerle kaynakları daha saptanamayan, fakat izlenen 
hareketler vardır ki, onların anarşik olayları devam 
ediyor. Bu Hükümet o kaynaklara da inecektir ve 
o kaynakları da bulacaktır. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — İyi teşhis koyar
sa. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, o bakımdan bizim dilimizde, bizim 
elimizde diken yok; arındırılacak tarafımız yok. 

Bir taraftan vuracaksınız, dökeceksiniz, saldıra
caksınız, kan döken cinayet şebekelerini koruyacak
sınız; bir taraftan da barış nutku, kardeşlik nutku 
çekeceksiniz; biz bunlara inanmıyoruz. 

Birtakım insanlar tarih içerisinde, geçmişte (iş
te, tarih sayfalarında onların yazılan var) böyle yap
mışlar, kan döktürme şebekelerini, cinayet şebekeleri
ni kurmuşlar; bir taraftan da barış nutuklan çek
mişler; sonra o ülkeye kaskatı kurşun gibi faşizmi 
getirip milyonlarca insanın kanına girmişler. Biz 
böyle oyunlara gelmeyeceğiz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Hitler taklitçile
ri. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Teşhis hata
sı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devanda) Değerli ar
kadaşlarım, biz burada konuşan Sayın Sözcünün 
söylediği gibi, bize yakışan hayvan aramıyoruz, bize 
yakışan insanlık özünü arıyoruz, biz ona koşuyoruz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun 
için o iftirasını, saldırganlığını kendi hayvanlarıyla 
baş başa bırakarak reddediyoruz. 
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MEHMET IRMAK (Çorum) — Size yakışan 
sosyalist enternasyonaldir. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim, saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uysal. 
Programımıza göre bütçe üzerindeki görüşmelere 

kaldığımız yerden devam etmek üzere, 18 . 2 . 1978 
Cumartesi günü saat lOjOCda toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,31 
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1 
BAŞKANLIĞIN GEN^L KURJÜLA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
X I . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-

- yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; 
C. Senatosu S. Sayısı : 730) (Dağıtma tarihi 15.2.1978) 

X 3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve .Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı : 731) (Dağıtma tarihi 15 . 2 . 1978) 

X 4. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 5. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ye Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla^ 
rı tezkereleri. (M. Meclisi: 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 6. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 

Mechsi : J/Ş6; C. Senatosu : J/539) (M. Meclisi Ş. 
Sayışı : 46; Ç. Senatosu S. Sayısı : 743) (pagana ta
rihi : 15.2.1978) 

X 7. — 1978 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu * 1/540) (M. Meclisi Ş. Sayısı : 23; C. Senatosu 
S. Sayısı': 744) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 8. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka-
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair ,C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64;, C. Senatp-
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. 
Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 9. — 1978 yılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ye Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; Ç 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Qağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 10. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; C. Sena
tosu : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
Ş. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X I I . — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka-* 
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S, Sa
yısı : 738) (Dağıtma tarihi : 15 , 2 . 1978) 

X 12. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Sena
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senato-* 
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1978) 



X 13. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruma dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C, Sena
tosu S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 14. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; G. Senatosu: 1/531) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı: 
735) (Dağıtma tarihi : 15.2,1978) 

X 15. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisli S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sa
yısı : 740) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 16, — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Balş: 

kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 B 1978) 

X 17. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri, (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/530) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu Ş. Sa
yısı : 734) (Dağitma tarihi : 15.2.1978) 

X 18. — 1978 yılı inönü Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su: 1/538) (M. Meclisli S. Sayısı: 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15.2,1978) 

X 19, — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M, Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı : 748) (Dağıtma tarihi : 15.2/1978) 

X 20. —'1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/70; C. 

Senatosu: 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı: 36; C. Se
natosu S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

X 21. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/72; C. 
Senatosu: 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 22. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/80; C. 
Senatosu: 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı: 38; C. Sena
tosu S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 15• . 2 . 1978) 

X 23. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/74; C. Senatosu: 1/547) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 39; C. Senatosu S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 
15 , 2 . 1978) 

X 24. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu: 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı: 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1978, 

X 25. — 1978 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ' 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/76; C. 
Senatosu: 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı: 41; C. Sena
tosu S. Sayısı: 753) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978>« 

X 26. — 1978 yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
bütçe ikanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu' 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi: 1/77; C. 
Senatosu: 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı: 42; C. Sena
tosu S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978)' 

