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I. — CTÇEN HDUTANAK ÖZlKIt 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın'dan Ve Birleşime 
'ara verilse de çoğunluğun olması muhtemel gorül-
mddiğlinlden: 

12 . 2 . 1980 tarihi 41 nci Birleşimde alınan ka
rar gereğince, 16 Şulbalt 1980 Cumartesi günü saat 
10.00'da toplanılmak üzere Birleşime saat 15.28"de 
«on verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiili Çanakkale 
Memâuh Ekşi İrfan Binay 

DıVan Üyesi 
KütaJhya 

Nizamettin Çoban 

II. — «GELEN KÂĞITLAR 

15.2.1980 Cuma 

Raporlar 
1. — 1980 yılı Bütçe Kanonu Taisarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu1 Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasanisırida yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
<M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 
949) (Dağıtma tanühi : 14 , 2 . 1980) (GÜNDEME) 

2. — 1980 yılı Toprak-ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Büıtçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S, 
Sayısı : 4011; C. Senatosu S. Sayısı : 950) (Dağıt
ma taruni: 14 . 2 . 1980) (GÜNDEME) 

3. — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarı'sı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karm'a Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/3117; C. 
'Senatosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. 
Senatosu S. Sayası : 951) (Dağıtma tarü'hi : 14.2.1980) 
(GÜNDEME) 

4. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütiçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. MecM : 1/3*18; C. 
Senatosu : 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. 
Senatosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 
(GÜNDEME) 

5. — 1980 yılı Ankara Üniversiteli Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 
1980 yılı Ankara Ünliversiıtesi Bütçe Kanunu Tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karmıa Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatomu : 1/653) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953) 
(Dağıtma tarihli : 14 , 2 , 1980) (GÜNDEME) 

6. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi! Bütçe Kanu
nu Tasarisı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Idair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kanliilkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Sena
tosu : 1/654) (M. Meelsi S. Sayıisı : 405; C, Senato
su S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarM : 14 . 2 . 1980) 

•-(GÜNDEME) 
7. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversiteli Bütçe Kanu

nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/3*21; C. Sena
tosu : 1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senato
su S. Sayıisı : 955) (Dağıtma tarihli : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 

8. — 1980 yılı Bursa Ün'lversiiteli Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karm'a Komisyonu Raporuna dafir 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanhk-
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C, Senatosu : 
1/656) (M. Meclisi S. Sayıisı : 407; C. Senatosu S. Sa
yısı : 956) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 , 1980) (GÜN
DEME) 
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9. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversiteli Bültçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Kotmüsyonıu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komfeyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/3İ23; C. Sena
tosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Sena
tosu S. Sayısı : 957) (Dağıtana tarifti : 14 . 2 . 1980) 

'(GÜNDEME) 
10. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka

nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
'Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; C. Se
natosu : 1/658) (M. MeelM S. Sayısı : 409; C. Se-
tosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma tarihli : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDBME) 

11. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereden. (M. Meclisi : 1/325; C. Sena
tosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; C. Sena
tosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 

'(GÜNDEME) 

12. — 1980 yılı Ege Üniversfte'sli Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komlisyonu Raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 
1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Senatosu S. Sa
yısı : 960) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 4980) (GÜN
DEME) 

13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve 'Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 
1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Senatosu S. Sa
yısı : 961) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) (GÜN
DEME) 

14. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; C. Sena
tosu : 1/622) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; C. Senato
su S. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 

15. — 1980 yılı inönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. 'Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 
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16. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra-
paruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; C. 
Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 4İ5; C. Se
natosu S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 

17. — 1980 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve İBütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/3311; C. Sena
tosu : 1/665) ı(M. Meclisi S. Sayısı : 416; C. Sena
tosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 

18. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve İBütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/3312; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417; C Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1980) (GÜNDEME) 

19. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
©ütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. ı(M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; C. 
iSenâtoSu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDBME) 

20. — 1980 yılı Karadeniz Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Sena
tosu. S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 

211. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C. Se
natosu : 1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Sena
tosu S. Sayısı : 969) ı(Dağitma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDEME) 

22. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair € . Senatosu ve Bütçe K.arma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Sena
tosu : 1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Senato
su S. Sayısı : 970) l(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
(GÜNDBME) 
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23. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve IBütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/337; 
C. Senatosu : il/671) (M. Meclisi S, Sayısı : 422; 
C. 'Senatosu S. Sayısı : 971) ((Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) (GÜNDEME) 

24. — 1980 yılı İBeden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/338; C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sayısı : 
423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 
rl4 . 2 . 1980 (GÜNDEME) 

25. — 1980 yılı Devlet iHava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri. 
OM. Meclisi ": U/339; C. Senatosu : 1/673) (M. Mec
lisi S, Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 , 1980) (GÜNDEME) 

26. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlı'k Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Taisarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1980) (GÜNDEME) 

27. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
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Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341 ; C Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 
426; C. Senatosu IS. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 

14 . 2 . 1980) (GÜNDEME) 
28. — 1980 yılı ıPetrol İşleri Genel Müdürlüğü 

ıBütçe Kanunu Ta'sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. Se
natosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
((GÜNDEME) 

29. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu _ Raporuna idair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1980!) (GÜNDEME) 

30. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C. Se
natosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Sena
tosu S. Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
1(GÜNDEIME) 

31. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; C. Se
natosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. Sena
tosu iS. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1980) 
ı(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına : Saati : lflUDOı 

BAŞKAN : CsMt Kanaflaaş 

DİYAIN ÜYELERİ: Mustafa Gaza ki (DeıtkJi), Recep Özel (İstanbul) 
e 

BAŞKAN — Milldt MıeclisAnin 44 ncü Birieşinı'ini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın m'illdtvdkiflleri, ülkelerin dkô  
noimik ve sosyal sorunlarına bir yıll dilimli içinde ce
vap verecek bütçe kanunlarınım görüşmeleri yasama 
meclislerinin en büyük görevlerindendir. 

Hükümetler için bir program değerinde olan, rnec-
l'Mer için ise geniş anlamıyla bir dendfciim niteöiği ta
şıyan bültçe kanunlarının görüşmeleri ne denli dü
zenli ve kapsamlı olursa, ülkenin sosyal ve ekonomik 
gelişmesine o yi! ve ondan sonraki yıllardaki kaltkısı 
o ölçüde anlamlı olmaktadır. 

1980 mali yılı bütçesi üzerindöki görüşmekler ül-
kemüziin dkoniomik ve sosyal koşullarının değişik ve 
ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemle rastlamış buhı-
nuyor. Yüce Mecli's'knizJin, tüm üyeleriyle, bu olağan
üstü koşulların bilinci ve üstün bir memfekdtseverlik 
durgusu içimde 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarı^ 
'sini ele alacaklarından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Bütçe görüşmeleri Meclisimizde, Danışma Kuru
lunca kararlaştırilam ve Genel Kurulca kabul edilen 
«salslara uygun olarak yapılacaktır. 

Talsarı üzerindeki görüşmelerin ülkemiz ve ulusu
muz için faydalı ve hayırlı sonuçlar getirmesini ve ça-
ılışmaJlarımızın başarılı olmasını diliyorum. 

Çoğunluğumuz varldır. 
Bütçe Kanunu Tasarısı üzeriınddki görüşmelere baş

lıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerinde. 

(1) 400 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 949 
S. Sayılı C. Senatosu basmayazı, 3.2.1980 tarihli 
28 nci Birleşim C. Senatosu Tutanak Dergisine eklidir. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 400 Sıra Sayısı 
ile balsılıp sayın rriilletvelkil'lerine dağıtılmıştır. 

Raporun okunmamasını oylarımıza sunacağımı: 
Okunmasını kabul ©deriler... Bilmeyenler... Kabul edil-
memiş'tir. 

Bütçeyi Genel Kurula sunmak üzere Malliye Ba
lkanı Sayın İsmet Sezgin, buyurunuz. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Balkan, süneriiz 1,5 santur. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Sayın Başjkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, aziz ar
kadaşlar im; 

1980 mali yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun ta-
sarılları değerli inceleme ve dleştiırilerimize sunulmuş 
bulunmaktadır. 

30 Kasım 1979 tariMnde Hükümetim'izin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine göndermiş bulunduğu bütçe 
tasarıları üzierinide yapılan görüşmeler Bültçe Karma 
Komisyonunda 20 Ara'lılk 1979 tarihinde başlamış ve 
27 Ocak 1980 tarihinde sona ermiş;Çir. Bu zaman içe
risinde bütün bakanlıklarım ve kaltma bütçelli idarele
rin bütçe tasarıları tdkmik, mali, dkoniomik, siyasal ve 
toplumsal yönleriyle incelenmiş ve değeriemdirilllmişitir. 

Cumhuriyet Senatomuzda bütçe görüşmeleri 3 Şu-
'balt 1980 tarihinde başlamışş ve 12 Şübalt tarihinde 
sonuçla'ndırılmışitır. Bu süre içinde 1980 mali yılı 
bütçesi Cumıhuriydt Senatosu üyelerinin değerli eleş
tiri ve katkılarıyla geliş'fcirilmıiş ve dalha mülkemmel bir 
'hale getirilmiştir. Huzurlarınızda Cumhuriyet Senato
sunun değerli Başjkan ve üyeleriyle, Bütçe Karma 
Komisyonunun değerli Başkan ve üyelerinle bu çaflış-
ttialarınidan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz, Hükü
met olarak. 

30 KaSımı 1979 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunduğumuz 1980 mali yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanun tasarıları, konsolide bütçe olarak, 739,1 
ımi'Iyar lira ödenek kapsamaktaydı. Bütçe Karma Ko
misyonunda yapılan çalışmalar sonucu bu rakam 
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770,1" milyar lira olarak belirlenmiştir. Huzurlarınıza 
Ibu bütçe büyüklüğü ile çıkmış bulunuyoruz. 

Bildiğiniz gibi, hükümet programları doğrultusun
da toplumun ve ekonominin bekleyişlerine cevap ver
mek üzere düzenlenen bütcdler, ekonomik ve sosyal 
politikaların en ötkili birer aracı durumundadır. Kal
kınma planı ve yıllik programlar çerçevesinde bütçe-
terin dengeye sokulması, vergi gelirlerinin toplanma
sı, bütçe harcamalarının yapılması, ekonominin bütün 
göstergelerine olumlu veya ölum!suz etkilerde bulun-
malktadır. Günümüzlde ekonomik devlet anlayışı ka
dar ısosyal devlet anlayışı da önem arz etmektedir. 
Ekonomik göstergelerdeki bozuklukların giderilmesin-
ide, sosyal devletin görevlerinin yedine getirilmdsinde 
bütçelere çok önemli yapıcı, düzeltici ve düzenleyici 
ödevler verilmektedir. 

Türkiye 1980 yılına büyük ekonomik zorluklar 
içinde girmişiıir. Günlük yaşantımızda etkilerimi gör
düğümüz bu ekonomik sorunların önemli bir kısmı 
son 2 yılda uygulamaya konulmuş bulunan mali ve 
ökonomik politikalardaki tutarsızihiklar ve dengesizlik
lerden kaynaklanmıştır. 

1980 yılı başında ülkemizde milli gelir artış hızı
mın yavaşladığı, ödemeler dengesi zorluklarının devam 
ettiği, arz ve talep dengesinin kurulamadığı, enflas
yon hızının kösilemediği, enflasyonun vatandaşlarımız 
üzerinde yarattığı ağır baskıların giderilemediği ve özel-
likte alkaryalkıt ve enerji darboğazının aşılamadığı, üre-
(tiımde duraklamanın sürdüğü, işsizlik oranlarının azal-
»tılamadığı üzüntüyle gözlenmekte ve bunllar, çözümü 
Hükümetimize bırakılan önemli ekonomik ve toplum
sal anaproblemler, sorunlar olarak belirmektedir. 

1980 mali yılı konsolide bütçesinin takdimi ile il
gili bu konuşmamda, önce Türkiye'nin karşı karşıya 
Ibuluniduğu ökonomik sorunlara değinmek işitiyorum. 
Dâ ha sonra, dünya otonomisinddki 'son gelişmeler üze
rinde kısaca durmakta yarar görüyorum. 

Konsolide bütçenin özellikleri ve büyüklükleri ile 
ilgili bilgiler ile, 1979 mali yılına ait uygulama sonuç
larını daha sonraki bölümlerde sunacağım. Konuşma
mın son kısmında ise, Vergi gelirlerindeki gelişmeler ile 
'Kam'u İktisadi Kuruluşlarının çeşitli sorunlarına de
ğineceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Birinci Beş Yıllık 
Kalkınana Planı dönemimde Türluye'nin gayri safi 
miilli hâsılası ortalama % 6,6 oranımda artmıştı. 
İkinci Plan döneminde bu artış ortalaması % 7.1 
olmuş, üçüncü plan sonunda % 6.5 oranında art

mıştır. Kısaca, Türkiye, 1963 - 1977 yıllarını kapsa
yan 15 yıllık dönemde, kalkınma hızını devamlı sür 
dürebilen nadir ülkeler arasında yer almıştır. 

1977 - 1979 yıllarını kapsayan son 3 yılda, gayri 
safi milli hâsıla artış hızında önemli bir gerileme 
izlenmektedir. 1977 yılı sonunda kalkınma hızı % 4'e 
inmiş; 1978'de ı% 3.1'e, 1979'da % 1.7'ye düşmüş
tür. Diğer bir ifadeyle değerli arkadaşlarım, planlı 
dönemde, ilk defa 1979 yılında gayri safi milli hâ
sıladaki artış hızı % 1.7 gibi çok düşük rakama in
miş ve böylece ortalama % 2,5 olan nüfus artış hı
zının ilk kez altında kalmıştır. Dolayısıyla fert ba
şına düşen milli gelirde, hepimizin üzerinde uzun 
uzun düşünmemizi gerektiren belirgin bir gerileme 
meydana gelmiştir. Milli gelirdeki bu gerilemenin 
çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Sanayi kesimin
de enerji ve döviz yetersizlikleri, üretimde düşüklük
lere ve genel anlamda atıl kapasitelere sebep olmak
tadır. Tarım kesiminde ise zamanında sağlanama
yan bazı tarım girdileri üretim artış hızını yavaşlat
mış bulunmaktadır. İşçi ve işveren ilişkilerinde iki 
tarafı da memnun etmeyen gelişmeler, nedenleri üze
rinde ayrıca durmak istemediğim grevler, lokavtlar, 
kısaca iş barışının belli ölçülerde bozulması, sanayi 
üretimimizi düşürmüş bulunmaktadır. 

Gelir dağılımına gelince sayın üyeler; gelir dağı
lım araştırmaları ülkemizde aşırı refah ile aşırı yok
sulluğun yanyana bulunduğunu bir defa daha vur
gulamaktadır. Bu duruma devletin daha fazla seyirci 
kalmasını Hükümet olarak doğru bulmuyoruz. Hü
kümetimizin sosyal devlet anlayışı, vatandaşlarımızı, 
insanlık haysiyetine yaraşır bir gelir düzeyine çıkar
mayı hedef almıştır. Anayasamız Türkiye Cumhuri
yetini «sosyal bir hukuk devleti» diye tanımlamak
tadır. Sosyal devlet; çalışmak isteyen vatandaşa iş 
sağlayan, onlara yeterince iş güvenliği ve ücret te-
mjn edebilen, vatandaşın eğitimi ve sağlığı ile yakın
dan ilgilenen, emeklilik güvencesi verebilen ve fakir
lik, yoksulluk, çaresizlikle mücadelede azimli, servet 
ve gelir dengesizliklerini giderici, refahı her kesime 
ve özellikle alt tabanlara adalet üzere dağıtan bir 
devlet anlayışı demektir. Hükümet programında yer 
alan ve Anayasamızda da hudutları belirlenen sosyal 
devlet anlayışı işte budur. 

Bu anlayış çerçevesinde, bizden önceki iktidarın 
sadece sözde kalan ve vatandaşlarımıza sunulama-
yan pek çok sosyal devlet hizmeti bizim tarafımız
dan gerçekleştirilmektedir, gerçekleştirilecektir. 

1978 yılında ;% 52,6, 1979 yılında % 81,4 oran
larında enflasyon geçiren ülkemizde, 1979 - 1983 dö-

— 6 



M. Meclisi B : 44 16 . 2 . 1980 O : 1 

nemini kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının bütün rakamsal dengeleri, daha ilk yılda tu
tarsız ve anlamsız bir hale getirilmişti!. % 20 enflas
yon tahminlerine göre yapılan 1979 yılı programın
da yer alan kaynaklar ve harcamalar dengesi ise, bu 
denge içinde yer alan kamu ve özel kesimlere ait 
tüketim, tasarruf ve yatırım miktarları iç ve dış kay
nak bekleyişleri '% 81'i geçen enflasyon sebebiyle 
alt üst olmuştur. 

Bu durumda, üstelik Anayasamızın benimsediği 
karma ekonomik düzene rağmen, kamu kesimine 
ağırlık tanıyan ve onun ihtiyaçlarına göre hazırlan
dığı anlaşılan plan ve programın yeniden gözden ge
çirilmesi zorunluğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bugünkü ortamda Türk toplumu ürettiğinden faz
lasını tüketen bir duruma gelmiştir. Aşırı ölçüde tü
ketime alışmış toplumumuzu tasarrufa yönlendire
rek, tasarruf - yatırım dengesini yeniden kurmak zo
rundayız. Bu olumsuz sonuçlarda, son 2 yıl içinde 
kamu sektörüne daha fazla ağırlık verilmesi ve özel 
sektörün ihmal edilmesi rol oynamıştır. Nitekim, 
1978 yılında sabit sermaye yatırımlarının % 48,3'ü 
özel, 51,7's'i kamu yatırımları idi. 1979 yılında ise bu 
yatırımların 46,4'ü özel, 53,6'sı kamu yatırımları ola
rak ortaya çıkmıştır. 

Özetlemek gerekirse değerli arkadaşlarım, geçti
ğimiz 2 yılda görülen hızlı enflasyon ve enflasyon 
bekleyişleri, Türk ekonomisinde tasarruf eğilimini 
büyük ölçüde azaltmış, yatırımlarda önemli gerileme
ler ortaya çıkarmış ve milli gelir artış hızlarının 
ı% 3,1 ve i% 1,7 oranında kalması gibi istenilmeyen 
sonuçlar yaratmıştır. Milli geliri artırmada amacımız, 
Anayasamızdaki karma ekonomik düzen anlayışı 
içinde yatırımları ve üretimi geniş çapta teşvik etmek, 
yeterli döviz ve enerji girdilerini zamanında ve yete
rince sağlayarak mevcut atıl kapasiteleri gidermek, 
ağır sanayi yatırımlarını süratle bitirmek ve aranılan 
güven ortamını yeniden yaratarak halkımızın yatı
rımlara olan katkısını artırmaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; toplumumuz son 
yıllarda enerji sorununun büyüklüğü hakkında ye
terli ölçüde aydınlatılmamıştır. 1973 yılı sonunda 
OPEC ülkelerinin hampetrol fiyatlarına yaptıkları 
zamlar sonucu ortaya çıkan enerji sorunu gün geç
tikçe boyutlarını büyültmüş ve bugün ekonomimizi 
ve toplumumuzu etkileyen en ciddi bir sorun haline 
dönüşmüştür. 

1972 yılında varili 2.48 dolar olan hampetrol 1973 
Ekim ayında 3 dolara yükselmiştir, bu tarihe kadar 

petrol fiyatları istikrarlı bir seyir takip ettiğinden 
dünyada bir petrol sorunu ve enerji bunalımı mev
cut değildi. Hampetrol fiyatları 1974 Ocak ayında 
birden 11,65 dolara yükselmiştir. 1979 yılına kadar 
önemli bir artış olmamış, 1 Ocak 1979'da varili 13.34 
dolar olan petrol 1 Ocak 1980'de varili 24 dolar ile 
35 dolar arasında bir fiyatla satılmaya başlanmıştır, 
Gelecek aylarda ve yıllarda bu fiyatların daha da 
hızla artması beklenmektedir. 

Bugün petrol tüketiminin en az düzeye indiril
mesi, evlerde ve işyerlerinde daha tasarruflu ısınma 
yapılması, araç kullanımında sürat sınırlandırılmala-
rına uyulması, petrol yerine kömür ve diğer alterna
tif enerji kaynaklarından faydalanılması gibi tavsi
yelere uymak zorunluğu ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Türkiye'nin, 1970'lü yılların başında akaryakıt it
halatının toplam ihracatına oranı % 15 civarında 
iken, bu oran son yıllarda çok büyük boyutlara ulaş
mıştır. 1979'da petrol için yaptığımız ödemelerin he
men hemen bütün ihracatımıza karşılık olduğunu be
lirtmekte yarar görmekteyim. 

1980 yılına ait petrol faturasının, bugünkü fiyat
lara ve tüketim gelişmelerine göre, 3,5 milyar dola
ra yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Türk ekonomisinin, sanayi, tarım ve ulaştırma 
kesimleri olarak, en büyük sorununun petrole döviz 
sağlamak olduğu belirgin hale gelmiştir. Türk eko
nomisinin, OPEC ülkelerinin her gün değişen fiyat 
artışlarını artık karşılamaya tahammül gücünün kal
madığı ortadadır. 

Bu durumda Türk toplumuna aracılığınız ile şu 
önemli mesajımızı duyurmak istiyorum : 

Türkiye'de petrol ve enerji sorununun boyutları 
son derecede hızlı bir şekilde büyümektedir. Aşırı 
israfa kaçan petrol tüketimini önlemek, vatandaşla
rımızın yapacağı fedakârlıklarla mümkündür. Bun
ların, durumun ciddiyetinin bugünden bilinmesinde 
fayda görmekteyiz. Hükümetimiz, ülkemizin petrol 
ihtiyacının süratle karşılanması amacıyla petrol ara
malarında, ister yerli, ister yabancı olsun her türlü 
imkânın seferber edilmesini milli bir politika olarak 
tespit etmiş bulunmaktadır. 1979'da 300 milyon do
lar olan petrol faturası değerli arkadaşlarım, 1980 
yılında - şimdiki fiyatlar sabit kaldığı var sayıldığı 
takdirde - en az 3,5 milyar dolar olacaktır. Yani, 
6 yıl içerisinde 10 misli bir petrolde fiyat artışıyla, 
karşı karşıya bulunuyoruz* ^ 
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Bu nedenle, Türkiye her imkânı kullanarak kendi 
petrolünü bulmak zorundadır değerli arkadaşlarım. 

Bildiğiniz üzere, ülkemiz, son 5 yılda ödemeler 
dengesini sağlamada çok büyük zorluklarla karşılaş
mıştır. Her geçen gün bu zorlukların daha da büyük 
boyutlara ulaştığını ifade edebiürim. 

Ödemeler dengesi içinde en önemli kalemi dış ti
caret dengesi meydana getirmektedir, ithalat ve ihra
cat farkının doğan dış ticaret açıkları son 5 yılda 
15 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye bu büyük açığı 
kapatmak için bütün iç kaynaklarını zorlamış, ayrıca 
önemli ölçüde dış borçlanmalara girmiştir. 

1975 yılında dış ticaret açığı 3 338 milyon dolar
dı. 1976'da 3 169 000 000 dolar, 1974'te 4 043 000 000 
dolar, 1978'de 2 311 000 000 dolar dış ticaret açığı 
verilmiştir. 1979 yılı açığının, 2,7 milyar dolar ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda, Maliye Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı, dış ticaret açıklarının azaltılmasında ve 
ödemeler dengesinin sağlanmasında maalesef başarı
lı sonuçlar alamamışlardır. İhracatın teşviki için ge
tirilen bütün teşvik tedbirlerine ve son 2 yılda yapı
lan önemli oranlardaki devalüasyonlara rağmen ih
racat artırılamamış, ithal mallarına olan talep kesi-
lememiştir. 

Ödemeler dengesinin sağlanması ve vadesi gelen 
dış borç anapara ve faizlerinin ertelenmesi, geçen 
2 yıllık dönemde o dönem hükümetini en fazla uğ
raştıran konulardan birisi haline gelmiştir. 

1975 ve 1979 devresini kapsayan son 5 yıllık dö
nemde ihracatımız 1,5 milyar dolardan 2,5 milyar 
dolara doğru ağır bir gelişme içindedir, ihracatımız 
içinde tarım ürünlerinin payı ;% 60,5, sanayi ürün
lerinim payı ı% 37,3 maden ihracatının payı ise % 2,2 
oranlarında yer almaktadır. Bugün ihracatımızda 
hâlâ pamuk, tütün, fındık, üzüm gibi tarım ürünleri 
ilk sıraları işgal etmektedir. Son yıllarda tekstil en
düstrisi mamullerinin de büyük aşama yaptığını 
memnuniyetle izlemekteyiz. 

ihracatın teşviki ve bu yolla ödemeler dengesinin 
sağlanması gayesiyle, Mart 1978 ve Haziran 1979 ay
larında büyük oranlı 2 devalüosyon yapılmıştır. Do
lar kurları önce 19,50 liradan 25 liraya, sonra da 
47,10 liraya çıkarılmıştır. Buna rağmen ihracatta bir 
patlama değil, hızlı bir gelişme dahi görülememiştir. 

Yurt içindeki hızlı enflasyon, ihracatın gelişmesi
ni önlemekte, ihracata konu yapabileceğimiz mamul 
malların maliyetlerini ve fiyatlarını yükseltmekte, 
mallarımızın dış pazarlarda rekabet gücü azalmak

tadır. Yurt içindeki talebin aşırılığı yüzünden, üreti
len mallar yurt dışı pazarlar yerine iç pazara yönel
miş bulunmaktadır. 

Sanayimizin yapısı da dış pazarlara açılmak, on
lar için üretim yapmak üzere kurulamamıştır, ihra
catı teşvik tedbirleri eksik kalmış, bürokratik engel
ler aşılamamıştır. Ayrıca, devalüasyon kararlarının 
zamanında alınmaması, stoklar eritildikten sonra de
valüasyonlara karar verilmesi, iç pazarda her türlü 
malın hemen alıcı bulabilmesi, ihracatımızın gelişme
sini engellemiştir. 

ithalata gelince değerli arkadaşlarım; son yıllar
da ihracatımız ağır bir tempo içinde gelişme göster
diği halde, ithalat son derece hızlı bir gelişme için
dedir. 1970 yılında sadece 948 milyon dolar olan 
ithalat, 1975 yılında 4 739 000 000 dolara, 1976 yı
lında 5 129 000 000 dolara, 1977 yılında 5 milyar 
796 milyon dolara yükselmiştir. 1978 yılında 4 mil
yar 599 milyonluk, bir ithalat yapılmıştır. 1979 yılı 
ithalatının 5 milyar dolara ulaşacağı anlaşılmakta
dır. 

İthalatımızdaki bu hızlı büyüme, büyük ölçüde 
dünya hampetrol fiyatlarındaki devamlı yükselme
lerden etkilenmektedir. 

Ayrıca, sanayi kuruluşlarımızın hammadde ve 
aramallarında dışa bağlılıklarının devam etmesi, ta
rım girdilerinde ithal zorunluğunun olması ve her 
kesimde dış mal talebindeki önemli artışlar ithalat 
rakamlarının da sürekli büyümesine sebep sayılmak
tadır. 

işçi ve turizm gelirlerine gelince değerli üyeler; 
yurt dışında çalışan işçilerimizin gönderdikleri dö
vizler, 1976 yılında 983 milyon dolar, 1977'de 982 
milyon dolar, 1978'de 983 milyon dolar olmak üze
re hep aynı düzeyde kalmıştır. 

1979 yılının Nisan ve Mayıs aylarında uygula
nan katlı ve primli kurlar, bu getirilen bazı döviz ka
zandırıcı kambiyo tedbirleri sayesinde Mayıs ayın
daki 639 milyon dolarlık sıçrama ayrı tutulduğunda, 
bu yılın işçi döviz girişinin geçmiş yıllardaki seyrini 
devam ettirdiğini belirtmek mümkündür. 1979 yılın
da bu kaynaktan gelen döviz miktarı 1 milyar 700 
milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. 

işçi dövizlerinin yurt dışında serbest piyasayı 
besleyen bir durumdan çıkarılması ve yurda resmi 
kaynaklardan girmesinin sağlanması başlıca hedefle
rimiz arasındadır. 

Bunu gerçekleştirmek amacıyla 25 Ocak 1980 ta
rihinde yapılan devalüasyonla 1 Alman Markının 
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değeri 40 lira 49 kuruşa, 1 İsviçre Frangının değeri 
43 lira 64 kuruşa, 1 Hollanda Florininin değeri 36 
lira 66 kuruşa, 1 Belçika Frangının değeri 2 lira 37 
kuruşa yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Turizm gelirlerinde, alınan yurt dışı seyahat sınır
lanmaları nederiiyle son 2 yılda olumlu gelişmeler 
izlenmektedir. 1978 yılında turizm bilançosu 129 
milyon dolar fazlalık vermiştir. 1979 yılında bu faz
lalığın 250 milyon doları bulacağı tahmin edilmek
tedir. 

Ülkemizin geniş turizm potansiyeline sahip oldu
ğu bilindiğine göre, turizm yatırımları ve hizmetleri
nin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve 
bu yolla dış turizm gelirlerimizin artırılması için her 
türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

Para ve kredi hacmindeki büyümelere gelince, 
Meclisimizin değerli üyeleri; 1978 ve 1979 yıllarında 
başlıca para ve kredi göstergelerinde önemli likidite 
ihtiyacının çok üzerinde gelişmeler meydana gelmiş
tir. Bugün içinde yaşadığımız enflasyonist ortamın 
başlıca sebepleri arasında para arzı, emisyon, banka 
kredileri ve Merkez Bankası kredilerindeki artışları 
saymak mümkündür. 

Para arzı son 2 yılda % 107 oranında artarak, 
210 milyar liradan 436 milyar liraya ulaşmıştır. 

Para arzı ve emisyon artışlarına karşılık, özellik
le mevduatta ve buna bağlı olarak kredilerde aynı 
oranlarda bir büyüme izlenememektedir. Kısaca, pa
ra arzının tüketimi kamçıladığı, tasarrufu ve üretimi 
ise artırmadığı görülmektedir. 

Bu dönemde emisyon % 139 artarak 78 milyar 
liradan 186 milyar liraya çıkarılmıştır. Merkez Ban
kasının, emisyonunu, diğer bir ifadeyle kâğıt para 
basımını etkileyen başlıca faktörler arasında, Hazine 
kısa vadeli avanslarıyla, Hazine kefaletini haiz bo
nolar sayılabilir. Bunlar kamu kesimine açılan kredi
lerdir, biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. 

Ülkemizde son yıllardaki bütçe açıkları ve Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin finansman ihtiyaçları 
emisyon miktarını hızla büyütmüş ve bugün emisyon 
artışları enflasyonu besleyen en büyük kaynak hali
ne gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
ise sorumluluğunu unutmuşçasına büyük boyutlara 
ulaşan bu emisyon artışlarına âdeta seyirci kalmıştır. 

Son 2 yıl içinde mevduat % 86 artışla 213 milyar 
liradan 397 milyar liraya çıkmıştır. 

Bu dönemde şiddetini gittikçe artıran enflasyon, 
Türk toplumundaki tasarruf alışkanlıklarını azalt
mış ve toplumumuzu tüketim toplumu haline getir

miştir. Bugün toplumumuz ürettiğinden fazlasını tü
ketmekte, gelecek yıllardaki tasarruflarını dahi har
camaktadır. Enflasyonun yarattığı en kötü sonuç bu
dur. 

Son 2 yılda banka kredileri ise % 73 artmıştır. 
1977 Aralık ayı sonunda 231 milyar lira olan banka 
kredileri, 14 Aralık 1979 tarihinde 401 milyar lira
ya yükselmiştir. 

Banka kredilerinin % 36'sı dağıtım ve hizmet ko
nularına, '•% 26'sı sanayi ve madenciliğe, % 181 
tarıma, % 8'i konut ve inşaata, % 7'si dış ticaret ve 
turizm kesimlerine, % 5'i de küçük esnaf ve sanat
kârlara ayrılmıştır. 

Merkez Bankası kredilerine gelince değerli arka
daşlarım; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 
açtığı krediler 1978 ve 1979 yılları içinde 189 mil
yar liradan 383 milyar liraya yükselmiştir. 2 yıllık 
artış oranı!% 102'dir. 

Merkez Bankamız, haliıhazırtla saldece kamu kesi
mlini finanse eden bir kuruluş haîind'edlir. Ekonomi 
içlin gerekli diğer bütün merkez bankacılığı hizmetle
rini yerine getirmeyi unutmuş görünmektedir. 

Hazineye açılan avanslar son 2 yılda % 113 artış 
göstererek 45 milyar lliraldan 96 mlilyar liraya yüksel
miştir. Bütçe açıkları bü yolla kapatılmış, emisyon 
bu yüzden artmış, enflasyon hızı bu yüzden önlene
memiştin 

Hazine kefaletini haiz bonolar karşılığı çeşitli ka
mu kuruluşlarına ve Kamu İktisadı Teşebbüslerine 
açılan krediler de bu dönemde % 1'12 arltışla 81 mil
yar liiraidan 172 milyar liraya çıkmıştır. Bu artışlar, 
enflasyonun kaynaklarının en başlıcalarından birini 
oluşturmaktadır. 

Kısaca, TC Merkez Bankamız, bir yandan Hazine
nin, diğer yandan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
açıklarını kapatan bir finansman bankası haline dü
şürülmüştür. 

Türkiye ekonomisi ve toplumu, geç'tüğjinıiz 2 yıl 
içinde fiyat hareketleri yönünden en olumsuz geliş
meleri izlemek zorunda kalmıştır. 1977 yılı sonuna 
kadar dengede tutulabilen fiyatlar, 1978 ve 1979 yıl
larında patlama noktalarına varmış bulunmaktadır. 
Bu dönemde, toptan eşya fiyatları endeksleriyle ge
çinme ve tüketlidi endekslerinde vatandaşlarımızın ve 
ekonomirnıizin tahammül gücünü aşan ve büyük buna
lımlara sebep olan artışlar görülmüştür. 

1960 ve 1970 yılları arasında ekonom'idie enflas
yonist bir eğilim görülmüyordu. 1971 yılından iti
baren fiyatlar genel seviyesinde yükselmeler görül-
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müş, 1974 yılınlda ilk defa toptan eşya fiyatları orta- I 
lama endeksi % 29,9'a yükiselmiiştür. Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarda olduğu 1974 yılını takip elden 1975 
yılında toptan eşya fiyaitları endeksi ortalama artışı 
% 10,1'e indirilmiş, bu oran 197'6'da % 15,6'ya, 
1977'de % 24,!'e yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılına gelince, toptan 
eşya fiyatları endeksli çok hızlı bir artışla % 52,6'ya 
yükselmiş, 1979 yılında rekorunu yeniliyerek % 81,4'e 
çıkmıştır. Son 2 yılda fiyatlar, Cumhuriyet tarihimizin 
en yüksek enflasyon oranlarını belirleyen düzeylere I 
varmış bulunmaktadır.. 

Geçen 2 yıl içinde, uygulamaya konulmuş «(Enflas
yon içinde kalkınma» felsefesinin iflas ettüğjine hep bir
likte şahti't olmuş bulunuyoruz. 14 Ekim 1979 se
çimleri bunu açık ve seçik olarak ortaya koymuştur. 
Türk toplumu, bütün gelir kesimleriyle enflasyon 
(içinde yaşamını sürdürmek isltememekte ve bunu oy
larıyla beyan etmektedir. 

Bu durumda Devle'tÜn en önemli görevinin fiyat 
anarşisinli durdurmak olduğu anlaşılmaktadır açıkça. 
Sunmuş olduğumuz 1980 bütçesi, anti - enıflasyonist 
ibir düşünce içinde hazırlanmıştır. Buna ek olarak 
enflasyonun tahribine uğrayan tasarruf ve yatırım, 
para ve kredi, vergi ve harcama, döviz ve dış ticaret, 
faiz ve fiyat politikaları, bütçedeki anlayışımıza uy
gun şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

Son 24 aylık dönemde toptan eşya fiyatları endeksi, 
Aralık 1977 sonundaki 585 puandan, Aralık 1979 so
nundaki 1 578 puana çıkmıştır. Artış oranı % 170'tir. 
Yinle bu 2 yıllık dönemde Ankara geçinme endeksinde I 
!% 161, İstanbul gedinme endekslinde % 180 artışlar 
meydana gelmişitlir. 

Fiyatlardaki bu artışlardan, özellikle dar ve sabi 
gelirli Vatandaşların en fazla etkilendikleri görülmek
tedir. Tüketici endeksler içinde yer alan gıda, konut, 
ev ve giyim eşyaları, sağlık ulaştırma, kültür ve eğlen
ce giderlerinde önemli artışlar olmuştur. Geçinme 
'endeksleri içinde yer alan aynı mahiyetteki malarda 
da büyük fiyat artışları izlenmektedir. 

Enflasyonun sebepleri üzerinde kısaca durmak is
tiyorum Meclislimizin değerli üyeleri. 

1978 ve 1979 yıllarında görülen fliyat artışlarının 
sebepleri ve yarattığı sonuçlar bellidir. Bu dönemde 
talep çok hızlı bir şekillide artırıldığı halde, üretim hız
la gieliştirilememiştir. Dövliz ve enerji darboğazları 
sanayi mallar^ üretn-mıinde azaltmalar yaratmıştır. İma
lat sanayiinde fiyatlar yılda 2 - 3 defa artırıldığı hal
de iç talep kesilememiş, kısıitlanamamış'tır. 1973 yılın- j 
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dan beri yapılan fiyat kontrol çalışmaları da son 2 
yılda gerçekten tesirsiz ve anlamsız kalmıştır. Üstelik 
vergiye dönüşmeyen kârlar meydana getirmiş, kıtlık 
rantları meydana getirmiştir. 

Bu dönemde, toplumun bazı kesimlerine hızlı ve 
önemlli gelir transferleri yapılmışta. Tasarruf meyli 
çok düşük olan bu kesimler, hemen bütün gelirlerim 
tuk etlim harcamalarına yöneltmiiş'lferdir. Ayrıca, piya
saya ihtiyacın çok üzerinde para akımları olmuştur; 
genellikle vergi dışında kalan bu gelirler ekonomimizi 
olumsuz yönde etkiemliş, ürettim ve tüketim denge
lerini bozmuştur. 

Yatırımlardaki gecikmeler ve altyapı yetersizlikle-
ririim giderilmesi çalışmaları enflasyon baskısını artır
mıştır. Yeni yatırımların üretime geÇmesindekli ge
cikmeler yanında, mevcut yatırımlarda enerji ve dö
viz yetersizliklerine bağlı olarak atıl kapasiteler gö
rülmüştür. 

Para - kredi politikalarında yapılmış bulunan ha
talar, enflasyonun başlıca sidbepleri aralsında sayıl
maktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 
Hazineye ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine açtığı 
avans ve krediler iade edilmemiş, emisyon artışla
rının ekonomide olumsuz etkileri görülmüştür. Sön 
yıllarda bütçelerin aşırı şekilde büyüyen açıklan ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman ihtiyaçları 
enflasyonu kamçılamıştır. 

Banka kredilerinin ürerken tarım ve sanayi ya
tırımları yerine, spekülatif kazançlara yönlenmesi, 
ticari faaliyetleri ve tüketimi tahrik etmesi enflasyo
nu etkilemiştir. 

Bu dönemde maliye politikasunda önemli gecikme
ler olmuş, vergi gelirleri artırılamalmış, bütçe açık
ları büyümüştür. 1977 mali yılı sonunda bütçe açığı 
35 milyar liraya, 1978 mali yılı sonunda 20 miyar 
lira'ya ulaşmış Ve bütün bu açıklar Merkez Bankası 
emisyon artışlarıyla kapatılmıştır. 

Diğer taraftan, 1978 yılı Mart ayı ile 1979 yılı 
Haziran ayında yapılan devalüasyonlar, ithal mal
ları fiyatlarında süratli ve devamlı artışlar meydana 
ıgeinirmişjbir. Bu büyük operasyonlara girişen bizden 
önceki Hükümet, devalüasyonlarla birlikte alınması 
gereken istikrar tedbirlerini zamanında ve yeterince 
gerçekleştirem!em»iştir- Ayrıca, halkın devalüasyon 
ve enflasyon bekleyişlerini kıracak atmosfer de ya
ratamamıştır. 

Kısaca, her devalüasyon yeni devalüasyon bek
leyişlerine sebep olmuş, devalüasyonlar fiyat artış
larında önemli etkenler aralsına girmiştir. Bu ara-
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da, OFEC ülkelerinin ham petrol fiyatlarına yap
tıkları zamlar ekonominin bütün kesimlerimde mai
yet ve hizmetleri devamlı şekilde artırmış gelişmiş ve 
sanayileşmiş ülkeler, OPEC zamlarını kendi ihraç 
ürünlerine rahatlıkla yansıtabilmişler ve Türkiye, it
hal efctiiği hammadde ve ara malları ile, makine ve 
teçhizat yolu ile gelen enflasyonun olumisuz sonuç
larına katlanmak zorunda kalmıştır. 

Bu arada önemli gördüğümüz bir hususu müsaa
delerinizle arz etmek istiyorum: 

Dizden önceki Hükümet, enflasyona yanlış teş
hisler getirmiştir, tedalvi için de önemlü gayretler 
sarf etmernliŞfeir. Türk toplumunun enflasyon karşı
sında ezildiğini birçok değerli vasfını yMrdiğUni bil
diği Ve gördüğü halde enflasyonu önlemek için ciddi 
çabalar göstermemiştir. 

Toplumun ve ekonominin hiçbir kesimli enflasyon 
içinde yaşamaktan hoşnut görünmemektedir. Genel 
olarak tüccar ve sanayicimiz spekülasyondan, stok 
mal biriktirmeden, aşırı fiyatlarla satışlardan, ser
best piyasadan döviz ve kredi sağlamaktan memnun 
görülmemektedir. Tarım üretidisi, tarım aletleri, güb
re, ilaç gilbi ihtiyaçlarını çok yüksek fiyatlarla almak
tan şikâyetçidir. Ulaştırma kesimli, benzin, mazot ve 
yadök parça yokluğu ve fiyat yüksekliğimden etkilen-
rnliştir. işçiler ve işverenler fiyat yüksekliğimden şikâ
yet etmekte, toplusözleşmelerden devamlı olarak şikâ
yet etmektedirler. Memurlarımızın maaş ve yanöde-
m'eleri, enflasyonun artışlarını telafi edememiştir. 

Bu arada, enflasyonun ağır baskısı altında kalan iş
sizler, emekliler, dar gelirli vatandaşlar, küçük esnaf 
ve çiftçiler ezilmişlerdir. Bütün toplum, her gün deği
şen ve artan fiyatlardan şfikâyetçidlir; yokluklar ve 
kuyruklardan endişelidir, enflasyonun devamı halinde 
sosyal patlamaların ortaya çıkabileceğimi düşünmek
tedir. Enflasyonun, bütün kötülüklerinin kaynağı ol
duğunu Türk toplumu bilmekte ve bunun önlenmesini' 
istemektedir. Enflasyonun, tasarruflar, yatırımlar, üre
tim ve tüketim, sanayii kapasiteleri, gelir dağılımı üze
rinde yarattığı bütün bu olumsuz etkilerin giderilme
si, Devletin, yöneticilerin başta gelen görevleri ara
sında sayılmalıdır. 

İzninizle, enflasyonla mücadelede uygulamaya koy
mayı düşündüğümüz bazı mali ve ekonomik politika
lara da kısaca temas etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce "Devlet büt
çesinin sağlıklı kaynaklara dayandırılması gerekmek
tedir. 1980 Bütçesi uygulamasında açık finansmana yer 
verilmeyecek, emisyona başvurulmayacak ve bütçe 
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| denk olarak kapatılacaktır. Vergi adaletini sağlamak 
üzere hazırladığımız kanun tasarısını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimin değerli incelemelerine sunmak üze
reyiz. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin açıklarının kapatıl
ması ve finansman gereğinin kendi kaynaklarıyla gi
derilebilmesi için gerçekçi fiyat uygulamalarına "gidil
miştir ve gidilecektir. Biz, ücretlerin, kârların, fiyat
ların ve rantların dondurulmasını düşünmemekteyiz. 

I Ekonomide herkes üretime katkısı ölçüsünde payını 
alacaktır, işçi ücretlerindeki artışların, enflasyonu te
lafi edecek düzeyde tutulması ve prodüktivite artış
larıyla orantılı olmasına çalışılacaktır. Talepteki hızlı 
artışların enflasyonu teşvik ve tahrik etftüği bilindiğine 
'göre, ekonomide kesimler arası dengenin sağlanması
na özlen gösterilecektir. 

Bu arada, üretim artışlarına katkıikrı ölçüsünde 
ciğer kesimlerde de düzenlemeler yapılacaktır. Destek
leme alımlarında dünya pazarları fiyatları ve tarım 
kesiminin korunması ilkelerine uyulacaktır. Taldbin 
tahriki yerine üretlim artışlarının sağlanması ve üre
tim için gerekli tedbirlerin alınması başlıca hedefimiz 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, istihdama gelince : Türki
ye'mizin nüfusu her yıl % 2,5 oranında net artış gös
termektedir. Diğer bir deyimle, nüfusumuz her yıl 1 
milyon kişi artmaktadır. 1980 başında 45 milyona 
yaklaşan nüfusumuz ile her yıl buna katılan 1 mil
yon genç vatandaşımız, Devletten eğitim ve şartları
nın iyileştMJmesÜne ek olarak yeni iş imkânları yara-
tıhnasını da istemektedir. Oysa, bugün bile ülkemizde 
çalışabilen nüfusun 2 300 000 kişisi açık işsiz duru
mundadır. Açık işsiz, gizli işsiz mevsimlik işsiz ve 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza ülkemiz içinde 
iş imkânı sağlanması, sosyal devlet anlayışımızın bir 
icabıdır, 

işsizlik sorununun çözümü, Türkiye'nin sanayileş-
mesiyle sımsıkı bağlıdır; ancak, bu önemli ve adil so
runun çözümü, kalkınma planlarında belirtildiği üze
re ülkemizin sanayileşme sürecinin sonuna bırakıla
maz, bırakılmamalıdır. 

Ekonomik durumunun genel değerlendirilmesi ve 
son alınan tedbirler üzerinde de kısaca durmak isti
yorum sayın üyeler., 

Buraya kadar verdiğim bilgilerle, son 2 yılın eko
nomik durumunun genel bir değerlendirmesini yap
mış bulunmaktayım. Kısaca belirtmek gerekirse Yüce 
Meclisimlizin değerli üyeleri, bu dönemde milli gelir 

I artış hızı gerilemiştir; ödemeler dengesi sağlanama-

II — 
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mış, dış ticaret açıkları giderilememiş, döviz sorunu 
çözülememiştir; enflasyon hızı halikımızın tahammül 
gücünü, hududunu aşmıştır; pahalılığın yanında kara
borsa ve spekülasyonlar, yokluklar ve kuyruklar almış 
yürümüştür; Devlet hizmetlerinde ağırlık, bezginlik 
ve iîglisizlik belirgin haile gelmiştir; tasarruflar ve Tür
kiye'nin geleceğinin teminatı olan yatırımlar azalmış
tır; üretim ile tükettim arasındaki denge bozulmuş ve 
yeterli üretim artışı sağlanamadığından dengeli bir 
paylaşım yapılamayacağı anlaşılmıştır; işslizliikil'e mü
cadele için gayret gösterilememiştir; dış dünya ile 
olan ekonomik ilişiklerimizde soğuk dönemler meyda
na gelmiştir; her kesimde Devlete ve Devletin verdiği 
(sözlere güvensizlik görülmüş, hukuk devletline olan 
güven sarsılmıştır; dkönoıriik politikaların tespit ve 
uygulanmasında dengesizlikler, tutarsızlıklar ve ge-
dikmeler olduğu izlenmiş, Anayasamızda belirlenen 
karma ekomo'mti'k düzenden sapmalar müşhafoede edil
miştir; enflasyon içinde gelişme politikası ve felsefie-
sinlin iflas ettiği, bir defa daha ispat edilmiştir. 

•işte bu olumsuzluklar tablosu -biz!i 24 Ocak 1980 
günü aldığımız, daha doğrusu almak zorunda bıra
kıldığımız tedbirlere götürmüştür. 

Meclisimizin Sayın Başkanı, sayın milletvekilleri; 
1974 yılında ortaya çıkan petrol krizinin, dkonoimirni-
zin karşı karşıya bulunduğu döviz darboğazını yara
tan en önemli etken olduğu tartışma götürmez bir ger-
çektiir. Ancak, ekonomik sorunlarımızın bugünkü bo
yutlara ulaşmasında geçmiş 2 yılda iktidarda bulunan 
zihniyetlerin de büyük sorumluluk payı • bulunmakta
dır. Bu devrede sorunlar küçük boyutlardayken gidte-
rilmesıine çalışılmamış, gecikmeyle alınan tedbirlede 
cesaretsiz ve kısa vadeli davranılmış, hatta ekonomik 
sorunlarla ilgili politikalar devamlı olarak bir siyasi 
polemik ve demagoji konusu haline getirilmiştir. 

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu bu durum 
ve önceki Hükümetin içte ve dışta güven duygusunu 
zedeleyen kararsız ve hatalı politikaları, Hükümetimi
zi bir dizi çok önemli tedbirleri vakit geçirmeden al
maya mecbur etmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi, bü
yük bir sürat ve cesaretle alınan ekonomik tedbirler 
25 Ocak 1980 günü Resmi Gazetede yayınlanmış bu-
lunmaktadıı'. 

'Bu tedbirleri dört anagrupta toplamak mümkün-
düı' i 

Birincisi, ekonomik koordinasyon ve teşkilatlanma 
politikası, 
, ikincisi, döviz kuru politikası ve bu politikaya pa

ralel bir kambiyo rejimi 
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Üçüncüsü, genel fiyat politikası, 
Dördüncüsü, yabancı sermaye ve petrol politikası. 
İBu politikalarla ilgili detaylar çeşitli basın top

lantılarında defaatle açıklanldığı içlin, bendemiz yalnız 
önemli gördüğüm bazı hususlan işaret etmekle yeti-
nleeeğim1 

Kur politikamızda Türk parasının değeri Amerika 
Birleşik Devletleri dolarına göre yeniden tarif edilmiş, 
eskiden uygulanan katlı kur polilikası terk edilerek, 
gübre ve gübre hanım alddeleriyle zirai ilaç hammaddle-
lerii ithalatı dışımda dövizler için paırite, 1 ABD dola
rı ;= 70 TL. olarak kabul edilmiştir. 

Bu kurla ihracat teşvik olunurken bazı tarımsal 
liıhraç ürünlerimiz prim sistemine bağlanmış ve bu 
primlerden oluşan fonun tarımsal girdilerin sübvan
siyonu ve üreticilerin fiyat harekelerinden korunma
sıyla ihracata dönük yatırımların finansmanı ve ihra
cat sigortasında kullanılması öngörülmüştür, 

Ayrıca, ithalde alınan Damga Vergisi oram % 25' 
ten % Ve indirilerek dolar kurunun 70 liraya yüksel
tilmesinin yatırım ve sanayi girdileri üzerinde yara
tacağı olumsuz etkiler kısmen hafifletilmeye çalışıl
mıştır. 

İhracatı teşvik kararnamesiyle ihracatı daha et-
!k'n bir şekilde teşvik edecek yeni imkânlar gdtüril-
miştir. Özellikle, ihracatçılarla ilgili Türk Parasının 
Kıyrnıeiinii Koruma Kanununa ilişkin karar ve teb-
liğlerddki bazı kayıtlayıcı hükümler hafifletilmiştir. 

Özet olarak sayın arkadaşlar, alınan bu önlemler
le ekonomij'riin sağlıklı işlemesi içlin ilk hız verilecek 
ve ekonomide sağlanan iyileşme çok yakından takip 
olunarak bu iyileşmenin hızlandırılması için gerekli 
tedbirler hemen uygulamaya getirilecektir. 

Bu arada, piyasada maliyet ilişkisine dayanma
yan haksız fiyat artışları yapan firmalar çok yakın
dan lizlenmdklte ve bu hareketler eldeki her türlü ya
sal ve idari imkânlarımızla önlenecektir. 

Fiyalt politikasındaki hedefimiz, piyasa ekonomisi 
şartlarına uymayı sağlayacak düzenlemeleri gdtirmek-
Ijir.- Bu amaçla, Fiyat Kontrol Komitesi kaldırılmış, 
440 sayılı Kaniuna göre tesp'it edilen temel mal ve 
hizmetler listesi daraltılmış, Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin ürettikleri mal ve hizmetlerde sübvansiyon
lar kaldırılmış, gerçek maliyet ve fıyait uygulamalarına 
geçilmiş, bu kuruluşların enflasyon ile finansmanına 
ve piyasada doğmuş bulunan ikili fiyat uygulamalarına 
son verilmiştir. 

Geçen 2 yıl içinde uygulaman hatalı ekonomik 
ve mail politikalar iç piyasada önemli miktarlara va
ran kıtlık rantları doğurmuştur. Üstelik, iddiaların 
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akaine geçen 2 yılda bu rantlar kamu sektöründe de
ğil, bir kı'sıtm aracı ve stokçu zümresinin elinde bıra
kılmıştır. Tüketici, ilan edilen değil,. stokçuların em
poze etltliği yüksek fiyattan bu malları almış ve bu 
fiyatlar fatura ve defterlere geçirilmediği için Dev
let de gerçek vergisini alamamıştır. 

Şimdi yapılan, ilk başta, kıtlık rantının oluşmaya
cağı bir ortamın yaratılması hareketidir. Eğer her şe
ye rağmen, ekonomide kıtlık rantı doğarsa bunları 
üretidisinl'm dünde bırakmak ve Devlet Hazinesinin bu 
rantlardan yararlanmasını sağlamak en akılcı ve en 
gerçekçi bir yoldur. Biz de bunu yaptık. 

Yabancı sermaye ve petrol politikasında anafii-
k'ir yabancı sermayenin yatınım yapabileceği alanla
rın genişletilmesi ve Türkiye'min petrol lilıtılyacının 
süratle karşılanabilmesi amacıyla petrol aramaların
da yerli ve yabancı yatırımlara daha geniş imkân
lar tanınmasıdır. 

«Türkiye ekonomisinin yönetiminin, iç ve dış ser
maye- çevrelerinin dileğine bırakıldığı» gibi iddialar 
da çdk tutarsız ve gerçek dışı iddialardır, ispat da 
ddilmemİşltir, edilmösi de mümkün değildir. 

Bütün dünya, Doğu ve Batı, Tarafsızlar Bloku 
ffle yabancı sermayenin daha çdk nasıl çekileceğini, bu 
Sermayeden daha çok nasıl yararlanalbileceğinli düşün
mektedir. Biz/de ise yabancı sermayeyi kötüleme kam
panyası, siyasi ve idari kadroların yabancı sermaye
den yararlanma konusunda verecekleri kararlar için 
'bir güvensizl'ik, bir tereddüt ortamı yaratmış ve bu 
ortamın devanı etmösliınli sağlamaya matuf hareket
lerden hâlâ Vazgeçilememiştir. 

Bu tutum ne ekonomi ilmine, ne de siyaset ve 
Üdare sanatına uyan bir tutum değildir değerli arka
daşlarım. Ekonomik kaynaklar yalnız yurt içinde 
değil, tüm dünya ele alındığında da, b'ilüyorsunuz, kıt
tır. Günümüzde kıt kaynaklardan ayrım yapmadan 
faydalanma, onlardan azami faydayı sağlama ve 
bunu ülkelerarası rekabet ortamı içinde gerçekleştirme 
'kalkınmasının, gelişmenin, refaha kavuşmanın tefc-
şaritı haline gelmiştir. 

/BAŞKAN — Sayın Balkan, bir hatırlatma yapmak 
işitiyorum: Bu tempo ile gotiğiniz takdirde sürenizi 
yarım saat aşma ihtimaliniz belirmiştir, ona göre 
konuşmanızı ayarlamanızı rica ediyorum. 

Buyurun. 
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Sayın milldtvdkillerfı, bar diğer yönüyle 25 Ocak 
Daribinde alman kararları, ekonomiyi tekrar sıhhate 
'kavuşturmanın ilk adımı olarak görmek gerekir. Özel
likle vergilendirme alanında devam edecek olan dü-

| zenlemelerle dkonominin bozulan makro dengeleri 
belli bir seviyede yenliden tesis edilecektir. Bozulan 

I piyasa şartları, nisp'i fiyat dengeleri yemden kurula-
I çaktır. Devlettin ekonomi içindeki etkin rolü eskisin© 
I göre daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Dev-
I let, koordinasyon ve karar bütünlüğü içinde, yuka-
I rodan kontrol yoluyla ekonominin makro dengeleriy-
I le ilgili genel yönlendirme faaliyetini sağlayacak ve 
I gereksiz müdahalelerden kaçınarak ekonominizin ken

di kanunları içinde gelişmeline imkân verecektir. 
Ülke dkonomisinde ve toplumda büyük yıpran

ma ve çöküşe neden olan enflasyonla etkin bir şe
kilde mücadele edilecektir. Mİ 11)i gelir artışının gerek
tirdiğinin üstündeki bir oranda para ve kredi artışına 
asla müsaade edilmeyecdktir. Nakdi alkımların mal 
Ve hizmet akımlarının gerektiğinden daha büyük bir 
oranda gelişmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. 

Buna ilaveten, toplam talebi kontrol edebilmek 
için kamu harcamaları sağlam kaynaklara dayandırı-

I larafc vergilendirme yapımızda bunu sağlayabilecek 
I değişik'fkter gdtkıilecdktir. Değişen bu vergilendirme 
I yapısında bozulan gelir dağılımınnn daha adil ve da-
I ha dengeli bir biçime kavuşturulması da gerçekleş-

tirjiecektjir. 
I Hükümetimizin temel hedefi Meclisimlizin sayın 
I üyeleri, devldtin işlerliğini sağlamak ve bir süredir an

lamını yitirmiş bulunan güven duygusunu yurt için
de ve dışında yeniden kurmaktır. Bu itibarla Devle
tin dkonomİk ve maili pol'Mkası köylümüze, işçimize, 
memurumuza, işadamına, esnafa, yerli ve yalbancı ya
tırımcıya, bankacıya ileriye güvenle bakmak imkânını 

I sağlayacaktır. 
I Tedbirleri destekleyici dış finansman imkânlarına 

gelince değerli arkadaşlarım; yukarıda kısaca arz et
tiğim ekönomOk kararların gerektirdiği dış finansman 
kaynaklarının da sağlandığını burada, yüksek huzur-

{ larınızda belirtmek İstiyorum. 
Normal döviz gelirlerimiz dışında ara malı ve 

I benzeri ithalat finansmanı amacıyla 1980 yılında 
kullanılabilecek kredilerin toplamı 1 395 Q00 000 
dolardır. Bu miktarın 868 milyon dolarlık kısmı, 16 
ülke ye ticari bankalardan sağlanan ve hâlâ kullanıl-

I mayan katkıdır. Ayrıca, Hükümetimizce IMF'den 
327 ml'lyon dolar ve Dünya Bankasından 2O0i milyon 

I dolar kredi sağlanması hususunda mutabakat sağ-
I lanmrştır. Bu tür kredilerin yekûnu, sağlanacak eko

nomik imkânlarla, önümüzdeki günlerde 3 milyar do-
I lafla yükseleöektir. 
I Ülkemizin üretim gücünün artırılmasında üretim 
I girdilerinin sağlanması kadar, üretim imkânlarının 

13 — ' 



M. Meclisi B : 44 

genişletilmesinin de büyük önem taşıdığı açıktır. Bu 
amaçla sağlanan ve halen kullanılmayan proje kredi
lerinin bakiyesi yaklaşık 3,2 milyar dolandır. Bunun 
1,2 milyar doları enerji, 1,3 mfiyar doları sanayi sek
töründe ve geri kalan kısmı da diğer sektörlerdedir. 
Hükümetimiz bu kaynaklara 1980 yılında eklenecek 
yeni imkânlarla birlikte proje kredisi kullanımlarını 
hızlandırmak amacıyla gerekli bütün tedbirleri almak
tadır. 

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası açtırdığı akreditifler için 1978 yılı başından 1979 
yılı sonuna kadar % 1Q0 döviz ödemekteydi. Ticari 
bankalarla yapılan temas sonunda bundan böyle açı
lacak akreditiflin % 5ö'si, hatta % 5Û'sinin daha al
tında oranlarla peşin döviz ödemek suretliyle 1980 
yılı içim 5C0 milyon dolarlık yenü bir imkân, yeni 
bir kredi elde edilmiş bulunmaktadır. 

YaJbancı ticari bankaların Türkiye'ye açtığı kabul 
kredisii limitleri yükselltÜlmek suretiyle d:e bu yıl as
gari: 300 milyon dolar ilave bir kabul kredisii ithalat 
imkânı sağlanmıştır. Bu suretle 1980 yılı İçinde im
kânlar toplamı 2 milyar doları aşmış bulunmaktadır 
değerli arkadaşlarını. 

1980 Mali Yılı Bütçesinin büyüklükleri ve özel
likleri. 

M'ecllsimizl'n sayın üyeleri, gider bütçesine gelince; 
hakkında açıklamalarına geçmeden önce, izin verir
seniz, İçinde bulunduğumuz 1979 yılı bütçe uygulama
sı hakkında, elimizdeki en son rakamlara göre, kısa 
bilgi Vermek istiyorum. 

Bilindiği üzere 1979 Mali Yılı Bütçesi 407 milyar 
lira olarak bağlanmıştı. Ancak 31 Aralık 1979 günü 
İtibariyle konsolide bütçe ödenek büyüklüğü 407 
m'ilyar liradan 665 milyar liraya ulaşmış bulunmak
tadır. Bu rakamlar 1979 yılı başlangıç bütçesinin ha
zırlanmasında ne derece samlimi davrandığının en 
bariz bir göstergesidir. 

Mali yıl sonu itibariyle ise, konsolide bütçe har
camalarının 560 milyar liraya, geliri erini nse 520 
milyar liraya ve bu dönem sonu bütçe açığının 40 
milyar lliraya ulaşması beklenMektedir. 

1980 Bütçesine gelince değerli üyeler; 1980 Büt
çesi, Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet 
Senatosunda en geniş şekilde tartışılmış ve arkadaş
larımızın değerli fikirleri ve yoğun çalışmaları sonu
cunda, Hükümet Programına uygun şekilde yapılan 
değişikliklerle, memleketimizin ihtiyaçlarını her yö
nüyle karşılayacak bir hale getirilerek yüksek huzur
larınıza sunulmuş bulunmaktadır. 
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Yüce Meclise 739 milyar lira olarak sunulan 
1980 Bütçesi, Komisyon çalışmaları sonucunda, yapı
lan 30 milyar liralık ödenek ilavesiyle, 770 milyar 
liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu ödenekferlin; 236 milyar lirası personel gider
leri, 80 milyar lirası kuruluşların diğer cari gider
leri, 30 milyar lirası savunma özel yatırımları ol
mak üzere 347 milyar lirası cari giderler için, 7 mil
yar liralık kısmı kamulaştırma ödeneği dalhıil, 168 mil
yar lirası yatırımlar için, 255 milyar lirası da trans
fer harcamaları için ayrılmış bulunmaktadır. 

Konsolide bütçe içinde genel bütçeye giren ku
ruluşların payı 646 miyar, katma bütçeli idarelerin 

.payı İse 124 milyar liradır. 

Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet Se
natosunda bütçenin anarşiyle mücadele, emniyet ve 
asayişin sağlanmasına âilt yönleri, köye ve köylüye 
götürülen hizmetler üzerinde önemle durulmuş; bu 
hizmdılere gereken ölçüde kaynak ayrılmasına itina 
gösteriilmişibir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; yapılan de
ğişikliklerden sonra konsolide bütçe büyüklüğü, ge
çen yılın başlangıç bütçesiyle kıyaslandığından % 89 
oranında artmış gibi görünmektedir. Ancak, 1979 
bütçesı'iyle ilgili olarak yaptığım açıklamalar sonunda 
verdiğim ödenek büyüklüğü göz önünde tutukluğunda 
artış nispetinin bunun çok altında kaldığı görülmek
tedir. Kaldı ki, 1979 Bütçesinin yıl sonunda 560 mil
yar liralık bir harcama bazına ulaşacağı dikkate alı
nırsa, 1980 yılı ödeneklerinin tamamının harcandığı
nı kabul etsek bile bült'çedekü gerçek artışın 210 mil
yar liradan ibaret kalacağı görülmlektedÜr. 

Bu durumda, fiyat artışlarının çok büyük boyut
lara ulaştığı bu devrede tetkiklerinize sunulmuş bu
lunan bütçenin Devletlin en zaruri ihtiyaçlarını karşı
layacak bir büyüklükte ve Hükümötimıizin enflasyonla 
mücadele gayesiyle tutarlı bir bütçe olduğunu söy-
bmelk yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bültçe gerçekçi bir bütçe
dir. 1980 bütçesi geçen yılın başlangıç bütçesiyle mu
kayeseli şekilde incelendiğind'e cari giderlerde % 89 
ora'nında bir artış görülmektedir. Bunun asıl selbebi 
personeli giderleri içine konulmuş bulunan ödenekler-
deki artıştır. Personel giderleri için 1979 bütçeslinde 
117 milyar lira ödenek konulmuş, bu rakam ocak 
sonu itibariyle 117 milyardan 218 miyar liraya yük
selmiştir. Bütçenin saimiimiyeft ilkesine uygun olarak 
1980 yılı için personel giderlerli daha gerçekçi bir 
şekilde hesaplanmış Ve ona göre ödenek konulmuştur. 
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1980 yılı bütçesine bu amaçla konulan 236 milyar 
liralık Ödenek bir önceki yılın başlangıç rakamına 
nazaran % löO'lük bir artışı ifade etmektedir. 

Bu bütçe kalkınmaya dönük bir bütçedir. Bütçeye 
hedef olarak alınan kalkınma hızını gerçekleştirmek 
idin Devlet tarafından yapılması zorunlu yatırımlara 
yetecek ölçüde, 6 milyar lirası kamulaştırmalar için 
olmak üzere 147 milyar liralık ödenek konulmuştur. 

Yatırımlar içinde ağırlık verdiğimliz alanlar, ikinci 
olarak enerjii yatırımlarıdır. Bütçede, ekonominin 
işleyişinde büyük tıkanıklıklara yol açan enerji so
rununun çözümü için gerekli tedbirlerin süratle alın
masına çalışılmış ve ödenek büyüklükleri bu oranlar
da sağlanmış bulunmaktadır. 

1980 Bütçelinde eğitim allüyapı yatırımlarıyla ta
rımda büyük üretim artışını sağlayacak yatırımlara 
önemli ölçüde kaynak ayrılmıştır. 

Enflasyonla mücadele açısından üretîim'Jn artırıl
ması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle, büt
çede kısa sürede tamamlanacak duruma gelmiş yatı
rım projelerine öncelik verilmfiştir. Bunların süratle 
hizmete açılabilmesi için gerekli bütün tedbirlere 
başvurulacaktır. 

Bu bütçe her yönüyle bir hizmet bütçesidir değerli 
arkadaşlarım. Bütçe ödeneklerimin en büyük bölümü 
milli savunma, milli eğitim ve sağlık gibi memleketi
miz içlin vazgeçilmez nitelik taşıyan hizmetleri yürü
ten kuruluşlara ayrılmış bulunmaktadır. 

Gelişen dünya olayları ilikte savunmasını birinci 
derecede önem verilmesi gereken bir konu haline 
getirmiştir. Savunmaya ayırdığımız Ödenekler bu yıl 
% 86 nispetinde artırılarak 113 m'ilyar liraya yük
seltilmiştir. 

Bütçemlizih ağırlık taşıyan ve rriillli savunmadan 
sonra ikindi sırada yer alan diğer bir bölümünü 
de eğitimi hizmetleri itleşkil etmektedir. Eğitim için 
ayrılan Ödenekler % 93 oranında artırılarak, 60 mil
yar liradan 117 milyar liraya yükseltilm'iştir. 

Sağlık h'izmetleriMn yürütül'me&inde Tam Gün 
Kanununun oıltaya çıkardığı aksaklıklar giderilecek, 
halkımızın bu hizmetlerden en genliş ve en kolay 
blir biçimde yararlanması için gereken bütün tedbir
ler alınacaktır. 

Bütçe kainunun'a getirilen bir hükümle dairelerde 
sözleşme ile doktor çalıştırma imkânı getirilmiş, Tam 
Gün Kanununun devlet dalirelteri yönünden ortaya 
çıkardığı bir aksaklık ortadan kaldırılmış bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, bildİğiriiz gibi, memleketi
mizde anarşik olaylardaki tırmanış halkımızın taham
mül gücünü aşmış bulunmaktadır, iç güvenliğimizin 
sağlanması, halkımızın huzur ve sükûna kavuşturul
ması Hükümetlimlizin önplana aldığı görevleri arasın
dadır, başta gelmektedir. 

1980 yılı emnüyet ve adalet hizmetleri yönünden 
bir atılım yılı olacaktır. Bütçede bu amaçla ayrılan 
ödenekler geçen yıla kıyasla % 100 oranında artırıl
mıştır. Bu bütçe ile iç güvenliğimizi sağlayan polis 
ve jandarma gücümüzün mialzeme, araç ve gereç do
natımındaki her türlü eksiklikler süratle giderilecek 
ve bu görevi yürüten memurlarımızın her açıdan gü
vence altında çalışmaları sağlanacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere Bütçe Kanununda ya
pılan değişikliklerle ceza infaz kurumlarında çalışan 
personele ödenek verilmesi, ödül verilmesi imkânı ge-
tirilmliş Jandarma Teşkilatı mensuplarına da 8 maaş 
tutarında ölüm tazminatı verilmesi sağlanmıştır. 

Bu bütçe bir enflasyonla mücadele bütçesidir. 1980 
Bütçesi her şeyden önce bir enflasyonla mücadele 
bütçesi riiteliğindedlir. Bildiğiniz gibi enflasyon doğal 
bir olay değil, ekonomik bir olaydır. Enflasyon ken
diliğinden ortaya çıkmaz, belirli bir politika ve uygu
lamaların sonucunda kendimi gösterir. Nitekim, 
memleketimizde 1977 yılında 4 hükümet değişikliği 
ve 2 seçim olmasına rağmen değerli arkadaşlarım, 
enflasyon nlispeti % 24te tutulaibilmiştir. Ancak bu 
nispetin 1978 yılında % 52,5, 1979 yılında % 80'i 
aşmış olması dikkate şayan bir olaydır. 

Durum böyle olunca isabetli politikalar tespit 
edilebilir ve uygulanabilirse enflasyonun önüne ge-ı 
çilmes'inin de mümkün olduğu görülür. 

Nitekim, şartları Türkiye'ye benzeyen bazı ülke
lerde, aşırı seviyelere varmış olan enflasyon 1-2 yıl 
gitoi kısa bir süre içerisinde frenlenerek önemli nis
petlerde düşürüleryildiğin/i gösteren örnekler vardır. 
Zamanım olmadığı idin bunları sıralamayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenledir ki, 1980 büt
çesi enflasyonla mücadele amacına hedef olarak ha
zırlanmıştır. Bütçe büyüklükleri ekonominin kaldıra
bileceği seviyelerde ve devlet kuruluşlarının asgari ih
tiyaçları gözönüne alınarak tespit edilmiş, bütçenin ar
tış hızı enflasyon nispetinin altında tutulmuştur. 

Bu bütçe, sosyal muhtevası zengin bir bütçedir. 
Bu bütçe ile ve getireceğimiz vergi politikası ve di
ğer tedbirlerle hayat pahalılığının dar gelirli vatan
daşların üzerindeki yükü hafifletilecek, son 2 yılda 
ülkemizde yaşanan hızlı enflasyonun yol açtığı gelir 
dengesizlikleri giderilecektir. 

15 



M. Meclisi B : 44 

Bu yaklaşım içinde, enflasyonun yükünü en ağır 
şekilde taşımakta olan devlet memurlarına yapılacak 
ödemeler bütçe ile yeniden düzenlenmiştir. 

!Bu bütçe, köye ve köylüye dönük bir bütçedir. 
1980 bütçesinde önemle üzerinde durduğumuz konu
lardan birisi de, köye ve köylü vatandaşlarımıza gö
türülen hizmetlerin en yüksek seviyelere çıkarılmış ol
masıdır. 1980 mali yılı içerisinde 11 500 kilometre 
yeni yol, 6 bin kilometre yol yenileme onarımı, 700 
adet köprü inşaatı programa alınmış bulunmaktadır. 
Bu çalışmalarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgeleriyle grup yolları çalışmalarına ağırlık 
verilecektir. 

Ülkemizde bulunan 88 553 adet yerleşim birimin
den 36 260 adedi yeterli miktarda sağlııklı içme ve 
kullanma suyuna sahip değildir. 1980 mali yılında 
özellikle geri kalmış yöreler ile Güneydoğu Anado
lu bölgesindeki köy içme suyu tesisi yapımlarına ağır
lık verilecek ve yeniden 3 bin adet köye daha sağlıklı 
içme ve kullanma suyu sağlanacaktır. 

Bu bütçe, altyapı yatırımlarına da önem yeren bir 
bütçedir. 1980 yılı altyapı yatırımları üzerinde önem
le durulan bir yıl olacaktır. Bu amaçla Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinde büyük su proje
lerine 20 milyar liranın üzerinde ödenek konulmuş
tur. Yıl içinde 67 bin hektar arazinin sulanması, 38 
bin hektar arazinin taşkından korunması çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 405 adet proje içe
risinde yol yapımı çalışmalarına girişecek, 1 500 kilo
metre asfalt çalışmalarını gerçekleştirecektir. 

Bu bütçe geri kalmış illerimizin sorunlarına eğilen 
bir bütçedir. Hükümetimiz kalkınmada geri kalmış 
illerimizin sorunlarını kademeli bir plan içinde çöz
meye karar vermiştir. Buna ilişkin çalışmalara 1980 yı
lında başlanacaktır. Bu amaçla bütçede ilk kez 5C0, 
milyon liralık bir fon kurulmuştur. Bu suretle her yıl 
programa alınacak birkaç ilimizin önemli sorunları 
çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Bu bütçe küçük sanat erbabına imkân götüren bir 
bütçedir. Türkiye'de imalat sanayiinin önemli bir bö
lümünü teşkil eden küçük sanat erbabını, iş emniyeti, 
verimli çalışma ve sağlık şartlarına uygun toplu iş
yerlerine kavuşturmak üzere organize sanayi bölge
leri, küçük sanat siteleri inşaatlarına ağırlık verilecek
tir. 1980 bütçesinde bunlar için ayrılan kaynaklar 
% 100 artırılarak 3 380 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Türkiye'deki faal işyerlerinin % 98'ini teşkil eden 
küçük işletmelerin potansiyel işgüçlerini harekete ge-
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1 çirrnek ve bunların milli gelire yapacakları katkıyı 
daha verimli ve daha tesirli kılmak üzere, bu işlet
melerin, finansman, pazarlama, kalite kontrolü, ham
madde, teçhizat ve kalifiye işçi gibi ihtiyaçlarının te-

I mininde kolaylıklar sağlanacaktır. 
I 1980' yılı bütçesini hazırlarken bütün bu olumsuz 
I göstergeler ve ekonomik sorunlar devamlı olarak göz-
I önünde bulundurulmuş ve bütçe, bunlara adil çözüm 
I yolları arayan araçlar ile donatılmıştır. 
I 1980 Yılı Bütçesi Kalkınma hedefıine de yönelik-
I tir. Ancak enflasyonla mücadeleyi, kalkınmadan ön-
j de gelen bir ilke olarak benimsemiştir. 

1980 Yılı Bütçesi denk bir bütçedir. Daha önceki 
yılların açık bütçelerinin yarattığı olumsuz enflasıyo-
nist gidişi durdurmayı başlıca hedef saymaktadır bu 

I bütçe.. 
Gelir Bütçesi ve vergi politikasına gelince değerli 

üyeler; 1980 Mali Yılı Konsolide Bütçe gelir tahmin
leri; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1980 yılı 
Programının ilkeleriyle öngörülen ekonomik büyüme, 

I ithalat hedefi, beklenen fiyat artışları, vergi sistemi -
I roizkı gelir elastikiyetleri, üretim - tüketim tahminle-

•ııi, harcama bütçesinin boyutları, yıl içimde alınması 
düşünülen idari tedbirler ve yürürlükteki vergi yasa
ları göz .önünde bulundurularak hesaplanmıştır. 

1980 yılı konsolide bütçe gelir tahmini; 706 mil
yar lirası genel bütçe gelirleri, 13 milyar lirası katma 

I bütçe gelirleri ve 50 mıilyar lirası da iç istikraz hâsı
latı olmak üzere toplam olarak 770 milyar liradır. 

1980 Mali Yılı Konsolide Bütçe gelirleri toplamı, 
I 1979 gerçekleşme tahminine göre % 53,7 oranında 

bir artışı ifade etmektedir. Genel bütçe gelirlerinin 
636 milyar lirası vergi gelirlerinden, 49 milyar lirası 

I vergi dışı gelirlerden, 21 milyar lirası da özel gelirler 
ve fonlardan meydana gelmektedir. 

Genel bütçe gelirlerinin 1979 yılı gerçekleşme tah-
J minine göre artış oranı % 53,2'dlir. Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda, konso

lide bütçe gelirleri tahminlerine 5 milyar liralık kıs-
I mı iç istikrazdan karşılanmak üzere, toplam 

30 940 000 000 lira tutarında bir ilave yapılmıştır. 
I Komisyonda bütçe gelirlerine yapılan ilavenin 

15 940 000 000 liralık kısmı vergi gelirleri, 10 milyar 
| liralık kısmı da Akaryakıt Fonundan Hazineye yatı-
I rılacak paralarla ilgili bulunmaktadır. 

Bu noktada üzerinde durmak istediğim bir diğer 
I husus da, ithalat Damga Resmi oranının, alınan eko

nomik kararlara bağlı olarak, % 25'ten, % l'e indi-
| rilmesidir. Daha önce ülkelere ve mallara göre deği-
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şen bu % 22,5 - % 24 - % 25 gilbıi değişik oranları 
bulan bu resim, bu uygulamada ortalama olarak % 
24'lük bir nispete denk gelmekteydi. 

İthalat Damga Resmi oranının bu suretle c/c 24,3' 
<den, % Ve indirilmesi çeşitli eleştirilere muhatap ol
muştur. Olay daha geniş bir çerçeve dahilinde de
ğerlendirildiğinde, bu eleştirilerin haklı olmadığı gö
rülecektir. Zipa ithalatta vergi olarak yalnızca İtha
lat Damga Resmi alınmamakta, bunun dışındaki ver
gi ve -resimlerin miktar ve oranları esas resimden da-
&ıa Myük boyutlara ulaşmaktadır. 

Gerçekten İthalat Damga Resminde 31 400 000000 
liralık bir azalış beklenirken, Gümrük Vergisinde 
11 milyar, ithalde alınan İstihsal Vergisinde 12 mıil-
yar. Rıhtım Resminde 2 milyara yakın, Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisinde 1 600 000 000 liralık artışın 
gerçekleşeceği umulmaktadır. 

Böylece Türk Lirasının dış değerinde yapılan de
ğişikliğe bağlı olarak diğer vergilerde meydana gele
cek hâsılat artışlarının İthal Damga Resmindeki aza
lışı önemli ölçüde telafi edeceğini söyleyebilirim. 

Vergi politikası ve idaresine ilişkin ilke ve hedef
lerimize gelince Sayın Başkan, sayın üyeler; Hükü
met Programı ile Türk halkına söz verdiğimiz vergi 
«tasarısını anahattlarıyla kısaca arz etmek istiyorum. 

Bildiğimiz gibi Hükümetimiz, ekonomide bozul
muş bulunan üretim ve tüketim, ücret ve fiyat,, dö
viz ve dış ticaret, vergi ve bütçe, iç ve dış finansman 
dengelerini yeniden kurmak ve enflasyonun ağır bas
kılarını gidermek üzere, geçtiğimiz günlerde bir dizi 
tedbirler almıştır. Ekonomide istikrarı sağlamak üze
re alınan bu tedbirleri, tedbirler paketiyle tamamla
mak amacındayız. 

Vergi kanunlarımızda 10 yılı aşkın bir süreden 
beri hemen hemen hiç değişiklik yapılmamıştır. Bu 
durum bir yanidan vergi sistemimizin etkinlik ve ve
rimliliğini geniş ölçüde azaltmış, bir yandan da süre
gelen ve özellikle son yıllarda büyük oranlara ulaşan 
enflasyon nedeniyle, vergi adaletini büyük oranda 
zedelemiş, hatta ücretliler yönünden vergi yükü ta
hammül edilmez boyutlara ulaştırmıştır. 

Vergiler yalnızca kamu kesiminin bir finansman 
<kaynağı değil, aynı zamanda gelir dağılımındaki den
gesizlikleri gidermede ve ekonomiyi yönlendirmede 
etkili birer araç durumundadır bugün. Vergilerin bu 
mali, sosyal ve ekonomik fonksiyonlarını gerektiği 
şekilde yerine getirebilmesi, ekonomideki değişme ve 
gelişmeleri yakından izlemesine bağlıdır. 

Türk ekonomisinin bugün karşı karşıya bulundu
ğu en önemli sorunlar enflasyon ve ödeme dengesi 
darboğazıdır. Enflasyonun vergi sistemi üzerindeki 
olumsuz etkileri başlıca 3 yönde kendini göstermek
tedir. 

Enflasyon vergi kanunlarında maktu olarak yer 
alan istisna ve muaflıklarla indirimleri - örnek olarak 
arz etmek icap ederse, en az geçim indirimini - za
manla anlamsız ve çok yetersiz hale getirmiştir. 

İkinci olarak enflasyon, artan oranlı, yani mü
terakki vergi tarifelerini - örnek olarak göstermek 
gerekirse Gelir Vergisi tarifesini - son derece dik
leştirmekte ve soğuk müterakkiyet dediğimiz ağır 
vergi yükünün ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 
Bugün ücretliler üzerindeki vergi yükünün ağırlığı, 
işte bu sebebe dayanmaktadır. 

Enflasyon vergi kanunlarında maktu olarak yer 
alan vergi, resim ve harçlarla para cezalarım zamanla 
çok yetersiz kılmakta ve etkisiz hale getirmektedir. 

Bu amaçla vergi kanunlarımızda başlıca şu de
ğişikliklerin yapılması düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 10 dakikanız kaldı 
efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Vergi adaletini sağlamaya yönelik değişiklik
ler: Asgari ücret Gelir Vergisi dışında bırakılmıştır. 
Gelir Vergisinde halen 2 çocuklu evli bir mükellef 
için toplam yıllık 6 120 lira, yani ayda 520i lira olan 
geçim indirimi ye özel indirim miktarları, yeni düzen
lememize göre, bugünkü asgari ücretin yıllık tutarı 
olan 64 800 lira, yani ayda 5 400 liranın da üzerine 
çıkarılmaktadır. Yüce Meclisimize sunmak üzere ol
duğumuz, Bakanlar Kurulundan çıkan «Vergi Yasa 
Tasarımız» yüce tasvibimize sunulduğu takdirde de
ğerli arkadaşlarım, aylık ücreti 5 400 lira olan evli 
ve 2 çocuklu bir vatandaşımız hiç vergi ödemeyecek
tir. 

Gelir Vergisi tarifesi yeniden düzenlenmiştir. Özel
likle sosyal mahiyetteki istisna ve muafiyetlerin sınır
ları enflasyonun olumsuz etkilerini giderecek şekilde 
artırılmış bulunmaktadır. Telif kazançları istisnası 
10 bin liradan 100 bin liraya, zirai kazanç istisnası 
2 500 liradan 25 bin liraya, gayrimenkul sermaye 
iradı istisnası 5 bin liradan 50 bin liraya, Gelir Ver-. 
gisinde ihtiyari toplama sınırı 10 bin liradan 100 bin 
liraya, veraset ve intikal vergisinde yer alan 40 bin 
liralık istisna 400 bin liraya yükseltilmiştir, 

Ayrıca, esnaf ve küçük çiftçinin götürü vengile-
t me sınırı 300 bin liraya, esnaflarda işletme defteri 
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tutma sınırı 400 bin liradan 4 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 

Memurlardan kesinlen MEYAİK kesintileri vergi 
dışı bırakılmış, Veraset ve İntikal Vergisinde bir adet 
evin füruğ ve eşe intikali Veraset ve İntikal Vergisin
den istisna edilmiş ve bu verginin tarifeleri yumuşa
tılmıştır. 

(Meclisimizin Sayın Başkanı, değerli üyeler, aziz 
arkadaşlarım; 1980 Mali Yılı Konsolide Bütçe tasarı
ları ite ilgili konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Sizlere sunmuş bulunduğumuz 1980 Mali Yılı Büt
çesinin başlıca özelikleri şunlardır : 

Bu bütçe, enflasyonla mücadele bütçesi olacaktır. 

Açık finansmana itibar etmeyen, sağlam kaynak
lara dayanan bir bütçe olacaktır. 

Devletin esas görevlerine ağırlık veren, ekonomik 
ıbüyümeyi devam ettiren, ekonomik istikrar ile kal-
Ikınmayı alhenk içinde yürütmeye çalışan bir bütçe 
olacaktır. 

Toplum içinde gelir dağılımı dengesizliklerini ön
lemeyi amaçlayan ve kamu hizmetlerinin faydasını 
toplum yararına artırmayı hedef alan bir bütçe ola
caktı^ 

ıBütçe ödenekleri bu anlayış içinde konulmuştur. 
Bütçenin uygulamasına da bu hedefler doğrultu

sunda yön verilecektir. 

Kısa bir süre önce Hükümetimizin aldığı bazı 
önemli kararlar, Türk ekonomisini sağlığa kavuştur
mayı ve düzlüğe çıkarmayı amaçlamaktadır. Artık ge
çici tedbirlerle, büyük ekonomik problemlerin üste
sinden gelinemeyeceği anlaşılmıştır. Geçtiğimiz 2 yıl 
içinde uygulamaya konulan enflasyon içinde kalkın
ma düşüncesi iflas etmiştir. Enflasyon, işsizliğe çare 
bulamamış, üretimi artıramamış, milli geliri gelişti
rememiştir. Üstelik, bu yıllarda şiddetini gittikçe ar
tıran enflasyon, ekonomide ve toplumda tamiri güç 
yaralar açmıştır. 

Enflasyonun tazyiki altında ezilen toplumun bü
yük çoğunluğunun Zararlarını gidermeye çalışmak 
Hükümetimizin başlıca görevi sayılmıştır. 

Ekonomi ve maliye üzerine iç politika hesapla
rıyla yapılan sorumsuz beyanların ne ülkemiz eko
nomisine ne de beyan sahiplerine hiçbir fayda getir
mediği açık ve seçik olarak görülmüştür değerli ar
kadaşlarım. 

Enkaz ve iflas edebiyatı ile ekonomiyi sloganlara 
dayandırma heveslerinim sonu hüsran olmuştur. Bu 
ıbeyan ve davranışlar, ülke ekonomisine tamiri güç 
zararlar getirmiştir. 

«Türk ekonomisinin ve toplumunun yönetiminin 
iç ve dış finans çevrelerine bırakıldığı, devletin eko
nomide etkinliğinin azaltıldığı» gibi iddalara gelince: 

Bunlar yersiz, anlamsız ve tutarsız iddialar ola
rak kalmaya mahkûmdur. İç politika gereği olarak 
yapılan bu kabil beyanların zaiman içerisinde içeride 
ve dışarıda olumsuz etkileri görülmüştür, görülmekte
dir. 

Alman bütün tedbirler ekonomi biliminin gerek
lerine uygundur, mevcut şartlar içinde başka alter
natifleri de bulunmamaktadır. Devletin ekonomi için
de etkin rolü eskisine göre daha sağlıklı bir şekilde 
devam edecek ve bu yolla demokratik rejimin önün
deki bütün engeller kaldırılacak ve bu rejim daha sıh
hatli bir bünyeye kavuşturulmuş olacaktır. 

Devletin birtakım anlamsız ve gereksiz hizmetler 
yerine temel görevlerine yönlendirilmesi esas alınmış
tır. Biz, ekonomide etkinliğini yitiren devlete yeniden 
sahip çıkarak ona güven ve etkinlik kazandırmış bu
lunmaktayız. 

Türkiye'nin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları 
vardır. Mükemmel coğrafi konumu içerisinde tarihi 
doğal ve turistik zenginlikleri bulunmaktadır. Ayrı
ca, Doğu ve Batı kültürleri ve medeniyetleri arasın
da bir geçit ve bir tarih köprüsü olduğu biintmıektddir. 
En büyük güvencemiz de ülkesini seven, çalışkan, 
inançlı, sağduyu salhilbi, tarihi geçmişleri ve kültür 
miraslarıyla gurur duyan vatandaşlarımızdır. Bunlar 
kadar önemli ve değerli gördüğümüz bir diğer un
sur da, toplumumuzun bütün kesimlerinde çok iyi 
yeîiişmliş iinsiaıngüoünün buülunmasıdır. 

Bütün bu ekonomik ve toplumsal potansiyelden 
yararlanıldığı, yurt ve dünya gerçeklerine uyulduğu, 
çağımızın ekonomik ve mali görüş ve anlayışına uy
gun hareket edildiği, kalkınmanın gerektirdiği feda
kârlıklara katlanıldığı ve ürettiğinden fazlasını tüket
me alışkanlığından vezgeçildiği takdirde, ülkemizin 
kısa sürede az gelişmişlik çemberlini kıracağına ve 
ekonomisini aydınlığa çıkaracağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri arkadaşla
rım; müsaadelerinizle ve Sayın Başkanımızın aracdığı 
ile Türk toplumunun çeşitli üretim ve tüketim kesim
lerine, sanayicimize, tüccar ve esnafımıza, çiftçimize 
ve köylümüze, memur ve işçilerimize ve muhterem 
ev hanımlarımıza aşağıdaki mesajımızın ulaşmasını 
rica ediyorum. 