X 27. — 1978 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/79; C. Senatosu: 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı: 
44; C. Senatosu S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi : 
1 5 , 2 . 1978) 



X 28. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/78; C. Senato
su: 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı: 43; C. Senatosu 
S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978; 

X 29. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı: 45; C. Senatosu S. 
Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK I§LER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 47 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu ile 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe 
Dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi: 1/52; C. Senatosu: 1/525) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 729) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6227-1/525 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 4 . 2.1978 gün ve 1/52-20 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1978 tarihli 31 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık 

«oyla kabul edilen 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 106 

Kabul : 79 
Ret : 27 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/52, C.S. : 1/525 15 ,2.1978 
Karar No. : 31 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1978 günlü, 31 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len 1978 mali yılı bütçe yasa tasarısında, değişiklik yapılan ve Komisyonumuzda yeniden görüşülen bölümler 
Maliye Bakanının da katıldığı Birleşimde, görüşüldü. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca; Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin* 

101-01-1.-001-110 
101 - 01 -. 1 - 001 - 140 • 
101 - 01 - 1 - 001 - 150 
101 - 01 - 1 - 001 -160 
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Harcama kalemlerinden toplam olarak gjl ,000 TL. ,öd.eneklerin düşürülerek, 
101 - 01 - 1 - 001 - 610 
ı-aı - oı -1 - ooı - 710 
Harcama kalemlerine aynı miktar ödeneğin konmasını; 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterlik kadro cetvellerinde 3 adet danışman, 3 adet uzman kadrolarının 

kaldırılması ve Sağlık İşleri Müdrarltiğürıde 'bulunan 1 a'det doktor, 2 adet lahoroant kadrolarının eklenmişi, 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin (R) işaretli cetveli 240 - Yurt dışı geçici görev yolluğu: Harcama formü
lündeki değişiklik aynen 'benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin taşıt cetvelinin 2 nci sırasındaki 3 adet Renault küçük tip binek otomo
bilin cetvele eklenmesi benimsenmemiştir. Bu nedenle 610 taşıt alımları karşılığı 510 OÛO lira düşülerek, 710 
harcama kalemine eklenmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesinin kadro cetvellerinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü içinde bulunan Basın Mü
şavirliği kadrolarının çıkarılması Komisyonumuzca benimsenmemiş ve eski hali muhafaza edilmiştir. 

Bütçe Müdürlüğü kadro cetvelinde yer alan bir adet sekreter kadrosunun çıkarıhnası Komisyonumuzca be
nimsenmemiş ve eski hali muhafaza edilmiştir. 

Kitaplık Müdürlüğü kadro cetvelinde yer alan bir adet Müdür Yardımcısı ve bir adet Kısım Amiri kadrola
rının çıkarılması Komisyonumuzca benimsenmemiş ve eski hali muhafaza edilmiştir. 

Daire Müdürlüğü kadro cetvelinde yer alan 7 adet hademe kadrosunun, 7 adet berber unvanları ve Ko
misyonumuzda ilave edilen 2 adet hademe kadrosunun ayakkabı boyacısı olarak unvan değişikliği benimsen
miştir., 

Millet Meclisi (R) cetvelinde Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen 140 - Sosyal Yardımlar, 
150 - Ek çalışma karşılıkları Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerinde paralellik sağlanması amacı 
ile yeniden düzenlenerek, 

240 - Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenerek benimsenmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesine ekli 2 sayılı kadro cetvelindeki 1 nci derecedeki kadrolardan 13 adet düşülerek 
1 sayılı cetvele eklenmesi benimsenmemiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 113-02-1-001-590 harcama kaleminden 2 000 000 lira ödene
ğin düşülerek 101-02-1-002-510 harcama kalemine eklenmesi, 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin 112-03-3^301-940 harcama kaleminden 10 000 000 lira ödeneğin, 112-03-2-001-
610 harcama kalemine eklenmesi benimsenmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 111-01-1-001-150 Me, 111-02-1-001-150 harcama kalemlerine ilkokul öğ
retmenlerine ek ders ücreti karşılığı olarak 1 625 765 600 lira ödenek verilmesi Komisyonumuzca kabul edil
miştir.. 

Bütçe kanun tasarısının 1 ve 2 nci maddeleri Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine yapılan eklentiler nedeni ile, 
1 nci madde 262 753 177 598, 2 nci madde 247 253 177 598 lira olarak saptanmıştır. 