Ülkemizin kalkınması ve mutlu geleceği Türk 
sanayicisi ve işadamlarının büyük gayretlerine' bağ
lıdır. Türkiye süratle sanayileşmek zorundadır, Bu 
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gaye için Devlete düşen görevleri bizler çözümleye
ceğiz. Sanayici ve müteşebbislerin de, kendilerine dü
şen hizmetleri ülke sevgisi ve hizmet bilinci içinde 
yürüttükleri takdirde, bugünkü çıkmazdan en kısa 
zamanda kurtulabileceğimize inanıyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Sezgin, 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Bitiriyorum efendim. 

Tüccarımız ve esnafımız, ölçülü kârlarla yetinmek 
ve halka dürüst davranmak mecburiyetindedir. Aşı
rı kâr hırsı, spekülasyonu ve karaborsa, gerçekten 
dürüst ve kanunlara saygılı bu kesimin varlığına za
rar vermekte ve toplum içindeki karşılıklı iyi duy
guları zedelemektedir. 

Çiftçilerimiz ve köylülerimiz, dünyadaki açlık 
tehlikesini ve bazı yıllar ithal etmek zorunda kaldı
ğımız tarım ürünlerini dikkate alarak, dalha fazla üre
tim yapmak gereğini duymalıdır. Köylümüzün refa
hı ve" Türkiye'mizin kurtuluşu onların alınterine ve 
bu alınterlerinin değerlendirilmesine bağlıdır. 

Devletimizin cefakâr memurları, arzunuz hilafı
na sokulmuş olduğunuz gizli işsiz durumundan kur
tulmalısınız. Devlet hizmetlerimi geciktirmeden ve 
dürüstçe yaptığınız ölçüde, toplum içindeki itibarınız 
yükselecek ve Devleti yücelteceksiniz. 

İşçi kardeşlerim, Türkiye'nin, üretimi durdurmak
la geçirecek zamanı kalmamıştır. Yeni başlamış sa
nayi hamlesi, anlamsız grev ve lokavt çekişmesi içim
de yok olup gitmektedir; herkese ve her kesime üre
time katkısı ölçüsünde hakkı mutlaka ve zamanında 
verilecektir. 

Muhterem ev hanımları, ülkemiz, esasında siz ka
dınlarımızın ellerindedir, ailenin harcama sorumlulu
ğu sizlerin omuzlarınızdadır. Yapacağınız tasarruf
larla ekonomiyi dengeye sokmanız mümkündür. Ta
sarruf yapmayan bir ekonominin kalkınması, geliş
mesi hatta yaşaması mümkün değildir. Türk toplu
mu, ürettiğinden fazlasını tüketen bir toplum olmak
tan kurtarılmalı, eski lüks ve israf alışkanlığından ay
rılmalı ve topyekûn bir üretim ve ihracat seferberli
ğine girişmelidir. 

Şurasını belirtmeliyim ki, değerli arkadaşlarım, 
biz Hükümet olarak vergisini eksiksiz ödeyen, dürüst 
ve namuslu çalışan vatandaşlarımıza tam bir destek 
olacağız. Vergi kaçıranlarla ve son ekonomik tedbir
leri fırsat bilerek fiyatları haksız ve gereksiz yere 
yükselten şahıs ve çevrelerle elimizdeki bütün imkân
larla amansız şekilde mücadeleye azimliyiz. Hükü

metimiz ekonomik refahı vatandaşlarımız arasında 
eşit ve dengeli şekilde dağıtmayı amaçlamıştır. Aynı 
şekilde bugünkü sıkıntılı günlerde ekonomik zorluk
ların da vatandaşlarımız arasında eşit ve dengeli şe
kilde dağıtılması temel görüşümüzdür. 

Devlet hizmetlerinden faydalananlar, devletçe 
üretilen mal ve hizmetlerden yararlandıkları ölçüde 
bu mal ve hizmetlerin maliyetlerine de katılmak zo
rundadırlar. Hizmetten faydalanan bunun maliyetini 
mutlaka ödemelidir. Bizim bütçe ve vergi anlayışımız 
bu temel çerçeve içerisinde değerlendirilmelidir.' 

İçte ve dışta sarsılmış bulunan güven duyguları
nı yeniden kurmalıyız. Devleti hep birlikte yeni baş
tan işlerliğe ve güvenirliğe kavuşturmalıyız. 

Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü için 
başta Yüce Parlamentomuz olmak üzere, toplumu
muzun her kesimünde çalışanlara, kısaca kendisimi 
sorumlu hisseden herkese büyük ödevler, görevler 
düşmektedir. Bütün vatandaşlarımızı, siyasal partile
rimizi ve basınımızı yukarıda ayrıntılarıyla arz etti
ğim ekonomik ve sosyal sorunlarımızın çözümü ve 
ülkemizin mutluluğa kavuşturulması için belli ana-
noktalarda birleşmeye davet ediyorum. Bütün temel 
sorunlarımızın halledilmtesi için, başta Yüce Parla
mentomuz olmak üzere, herkesin yardımını rica edi
yorum, 

Milletimizin layık olduğu mutluluğa erişme yo
lunda 'bu defa alınan kararların mutlaka başarıya 
ulaşması şarttır. Başarıya ulaşılmaması halinde, korka
rım ki, insan şeref ve haysiyetine en yaraşır hürriyet
çi demokratik düzen ve rejim içinde yeni yollar bul
makta hep birlikte güçlük çekeceğiz. Bugün toplu
mun geleceği ile ilgili müşterek1 sorumluluğun büyük
lüğümü her zamankinden daha çok idrak etmek zo
rundayız. Mutluluğu toplumla paylaşmanın zevk ve 
bilincine vardığımız ve hepimize düşen görevleri her 
şeyden üstün tuttuğumuz ölçüde, bütün güçlükleri 
yenerek, mutlu yarınlara kıavuşacâğımızdlan eminim. 

Bütün vatandaşlarımızın bu zor günlerde bize yar
dımcı olacaklarına yürekten inanıyorum ve bunu gö
rüyorum. 

1980 Mali Yılı Bütçesinin milletimize ve memle
ketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Tanrıdan 
niyaz eder, değerli arkadaşlarıma saygılar sunar, te
şekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin tümü üzerinde söz alan sayın millefcve* 

killerinin adlarını okuyorum, sırasıyla : 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Necmet

tin Erbakan, Adalet Partisi Grujbu adına Sayın Oğuz 
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Aygün, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sa
yın Cengiz Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Bülent Ecevit. 

Şahısları adına, lehinde : Sayın Mehmet Çatalibaş, 
Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mustafa Eşref oğlu. 

Aleyhinde : Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Al-
tan Tuna, Sayın Mevlüt Güngör Erdinç. 

Üzerinde : Sayın Kenan Buluttoğlu, Sayın Mu
ammer Aksoy, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 

Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa
yın Necmettin Erbakan'ın, buyurun. (CHP ve MSP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Erbakan, süreniz 1,5 saattir efendim. 
MSP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA

KAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; bugün 16 Şubat 1980; 1980 Yılı 
Bütçesini Yüce Mecliste müzakere ediyoruz. Mili 
Selâmet Partimizin, 1980 Yılı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza1 gelmiş bulunu
yorum; sözlerime başlarken Yüce Meclisin muhterem 
üyelerimi Milli Selâmet Partimiz Gruibu adınla hür
metle, muhafoibetle selamlıyorum ve Cenab-ı Hak'tan 
aziz milletimize saadetler, selâmetler vermesini dili
yorum; bu konuşmamızın hayırlı, faydalı olmasını 
niyaz ediyorum. 

Çdk aziz ve muhterem milletvekilleri, biraz evvel 
bügünlkü Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı 1980 
yılı bütçesini Yüce Meclise taikdim ettiler. Bilindiği 
gibi bütçeler hükümetlerin ülkeyi idarede, yönlenıdir-
nne bakıtmmldan, hangi düşünceye saih'ip olduklarını 
gösteren çok önemli belgelendir; ekonomiye, ülkeye 
yön veren belgelerdir; milletin meselelerine çare gê  
tirmesi lazım olan belgelerdir. 

Bütün bu hususiyetleriyle 'bütçe müzakerelerinin 
(büyük ehemmiyeti açıktır. İşte bu kadar önemli bir 
müzakereyi yapmak üzere bugün bir araya gelmiş bu
lunuyoruz. 

Sözlerime başlarken 3 konuda aziz üyelerin bilgile
rini rica ediyorum. s 

Bunlardan bir tanesi, biz Milli Selâmet hizmeiükâr-
larıyız. 50 milyonu kardeş biliyoruz. Simidi yapacağı
mız konuşmalardan mak'sadımız, doğruyu bulmaya yar
dımcı olmaktır. Bu milletlin 50 milyon memleket evladı
nın hepsi birbirinin kardeşidir, bizim Ikardeşiimizdir. Bu 
milletin evlaiHan Adalet Partisine veya Halk Partisine 
oy verirken, iyi niyetle oy vermektedirler, bu partilere 
oy veren kardeşlerimizin bugün çekilen ıstıraplarda her
hangi bir kusur ve kalbahaiti yoktur. O kardeşlerimizin 
seçmiş oldukları milletvekilleri olarak, şu Meclisin 
muhterem üyelerinin hepsinin de iyi niyetli memleket 

'evlatları olduklarına inanıyorum. Hepiniz kardeşimiz-
ısi'niz. Hatta bir kademe daha ileri gidiyorum; memle
ketimizi yakın zamanda idare etmekte olan Adalet 
Partisinin ve Halk Partisinin yöneticisi olan, o hü
kümetlerde vazife almış olan kardeşlerilmiz de iyi ni
yetli kardeşlerimizdir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, biz bu konuşmamızda 
iyi niyetli olmalarına rağmen, iyi niyetin kâfi gelme
diğini, yanlış düşüncelerden doğru düşüncelere dön
mek mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmeye mec
bur kalırsak, buradaki tutumumuzu, tabirimi mazur 
görürseniz; bir babanın; ille yaramazlık yapmak is
teyen evlatlarına «Evladım, yaramazlık yapma, bu 
gittiğin yol yanlıştır, doğru yol budur» diye bitr baba 
şefkatiyle konuşmak istiyorum. (Gülüşmeler) Konuş
manın özü ve mahiyeti budur. 

'Bu görev neden Milli Selâmet Partisi olarak bize 
düşüyor?.. Çünkü biz Milli Selâmet Partisi olarak 
aziz milletimizi bin yıl dünyaya hâlkilm kılmış olan 
milli görüşün temsilcileriyiz. Adalet Partisi ise, bi
zim evimizden dışarıya heves etmiş, ille yaramazlık 
yapacak; Avrupa'nın batısındaki kapitalist düşünce
lerden mülhem bir liberal görüşün arkasına kapılmış. 
Halk Partisinle gelince; o da Avrupa'nın doğusundaki 
sosyalist görüşlerin hevesline kapılmış. I'kiniz de bizim 
evin çocukları olduğunuz halde dışarıya heves etmiş
siniz. (Gülüşmeler) 

Şimdi bu evin aisıl evladı olarak biz huzurlarınıza 
geldik, bir baba şefkatiyle - tabirimi mazur görür
seniz - «Evlatlarım bu gittiğiniz yol yanlış, etmeyin 
eylemeyin, şu aziz milletin meselelerini geliniz elbir
liği ile düzeltelim» diyoruz. Konuşmamızdaki ana-
malksadım işte budur. Bu şefkatle dalha doğruyu bul
mak için ille dışarıya heves eden haylaz, yaramaz 
evin evlatlarının terbiyeli, uslu, ananesine bağlı, bu 
milletin halkilki evlatları haline gelmesine yardımcı ol
mak için konuşuyorum. Dikkatlerinizi önce bu nokta
ya çekmek isterim; bir. 

İkinci olarak, şu konuşmamda balkınız, efendim 
hepiniz tenkit ediyorsunuz, pdki siz olsaydınız rte ya
pardınız?.. İşte bu 'konuşmamda asil buna ağırlık ver
mek işitiyorum. Bugün memleketin meseleleri karşısında 
biz olsak nie yaparız?.. Yarın biz olacağız, yarın ne 
yapacağımızı bugünden aziz milletimize ve size du
yurmak istiyorum; hayırlı ölsün. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

Ve nihayet konuşmama başlanken dikkatinizi çe-
'keceğim bir husus bu konuşmaları yapmaktan mak
sadım, bakınız 22 ay Halk Partisi yönetiminde şu ül-
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ke kaldı, inim inlim inledi. Simidi 3 aydan beri Adalet I 
Partisinin dinide bu millet inim Mm inliyor. Bu Hü- I 
kümetin de hiçbir şey yapamayacağı kanaatine şim'di- I 
tim. gelm'işizdir. Öyleyse 50 milyon insan bugün bir I 
tutunacak dal arıyor. İşte o tutunacak dalı ortaya koy- I 
maya çalışmak istiyorum. Bunlarla görevimizi ifa et- I 
meye gayret edeceğiz. I 

Hemen konuşmama girerken ifade edeyim ki, hi- I 
davet Allahtandır, tevfik Allah'tandır; Cenabı Hak 
milâtimize saadet, selamet versin, şu konuşmamızı 
faydalı ve hayırlı yapsın. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, bütçeler mem
leketin, milletin dertlerine çare olmalıidır dedik. Bu- I 
gün mfletimizin iki tane büyük derdi var. Lafla, ra
kamla, edebiyatla oyalanacak vaktimiz yoktur. 

Dertlerden bir tanesi, anarşi belasıdır. Bu, milletin I 
baş meselesidir; şu millet şu beladan bir an evvel 
kurtulmak istiyor. I 

(Dertlenin ikiinçisi de, eklonjomlik, krizdir. Bu ekono-
mik kriz şu 4 şdkJJ'de tezahür ediyor: I 

Yoklar; bu millet aradığı zaruri ihtiyaç madde- I 
terini bulamıyor. I 

İkincisi, pahalılık, fukaralık, geçim sıkıntısı. I 
Üçüncüsü, işsizlik. I 
Dördüncüsü de, kalkınma durmuştur. I 
İşte ekonomik krizin bu felaketleri bugün milleti- I 

mizi inim inlim inletiyor. İkinci büyük mesele de eko
nomik meselelerimizdir. I 

Bunlardan birinci büyük mesele, baş mesele, anarşi 
meselesi üzerinde elbette kısaca durmaya medburuz. I 

Aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün bu bütçede 
acaba anarşi hangi zihniyetle hazırlanmış, şu •milletin I 
anarşi derdine hep beraber naisıl çare bulacağız? Bu- I 
nun, jçiın kısaca, geriye dönlüp 'anarşinin tarihçesine I 
bakmakta yarar var. I 

•Bu anarşi, dikkat edilirse hakikaten anarşik olay- I 
lav halinde 1957 - 19*58 senelerinde yavaş, yavaş orta-< 
ya çakmaya başlamıştır. Ekonomik krizlerin başladığı I 
devrelerde gözükmeye başlamıştır. Bunun arkasından I 
bir kere daha alevlenldiğini 1967 -1968 yıllarında gö
rüyoruz. Adalet Partisinin tek başına iktidara geldiği I 
devrede, bilhassa Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
Stalin köşeleri yapılırken, o vakit Sayın Demırrel bun
ları «düşünce hürriyetidir» diye tavsif ederken, yavaş I 
yaıvaş arkadan, o Orta Doğudan hangi alevlerin çık- I 
tığını, ülkenin hangi felaketlere sürüklendiğini görüyo
ruz. 1970, 1971, 1972 yıllarında bu mllet anarşiden 
çok şey çekti, 1974 - 1977 devresinde, bilhaissa Kıbrıs | 

- 21 

16 . 2 . 1980 O : İ 

Harbinin arkasından anarşi durdu ve 19771den sonra, 
şimdi ,son 3 yılda anarşinin yeniden, gün geçerek hız
landığını görüyoruz. Tarihçe buldur. 

Bu hızlanma esnasında bugün anarşik olaylar 
hangi noktaya gelmiştir 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, 22 aylık Sayın Ece-
vit'in hükümet döneminde anarşiden 10 bin kişi kur
şunlanmıştır; bunun 2 500'ü hayatını kaybetmiştir, 
7 500'ü de yaralanmıştır. Yani, ayıda vasati 100 kişi 
anarşik; daylarda hayatım kayfaettmtöştir, Şimdi Adalet 
Partisi, «Anarşi var, yok olacak. Anarşiyi ortaklan 
kaldıracağız» dedi. geldi; 3 aylik manzara nedir? 1 nci 
ayda 150, 2 nci ayda 230, sinildi 3 ncü ayda 130 fcişiı 
anarşiden hayatını kaybetmiş bulunmakltaıdır. Yanii, 
Adalet Partisi Hükümetinin 3 ayınlda anaırşik olay
lardan hayatını kaybedenler takriben 500 kişi olmeş-
itur. Kıbrıs Zaferi kazanılırken verdiğimiz şehitler bu 
kadar değildi. Görülüyor ki, anarşi hızla anttmakıta-
«dır. Sa'dece hayatını 'kaybedenlerin artması değil, yeni 
bürünülen vahim şekiller de milletimizi inim inim in
letiyor. Görüyorsunuz, trenlere baskınlar yapılıyor, 
kurtanimış bölgelere ilaveten şimdi büyük şehirlerde 
savaş bölgeleri çıktı, esnaf dükkânım açamıyor, ban
kalar bombalanıyor, insanlar planlı şekilde öldürülü
yor, miletimiz bir uçtan bir uca cayır cayır yanıyor. 
Bu alevler, her geçen gün artarken nasıl Sayın Eoevit, 
«Köşeye sıkıştı, işte bitti» dedikçe ertesi gün dalha çoik 
artıyorsa, simidi de, bugünün İçişleri Bakanı «Apo-
cuları, Acilcileri temizledik» dedikçe, artıyor; bugü
nün İçişleri Bakam «Tam anarşiyi durduracakken, 
vay canına gene patladı» sözlerini söylemeye mecbur 
kalıyor. 

Görülüyor ki muhterem milletvekilleri, ne CHP, 
ne AP anarşi ile mücadelede başarılı olamamaktadır. 

Sebep nedir? 

Muhterem milletvekilleri, bu anarşinin, bu parti 
yöneticilerinin takip ettiği zihniyetle önlenmesi müm
kün değildir. Önce inancımı ifade dyorum. Çünkü, bu 
anarşi bu milletin kendi evlatlarının kalbinfden çıkmı
yor. Bu milltin evlatları kendi kendilerine kalkıp bir
birlerini kurşuniamazlar. Bu anarşi dışardan tahrik 
oluyor. Bugün bunun sebebi nedir diye eğer CHP'ye 
sorsak; «Efendim, faşist militanlar var, MHP ve AP 
bunları koruyor...» der. CHP'nin iddiası budur. MHP 
ve AP'ye sorsak; «Komünistler var, CHP bunları ko
ruyor...» der. Meselenin özü nedir? Meselenin özü, dı
şarıdaki güçler bizıkrı mıiletlrnliizıiın kalkınmasını, geliş
mesini, huzur bulmasına istemliyor.iBtitr dünya siyomizmü 
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var; 'bu ıhiaqiım ımii'leıtiımjızii vte büıtün İslam âliemini orta-1 

dan kaldırmak çin planlı, programlı çalışıyor. Bugün dün
yada 'bir 20 nci alsır sömürgeciliği var. Geçtiğimiz asır
larda gelip işgal ediyorlardı, simidi küttür emperyaliz-
miyle içinden işgal ediyor, o milletin evlatlarını bir
birine kırdırarak o memleketi ezliıyor. Şimdi sömürüy
le o üllkeleri siömürüyor. Bu sdbepiüen dolayı dış güçler 
içlimizde mihraklar teşlkil ©tm'işltir; bu milhrakhrı pa
rayla planla destekliyor ve bu ülkenin evlatlarını iki 
koldan, hem komünist, hem de kapitalist 'kolu (ki 
ikisi de aynı siyonizlmin birer koludur ve müşjterek 
planlı programlı hareket etmektedirler) bu ülkeyi bir 
uçtan bir uca alev alev yakmaktadırlar. 

'Bundan dolayı, anarşide 2 şey muhitindir: 
1. Bu anarşiyi tahrik eden mihraklar, 
2. Bu mihraklarda mevcut olan tahrikler dola-

sıyla anarşinin yayılma ve zemin bulma imkânı... 

Her ülkede mihraklar vardır. Burudan dolayı ida
releri mesul tutmak mümkün ctaayabilir. Ancak, bu 
mihrakların yayılma ve ülkeyi bir uçtan bir uca kana 
boyama hadisesi karşısında elbette idareler mesuldür. 
Çünkü bunun yayılamaması lazım. Bugün Batı Al-
manyalda da mihraklar var; aima Türkiye'deki g!!bi 
anarş yayılamıyor. Çünkü, oradalki idareler evlatları
nın anarşiye kapılmaması için tedbir almışlarıdır. 

Balkın, gazetelerde ne okuyoruz;: 2 günden beri 
istanbul'da İzmir'de dükkânları kapattıran çocuklar, 
15 -16 yaşındaki çocuklar. Bu çocuklar bizim evlat
larımız, bu milletin- evlatları. Neden ülkeye bunu ya
pıyorlar? Beyinleri yıkanmış. Nerede yıkanıyor bu 
beyinler? Bugünkü maarifte yıkanıyor. Bu maarifi 
(kim kurdu? işte asıl mesul, o çocuklar değil, bu 
maarifi böylece materyalist inkarcı ve taklitçi kuran
lardır. Siz materyalizmde bu maarifi irikârcı ve taklit
çi tutmakta ısrar ettiğiniz müddetçe, bu memlekete 
en büyük kötülüğü yapıyorsunuz ve bu anarşiyi ön
leyemezsiniz. Bu anarşimin 'sebebi sizin zibnıiyeltin!i2!d!ir. 
Bu maarifi Halk Partisi kurdu; ancak bundan önce 7 
senelik iktidarı süresince Adalet PaTtü'si tek kelimesini 
değiştirmedi, şimdi de 3 ayük devrede, «Maarifi im.il-
iileştireceğim» diye programlara yazdığı ha'llde, yap
tığı hiçbir, şey yoktur. İşte asıl meselenin kökü burada 
yatıyor. Anarşi mihraklari'yla mücadele edecek olan 
polisimiz, güvenlik kuvvetimiz de inançlı, hususi o5a-' 
ralk inançlı ydtiişjtM'melidir. Materyalist zihniyetlerle, 
anarşiyle mücadele etmek imkânı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bakimiz bu konuda size 
4 tane önemli nokta arz ediyorum. Neden iimam hatip 

okullarında Yüksek İslâm enstitülerinde anarşi olmu
yor, Vakıf yurtlarında anarşi olmuyor? 

'İkinci olarak izah edeceğim nokta şudur: Bütçelere 
balkınız, işte şimdi yeni getirilen bütçenin rakamlarını 
huzurlarımızda arz ediyorum. 

1975 senesinde polis, emniyet ve jandarmanın top
lam bütçesi 3 679 000 000 idi, 5 senede arttı, aırtJtı 
şimdi yeni getirilen bütçede 40 045 000 OOO'a çıkart
tınız bu bütçeyi. Neden? Çünkü, Adalet Partisi ve 
Halk Partisinin temelde müşterek olan materyalist 
zihniyetierü yöneticilerinin; bu zihniyet zannediyor ki 
herkesin başına bir jalndarma dikmekle bu işi halle
decek. Yolunuz yanlış; işte bak bir balba şevkâtiyle 
hatırlatıyorum, herkesin başına bir jandarma dikmeye 
kalkacağınıza, herikesıin kalbine bir manevi jandarma 
dikiniz, 'kolay yol budur, çıkar yol budur. Bunun da 
çaresi, bu maarifi yenliden kurmaktadır, bundan başka 
bu işin çaresi yoktur. 

•Muhterem arkadaşlarım, bir diğer noktaya dikka
tinizi çekiyoru'm: «Bu maarifi düzelmek lazımıdır, bu 
düzelmeden anarşi düzelmez» dedikçe biz, 8 seneden 
beri, bizim önümüze çıktınız ve dediniz ki, «Efendim 
sizin bu sözünüz uzun vadeli, anarşiye hemen şimdi 
tedbir lazım» 

Bakın, böyle önemli bir günde hepinize hatırlatı
yorum; eğer bu dediğimizi siz 8 sene evvel tutsaydı
nız, şimdi 17 yaşındaki çocuk anarşist yetişmeyecekti. 
Bir şey uzun vadeli ise, işte o_ sebepten 'dolayı asıl ona 
bir an evvel başlamak lazım. Hem bunun uzun valJeli 
olduğumu kim söylüyor? Geliniz siz, şu isıene bu'söyledi
ğimiz yola giriniz, bir senelik evlatlarımıza saıhip ol
mak; bir senle sonra bakın o çocuklar nasıl değişecek
tir. İş'te demin size söylediğim imam hatip Okulu, 
Yüksek l'slâm enstitüleri ve Vakıf yurtlarında anarşi 
çıkmama'sında'n ders almak mecburiyetindeyiz. 

Çok önemli 4 mcü nokta da şudur muhterem kar
deşlerim: Anarşiyi önlemede asıl mesele, devlet-millet 
kaynaişmalsıdır. Bu milletin inanan evlatlarına zulüm 
yapmaya kalkarsanız, milleti karşınıza alırsanız, ka
buk yönetim olursunuz, komünistle bölücü ile mü
cadele edemezsiniz. Ondan dolayıdır ki, geliniz dev
let - millet kaynaşmasını temin edelim. İdarecilerimiz 
milletin inancıma saygılı olsun ve böylece anaıişjiyle 
mücadele etmek üzere bütün milleti, bak şimdi halkı 
yardıma çağırıyoruz, bütün milleti kendi safımıza ala
lım. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, anarşiyi düzelt
mek için birinci şart, taraifsız idarenin kurulması-
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dır. Tarafsız idare şarttır. Adalet Partisi iktidara gel
diği zaman Halk Partisi diyor ki, «Siz falanca anarşist
leri koruyorsunuz», Halk Partisi geldiği zaman Ada
let Partisi diyor ki, «Siz falanca anarşistleri koruyor
sunuz.» Ee, bu durumda demek k'i milletin bir bö
lümünün belli bir zihniyete itimadı yok, diğer bölü
münün diğer zihniyetle itimadı yok. Sizin iktidara gel
meniz, bakınız samimi olarak söylüyorum, âdeta fa-
rafkrdan birinin hakemlik yapmaya kalkışmasına ben
ziyor. Milli Selamet Partimi bu hakem mevkiine 
oturtmaktan başka bugün için çareniz yoktur. (Gülüş
meler Ve alkışlar) 

İşte rakamlar da bunu teyit ediyor. Bakınız, bizim 
iktidarda bulunduğumuz yıllarda alın rakamlara ba
kınız, bu rakamlar göreceksiniz ki düşmüştür, Kıb
rıs harbinin arkasında anarşi sıfıra indi ve bizim ikti
darda bulunduğumuz zaman, şu 20 senelik anarşi dev
rinin içerisinde, en az anarşik olayın bulunduğu za
mandır. 

M'illİ Selamet Partisi anarşiye karışmamıştır ve 
bundan dolayıdır ki, bütün bunlar şimdi milletimizin 
dikkatinden kaçmıyor. Anarşik olaylar arttıkça, m'il-
leitim'izün, Milli Selamet Partisine teveccühü bu sebep
ten dolayı gittikçe artmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü Hükümet işe 
haşlarken, «Anarşiyi önleyeceğim» diye, Hükümet 
Programında birtakım idari tedbirler, birtakım kanuni 
tedbirler getirdi. Aslında, Hükümet Programında söy
lemiş olduğu bu tedbirlerden hiçbirisini kendisi cid
di olarak almış değildir; sadece, Halk Partisinin Mil
let Meclisine getirmiş olduğu kanunlara sahip çıkma
ya kalkıştı. «ıBen, şu şu şu kanunları getireceğim» de
mişti; üç aydan beri sözünde durmadı. Bu kadar ehem
miyetli bir konuda, getirdiği bir tek kanun yoktur. 
Çünkü, bu Hükümet, biraz sonra da söyleyeceğim 
gibi-, aslında bu milletin meseleleriyle meşgul değildir. 
Bakın, bir kardeş şefkatiyle söylüyorum, dışarıda ka
pı kapı dolaşacağınızla, asıl, milletin meseleleriyle meş
gul olun. Anarşi lafla önlenmez, anarşi şikâyet etmekle 
önlenmez. Siz şikâyet mevkii değilsiniz; bu anarşiyi 
önlemeyle görevli olanlarsınız. «Vah vah çok üzül
dük, yazık oldu..» bununla hiçbir şey halledemezsi-
slniz. Sizin, anarşiyle mücadele diye sarıldığınız ka
nunların ise esasen anarşiyle hiçbir alakası yoktur. 
Bunlar, bu ülkede anayasal hakların nasıl kullanıla
cağına dair olan kanunlardır. Parlamento bu kanun
larda görevini yaptı ve bunların kötüye kullanılma
sına mahal bırakmayacak düzeltmeleri yaptı; ancak 
siz, Hükümet olarak görevinizi yapmadınız, söyledi-

— 23 

16 . 2 . 1960 O : 1 

ğiniz kanunları getirmediniz, idari tedbirleri almadı
nız; tayinlerin içerisinde pek çok hatalarınız oldu. Hü
kümet kurulurken söyledim; bakın Adalet Partili mil
letvekili kardeşlerimden rica ediyorum, İçişleri Bakan
lığını, koşarak, «Şu ahbabı şuradan şuruya, buradan 
buraya tayin edin» diye meşgul etmeyiniz; her şey ku
lağımıza geliyor. İçişleri Bakanlığını görevini yapa
cak şekilde rahat bırakın, tayinlerini yapsın. «Şu po
lisi şuradan şuraya, aman bu emniyet müdürünü bu
radan buraya alayım» diye bitaraf bir hareketli boz
mayın, bozmayın. Yapmış olduğunuz tayinleri yeni
den gözden geçirin. 

Siz, anarşiyle mücadele için birtakım plan prog
ram geliştirmeniz lazım gelirken, istihbarat teşkilatını 
geliştirmeniz lazım gelirken, bunlardan hiçbirini yap
madınız. Üç aydan beri yaptığınız şey, her anarşi ol
dukça, «Vah vatı yazik oldu; bunları ezeceğiz; eşkiya-
ya meydan okuyoruz; var mı bize yan bskan?.,» Bun
larla anarşiyi önleyemezsiniz; bilakis, bu yaptıkları
nızla siz, eşkiyayı Devlete eşit mevkie çıkartıyörsu-
sunuz, haberiniz yok. Siz devletsiniz, meydan okuya
cak değilsiniz; tedip edeceksiniz, tedip. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, şikâyetin faydası 
yok. Birçok samimi kardeşimizle memleket içerisin
de dolaşırken, «Efendim bu partiler hep şikâyet edi
yor, siz olsanız ne yaparsınız? Haydi bugün sizi getir
dik, söyleyin bakalım, ne yapacaksınız?..» 

Onun için, şimdi, artaırşi konusunda, başlangıçta 
da işaret ettiğim gibi, şu noktanın üzerinde birkaç da
kika durmak istiyorum. Bakınız, biz olsak ne yapaca
ğız, Allah'ın izniyle olacağız, o günün programını 
şimdiden okuyorum size. (Gülüşmeler). 

Madde 1. Birinci yapacağımız iş, siz hepiniz bi
zim kardeşimizsiniz; önce, hiç değilse şu Millet Mec
lisinde temsilcileri bulunan partilerin başkanlarını bir 
yuvaırlak masa toplantısına çağıracağız; Gelin kardeş
lerim, hepimiz bu memleketlin evlatlarıyız, herkesin 
nesi varsa orta yere boysun. 

Şimdi soruyorum huzurularınızda: Sayın Demi-
rel, üç aydan beri bizim desteğimizle hükümet olduğu 
halde, bir defacık bize «Arkadaşlar, şu anarşiyi önle
mek için teklifiniz nedir» dedi mi? «Görüşeceğim, 
düşünüyorum, geleceğim, gideceğim..» E, binlerce in
san öldü. (MSP sıralarından alkışlar) Binlerce insan 
öldü, kan akıyor, memleket evladı gidiyor. Siz gide
ceksiniz, hâlâ tedbir gelecek. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, Madde 2: Uzun vadeli 
falan demeyiz, derhal, manevi kalkınmayı planlı bir 
şek'üde ve başlatırız. Bütün mekteplere Kuran Dersi 
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koyarız, bütün mekteplere Ahlak Derisi koyarız, bü
tün mekteplere Din Dersi koyarız; çocuklarımıza he
lali, haramı; dünyayı, ahretti öğretiriz. Bu öğretilmeden, 
anarşinin çaresi yok: Bu öğretilmeden anarşinin çaresi 
yok, kendinizii aldatmayın, (MİSP sıralarından alkışlar) 
aldatmayın. 

iBiz niçin çırpınıyoruz? Şu milletin onibinlerce evla
dı ölmeden, herhangi bir memleket evladının da ka
fasına bir anarşi kurşunu gelmeden, bu milletlin evlat
ları olarak, gelin, dedemizin bin yıl sarıldığı sağlam 
yolu görelim, sağlam yola sarılalım; belalar büyüme
den, iş işten geçmeden bu gerçeği görelim. Bunun için 
çırpınıyoruz, başka çare yok Ve bu uzun vadeli tedbir 
ıdeğil; derhal başlanması ve en kı'sa zamanda netice 
alınması lazım gelen tedbirdir, etti iki 

Bakınız size bir düzüne, tam 12 maddelik bir plan 
sunuyorum. 

Madde 3: Bugün Diyanet Teşkilâtımızın 100 bin 
kişilik bir kıymetli kadrosu vardır. Sadece mektepler 
yetmez, köy köy bütün vatan sathında bu yüzbin kişi
lik kıymetli, manevi kalkınma ordusundan anarşinin 
durdurulması için ciddi bir şekilde, inanarak yarar
lanmaya geçmemiz lazım; etti üç. 

'Dördüncüsü: Bütün vali, kaymakam ve emniyet 
müdürlerini, içlerindeki fedakâr, kıymetli karidesle
rimi elbette huzurlarınızda şükranl'a yad ederek söy
lüyorum, yeniden gözden geçiririm ve hakikaten anar
şi meselesinde başarı kazanacak ciddi, tarafsız insan
lardan bir yönetim kadrosu kurarız. 

Beşincisi : Sadece bunlar yetmez, bilhassa okulla
ra konulacak olan idareciler de çok mühimdir. Okul
lara konulacak olan idarecilerle, okullardaki anarşik 
olayların mihraklarını, kaynaklarını gelişmeden çü
rütmek mümkündür. 

Altıncısı : Mumterem arkadaşlarım, diğer çok 
önemli bitr husus, anarşiyle mücadele hususunda po
lisin yen'M'en ele alınmasıdır. Polisim politize olmaktan 
kurtarılması lazım, bir; polisimizin adedi azdır, iki. 
Polis kadrosunu ytüzjbine çıkartmaya mecburuz; polis 
kadrosunu eğitmeye mecburuz; polis kadrosunu yeni
den teçhiz etmeye, yeniden kurmaya mecburuz. 

•Mevcut polis kardeşlerimizin hepsi canla, başla; 
hayatını 'harcayarak bu vazifeyi yapmaya çalışıyor; bu 
yetmez, alınız Batı üllkelerindekli rakamlara bakınız. 
Bizde polis yüzb'ine çıkmaya mecburdur, yeniden 
eğitilmeye mecburdur. Biziim BM - REMO projemiz 
ne oldu? Polisi yeniden mddlern silahlara teçhiz etme
ye mecburuz. Şu milletin geceleyin yastığa başına ra
hatça koyacağı şekilde bugün asgari yüzb'in kişilik 

eğitilmiş, yetiştirilmiş polis kadrosunun kurulması la
zım., 

Geliyorum yedinci bir noktaya; özel projelere. 
Anarşiyle mücadele ralsgele olmaz, sahipsizlikle ol
maz;. 'Bugün, bakınız halber veriyorum, anarşistler 
memleketin gıda dağıtım sistemini ele alarak, kısa za
manda ülkeyi felce uğratmak planlarını tatbik ediyor
lar. Bu gıda dağıtım sistemleri, bu esnaf kapatmalar 
vesaireler, hep bunun birer prövasıdır. E, onların bu 
planlı hareketlerine karşı yapılan şikâyetlerin hepsini 
ıbiir kenara atıyorusunuz. Bunlara karşı bizim de mu
kabil planlarımız olması lazım. Devletini, vatanını se
ven, onun yıkılmasını korumak isteyen insanların planı 
nerede? Anarşik olaylara nasıl yaklaşacaksınız? Sizin 
yaklaştığınız gibi yaklaşılmaz, izmir'deki olayların se
bebinin büyük kısmı sizsiniz. (GBP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Siz, ekmek parası, ekmek derdine 
düşmüş insanları, anarşistlerin kucağına itiyorsunuz, 
ihatalısınız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Anarşik meselelere böyle yaklaşılmaz. Size tavsiye 
ediyorum, anarşik meseleleri kendiniz büyütmeyin, 
masum insanları anarşistlerin kucağına itmeyin; hata
lı hareket ediyorsunuz. (AP sıralarından gürültüler) 
Bak «iBaba şefkati» dediğim bu; ama hoşunuza gitmi
yor, ne yapayım? Ne yapayım; ben vatanımı, milleti
mi seviyorum; vatana ve millete bunu yapmamız la
zım. 

Muhterem arkadaşlar im, diğer taraftan İstihbarat 
konusunda.. (AP sıralarından gürültüler). 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen hocasın. 

ALt NAİLİ BRDBM (İzmir) — Ayıp, ayıp. 
NECMETTİN ERJBAKAN (Devamla) — Muh

terem kardeşlerim, bakın, hepinizden rica ediyorum.. 
Siz aslında temelde biribirinizıin aynısınız. Biriniz için 
söylediğim bir söz, zannetmeyin ki, öbürünüzün le
hinedir. Ben siziin temelde farklı olmadığınızı dikkate 
alıyorum. Bu tenkitler - yönetim kadrosu tabii, şahıs
lan kastemiîyorum - zihniyet olarak, her İki yanlış 
zihniyet için de müşterek tenkitlerdir. O niyetle, o göz
le dirdeyin'iz lütfen. 

Muih'terem kardeşlerim, «İstihbarat konusunu dü
zelteceğiz» diyor; fakat, bakınız Sayın Başbakan ko
nuşmaları esnasında gene de istihbarat teşkilatından 
şlkâ'yet etmektedir. Bu, ciddi bir gelişmenin yapılma
dığını gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hususi plan ve proje ara
sında söylenecek çok şeyler var. Zamanımız ölçülü ol
duğu için teferruatına girmiyorum. 

'Madde 8: Ülkede anarşiyi ortadan kaldırmak için 
çok mühim bir konu, bir büyük gaye etrafında, 50 
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milyon memleket evlattım birbirine kenetleyecek mil
li heyecanı doğurmaktır. Hareketleri kapı kapı dı-
şarı'dan .borç dilenmek dan; sadece, «©ize şu kadar 
borç verilse kurtarırız» diyen yöneticilerin idaresinde
ki bir ülkede milli heyecan uyanmaz; milli heyecan 
uyanmayınca da anarşi artar. Bu sebepten dolayı, alın 
bakın, Kıbrıs zaferinin arkasında anarşi var mıydı? 
Neden durdu? 50 milyon birbirine kenetlendi. Bu he
yecanı doğurmanız lazım. Bu, lafla olmaz; bu, zihni
yet meselesidir. Bu tutumla anarşi artar, azalmaz. 

(Bir diğer önemli mesele - 9 ncu maddeyi söylü
yorum - dengesizlikleri artırmamak lazım, denges'izlİk-
lerİ gidermek lazım. Türkiye'de coğrafi dengesizlik 
vardır, zümrevi dengesizlik vardır. îşte bu bütçe bu 
bakımdan mühimdir; bunları önleyecek şekilde olma
lıdır. 

10 ncu bir maddeyi söyl'üyorum.. (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen susunuz. 

NECMETTİN ERJBAKAN (Devamla) — Demin 
söylediğim gibi, devlet - millet kaynaşmasını temin et
mek, anarşi önlemek bakımından çok önemli bir mad
dedir. 

12 nci madde : Gerçekler milletimize anlatılmalı. 
Bu millerin evlatlarına, «Siyonizmin planlarına âlet 
olmayın. Anarşiden hayır gelmez; hangi yönden itili-
yortfanız itiliniz, bu dış güçlerin sizi tahrikidir Yaban
cıların bizi yıkmak planına âlet olmayınız Bu gerçek
ler millete anlatılmalı ve milletin anarşik olaylara kar
şı topyekûn cephe almasını, efkârı umumiyenİn, anar
şiyle mücadelede kazanılmasını temin etmek lazım 

Va'lcİt ölçülü olduğu İçin size 12 maddelik bir plan 
sundum; ama, bu planı sunmak yetmiyor, bu planı 
tatbik etmek lazım; tatbik etmek için de inanç lazım, 
inanç; lafla peynir gem'isi yürümez. 

İşte, muhterem kardeşlerim, bugünkü anarşik olay
ların temelinde, bu milli heyecan uyandırılamıyor, ül
kede dengesizlikler artırılıyor. Bu söylediğimiz planlar 
kurulmuyor, manevi kalkınmanın ehemmiyeti dikkate 
alınmıyor, tayinler partizanca yapılıyor ve arkasından 
da bu ciddi çalışmalar olmadığı için, «Vah vah üzül
dük» demekle, lafla, edebiyatla, anarşiyle mücadele 
edilmeye kalkışılıyor; başımıza belalar bu tutumdan 
geliyor. Kökü, bu evlatlarımızı mektepte terbiye etme
yen materyalist, Batı taklitçisi, zihniyettedir. Bu mille
tin meseleleriyle ciddi olarak meşgul olmak lazım; cid
di, ciddi; lafla değil. Bu, milletin meseleleriyle ciddi 
olarak meşgul olmak ihtiyacından, bunun yapılma-
masıridan doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, anarşi konusunu kapatır
ken şunu söyleyeceğim; bakınız, gittikçe artıyor. Bu 
durumda ne olacak? Bu durumda, aziz milletimiz hu
zur istiyor; bu millet anarşiden hoşlanmıyor. Bu mil
let, anarşinin felaketten ve dış güçlerin oyunundan baş
ka bir şey olmadığını biliyor. Milletin temsilcisi bu 
Parlamentodur. Bu Parlamentonun, bütün bu anarşi
yi önlemek için meseleleri yakinen takip ettiğini 50 
milyon insan - o anarşistler dahil - herkes bilsin. Par
lamentomuz, milletin hakiki terrisilcisidir ve bu me
seleleri, gerektiğinde bu Hükümeti değiştirmek dahil, 
her türlü tedbiri alarak mutlaka çözecektir. Aziz mil
letimize milletin bu kürsüsünden sesleniyorum: Anar
şiyle hiç kimsenin varacağı bir yer yoktur. Tahakküm
le hiçbir meselenin halledilmesi mülmkün değildir. Mil
letimiz mutlaka huzura kavuşacak'tır. Aziz Parlamen
to bu görevini her şeyi dikkatle takip ederek yap
maktadır ve mutlaka tedbirini alacaktır; bu kürsüden 
»bunu haykırmayı bir vazife sayıyorum. Bu milletin 
sağlam bünyesi içerisinde böyle sapık düşüncelerin 
yeri yoktur. Kardeşini öldürmekten hiçbir hayır çık
maz; hangi aldatmaca ile olursa olsun, bu katillerin, 
bu felaketlerin arkasından kimseye bir fayda gelmez. 
50 milyon memleket evladı birbirinin kardeşidir. 
Meselelerini medeni insanlar gibi halletmesini bil
meliyiz. Aziz milletimizin meselelerini halledecek mer
ci Parlamentodur. Parlamento bu meselelerde galip 
gelecektir; inancımı .haykırıyorum ve inşallah aziz 
milletimiz yakın bir gelecekte huzura kavuşacaktır; bu 
mesele böyle sürüp gitmez. 

Çok aziz Ve muhterem milletvekilleri, ülkemizin 
7diğer önemli bir ikinci konusu, ekbnomik konulardır. 
Ekonomik kriz - demin de ifade ettim - yoklarla, pa
halılıkla, geçim sıkıntısı, fukaralıkla işsizlikle, yatırım
lar ve kalkınmanın durmasıyla orta yere çıkmaktadır. 

22 aylık Halk Partisi Hükümeti devresinde bu 
ekonomik kriz gün geçtikçe artmıştır, çözülmemiştir, 
Şimdi, de üç aylık Adalet Partisi Hükümeti devrelin
de aynı hızla, hatta daha büyük hızla artmaktadır; 
gerçekler budur. 

ıNiçin ekonomik krizin içindeyiz? Aziz kardeşlerim, 
ıbu millet en büyük millet, eşsiz, asil, necip bir millet; 
Cenabı Hak her türlü nimetleri vermiş, çalışkan bir 
millet; her türlü madenlerimiz, hayvancılığa, ziraata 
mahsus iklimlerimiz, her şeyimiz var Allah'a şükür
ler olsun; ama buna rağmen, bugün 179 ülkenin içe
risinde - bin yıl, dünyada milli gelir, fert başına milli 
gelir, nüfus ve arazi büyüklüğü itibariyle hep birinci 
sırayı işgal ermiş olan böyle bir millet - nüfus itiba-
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riyİe takriben 50 milyona yaklaşan nüfusuyla 16'ncı 
sırada; toprak büyüklüğü itibariyle Almanya ve Fran
sa'nın yekûnu kadar, 29'ncu sırada bulunduğu hal
de, milli gelir itibariyle, bugüne kadar 40'ncı sırada 
idi, şimdi bu Hükümetin yeni aldığı kararla 60'ncı 
sıraya yuvarlandı. Ondan sonra bugüne kadar fert ba
şına milli gelir itibariyle 1 100 dolarla 80'nci sırada 
idik, şimdi 800 dolara düşürdünüz; gene o 1 000 
'dolara çıkartmak için canımız çıkacak bizim, merak 
•etmeyin, merak etmeyin.. (Gülüşmeler) Sizin işiniz 
ıgücünüz Zaten bize problem hazırlamak, (Gülüşmeler) 
'bize problem hazırlamak; 80'neİ sırada idi, şimdi fert 
başına milli geliri 1979 içerisinde 100'neü sıraya düşür
dünüz. 

Geri kalmış bir ülkeyiz, dışarıya bağlıyız, aziz mil
let inim inim inliyor. Niçin, aziz kardeşlerim, niçin? 
Bakın, ifade ediyorum: Kabahat Adalet Partisine, 
Halk Partisine iyi niyetle oy veren bu memleketin ev
latlarında değildir, demin söyledim: Kabahat, bu par
tilerin, milleti temsilen şurada bulunan muhterem mil-
letve'kiilerinde de değildir. Hepinizle tek tek konuştu
ğumuz zaman, hepiniz bu gerçeklerde evet diyorsunuz; 
ama nedense un varken, yağ yarken helVa yapılamı
yor. Kabahat, bu yönetimlerin takip ettikleri yolda
dır. Ondan dolayıdır ki, geliniz şu fakir fukarayı göz
yaşından kurtaralım; geliniz şu milleti ıstıraptan kur
taralım. Bundan dolayı, demin de ifade ettiğim gibi, 
buradaki konuşmalarımda, «Hata nerededir? Niçin 
böyle olmaması lazım gelirken, bu millet inim inim 
inliyor?» birkaç cümle ile bunun üzerinde durmak is
tiyorum. 

Muhterem kardeşlerim, hemen ifade edeyim ki, 
bata, Adalet Partisi ve Halk Partisinin her ikisinin de 
şu takriben 25 aydan beri ülkeyi idare eden yönetim
leri ki, temelde hiçbir farkı yoktur, bunların temelde 
birbirinin aynı olan yanlış zihniyetlerindendir. Bu yö
netim zihniyetini kastediyorum, içinizde pek çok 
kıymetli kardeşimin bu zihniyetle hemfikir olmadığı
nızı da biliyorum; ama ne yapalım ki, nasıl bir mık
natıs tesir ediyorsa bilya hep gelip o deliğe düşüyor, 
hep aynı deliğe düşüyor, hep bakıyorsun, arkasından 
vırt demiş Batı Kulüp çıkmış, ne oluyorsa? Elbet bu 
millet bir ,gün bunun çaresini bulacak. 

Şimdi, bakın, bu Batı Kulüp dediğimiz bu müşte
rek zihniyetin hususiyetleri nedir? 

-1. Körü körüne Batıya bağlılık. 
İşte, 25 aydan beri gidişata bakınız, hiç memleket 

meselesiyle meşgul olunmuyor, bugün borç aldı, gö
zünü kaldırdı, kaşını oynaititı, kulağını oynattı, falan
ca devletin başbakanı, cumhurbaşkanı gelecekmiş, 
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Vermeyi düşünecekmiş. 25 ay öldük açlıktan, bittik; 
bâlâ, «falanca adam gözünü oynattı, kulağını oynattı» 
bunların haberiyle oyalanıp duruyoruz. 

'İkincisi: Materyalist zihniyet, maddeci zihniyet 
müştereken. 

Üçüncüsü : İlle biz 1 milyarlık islâm âlemini bı
rakacağız, kendi tarihimizi, kendimizi bırakacağız; 
300 milyon Hristiyan Avrupa ile birleşeceğiz. Ortak 
Pazar siyonist planında o çizgi üzerinde yürümeye 
kalkışmak, parayı dolara bağlayıp IMF'in emriyle 
değerini düşünmek, şu milletin insanlarını ezmek bu
radan geliyor. Bundan başka, bu 25 aylık Batı Kulüp 
zihniyeti, bak ikisinin de iş başına gelir gelmez, bak 
bu artık bugün 50 milyonun parolasıdır, siz faizcisi
niz, bu yolunuzdan hayır gelmez, ikiniz de iş başına 
gelir gelmez işiniz gücünüz hemen faizi artırmak olu
yor, yapmayın. Bakın, dünya var, ahiret var kardeşa-
ne söylüyorum (Gülüşmeler) bu zulümdür; fakir fu
karayı eziyorsunuz, işsizlik çıkartıyorsunuz, her şeyi 
pabahlaştırryorJsunuz. «Bu pahalılık benden önceki hü
kümetten geldi, senden önceki hükümetten geldi» 
şu devri teslimlerinize bakın, biriniz birim
izle felç, öbürünüz Öbürüriüze enkaz; başka bir şey 
teslim ettiğiniz yok. Aynı ağıtları her hükümet ku
rulurken dinliyoruz 50 seneden beri. Neden? Çünkü 
temelde şekil değişiyor, zihniyet değişmiyor ki; aynı 
faizci zihniyeit gene aynı zulmü yapıyor. 

Siz ikiniz de Vergiyi fakirden allıyorsunuz arka
daş, fakiri eziyorsunuz; çünkü siz vergiyi gelirden alı
yorsunuz; gelirden alınan vergi fakirden alınır. «Efen
dim, büyük vergi diliminden vergi alacağım...» De
min Maliye Bakanı burada uzun uzun ağıt okuyor.. 
Kimi aldatıyorsun arkadaş? O büyük gelir dil'iminde-
fci inısan senin koyduğun vergiyi buzdolabına, kum'aşa, 
ayakkabıya koyacak; gene benim köylüm, gecekondu
da oturan kardeşim, işçim, esnafım, memurum, dar 
gelirlim, emeklim ezilecek, milyonlar ezilecek. Kimi 
aldatıyorsunuz? Siz ikiniz krediyi de zenginlere veri
yorsunuz, onun zenginleri ayrı, senin zenginlerin ayrı. 
((CHP Ve MSP sıralarından gülüşmeler). 

Kapalı odaların arkasında şu 600 milyar liralık 
vergi dağıtımına bakın! İşte aziz kardeşlerim, şekille 
olmaz, lafla olmaz; kandaki bu mikrop temizlenme
den, bu Batı Kulüp mikrobu temiizlenmeden bu dert
ler hallomıaz. İki senede bir değil, günde iki kere bu 
zihniyetler arasında yer değiştirseniz, meseleler artar, 
azalmaz. 

IBundan başka, siz ikiniz de israıfçısınız. Bakınız, 
fotoğraflarınızı getirdim; hiçbir yatırım yapimıyorsu-
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nuz: Konya Motor Fabrikasını bitirmekle birgüna ala-
, İkanız yok; ÇörumMa, Kütahya'da. Yozgat'ta harıl 

harıl yüzme havuzu.. Bak işte", bak; (fotoğrafları gös
tererek) televizyon da versin, 50 milyon görsün bunu. 
Ey benim aziz kardeşlerim, bak, kime oy veriyorsun, 
görüyor musun sen? Görüyor musun, bak kime oy 
veriyorsun? {Gülüşmeler) Yüzme havuzu, yüzme; su 
dolu, su dolu. (Gülüşmeler) İkisi de dengesizlikleri ar
tırıyor, ikisi de montajcı, ikisi de gazozcu; ikisi 'de müs
temleke tipi kalkınmacı, Hani bizim ağır sanayi yatı
rımları ne oldu? Yattı; üç senedir bekliyor. 

Muhterem kardeşlerim, İşte erikaz ve felç devret
mek, fakir fükarınuı gözyaşının, inim inim inlemesi
nin sebebi, bilinsin ki, bunlardır, 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bu temel gerçeği 
huzurlarınızda işaret ettik'tien sonra, şu getirilen büt
çeyi birkaç cümle ile size tarif etmek istiyorum. İşte, 
hu bütçeyi yine aynı Batı Kulüp zihniyeti çıkarttı, ge
tirdi. Sayın Bakan burada, geldiler, «Efendim, biz 
bütçede 739 milyar getirdik; bu, 770 milyar oldu. Ya
tırımlar yapacağız, kalkınacağız..» O ne büyük met
hiyeler!.. 

Muhterem Bakan, şimdi bir güzelce, ön fikirleri
nizi bırakın da, o televizyondaki konuşmalarınızı da 
gözönüne alarak, bir de müsaadenizle bendenizi bir 
dinleyin bakayım. 

Şimdi, önce bir defa Senatoya geldiniz; Senatoda, 
«1979 Bütçesi 663 milyarla kapanıyor» dediniz. Bu
gün buraya geldiriiz, - buraya Milli Selamet çıkacak -
kendinize çeki düzen verdiniz; 663 değil, «560•milyar
dır» dediniz; bugünkü rakamınız bu. Nasıl oluyor da, 
siz, Devletin bir Maliye Bakanı olarak, orada 660, üç 
gün sonra burada «560» diyorsunuz? 

BİZ...: 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Şimdi mi cevap vereyim, sonra mı? 

(NECMETTİN ERİBAKAN (Devamla) — Sonra 
rica edeyim, sonra rica edeyim, sonra rica edeyim, 
sonra rica edeyim.. 

'MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Sayın Erbakan, biri harcama, biri Ödenek.. 

•NECMETTİN ERİBAKAN ^Devamla) — Bak, bu, 
televizyon açık oturumu değil; bu, milletin kürsüsü.. 
(Gülüşmeler) Bu, mîilletin kürsüsü, bu, milletin kür
süsü... 

'MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Sayın Enbakan, beraber çıkalım var misınız-televizyo-
na? 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Haaa, 
bak, yalnız bir ricam var Var mısınız, o sonraki ce
vabınız için gel beraber açık oturuma çıkalım, haydi 
beraber açılk oturuma çıkalım; gel, orada milletin 
önünde konuşalım (Gülüşmeler) Milletin önünde var 
mfsınız? Var mısınız, beraberce çıkacağız? 

MALİYE BAKIANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Varım. 

iNEOMETTİN ERİBAKAN (Devamla) — Söylü
yorum, beraberce çıkacağız; haydi bakayım, haydi 
Ibakayım; haydi bakayım, beraberce bir çıkacağız Al
lah'ın izniyle. . 

Aziz kardeşlerim, bu perdeler yırtılmadan, bu Batı 
Kulüp oyunları, bu horoz döviüşleri bozulmadan, 
kurtuluşun çaresi yok. Mutlaka yırtacağız Allah'ın iz
niyle; korkmayın, yırtacağız, yırtacağız. 

Muhterem kardeşlerim, şimdi kendi getirdiği ra
kamlarla konuşuyorum, hanlgMn'i alırsanız alın işin 
özlü değişmiyor. Şimdi, «739 milyar bütçe getirdim» 
diyor, «Geçen seneki 663 idi, sonra «560» diyor desin. 

Belki, bir senede fiyat artışları ne kadar oldu? 
% 80. O halde, şimdi sizin getirdiğiniz 739 milyar 
liralık bütçe, % 80 fiyat artışını geriye çevirdiğin za
man 500 milyar lira bile tutmuyor. 450 milyar lira
lık bir bütçe getiriyorsunuz siz geçen seneki fiyatla. 
Kimi aldatıyorsunuz? 

Siz, bu 773 milyarla, geçen seneki 450 milyarın 
yaptığı işi bile yapamazsınız. O halde siz, «Türkiye' 
yi - bugüne kadar hep övünüyordunuz - biz genişleti
riz, büyürüz, büyütürüz, marul gibi büyütürüz» di
yordunuz. Şimdi görüyorsunuz ki, kantara vuruldu mu, 
Türkİyetyi daraltıyorsunuz. Siz, geçen seneki - ister 
560 deyin, ister 660 deyin - bütçeyi, 450 milyar getir
diniz buraya - Önce, milletin bu gerçeği bilmesi la
zım - 450 milyar getirdiniz - Neden? Çünkü, gelire 
baktınız ki, «Bu geliri bugünkü para ile 700 milyar
dan yukarı artırmaya irrîkân yok; öyle ise, bu gelire 
mukabil ben de bir- bütçe yapayım. «730 milyar» 
dediniz; «30 milyar da açık buluruz nasıl olsa» açığa 
esasen alışkınsınız, Mecliste 770 oldu; hiç mühim de
ğil açık olduk'tan sonra 770 olsun, ne fark eder? Hare
ket tarzınız bu. Milletlin 700 milyar geliri var, «770 
milyar bütçe yapalım, yürüyelim» dediniz. İyi ama, 
millet sizinle beraber yürüyemiyor. Çünkü bu bütçe, 
bu milletin ihtiyacını karşılamaz. Bü'bütçe mutlaka 
çatlayacak, patlayacak, kırılacak. Sizden rica ediyo
rum, bemim bir sene önce Ecevit Hükümeti zamanın
daki bütçe üzerindeki konuşmama lütfen bakınız. O 
zaman 400 küsur milyar lira bütçe getirdiği zarftan, 
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ibu bütçe 625 milyar lirayı bulacak demiştim; 660 
milyar lirayı buldu. Netten? Çünkü, ben, Ecevit Hükü
metinin bu sene % 60 enflasyon yapacağını zannetmiş
tim, % 80 enflasyon yaparak rekor kıracağını tahmin 
edememişinim; tek hatam bu. O % 80'le rekor kırdı, 
680. Geçen seneki zabıtlara bakın lütfen; ölçünün içe
risine bu ülke sığmaz dedim. 

Şimdi sizlin getirdiğiniz bu ölçü içerisine de bu büt
çe sığmaz. Bu bütçe, bakın, sizin şu rakamlarınızla, 
770 milyarda falan kalmayacak, haber veriyorum. 
ıBu bütçe vaktiyle bu rakamı ben 5 senelik yatırım ye
kûnu için söyledim, trilyon dedim, dilimiz dönmüyor 
dediler; ama," simidi el döndü, döndü, döndü, şimdi 
yıllık rakamlar trilyona geldi, matbaa makinesi dön
dü trilyona geldi, trilyonu bulacak, bunu aklınıza ko
yun. Sizin bu 700 milyar liralık geliriniz tam tahakkuk 
etse dahi, en aşağı bu sene 300 m'ilyar açığınız ola
cak. Bunu. önleyemezsiniz. Esasen 1 trilyonu bulma
sı demek, % 80 fiyat farkını alırsınız, geçen sene
ki bütçeyi getirmiş, tatbik etmiş olmak demektir. Hal
buki 1979 senesinde Türkiye'de yatırım olmadı. Ya
tırım olmadığı için Türkiye'de geçen sene, siz şimdi 
bu sene, âdeta sadece cari masraflara dönük bir büt
çe geçtiriyorsunuz. Bundan dolayı o sizin saydığınız 
vasıfların hepsinin aslında tersi caridir, bu söyledik
lerinizin hepsi hakikatte birer hayalden başka bir şey 
değildir. Bu getirmiş olduğunuz bütçede, siz yatırım
ları tamamen durdurmuş oluyorsunuz; bu getirşim ol
duğunuz bütçede «312 milyar yatırıma ayırıyorum» 
diyorsunuz, «312 milyar ayırıyorum, diyorsunuz. E, 
% 80 fiyat farkını katın, bu 170 milyar eder. Geçen 
seneki yatırım 203 milyardı; geçen sene ise hiçbir ya
tırım yoktu; 1979'da 203 milyarlık rakamla hiçbir 
yatırım yapılmadı da. Bu 170 milyarlık, 1979 fiyatıyla, 
siz ne sihirbazsınız Allah aşkına? Siz dört tane daha 
yüzme havuzu yaparsınız, dört tane daha; başka bir 
şey yapamazsınız, başka bir şey yapamazsınız. Onun 
için, bu bütçede ağır sanayie para yok, sanayie para 
yok, köy yolunun tamirine para yok, sulamaya para 
yok, köye para yok; kimse bir şey beklemesin; sadece 
memur maaşı.. İşte getirdikleri bükçe budur, haberi
niz olsun, haberiniz olsun. Sene sonunda, inşallah Ce
nabı Hak sağlık verecek, yine görüşeceğiz; ama, kim 
nerede oturacak Allah bilir. (Gülüşmeler). Öyle bir 
karmaşahğın içindeyiz ki, herkes birbirine kabahat 
atıyor; «ıBen yapacaktım da, benden sonra gelen boz
du..,» (AP sıralarından «Sen bozdun» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bu bütçe, denge
sizlikleri artırıcı bir bütçedir. Bu noktanın üzerinde 
birkaç cümle ile durmaya mecburum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bütçede, gördüğünüz gi
bi, yatırım diye bir fasıl yok. Ancak, bu bütçede, 
«•Dengesizliği düzeltiyoruz diye sadece bir söz var. Bi
raz sonra ifade edeceğim, «Bu bütçenin vasfı şudur, 
şudur» diye Sayın Maliye Bakanının saydıklarının 
hepsini aslında biliyor ki, Milli Selamet gelecek, bu 
açıkları yakalayacak, ben önceden bu vasıfları söyle
yeyim; ama, Milli Selamet gelmiştir ve o söyledikle
rinizin hakikatte tamamen tertsİ olduğunu şimdi millete 
açıklamaktadır; şu anda yaptığımız görev budur. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Biraz sonra ben de açıklayacağım. 

NECMETTİN ERiBAKAN (Devamla) — «Den
gesizlikler» diyorsunuz, değil mi? Şu dengesizliklerde 
halinize bakın bir defa. Dengesizliklerde, muhterem 
arkadaşlarım, bir defa, Milli Selamet doğu'da, Güney-
'doğu'da; Ankara'nın doğusundaki illere 118 tane ağır 
sanayi tesisi başlatmıştır. Bu 118 tane ağır sanayi te
sisinin - simidi vaktinizi almayacağım - 8 tanesi azot 
sanayiidir, 12 tanesi Sümerbanktır, 10 tanesi çimento
dur, 9 tanesi şekerdir, 2 tanesi demir çeliktir, 2 tanesi 
zirai donatım, 21 tanesi makine - kimya, 1 tanesi 
TÖMÖ-SAN, 8 tanesi TEM-lSan, 5 tanesi TAKSAN, 
2 'tanesi TEŞ-TAŞ, 80 tane ağır sanayi, 16 tane Süt En
düstrisi Kurumu, 3 tane yem fabrikası, 14 tane de et -
ıBalık kombinası, 118. 118 tesise Doğu - Anadolu'da; 
Yüksekova Et Kombinasını biz bitirdik; TJrfa, 
Erzurum Ziraat Makineleri Fabrikasını biz getirdik; 
İskenderun Demir - Çeliğin birçok tesislerini biz bi
tirdik; şimdi vaktinizi almayayım. 

Siz ne yaptınız? Siz 3 seneden beri bunların hepsi
ni olduğu yerde durduruyorsunuz, bir. Esasen 50 
milyon bizim kardeş'imıizdir; ben bu ülkenin 50 milyo
nunun kardeş olduğunu bilerek söylüyorum; ülkemi
zin her karış toprağı bizimdir; 50 milyon hepsi bir bi
rinin kardeşidir. Bunları dile getiriyorum, niçin? Bir 
dengesizlik var, bunu düzeltelim. Bu dengesizliğe göz 
yummanın kendisi bölücük oluyor; ondan dolayı bun
ları dile getiriyorum. 

Şimdi bakınız, elektrik Doğu Anadolu'daki akarsu
lardan çıkıyor, biz onu alıp yurdun başka köşesine 
götürüyoruz, fabrikayı orada kurmuyoruz. 

Sayın Demirel, «Türkiye'nin birçok vilayetlerinde 
elektriksiz köy kalmadı» diyor. Bugün Doğu Anado
lu'muzun, Ankara'nın doğusundaki illerimizin 10 bin 
tane köyünde elektriğe kavuşmuş olan köy 300'den 
fazla değildir. 

Sizin banka kredi dağıtımınız nedir? Siz Doğu, 
Güneydoğu ve Orta Anad'oluya, geri kalmış bölgelere 
bu bankaların şubelerini açıyorsunuz, bir hortum, van-
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tuz gibi. Burada fakir fukaranın parasını emip üç beş 
tane zengine götürüyorsunuz, 

Bu yaptığınız haksızlıktır. Bakın burada hemen 
teklif ediyorum: Var mısınız banka kredilerini, plas
manları nüfusa göre ayarlamaya, nüfusa göre? Tek
lif ediyorum: Her il, hiç değilse nüfusuna göre im
kân alsın.' 

Şimdi.bakınız; 480 bin memleket evladı üniversite 
imtihanına girecek, 40 bini alınacak, 440 bini alınma
yacak. Bu 40 bin, dalha ziyade öğretmen gönderilmiş 
olan kalkınmış bölgelerin çocukları olacak, geri kalmış 
bölgeler giremeyecek. Bakın, siz kaç katlı kabahat ya
pıyorsunuz: Hem !bu okullara öğretmen koymuyorsu
nuz, hem buraya yatırım yapmıyorsunuz, hem de 
oranın çocuğunu kendi kabahatinden dolayı bir daha 
cezalandırıyorsunuz, (CHP ve MSP sıralarından al
kışlar) Bakın, teklif ediyorum: Üniversite giriş limti-
hanlarındaki kontenjanlar puana göre olmayacak; 
hem puana, hem de her ilin nüfusuna göre olacak. 
Hadi bakayım; hak neymiş göreceksiniz. 

Öbür taraftan Doğu Anadolu'da doktor yok. Mil
li hizmet kanununu biz gelirdik. Muhterem arkadaş
larım, sözü uzatacak değilim, bu gerçekleri bütün mil
letimiz biliyor. 

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir köyde 
«ilah arandı değil mi, 200 kişi biriden tevkif ediliyor, 
hanımları, çocukları dahil; kalkınmış bir bölgede bir 
silah arandığı zaman 2 kişi tevkif ediliyor. Zihniyet ve 
tutum bile farklıdır. Bu acı gerçekleri dile getirmeye 
mecburum; çünkü ben vatanımı seviyorum, çünkü 
haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler di
ye yapmıyorum, ben bunu Allah rızası için yapıyo
rum, Allah rızası İçin. (MSP sıralarından alkışlar, AP 
'sıralarından «Ayıp ayıp» sesleri) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sahtekâr seni, sah
tekâr. 

NECMETTİN ERlBAfKAN (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, bakınız, bundan dolayıdır ki, sö
zü uzatmayacağım, hu getirmiş olduğu bütçe hakiki 
hususiyetleri İtibariyle, Sayın Bakanın söylediği bütçe 
'değildir. Tam tersine, bu bütçe gerçekçi değil, gayri 
samimi bütçedir; gerçek bütçe 1 trilyondur. Bu bütçe 
denk bir bütçe değil, 300 milyar açığı olan bir bütçe
dir. Bu bütçe kalkınmaya dönük değil, bu (bütçe bütün 
yatırımları durduran, yalnız memur maaşıyla meşgul 
olan bir bütçedir. Bu bütçe hizmet bütçesi değil, köyün 
yolunu bile tamir edemeyecektir. Oraya o rakamları 
köydünüz, yarın veremeyeceksiniz ki, karşılığı yok. 
Rakamlar; çok geri kalmış (bölgelere rakam koydu

nuz; Silopl sulaması 15 seneden beri yapılmadı. Pro
jeye bakarsan sen, 100 milyonlarca lira her sene ko
nuyor; lafla peynir gemisi yürümez. Bu bütçöde siz 
köyün yolunu bile tamir edemeyeceksiniz. Neyle tamir 
edeceksiniz? Yedek parçanız yok, grayderiniz yok, do
zeriniz yok. Bu bütçe enflasyonla mücadele bütçesi 
değil, enflasyonu hızla kamçılayacak bir bütçedir. Bu 
bütçe köye ve köylüye dönük değil, köyü ihmal eden, 
daha da inim inim inleten bir bütçedir. Bu bütçe alt
yapı yatırımlarına değil, hiçbir yatırıma eli erişeme
yecek bir bütçedir. Bu bütçe, geri kalmış ilçelerimize 
eğilen, dengesizliği azaltan değil, tam tersine, denge
sizliği daha da artıran bir bütçedir. Bu bütçede en çok 
ezilecek olan da küçük sanat erbabı, esnaftır. Çünkü, 
yeni getirdiğiniz vergi kanunu en çok çeşitli harçlarla 
esnafı ezmektedir. Buna mukabil, asgari geçim indi
riminde esnafı hesaba bile katmadınız. 

Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım, size bu geti
rilmiş olan bütçenin hakiki mahiyeti hakkında za
manın müsaadesi nispetinde kısaca maruzatta bulun
maya çalıştım 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, yarım saatlik süre
niz kaldı 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yüksek müsaade
nizle, bu Hükümetin getirdiği bütçesine paralel olarak 
yürütülmekte olan - ekonomik tedbir demeyeceğim -
ekonomik adımların da üzerinde bütçe ile beraber dur
mak bir görevimizdir 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu 
Hükümet, «5 ayda her şeyi düzelteceğiz, size dolu 
file, dolu tencere vaat ediyoruz; bu kışı sıcak geçire
ceksiniz» diye diye diye işbaşına geldi, derhal İMF' 
ye teslim oldu ve ekonomik tedbir adı akında 24 
Ocaktan beri 7 tane adım attı 

Attığı adımlar nedir: 
il. Esasen Sayın Ecövit döneminde düşürüle dü-

şürüle kıymeti kalmamış olan paranın aynı ÎMF'nin 
emrine uyarak bir kere dalha dolar 46 liradan 70 lira
ya çıkacak şekilde paranın değeri düşürüldü; yani, her
kesin cebindeki paranın yarısı çalındı, alındı. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı, evvelki gün televiz
yonda «Bazı gafil, safdil kimseler var, paranın kıy
metini düşürmekle cebindeki paranın alındığını zan
nediyorlar» diyerek Sayın Demirel'I öyle bir tenkit 
ediyordu ki, bak şimdi karşı karşıya oturuyorsun; 
O tenkit ettiğiniz, Sayın DemlreMr. (Gürültüler) 

Sayın BceVit'in kendisi bu adımları bir bir atar
ken - tam 11 kere paranın değerini düşürdü; onun 
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Ustası o, öyle antrenmanı var k'i, siz de zaten azıcık 
o ustanızdan, gider ders alınsınız, «Yahu sen bunu 
11 kere yaptın arkadaş, bana tavsiyen nedir?» dersi
niz - o, onu yaptı; ben daha büyüğünü yapamam mı 
diye bir pehlivan gibi çıktınız orta yere ve o, 100 lirayı 
10 liraya indirmişti 22 ayda, siz de 100 lirayı 5 liraya 
incirdiniz. 

Ne oldu? Şimdi ıspanak 50 liraya çıktı. Seçim vak
ti Beşiktaş pazarına çıkıp arkadaşlarla beraber, «Ooo, 
marul 25 lira olmuş» diyerek şu millete hitap edenle
re şimdi milletin kürsüsünden sesleniyorumi: «Ot 25 
lira olmuş» diyordunuz; evet, 50 lira oldu, ne olacak 
şimdi? (Gülüşmeler) Efen'dim, ıspanak mı daha kıy
metli, marul mu daha kıymetli; bunu aranızda hal
ledin, hangisi daha kıymetli? (Gülüşmeler). 

Yalnız size bir şey söyleyeyim ki, bakın ıspanaktan 
da yağ çıkmaz, maruldan da yağ çıkmaz; haberiniz 
o&un. (Gülüşmeler) 

Şimdi millet inim inim inliyor aziz kardeşlerim. 
Öfbür taraftan ikinci olarak ne yaptı? Hemen gelir 
gelmez faizleri % 22Men % 24'e çıkardı. 

Bakın, bunları o zaman bizimle beraber yapmak is
tiyordu (O zamanın iMaliye Bakanı burada, kendisi 
şahittir), o zaman Sayın Cihat Bilığehan, «Hoca, gel 
hak, ÎMF işitiyor, bu parayı düşürelim» dedikçe «Ha
yır, hayır» dedik yaptırmadık. 

Sayın Ecevit bunları yaparken Demirel çıktı orta 
yere «ıBak, bak, paranın kıymetini düşürüyor, milleti 
eziyor» dedi. O zaman biz iki vazife yaptık, «Ey mil
let, sakın bu horoz dövüşüne aldanmayın. Evet, bu 
parayı düşürmekle hata ediyor; ama bunun söylediğine 
bakmayın, bu göl inse daha çok düşürür» dedik; bu va
zifeyi de yaptık o zaman; bakın, arşivlere balkın 

Şimdi, ne dediysek, bu gerçekler orta yere çakmak
tadır O fiaizleri artırdı; bu durur mu? Bu da % 22' 
den % 24'e çıkarttı. 

Bu rakamlara aldırmayın, bunun fiiliyatta mas
rafla beraber (1 senelik faizi % 50'!ye çıkmıştır muh
terem milletvekilleri, % 401dan % 50'ye çıkmıştır. 
Çünkü hepinizin bildiği gibi, bankalar ekspertiz, ko
misyon, faizin faizi, 3 aylık hesaplarla sonunda 
% 50'ye çıkmıştır. 

Kimi eziyorsunuz, kimi? Ecevit'le Demirel, siz, bir 
demirci örsünün başında duran iki ustaya benziyor
sunuz, bir biriniz vuruyor, bir öbürünüz; bir biriniz, 
bir öbürünüz... 50 sene ezile ezile halimiz kalmadı. 
Şu fakir fukaranın sesin'e, ahıeninine kulak verin. Ba
kın, şimdi bu kararları aldığınız bir memur arkadaşım 
diyor ki, «Ben büyüğüm, canım et istediği zaman al

mazsam kendimi oyalayabiliyorum; ancak 4,5 yaşında 
yaşında yavrularım var, onlar et istediği zaman 300 
lira verip et alamıyorum. Yüreğim sızlıyor. «(Bu sızı 
sizin yüreğinizi sızlatmıyor mu muhterem arkadaşla
rım? Bir emekli, şerefli bir arkadaşımız dolmuşta ge
zenken «Demirel, son kararları alacağına gelsin beni 
vursun daha iyidir» demiştir. Neden? Çünkü bakkala 
borcunu ödeyemiyor. «Benim gibi 40 yıl devlete hiz
met etmiş şerefli bir ims'an Ibir bakkala borcunu Öde
yemeyecek duruma düşmekten'se ölmeyi tercih ede
rim» diyor. İşte, acı gerçekler bunlardır; bu sese ku
lak verin. Bu köylünün, bu işçinin, bu memurun, bu 
esnafın, bu dargelirlinin, şu milyonlarca geçim sıkın
tısı içine soktuğunuz, göz yaşından inlettiğiniz insan
ların sesine kulak verin; benim bu sesim onların sesi
dir, haberiniz olsun 

iSonra ne yaptı? Sonra bunlar yetmiyormuş gibi, 
bütün temel maddelerin hepsinin üzerine zam koydu, 
hepsinin; iğneden ipliğe.. Kendisi neler söylüyor? As
lında benim burada yapacağım en güzel konuşma han
gisidir biliyor musunuz; bunları Sayın Ecevit yapar
ken, :Saym Demirerin seyir defterini size okumak. 
'(CHP sıralarından gülmeler) En güzel konuşma.. 
İ978*deki Demirel 1980'deki Demiirel'e en güzel ce
vapları veren insandır. İki sene evvelki konuşmaları
nızdan ders almanızı rica ediyorum. Çimento, demir -
çelik, kâğıt ne Varsa hepsine zam, zam, zam, zam, 
zam. Her şey süratle, Batıdaki fiyatların üzerine çı
kartıldı; kâğıt (Batıldan pahalı, demîr çelik Batıdan pa
halı, çimento Batıdan pahalı, pahalı, pahalı, pahalı, 
pahalı, pahalı.. Buna mukabil, para kıymeti düşürü
lerek şu milletin evlatları eskiden Batıdakin'in 1/5'i 
kadar aylık gelir alıyordu, bu gelir de 1/10'e düşü
rüldü. Her şey Batının üzerine çıkartıldı, gelirler Ba
tıdaki aynı görevi yapan insanların 1/10'ine indirildi, 
1/ılO'ine indirildi. Aziz kardeşlerim, bu zulümdür; 
bunun tek bir adı vardır, bu zulümdür. 

Bundan sonra, sanayi yatırımları bu bütçeyle yü
rümez. «Kolayı var efendim» ne olacak? Kapılar açı
lacak, tamamen Batı isermayesi Türkiye'ye, piyasaya 
yabancı sermaye olarak gelecek. E, bu, zaman alıyor, 
onun da kolayı var; Hemen Başbakanlıkta bir büro 
kurarız; kanunmuş, Anayasaymış, bunların hepsi vız 
gelir; Batıdan gelenlere kapıları açar, selam dururuz. 
İstedikleri yere buyursunlar, istedikleri yere buyursun
lar. Yapılan iş, atılan dördündü adım budur. 

Beşinci adım. Bütün bu adımlar atıldıktan sonra, 
mevcut 26 milyar dolar dış borca ilaveten (şimdi onun 
hesabını da arz edeceğim inşallah) daha 12 milyar do
lar dış borç bulmak için kapı kapı dolaşırıak üzere h'e-
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yeifler gönderildi. Neden? Biraz sonra arz edeceğim, 
beş tane adım bu. Şimdi, «Falanca kaşını oynattı, gö
zünü oynattı, para vermeyi düşünecek galiba, falanca
ya gidecek, filanca gün geliyor.. Hayda.. Biz bu filmi 
tanıyoruz arkadaşlar; biz aynı filmi fki sene önce gör
dük, şimdi bize aynı filmi oynatıyor, aynı filmi oyna
tıyor; ama bu film «Batılın Göz Yaşları,» «COP ve 
MıSİP sıralarından gülüşmeler) film bu; «Aşkın Göz 
Yaşları» değil, «Batılın Göz Yaşları» bu filmi tanıyo
ruz, bu filmi tanıyoruz. Bunun ustası var, rejisörü var, 
şampiyonları var. Bakalım hanginiz daha başarılı oy
nayacaksınız? 

Heyetler gitti, geldi, Ma'ttbafer geliyor, Öbürleri 
gidiyor, şu geliyor, bu geliyor Allalh, dinle. TRT'nin 
işi gücü ne? TRT'nin işi gücü ne? 

Altıncısı, meşhur vergi kanunu. O gün akşamleyin 
yağlandım, ballaridira - vaktiyle ustalar da öyle yap
mıştı - şoförü konuşturur; «Aman efendim geç kaldı. 
'Biz bu vergiyi bekliyorduk zaten. Yaşasın var olsun» 
dedirttirir. Şimdi de meğer hu vergi kanunu ne kadar, 
ne kadar büyük bir ferahlıkmjş! Böyle ilaçlar varmış 
da, kimsenin haberi yok! Hale bakın siz, hem vergi ge
tiriyor, hem de vergiyi ferahlık diye getiren hiç başka 
ibir zihniyet gör'dünüz mü aziz kardeşlerim? Şu hâle 
bakınız.. 

115 milyar görüntülü; arkasından ne çıkacak bel
li değil. Çünkü, birtakım katsayıların yetkileri Bakan
lar Kuruluna bırakılıyor. Ufacık gösterelim de, son
ra istettiğimiz kadar büyütelim. Bak ustaları biliyor, 
arkadaşlarım da, «Biz biliriz onu» diyor, «Biz biliriz» 
diyor. Hele bir kere koyalım bu vergiyi, sonra büyüt
mesi kolay. Şimdi 1115 milyar gösteriyor, 115 milyar 
yeni vergi getirecek; aman efendim, bu kurtuluşmuş 
ferahhkmış. Bunu da ciddi ciddi çıkıp televizyonda 
konuşuyorsunuz. Hadi bakalım, inşallah televizyona 
beraber çıkacağız, bir konuşalım ıbakalım. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 ncisi nedir? Bu 6 adı
ma ilaveten, 7 ncis'i de laf, boyuna pansuman, boyu
na pansuman; «Ferahlık gelecek, iyilik gelecek. Me
rak etmeyin bu kinindir, bu sıtmattır, bu şudur, bu 
buttur» Allah, meğer neymiş bunlar.. 

Muhterem arkadaşlarım, laf kısmında millet ney
le aldatılıyor? Milletin aldatıldığı şu: Bu kararlar ni
çin alınmamış? «Efendim, biz Kasım ayında felç ttev-
raîdık..» Doğru, çünkü siz birbirinize enkaz ve felç-
den başka şey devredemezisiniz; ama burada önemli 
bir nokta var. Geçen sene Sayın Ecevit, «Ben enkaz 
devraldım» dediği zaman, Sayın Demirel ona, «Ni
ye böyle söylüyorsun, itibarımızı düşüreceksin» diyör-
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ttu. Şimdi kendisi «Felç aldık» diyor. Ne hikmetse, 
felç itibar düşürmezmiş, enkaz itibar düşünürmüş. Bu 
tabii Batı'nın işleri, bizim aklımız ermiyor o Ba-
tidakilere hitap ettiği için. 

« 
Muhterem; arkattaşlarım, ikinci bir görev nedir, 

ikindi bir sebep neymiş; Ocak ayıntta hiçbir şey KaŞım 
ayınttan daha berbat olmadı El-infsaıf, el-insaf, el-in-
isaf... Bunu söylemekle ben, Halk Partisi Adalet Par
tisinden daha iyidir, o ondan daha kötüdür demiyo
rum, Aranıza ben girmem; temel zihniyetleriniz ara-
sıntta bir fark yok; benim sözüm ikinize. Bu giderek 
artıyor, şimdi bu 3 ayda daha Çok arttı. Herşey, anar
şi, Kadıköy, Üsküdar, istanbul'un dükkânları kapan
dı mı bugüne kadar?.. 

AHMET .SAYINy(Burttur) — Kim yaptı? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ayda 

250 kişi anarşiden hayatını kaybetti mi bugüne kadar? 
Şu memleketin haline bakın, kurtarılmış bölgelere 
ilaveten, "savaş bölgeleri çıktı mı bugüne kadar? 
(CHP sıralarından alkışlar) Şu hale bakın.. Bunlara 
ilaveten şimdi, bu millet ortada yandı, dondu, bitti. Git 
bak Erzurum'a, SıVas»a, şimdi sizlere Sivas Belediye 
Reisinin telgrafını göstereceğim; adamcağız «Bunlar
da hayır yok, Hocam sana müracaat ediyorum. Allah-
aşfcına, biz burada don'duk, bittik» diyor. (CHP ve 
MıSP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Erzurum'da kimse dışarı çıkamıyor, öğlene ka
dar kimfce dışarıya çıkamıyor, kimsenin evinde yaka
cak yok. Bir gidin bakalım, battaniyesine, yorganına 
sarılmış herkes.. 

'MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Erzurum-
daküler evlerini söküp yakıyorlarmış. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aziz 
kardeşlerim, hiçbir şey daha kötü olmadı da, her şey 
daha kötü olttu; çünkü bu iş-kötülük hususunda yarı-
şıyofsunuız- kötüleşerek gidiyor; bundan başka çare 
yokmuş. Şimdi konuşacağız, başka çare var. «IBir Al-
lahın kulu varsa çıksın» detti. İnşallah, şimdi bak bir 
arattayız, dinle bakayım Allah'ın izniyle. Şimtti Cenabı 
Hakka sığınıp bir dalacağım ki, bak göreceksin. 
ı(CHP Ve MSP sıralarınttan «Bravo» sesleri alkışlar, 
gülüşmeler). Bu senin yaptığın çare değil, yıkımdır 
bir kere, yıkım. Bunun, adına sen, «çare» diyorsun. 
«Daha fazla bekleyemezdik» diyor, «Daha fazla bek
leyemezdik» diyor, «Aklımızı peynir ekmekle mi ye
dik?» İşte, söylenen sözler bunlar; bu kararları niye 
aldığının gerekçeleri bunlardır. -

Muhterem kardeşlerim, bu kararları almakla ne 
olacak? Onun için söyledikleri nedir; «Ferahlık gele-
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«ek; ekonomi işlemeye başlayacak, gelirleri de arttıra
cağız efendim. Eşel-Moıbil'i getiriyoruz, vergilerde 
ferahlık getireceğiz.» Bunlar söyleniyor; sonra da, 
«KİT'ler artık zarar etmeyecek, daha yukarı noktada 
'bir denge kuracağız. Gelirler de artacak, fiyatlar da 
artacak; ama herkesin refahı artacak:, bu arada b'iz bir 
açıkgözlük yapmış olacağız, ekonomi işlemeye başla
yacaktır» Millette anlatılan bu. O denge nerede kuru
lacak, göreceğiz bakalım. 

iSonra, «'Efendim kömürün parasını kömürü kulla
nana ödetmek adalettir.» Allah, Afatı..' Şimdi aziz kar
deşlerim, bakınız, elinizi vicdanınıza koyunuz, iki se
ne evvel biz beralber hükümettik; gübrenin fiyatını 
düşürdük 1975 t̂e. Sayın Demirel hemen koştu Bakan
lar Kuruluridan dışarıya, pehlivanlar gibi, «Arkadaş
lar, sübvansiyon yapılacak tele şey varsa, bu da gübre
dir. Köylümüzü düşüneceğiz, elbette gübrenin fiyatı
nı düşüreceğiz..» Şimdi, «Gübrenin parasını tabii köy
lü ödeyecek, kim ödeyecek?» diyor. 

2 sene önceki Demirel mi akıllı, bugünkü Demi
rel mi akıllı? (CHP ve MSP sıralarından alkışlar). 

Bizim yanımızda başka konuşuyorsunuz ikiniz de, 
bizden ayrıldınız mı foyanız çıkıyor meydana. 

O da, vaktiyle Kıbrıs fatihi kesilmişti, hatırlıyor
sunuz ya, sonra şimdi Maraş'a tel duvar çekiyor, 
utanç duvarı. Çekti, şurayı bilmem şuna verecekmiş! 
Sanki babalsınm çiftliği. 

Sayın Demirel de bizle beraber olduğu zaman, 
«'Kardeşim imam-hatip okullarını biz açtık» köy köy 
dolaştı, böyle dedi. Hani kaç tane açtın bakayım? Biz 
Ocak ayında imam-hatip okulu açtık.' 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
—-Ne Zaman açtınız? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ocak 
ayında açtık, ya. Gelir gelmez fırsat bulup açsaydın 
ya; biz 90 tane açtık; kaç tane açtın? 

1977 senesinde Samsun meydanında, teypler var 
bizde, kendûsü Hükümetlin Başbakanı; «Ey millet sakın 
bu ağır sanayie aldanmayın; bunun parası, pulu yok» 
diyordu, 1979*da baktı ki, bu Milli Selametin ağır sa-
nayiinden başka kurtuluş yok, «Bu ağır sanayiin al
tında bizlim imzamız var arkadaşlar» demeye başladı. 
(CHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Aziz millet bütün bu gerçekleri çok iyi biliyor, 
çoik iyi biliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bakınız, Sayın De
mirel, «yukarıda denge kuracağım» falan diyor ya, 
bu kuracağı dengede 5 tane kaibul var; bak, bu iş 5 
yerden çatlayıp çökecek, haber vereyim, 
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Birincisi^ dış borç meselesi. Muhterem arkadaş
larım, bakınız «7 milyar jtihalat yapacağız» diyorlar., 
7 milyar ithalata bugün Türkiye'yi sığdıramazsmız, 
kendinizi aldatmayın. Ne 700 milyar liralık bütçeye 
sığdıraibilirsiniz, ne 7 milyarlık ithalata sığdıralbilirsi-
nii, 

Neden? 1977 senesinde 5 miyar 700 küsur milyon 
dolarlık ithalat yaptık? 1977^ seçimler erkene alın
dı, biz yatırımları falan yapmadık. Seçimler 1977*de 
erkene alındığı için Türküye büyük darlık çekti'. 5 mil
yar 700 milyon dolar Türkiye'ye yetmiyor. O seneyî 
en aşağı 6 milyar dolar kabul edelim. 

Şimdi petrolün fiyatı fırladı, diğer maddelerin fi
yatı fırladı. 6 milyar doların içerisinde petrol 1,5 mil
yar dolardır; 4,5 milyar dolar kimyevî madde, ham
madde, makine, teçhizat Türkiye'nin kalkınmasına 
yiîtmliyor, 1977'de yetmedi. Şimdi bunların hepsinin 
üzenine üç seneden berli % 10 fiyatlar kondu. Bu fi
yatları koyarsanız, «Türkiye'de 5 ayda her şeyi duzel-
teceğum» diyen insanın, 7 milyar dolarlık petrol dışı 
ithalat yapması lazım gelir. O vakit petrol 1,5 mil
yar dolar idi, şimdi 1,5 rriilyar dolar değil, 5 milyar 
dolardır Türkiye'nin petrol, tüpgaz, mazot ihtiyacı. 
«5 ayda herşeyi düzelteceğim» diyen insan, Türkiye' 
de 5 ayda 12 milyar dolar dış ödeme tediyesi yapma
ya mecburdur; kimse kendisini aldatmasın. 