Bütçe tasarısının, 33 ncü maddesinde belirtilen (R) cetvelinin 950 Sosyal transferler harcama kaleminin 
(K) fıkrasının (aa) paragrafının sonuna, Yabancı ülkelerdeki okullarda, ilkokul çağındaki Türlk öğrencilerine 
tahsis edilecek sınıflarda ortaya çıkacak kazalarla ilgili sigorta giderlerini karşılamak \ amacı ile «ve zorunlu 
sigorta» ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 51 nci maddesinin 2 (a) fıkrasında yapılan değişiklikle, ilkokul öğretmenlerine de ek ders ücreti 
verilmesi sağlanmıştır. Aynı maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrası ile (C) bendinin 2 nci fıkrasında yapılan deği
şiklikle üniversite öğretim üye ve yardımcılarının ikametgâh veya daimi görev yerlerinin dışında bulunan bir öğ
retim kurumunda ders vermeleri halinde söz konusu uzaklığın 300 ve daha aşağı km. olması halinde % 50, 
301 ve daha fazla bulunması halinde ise, j % 100 zamlı ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür. 

Tasarının (Ç) cetvelinde belirtilen ve özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık alan vatan
daşların söz konusu aylık tutarlarını günün koşullarına uydurmak amacı ile gösterge ve katsayı esası getirile 
mistir. 

M. MecüsS (S. Sayısı : 47) 
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Bbylece .getirilen bu esasa göre, kendileri için 300, dul eşleri için 200, yetim ve diğer yakınları için 100 ola
rak tespit edilen gösterge rakammın Devlet Memurlan aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak aylık miktarlarının ödenmesi tasarıya eklenen bir madde ile sağlanmış bulunmaktadır. 

Eklenen yeni madde ile, sonra gelen madde numarası değiştirilerek 87 nci madde 88, 88 nci madde 89 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyoruz. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 

Afyonkarahisar 
K. Karaağaçlıoğlu 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Denizli 
Muhalifim 

E. A. Şohoğlu 

tstanbul 
M. Tüzün 

Konya 
Y. Akıncı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
A< Köylüoğlu 

Sözcü 
tstanbul 

S. Korum 

Ankara 
S. Ataman 

Bolu 
N. Akmandor 

Erzincan 
İV. Unsal 

Kars 
D. Arash 

Konya 
Muhalifim 

Söz halkikım mahfuzdur. 
A. Menderes 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Tabii Üye 
S. Karaman 

Kâtip 
Trabzon 

E. V. Suîçmez 

Antalya 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Çakmakçı 

Bolu, 
Muhalifim 

M. Bayraktar 

Eskişehir 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Angı 

Zonguldak 
A. D. Yüce 

Kırklareli 
M. Dedeoğlu 

Niğde 
A. E. İleri 

Samsun 
J. E. Kılıçoğlu 

Tekirdağ 
N. llgün 

Adıyaman • 
Muhalifim 
A., Unsal 

Artvin 
M. Balta 

Bolu 
H., Karabörklü 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Konya 
M. Ab ay 

Ordu 
î. Gürsoy 

Siirt 
M N., Oktay 

Zonguldak 
A. Gürsoy 

' 

M, Meclisi (S^ Saynsı : 47) 
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Daire 
Kurum : 

CUMHURİYET SENATOSU 

K O D L A R 

S 
S4 

3 2 
:Oe. 

101 

0Q • 

At 

01 

Sİ 
I i s! 

A Ç I K L A M A 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

001 Üst yönetim ve araştırma 
100 PERSONEL !GİDERLERİ 
110, Aylıklar 
140 Sosyal yardımlar 
15Q Ek çalışma karşılıkları 
160 Tazminatlar ve ödüller 

001 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları 
600 MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK 

ONARIMLARI 
610 Taşıt alımları 
700 YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
710 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 

— 5 

CUMHURİYET 
Ö D E N E K C 

Harcama 
kalemi 

46 754 000 
23 222 0CÖ 

7 980 000 
5 207 000 
6 625 000 

20 000 
20 000 

28 561 000 
28 561 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

55 628 000 

28 581 000 

Ödenek Kesim 
türü (Alt program) 

84 269 000 
55 628 000 

28 581 000 

Bölüm 
(Program 

84 209 

M. Meclisli 





Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Sınıfı D. Unvanı Adet 

Gn. İ. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gn. I. 

Hz. 

Hz. 
Sağ. Hz. 

» 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
4 
5 

1 
1 
4 

Yar. Sağ. Hz. 6 
» 

Gn. I. 
» 

Hz. 
7 
9 

11 

Genel Sekreterlik 
Genel Sekreter 1 
Hukuk Müşaviri 1 
Danışman 1 
Danışman 1 
Danışman 1 
Uzman 1 
Uzman 1 
Uzman 1 
Raportör 1 
Raportör (Hukuk Mezunu) 3 
Raportör (Hukuk Mezunu) 1 

Sağlık işleri Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Müdürü 1 
Müşavir (Heküm) 1 
Eczacı 1 
Hemşire 1 
Sağlık Memuru 1 
Sekreter Daktilo 1 
Eczacı Kalfası 1 

Sınıfı 

Gn. İ. Hz. 
» 
» 
» 
» 

D. 

1 
1 
3 
4 
5 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Cumhuriyet Senatosunun değiştMşi 

Unvanı 

Genel Sekreterlik 
Genel Sekreter 
Hukuk Müşaviri 
Raportör 
Raportör (Hukuk Mezunu) 
Raportör (Hukuk Mezunu) 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Gn. İ. Hz. 1 Sağlık İşleri Müdürü 
Sağ. Hz. 1 Müşavir (Hekim) 

» 3 Doktor (Biyokimya Müt.) 
» 4 Eczacı 

Yar. Sağ. Hz. 6 Hemşire 
» 7 Sağlık Memuru 
» 7 Laborant (Biyokimya Teknisyeni) 

Gn. İ. Hz. 9 Sekreter Daktilo 
» 11 Eczacı Kalfası 

M. Meclisi (S. Sayısı : 47) 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

240 — ÜYELER YURT DIŞI GEÇlCl GÖREV YOLLUĞU : 
Üyelerin Assamble, Konferans ve Daimi komisyonlarma katılmalarına 
karşılık birlik gruplarımn Başkanları tarafmdan katılma zaruretini ifa
de eden belgeleri ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça takdir olunur. 

— 7 — 

CUMHURİYET SENATOSU 
R — CETVELİ 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

240 — YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Üyelerin Assamble, Konferans ve Komisyonlarma kaü 
olarak birlik gruplarımn Başkanları tarafmdan toplantı ta 
konularuun Başkanlığa bildirilmeleri kaydıyla giderleri 
ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Batı ülkeleri parlamento 
izleme ve inceleme yapmalarım sağlamak üzere bir progr 
yapılacak geçici görev yolluklarının bu kalemden ödenm 
lıkça takdir olunur. 

237 Saydı Kanun gereğince satın alınacak taşıt listesidi 
Sıra 
No. Adet Taşıtın cinsi Diferansiyel Kulla 

2 3 Renault küçük tip binek 
otomobili 4 X 2 Başkanlık 

Üyeleri 

Mi Meclisi İS.: Sayısı : 47) 
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(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Sınıfı D. Unvanı Adet 

Gn. t. 
» 
» 
» 
» 

Hz. 1 
3 
5 
7 
7 

Basın Müşaviri 
Basın ve Tanıtma Müşaviri 
Kısım Amiri 
Tercüman 
Daktilo 
Fotoğraf ve Fotokopi Memuru 

Bütçe Müdürlüğü 
» 8 Sekreter 1 

Kiiaphk Müdürlüğü 
» 2 Müdür Yardımcısı 3 
» 3 Kısım Amiri 2 
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MİLLET MECLİSİ 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

Sınıfı D. Unvanı 

Gn. t. Hz. 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
:» 
» 
» 
!» 

- 1 
1 
3 
3 
3 
8 
6 
6 
7 
8 

10 

özel Kalem Müdürlüğü 
Müdür 
Basın ve Tamtma Müşaviri 
Protokol Müşaviri 
Müdür Yardımcısı 
Kısım Amiri 
Memur (Dil Bilir) 
Sekreter (Dil Bilir) 
Sekreter (Sekreterlik Okulu Mezunu) 
Fotoğraf ve Fotokopi Memuru 
Daktilo 
Daktilo 

Bütçe Müdürlüğü 

» 
» 

Yrd. Hz. 
» 
» 
;» 
» 
:» 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
9 

11 

Kitaplık Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 
Kısım Amir] 

Berber 
Berber 
Berber 
Berber 
Berber 
Berber 

Daire Müdürlüğü 

M, Meclisi (S. Sayısı : 47) 