2 milyar dolar borç ve taksit var, 1 milyar dolar 
da 1979ya, «bugün yarın ödeyeceğim» diye komşu 
ülkelerden Irak, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Lib
ya ve İran'dan alınmış olan, parası ödenmemiş 1 mil
yar dolarlık petrol var; etti mi 15 milyar? Elde ne 
var? 2 milyar dolar ihracat. «Eifendlim, İhracat arta
cak» Nereden artacak? Bu faizle mi, bu pahalılıkla 
mil 

Bak, bu kararları aldınız, 3 hafta oldu, 1 tane fab
rika kapısını açabildi mi? Neyle artacak? İhracat laf
la artmaz, kararla, maddeyle de artmaz. Hep, böyle 
diye diye geldik buraya zaten. 

E, peki şimdi aziz kardeşlerim bakınız, işçi dövizi 
ilk hevesle biraz gelir; geçen sefer de öyle oldu; 1 ay 
sonra karaborsa fiyatı 45 - 50tye çıktığı zaman gene 
musluk kapandı. İşte, şimdiden 45'e çıktı. «Fasit <M-. 
re» deniyor. E, sizin elinizde 3 milyarınız var 1 sene
de gelecek; 15 milyar liralık: ödemeye kalkışıyorsu
nuz. İşte hadise bu, hakiki hesap budur. Ama bunu 
indiriyor, «Efendim işçi dövizi 1,7 milyar olacak.» 
Şimdi rötuşlar başlıyor. Blilmem ihracat 2 değül, 2»5 
milyar olacak, şu olacak, bu olacak; indir, indir, indir, 
indir. Arkadaş 5 milyar dolar dış borçtan daha aşa-
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ğıya indirenleyiz. Ne zaman alacaksın buinu? Efendim 
Iblir ay sonra gelecekmiş de bir milyar doları konuşa-
eakmış, ÜÇ ay sonra bilmem ne kurul toplanacakmış; 
sene geçecek, kaş oyn'alütı, göz oynattı, hava oiva... 
işte, hadise budlur, işte gerçek budur; hesabınızın bi
rinci hatası budur. 

ikindi hatası : Siz, her şeyi denMeştokdİk zanne
diyorsunuz, hiçbir şeyli denkfeşıtirmediniz. Bu büftçe 
patlatacak; bakın daha geldiği günden İtibaren hemen 
Komisyonlarda patlamaya başladı, doğarken patlıyor. 
(Bütçede 300 milyar açığınız var. Şimdi bu 300 mil
yar bütçedekii hakiki açığı ne ile kapatacaksınız? 
Buraya gelip methiyeler okuyacak1: Efendim, «Ecevit 
şu kadar para bastı.» Sen de basacaksın. Niye?.. Aynı 
kulübün üyesisin çünkü. (Gülüşmeler) «Ecevit, şu ka
dar müteahhflte para ödemedi» Sen de ödemeyecek-
sin, «Ecevit şu kadar köylünün parasını ödemedi...» 
Sen de ödemeyeceksin, haber veriyorum. Ödleyemi-
yorsun zaten; öded'in mi? Bak çay parasını bekliyor 
köylü, pancar parasını bekliyor, bekliyor, bekliyor, 
bekliyor, hiçbirisini ödeyemıryorsun. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Üç aydır... 

NEÖMİETTÎN ERBAKAN (Devamla) — Eee, bir
birimize bu methiyeleri okuyorsunuz, ikîinizîin de biir-
biriniz hakkında dediğiniz doğru; ama bu bizlkn der
dimizi artırıyor; bu derdi halletmiyor. İkinci hesabı
nız buldur. Siz içeride de denge kurmadınız, dışarda 
da âenge kurmadınız. 

Sonra süz, üretim kbndi kendine harekete geçecek 
zannediyorsunuz. Üretim kendi kendine harekete geç
mez, 

Ondan sonra bir diğer önemi konul: Siz, fiyatlar 
ve ücretler slizin zannettiğiniz yerde duracak diyor
sunuz. «1980\ie % 35ten fazla olmayacak» diye Sayın 
Demire! taaJhhüt elitÜ, Sayın Maliye Bakam, evvelki 
gün televizyonda «!% 40 - 50*yi bulacak» diye baş
ladı şimdiden elastikiyet getirmeye; işte haliniz bu. 
Fliyat artışı % 80 mi, olur, % 90 mı ölür, % 100 mü, 
Allah bilir. Hesabınızın bir düğer yanlışlığı da budur. 

. Buradan başka, elbette ücretler de artacaktır ve 
«KİT'te zarar yok» diyorsunuz, KİT'in zararları da 
yine meydana gelecektir. 

Beş hesabınızın beşli de yanlıştır, beş kabulünüz. Bu 
(blinanız beş yerden çatlayacaktır ve çökecektir. Bunun 
altınlda sizin şahsınızı değil; ama zihniyetinizin kalma
sını temenni ediyoruz. 

Muhterem mffietvekiİeri, şlimdli gerçeklere geliyo
rum. Bu kararlar, bu söylenen sebeplerden alınmamış
tır. Bu kararlar IMF emrettiği için alınmıştır, bir. 
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«Eğer bunları derhal ilan etmezse anlaşmaya boza
rız» dediği içlin alınmıştır, iki. Bu yapılan konuşma
ların hepsi, tabirimi mazur görürseniz, ölü yüzü pud-
ralliamaktır, yani iş bitmiş, ondan sonra onu diriltmek 

I için çalışıyoruz. 
I iBunldan baş'ka; bunlar dışarının kararlarıyla alın-
I mışitır. Bu kararlar fakir - fukarayı gözyaşı ile inim 

inim inle'tÜyor; bu kararlar Türkiye'de orta sınıfı or
tadan kaldırıyor; bu kararlar Türkiye'de sınıf ayırımı 

I meydana getirerek zenginli daha zengin ediyor. Çünkü, 
I bu devalüasyon kararı bir gecede bir aileye milyarlar-
I ca lira kâr sağlamıştır. Hemen ertesi gün televizyo

nun, buzdolabının fiyatları artırıldı; 29 bin liradan 
40 bin liraya; ama o buzdolabı bankadan alınan borç-

I la yapılmıştı, o borç değişmiyor. O borçla yapılan1 

buzdolabı 40 bin liradan satılacak, 50 mlilyar lira 
açıkitan kâr edilecek, işte dengesizlik böylfe artar, 

I işte yaralar buradan geliyor, 'bu bir fasit" dairedir. 
Bu ilk defa yapılmadı, bu bugüne kadar hep, tam 

1947'den beri 33 senedir yapıla yapıla geliyor; her 
seferde yaralar büyüyor. Bu işin bundan dolayı kö-

I künden çaresini bulmaya mecburuz. 

I Şimdi, bu vergi kanununu Sayın Bakan söyledi, 
vaktimiz çok ölçülü olduğu için, bu vergi kanunuıı-

I da istisna hudutlarının genişletilmesi, bu vergi kanu
nunda istihsal Vergisinin kalkması, geri kalmış yöre
lere yatırımların teşviki, üç yılda yatırıma çevrilen ver-

I gi alınmaması, yurtdışı kazançlardan vergi ahnnraima-
I sı, ihracat kazançlarından vergi alınmaması, bakika-
I ten, yapılırsa bunlar güzel şeyler; ancak bunların kar

şılığında getirdiğiniz bu «Katma Değer Vergisi» es-
I nafı ezecektir; vergi, «Katma Değer Vergisi» esnafı 

ezecektir. Harçlar, ı«Taşııt Alım Vergileri» bilhassa 
I esnafı ezecek olan vergilerdir. 
I Sizlin burada asgari geçim indirimini bunun dışı-
I na çıkartmanız lazım. 15 maddelik falan olmaz, asga

ri geçim indirimli ayrı bir yaradır, o ayrıca bir an ev
veli çıkartılması lazım, bir.; 

Diğer getirdiklerinizin ferahlatıcı taraflarının ya-
I pılması lazım; ama yük tarafları yapılmayacak. E, peki 
I efendlim bu yük ne olacak? Haa bak işte asıl mesele 
I odur; onun1 üzerinde inşallah şimdi kısaca duracağım. 
r Yalnız vergi hakkında şunu ifade edeyita: Bakın, ye-
I ni bir şey yok. Saym Demire! 1970'te de aynı şeyi 

yaptı, 1 sene sonra yıkıldı. O vakit işletme Vergisini 
I getirdi, şimdi adım değiştirmiş «Katma Değer Vergi-
I si»'ni getiriyor. O vakit aynı devalüasyonu yaptı, ay-
I riı şeyi yaptı. Esasen 1977'de de aynı Hükümettey-
| ken bizden gizli bu Vergi Kanununu hazırlattırmışıtı, 

33 — 



M. Meclisi B : 44 

sonra Halk Partisi gelir gelmez aynı kanunu Meclise ı 
getürdi; ama o kanun Meclise geldiği zaman Sayın 
Derrtirel kendisi ne diyordu? «Niye vatanldaş vergfr 
versin? Niye seyirci kalacağız milletimizin ezilmesin©.:» 
6 Oca'k 1979; 'Milletin soyulmasına yardımcı olmayız:. 
Nerde görülmüş mulhaMetliin ikitidara vergi kanunla
rının çıkarılmasına yandım ettiği? Bu Hükümetin mil
leti soymasını önlemek gayemizdir.» Sayın Demirel, 
geçen sene bu vergi kanunu geldiği zaman söylem'edtik 
şey bırakmamış idi. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, çok kısaca «Blir Allah'ın 
kulu var mı?» dlîyor ya, şu vazifeyi ifa etmek işitiyo
rum, sözlerime dikkalt edin. 1 

•BAŞKAN — Sayın Erfoakan, 5 dakikanız kaldı/ 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Benim 
saatime göre 8 dakika daha var Sayın Başkan. (Gülüş-
mdler) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — MuMe~ 

rem arkadaşlarım, şimdi... I 
Bakın, bür Allah'ın külü orta yere çıkınca nasıl I 

güçlükler başlıyor, görüyor musunuz? (Gülüşmeler) 

MulhJterem milletvek'ilerf, şimdi balkın «ıBaşika ça- I 
fe yok, başka alternatif yok» diyor. Sayın Eceviit de, 
'•Bu Hükümetin başka alternatifi yok» dedi; ooo, şu 
Parlamentodan kaç tane alternatif... «Bundan başka 
çare yok» diyor; şimali, çare var mı yok mu anlata^ | 
cağınv 

Önce mulhlterern arkadaşlarını, bakınız, bu söylediği 
daz doğru1. Neden doğru? Önünüze düz biir kâğıt alın, 
'•bir çizgi çekin; şuraya «(haiyır» buraya da «şen» ya
zın; şuraya fayda» buraya da «zarar» yazın. Hayır I 
ile faydanın arasına bür kalın duvar dikin, şer ile za
rar bölgesinin içerisine geçerseniz, siz şer ve zarar I 
•bölgesinde kalmakta karaıiıysanız doğru; zamdan, pa
ra kıymetikui düşürmekten, her şeyi vergilerle miietü 
ezmekten başka çare yok. Bu, zarar ve şer tarafı içe-' 
nîsiinde bulunan insanlar için tek alternatiftlir. • 

Şirridi, aziz kandöşjlerim şu hale bakın Allah aşkı
na, bu nasıl devlet idareisi ey aziz milletvekilleri, azliz 
milteHîmİz? Bütçeyi yapacaksın, bütçe sadece cari ması- I 
fafa harcanacak, yatırım futan duracak, yatırımı Batı- I 
ya açacatan. Sonra, bütçede açık olduğu zaman ver.-. 
gji koyatalksın; KİT'ler zarar ediyor, zam koyacak
sın; döviz yok, ne işitiyorlarsa borç versin dİyecökslin. I 
Yahu Allah aşkına siz trafik memuru musunuz, oto
mat düğmeciSıi misiniz; (gülüşmeler), siz ne yapacaktı- I 
nız Allah aşkına yahu? Bütçenin açığını vergliyle, J 
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KİT'in zararını zamla, dölvfiz ihtiyacını ne işitiyorlarsa 
şartları kalbul edin dış borçla; bu nasıl devlet idaresi 
arkadaşlar? Siz ne yapacakisınrz? 

Sizin yerinize şuradaki otomat düğmeler bu işi 
daha iyi yapar. Bir elektronik makine koyalım (katsa
yı, matsayı diyorsunuz ya), bütçenin açığı kadar ver
gi katsayıları değişsin, KİT'lerin açığı kadar zamlar 
değişsin, bu işi sizden daha iyi yapar, siz hesap ha
tası yaparsınız o hesap hatası da yapmaz. Bu nasıl 
devlet idaresi? Peki, siz ne yapacaksınız Allah aşkı
na? Bu millet vergiyi verecek, zammın da yükünü 
çekecek, gözyaşı ıstırap; siz niye hükümetsiniz, siz 
ne yapacaksınız? 

«Hayır» tarafına geldiğiniz zaman, bak bakayım 
bak bunun alternatifi var mı? Ama o alternatif «hayır» 
tarafın. Şimdi size aziz kardeşlerim, bakın biz ol
duğumuz zaman ne yapacağız Allanın izniyle, anla
tıyorum, 

Madde 1 : Önce bir defa bu körükörüne Batıya 
bağlılık, sömürü ve tahakküm zihniyetini bırakaca
ğız; ya milli dış politika, kendi gücüyle kalkınma ve 
insan haklarına saygı bayrağını açacağız Allahın iz
niyle. Cenabı Hak bu bayrağı bize açtıracak. 

Madde 2 : IMF otomatı motomatı falana, «Hadi 
oradan, biz bin yıllık Sultan Fatih'in torunlarıyız; kim
siniz siz, kimsiniz siz, topunuz birden geldi bin yıl 
kargımıza»; böylesine bir kükreyeceğiz, Allah bizi 
bu kürsüden kükretecek, bugün provasını yapıyorum, 
yarın aslını yapacağım. (CHP ve MSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Aslını yapacağım hiç kork
mayın. (Gülüşmeler) 

'Madde... «Allan, Allah» deyip yola çıkacağız, ne 
zannediyorsunuz? Yok, IMF imiş, yok kasmış, yok 
gözmıüş, hadi oradan, hadi oradan. (Gülüşmeler) 

Madde 3 : Ama, bunları yapıp, otomatçılık, tra
fik memurluğu yapmayacağız. Ya, oturup terleyeceğiz, 
kapı kapı dolaşıp dış borç dilenmeyeceğiz; kendi kile
rimize ineceğiz, kendi kilerimize. Bakın, Cenabı Hak 
bize ne madenler vermiş; neden bu madenleri işlet
miyorsunuz? Neden bu madenleri işletmiyorsunuz?.. 
(AP sıralarından «Hangi para ile?» sesleri) 

«Hangi para ile?» diyor ba'k. Yapacağız Allanın 
izniyle. Burada gelir bu milletin evladı çalışır, maden 
satıldığı zaman ücretini almasına bile razı olur; 5 mil
yon işsiz var, 5 milyon; ama siz adam olun siz, siz 
adam olun, bu sizinle olmaz. (Gülüşmeler) 

(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Çareyi bilmediğin çılkıyor ortaya. 



M. Meclisi B : 44 16 . 2 . 1980 O : 1 

NECMETTİN ERIBAKAN (Devamla) — Ondan 
sonra, bilıgi, disiplin, organizasyon, takip, bu orman
lar, bu madenler, bu millet size trilyonlarla devlet 
işletmesi vermiş; bu devletin işletmelerini çalıştıra
caksın, Cenabı Hak insan gücü nimeti vermiş; bu in
san gücünü üretime çevireceksin; terleyeceksin arka
daş*, terleyeceksin; trafik memurluğu ile olmaz bu; 
otomat düğmesine basmakla olmaz, sen de bir şey 
üreteceksin, sen de. 

IBAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (İsparta) 
— Nereden, nereden? 

NECMETTİN ERIBAKAN (Devamla) — Ben şim
di, efendim şu vergide şu verilsin diyorum; «Karşı
lığı nerede?» diyor. O karşılığı sen bulacaksın, sen 
bulacaksın (Gülüşmeler), terleyerek bulacaksın. Bak 
şurada Ankara Havagazındaki 5 bin ton kok kömü
rü Erzurum'a gidecek; yakacak yok derim; 3 aydan 
beri bir tek kömürü.bile şuradan Erzurum'a götüre-
medin. Çünkü sen bu milletin işi ile meşgul değilsin 
arkadaş; sen kapı kapı, elinde telefon, «iMatthofer 
ne dedi, öbürü ne dedi, Öbürü ne dedi?» işin gücün 
bu. (CHP sıralarından «Doğru» sesleri) Kendi kilerin
den haberin yok; yalnız Sımaktaki asfaltitleri sıvılaş-
tır, şu milletin petrol ihtiyacının yarısını karşılarsın. 
Şu 17 milyon ton buğdayı bak biz, 11 milyon ton
dan aldıik 17 milyon tona çıkarttık, Tarım Bakanlık
ları bizde idi. (Gülüşmeler) Şu 17 milyon tonu 25 
milyon tona çıkart; ama bunun için gübre lazım, 
traktör lazım, o gübreyi dağıtacak insan lazım, mem
leketin işi ile meşgul olmak lazım; işte dert burada. Siz, 
sabahtan akşama kadar bakanlıklar, bir sürü partili 
arkadaşlarla dolu, onun işi, bunun işi; siz memleke
tin işi ile meşgul değilsiniz. Bir baba şefkati ile uya
rıyorum, böyle gidemezsiniz, böyle gidemezsiniz, ken
dinize çeki düzen verin, gidemezsiniz böyle. (CHP 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri, AıP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu efen
dim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok te
şekkür ederim Sayın Başkan hatırlattığınız için. 

iBütün bunların karşısında bak, kardeş Müslüman 
ülkelerin bir senede 60 milyar dolar ihtiyaç fazlaları 
var. Siz İslam Konferansının kararlarına muhalefet 
şerhi yazarsınız, «biz şuyuz, biz buyuz» der onlara. 
katılmazsınız; «biz sizi bırakacağız; Avrupa ile Or
tak Pazara, onlarla tek devlet olacağız» dersiniz, 
Müslüman ülkelerle aramızı açarsınız. Ne imiş? IMF 
79 milyon dolar verecekmiş. İşte felaketler hurdan 
geliyor. 

Muhterem kardeşlerim, bu iş nasıl düzelir, arz 
ediyorum : Şu milletin işleriyle meşgul olmakla dü
zelir. Bunları inşallah daha çeşitli fırsatlarla çok çok 
anlatacağız. 

Şimdi size şu sözleri, bakın, bir neticeye getirip 
bağlıyorum : Ecevit geldi, anarşiyi, krizleri artırdı; 
Demirel geldi daha da artırdı; gerçek bu. Ee, şimdi 
bak, bizim halimize bak, bunlar benzin döküp, kibrit 
çakıyor, yakıyor bütün memleketi alev alev; biz Mil
li Selamet olarak, elimizde itfaiye hortumu, aman şu
rada bir yangın şunu söndürelim, aban burda bir 
yangın bunu söndürelim... (Gülüşmeler) İşte, bak me
mur katsayısı 25'e çıksın. Neden? Şu memurlar tu
tuşmasın, kimin işi bu? Milli Selametin. Bu gidiyor, 
zammı, vergiyi koyuyor; katsayıyı 25'e çıkartmak; 
bununla biz uğraşıyoruz. Bu gidiyor, zamla köylüyü 
ezik ezik eziyor, gübreyi pa'halılaştırdı, köylüyü ikinci 
sınıf vatandaş yaptı, onun doları 70 lira değil, köy
lünün dolarını 55 liradan sayıyor. Traktörü pahalılaş
ırdı, gazı, mazotu... Şimdi köylü bir kilo buğday al
mak için 7,50 kuruş masraf yapacak, parası yok. Ez
di köylüyü, ezdi. Ee, bu zavallı köylü şimdi tohum-' 
luk alamaz, mazot alamaz, gübre alamaz; ne olacak? 
Bak gene biz itfaiyeye koşup diyoruz ki, gelin, bun
lara bunu şu baharda fişle verelim, fiş; sonra, sonba
harda bunu karşılayalım; taban fiyatını koyalım. Bu 
vergiyi getiriyorsunuz. Esnafı size ezdirmeyeceğiz. Es
nafın vergisi; esnafı bugüne kadar hep istismar et
tiniz. Esnaf 5 milyon ise, esnafa şu memlekette 600 
milyar kredinin 20 milyarı veriliyor. Esnafın kredisi 
100 milyara çıkacak, 100 milyara ve de faizsiz veri
lecek; bunu verdiğimiz gün göreceksiniz. Bakın o es
naf diyecek ki, «yahu yıllarca nasıl aldanmışım». Da
ha defter tutmayı çıkartmadınız bakın, Bütçe Ko
misyonunda tutuyorsunuz. Şu 1970 senesinden önceki 
emekliler ezik ezik eziliyor; PTT'de hizmet gören ar
kadaşlarımızdan, köylüsünden, emeklisinden esnafına 
kadar. 

Şimdi vaktimizin ölçüsü ancak bu kadarına yettiği 
için, görüyorsunuz ki, itfaiyecilik yapan biziz. Hey 
aziz milletvekilleri soruyorum size; biz millet olarak 
oyunu böyle oynamaya mecbur muyuz? Batı Kulü
bünün eline benzini vereceksin, Batı Kulübünün eli
ne kibriti vereceksin, onlar cayır cayır milleti yaka
cak, biz de elimizde itfaiye hortumu, oradaki yan* 
gını, buradaki yangını söndürmeye koşacağız. Ne 
mecburiyetimiz var, ne mecburiyetimiz var?!.. Bunu 
değiştireceğiz arkadaşlar. Kim? Bu Parlamento değiş
tirecek; bu Parlamento değiştirecek ve çözecek Al-
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lahın izniyle. Blöyle iş olmaz! Yeter, 50 secden beri 
çektiğimiz, yeter! Sadece yaraları büyütüyorsunuz. 

IBakın, Halk Partisi, Milli Selamet projektörü al
tında kaldı, oylarının yarısını kaybetti. Şimdi siz de 
Milli Selamet Partisi projektörünün altındasınız; eski
den horoz döğüşüyle, «sen benden daha kötü, ben sen
den daha kötü» diyordunuz; sökmez, sonunuz geldi. 
Batıl yıkılacak, hak galip gelecek; çaresi yok bu işin. 
(MISP sıralarından alkışlar) Milli Selametin projektörü 
altındasınız, milleti aldatamazsınız; köylü de, işçi 
de, esnaf da, emekli de yaptığınız bu zulümleri gö
rüyor; bu yanlış zihniyetiniz çıkar yol değil. 

BAŞKIAN — Sayın Erbakan, toparlayınız efen
dim. 

NBOMHFltfN ERJBAIÜAN (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

(Aziz kardeşlerim, gerçekleri görüyorsunuz ve ben 
sözümü bağlıyorum : «E, Hoca söyle bakalım, büt
çeye oyun ne olacak?» (CHP sıralarından gülüşme
ler) Şimdi bak hesap veriyorum, burası milletin kür
süsü. Şimdi bakın bu Bütçeye, ki size şunu söyleye
yim, bu bütçeye kırmızı oy verip Hükümeti düşürür-
sek, bilesiniz ki, bu Hükümete en büyük iyiliği ya
parız; ama millete en büyük kötülüğü yaparız. Çün
kü millete gidecek, «tam köşeyi dönecektim, iki ay 
kaldıydı, beni düşürdü» diyecek. (Gülüşmeler) Şim
di bak, bu Hükümet iki ay sonra köşeyi dönecek, 
hangi köşeyi? Bu köşeyi değil. Ya? Uçurumdan aşa
ğı inen köşeyi dönecek. (Gülüşmeler) iki ay sonra bu 
köşeyi dönecek, haberiniz olsun. 

Onun için şimdi, Türkiye büyük bir ülke, Hakka
ri'deki, Kars'taki kardeşimizin gerçeği görmesi için, 
«bunlardan hayır gelmez, bunlar iflas etti» diye üç ay 
söylemeye mecburuz. Biz üç ay söylersek, üç ay son
ra oradaki duyuyor. Onun için şimdi, bunlar iflas et
ti, bunlardan hayır gelmez diyoruz ama, bunları dü
şürme iyiliğini şimdi yapmıyoruz. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Söz verdin. 
NECMETTİN ERiBAKAN (Devamla) — Beyaz 

oy vereceğiz, beyaz; merak ötme. (Gülüşmeler) Be
yaz vereceğiz; ama buna sevinme, buna sevinme, bu
na sevinme; çünkü, köşeyi döneceksin, bu köşeyi, bu 
köşeyi. (Gülüşmeler) Bu köşeye gelmeden yolunu kes
meyeceğiz. Böylece de, biz bugüne kadar verdiğimiz 
sözlerin hepsini tutmuş oluyoruz, hepsini; artık ala
cağın yok arkadaş, alacağın yok, hepsini tuttuk ama, 
bize verdiğin, millete karşı verdiğin sözleri sen tut
madın. Bir baba şefkatiyle uyarıyorum; gittiğin yo
lun tam tersine, 180 derece tersine dön, çaresi yok, 
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fakir fukaranın ah-ü eninine kulak ver, şu milletin 
geçim sıkıntısına kulak ver, şu milletin ıstırabına ku
lak ver. 

lAziz kardeşlerim, bu Parlamento miletimize kur
tuluş yolunu açacaktır. Bu inancımı tekrar ederek, 
Cenab-ı Halktan, aziz milletimize saadet ve selamet 
vermesini ve en kısa zamanda feraha kavuşturmasını 
dileyerek hepinizi ve bütün milletimizin evlatlarını 
»Milli Selamet Partimiz adına hürmetle, muhabbetle 
selamlıyoruz; sağolun, varolun. (MISP, GHP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Oğuz Aygün^ 

buyurun efendim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Aygün, süreniz 1,5 saattir. 
AP GRUBU ADINA OĞUZ AYGÜN (Ankara) 

— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1980 Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grubu adına, huzurlarınızda düşüncelerimizi, ka
naatlerimizi, dilek ve temennilerimizi arz etmek üze
re bulunuyorum. Bu münasebetle, bu Bütçenin aziz 
milletimize, güzel memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını Ceneb-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Huzurla
rınızda yapmakta bulunduğumuz görevin mesuliye
tini müdrik, Yüce Türk Parlamentosuna, Aziz Türk 
Milletine ve zabıtlar vasıtasıyla tarihe seslenmekte 
olduğumuzu ve bunun, bugünün şartları içinde ne 
denli mana ve değer taşıdığının idraki içinde bulun
duğumuzu biliyorum ve üslubumu buna göre yapma
ya çalışacağımı huzurlarınızda ifade ediyorum. Lüt
fen, Yüce Heyetiniz de beni, bu duygu ve düşünce
ler içinde dinleyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; 
biraz önce yüksek huzurlarınızda Milli Selamet Par
tisinin Sayın Genel Başkanı Prof. Necmettin Erba
kan, Grubu adına milletimize ve heyetinize hitap et
tiler. Hocam, çok güzel dakikaları Parlamentoya ve 
Meclise geçirtmiş bulunmaktadır. Bunun için, bu ka
dar içinde bulunduğumuz sıkıntılarda Hooa'nın kat
mış olduğu renkten de biz de şikâyetçi değiliz. Yal
nız, Sayın Hoca'nın kendi üslubuna uygun olmaya 
çalışarak ve azami derecede de bir sayın liderden 
bahsettiğim için saygılı olmaya itina göstererek, bir 
iki ifadesine değinmeden sözlerime başlamak istemi
yorum, 

Muhterem arkadaşlarım, değerli parlamenterler, 
Sayın Hoca burada, Cumhuriyet Halk Partisiyle Ada
let Partisini ayrı ayrı kefeye koydu ve bunları evlat 
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olarak da ilan etti, kendisi de bir baba edasıyla ko
nuşma yaptı. Şimdi soruyorum: Sevgili Hocam, örf 
ve âdetlere bağlı, mukaddesatçı b| r siyasi partinin de
ğerli lideri zatı âliniz, bir babanın evladı ile olan mü
nasebetini kerhen yaptığını tarihimizde, örf ve âdet
lerimizde hiç gördünüz mü? (AP sıralarından «Bra
vo»* sesleri, alkışlar). Adalet Partisiyle olan münase
betlerinizi, başından beri muhtelif vesilelerle kerhen 
devam ettirdiğinizi ifa'de ettiniz. Onun için, bunun 
nasıl bir baba olduğunun tayinini Yüce Heyetinize 
ve kamuoyuna bırakıyorum. 
% Muhterem arkadaşlarım, iki tane Sayın Erbakan'ı I 
biz ve kamuoyumuz tanımaktadır: Dirisi; Sayın Bü
lent Ecevit'in Başbakan Yardımcısı ve Muavini Nec
mettin Erbakan; diğeri, Sayın Süleyman Demirel'in 
Başbakan Yardımcısı ve Muavini Sayın Erbakan. 
Bu iki Erbakan'ı tamamen birbiriyle tezat içinde gö
rüyorum. Yalnız ben görmekle kalmıyorum, Yüce 
Parlamento görüyor, kamuoyu görüyor ve takip edi
yor, 

1974 yılında Sayın Bülent Ecevit'in muavini oldu
ğu tarihlerde Sayın Erbakan, Hükümette faizleri ar
tıran, anarşistleri affeden, hapishanelerden salıveren 
ve solün gelişmesine yardımcı olan bir şahıstır. (AP 
sıralarından «Bravo»ı sesleri). Erbakan'ı tarih 1974' 
te böylesine tespit etmiştir ve böyle yazacaktır. 

İkinci Erbakan, hemen onun akabinde 1975 yi- I 
'Undaki Erbakan'dır ve bu Erbakan da Sayın Süley
man Demirel'in muavini sıfatiyle Hükümette görev 
yapan Erbakan'dır. Bu Erbakan ise Hükümete gelir I 
gelmez bir evvelki hükümetteki görevinin, yaptığı I 
görevinin tam tersini ifa etmiş, derhal çıkartılan bir I 
kararnameyle bir evvelki hükümet zamanında güb- I 
reyi % 300 artırmaya imzasını koyan Erbakan, % I 
300 ucuzlatmıştır. Taban tabana zıt iki kararın al- I 
tında Sayın Necmettin Erbakan'ın imzası vardır. I 

Gene aynı Erbakan bu ikinci Hükümet dönemin- I 
de, yani Sayın Bülent Ecevit'ten sonraki Süleyman I 
Demire! Hükümeti zamanında anarşiyle mücadele I 
için, komünizmle mücadele için alınan bütün karar- I 
ların altına imza koymuştur. Sol ile mücadelede Ada- I 
let Partisinin hissiyatına, felsefesine uygun istikamet- I 
te hareketi rahatlıkla ifa etmiştir. Bunları, birbiriyle I 
tezat içinde olan iki Erbakan'ı burada sergilemek I 
mecburiyetinden dolayı üzüntülüyüm; ama Sayın Ho- I 
ca. bu yolu açtı, aziz milletimizin huzurunda Sayın I 
Hoca'nın haksızlığa maruz kalmaması için bunları I 
da sergilemeyi bir vazife addederek huzurlarınıza I 
çıktım. (AP sıralarından alkışlar). J 
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Şimdi Sayın Erbakan zaman zaman muhtelif si
yasi teşekkülleri renklerine göre tayin etmişti, bu tab
loya göre Sayın Erbakan'ı da çok renkli olarak tarih 
herhalde yazacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hocanın bir de, bir hu
susuna aflarına sığınarak itiraz edeceğim. îkide bir
de bu Hükümeti destekleyen kişi olduğunu muhtelif 
vesilelerle söylemekte, âdeta bu Hükümetlin başına 
bunu kakınç yapmaktadır. Yine örf ve âdetlerimizde 
bu kadar, bu yapılan işi mütemadiyen kakınç yap
ma, bizim örf ve âdetlerimizde yoktur; asgarisinden 
ayıplanır ve nezaketsizlik sayılır. Bu diyeti ikide bir 
söylemesini bu bakımdan yadırgadığımı ve çok de
ğerli Necmettin Hocaya yakıştırmadığımı söylemek 
İsterim. 

Şimdi Sayın Erbakan, hangi sebep ve ne düşün
ceyle olursa "olsun, bu Hükümeti destekleme taahhü
dünde bulunmuştur ve bu Hükümet bu destekle ku
rulmuştur. (AP sıralarından «Hem de şartsız destek
ledi»! sesleri). Yani bu Hükümetin kuruluşunun te
melinde muhterem Necmettin Erbakan'ın bu destek
leme taahhüdü yatmaktadır. Yoksa 186 tane üyesiy-
lo Adalet Partisinin hükümet olması pek tabii müm
kün değildir. 

Şimdi, muhterem Hocam siz bunu ne maksatla 
yaptınız? Onu tabii bilemiyorum. 

ÎSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Üvey baba, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama herhalde 
bir gerçek var, Adalet Partisinin menfaatini düşüne
rek yapmadınız. Ya bir başka maksadınız vardır ya
hut da memleketin, hakikaten milli duygularla kötü
ye gittiğini görerek, Adalet Partisi Hükümetinin iş
başına gelmesinde ve Adalet Partisi Hükümetinin 
Türkiye'nin idaresinde, direksiyonunda bulunmasın
da fayda mülahaza ettiniz. Tabii bunun gerçeğini 
yalnız siz biliyorsunuz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Soğuk espriler 
yapmayın, üşüyoruz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Lafla netice 
alınmaz, iş yürümez, tedbir getiriniz» diyen muhte
rem hocam, maalesef konuşmasının tamamına yakın 
bir kısmını nasihat ve lafla geçirdi, 

Kerameti kendinden menkul Hocamız, iki horo
zun dövüşünden bahsetti, tabii tavuğun kim olduğu
nu söylemedi. Onun da takdirini kendilerine bırakı
yorum. (AP sıralarından alkışlar) 

Her siyasi parti almış olduğu oy sayısında milleti 
temsil etme hakkına sahiptir. Bunun için değerli Ho
canın burada da bütün bir milletin temsilcisi gibi ko-
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nuşmuş olması bu prensibe, demokrasi prensibiyle 
bağdaşmayacaktır, 

Sonra, hakem olduğunu iddia ettiler; «Hakem 
adil olmalıdır, tarafsız olmalıdır.» Halbuki değerli 
hoca, hangi taraftan kimden yana olduğunu bir tür
lü Türk Milletinin önünde, şu ana kadar ortaya 
koyamamıştır. (MSP sıralarından «Haktan, Haktan, 
milletten yana» sesleri) 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Ankara) — Haktan ve 
milletten yana. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Herkes haktan ya
na. 

Şu muhterem çatının altında milletin aziz temsil
cileri olarak herkes, her temsilci Haktan yanadır. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen bütçenin tümü 
üzerindeki görüşmelerinize devam ediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, bir de hocamn TARİŞ'ten bahsetmesi üzerinde 
kısaca durmak istiyorum. Hocanın TARİŞ değerlen
dirmesi yanlıştır. Hocanın TARİŞ'ten bahsettiği sıra
da anarşistleri masum diye ilan etmesini de bir talih
sizlik olarak görüyorum. Çünkü hoca, bugün temsil 
etmiş olduğu büyük kitlenin kendisine vermiş olduğu 
salahiyetlerle anarşistlere karşı şiddetli bir mücadeleyi 
şiar edinmek zorunda ve mecburiyetindedir. 

Yalnız, hocanın anarşistleri masum görmüş olma
sını eski bir alışkanlığına atfetmek mümkündür; 1974 
affının içerisinde, onun kusurlarının içerisinde kendisi 
bulunduğu için, sevgili hocamız belki biran için o his
sin tesiri altında kalarak anarşistleri masum ilan et
mek hatasını işlemiştir. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — İnanan
ları, Müslümanları affetti o. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Beş bin tane Müs
lüman affedilmiştir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Zamanım kalırsa, 
attığınız o laflara cevap veririm, endişe etmeyiniz. 

Bütçenin içerisinde milyarlar ifade eden rakamlar 
var. Bu rakamları sadece fiziki planda tartışmakta ya
rar görenler, buna ağırlık verenler olacaktır. Bunu ta
bii karşılıyorum; ama ekonomik, ve sosyal meselelerin 
ciddiyeti ve önemi asla küçümsenemez ve bunlar üze
rinde bizim de görüşlerimiz ve çeşitli eleştirilerimiz 
olacaktır dedikten sonra, Devlete ve rejime yönelen 
bölücülük, yıkıcılık, şiddet hareketleri, terörizm ve 
anarşinin ekonomik ve sosyal meselelerin çok önünde 
yer aldığını da ifade etmek zorundayız; bunların kay
nağı ve hatta sebebi haline gelmiştir. 

Türkiye'nin çok meselesi, çok sıkıntısı ve çok dert
leri vardır; ama anarşi ve terör, bütün bu sıkıntı ve 
dertlerine takaddümen birinci sırayı işgal etmektedir. 
Hele bütün dünya devletlerinin gözünü dikmiş oldu
ğu Ortadoğunun sıcak bir çatışma içinde olduğu, Af
ganistan'ın önce ideolojik, sonra da askeri bir istilaya 
uğramış olduğu şu zamanda anarşinin, terörün ne se
viyede ve ne derecede bütün meselelere takaddüm et
tiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Çeşitli hassasiyetlerin bulunmuş olduğu Türkiye'de 
Cumhuriyet Hükümeti ve bütün devlet kuruluşları
nın ve elbette Yüce Meclisimizin milli meclis bütün
lüğü içinde bu meselenin üzerine eğilmesi, teşhis ve 
çarelerini araştırması lazım geldiğine kaniiz. 

Zaman dakikalarla kayıtlıdır. Bu sebeple rakam
lara fazla girmeden ve rakamların manasına çok az 
temas etmek suretiyle konuşmamı yapmaya çalışaca
ğım. 

Kimseyi suçlamamaya, meseleleri şahsileştirme-
meye gayret edeceğim. Türkiye'de politikada birbiri
mizi suçlayarak, kötüleyerek, birtakım istifhamlar 
yaratarak her türlü sosyal, ekonomik sahalarda da 
sıkıntı yaratmaya hakkımız yoktur. Ancak bazı ger
çekleri de, dengeyi sağlayabilmek için ve bazı kafa
ları uyarabilmek için sergilemekte fayda olduğuna da 
inanıyoruz. 

Demokrasi rejimleri hürriyetlerin azamisinin ol
duğu rejimlerdir; ancak, demokrasi rejimlerinde de 
disiplin vardır. Demokrasi rejimleri alabildiğine so
rumsuz hürriyetlerin bulunduğu rejimler değildir. 
Çünkü, bu tip hürriyetlerin verilmesi, aslında hürri
yetleri kısıcı ve bu hürriyetlere imkân vermeyen bir
takım rejimlerin gelmesini davet eder, telkin eder, 
çağırır. 

Demokrasilerde bir hürriyet, başka bir hürriyetin 
aleyhine kullanılamaz ve bir hürriyet başka bir hür
riyeti ortadan kaldıramaz. Muhterem milletvekilleri, 
faraza basın hürriyeti diye şereflerle ve haysiyetler
le uluorta oynanamaz. Bu, demokrasiyle bağdaşmaz. 
Türkiye'de kim kimin düşmanı, kim kiminle müca
dele halinde, kim neyle ve niçin çarpışıyor; bunları 
teşhis etmek, tespit etmek bir hayli zordur. Türki
ye'de solun her türlüsü vardır. 

Muhterem milletvekilleri, dünyanın her memleke
tinde değişik idare tarzları var. Elbette sol cere
yanlarla idare edilen memleketler de var; ama bu 
memleketlerin hepsinde aşağı yukarı bunların büyük 
bir kısmı istikrar bulmuştur. Mesela, komşumuz Bul
garistan'da Lenin'ci bir komünizm vardır ve orada 
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bir Mao'cuyu bulmak, tespit etmek mümkün değil
dir. Komünist Çin'de Mao'cu hâkimdir, Lenin'ciyi 
görmeniz mümkün değildir; ama bizim memleketi
mizde bu sol cereyanların her çeşidi vardır ve her 
çeşidinin de bütün fraksiyonları mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, hatta o derecede mev
cuttur ki, bu doktrinlerin sahiplerini ve isim ba
balarını geride bırakarak mevcuttur ve bu frak
siyonlar da kendi aralarında mücadele halinde
dirler. Sol sağa, sağ sola amansız düşman, solun her 
çeşidi ve her fraksiyonu birbiriyle harp halindedir; 
Bu tablo ile Türkiye'nin hangi şartlar içinde bulun
duğunu insan düşündüğü zaman, dehşete kapılmama-
sı mümkün değildir. 

Ülkenin ve milletin geleceğini görmek ve gerekli 
tedbirleri vakit geçirmeden almak hepimizin görevi
dir. Bir büyük felaket, korkunç bir yangın bütün bir 
vatan sathını sarmış bulunmaktadır. Evvela bu yan
gını söndürmek, ondan sonra fikir mücadeleleri, ara
mızda tartışma yolu tek çıkar yol olarak bugün kar
şımızda bulunmaktadır. 

Türkiye'de aşırı uçların inkişafına, çeşitli cere
yanların faaliyetine fırsat ve imkân verenler, bugün
kü felaketlerin günahkârlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı ideolojilere 
hayranlık duyanlar ve yabancı ideolojilerden Türki
ye'de fayda mülahaza edenler, maalesef Türkiye'de
ki aşırı cereyanların birtakım hadiselere sebep olma
sına, anarşinin bu boyutlara gelmesine neden teşkil 
etmişlerdir ve bunların günahını taşımaktadırlar. 
Eğer, bugün bunların müsebbipleri hâlâ bu inançları 
taşımıyorlarsa, zannediyorum ki, vicdanlarında bu
nun muhasebesini yaparak, bunun ıstırabını çekmek
tedirler. 

Eğer, yanlış ve hatalardan kurtarmaya, dost, sa
mimi ve candan gayretlerle biz birbirimizi anlayarak 
devam etmeyecek olursak, bir gün bakarız ki ülkeyi 
mahva sürükleyen grupların, ekiplerin içerisinde ken
dimizi bulmuş oluruz. 

Bürokrasi Türkiye'de maalesef politize olmuştur. 
Devletin kadroları, kafaları şartlanmış, kişilikleri 
muayyen ideoloji ve kalıplaşmış fikirlere angaje ol
muş ve bunlardan kendisini kurtaramayan şahıslarla 
doldurulmuştur. Devlet mekanizmasının işlerliğinde-
ki sıkıntı ve arızalar bundan ileri gelmektedir. Dev
let çarkının bir yerindeki yanlış çalışan bir dişli veya 
ters dönen bir dişli, bütün bir devlet çarkının dön
mesine mani olmaktadır. Bir hükümetin, kendi siya
si kanaatlerini taşıyan insanlarla çalışmasını istemesi 
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kadar tabii bir şey yoktur. Hele karşı görüşün mili
tanı olmuş olan şahıslar 'eğer ıslah edilemiyorlarsa, 
bunların devlet idaresinden ayıklanması da son de
rece normaldir. Ancak, bunu yapıyoruz diye mute
dil siyasi görüşe sahip, karşı siyasi görüşe sahip in
sanların süründürülmemesi de icap etmektedir. 

Biz, geçmiş iktidar döneminde maalesef bunun 
bütün ıstıraplarını beraber yaşadık, geliyoruz. Çeşit
li ideolojik teşekküllerin, örgütlerin devlet idaresine 
hâkim olmaya başladığım müşahade ettik, geliyoruz. 
Aklı başında, memleketsever CHP'liler, devlet ada
mı kisvesini taşıyan değerli CHP'liler geçen iktidar 
döneminde bunun ıstıraplarını bizimle beraber yaşa
mışlardır. Bunlar canlı ve taze hatıralar olarak he
nüz bizim ve bütün milletin hafızalarındadır. 

Tarafgirliği âdeta meziyet haline getiren ve ya
ranmak için taraflı harekette yarış eden şahıslara iti
bar edilmemelidir. Devletin âli menfaatlerini hiçe sa
yan, kendi dar ve kısır görüşleriyle hislerinin esiri 
olarak keyfi idareden ve vatandaşa saygı görevinin 
ilk gereği olarak kabul etme seviyesinde bulunama
yan vazifeliler, en ufağından en büyüğüne kadar, 
hangi makamda bulunurlarsa bulunsunlar, hangi sı
fatı taşırlarsa taşısınlar, mutlaka devlet kadroların
dan ayıklanmalı ve bu işler devlet mekanizmasının 
daha fazla tahribe imkân vermesine fırsat bırakma
dan yapılmalıdır. Bu Devleti kurtarma ameliyesi, kı
yım diye feveran etmeyecek kadar olgun ve ileri gö
rüşlü olmak lazımdır. Bunları genel manada söylü
yorum, hiç kimseyi kastetmiyorum. Bugün bu ikti
dar zamanında böyledir, gelecek iktidarlar zamanın
da böyle olacaktır. 