(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

R — CETVELİ 

140 — SOSYAL YARDIMLAR : 
Memurlara yapılacak yiyecek yardımı Başkanlık Divanınca tespit edi
len esaslara göre günlük 30 lira üzerinden bu kalemden ödenir. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞHJKLARI : 
Millet Meclisinin normal çalışma saatleri dışındaki çalışma özelliği 
dikkate alınarak personelin bir yıldaki fazla çalışmalarına karşılık ola
rak en az üç maaş tutarında ödeme yapılır. Ödemenin ne şekilde ya
pılacağına Başkanlık Divam karar verir. 
Millet Meclisi Emniyet mensuplarına da (Aydan aya almakta olduk
tan fazla çalışma ücreti hariç) iki aylık maaş tutarından aşağı olmamak 
kaydıyla toptan ödeme yapdır. 

MİLLET 
R — 

Cumhuriyet Senatosunun değişöfişi 

R — C E T V E H 

140 — SOSYAL YARDIMLAR : 
Memurlara yapılacak yiyecek yardımı Başkanlık Divanınca tespit 
lecek esaslara göre bu kalemden ödenir. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
Millet Meclisinin normal çalışma saatleri dışındaki çalışma öze 
dikkate alınarak, çalışma saatleri dışında görev yapmak durumu 
bulunan personelin bir yıldaki çalışmalarına karşıhk olarak üç a 
maaş tutarında ve Başkanlık Divanının tespit edeceği esaslara 
ödeme yapdır. 
Millet Meclisi Emniyet mensuplarına da (aydan aya almakta olduk 
fazla çalışma ücreti hariç) bir ayhk maaş tutarında ödeme yapdır. 

M, Meclisi 



mmmmmmm •Mi 



Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

ADALET BAKANLIĞI 
(1978 Mali Yılı Kadroları) 

(Hâkimlik ye Savcıbk mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan 
görevlerde bulunanlar için) 

1 — MERKEZ 
A — ADALET BAKANLIÖI 

Unvanı Sınıfı Derece Adet 

Müsteşar 
Müsteşar Muavini 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Genel Müdürlük 
Genel Müdürlük Başmuşavirliği 
Genel Müdürlük Müşavirliği 
Genel Müdürlük Müşavirliği 
Genel Müdürlük Başyardımcılığı 
Genel Müdürlük Yardımcılığı 
Adalet Müşavir Müfettişliği 
Adalet Başmüfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 

Hâkimlik 
S> 
» 
» 
I» 

» 
» 
» . 
» 
> 
.» 
C» 

> 
» 
» 
> 
» 

ve Savcılık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 

2 
3 
4 
5 
6 

1 
3 
1 
4 

(15 
49 

2 
4 
4 

11 
12 
24 

5 
2 
2 
2 
3 

Toplam 144 
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ADALET BAKANLIĞI 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

ADALET BAKANLIĞI 
(1978 Mali Yılı Kadroları) 

(Hâkimlik ve Savcıbk mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sa 
görevlerde bulunanlar için) 

1 — MERKEZ 
A — ADALET BAKANLIĞI 

Unvanı Smıfı l Dere 

Toplam 

Müsteşar 
Müsteşar Muavini 
Teftiş Kurulu Başkanhğı 
Genel Müdürlük 
Genel Müdürlük Başmuşavirliği 
Genel Müdürlük Müşavirliği 
Genel Müdürlük Müşavirliği 
Genel Müdürlük Başyardımcılığı 
Genel Müdürlük Yardımcılığı 
Adalet Müşavir Müfettişliği • 
Adalet Başmüfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 

Hâkimlik ve Savcılık 
» 
» 
» 
» 
T> 

» 
» 
» 
»< 
>y 

» 
»' 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 

2 
3 
4 
5 
6 

M, Meclisi (S, Sayısı : 47) 





Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

2 — MAHKEMELER : 
Sınıfı 

Hâkimlik ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ge 

Derece 

Savcılık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

del Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Adet 

2 551 
250 
320 
300 
440 
490 
400 
50O 

5 251 
216 

5 467 

1. Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 94 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrası ile 95 nci maddesi hükmü saklıdır. 

2. Kadrolar ilgililere 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 58 ve müteakip maddeleri 
hükümlerine göre terf ilerinde iktisap etmek kaydıyla dağıtılır. 

3. Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden sayılan görevlerde bulunanlarla terfi ede
ceklere ilgili kurulların karan ile ihtiyaç halinde genel kadrolardan tahsis ya
pılabilir. 
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ADALET BAKANLIĞI 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

2 — MAHKEMELER : 
Sınıfı 

Hâkimlik 
T> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve 

D 

SavcıÜk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

Genel Toplam 

i 
1. Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 94 

4 ncü fıkrası ile 95 nci maddesi hükmü saklıdır. 
2. Kadrolar ilgililere 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 58 ve müt 

hükümlerine göre terf ilerinde iktisap etmek kaydıyla dağıtılır. 
3. Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden sayılan görevlerde bulunan 

ceklere ilgili kurulların karan ile ihtiyaç halinde genel kadrola 
pılabilir. 

M< Meclîsi (S. Sayısı : 47) 





Daire 
Kurum 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

K O D L A R 

U 
113 

1 
m 

İd i" ti İâ A Ç I K L A M A 

02 

101 
02 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 

001 Yataklı tedavi kuramları 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
590 Diğer demıirlbaş alımları 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DESTEK HİZMETLERİ 

002 Donatım (Levazım) Bakım ve Onarım 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
510 Büro malzemeleri alımları 

SAĞLIK VE SOSYA 
Ö D E N E 

Harcama 
kalemi 

44 600 OAO) 
34 000 000 

{Bütçe Karma Konâsyommun kabul ettiği 

Madde 
(Faaliyet- Ödenek Kesim 

Proje) türü (Alt program) 

3203 863 0001 
2 693 215 OOÛ 

2 693 215 000 

B 
(Pr 

3708 
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Daire : 
Kurum : 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

ÇALIŞM 
Ö D E N 

K O D L A R (Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

i£ ı; o s 
K'os 
HM A Ç I K L A M A 

112 
03 

112 
•3 

301 

001 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
YURT İÇİ İSTİHDAMLA İLGİLİ HİZMETLER 

iş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım 
900 TRANSFERLER 
940 Mali transferler 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
YURT İÇİ İSTİHDAMLA İLGİLİ HİZMETLER 

îş ve işçi Bulma Kurumu yaitırımiarı 
600 MAKİNE TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 

Harcama 
kalemi 

164 822 000 
164 822 000 

Madde 
(Faaliyeti 

Proje) 

164 822 000 

Ödenek 
türü 

164 822 000 

Kesim 
(Alt program) 

182 813 000 

(P 

20 

Mi Mecli 
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Daire : 
Kurum : 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

MİLLİ EĞİT 
Ö D E N E 

K O D L A R 

SâJ 

pq!3 W w 

111 

•s 

Si 
t i "d <u 

°W2 

03 

si 
a es SCS MM A Ç I K L A M A 

01 

001 

02 

001 

TEMEL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GERÇEK
LEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
YÖNETİM HİZMETLERİ 

Yönetim hizmetleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
150 Ek çalışma karşılıkları 

TEMEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Temel eğitim ve öğretim hizmetleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
150 Ek çalışma karşılıkları 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
Harcama (Faaliyet -
kalemi Proje) 

356 585 000 
303 ,170 000 

511 000 

8 400 369 000 
7 756 204 000 

6 353 000 

Ödenek Kesim Böl 
türü (Alt program) (Prog 

10 505 4 
347 705 000 

356 585 000 

10 157 724 000 
8.400 369 000 

M< Meclîsi 





Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği 

1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge : 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağh (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (261 208 700 278) liralık ödenek verilmiştir. 

Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelde mevcut 
ödeneklerin % 5'i kesilmiştir. Bu hüküm katma bütçeli idareler hakkında da 
uygulanır. (Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçele
rinin RSMO programında yer alan ödenekleri hariç) 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (245 708 700 278) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Diğer Cetveller : 

MADDE 33. — 
Tasarının 33 ncü maddesi (R) iıaretli cetvelde yaprian değişiklikle kabul 

edilmiştir. 

Ek Ders Ücretleri : 

MADDE 51. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı 
maddesi (Söz konusu Kanunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili kurumlar 
itibarıyla Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyla) uyarınca eğitim ve 
öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye
leri ve diğsr personele saat başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azami mik
tarlar üzerinden ödenir. 

Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

1. a) Genel ve mesleki teknik yüksekokullarda öğre
tim görevlileri, öğretmen, doktoralı asistan, pra
tisyen hekim 80 100 

b) Teknik yüksekokulların teorik teknik ve endüst
riyel meslek dersi öğretmenleriyle, endüstriyel 
ateîye dersi öğretim görevlileri, 
Öğretmen, doktoralı asistan 
Doçent, uzman hekim 
Profesör 

100 
140 
175 

125 
175 
200 
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Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi 

1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Aynen. 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Aynen. 

Diğer Cetveller : 

MADDE 33. — Aynen. 

Ek Ders Ücretleri : 

MADDE 51. — Aynen. 

M, Meclisi (S, Sayısı -: 47) 



Sütçe ICarma Komisyonunun Kabul Ettiği 
Ders Saati Ücreti 

TT, 
Gündüz Gece 

2, a) Orta dereceli oku! ve kurslarda, yaygm eğitim 
ve okuma - yazma kurslarında ve gezici köy 
kurslarında görev verilenler 60 70 

b) Endüstriye! örgün ve yaygm öğretim yapan orta 
dereceli erkek ve kız teknik öğretim kurumların
da ateSye ve endüstriyel ders görevi verilen
ler ile fen lisesinde ve Anadolu liselerinde; 
Anadolu lisesi statüsündeki diğer liselerde ders 
görevi verilenler. (Tarım Bakanlığına bağlı orta 
dereceli okullar dahil) 60 70 

3. Kurumların elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili 
mesleki oku!, kurs ve hizmet içi eğitimlerde 
mesleki ve teknik eğâtim hizmetlerinde : 

a) Öğretmen ve öğretmen niteliğine haiz bulunan
lar İle kurum personeline 60 70 

b) Kuram dışından sağlanan uzman ve teknik per-
60 70 

c) (1) nci bentteki personele (1) nci bentte belirtilen 
miktarlar 

d) Sağlık kolejleri ve sağlık okuîlannda ders gö
revi verilenler 
Pratisyen bekim 80 100 
Uzman hekim 110 130 

4. Kadrosu lise ve deiîg! okullarda olup, gece öğre
nimi yapan yüksekokullarda ders okutan öğret
menlere (1) nci bentteki ücretler ödenir. 

5. Yay - Kur bünyesinde faaliyet gösteren açık 
ve yüksekokullarda bir kadro karşılığı görev 
alan asistan 75 
Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan 100 
Doçent 150 
Profesör 175 
Ücretle ders okutulan öğretim kurumlarında 
öğrciim üye ve yardımcılarının ikametgâhla
rının veya daimi görev yerlerinin bulunduğu ilin 
sınırlan dışmda olmak şartıyla : 
100 ve daha az km. uzaklıktaki kurumlarda 
% 50, 101 ve daha çok km. uzaklıktaki kurum
larda % 100 oranında zamlı ders ücreti ödenir. 
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Cumhuriyet Senatosunun Değiştirici 
Ders Saati Ücreti 

TL. 
Gündüz Gece 

M, Meclisi (S, Sayısı : 47) 
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Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği 

Ders Saati Ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

6. Her dereceli okullarda milli güvenlik bilgisi dersi 
okutan ve konferanslarını veren subaylara 40 50 

B) 926 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 31.7.1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilave edilen ek 4 ncü maddesi gereğince fiilen ek 
ders görevi verilenlere ders saati başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azami 
miktarlar üzerinden ödenir. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları özel ihtisas 
okulları, (NBC İstihbarat Okulu... gibi) ve Harp Okullarında ders görevi verilen 
Üniversite Personel Kanununa tabi öğretim üye ve öğretim üye yardımcıları ile 
öğretim görevlileri niteliği Üniversite Senatosunca kabul edilen asker ve sivil 
kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi verilerek öğretmen olarak görevlendiri-
ien askeri personele Üniversite Personel Kanununun değişik 14 ncü maddesine 
£Öre hesap edilecek miktar; (Öğretmen olarak görevlendirilenlere öğretim gö
revlisi gibi ücret ödenir.) 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, Astsubay Hazırlama okul
ları gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a 
sırasındaki miktar, 

C) 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 Sayıh Kanunla deği
şik 14 ncü maddesine göre ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır : 

1. Öğretim üye ve yardımcüarı ile, üniversite ve yüksekokullarda ders 
görevi verilen diğer personele sınav dönemlerinde her sınav dönemi için sınav 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabile
cekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya daimi görev 
yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak kaydıyle, 100 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 101 Km. ve daha fazla 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti öde
nir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan fa
kültelerde, ikinci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına, haftada sekiz saati 
geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre üniversite veya akademi senato kararma da
yanılarak verilir. Başka üniversite, akademi ve yüksek okullarda görev alma ha
linde öğretim üye ve yardım alarmın bağlı oldukları yükseköğretim kurumların
dan (Senato kararına istinaden) izin almaları şarttır. 
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Ders Saat 
TL 