Gerçekleri bütün çıplaklığı ve dehşetiyle sergile
mek, milletimize göstermek lazımdır. Oyalama, göz 
boyama ve zamanın akışına bırakma politikaları ar
tık geride kalmıştır. Bu Hükümet, gerçekleri geniş 
çapta, hem de Sayın Başbakanın ağzından, sahip ol
duğumuz kaynak, imkân ve değerleri de dile geti
rerek bir panik ve bunalıma meydan vermeden, fakat 
içinde bulunduğumuz durumun bütün çizgilerini ce
saretle çizebilmiştir; bu bakımdan Hükümeti, Adalet 
Partisi Millet Meclisi Grubu olarak tebrik ediyoruz. 

Milletimiz gerçekleri, bütün tehlikeleri ve içinde 
bulunduğumuz fevkalade vahim ekonomik durumu 
görebildiği nispette Devletine yardımcı olacaktır. 
Milli bir destek ve dayanışmaya ihtiyaç gösteren sı
kıntılarımızı, muhalefetlerin iktidarları yıkma ve yıp
ratmada alet olarak kullanmaması lazımdır; bunu da 
genel bir kaide olarak söylüyorum, 
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Muhterem arkadaşlarım, dış borçlardan korkma
mak lazımdır. Bu bütçenin ağırlıklarından bir tanesi 
de dış borçlardır, inkişaf halindeki bütün memleket
lerde olduğu gibi, bizde de dış borçlanma kaçınıl
maz ve zorunlu bir hal almıştır. Dış borçlanmada en 
çok dikkat edilecek husus, alınanın günlük işlemlere 
ve kısa vadeli rahatlık ve ferahlık için kullanılmama
sı, kaynak yaratan yerlere yatırım yapılması, yani 
heba edilmemesi lazımdır. Dış borç tüketim harca
malarına tahsis edilmemelidir. Bu Hükümetin, bu ik
tidarın dış borçları ve yatırımları kendi prestij ve 
kamuoyu sempatisi kullanmayarak, Devlet ve mille
tin geleceğini gözeterek samimi bir gayret ve çalış
manın içinde bulunacağına ve bu espri içinde değer
lendireceğine inanıyoruz ve öyle olmaya, öyle hare
ket etmeye mecbur ve müdrik kabul ediyoruz; bel
gesi ise bu bütçedir. 

Bu Hükümetin, icraatında hataları olabilir. Mu
haliflerimizin objektif bir şekilde, sübjektiflikten 
uzak, bu yanlışlıkları ortaya koyması lazımdır. Doğ
ruyu kim söylüyorsa ve doğru ne ise ona inanmalı, 
itibar etmeli ve binnetice yardım etmelidir. Doğruyu 
gördüğünüz ve tespit ettiğiniz halde bunu rey düşün
cesiyle söylemiyorsanız ve gerekeni yapmıyorsanız, 
Devlet tehlikeye girer. Devlet ayakta kalmazsa, re
yin ne değeri vardır? Artık Türkiye'de her şeyin ko
lay hallolacağı ve her şeyin kendiliğinden halledile
ceği bir ortamı kimse hayal etmemelidir. En azından 
bizim neslimiz, itiraf etmek lazımdır ki, çok sıkıntı 
çekecektir; ama büyük fedakârlıklar ve feragatlarm 
gerektirdiği bu dönemde, yapılacak iş fevkalade ba
sittir ve milli bir görevdir. Bütün sıkıntılar milletçe 
karşılanmalıdır, adaletle tevzi edilmelidir. Bu suretle 
sıkıntının fert başına düşen sıkıntısı izale edilir ve 
ağırlığı da fazla olmaz. Adaletle sıkıntıları tevzi et
mediğiniz takdirde, millet içerisinde birtakım reak
siyonların ortaya çıkması, şikâyetlerin başlaması nor
maldir. Bu bakımdan, her şeyde olduğu gibi, sıkın
tıların karşılanmasında da adaleti prensiplerimize 
uygun olarak Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu 
olarak savunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisinin kade
ri daima birtakım sıkıntılı anlarda görev almış olma
sıdır, görev alma mecburiyetinde kalmış olmasıdır. 
Bu kaderin bütün Adalet Partisine getirmiş olduğu 
mesuliyeti ve bu mesuliyetiyle beraber, Adalet Par
tisinin yüklendiği yükü çok iyi Yüce Milletimizin de
ğerlendirdiğini biliyoruz; bundan şikâyetçi değiliz. 
Çünkü, bunun yanıbaşında bu sıkıntının, bu mesuli-

| yetlerini getirdiği, bir de, iftiharla söyleyeceğim, şe-
j ref vardır. Adalet Partisi bütün sıkıntıların içinden 
I çıkabilme şerefinin kendisine nasip olmasından şikâ-
I yetçi değildir, bahtiyardır. (AP sıralarından alkışlar) 
I Allah, milletimizi sıkıntı ve üzüntülerden, badireler-
I den korusun; ama sıkıntı ve üzüntüler mukadderse, 
I Adalet Partisini, bunları karşılayacak kadar güçlü, 
I kuvvetli ve ayakta bıraksın, niyazım budur, milletin 
I saadeti ve huzuru için bunu niyaz ediyorum. 

I Geleceği karanlık görmek, bir şey yapılamaz zan-
1 netmek teslimiyettir ve Devletin yok olacağını kabul 
I etmektir. Bunu yapamayız; kendimizi ve varlık ne-
I denimizi inkâr edemeyiz. Yaşadığımız fevkalâde has-
I sas günlerde Türkiye'nin huzuruna musallat mihrak -
I lan susturabilecek adil, cesur, liyakatli, Devlete ve 
I millete, Cumhuriyete sadık şahıslar görev almalıdır; 
I görevi yapamayanlar gitmeli, görevli liyakatla yapa-
I bilecekler işbaşına getirilmelidir. Bilhassa Devleti tern-
I sil eden, başta valiler, bütün idareciler fevkalade ce-
I sur ve kararlı olmaya mecburdurlar. Hiç kimse ve hiç-
I bir müessese tarafsız olamaz; Türkiye Cumhuriye-
I tinde yaşayan herkes ve ayakta duran her müesse-
I se taraflıdır ve Devletten yanadır, Devletin yaşama-
I sından yanadır. Bunu görev kabul edecek ve bunu 
I muhafazaya, yaşatmayı, yüceltmeyi hedef alacak ve 
I bunun gereği ne ise o yapılacaktır. Devletin varlığı-
I nın ve gücünün münakaşa konusu olduğu yerden ki-
I silerin, yarın aksi olursa ne yaparız endişesi ve kötü 
I kişi olmama gayretleri, görevleri yapılamaz hale ge-
I tirir. Devleti bir tarafta bırakarak yeni güçler meyda-
I na getirmenin ne lüzumu vardır, ne de doğrudur. 
I Ülkemizde bir tek güç hâkim olmalıdır: Devletin 
I gücü. Devlet basiretli olmaya mecburdur, otoritesini 
I zedelettirmemelidir. 

J Muhterem milletvekilleri, değerli" arkadaşlarım, 
I dernek adı altında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar 
I açıkça ideolojik yıkıcı ve bölücü faaliyetler ve gay-
I retlerin içinde bulunmaktadırlar. Biz derneklerin si-
I yasetle uğraşmaması ve gayelerinin taşmaması pren-
I sibini savunduk geliyoruz. Üzüntü ile ifade edeyim 
I ki, Cumhuriyet Halk Partisi, başından beri dernekle-
I rin de, sendikaların da siyasi parti gibi faaliyette bu-
I lunmasını hem desteklemiş, hem mazar görmüş, hem 
I de bunları himaye etmiş bulunmaktadir. 
I Bugün kamu hizmetleri, devlet memurları maa-
I lesef dernek adı altında çeşitli siyasi fraksiyonlara 
I bölünmüşlerdir; can ve mal güvenliğimizden sorum-
I lu polis böyledir; gelecek nesilleri yetiştirecek ve ge-
I lecek nesillere ışık tutacak olan değerli Türk öğret-
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meni böyledir, doktor böyledir, mühendis böyledir. 
Devlet otoritesini temsil eden devlet memurlarının 
böylesine ideolojik ve günlük hadise ve çatışmaların 
içine girmesi, bizatihi otoriteyi zaafa düşürmüştür. 

Kesin şekilde beyan ediyorum: Devlet memurları, 
kanunların emrinde ve sadece ve sadece milletin hiz
metindedir; Devletten yanadır, Devleti korumada ve 
yaşatmada fevkalade hassas ve dikkatli olmaya mec
burdurlar. Kanun hâkimiyetini sağlamada bu temel 
unsur hususi bir önem taşımaktadır. 

Geçen iktidar döneminde yapılan partizanlıklar, 
militan kadrolaşmalar, memur dernekleri adı altın
da yan kuruluş olarak fâaliyet gösteren dernekler, 
devlet içerisine maalesef anarşiyi sokmuştur. Kah
ramanmaraş olaylarının yıldönümü bahane edilerek, 
sıkıyönetim tebliğlerinden ve basına intikal eden ha
berlerden öğreniyoruz ki, 12 000 öğretmen direnişe 
katılıyor. Bunların arasına Karayollarında ve başka 
müesseselerde çalışan yüzlerce devlet memuru iştirak 
ediyor. Devletten maaş alıp, devlet nizamına karşı çı
kılıyor. Bunun bizi nereye nerelere götüreceği ve gö
türmekte olduğu açıkça görülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu hastalıklar kesin şe
kilde tedavi edilmelidir, edilecektir. Cumhuriyetin 
okullarında, Cumhuriyetin öğretmenleri Cumhuriye
tin nesillerini yetiştirecekler; bir avuç da olsa yolu
nu şaşırmış, milli istikametten sapmış olanlar mutla
ka kanun ve Anayasa çizgisine çekilecektir ve çekil
melidir. 

İşçilerin hak ve menfaatlerini korumak için Ana
yasa ve kanunların belirlediği ölçüler ve sınırlar için
de hür sendika faaliyetleri demokrasinin temel un
surlarından biridir. Hür sendika ayrıca hür rejimle
rin de teminatıdır; çünkü hür sendika, yalnız hür re
jimlerde bulunur. Halbuki, son zamanlarda bazı sen
dika ve konfederasyon, açıkça sınıf kavgası amacını 
ortaya koyarak çatışmayı, yakıp yıkmayı, tahribi per
vasızca teşvik ve tahrik ederek uygulamaktadırlar, 
DÎSK'in Ören toplantısından sonra neşrettiği bildiri 
üzerinde dikkatle, Türkiye'den mesul olan herkesin 
durması lazımdır. Esefle kaydederim ki, bu toplan
tıdan bir müddet önce Anamuhalefet Partisinin Sa
yın lideri yaptığı basın toplantısında, işçileri Hükü
mete karşı âdeta kışkırtmıştır. Bu bir talihsizliktir ve 
nihayet TARİŞ'te başlayan... (CHP sıralarından gü
rültüler, «yanlışın var» sesi). Var burada efendim, 
basın toplantısının metni var, emrederseniz okurum. 
(CHP sıralarından gürültüler). Okuyayım efendim, 
okuyayım-

I Muhterem mMet vekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün, karşılıklı görüş

melere imkân vermeyiniz. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anamuhalefet 

Partisi Lideri Sayın Ecevit'in basın toplantısında ifa
delerinin bir ufak pasajını okuyorum... 

I İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Daha önce esnafı 
'kepenk kapatmaya, şoförü kontak kapatmaya teşvik 
eden siz değil miydiniz? 

ALT AN TUNA (Çanakkale) — Hem yangın çı
karıp, hem, «yangın var», diyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Umarım ki, işçi 
kuruluşları da bu tehlikenin farkına, bilincine zama
nında varsınlar ve ona göre demokratik hukuk dev
leti kuralları içinde tavırlarını alsınlar. (CHP sırala
rından «Ne var bunda?» sesleri). Yoksa, bu tertiple
rin tezgâhlanması belli bir aşamaya vardıktan sonra 
alınacak tavırlar yararsız olabilir, İş işten geçmiş ola
bilir. Şimdiye kadar benim görebildiğime, göre, sen-

I dikalarda, alınmakta olan önlemlerin, izlenmekte olan 
tutumun bu yönü üzerinde durmadıkları içindir ki, 
bu hatırlatma yapma gereğini duyuyorum»/ diyor. 

Bununla benim anladığımın dışında başka bir ma-
I na kestetmişse saygı duyarım. Nasıl olsa gelip bura

da konuşacaklar, Sayın Ecevit o manayı açıklarlar, 
biz de öğrenmiş oluruz ve bundan da memnun olu-

I ruz< 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Açık zaten, se

nin kafan almıyor. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve nihayet TA-

I RİŞ'te başlayan ve güzel İzmir'de semt semt silahlı 
çatışmaya dönüşen hazin olaylar gözler önündedir. 
İzmir'de cereyan eden olayların değerlendirmesini ya
parken biraz geriye dönüp bakmakta fayda vardır. 

I Kimden cesaret almaktadırlar ve kuvvet kaynakları 
nedir? 1 Mayıs 1978'de Taksim Meydanında kızıl 
bayraklarla, Marks ve Lenin resimleriyle yapılan gös-

I teriler, bunu takiben vuku bulan şiddet hareketleri 
j aynı kaynaklardan tezgâhlanmıştır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Senin Hükümet 
] dönemindeydi o. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Fabrika işgalleri, 
direnişler nihayet genel grev çağrısı hep devlet niza-

I mına karşı yönelen fiillerdir. 
Genel grev deyince, genel grev vaadi de Cumhu

riyet Halk Partisi tarafından ortaya atılıp, maalesef 
I sorumsuzca savunulan bir fikirdir ve bu da bir talih-
J sizliktir. 
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1970 Erzurum Türk - İş Genel Kurulunda bunu 
Cumhuriyet Halk Partisi savunmuştur. Bugün DİSK, 
genel grevi savunmakta. Genel grev, yani ideolojik 
maksatlı ve tahakküm aracı olarak ülke çapında ya
pılan direniş işçinin menfaatine olmadığı gibi, Ana
yasa (kanunlarına aykırıdır ve devlet nizamını bozucu 
niteliktedir. Bunda da düşünüş tarzımız yanlışsa, onu 
da gelir burada açlıklarsınız. 

Muhterem milletvekilleri, 16 yaşında bir çocuk 
elinde silahla, güzide bir emniyet görevlisini arkadan 
vuruyor. Bu çocuğun ana ve babası fevkalade ıstırap 
içerisinde feryat ediyorlar ve «çocuğumuzu bu yola 
sevk edenlerin Allah cezasını versin»ı diyorlar. De
mek ki, çocuk, aile içinden böylesine bir eğitim al
mamıştır. Ana ve baba masumdur, ana ve baba nor
mal Türk örf ve âdetlerine bağlıdır. 

- Bu çocuk öğrencidir ve Devletin eğitim kurum
larında eğitilmektedir. Peki bunu eğiten kimdir? İde
oloji. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Ne?. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İdeoloji. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — İdeoloji ba
kanlığı mı var? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İdeoloji, ideoloji. 
Muhterem arkadaşlarım, teşhiste anlaşacağız, teş

histe birleşeceğiz. Teşhiste birleşemezsek, bütün si
yasi partiler olarak bu büyük yangını söndürenleyiz, 
bu beladan memleketimizi kurtaramayız. Onun için, 
bizim tarafımızdan söylenmiş olan sözleri hemen in
fialle karşılamayınız. Bir defa, bir hakikat payı var 
mı diye siz de derininizde bir bunun hesabını yapı
nız, bir muhasebesini yapınız. Ben huzurlarınızda 
inandığım bir konuyu, hakikaten fevkalade büyük 
bir samimiyetle dile getiriyorum. Bizim yanlışlarımız 
Olabilir, düşünüş hatalarımız olabilir, Yüce Heyeti
nizden değerli hatipler buraya gelirler, Sayın Genel 
Başkanınız Bülent Beyefendi de gelip burada konu
şacaklar, yanlışlarımız varsa ortaya koyarlar, tartışı
rız, bizim doğru söylediğimizde birleşiriz, onun doğ
ru söylediğinde birleşiriz; ama bir yerde birleşiriz. 
Hemen böyle, ideolojiyi suçladığım zaman reaksiyon 
göstermeniz peşin hükme varır ki, bunu Türk Par
lamentosunun müzakere adabına yakıştırmam. 

Değerli milletvekilleri, Anamuhalefet Partisi Sa
yın Lideri Meclis kürsüsünden yaptığı bir talihsiz 
konuşmayı bana şu anda hatırlattı; «Türkiye'ye ko
münizm gelmez»ı demişti ve nereden gelecek diye ken
di kendine sormuş; «Arnavutluk'tan mı gelecek?» 
demiş ve tebessüm etmişti, yanlış hatırlamıyorsam 
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Başbakan olduğu devrede de, «Bizim kuzey komşu
muzdan tehlike gelmez»̂  diye beyanat vermişti. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları yadırgadığım 
için söylemiyorum, bir hadisenin izahında daha iyi 
bir istikamette netice istihsali için söylüyorum. Hal
buki o kuzey komşumuz bir günde... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
45 dakika oldu daha bütçeye geçmedi, bunların ne 
ilgisi var? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sabredersen öğ
renirsin canım. 

... Bir günde bitişiğindeki komşusu Afganistan'ı 
işgal ediverdi. Bu fevkalade ibret verici bir sahne
dir. Afganistan işgalinin çok yönlü değerlendirilme
sini Hariciye Bütçesinin müzakerelerindeki değerli 
arkadaşlarımın konuşmalarına bırakıyorum; ancak 
şunu çizmekle huzurlarınızda yetineceğim: Afganis
tan çok yıllar öncesinden başlamak suretiyle, önce 
ideolojik istilaya uğramıştır, daha sonra da askeri 
istila bu istilayı tamamlamıştır. Buna Yüce Heyetini
zin dikkatini çekmek isterim. 

Özgürlük, adı altında her türlü bozgunluğa, yıkıcı 
ideolojik akımlara, bunların propogandasını yapan 
tehlikeli neşriyata, sahnelerde sanata hizmet kisvesi 
altında oynanmış olan eserlere ve genç dimağlara 
ideolojileri aşılayan her türlü faaliyetlere seyirci kal
mak ve bunları hoşgörü ile karşılamak, milletler için 
bir felaket sebebidir. Atatürk Milliyetçiliği bütünüy
le Türkiye için en sağlam ve vazgeçilmez doktrindir. 
Türkiye'nin sıkıntısı, bu doktrine rağmen yabancı 
ideoloji ve hayranlığı ile buna temayüle yeltenen ih
sanlardan gelmektedir. 

Anamuhalefet Partisi, kendi yapımıza ve benliği
mize ters düşen Sosyalist Enternasyonale katılarak, 
ideolojik yayılma ve açılmaya öncelik etmiştir ve de 
maalesef etmektedir. 

ALT AN TUNA (Çanakkale) — Siz de Hıristiyan 
Demokratlarla berabersiniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ecevit son 
basın toplantısında da vurguladığı gibi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, kendisine ters düşen aşırı sol fraksi
yonları kendi kapısından ve evinden uzak tutmak is
tediği iddiasında bulunmaktadır. Bunda samimi ola
bilir, hatta kendisini ayakta tutan, tabanda Cumhu
riyet Halk Partisine oy veren değerli seçmenin de ay
nı şekilde düşünmüş olması kabul edilebilir, onlar da 
samimi olabilirler. Ancak, ârtık Sayın Ecevit başta 
olmak üzere, iddiasını paylaşan Cumhuriyet Halk 
Partililer de lütfen kabul buyursunlar ki, bugün «ör
güt») tabir ettikleri, Cumhuriyet Halk Partisine isti-
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kamet veren ve Cumhuriyet Halk Partisinin dizginle
rine hükmeden, oy tabanını oluşturan Cumhuriyet 
Halk Partisine ters düşmüşlerdir; bunlar aşırı sol ide
olojinin militanlarıdır. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Siz AP'ye değil, 
MHP'ye teslim oldunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Nasıl TARİŞ'i 
işgal ediyorlarsa, nasıl başka teşekkülleri işgal edi
yorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisini de işgal etmiş
lerdir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — TARİŞ'in kendi 
içinden, dışarıdan değil. İşgalci sokmaya uğraşıyor
sunuz, faşistleri yerleştirmek için uğraşıyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi, kendi çizgisini çizememiştir, kendi siyasi is
tikrarını temin edememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir partinin iç işlerine 
karışmak bizim prensiplerimizin içinde yoktur; ama 
gerçekleri tespitte gayret sarf ederken bazı noktala
ra, bazı tepe noktalarına değinmek ve bunları da or
taya koymak, değerlendirmenin sıhhati bakımından 
lüzumludur ve zaruridir. Bugün Cumhuriyet Halk 
Partisi içindeki ideoloji anarşisi sirayeti sebebiyle, 
Türkiye'nin içindeki tablonun sebepleri arasında ilk 
sırayı teşkil etmektedir ve bana sorarsanız, Türk Mil
letinin sosyal ve siyasal bünyesine zarar vermektedir 
ve bugünkü tablomuzda da bunun payı vardır. 

İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Hayatım, ikti
dardasınız; siz ne yapacaksınız? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yani, iktidarın 
gelip Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindeki anar
şiyi ortadan kaldırmaya gücü yetmez. 

Muhterem arkadaşlarını, her siyasi partinin siyasi 
istikrara kavuşması, bizim, memleketsever, milliyet-
sever insanlar olarak en halisane temennimizdir. Bir 
siyasi partinin içinde huzursuzluk varsa, bir siyasî 
partinin içinde siyasi istikrarsızlık varsa, bir siyasi 
parti içinde ideolojik çalkantılar varsa, o, sadece o 
siyasi partinin hudutları ve çerçevesinde kalmıyor ar
tık; onları aşıyor, ve bütün bir memleket sathında 
tahribatını ifa ediyor; ona işaret etmek için değin
dim. 

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki1 siyasi, ideolojik 
çatışmalar bizi sevindirmez. Bizim Cumhuriyet Halk 
Partisini inkâr etmemiz mümkün değildir, onların 
bizi inkâr etmesinin mümkün olmadığı gibi. Sizin de 
bir oy potansiyeliniz var, sizi de memlekette tutanlar 
Var, size de memlekette güç ve kuvvet veren oylar 
var, seçmenler var; ama, sizin siyasi istikrarınız şart

tır ki, Türkiye'nin huzura giden yo'lduki manialar
dan bir iki tanesi daha ortadan kalkıversin. 

Efendim, gençlerimizi eyleme iten ideolojidir, baş
langıçta söylediğim gibi. İdeolojiyi Cumhuriyet Halk 
Partisi özgürlük saymaktadır; ama, «eyleme karşı
yım» demektedir. Bunun bir manası yoktur; daha 
doğrusu iyi bir mana ve değeri yoktur. İşte, Türkiye' 
nin temelinde yatan rahatsızlıklardan bir tanesi de 
'budur. Cumhuriyet Halk Partisi «fikir suçu olmaz» 
demek suretiyle hir kavramı dejenere ederek, her 
türlü yıkıcı fikri himayesine almıştır. Bugüne kadar 
çekilen ve milletçe çekilmekte olan acılar göstermiş
tir ki, silahla, ideolojiyle, yıkıcı kalem ve kafayla 
akan ve akıtılan kan (birbirinden ayrılmıyor. Bu ger
çeği herkesin anlamakta ıgeç kalmaması lazımdır. 

'Muhterem milletvekilleri, milliyetçi, enternasyo
nalci olamaz. Bu, aksi mümkün olmayan, iddia edi
lemeyen ve savunulamayan bir (gerçektir. O halde, 
Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki (değerli milliyet
çi arkadaşlarımızın, sosyalist enternasyonal karşısın
daki pozisyonları ne olacaktır? Sosyalist, hiçbir za
man milliyetçi değil, enternasyonalcidjir; enternasyo
nalci isen, milliyetçi olamazsın. 

Muhterem milletvekilleri, sevgili Halk Partililer, 
Rahmetli İsmet İnönü '1967 yılında 28 - 29 Nisandaki 
4 ncü Olağanüstü Büyük Kongresinde, benim bu be
yanlarımı aynen teyit eden ifadeler kullanmıştır. Onun 
ifadesiyle okuyorum : ı«)Biz, vazgeçilmez bir şekilde 
milliyetçiyiz. Sosyalist partiler prensip olarak bey
nelmilelcidir ve milliyetçiliklerini örterek onu başka 
perdeler arkasında yaparlar» demişti'. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyalist enternasyona
lin çok fazla, sizin için 'bir değer taşıdığını ıda zannet
miyorum. Çünkü, sosyalist enternasyonale, gene be
nim naçiz ölçülerime göre, bir talihsizlik olarak işti
rak etmek durumunda bulunan ve son toplantıya 
giden Sayın Ecevit'in, sosyalist enternasyonalden dön
dükten sonra yapmış olduğu konuşmaları tekzip eden 
bir ifade bugün basınımızda yer aldı; Sosyalist Enter
nasyonal Başkanvekili Kreisky Sayın Eeevit'i yalan
ladı. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — 'Bütçede var mı 
bunlar? 

OĞUZ AYGÜN ı(Devamla) — «Türkiye'de Gü
ney Amerika modeli uygulanıyor demedik» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe Türkiye'nin gele
ceğidir. Hâlâ değerli arkadaşım, bütçenin ne manaya 
geldiğini ve bütçede nelerin konuşulup, nelerin konu-
şulamadığını öğrenememiş ise, bu 'sizin için talilhsizlik-
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tir, Parlamento 'için talihsizliktir; yaşadığımız, içinde 
bulunduğumuz için, !bizim. için ide talihsizliktir. (AP 
sıralarımdan «'Bravo» sesleri) 

(Muhterem milletvekilleri, sosyalist enternasyonal 
hem sizi kızdırıyor, hem sosyalist enternasyonalden 
bahsedildiği zaman nasırınıza basmış gibi kızıyorsu
nuz, reaksiyon veriyorsunuz, hem de şu naletten vaz
geçemiyorsunuz. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bizi kızdırmıyor. 
(Bütçede yok bunlar da, ondan söylüyorum. Yapma
yın bunları. Siz Hıristiyan demokratlarla beraber olu
yorsunuz, biz kızmıyoruz buna. Hıristiyan demokrat
larla (birik oluyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN lODevamla) — Bu, işte sizin içi
nizde bulunan (fikir anarşisinin, ideolojik anarşinin 
açık seçik beyanıdır, tescilidir. Teşekkür ederim ki, 
'benim söylediklerimi teyit buyuruyorsunuz. 

VELÎ YILDIZ !(]fçel) — Ne yapalım ki, kızmıyo
ruz. 

OĞUZ AYGÜN ı(Devamla) — Dinleyiniz, dinle
yiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, suiistimal ve rüşvet gibi, 
cemiyetleri kemiren, çökerten mütekâmil toplumlar 
almaktan çıkaran unsurlarla mücadele edilmelidir. 
Suiistimal yaparak, avam tabiriyle köşeyi dönenler
den, milyonlarca lirayı ceplerine dolduranlardan he
sap sormayacak olursak, bunlara tenezzül ve teves
sül etmeyen namuslu, dürüst Ve ahlaklı vatandaşları
mızı mağdur etmiş oluruz; ayrıca, suiistimali teşvik 
eder, rüşveti alanı ve vereni cüretkâr kılarız. 

Türkiye bugün her zamankinden daha çok ve her 
bakımdan mükemmel, tarihimizde bugün özlemini 
çektiğimiz seviyede bürokrat kadroya muhtaçtır. Sa
dece eeddimizdeki hu mümtaz insanlarla övünmek 
ve gurur duymak kâfi değildir. Kaldı ki, bugünkü 
bürokrat kadro içerisinde geniş çapta bu faziletli, di
rayetli, memleketsever devlet adamlarını göremediği
miz takdirde, bu gururun ve övünmenin de 'bir ma
nası kalmayacaktır. İhsan sevgisiyle dolu ve vatan
daşlarımıza içten gelen 'bir muhabbetle muhatap 
olan, kendisinin de onlardan 'biri olabileceğini hiçbir 
zaman unutmayan idarecilere muhtacız. 

Adalet Partisi Millet (Meclisi Grubu olarak, sosyal, 
siyasi ve mali her türlü yolsuzluğun hesabının sorul
masına taraf tariz ve Ibu Hükümetten, millete yaptığı 
taahhüdün icabı olarak bu vecibeyi ve bu görevi ye
rine getirmesini millet huzurunda talep ediyoruz ve 
'bekliyoruz. 
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Sevgili Halk Partililer, her şeyde devletçi olacak
sınız; ama toplumumuzu etkileyen fikir sahasında 
hiçbir kısıtlama ve kontrolü doğru bulmayacaksınız. 
Herkes, her istediği düşünceyi beyan edecek, her şeyi 
söyleyecek, her fikrin savunuculuğunu serbestçe ya
pacak, Devlete ne zarar verir, millete ne götürür, ne 
getirir bunun hesabını yapmayacaksınız; işte, 'bu ev
vela Devleti çökertir, zedeler, yıpratır. İBu tezata işa
ret eitmek istiyorum, çünkü fikir özgürlüğü yok diye 
de sonra feveran edeceksiniz. 

•Muhterem milletvekilleri, bir hususa daha bütçe 
münasebetiyle işaret etmek istiyorum. Aile müessese
sinde, aile reisine kanunlarımız ne yetki tanımaktadır? 
Sadece Medeni Kanunumuz «koca ailenin reisidir» 
der. Koca, reislik otorite ve gücünü kanunlardan al
maktadır. Eğer, koca, şahsi insiyatifi ve kabiliyetle
riyle yaratacağı sevgi ve saygıyla, dirayetiyle, ailenin 
itibarlı, sözü dinlenen, düşünce ve inancını aile fertle
rine kabul ettirip, aile idaresini ve otoritesinin diz
ginlerini elinde tutan insan olmakta veyahut karısı ve 
çocuklarının keyfi hareket ettiği, bir nevi aile anarşisi 
içerisinde, en azından otorite zaafıyla, hiç sözü dinlen
meyen kişi haline gelmektedir. Reisicumhurluk ma
kamı da böyledir. Adalet Partisi Millet Meclisi Gru
bu olarak kanunlarla bu Yüce Makaimın yetkilerinin 
artırılmasına taraftar ve daha güçlü bir makam ha
line gelmesine tasvipkârız. Ancak, tıpkı aile reisi ko
ca gibi, Devletin reisi olan Reisicumhurun da, Dev
leti temsil eden bu müstesna makamın, seçilecek olan 
şahsın da müstesna kişiliğinin millette sevgi, saygı ve 
sempati yaratacak şahsiyetinin bulunması gereğine 
inanıyoruz. Milletimizin her «kesimiyle ve bilhassa mil
let temsilcileri, parlamenterlerle mümkün olduğu ka
dar sık sık özel görüşmeler yapması lazım geldiğine 
ve Parlamento çalışmalarını imkânları nispetinde Par
lamentoda takip etme hassasiyetini bir dilek ve temen
ni olarak işaret etmek isteriz. Bunu bütçe içinde bu
lunduğu için, önümüzde Reisicumhur seçilmi olduğu 
için kısaca çizerek huzurlarınızda dile getirmek iste
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, ül
kemiz 1980 mali yılına terörle ve enflasyonla boğuşa
rak girmektedir. Çeyre'k asırdan beri ülkenin günde
minde bulunan 'kalkınmanın yerini son yıllarda terör 
ve enflasyon işgal etmiştir, 15 yıllık planlı dönemde 
% 6,5 üzerinde seyretmiş olan büyüme hızı 1977'de % 
4'e 1978'de % 3,3]e, 1979'da % 1,7'ye düşmüştür. Fert 
başına gayri safi milli hâsıla 1977 yılında % 1,4, 1978 
yılında ,% 0,5 artabilmiş, 1979 yılında iken % 0,8 
azalma göstermiştir. Buna" karşılık, 1975 yılında % 
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10 olan enflasyon nispeti 1977 yılında % 24'e çık- • 
mış. 1978 yılında % 53'e, 1979 yılında da % 70'e 
fırlamıştır. Sadece bu iki rakam dizisinin taşıdığı 
anlam açıktır : Son iki yılda Türik ekonomisi enf
lasyonlu durgunluktan, enflasyonlu çöküş çizgisine 
dayanmıştır. i 

Son 10 yıl içinde düştüğümüz siyasi istikrarsızlık, 
14 Ekim arifesinde çalkantı halini almıştır. Siyaset
te ve ekonomide geçirdiğimiz gerilme ve çalkantılar, 
cemiyetimizde çözülme istidatları doğurmuştur. Bu ha
limiz, milletlerarası komünizm ajanlarına ümit ver
miş, onları 'harekete getirmiştir. 

Yeni bir bütçe yılına girmek üzere bulunduğumuz 
bugünlerde Hükümet, her şeyden önce Devletin meş
ru otoritesini ve kanun gücünü ülkenin her köşesine I 
yaymalk ve hâkim hale getirmek mecburiyetiyle karşı 
karşıyadır. Şiddete başvuranların elinden silahını al
mak, Devletin asli görevidir, Devlet bu görevini yasa
ma, yürütme ve yargı organları eliyle yerine getirir. 
Eğer Devlet, yasama, yürütme ve yargı organlarıyla 
anlayış ve ahenk içinde, şiddetin üzerine gidemiyor-
sa, şiddetin (inhisarını devletin meşru otoritesine bağlı-
yamıyorsıa, elimizdeki bu bütçenin hiçbir şeyi hallet
mesi mümkün değildir. 

1980 mali yılının eşiğinde, bu Hükümete karşı 
tırmanan terörün dibinde komünizm vardır, teşkilat 
vardır, iç ve dış rabıta vardır. Bütün bu teşkilat ve | 
rabıta, bu devletin dosyalarına geçmiştir. 

Güpegündüz karakol basanların, geceyarıları ma
sum insanları evlerinde kurşuna dizenlerin 12 Mart
ta ortaya çıkarılan örgütlerle bağları apaçık ortada
dır. Devlet arşivlerini dolduran bilgilerin ve şu gün
lerde devletin üzerine saldıran cinayet şebekelerini 
besleyen kaynakların ayniyeti, Cumhuriyet Hükümet
lerinin hepsine bir tek yol çizer : Komünistlerin yer
altı örgütlerini ortaya çıkarmak, bunların dış bağları
na ve içerideki merkezlerine ulaşmak, şerefli Türk 
Ordusunun yerine getirmeyi tasarladıkları çeteleri da
ğıtmak ve silahlarını elinden almak. Hükümetimiz bu 
bakımdan doğru yoldadır, en azından teşhisi doğru
dur. Şimdi bu Hükümetten, öncelikle teröre karşı, 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu olarak amansız 
'bir mücadele istiyoruz. 

Uzun zamandan beri karartılan devletin istihba
rat projektörleri, solun üzerine çevrilmeli, köreltilen 
uçlar canlılığa ve emniyete kavuşturulmalıdır. Devle
tin içine sızan ihanet mihrakları temizlenmelidir. İstih
barat, operasyon münasebetleri dikkatle ve ehliyetle 
tesis edilmeli ve korunmalıdır. Devlete hizmet eden-
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ler, bu Hükümetin tutumunda ve kararında arkaların
da devleti hissetmeli, ona güvenmelidirler. 

Yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki mü
nasebetlere, devletin meşru gücünün gereklerine göre 
yeni yönler ve yeni boyutlar kazandırılmalıdır. 

Bu Devlete ve Cumhuriyete inananların, devletin 
meşru otoritesini hızla hâkim kılmakta bir ihtilafları 
olamaz. 

İllegal ve yıkıcı mihrakların beslediği cinayet şe
bekeleri ve onların sözde legal uzantıları, doğrudan 
doğruya devleti hedef almışlardır. Bununla mücade
le, devlete sahip çıkanların, birleşme ve uzlaşma ze
minini genişletmesine ve meşru otoriteyi ve kanunu 
hâkim kılmaktaki başarısına bağlıdır. 

Hayatından memnun olmayanların, işsizlerin, mu
haliflerin, masum tezahürleriyle yıkıcıların ve bölü
cülerin maskeli kışkırtmaları, ilk planda birbirinden 
ayrılmaz haldedir. Bu iş, bilgili, tedbirli ve uyanık 
bir hükümetin işidir. 

Türkiye'de komünizm, terör safhasında büyük me
safeler almıştır. Yine de ihtilali gerçekleştiren faktö
rün terörden ziyade taktik olduğu Troçki'den beri bi
linmektedir. 

Türkiye'deki taktisyenleri bulup çıkarmak ve ada
letin pençesine tevdi etmek, bu Hükümetin birinci ve 
acil görevi halindedir. 

Devletin gücünü şerefiyle koruyan polisimizin ha
yatını emniyete almakta, onu her türlü silah ve va
sıtayla teçhiz etmekte zaman kaybedilmemelidir. Po
lisi bölümlere ayıran her türlü hareketin mutlak kar
şısına çıkılmalıdır. Bir tane Türk polisi vardır; dev
leti koruyan, rejimi koruyan, Türik milletinin fertlerini 
koruyan bir tane Türk polisi vardır. 

Devletimizin, Cumhuriyetimizin ve demokrasimi
zin bu hadiseden yara almadan çıkması için; Hüküme
tin akla, ehliyete ve inanca ağırlık vermesi ve ba
şarılı olması en halis dileğimizdir. 

Muhterem milletvekilleri, bu bütçenin ilk hazırlık
ları Ecevit Hükümeti tarafından yapılmıştır. Daha 
sonra, çok kısa bir sürede Hükümetimiz yapabildiği 
değişiklikleri yaparak süresi içinde bütçeyi Büyük 
Millet Meclisine sevk etmiştin Anayasamıza göre, 
- hükümete paralel olarak - çoğunluğu Adalet Par
tili üyelerden meydana gelen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu bu bütçede özellik
le köye ve köylüye dönük hizmetler için büyük im
kânlar sağlamıştır. Sesi çıkmayan ve köylerde yaşa
yan milyonlarca köylü yurttaşımıza daha çok su, da
ha çok ışık verebilmek için, daha çok yol, daha ço;k 
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okul yapabilmek için, daha çok cami yapabilmek için, . 
daha çok küçük sulama ve gölet yapabilmek için 13 
milyar Türk liralık ilave ödenek konmuştur. I 

A^HAN ALTUĞ (istanbul) — islam Köye, is
lam Köye!.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisinin 
köye dönük hizmet felsefesi ve sessiz milyonlara ger
çek sosyal adalet duygusu içinde imkân sağlamaya I 
yönelik düşünce tarzı, bu haliyle de büyük milleti
miz önünde sergilenmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, küçük esnaf ve sanat
kârlara işletme kredisi verebilmek için bu bütçeye 1,5 I 
milyar Türk liralık ilave ödenek konmuştur. I 

Birtakım sokak eşkiyalannın, hayatında bir kuru
şun nasıl kazanıldığını bilmeyen, ana ve baba terbi
yesinden yoksun, memleket ve vatan sevgisinden na- I 
sibini alamamış birtakım anarşistlerin, özellikle bü- I 
yük şehirlerimizde başlattıkları dükkân kapattırma I 
eylemi karşısında küçük esnaf ve sanatkârın elbirliği I 
ve güç birliği içinde daha çok güçlenmesi en samimi I 
dileğimizdir. I 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Onu evvela siz 
yaptınız, I 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Küçük kasaba ve 
belediyelere imkân sağlayabilmek için imar uygula- I 
malarına ayrılmış 400 milyon Türk liralık ödeneğe, I 
Bütçe Karma. Komisyonunda 1 milyar Türk liralık 
ek ödenek konmuştur. Adalet Partisi, laf yerine işi I 
tercih ettiği için, bu bütçe ile bir kere daha bunu I 
ispatlamış bulunmaktadır. I 

Türkiye'de, bu iktidarın başarılı olmasını isteme- I 
yen anarşi ve silahlı eylemler önlenebildiği takdirde, I 
Türk köylüsü, Türk işçisi, Türk esnaf ve sanatkârı, I 
Türk memuru, 2 yıldır duraklamış bulunan hizmet I 
kervanının yeniden bir hızla işlemeye başladığını gö- I 
recektir.; I 

Dünyanın medeniyet seviyesine henüz ulaşamamış; I 
fakat medeni yaşamı hedef almış ülkelerde ve tabii I 
bizde, her yeniliğe ve medeni vasıtaya sahip olma ar- 1 
zusu, önüne geçilmez bir tarzda harcamaların yapıl- I 
masına sebep olmaktadır. Tasarruf fikri hu bakım- I 
dan da itibar görmemektedir. Bu, arz ve talep den- I 
gesini pek tabii bozmaktadır. Talep, şuurlu bir şekil
de ve şahıslara sıkıntı ve ruhi bunalım vermeden diz- I 
ginlenebilmelidir. Bunun için, fedakârlık ve feragat il- I 
ikesine adaletli bir tarzda işlerlik kazandırılmalıdır. I 
Aksi halde, enflasyonla mücadele arzu edilen seviye- I 
de tesirli olamayacaktır. Enflasyonla mücadele yolun- I 
da Hükümetimizin giriştiği stabilizasyon tedbirlerinin I 
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metot ve muhteva bakımından ve özellikle nazari plan
da doğru olduğundan şüphemiz yoktur. 

Gelişme yolunda olan ülkelerin, tasarruf eksikli
ğini, yurt dışı tasarrufları ithal etmek suretiyle karşı
lamak zorunda oldukları bilinmektedir. Nitekim bu 
husus, bizim kalkınma planlarımızda her zaman yer 
alan temel prensiplerden birisidir. Bu durumda ülke
mize uygulanacak ekonomik ve mali politikaların 
istikrarlı ve güven verici olması, bu tasarruf açığımı
zı karşılayacak, dış dünyanın gözlediği anaşarttır. Me
seleye bu açıdan bakıldığında, Hükümetin ekonomik 
istikrarı sağlama konusunda almış olduğu cesur ka
rarları ve bu kararları uygulama bakımından açıklıkla 
ortaya koymasını çok olumlu bir gelişme olarak gö
rüyoruz. Ekonomiye tekrar işlerlik kazandırmak için 
alınan bu tedbirler ekonomide istikrarı sağlarken, dö
viz gelirlerimizi artıracak, bir kısım dış borcumuzun 
tasfiyesini gerçekleştirecek, halen çok gecikmeyle ya
pılabilen ithalat transferlerini hızlandıracak, planladı
ğımız yatırımları tamamlayacak, dış kredilerin dev
reye sokulabilmesini sağlayacak ve nihayet yurt içinde 
ve dışında Türk ekonomisine güven kazandıracaktır. 

Enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılımının dü
zeltilmesi, ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi, enf
lasyonun belli bir düzeyde tutulabilmesi için, mali 
alanda ciddi ve geçerli tedbirlerin alınması gerekli
dir. Üstelik, bu vergi politikalarının gelişen ekonomik 
ve sosyal şartlara uygun bir görüş' içinde ele alın
ması lüzumu tartışmasız bir şekilde ortadadır. 

Vergilerin mali, ekonomik ve sosyal hayatımızda
ki geniş etkilerinin varlığı da dikkate alınarak, bu po
litikaların çok titizlikle tespiti zorunludur. 

Son yıllarda ekonominin içimde bulunduğu buna
lımın başjta gelen nedenlerinden birisıi', yukarıda arz 
ektiğimiz gibi, vergi politikaları bakımıindan ekono
miye yön verme ve yasal düzenlemeler yerine, yal
nızca idari önlemlere başvurulmuş bulunmasıdır Kök-' 
lü (tedbirler yerine, palyatif tedbirler alınması, vergi 
yükünün gelir grupları arasındaki adaleltsizlüğM ön
lemekten uzak kalmışitır. Bu durum, hızla yülkselen 
enfflaisyon nedeniyle dar ve siabilt gelirli kesimi daha 
da ağır sıkıntı ve adaletsizliğe mahkûm etmiştir. Enf-
lasyonist baskılar sonucu, Gelir Vergisinin mülferakfci-
fk niteliği de kaybolmuştur; gelirlerde reel artış ol
madığı halde düşük gelir grupları dalha büyük oran
larda vergi öder hale gelmiştir. 

Halen yürürlükteki vergi kanunları etkinliğini1 

yitirmiş, vergi kayıpları ise büyük boyutlara ulaşmış
tır. Ayrıca vergi yöne/tüm ve denetim mekanizmaları 
ve vergi yargısı işlevini kısmen kaybetmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Aygün, yarım siaJaitiniz kaldı. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teşekkür ederini 

Sayın Başkan. 
Muhterem milletvekilleri, yabancı sermaye ile 

ilgili ekonomik ve siyasi kararların çok uzun yıllar 
evvel büyük bir doğruluk ve isabetle verilmiş olması
na rağmen, birtakım yanlış, tutarsız, çağ dışı ve ide
olojik düşüncelerden kaynaklanan olumsuz görüşler
le, bu kararların uygulanmasına imkân tanınmadığı
na ve bazı zorluklar çıkarılarak artık bütün dünya
da kabul edilmiş bulunan yabancı sermayenlin İtici 
gücünden Türk ekonomi potansiyelinin mahrum bı
rakıldığına geçmiş yıllarda şahit olduk. 

Hükümettin aldığı son kararla, yabancı sermaye
nin ekonom'im'ize yarar sağlayacak hareket kabiliyeti 
temin edilmiş bulunmaktadır kanaatindeyiz. 

Türkiye dkonomlisinin henüz atıl bir şekilde duran 
mevcut potansiyelini harekete geçirmek üzere, özel
likle yaibancı sermayenin sağlayacağı yeni teknoloji, 
dış finansman, verimli üretim ve yönetim tekniği ve 
uluslararası rekabeti sağlayacak pazarlama imkânı, 
elkönomiimizıi'n hizmdöine verilebilecektür. 

Ülkemiz halkı, 14 Ekim 1979 seçimlerinde Ada
let Partisine gösterdiği teveccühle modern ç'ağa 

uygun ekonomik görüşümüzü de desteklemiş bulun-
•maktaldır. Hükümet Programımızda yer alan yaban
cı sermaye ve petrol üretiminde bu sermayeden fay
dalanmayı öngören prensliklerimiz doğrultusunda Hü-
kümetİmizm aldığı önlemleri, Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grubu olarak büyük bir memnuniyetle izli
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi temel 
felsefesli, Türk Milletini bölünmez, parçalanmaz bir 
'bütün olarak görmeyi emretmektedir. Milletimizi 
mezheplere, tarîkaitîara göre parçalamak, İslahı dini
ne inanmamak, küfranda bulunmak demektir. Vatan
daşlarımızı «Alevii» diye, «Sünni» diye bölümlere 
ayırmak, İslahı felsefecine inanmamaktır. Bundan ne 
milletimize, ne memleketimize, ne de fertlere hayır 
gelir. Buna cüret edenler, dinimize olduğu kadar 
memleketimize de ihanet içerisindedirler. 

Aynı şekilde, aziz vatandaşlarımızı birtakım etkin 
grupların parçalayıcı tahribatına duçar kılmak ve ırk 
ayrımıyla miHtitilmizi bölmeye çalışmak da ihanettir. 
Buna tevessül eden hainlerin, gaflet içinde olduğuna 
'inanıyoruz. Aksi halde bunları komüriizmin ve ben
zeri ideolojilerin uşakları olarak görmeye tahammül' 
edemeyjiz; bunları, Müslüman ve Türk kabul edeme
yiz, 

İnsanları roboftlaşltıran ideolojilerin peşlinle takıl
mak yerine, onları kendi serbest iradeleriyle kabıli-
yetlerinlin elverdiği yaşama ve çalışma düzenine ulaş-ı 
tırmak, görevimiz ve hedefliîmiz olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; görevimiz, herkesi birbi
rine haset dtmeyecefc fefah seviyesine çıkartmak ve 
yekdiğeri yüzünden bunalıma girmeyecek, paniğe 
kapılmayacak bir psikolojide sıhhatli kafa ve cemiye
timiz için gerekli bilgilerle mücehhez, mütekâmil ve 
mükemmel; birbirînli seven, birbirine saygıyı bir fan
tezi olarak Veya bir görev kabul ederek değil, için
den gelen hislerle gösterebilen; birbirine en iyi dilek 
ve temennilerle bağlı insanlar yapmaktır. Bu hedefe 
varmak için demokrasi rejimi ve Türk miHiyetçlilliği 
ideolojisi kâfidir. Altım çize çize tekrar söylüyorum; 
bu hedefe varmak için demokrasi rejimi ve Türk' 
milliyetçiliği ideolojisi kâfidir. Aldatmaca, yalan ve 
entrikalarla kütleleri iğfal eden, başta komünlizm ol
mak üzere, yabancı ideolojilerin sahte sloganları, te
melsiz ve köksüz iddiaları, bİzrilm sağlam mlillliyetçi-
liğimiz karşısında çökmeye, yok olmaya, tesürsİz kal
maya mahkûmdur. 

Geliniz, çeşitli fikir ve düşüncelerin sahibi, aziz 
miüeltirniizSn her kesirrtinin temsileisli muhterem mil
letvekilleri; milliyetçilik ideolojisi içerisinde Türk ol
manın gururu ile toplanalım ve bir güç meydana ge
tirelim; bu harekettim izle, bu topraklanın altında ya
tan ve bu topraklar için kanını dökmüş binlerce Türk 
evladının ruhunu taziz edelim. Adalet Partisi parla
menterleri olarak yalnız da kalsak, bu yoldaki müca
delemizi, doğru bildiğimiz hedefe yürümekteki azmi
miz1! devam ettirecek ve her hamlede bu davranışımız
la toprak altındaki şehitlerimize fatiha gönderecek, 
gelecek nesMîere ışık tutan, hız veren bir güç kataca
ğız, 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Yaşayanlara ek
mek ver de, sonra onlara fatiha gönder. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri... Ne söylediğinizi anlamıyorum; ama... (CHP 
sıralarından «Yeraltı madenleri var» sesi) Efendim?.. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Top
rak altında madenlerle şehitlerimiz var, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben, topraîk altın
da, madenden evvel, yatan o aziz şehitleri görüyo
rum; siz, o aziz senitlerden evvel madeni görüyorsu
nuz. Farkımız burada. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne)' — Biz 
de öylie görüyoruz, ikisi de var. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yüce Türk Milfe-
tinin değerlendirirken bu farkımızı iyi bilmesi lazım-
'dır, 

Ben bir heyecanla, millete hizmelt verme aşkıyla 
çırpınan bir partinin 'temsülcis'i olarak bu tarih kür
süsünde bir heyecanla, ecdadımızın, toprak atında 
yatan, bu toprakları kanıyla sulayan şeMtlerimizin 
üzerimizde bıraktığı tesirin heyecanıyla burada birta
kım şeyler söylemeye çalışıyorum; siz oturduğunuz 
yerden, «Toprağın altında şehit değil, maden var;»1 

diye bağırıyorsunuz. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — ikisi 
db var. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili milletve-
k'ili arkadaşım, nieyi kastediyorsunuz?.. Ama siz bu
gün... 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Eğer o şehitler 
kalkarsa, sizi kovalar bu ülkeden! 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz bugün bu va
tanım üzerinde hâlâ yaşama hakkına saihip iseniz, 
o şehitlerimizin yüzüsuyu hürmdtinedlir. (CHP sıra
larından «Şiir oku sen, şiir» sesleri ve gürültüler) 

Muhterem milletvekilleri, 1913 yılında (Sizin için 
clküyorum) Büyük Vatan Şaiiri Mehmet Akif Ersoy' 
un o ıtariıMerde yazlığı, ama bulgun sizlin için okumaya 
mecbur kaldığım şiirini okuyorum. (CHP sıralarından 
«Kendin için oku» sesleri) 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edime) — Suçlu
luk duygusu içindesinliz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Atiyi karanlık 
görerek, azmi bırakmak, 

Alçak bir ölüm varsa, eminim budur ancak. 
Sahipsiz olan memleketin batması haktır, 
Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dardır. 
Uğraş kli, telafi edecek bunca zarar var, 
Feryat ile kurtulması memul ise haykır. 
Yok yok, hele azmiindeki zincirleri bir kır, 
iş bi'Ütü, sebatın sonu yoktur deme yılma, 
Ey milleti merhume, sakın yese kapılma.» 

(CHP sıralarından «Millet merhume değildir» sesleri) 
Allah sizlin taksiratınızı affetsin. (AP sıralarından 

alkışlar) 
Mıillet affeder mi, affetmez mi bilmem ama, Allah 

sizin taksiratınızı affetsin dîye düa ediyorum. Çünkü 
'biz hiçbir zaman kötülüğün, melanetin, fenalığın de
ğil, şerrin değil; hayrın, doğruluğun, namusluluğun ve 
dürüstlüğün yanında olduk. (CHP sıralarından gürül
tüler)' Büz... 

• TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
I Sayın Başkan, bu adamı terbiyeli konuşmaya davet 
I et. Ne söylüyor burada böyle? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili milletve-
I killeri, bir şeyi Yüce Heyetinizin bir kere dalha bil-
I meşinde fayda görüyorum. Bugün teMsileiisi bulundu -
I ğum ve Yüce Türk M'illdtiriin huzurunda adlarına 
I (konuşmaktan şeref Ve gurur duyduğum Adalet Par-
I tisinin her temsilcisi homojen bir 'kütlerim parçaları 
I olarak, her birinin yüreğimde, her birinfin gönlünde, 
| kendilerinden evvel, hatta canlarından evvel, şahsi 
I 'her türlü düşünceden evvel vatan aşkı, vatanın ve 
I milletin saadeti ve selameti yatmaktadır. (AP sırala

rından «Bravo»' sesleri, CHP sıralarından gürültüler) 
Bugüne kadar bunun için çok imtihan verdik: ve im
tihanların hepsinden başarıyla cılktık. Kırıldık, par-

I Çalandık; ama eğilmedik, dimdik durduk. Bu mil-
I l'et, tarihin muhtelif dönemlerinde çeş%li sıkıntılarla, 
I çeşitHi hıyanetlerle karşılaşmış bir millettir. Büyük 
I Atatürk'ün... 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Hikâye, hikâye... -
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu hikâye ola-

I ralk değerlendiren bedbaht arkadaşım, Zavallı arka
daşım; bunları hikâye olarak tavsif eden, Türk mül-
liyetdiliğinden nasibini almamış arkadaşım, bana 
bunları bu tarih kürsüsünden söyleltmeye medbur bı
rakmayın tçinlizde son derece saygı duyduğum, aynen 

I benim gibi düşünen insanların var olduğunu biiyo-
I rum ve o insanlara saygılıyım, o insanlara da bu söz-
I lerimî'e tercüman olduğuma inanıyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Aygün, sataşmaya imkân ve-
I recek şekilde konuşmayınız lütfen. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Devam edin efen
dim, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bütçeye devatra 
I ediyorum. Bütçenin içinde süz yarsınız, bütçenin için-
I de sizin anarşiniz var, bütçenin içerisinde sizlin tav-
I rınız var, bütçenin içinde «izin düşünceniz var. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
I «'Bütçenin içimde sîzin anarşiniz var» sözlerine d'ik-
I katinizi çekmek istiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Fikir anarşisi, 
I 'ideolojik anarşi. 
I İç ve dış her türlü ideolojik Ve siyasi felaketlerin 
J karşısında, memleketini seven, tarihinden aldığı ilham 

ve güçle, müilyetçilî'k inanç ve imanını taşıyan her 
I 'siyasi partinin, mesuliyet duygusunu haiz değeri 

mensupları, vahdet içinde, Türk Devletinin kuvvetini 
I ve Varlığını ortaya koymalı ve bunu bütün dünya 
[ kamuoyuna bir kere daha ispat etmeliyiz. 

48 — 



M. Meclisi B : 44 16 . 2 . 1980 O : 1 

Muhterem miUetveklilleri, Adalet Partisi Millet 
. Meclisi Grubu olaralk Yüce Heyetinizi çökmeye ça
lıştığımız çizgi, işte bu vahdet çizgisidir. Meseleleri 
ciddiye almaya mecburuz. Ciddiyetten uzak insanla
rın yeri burası değildir. Vatanun ve milletin menfaa
tini her türlü hİSsİn, - ma'dd'i ve manevi - her türlü 
kazancın üstünde tutmayan, m'ilJli mesuliyetten nasi
bini alamamış insanların da yeri burası değildir. As
garisinden, size oy veren değerli vaitamdaşlarımızı 
bedbaht ve 'pişman etmeyiniz. 

Muhterem miHdivdrilîeri, sorumsuz olamayız. Hü
kümet, bizim hükümeitimi'zdİr. Yani, Adalet Partisi 
Grubunun içinden çıkan hükümettir; ama desteğini ve 
güvenoyunu Pariamtenitödan alan Cumhuriyet Hükü-
metidlir. Bu hükümetin başarısı sadece bizi değil, 
Heyeti Umumiyemlizi, memleketi düşürten herkesi 
mfemnun etmelidir. Bu kürsülerde, bu duygu ve dü
şüncelerle muhalefet yapılmalıdır, bu sıralarda bu 
duygu ve düşüncelerle dturulmahdır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ders verme
yi Erbakan'dan öğrendim galiba. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin lideriniz de 
gelip burada konuşacak, benim arkadaşlarım, sizin 
tavrınız gibi tavır takınırlarsa hoşunuza gider mi? 

BAŞKAN — Sayım Aygün, lütfen karşılıklı konuş
mayalım. Lütfen devam ediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Baş
kanım, ifadelerinize saygı duyarım; ama yaptıkları 
hareketlerin cevapsız kalmamasını isterim. 

BAŞKAN — Böyle bir müzakere usulü yok Sa
yın Aygün. Siz devam edin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hür vicdanın ve 
hür kafanın mey vasi olan, hür fikir ve düşüncelerle 
meşbu, demokrasiye bütün şartları ve vecibeleriyle 
inanmış, hakkım ve adaletin savunucusu, haksızlığın 
ve zulmün, nereden ve kümden neşet ederse etsin, 
karşısına çıkmaya kararlı, Türk Devleti Ve Milleti 
felsefesine gönül vermiş, Türk mefkure Ve ülküsüne 
bağlı, islam'ın gerçek ahlâk ve faziletline iman etmiş 
insanlar manzumesinin bir parçası, kısaca Türk Mil
letinin bir cüzü olarak, biz Adalet Partililer; MlilJe-
tümizim geleceğinin teminatını, vatanımızın bütünlüğü
nün ve bölümmezlğinim garantisini gerçek milliyetçİ-
îerin, hiçbir sapık ve yalband ideolojinin kölesi olma
yan, onları himaye gafletine düşmeyen, heyecanını 
tarihten, kuvvetrni (imanımdan, cesaretini Türk olmak
tan alan insanların vahdet içinde olmasında görüyo
ruz. Yüce huzurlarınızda bu noktayı belirtmeye gay
ret ettim. 

1980 Bütçesinde,. Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grubu adına dakikaların imkân verdiği nlis'bette gö
rüşlerimizi, düşünüelerimüzi ve bazı memleket mese
leleri üzerimdeki dilek ve temennilerimizi dile getir
meye çalıştım. Bunu yaparken bir görev yaptım. 
Yaptığımız bu görev, üzerinde yaşadığımız bu aziz 
vatanımızın ve bu Vatanımızda bugüne kadar bağım
sızlığını, istiklâlini muhafaza etmiş olan milletimizin' 
bundan sonra da istiklâlini, her cephesiyle tam haiz 
olarak, saadet içinde, refah içimde, huzur içlinde, her 
türlü kötü düşünceden arınmış olarak yaşamasını te
min etmfâ gayesine matuftur. Yaptığımız görevin fev
kalade ciddiyetini, tarihi sorumluluğunu müdrik bu
lunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, bu espri ve bu düşünce
lerle bu bütçenin milletimize ve vatanımıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını, Türk Milletin'im içimde bulunduğu 
sıkıntılardan bir aJn evvel kurtulmasını, gönüllerimiz
de arzu ettiğimiz, vermemin gayreti içinde bulunduğu
muz huzurun, saadetin ve refahın bütün vecibeleriyle 
Türkiye'de işler hale gelmesini, tarih önünde ve yü
ce huzurlarınızda, millet huzurunda Cenabı Hak'tan 
niyaz ediyorum, dinlemek lütfundan dolayı cümle
nizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum efendlim. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkam, Sa

yın Adalet Parltüsî sözcüsü konuşmasında, «Anarşinin 
iç'nde siz varsınız» diye, Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmada bulunmuştur. Bu bakımdan söz rica edi
yorum. Konuşulduğu anda... 

BAŞKAN — Sayım Tüzün, sözcünüz konuşacak 
nasıl olsa, cevap verebilir. Şu anda... 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, sözcü 
kendine ayrılan süreyi değerlendirecek, eğer öyle bir 
usûl olsa, benim sözcüme konuşacak vakit kalmaz. 
(AP sıralarından gürültüler, «dtür» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim tetkik edeyim. Gruplardan 
sonra tetkik edeceğim, eğer varsa sataşmadam dolayı 
söz vereceğim. 

METİN TÜZÜN (İstan/bul) — Sizin adınıza söz 
çıkıyor. 

BAŞKAN — Benim adıma ktose söz çıkaramaz 
efen'dim. 

METİN TÜZÜN (Istan'bul) — Sizim adınıza, 
«otur yerine»' diye söz çıkıyor. 

BAŞKAN — Benim adıma kimse söz söylemek 
yetkilini haiz değil efendkn, yalnız ben söylerim, 
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METİN TUZUN (İstanbul) — Lütfen susturun 
o zaman. Ben sizinle bir konuda anlaşmaya çalışıyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim dinledim, anladıın söyle
diğinizi. Grupların konuşmasından sonra değerlen
direceğim. 

HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Başkan, biz 
de önerge vermiştik. 

BAŞKAN — Evet, sizin de var efendam; grup 
konuşmalarmldain sonra değerlendireceğim. 

Mill'iyetçii Hareket Partisi Grubu adına Sayın Cen
giz Gökçek, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Gökçek, süreniz 1,5 saattir. 
MHP GRUBU ADINA CENGİZ GÖKÇEK (Ga

ziantep) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; Mil
liyetçi Hareket 'Partisi Grubu adına Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 1980 yılı 'Bütçesi hakkında Gru
bumun düşünce ve temennilerini 'dile getirmek üzere 
huzurunuzda 'bulunuyorum. 

(Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin sa
dece iktisadi ve mali konulara münhasır kalmaması, 
Yüce Meclisimizin yerleşmiş geleneklerindendir. Bu 
gelenek, bütçelerin tatbik imkânlarının, büyük ölçü
de ülkenin siyasi hayatındaki istikrara da bağlı ol
duğu 'hakikatlinin tabii bir neticesidir. Bugün ülkemi
zin içinde bulunduğu şartlar siyasi istikrar meselesine 
de maalesef özel bir ehemmiyet kazandırmakta ve 
bütçenin tahlilinde bu hususun bilhassa gözönünde 
bulundurulmasını elzem kılmaktadır. 

Memleketimizin karşı karşıya bulunduğu güçlük
ler ortadadır. Anarşi, terör, enflasyon, döviz sıkıntı
sı, enerji krizi, işsizlik, önemli memleket meseleleri 
olarak ciddiyetlerini korumaktadırlar. Son ekonomik 
operasyon, en iyimser tahminle dahi gerekli tedbirler 
tamamlanıncaya kadar yeni 'bazı sıkıntılara katlan
mayı gerektireceği muhakkaktır. Bunların yanında, 
Hükümdün 'büyük bir oy çoğunluğuna dayanmadığı 
gerçeği, birtakım sorumsuz çevrelerce istismar, açık 
ya da azami tehdit konusu yapılmaktadır. Yetmiyor
muş gibi, malum sorumsuz siyasetçiler ideolojik gö
rüşleri, tabrikkâr tabiatları ve alışkanlıkları icabı, geç
mişte olduğu gibi bugün de memleket meselelerinin 
arz ettiği nezaketi hile bile, göre göre işçi teşekkül
lerini isyana teşvik etmekten, iç savaş kışkırtıcılarına 
iartka çıkmaktan, birtakım ihtilalci rejim modelleriyle 
ortalığı bulandırmaktan geri durmamaktadırlar. 

Dış dünyadaki gelişmeler de en az iç meseleleri-
mizdeki kadar nazik bir durum arz etmektedir. Em-

j peryalist, hegemonyacı, kızıl Sovyetler Birliği'nin dost 
Afganistan'ı işgali, bağımsız bir ülkenin iç işlerine 
zorbaca, hiçbir hak ve hukuka dayanmayan kanlı mü
dahalesi dünya barışını ciddi bir tehdit altına sok-

I muştur. Ayrıca Yugoslavya ve İran'daki ciddi geliş
meler politikamızda en ufak bir ihtiyatsızlığı, gaffı 
affedilmez bir noktaya getirmiştir. Kıbrıs, Ege ihti
lafları askıdadır. Kısaca, memleketimiz içte ve dışta 

1 ciddi meselelerle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, memleketimiz, asla hak et
mediği bir buhrana itilmiştir. Bu buhran büyük öl
çüde sunidir, kastın eseridir. Türk insanı müstesna 
vasıflarıyla mümeyyizdir. Ülkemiz fevkalade geniş 
imkânlara, büyük potansiyele sahiptir. İçinde bulun
duğumuz ağır şartların müsebbibi asla imkânsızlıklar 

I ve Türk milletinin kendisi değildir. Bugünkü duru-
I mun mesulleri; basiretsiz idareciler, memleket ger

çeklerinden bihaber, milliyet duygusundan yoksun, 
entellektüel geçinen birtakım okumuşlar, Türk vata
nını ve miüetini menfur ideolojiler uğruna, her ne 

I pahasına olursa olsun bölme, yutma siyasetinden vaz-
I geçmesi asla mümkün olmayan; Marksist, Leninist, 

Komünist dış mihraklarla, onların içteki hain işbir
likçileri, gafil müttefikleri ve bu hain gafillere taviz 
veren, imkân tanıyan, arka çıkan, devleti teslim ede-

I bilen, idareyi maslahatçı, sorumsuz politikacılardır. 

I 'Milli varlığımıza yönelik en büyük tehlike komü
nizmidir. iBu hakikat idrak edilmedikçe memleket me-

I selelerine çare bulmak mümkün değildir. Memleketi-
I mizin tek meselesinin komünizmle mücadele konusu 
I olduğu iddiasında asla değiliz. Çözüm bekleyen daha 

birçok ciddi meselelerimizin olduğu muhakkaktır; an-
I cak komünizm, istismar gibi son derece tehlikeli bir 

unsuru fevkalade maharetle kullanabilen bir tabiata 
sahiptir. Girdiği bünyenin en zayıf ve hassas noktası
nı tahribe yönelir. 'Mezhep ayrılıklarını, etnik faktör
lerin, her türlü inanç farklılıklarının, imkânsızlıkların 
acımasız sömürücüsü ve kışkırtıcısıdır. Menfur ga
yesi için her türlü çirkin vasıtayı mubah gören, her 
türlü kılığa girebilen zalim bir zihniyetin temsilcisidir. 
Bugün memleketimizde bölücülük namı altında yürü
tülen, milli bütünlüğümüzü tehdit eden her türlü cere-

I yanın arkasında komünizm mevcuttur. 
Memleketimizin içinde bulunduğu vahim şartlar, 

cereyan etmekte olan elim hadiseler ortadadır. Hâlâ 
mı bu hakikati bu Meclis çatısı altında tartışacağız? 

İzmir iç savaşın eşiğine gelmiştir. Satış mağazala
rında, resmi kurumlarda, baskı yoluyla hayat paha-

I lıiığından muzdarip halk istismar edilerek, gerektiğin-
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<de zorla yağmaya teşvik edilmekte, talana alıştırıl- ] 
makta, isyana hazırlanmaktadır. 

Esnaf, komünist Zorbaların tehdidi altında ke
penk kapatmaya zorlanıyor. Dt'SK adlı Marksist teş
kilat bir ihtilal denemesi için hazır olduğunu genel 
grev kararıyla ilan etmiştir. 

Anarşi süratle ve maksatlı olarak tırmandırılıyor. 
Devlet daireleri, komünist militanların, direniş ko- J 
mitesi adıyla anılan ihanet çetelerinin işgali altında- I 
dır. İşgal altındaki bu resmi kurumlarda fiili silahlı I 
çatışmalar çıkarılmakta, saldırılar düzenlenmektedir* I 
Birçok fabrikada komünist tahrikler neticesi üretim I 
durmuştur, tahribat mevcuttur. TÖB - DER Marksist 
•»ihtilal provasını tamamlamıştır, iPOL - DER hazır I 
kuvvet olarak tetiktedir. Doğu illerimize, komünist I 
îbölüoülerce imha edilenlerin yerine Türk Bayrakları I 
yollanmaktadır, İstiklal Marşı levhaları gönderilmek- I 
îtedir. Güvenlik güçlerimiz planlı baskınlarla canice I 
'katledilmekte, karakollarımıza toplu 'baskınlar dü- I 
zenlenmektedir. Ancak bir iç savaşta kullanılması I 
mümkün roketatarların, ağır ve hafif makineli tüfek- I 
'lerin, uzun menzilli silahların ele geçirilebilmiş olan I 
miktarı dahi korkunçtur, bunların menşeleri bellidir. I 
Hal hu iken, hadiseler meydanda iken, Sayın Ecevit' I 
in ı«her tarafta komünist görenlere, aşırı solcular ha- I 
yal edenlere paranoyak denebilir» şeklindeki 'gerçek j 
dışı teşhisini kabul etmek mümkün değildir. I 

Komünizmin memleketimizin baş düşmanı oldu- I 
ğu hakikati yeni bir tespit de değildir. 'Mustafa 'Kemâl I 
Atatürk '«Türk âleminin en büyük düşmanı komü- I 
nizmdir, görüldüğü yerde ezilmelidir» vecizesiyle yıl- I 
larca önce bu büyük tehlikeye işaret etmiş bulunmak- I 
tadır. I 

(Dolayısıyla, yine Sayın Ecevit'in «Türkiye'de ger- I 
çek tehlike komünizm değil faşizmdir» diyerek hedef I 
şaşırtmasına da artık imkân kalmamıştır. Zira bu I 
memlekette Hitler'in, Mus'solini'nin resimleri, faşist I 
•sloganlar gölgesinde kara bayraklı faşist bayramlar mı I 
yapıldı? Bu faşist bayramlara aramızda katılan mil- I 
îetvekilleri mi var? Ülkede faşizmi göklere çıkaran I 
mitingler, yürüyüşler, konferanslar mı düzenlendi? 
Birtakım parti merkezlerinde, derneklerinde, meslek I 
kuruluşlarında sergilenen resimler faşist lidere ait olan I 
resimler midir? Yüzlerce dernek, sendika, binlerce I 
militan Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde faşizm I 
suçuyla mı yargılanmaktadır? I 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Evet, Ağca var. 
CENGİZ GÖKÇEK (îDevamla) — Bu memleket

te gerçekten faşizm tehlikesi olduğunu iddia eden- I 
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ier, iddialarını ispatla mükeleftirler. Yoksa safsata ile 
uğraşmaktan vazgeçilsin. 

NURETTİN KARSU ((Erzincan) — Ağca'ya sor. 
CENGİZ GÖKÇEK '(Devamla) — Aksi takdirde 

hu iddia sahipleri, Sayın Ecevit'in 'belirttiği gibi .«ko
münistlerin silahı yalanidır, komünist diktatörler tüm 
muhaliflerine faşist damgası vururlar» beyanında ta
rif ettiği diktatörlerle işbirliği içinde olmak vebalin
den kurtulamazlar. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'bütün siyasi par
tileri ülkemizin başdüşmanı komünizme karşı birleş
meye davet ediyoruz. Bu sağlandığı takdirde, anarşi 
belasının çok kısa bir zamanda kökü ile hirlikte mem
leketimizden sökülüp atılacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, siyasi istikrar meselesi üze
rinde, ehemmiyetinle binaen ısrarla durmak mecburi
yetindeyiz. Siyasi istikrar sağlanmadıkça ne anarşi, ne 
ekonomik mesele ile gerektiği şekilde uğraşmak ve 
bir yere varmak mümkün değildir. Daha önce de ifa
de ettiğimiz üzere, siyasi partiler olarak samimi olma
ya, ciddi olmaya, güvenilir olmaya meehuruz. Hükü
meti tenkit ve uyarılarımızı bu anlayış çerçevesinde 
tutmaya mecburuz. 

Bu Hükümet memleketi hatırsın, biz de seçimler
de sandalyelerimizi çoğaltırız zihniyetiyle hareket edi
lemez. .Ortada çok ciddi ve milli meseleler mevcut
tur. Bu meselelerin halle'dilmemesi halinde, çökecek 
devlet çatısının altında ilk önce sorumsuz politikacılar 
kalacaktır. 

Kaldı ki, demokratik rejimin bulgun için inkıtaya 
uğratılması, memleketin 'başına açılabilecek en büyük 
felaket olarak idrak edilmelidir. Hükümetin kuvvetli 
bir oy çoğunluğuna sahip olmadığı gerçeğini bir is
tismar konusu, bir tehdit vasıtası olarak görmemeli
yiz. Verilen teminatları inkâr edercesine birtakım su
ni, maksatlı ittifaklar teessüs ettirerek, yeni hükümet 
modelleri icat ederek gayri samimi maksatlı, gecikme
li koalisyon teklifleriyle, fuzuli engellemelerle «100 
'gün» hesaplarıyla, koltuk hesaplarını karıştırarak, 
ciddi, samimi, güvenilir, yapıcı olamayız. Hükümet 
düşmanlığı ile siyasi münekkitlik 'birbirinden ayrıl
malıdır, aksine 'bir tutum ve davranişla böyle 'bir ve
balin altına girecek bir açıkgöz Allah'ın kulu, etrafın
da tek akıllı Allah'ın kulunu 'bulamayacaktır. 

'Milli menfaatlerimizi, parti menfaatlerinin üstün' 
de tutmaya mecburuz. Ancak esefle müşahede et
mekteyiz ki, 'böyle iyi niyet ortamına tahammülü ol
mayan liderlerimiz mevcuttur, bilhassa CHP Genel 
Başkanı Sayın Ecevit ve OHP Genel Sekreteri Sayın 
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Üstündağ, talihsiz beyanlarıyla eski alışkanlıklarından, 
tahripkâr ve kışkırtıcı •tavırlarından vazgeçmek niye
tinde olmadıklarını göstermişlerdir. 

29.1.1980 tarihli beyanıyla Sayın Ecevit, tıpkı 1971 
yılında Besin 'İş Sendikası toplantısında yaptığı gibi, 
memleket şartlarının nezaketini 'bile bile, göre göre 
işçi kuruluşlarını isyana teşvik etmiştir. Beyanatının 
vahim neticelerini bugün İzmir'de ve birçok devlet 
kuruluşunda devlet izaleye çalışmaktadır. 

Sayın Ecevit, dokuz yıl önce de, dün de aynı şeyi 
yapmıştır. 1971 'deki beyanatını aynen aktarıyorum. 
Bakınız, toplantıda neler söylemiş ve son beyanatıy
la karşılaştırınız. Bakalım kaç kelimelik zihniyet far
kı bulacaksınız veya fark bulabilecek misiniz arka
daşlar? Aynen okuyorum, buyurun : 

«Son günlerde iktidar tarafından hakların, özgür
lüklerin kısılması için alınması gereken bir yasal ted
bir, biliniz ki sizlerin de sesini kısmak amacına yö
nelmiştir. Henüz bu yolda demokratik baskı gücünü 
kullanabilmeniz için vakit geçmiş değildir. Fakat ya
kında bu baskı gücünü kullanmak isteseniz de geç 
kalmış olacaksınız, işçiler bu yasa değişikliklerine bu-
ıgünden ve etkili biçimde karşı çıkrnazlarsa, herhangi 
bir konuda seslerini yükseltmek zorunluluğu duyduk
ları gün, iş işten geçtiğini, yasalarla seslerinin kısıl
dığını göreceklerdir.» 

•Bugün de karşımızda aynı tahripkâr, kışkırtıcı, 
mütecaviz zihniyet durmaktadır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Yalnız işveren
lerin mi söz hakkı vat*, işçilerin yok mu? 

kim unsur ordudur. O modelde devlet başkanı ordu 
mensupları arasında el değiştirir; diktatörlük esastır. 
Sayın Ecevit'in, Güney Amerika modelinin bu temel 
özelliklerini bilmemesi imkânsız olduğuna göre, ken
disi şu sorularımıza cevap vermek mecburiyetinde
dir: 

Türk Ordusunun demokratik rejime bağlılığı, va
tanseverliği mümeyyiz vasıfları olduğuna göre, ordu
nun esas olduğu Güney Amerika modelinde Türk 
Ordusuna nasıl bir yer tespit etmektedir? Buna ihti
mal vermemeleri mümkündür. Yoksa, Sayın Ecevit, 
Hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirlerin Türk 
Silahlı Kuvvetlerince verilmiş uyarı mektubunu mü
teakiben uygulanmaya konulmuş olmasını, bu ted
birlerin ordu tarafından dikte ettirildiği şeklinde mi 
tefsir etmektedirler? 

Biz, kimsenin şaibe ve töhmet altına sokulmasına 
taraftar değiliz. Ancak, ifade edelim ki, böylesine so
rumsuz bir beyan, bu soruların tartışılmasına zemin 
hazırlamıştır. Bu sorular basında da yer almıştır. Bu 
hususlar basında uzun tefsirlere yol açmıştır. İşaret 
etmek istediğimiz husus budur; mesuliyetsiz beyan
ların memleket bünyesinde yaptığı tahriplerin Cum
huriyet Halk Partisi yetkililerince bir türlü kavran-
mamakta İsrar edilmesidir. 

Bu acı hakikatleri dile getirirken, tenkitlerimizi 
ortaya koyarken, gerçekten vatansever, mesuliyet sa
hibi Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri ve taraftar
larının mevcudiyetini asla inkâr etmiyoruz; kendileri
ni tenkitlerimizin muhatapları olarak asla görmüyo
ruz.; Ne var ki, bu husus, Cumhuriyet Halk Partili 
yöneticilerin, içinde bulunduğumuz vahim şartların 
başta gelen müsebbiplerinden olduğu hakikatini de-
ğiştirememektedir. 

Yukarıda aktardığımız mesuliyetsizliği örnekleri 
iddialarımızın delilleridir. İzmir'de bir meydan mu
harebesi cereyan ediyor. Bir yandan devletin güven
lik kuvvetleri, karşı tarafta ihanet şebekelerinin lider
liğinde, önderliğinde, aldatılmış gafil topluluklar mev
cuttur. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, bu gafil 
Ve hainleri telin için daha ne bekliyor? Afganistan' 
daki kanlı işgali, zorba Sovyetler Birliğini topluca 
telin etmelerini beklemekten artık vazgeçtik. Ancak, 
hiç olmazsa memleket dahilindeki zorbalara arka çık
maktan vazgeçsinler. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
ili Başkanının, devlete karşı güçlerin savunuculuğunu 
yaptığım görmüyorlar mı? Niçin kendisini uyarmı-
yorlar? Neden mani olmuyorlar? İzmir'in CHPli 
Belediye Başkanı, hangi mantık- ölçüsü içinde, ko-

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bu nasıl bir 
mesuliyet anlayışıdır, bu mesuliyetsizliğin memleketi 
hangi noktaya getirdiği hâlâ görülmüyor mu? Bu me
suliyetsiz tutum, davranış dana nereye kadar sürebi
lir? 

Yine Sayın Ecevit, Sosyalist Enternasyonalde, gi- . 
derayak ortalığı karıştıracak, birtakım tereddütler 
uyandıracak bir kelâm etmekten kendini alamamış
tır, «Bir rejim değişikliği öngörülüyor» demiştir. 
«Modası geçmiş bir Güney Amerika modeli, üste
lik daha da sakıncalı ölçülerle Türkiye'de uygulan
mak isteniyor» demiştir. 

Sayın Ecevit'in model merakı, hayalperestliği ma
lumunuzdur. Ancak, bu tutkusunu memleket mesele
lerinin ciddiyeti karşısında mazur görmemiz mümkün 
değildir. 

Sayın Ecevit bu beyanı ile ne demek istemiştir? 
Böyle bir benzetme yapmak nereden aklına gelmiş
tir? Maksadı nedir? Güney. Amerika modelinde hâ- \ 
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mühist mihrakların bir iç savaş provokasyonunu, İz
mir'e sıkıyönetim getirmek isteyen devlet yetkilileri
nin bir oyunu olarak izah etmeye kalkmaktadır? 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Yanlış mı? 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — CHP'nin Ege'li 

bir grup parlamenteri, nasıl bir mantıkla olayların 
müsebbibi olarak devleti gösterebilmektedir? 

!Bu mantığınızla size hitap ediyorum: Maraş olay
larının tertipçisi de, sizin döneminizde siz hükümet 
olarak, siz miydiniz? 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sizdiniz, (CHP sı
ralarından «MHP idb sesleri) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Türkiye'deki bü
tün katliamların sebebi sizsiniz, bazı iç olayların mü
sebbibi sizsiniz, faşizmi getirmek isteyen sizsiniz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Mahke
me kararları var. (CHP sıralarından gürültüler.) 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — CHP yöneti
mi bu... (CHP sıralarından gürültüler) 

'Müdahalenize, sadece dinleyen siz olmadığınız 
için, konuşmaları dinleyen 45 milyonluk Türkiye ol
duğu için, kendi vatandaşlarıma, milletime saygım ol
duğu için, size cevap vermek unsurunu saygısızlık te
lâkki ettiğim için, cevap vermeyeceğim. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Gücün yetmez, ce
vabı hazırlayıp eline verirlerse okursun. (CHP sıra
larından» Hem soru soracaksın, hem cevap vermeye
ceksin.» sesleri, gürültüler) 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — CHP yöne
timi 'bu rnesuliyetsiz iddiaları niçin tasvip etmekte
dir? Kimlere sahip çıktıklarının farkında değiller mi? 
İzmir duvarlarına bir göz atmamışlar mı? (CHP sıra
larından gürültüler) 

«Türk askerini arkadan vur, Rus askerine selam 
dur» ve benzeri yüzlerce sloganı nasıl gözardı ede
bilmektedirler? (CHP sıralarından gürültüler) 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Onu yazanlar da 
«izsiniz. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Camii şerifle
rimizi işgal ederek ezanı Muhammediyenin okunduğu 
minarelerden, TürkiyeVe karşı bağımsızlık savaşı ilan 
eden menfur sesleri nasıl duymazlıktan gelebiliyor
lar? CHP yöneticileri bazı teşkilatlarının, milletvekil
lerinin, yandaşlarının; TSÎP, TİP, İGD, İKD, Töb -
Der, SGB gibi Marksist mihraklarla işbirliği, eylem 
birliği manifestoları düzenlediklerini; gizli Türkiye 
Komünist Partisi yanlılarıyla omuz omuza mücadele 
ettiklerini görmüyorlar mı? Niçin mani olmuyorlar? 

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'da kimler için 
hukuk bürosu açmıştır? Cumhuriyet Halk Partili Kı-
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rıkkale belediyesi, CHP İnegöl teşkilatı kimlerle güç-
birliği içindedir? İzmir'de silahlı isyan halinde bulu
nan Marksist - Leninist militanlarla, devlete karşı 
eylem birliği içinde olduğunu bildirilerle alenen açık
layan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kol
ları hakkında ne yapılmıştır? 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sana ne? 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — CHP'li Gülte-
pe Belediye Başkanının makam odasında ele geçiri
len bombaların mahiyeti, İzmir olayları hatırda tutu
larak nasıl izah edilebilmektedir? (CHP sıralarından 

.'(gürültüler) 
İzmir'de, Antalya'da bütün memleket sathında ih

tilal tahrikçiliği yapan, olayların içinde bulunan DİSK 
adlı ihanet mihrakına, iktidarları döneminde devlet 
müesseselerini teslim eden, Cumhuriyet Halk Parti
li bakanlar değil miydi? 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın 
Üstündağ, bu sendikaya kurultayda sahip çıkmadı 
mı? İlgili bakanı istifaya davet ettiğini açıkça hu
zurunuzda açıklamadı mı? Devleti tahriple mükellef 
militanları TARİŞ, ANTBİRUİK, Tekel, ÇUKOBİR-
LİK gibi devlet kuruluşlarına bizzat CHP yerleştirme
miş midir? 

Dikkat buyurun; MoskoVa yanlısı, Türkiye'de neş
redilen yayın organında daha yakında yer alan bir 
yazıyı aynen okuyorum : «Afganistan işgalinin tasvip 
edildiği, enternasyonalin topluca ayakta söylenmesiyle 
sona eren toplantıya CHP Sakarya İl Başkanı, CHP 
Merkez İlçe Başkanı, TİP İl Başkanı da konuk olarak 
katıldılar» şeklindeki haberler yalan mıdır? 

Aynı yayın organının 14.2.1980 tarihli sayısında 
hadiseleri bugünü ve geleceği ile komünistlerin üst
lendiğini ve CHP'li yurtseverlerin tüm demokrasi güç
leriyle birlikte bu harekette yerlerini aldığını belirt
mektedir. Pekin yanlısı bir başka komünist organı ise, 
bütün hadiselerin arkasında gizli Türkiye Komünist 
Partisinin bulunduğunu tefrika halinde neşretmekte
dir. Bu durumda hakikati inkârda ısrar edenlerin sa
mimiyetine inanmak gafletten başka bir şey olmaz. 

Bu millet güzel İzmir'i, yedi düveli ardına takıp 
gelen düşmana teslim etmemiştir. CHP yöneticileri 
kınasalar da, kınamasalar da, Kadifekalede dalgala
nan şanlı Türk Bayrağını indirip yerine orak çekiçli 
kızıl bayrağı çekmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 
(AP ve MHP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) —- İşten atılan 11 bin 
kişi ile ne ilgisi var? 
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BAŞKAN — Sayın Tuna, siz hep müdahale edi- . 
yorsunuz, Başkan olarak tahammül sınırlarımı zorlu- I 
yorsunuz, lütfen oturunuz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
TARİŞ olaylarıyla Kadifekalenin ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Bütçe görüşmeleri genel görüşme 
niteliğindedir. Oturunuz lütfen. 

ALTAN TUNA (Çanakıkale) — 11 bin kişi TARİŞ' 
ten çıkarıldı, I 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, size ihtar cezası 
vermek durumunda bırakmayınız beni; tahammül sı
nırlarımı zorluyorsunuz. I 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Kars Kalesine kı
zıl bayrak çekilmesiyle ne ilgisi var? I 

(BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, memleketimizin içinde bulunduğu vahim 
şartlara kısa bir sürede gelinmediğini belirtmiştik. An
cak kabul etmek gerökir ki, bugünkü vahim duru
mun başlıca müsebbibi bilhassa 22 aylık icraatıyla 
Ecevit iktidarıdır, I 

Devlet dairelerini Marksist, komünist militanlara 
peşkeş çeken, devlet eliyle bunların işgallerini sağla
yan, iaşelerini sağlayan, Ecevit İktidarı olmuştur. 

Marks'ın, Lenin'in, Stalin'in, Gastro'nun resimle
ri ve komünist sloganlar gölgesinde tertiplenen 1 Ma
yıslara katılanlar bu partinin milletvekilleri olmuş
tur. 

Bölücülükten yargılananları Doğu illerinde aday 
gösteren, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri olmuş
tur. 

Son seçimlerde adayları komünist Bizim Radyo ta- j 
rafından desteklenen parti, Cumhuriyet Halk Par
tisi olmuştur. i 

Meclis kürsüsünde Türk olduğunu ifade edeme- 1 
yenlere bakanlığı teslim eden parti, Cumhuriyet Halk 
Partisi olmuştur. 

Bu durumu kısaca özetlersek, Cumhuriyet Halk j 
Partisi iktidardayken komünist basında, komünist Bi
zim Radyo'da Türkiye Gizli Komünist Partisinin Do
ğu Berlin ve İngiltere merkezlerinin yaptığı durum 
değerlendirmesini bir ibret vesikası olarak özetle ak
tarmak isterim. İktidarı döneminde kime destek ve 
yafdım ettiklerinin bizzat yardım görenler tarafından 
ifadesi değil de nedir bunlar? «Devrim şartlan olgun
laşmıştır. Ancak öncü savaş birlikleri mi kuralım, 
yoksa direniş komiteleri mi örgütleyelim? Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarda kalmasından daha ne ka- I 
dar fayda sağlanabilir?» Türkiye Komünist Partisi-
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nin bu değerlendirmesinde sözü edilen direniş komi
teleri TARİŞ ve bilumum devlet müesseselerinde ki
min zamanında kurulmuştur? Bu direniş komitelerini 
kuranlar devlet müesseselerine Cumhuriyet Halk Par
tisi tarafından yerleştirilen Marksist militanlar değil 
midir? 

Bütün iddialarımızla ilgili olarak herhangi bir te
reddüde mahal vermemek üzere, size şimdi Cumhu
riyet Halk Partisinin ağzından bir ifadeyi kullana
cağım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ak
raba ve yakınları tarafından çıkarılan, bir anlamda 
Cumhuriyet Halk Partisinin gayri resmi yayın orga
nı durumunda bulunan haftalık «Yankı» Dergisinin 
467 nci sayfasındaki açrk yorumunu özetle bilgileri
nize sunuyorum : «Cumhuriyet Halk Partisi içinde 
komünist bir parti kurulması halinde veya mevcut 
aşırı sol partilere geçerek ayrılması beklenen 3G'u 
aşkın parlamenter mevcuttur.» Mesele bu kadar açık
tır arkadaşlarım. CHP'nin bugünkü yöneticileri ta
rafından getirildiği nokta, devletimiz, milletimiz, de
mokratik rejimimiz açısından gerçekten çok hazin
dir.. 