Gündüz 

Us Meclisi (S, Sayısı : 47) 
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D) 1765 Saydı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1991 Sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinde kayıtlı ek ders ücreti hakkındaki hükümler, üniversite, aka
demi, gençlik ve spor akademileri ve 1472 saydı Kanunla üniversite ve akademi
lere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurumları dışından gelen öğretun üyesi, 
öğretim görevlisi ve asistanları ile Gençlik ve Spor Akademisinde görevli öğre
tim elemanları için de aynen uygulanır. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 87. — Bu Kanun 1 . 3 , 1978 tarilıinde yürürlüğe girer. 

MADDE 88. — Bu Kanunun, 
a) Kendi Meclîsleri ile ilgili hükümlerim Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet 

Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
c) Diğer hükümlerini MaHye Bakam, 
Yürütür. 

Cumhuriyet Senatosunun Değiştirici 

MADDE 87. — Aynen. 

MADDE 88. — Aynen. 

M, Meclisi (S. Sayış* t 47) 
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Bütçe Karma Komisyonunun Kabul ettiği 

çen yönetmelik hazırlanıp bilfiil uygulanması sağlanıncaya kadar 1977 
mali yılma kadar uygulandığı üzere, Devlet Memurlarının öğle yemeği 
için yapılacak bu yardımlar ilgili bakanlık ve kuruluşun yardim sandığı 
veya derneğine veya sendika yardımlaşma sandıklarına veya yemek ser
visi yönetim kurullarına ödemeler (Memurlara nakden verilmez) 
k) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderleri: 
aa) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderlerine ilişkin faa
liyetlerle ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ve yayın gider
leri ile fotoğraf, film, dublaj, sutitraj, ve plak yaptırma, satın alma ve 
yollama giderleri; yabancı memleket okullarında, ilkokul çağındaki 
Türk öğrencilerine tahsis edilen sınıflarda meydana gelecek hasar gi
derleri, 
bb) Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal 
ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk tarih 
ve kültürü ile ilgili tarihi ve bedii kıymeti haiz binalarda görevli öğret
men, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret ve yol 
giderleri, 
cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların 
bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve teftişi için 
görevlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri, 
dd) Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amacı ile fay
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve ya
bancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine yapılması uygun 
görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Tür
kiye'de tahsil ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma konusu 
ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının önceden 
yazılı muvafakati alınmak suretiyle alakalı diğer daire ve kurumlarca 
memleketimize davet olunacak kimselerin yolluk ve zaruri giderleri, 

gg) Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacı ile konferanslar, 
konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak* Türk 
sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve mem
leketimizi yurt dışında bihakkın temsil edebilecekleri sabit olan şahıs 
ve toplulukların yolluk ve ücretleri ve davet suretiyle yabancı memle
ketlere gitmeleri Dışişleri Bakanlığınca uygun görülecek profesör, öğ-
ertmen ve çeşitli sanat ve kültür kurumları mensuplarının davet edenler 
tarafından ödenmeyen yolluk ve zaruri giderleri; 
hh) Türic kültür ve sanatım tanıtmak üzere yabancı memleketlerde 
tertip olunacak sergi ve sanat gösterileri giderleri, 

ii) Dış memleketlerdeki ırkdaşlarımızın dini ve ahlaki bilgi ve görgü
lerinin geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarını takviye gayesiyle 
yapılacak giderler ve bu amaçla dış memleketlerdeki dini tesis ve te-

Cumhuriyet Senatosunun 

şekkıillere yapılarak yardımlar ve göndeıilecek veya mahallinden temin 
olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiyamların ücret ve yollukları, 
Bu kalemden karşılanır. 

A Y N E N 

M« Meclisi (S, Sayısı j 47) 
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Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği 

o) 1978 yaz aylarmda ülkemizde yapılacak, Dünya Okullararası Spor 
Yarışması «GYMNASlADE 78» in her türlü harcamaları, Maliye ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit edilecek şekil ve esas
lara göre (GYMNASlADE 78» organizasyon komitesince yapılır ve bu 
kalemden karşılanır 
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Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi 
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