METİN TUZUN (İstanbul) — Bütçe ile ilgili bir 
rakam arıyorum ve sataşma olmayan bir tek kelime 
•arıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeler, konuşmamın başında da söylediğim 
gibi genel görüşme niteliğindedir. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Yakında bula
caksınız. 

Sayın milletvekilleri, anarşinin bir kaynağı da dev
let yetkililerinin duçar olduğu... 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimi eleştiriliyor bu
rada. Bir partinin yönetimi eleştiriliyor burada. Bir 
partinin iç meselesi buraya getiriliyor, konuşuluyor. 
İnsaf ediniz; Türkiye'de kan akıyor, burada neler 
konuşuluyor... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, onu konuşabilir, konuşma 
hakkı var. Cevap verirsiniz. 

SELAOATTİN ACAR (Aydın) — Ne karışıyor
sun, istediği gibi konuşur. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — (Aydın Milletvekili 
iSelahâttin Acar'a hitaben) Otur be yerine, çok laf 
etme!.. (Başkanın tokmağı vurması, ayağa kalkmalar, 
gürültüler) 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Ne oluyor, 
ne diyorsun sen bakalım?.. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Yeter artık senin 
yaptığın, boğaza kadar çıktın. (AP sıralarından gürül-
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tüler) Haberin olsun, buraya kadar çıktın... Yetti ar- • 
tık. 

Lütfen şunu yerine oturtunuz. I 
BAiŞKlAN — Devam ediniz Sayın Gökçek. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) c - Sayın millet

vekilleri, anarşinin bir kaynağı da, devlet yetkilileri
nin duçar olduğu tarafsızlık hastalığıdır. Türkiye'yi 
idare etmek sorumluluk ve yetkisini üzerinde bulundu- I 
ran kişiler, nizamı muhafaza için kanuna bakma ye
rine gazeteye bakmayı itiyat haline getirmiş, icranın 
tesirli kolu olmak yerine propagandanın, havanın ku- I 
lu haline düşmüşlerdir. 

Devlet varlığımız ve ülke bütünlüğümüzün ciddi 
tehdit altında bulunduğu bir dönemde, devlet yetki
lilerinin hâlâ tehlikeyi teşhis ve tespit edememiş bir I 
biçimde, «aşırı uçlara karşıyız, aşırı sağa, aşırı sola 
karşıyız, nereden gelirse gelsin anarşi ve teröre kar- I 
şıyız» gibi beyanat verebilmeleri, yahut «ben söylü
yorum, o da aşırı sağın tehlike olduğunu söylesin» I 
gibi laf üretmeleri, aklın değil alışkanlıklarının bir ne- I 
ticesidir. I 

Bu beyler, tarafsızl k illetine tutulmuş marazlı has- I 
talar gibidir, tedavisi mümkün değildir. Onların gö
zünde katil ile maktul, hırsız ile mağdur, eşkiya ile j 
yolcu, komünist ile milliyetçi birdir. Onlara göre, ül- I 
kedeki kavga aşırı sol ile milliyetçi ülkücülerin çalış
masıdır. Bu kavganın özü, gayesi, metodu ile asla il-
iğili değillerdir. Halbuki memleket meselelerinin tavi- I 
ze, tevile tahammülü kalmamıştır. Meselelerin üzeri- I 
ne devletin tarafı olarak cesaretle ve dirayetle gidil- I 
melidir. Tarafsızlık kompleksi, birtakım gaflet ve İha- I 
net çevrelerine şirin görünebilme hevesi bir kenara I 
bırakılmalıdır. Bu gibi heveslerle bir yere varmak I 
mümkün değildir. 

iSayın mûUettıvıelkillıed, kemdlerimi 'her türlü miilli I 
ive manevi değerllardem yolfcsun, asrımiiizın gerçekle- I 
trjınlden mzlaJk;, hayali bir dünyamın! ülstükı yaratıikları, 
bulgumun, .imitiyazlı vatan da'şlan olaralk fcabul vte (takdim] I 
Edenlerim; Yumanluya YuMamlıınMi olamayacağı kadar I 
Rus vatandaşıma üıriklülteaek: kadar Rus itarafıtarı, bir Çim- I 
lüdtan daha Çinli ve Mao'cıu, bir (Arnavut vataındaşımdaml i 
kiajhîa fazıla Enver, Paşa hayranı; ancak, kemdi lidieoto- I 
fişimi paylanmayan öz vatandaşına dalma düşımam olani-
iaırjiıns, (mili degerlena saygıısuz,, devletim tolhırlilbinıe, kiendi 
(görıülşlüındle lollmjayian İbiklere© vatan; evladınım Marksist, 
Ikjotrnfönjiisit!, 'böillüpüı çetelerce katinle sinsice seyirci, lemı-
p̂ etnyaHüstt Ruisya'nam Afiganüistanı'ı hayasızca işgali kıar- I 
şılsımıda ısıuslkıum, ıslözjdıe (ilerici, demıo(k|rait, halk, huflc.uk, 
talim töri tülccarfarınm, dallan sosyalistlerimin. millete j 
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yılarca ömıpozıe ©ttilkleııi zöbirl tarafsızMc, reçeteleri 
ile mitli mösölelörimıizıe çözürnı ıgetliırmıelk ltoa!bil değil» 
dlir, 

(Bu tarafsızlılk, uıylguilıamıasıınıım devlet hayatımızda 
'birçok; mıiısajlliörli vıatndn); möpsfimi değil, ama size yalkım 
bir misalini arz; ötmek; 'istemim. 

IBilinıdliğıi igibi, Sayım Döviet ıBaşlkamılmıız bayram/ 
müimasebıe'tiiyle, daha sonım yılbaşı ımlümasıelbetliıyle yap-
mı'ş olduğu konıulşjmada bülttüm vatandaşlarım devlete) 
yardıoicı ölrnalsımı, lüisıtjüınie Ibasa baisıa (ifade etmiştir. 

IHüjklüimıet Ikjuruldlulkitam sonra iBaşIbalkıam Sayın De-
ımjinell, höP ıtoplamtlıısımda, ülkeyi bu tamlaüişü ve buiforam-
dam ıdlüsalıüğe çıkarmak djçlim milletin devlete ve ikemdıila-
ıriima yardıımjcı lotonıala'amı defalarca ıtdkrarlamısliardir. 

'Vatandaşa mesaj ibunıumia da Ikalmadı; Mi l i Gü
venlik Kurulu iadıınia yapılam atoılkjtaımalarda yine aynı 
Ihusaıs dile ıgefciırildli, vatandaşım; devlete yaırdıimcı ol
ması 'işitendi. 

ı24 Analılk 19.79 gününden önde (Ainlkıara Sılkıyöme-
ftims Kioimultanlllığji ibu Ikfamuda Ibir ıtebliığ meşrettJi. Bu 
italiğinde; Kahjrarrıiaınımarlaş olaylarımıım yıldlönliknü 
sebebiyle bazı öğretmıentein priatıestio maksadıyla 
derslere gSırmeyecekJliej^^ öğrencileri sokaklara dö
kerek öylemde 'bulunacaklarının (tespit edildiğini foil-> 
.direrek blu talhıfllkjlere Ikfapılhınımıaımıaisı gerekıiiğimli; öğ-
refbmıenjlıerıim, öğrencilerliın, ama Ve (babalarınım Sıkıyöme-
Kimı kioımultaniliğıma yardımcı olmalarımı ıbildirdi. Sılkı-
yömıetjin^ ıtdblliği dışıma çılkanlar balklkında kjoVtuişitnjınma 
yaipıüaıcağı nadjyo va TRT'dıem defalaroa ıteUcjnarflandı, 
TÖIB-OER iadlı IMıairikısiısıt Ibir öğretmlem dönmeği, buma 
rağmjenı eyleme ıgeçıeöe|in|i, öylemde bujliumaoağını açjüc;-
ça ulan ötül Bq ara ıbumumla beraber, Oum(huıni;yet 
HaJllkj' ıPaHtisi Çanlkaıya Geniçlilk1 Ko lan , ıbu eylemi 
ıgençfllik ve halk; Ikjesimuimda desıtök|leye(oelk|löriJnıi resm^en: 
laçılkladılaıri. 24 lAiralklk; 1979 rgjümJüj TÖB - DER üyesli 
öğretmienleri, mâıloiım olduiklaan lolkularda öğrenıdleriı 
yanıiaırıma lalaraJk darslera ıgüıılmıedlilar, Solkalklara dö-
Ikjüldüileır, jamdairmja ve plöllisle çaltışjmlaıya gfilndjileii., 
TÖB « DER üyesi öğreitaîiemlleııim az 'olduğu; sağdın 
yulu, valfianisövıer öğrldtırr̂ nilieııim daha çolk Ibullfuınıduğu 
OtkuJlarıda bu öğfötmfenler öğırıemclilerinıe hâlkim ola
rak; glöreVleırlinli yaptılar,, öylörnflıeıie Ikatıılimladılar. Olay
ların a'kalbimda TÖB - 'DER adimdaJkji MarikJsöst der
mek kapatıldı. Ne garlipniir <ki, Devlet ©aişkanınıın ve 
yetCkfiMerim, özıelilkla lAinlkiara Sıikıyönötiim Komıuitla-
mımım ıtelbliği tisltlilklamtefindıe görev yapanı öğrötanenle-
ırin ımıenısulbu loldulklıarı 6 öğretmen d©rmeğ(i de aynı teb
liğ ila kapatıldı; CHP Çankaya Gemçlijk Koılları hak-
Ikımda.îhlilçjbiır! işlıem yap#nıadıv 
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Devlete muti olanla Odvlete disyan fâdjen ayna mp-
töımde yer aldı, aynı muıamıeleye tıalbliı ıtultuldu, aynı tıe-
mazliide karıtıldı. lAınlkjara ISı!k|ıyöımdtiiim mezdimdıe, suyu 
ıgetkıemla ıtiesltiyi Ikjiinaını analsjımda' farkı iktalimıadiı. Sıikliıyö^ 
ımatiım; uygulaması DövHett Bıaşjkanıtirpn, Balşjbalkamın, 
•Milıi Güvenlik Kurulunum dalha öınlcakli fcdbEğleriylie 
tezat hainde fouluınımıasımia rağmlen, yeitlkiöenüe düzallt-
mus yolluna ıgidilmiedl Biır ydtlkili «ddvlete yandım üt» 
diyor,, diğeıü yardımı edenliı cezalaridırıyor, 

Değerli ankadıaşianıım, yıfıaindam (beni yetıkli'lti ve so-
ırumllu Iktasderjim !bu taaıaifisoıẑ kj anlayışı anarşiyi fbü-
yütendk; ıbugüınlkjü hala ıgelmıesiınıe ısabdp ofauştur, Mıit-
liyetcji Handkdt ıPaıntlM olaralk, ddvlet yetikıililteminün, hiu-
klümat mensuplarımın bu ımtanada, tarafsız olmasıını 
düşümamliıyortuız..; Taflafisıtzljlk dfliet ıdıdvldt lanfaynşı bağdaşn 
ımaz, Yetkililerin tarafsızlığı ddvletiim zaafıdır. Gülı 
iıa dikenle, iayrılkj otu lile (buğdaya farik ıgözatimıedeim sıuı 
veren tbıahçıivanı; rnııilkınoipılia ilâç anaisıında tarafsız dolkj-
tor; katille 'maktul arasında tarafsız polis; milliyetçi 
ila vıaltanj faalimi arasımda itarıafsız idareci olamaz,. Tıa-
ınafsızlılk, devletim ıtartalfrnıda olmıalkitıır, ikıanıuınılaınııı ita-
mafumda olımıalkltıır, demloikınatilk: tfejiımıim .tarafında ol
maktır, ülke bütünlüğünün, Türk milliyetçiliğinin ta-
ınafımda olmıaikıtır, Ihıalklııraıım, mağdurun, adaletin, tta-
rafımda olmata",; Ibm değdrleriın (tarafında olanların) 
yarınında olmıalkjtın,. tBüır miletıkı Sadeni, ıbiır devlettin 
varlığı, ıbiaı vaıtianuMı !b[ü|tüınjllü|g|üj ıtdhlilk|eda 'ilkıen,, devlet 

*via ihülkjüımıat ydtikpileriınön ıtanafsıızlığ|ı olamıaz. Bu tgar-
çeği ıbülyülkl davldt ıada|mjii 'Mustafa aCemaH 'Atatünk'üm! 
veciz, ifadesiyllta paflçinıleimıekj liısiteniırri. 

lAiLTTtAN TUNA (Çanakkale) — Çarpılarsın, çaitı-
pıliınsiitrı; adımı ağzıma lalmıa. 

CENGİZ GÖKÇEK l(Dayamla) — «IBitaraf olan
lar ıberitıarfalf olm|aya ma|hlk(ûırrijdu|rlaıı.» 

Mıulhı'teram mıjlldtivdk|ileır!i, Ibugün Tüflkjİye gtiındje-
mimddki tonu anianşjidlir, Anarşi, Türlk, Devletimi vte 
demokratlık rejiımıi ctiıddi olarlalk tdhdiit «den Ibliır, iseviye-
y8 ülaşımıışıtır. 'Aslımda Tlüı|k!iıye folu n|olk|taya fotin 'güınde 
girmedi. Geçmişte de anıaıişü zaman zamıani devletti, 
ülkeyi tehdit odlar mj&elük klazanimıış; anıcıalk o günün] 
iktidarlar* pajlyafcilf (teidbiıriıeırîe fau nıtesaleleri geçiştir-
rmaya çıaliişmmşllarldıır; anarişliınl'ım gerçek teşhis ve tespih 
toyla iklöikıüna linıemıomlişlerdiır., lAlnıairşi ile m|ü(oadelede, 
ıgaçmıiış lilktidarlarım yeıakilieriiini ıtarn ye ıdksiiksliız Iküllan-
dıfclanınn liifade etmıdk tnlüjmlkjüınj değMidiır. 

Sayım üjyeler, Ihıer siyasi piaırıfli aynu ajamanda b':r 
stiyaai dkulduır; 'her parıtili, dü'nıya görüşü, mıemldkdt 
mıesel'eleriöa Ibalkus «airza,, politika amJlayışı ıgilbi tonulaırt-
da, ıbir ımlilktaır değjîşjilkj ölçlülerde de olsıa, m'enısıuSbu ol-

ıduğu ıpaailiiniiın öti'kjdtimi taşır. 19ı50| âdçliımleriJrndlenı somıria 
Cumlhuıriıyet Balk iPaırttiısi jıkjtlidar1! kaybeMi ve ımılhia-
ıldfeıte düışjtü,. 11954 &eç)imleriin|dd büyük ihjdzıiımidte uğradı. 
ıMulhaldfet yiiUıarındalkıi çeşlitli olaylar Ctuımihuiriyet Halik 

. 'Fantisi Ibünyesfinde İblüıytülk düşünıoe ve poliıtlüka dieğiş'iık1-
lilkleninıa ısıebap oldu. Oevlet olmıa, b|ük|üımıat oltoa SCM 
:nümiluluğunu igidendk; îkaybdttii, slaru|mısuız muıhaletfıeıt ol-1 

ma yolluna ıgjindi. Dolayiisoıyla Ouım'hur'iyelt Halik; Par-
tisti mdkltdbiınıin fcafasundla, devlet n|osyonu yerleşırmis,, 
ya|pı|cı, rnoliUi mıesıelelende haslsas ıkad^olar, yatiştiınmesıiı 
•m!üjm!k)üq değjl. :Aıkjsıiınıe OHP her ışeyli ile Ikıtl'ıdar,! yoik;-
mak, ıhıınpal'amıalk,, başlanışız kıknıalk;, 'oınun Sçin gen©^ 
(ktkısıe ıslolkağa |kıadarl inim|eyi malk(bul 'bir poilitiıka ve 
:sitnaiteji olaralk bıenliimiseyen Hk meM&p haliıne geldi. 
28 yjillılkj rnıulhaldfetli dönemlinde lükltliidar olamladığı üçim 
dalhaı da 'hınçıın, yılkıtı, ıtalhnilp iedicıiı bir taanalkter jkia-. 
zandı. Yıillar boyu Ibu 'kjainaikttıeriyle üktidani;; yanışına 
devldt ve onun m|üıesısıaseHerliın|i de ıtıalhrip ederek, 
Ihınpalayarak,, ıbölendk| ıgöridvlerini ifa edemez hlale 
ıgetirldi. iBuınıunj ın|dti!aes!i, mıüdssıeseler ve dolayısıyla 
ıdevkt otoritesi ẑaialfa, uğradı. 

Bu|güın|k|ü anıar§inin 'k|Ölk|eni)nde, hurçıın, «'oruimsuz, 
iyikjıicı, ıbölücü, deylet ve lülkıa çılkıanlıarını lk|enıdi: çıkjar-* 
Harıma, terdih eden, uızjlalşima Ikjalbulı etmıez Cuımlhunjydt 
Halk Partısii yöneıticüeniınliım kjıi&mıi payı vardır. 

jAmlanşi önjoe iınjstaınmm ikafasmda 'baışlar, düi§iünte,-
leniımde baışlar, Ibeyanj ye ifadelerinde gelişir, sanına, bu 
ıkjaıfıayı lasjiyan laımanşjisitlin liım'kjâni >vie 'güdünıüp ulaşacağı 
iyeirleire 'heddfılene doğrtu eylemia ıgeçer.. Eylem sahası ıba1-
zan ıbir gazdteniin; mianişıetî, ibJr .kitabın saffaları, ıkionlfe-
rams ısalonu, Ibaizan' da mitiing mıeydanlaırı, soikakilar 
va ddvlet ıkıurululşlari olıw..4 

iPilkıiır, va ıkültür aımaırşiısine uğraimış ıbir ikıafanın 
salhlilbiflliırı ısuradani lb)iır 'klümıse olmiası deylet ve mlillati-
rnıiz laçusmıdanj bir a,nlaımı ifade dtmıazs. İAımcak, Ibu ıkafa 
salhîbi ıbir ıpaHti igentel ibaişlkıann Üsle, ıhiü|k(ü|mıet başlkantığı 
yapımılş 'biri Ikjkmsıe liısie; ddvleit, ımiillet ve demolkınatliık 
^jimıiın 'geHeceğH fbalkjiımıiındâ , ıbu kalfamın miHdte ıteş-
ihirni şanttır. 

Sayım 'Ebeviıt, hiçbir zamian isCükıraırlı,, ibennalk »bHan 
düışüncıe sÜsıtemlinıe sahip olmıain.ış'tır, ıBu dıurumu Ibasi'ıt-
ça ıbintaJklıım ızilhmi faJkltönlerle izah «bmidk meseleyi hafi
fe alımalkl olur. 

Klamaıaltfümiizde, anjcak; fildir amarjşisi olarak Ikajbul 
ledldbilenı Ibu dunuma, bütünı faıktönlanin yanıınida Ibü1-
yük; (ihtiraslarım, ıfiavni 'va duıygusal ıseibıaplerin de bir 
ınjejöîoesi olsa ıger!dkjfci!r.i IBu tkadar Ikaınmalkiarışıik, zut dü-
şlümcıelen... 

IBAiŞKAN —. Sayıım Gölkjçdkj, lültlfen şalh'siyet yap1-
madan Monuışjmaniizı, yürültüniüz. ı(CHP sırialanınıdan 
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gÜnülStüler; «Hele şfüıktkr, ibtaişiundtaın fbtelri şahsiyi yapı
yor» sesleri) 

ÇAĞLAYAN EGE ^İstanbul) — Hay çemen tutoln 
sun. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bugün anaır$-
rtin tamjelindje... 

(ÖMER KAHRAMAN (Tekjirdağ) — Bu konuyla 
anarşidin ne alakası var?.. 

USMİAIÜL HAKKI Ö Z T O R U N ((Adana) — Taraus-
ta polisleri İklimi öldürdü? 

GENGİIZ GÖKÇEK. (Devaimla) — Sayın Başkan; 
bulgum anıanşiımn ıfieımeiiınde, anarşinin doğup büjyıiimıe-
«i, {geHü̂ mıeisji, tanlgi göı̂ üjşlendıen (fcaynıaık, aldığının tes-
pM, zabıtlara geçmesi bakıım^dan faydalıdır. (CHP 
aralarından glüııiüılltJüilıar) 

payjin EtoayıiıtTiınj birbiriyle uyuışpııayan, bağdaşma
yan dütşiünıoelıerdıen, kietridi beyanlarına istinaden fces-
pilt edilmiş birkaç rnijüsıal aıktanacağıimı. 

GAĞIiAYlAN EGE (İstanbul)- — Yeter karde
şim be, bütçe !bu mudur? 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Ona da gedece
ğiz. hain^ıef en|di. 

ÖMER KAHıRAMlAN {Tekirdağ) — Yazmışlar, 
eîime vsertmiışilıer okjuıyor,., öfeajıimıajz, adam! 

CENİGtZ GÖKÇEK. (E>e(vıaimila) — Klimse ç'Jkıp 
ıhizje, '«senin su fiıkjriın şu filkıriınıle çelişiyor, arasında 
tuûaırlılılk; yokj» diyemiez;. 

/«iMÜllet liradestfınden doğmuş bir Parlamentonun 
çatısı altonda bulunan ımtiılleıtivelkiiaiıeîrii, ihale, çoğunluğunu 
temsil etmektedir. Milletin Millet Meclisinde temsil 
olunan; kayıtsız şartsız; hâlkjimuyet yötikıiısdıni CHP şano
nla kadafl savfunacaikjUr.» 

(Aynı ıkişiden1: «Ben;, bu Parlanijenito halkın 10| yıl 
gerisinde ikjaJUnvış̂  derkten, nezaiket gösterdürn. Halkını 
10 yıl (gerişlinde değjl, tajş devılinde yaşıyorlar.» , 

(Bu çelişjk)üi dfadelerinden 'birçok, örnekler verımidk 
miİtmJkftn. Ancak;, ük[i örnekitetn sonra şu, neticeye bağ-
lamaJkj li&terüım meseleyi 

«TOrklilye ıgerçeklten (bir ıkloımlüınliızım tıelhliikieısiıyie kar
şı karayadır» Sayın lEöavit; l(BlaiNis)< 

(«TTünkıiye'de gerçek, iteıhlilkfe kic^ünıizm değil, fa-
şjzlmdiır» ıBu da iSaıyını tEddviıt'e aljttür. 

Oranejl̂ eır ıgösteıliyor, H değerli arkıadaşlarıım, Sa-
ym Ecevıitlin kafaJsu, (uzun bir süre birbirine düşjmjan, 
Züt, çeliışjkili düşünicıeleraınv sorülaırın yavaş yavaş a k 
ını diuıruımpna (gelmiştir. Ancaik; (sonuçta Sayın OBûavit, 
Ihâçltaiııj şjüiphflye rnlaihaıl vertrrçeyeedk ibir nok,taıya ülaş-
mıglö», ı$u anda ilqaimıu|ayunu ve bazı çevrdjeni iterad-
diide peykeden fafusus da, Sayın, Boövit'in vardığı bu 
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noikjtayı gereken açılkMcia İzahta çekiği sukıntıdjr. 
Don KSşot vadi !bir mıulhayyilenin yaratabileceği; ko-
münüst olmayaın Marksizm, 'Markjsist ollmayan demok-
niasi, ayna zarnıanda deanokıraıtilk, ve Markjsisit bir sli-
yasi ive ekonomûlk sistem1 gibi ıkaırım'akarişı'k, tutarısızs 
Ibub; ıhlilkat gar)i|besi 'bir rejıüm modelini (takdim dtımek-
tedıir). 

ıBlır ıhuspsu şu mdktada getirmdki isltıeriım ı̂ bugîint-ı 
ıkjü ianarsinJm tıemeline örnıek, tuıtimaısı 'balkımından İfa-1 

da ediyoruim) : Ttüîilk, ^oplujmu lî çıiınainı önlciüilluğlikide 
lialkııın liktûdaırınfa ikalvuşaoalkifcıır. -îşçıi, lıallkıın örgütlıan-
müş en güçlii lloesiımiildiir, Ihaılık̂  güçlüdür. Şimdi dünya)-
da ıîk|i düizönı (var; ibiriiai ıkaplitıaliat ıdlüzeın, biüfeü sos-
yalsjt d|üizen. iBiız; Türlfcî'ya'dıe ıkaipiltalist olmayan yol
dan İcalkınımıaiyı önıariıyoruız;.» 

IBu mliisallere, miaılıum, tokımıalk çevtirme nazari-
ytösü, Kalba, ıBloivya benızieltlnııelıerü gübi ıhıususları da 
dklemıök rnlüjmıkjündüır. 

Ancaik, bu beyanlar, Saıyun ıBoelvtiıt'in ıgönıMiinıde ya-
tfcan aslanın «asal bir rejim olduğunu, bu rejime banigii 
yollardan uHaşmak; istediği ıkjonjusıuınlda laçıiklılk <getti'rt:yof 
^anaıa«ûndeyitmı< Oalhıa nasıl söylesin? Kiimse, Sayın) 
lEöevtit'i bu ıkjonıuda laçıık ve samliımıi olnuanııakla suçks-
yamfaz; ancalkj, sadeoe ıbq ıkjonuda-

ISayın 'Eceıvit, sosyalilsit model hayranlığı ancak, 
Markısist liihıüilal önıoâsiınddü - diik'fcaJt buyurun - ®ı-
ıtilaıloi 'lüderlıenin tahırük ,̂ sitraıteji ve ttalkjtjiikjlierini benlim-
seyen, taüdıit eden ıtutuımı ive daNvanıışllarıyla ıbirleştir-
d&ğ&nıizjde, bugünfklü ihuizursuzlıuğuın kaynağı ve he
defleri lkioniuı&un|da fevkalade açıjk ve ıtereddpds ma-' 
hal bıralkmayan bilr talbfllo üıe Ikaüişıılaışırıız. Buıyuırun : 

ı«(Filqir ive ivilcdian hüTıriyetinin eyleme dö^üşmiiş 
olmaisı, çağdaş ıbir aşamadır; gençlik bu ıkaıvgaıyı «m 
güzel sürdürecek; güçtedir. ıBültün yaısıaların üstünde 
Anayasa ıvaırdiiır, onoın da lüısitıüindıe doğa ytaisalari var
dır. Analar, IbalbaJalr susaralk, veya 'kjendi kendine ya-
tymmfc çoauıldlarına,, üJikteyî, derrtokıraisiiıyli kıuaıtaramaz-' 
lar. 

GöUıüoeliler, sizler, 'halk mücadelesi yapıyorsunuz; 
(bu düzen böyle gifanıiyeeekftr. Biz kadınlarımızı örnek 
alacağız; kadınlarımıza (karşı mahcup olmamıaık ijçin 
gerökıirse canıımııızı ortaya koyacağız. 

DeVlet GüMenliık ıMalhkemeleri nedenliyle iışçdlerûn 
yürüdükleri yasal direnişi destelkllemeklfceyiız;. 

Şimdi CHP dlk)i dişlin pefşjinidiedir: İşçi tarafından 
başlatılanı demokratik hak, ve özgürlük; direnişi, yakın
da açılacak üniversitelerde gençler ıfiaıralfından da siür-
dÖılutelkıtiır. CHP ile iışçû̂  toardfeşıler^rnıiız silki bir aş-
birfü|ji lyajpmjalı ve dayanışmia liçine grrnKelidir.» 
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. 'Muhterem milletvekilleri, analarımızı, kadınlan-
fnızı, evlatlarımızı, 'gençlerimizi, işçilerimizi sokağa 
döken, devletin güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya 
getiren bu zihniyetin kaynağını, dün olduğu gibi, bur 

'gün de bu beyanların dışında bulmak mümkün mü
dür? 

Aynen devam ediyoruz, «Solcu sloganları yayan
lar, kızıl 'bayrağı çekenler de, Anadolu'nun duvarla
rına orak - çekiç çizenler de hep milliyetçi cephenin 
insanlarıdır. iBu saldırılara hedef dan solcular, şük
ranla belirtmeliyim ki, kendilerini savunmak gerekçe
siyle dahi silah kullanmak, silahlı saldırıda bulunmak 
yoluna gitmemişlerdir. (Barış) 

«Su'gezimde köylülerin, bazılarının eşkiya dedik
leri devrimci genç anarşistlere karşı değil, köylüleri 
sömüren ağalara karşı olduklarını gördüm.» 

Sayın üyeler, bu beyanların sahibinin, bugün ta
rafsızlık yaygaraları içinde 'başkalarını suçlaması, töh
met altına sokmaya çalışması hangi ciddiyet ve sami
miyet ölçüsüyle bağdaşır? 'Bugünkü mütecaviz; tutu
mu, kazanılmış mevzileri kaybetmek kaygusunun bir 
tezahürü değil de nedir? Bu beyanlar, Sayın Ecevit'in 
bizzat kendisinin taraf olduğunu, hangi tarafta oldu
ğunu ortaya koymuyor mu? 

«Bu bölgede kuşku duyup sıkıyönetim ilan eden
lere elbet oy vermeyeceksiniz» (Doğu gezisi). Ve 
«Tunceli'de kanlı...» 

ZEKİ BROÖLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan; bu kadar tahammül, bu kadar sabır ye
ter. Bu konuşmaların bütçeyle ne ilgisi var? 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — İsyancıları bu 
şekilde takip ettiği, milli bütünlüğümüzü bu derece 
tahrip eden... 
• ZEKÎ 'BROÖLU (istanbul) — Ne ilgisi var? Bu 

konuşmalarla bizi parçalıyor. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bunun bütçeyle ne ilgisi 
olduğunu anlamaya çalışınız lütfen. 

ZEKÎ EROĞLU '(İstanbul) — Bütçeyle bir ilgisi 
yok. 

BAŞKAN — Anlayamazsanız, anlamaya çalışı
nız. Lütfen susunuz ve oturunuz. (AIP sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZEKİ EROĞLU ((İstanbul) — Bu konuşmaların 
bütçeyle 'bir ilgisi olduğunu anlayamıyoruz. Bir ilgisi 
yok. 

CENGİZ GÖKÇEK ı(Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bu Dersim isyanının tarifi başka hangi şe
kilde yapılabilir? 
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Ve son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi geride bı
raktığımız yıl içinde, ı(dikkat buyurun arkadaşlar, ge
ride bıraktığımız yır içinde) kurulu düzen savunucu
larının suç saydığı düşünceleri suç saymadığını söy
leyerek, suçlardan mahkûm olanları serbest bıraka
cağını ve suçları suç olmaktan çıkaracağını söyleye
rek, Türkiye'nin en çok oy alan partisi durumuna gel
miştir. 

Evet sayın üyeler, bu sözler Sayın Ecevit'in parti
sinin istikbalini, umutlarını nasıl sol ve Marksistlerle 
işbirliğinde 'gördüğünün açık bir ifadesi değil de ne
dir? iRü tespitler, anarşinin nasıl bir kaynaktan destek 
'gördüğünü ayan beyan ortaya koymaktadır. Üzüntü
müz, böyle bir zihniyet sahibinin Anamuhalefet Par
tisinin Lideri durumunda olmasıdır. Bu zihniyetin ya
nında Sayın Ecevit'in son derece güvenilmez, uzlaş
maz bir yapıya salhip olması, siyasi hayatımızda ba
rışın sağlanmasına en büyük engel teşkil etmektedir. 

'Sayın Ecevit, kendisine en 'büyük güveni göster
miş Genel Başkanı İsmet ıPaşaya en müşkül anında 
en büyük vefasızlığı göstermekten çekinmemiştir. 
(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Böyle şey olamaz. 

IBAŞKAN — Sayın Gökçek.. (Başkanın tokmağı 
vurması) 

EROL TUNCER '(Gümüşhane) — ©öyle bütçe 
konuşulamaz. '(Gürültüler, OHiP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, 'Başkanın tokmağı vurması) 

'BAŞKAN ,— Sayın Gökçek, şahsiyetlerle sözle
rinize devam etmemenizi ihtar etmiştim, lütfen. . 

CENGİZ GÖKÇEK '(Devamla) — Emredersiniz 
efendim. 

'BAŞKAN — Lütfen dikkate alınız efendim. 
CENGİZ GÖKÇEK ı(Devamla) — Bu konudaki 

sözlerimi bitirirken, şu teşhisi kendi ifadeleriyle ifa
de edip geçmek isterim. 

ZEKİ [KARAGÖZLÜ (Manisa) — Başka şey ko
nuşamazsın ki zaten. 

CENGİZ GÖKÇEK ((Devamla) — Sayın Ecevit, 
mevcut hiçbir parti liderinin inmeyeceği bir seviyede 
siyaset yapabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbaka
nına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, koalisyon 
ortağına, dikkatinizi çekerim, alelade kurumlara de
ğil; devlet kurum ve makamlarına yönelttiği suçla
maları bir hakaret seviyesine indirmekten çekinme
miştir, İfadeleri aynen kendisine aittir, ifade ediyo
rum : 
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«Katiller, irticai, siyaset gangsteri, yalancı, vur
guncu, dalavere, kundakçılar, suikast kışkırtıcıları, 
kahpe, zorba, şeytan, meczup, fazilet celladı, eşkıya» 
gibi ibarelere yer vermesi, iSayın Ecevit'in siyasi sevi
yesini ortaya koymuştur. 

HASAN CERtT (Adana) — Sizi tavsif etmiş, sizi. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Ecevit 

ancak kuvvetlinin yanında naziktir, bükemeyeceği bi
leğin Önünde protokol kaidelerini ihmal etmeden diz 
çökebijen usta bir aktördür. (OHP sıralarından sıra 
kalpaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, bir dakikanızı rica 
ediyorum. Sayın Gökçek, konuşmalarınız karşı mu
kabeleye imkân hazırlıyor, lütfen dikkate alınız efen
dim. 

ÖMER KAHRAMAN l(Tekirdağ) — Allah bela
nı versin, alçak, küstah! 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — (Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sataşmaya imkân 
vermeyiniz. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Hay hay. 

. Sayın Ecevit ve temsil ettiği zihniyetle diyalogda 
ısrar edenler, kendisinin bu vasıflarım hatırda tutma
lıdırlar. (OHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Ecevit'in eleş
tirisini mi yapıyorsun, bütçenin eleştirisini mi? 

CENGİZ GÖKÇEK l(Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Sayın IDemirel Hükümetinin Türk mille
tine vaat ettikleri nelerdir? Bu konuda sayın Hükü
metin vaatleriyle, icraatları arasında kısa bir muka
yese yapmak isterim. 3 aya yakın ibir müddet sonun
da yapabildikleri nelerdir, konuşmamızın bir bölü
münü de bu konuya ayırmak istiyorum. 

Şu hususun hemen belirtilmesini de bir vazife sa
yıyorum : 3 aylık bir süre, kesin bir hükme varmak 
için elbette yeterli değildir. Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak hak ve insaf ölçülerine her zaman titizlikle 
bağlı kalmış bir parti olarak bakıyoruz. Bu iktidarla, 
AP temsilcilerinin 14 Ekim seçimlerinden önce vermiş 
oldukları sözlerin hesabına hiç girmeyecek, sadece 
Meclis huzurunda okunan Hükümet Programını esas 
alacağız. ıPrdgramın tamamında değil, sadece bir bö
lümünde yer almış bulunan vaatlerin, daiha doğru bir 
ifâdeyle taahhütlerin yerine gelip gelmediğini incele
yeceğim. Böyle siyasi bir partinin beğenebilecek öl
çülerin en insaiflısıyla hareket ettiğimizi kabul edece
ğini zannederim. 
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Programın başlarında şöyle bir ifade mevcuttur : 
Hükümet Programının hedefleri arasında kısa vade
li, orta vadeli, uzun vadeli işler vardır. İşte biz, orta 
ve uzun vadeli işleri şimdilik bir tarafa bırakarak, 
Sayın Demirel Hükümetinin kısa vadeli işler konusun
daki taahhütlerini gözden geçireceğiz. 

Kısa vadeli, yani hemen yapılması gerekir sanılan 
işler nelefdir? Bunlar, hiç şüphesiz 'ki, anarşidir, şid
det hareketleridir; milletin 'birliğine, vatanın bütünlü
ğüne yönelmiş ihanetlerin önlenmesidir. Esasen, «kı
sa vadeli işler» deyiminin bu manada kullanıldığı za
man zaman AP ve Hükümet yetkililerinin beyanıyla 
da ifade edilmiştir. 

Programın bir 'bölümünde şu açık ve kesin ifade 
okunuyor : ı«Mal ve can güvenliği mutlaka sağlana
caktır. Vatandaşın korkusuz yaşaması mutlaka sağ
lanacaktır. Kanun ve nizam hâkimiyeti mutlaka sağ
lanacak; özellikle sokakta, okulda, işyerinde, Devlet 
dairesinde ve her yerde huzur ve sükûn temin edile
cektir.» denmektedir. Bunlar elbette çok güzel sözler
dir. Ama 3 aya yakın bir müddetin bitiminde sonuç 
nedir? Üzülerek de olsa açık ve seçik ifade etmek zo
rundayım : Her ne kadar birçok komünist çetelerin 
yakalanmasında ciddi gelişmeler varsa da, can ve mal 
güvenliği henüz sağlanamamıştır. Sokak anarşisi de
vam ediyor. Anarşistler esnafa, işçiye baskı yaparak 
çalışmalarını önlüyor; ihanet çeteleri yurdun her ta
rafında, her gün yine dehşet saçmakta, vazifeli 'gü
venlik kuvvetleri mensuplarını, MHP'lileri, ülkücü 
gençleri katletmektedirler. Okulda, işyerinde, devlet 
dairelerinde, kısaca hiçbir yerde hâlâ huzur ve sükûn 
yoktur. 

Programın başka bir yerinde deniliyor ki : «Ana
yasanın kapalı olduğu cereyanları gaye alan parti, 
dernek, sendika, meslek kuruluşu olmaz.» 

Anayasamız, Anayasa Mahkemesinin de belirttiği 
ve hemen herkesin kabul ettiği, Marksist bir düzen 
kurmayı hedef alan parti, dernek, sendika ve meslek 
kuruluşuna kapalıdır. Yine Anayasamız, millet ve 
devlet bütünlüğüne karşı olan parti, dernek, sendika 
ve meslek kuruluşuna kesinlikle kapalıdır. 

Ama Türkiyemizde, dün olduğu gibi bugün de 
Marksist ve bölücü partiler vardır. TİP, TSİP, SDP, 
TKP ve Marksist ve bölücü sendikalar vardır; DİSK 
Maden - İş, IBANK SEN gibi Marksist ve bölücü 
meslek kuruluşları ve hir yığın demekler vardır. 

Bir noktaya lütfen dikkat edilsin; adlarım verdi
ğimiz parti, dernek, sendika ve meslek kuruluşları
nın Marksist ve bölücü oldukları bizim bir suçlama-
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mız veya yakıştırmamız değildir. Zikrettiğimiz kuru- I 
tuşların hüviyeti, sözlerinde, yayınlarında, toplantı
larında, kısaca her türlü faaliyetlerinde açığa çıkmış
tır. 

Mevcut Hükümetten sormak zorundayız; Adalet 
Partisi iktidarı Anayasanın yasakladığı parti, dernek, 
sendika ve meslek kuruluşlarını kapattırmak için ne 
yapmıştır? Hangi tedbirleri almıştır? Yetkililerin; 
.«parti, dernek, sendika ve meslek kuruluşlarını ka
patmak hükümetlerin değil bağımsız mahkemelerin 
işidir, biz ne yapalım?,» tarzında cevap vereceklerini I 
tahmin etmek istemiyoruz. Anayasa, Marksist ve bö- I 
lücü kuruluşların kaipatılmasını emredecek, ancak I 
Anayasanın bu amir hükümleri yerine getiriilemeye- I 
cek. Olmaz öyle şey. Dünyada hiçbir ülke böyle bir I 
tezada tahammül edemez, hiçbir rejim böyle bir tezat I 
'içinde yaşayamaz. «;Bu konuda yeni kanunlar getiri- I 
yoruz» cevalbı da tatminkâr kabul edilemez. Çünkü I 
(Marksist ve bölücü parti ve dernek, sendika ve mes- I 
lek 'kurtuluşlarının kapatılması için yeterli hükümler I 
yürürlükteki kanunlarda mevcuttur. Bütün mesele, I 
adalelin ve idari mekan'izmanın sağlıklı ve hızlı işle- I 
meşini teminle vatan ve mlilîet düşmanlarını cezalan- I 
dırma konusunda tereddüde düşmemektir. I 

Yine programın 'bir yerinde «Devletin içine sızmış I 
bulunan anarşi mihrakları derimi söndüriüleeektir, dev- I 
Jetim kendi düşmanlarını besler halde bulunmasına son I 
yenilecektir» denmektedir. BİJÎiyor ve kesinlikle ina- I 
nıyoruz ki, yukarıda arz edilen ifadenin icapları tam I 
olarak yerine getirildiği takdirde, anarşi çok büyük I 
ölçüde azalacak, millet düşmanı ihanet çeteleri nün bel- I 
kemliği kırılacaktır. I 

Üç aylık 'bir uygulama devresinde sayın Hüküme- I 
tin bu konuyu dhemmliyetine yaraşır bir ciddiyetle ele I 
aldığı ve gerekeni yaptığı söylenemez. Gerçi Poi - Der* I 
in kapatılmadı bir adımdır, ancak asla yeterli değil- I 
dür. Gayesi ancak Pol - Der'i kapatmak değil, Pol - I 
Oer zinniyetlıiieri emniyet teşkilâtımızdan söküp at- I 
roaktır. Pol - Der mensuplarının şimdi nerede olduk- I 
larını, ne yaptıklarını düşünmek lazımdır; hâdâ tçiş- I 
teri Bakanlığının taşra teşkilâtlarının klilit noktalarım I 
da otuınıaiktadırlar . Hükümet Prograrniıyle bu icraat I 
tezat halindedir. I 

Muhterem milletvekilleri, bir hulsusun da çok iyi I 
anlaşılması şarttır. Son derece üzücüdür, hatta izah I 
edilmesi çok zordur; ama gerçektir ki, geçmiş yıllar- I 
da güvenlik kuvvetlerine sızmış, devlet düşmanlarının I 
silahlı mücadelesine fiilen katılmış Marksist bö- I 
lücü unsurlar mevcuttur. Güvenlik: kuvvetlerimizi J 
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teşkil eden büyük çoğunluğun vatanseverlik ve feda
kârlıklarına herkesten çok bizlerin sevgi ve saygı duy
duğumuz doğrudur. Ancak takdir buyuracağınız git», 
güvenlik hizmetlerinin çok haiSsas özellikleri vardır. 
Sağlam bir ekibin içinde çürük bir elmanın bulunma-
isı her şeyi berbat etmeye kâfidir. Böyle bir durumda 
bıiçbır operasyonun güvenliği kalmaz, anarşıinlin kö
kenine imlemez. Millet birliği Ve devlet bütünlüğü 
ilkelerinin vazgeçilmez olduğu bir nizamda bir Mark-
sistin veya bir bölücünün polis olması aıbes ve zarar
lıdır. Güvenlik kuvvetleri bu zararlı unsurlardan betoe-
m'alhal temizlenmellidir. Aksi takdirde, başarısızlığı pe
şinen kabullenmek gerekir, 

IBugün diğer kuruluşları tek tek incelemeden, umu-
mi olarak şu hususların belirtilmesini de bfir borç sayı
yoruz : Memur partilerin değil Devletin Mzmötliîe-
rDdir. Doğru, hiç itirazımız ydk. Memurun fikrine, 
görüşüne inancına değil, emliydtine, bilgisine, dürüst
lüğüne bakılır. Bu da doğrudur. Ancak hüç unutul
maması gereken bir temel şart vardır: Anayasanın 
yasakladığı Cereyanlara taraftarlık eden, hele taraf
tarlığını açığa vuran, icabını yapmaya çalışan; kısaca. 
sı Devleti, üstelik devletin verdiği imkânlardan yarar
lanarak yıkmaya uğraşan kimseler asla ve kafa me
mur olamazlar. Diğer bir söyleyişle, hiçbir devlet 
kendi kuruluş felsefesine düşman olanları parasıyla 
beslemez. Düşrnanlîarını besleyen bir devletse yıkıl
maya mahkûmdur. 

Yine programın başka bir ibölümü «•Hükümetimiz 
kanunların suç saydığı fiillere hiçbir sekide müsiamâ  
ha göstermeyecek, kanun dışı eylemlere girişenlere 
kanunların tam olarak: uygulanmasını sağlayacaktır» 
demektedir. 

Sayın Adalet Partisi Hükümetinin programında yer 
alan bu önemli taahhüt, maalesef birçok defa yerine 
getıriilmemişKlir. Üç aya yakın AP iktidarı boyunca, 
kanunun suç saydığı fiillerin mevcudiyeti ve kanun 
dışı eylemlere dair birçok misal verilebilir; ama ne 
kadar iyi niyetli olursak olalım, gerekenlin yapıldığını 
söylemek mümkün değildir. 

İki örnekle yetineceğim: istanbul'da sigara fabri-
kalarmdakî direniş kanun dışı bir eylemdir. Tariş iş
gali, kanunun suç saydığı bir fiilidir. Buna rağmen, Hü
kümet işgal ve diremiş üzerine gereken cesaret ve ka
rarlılıkla gidememiştir. Hatta zaman zaman yetkilile
rin tavizkâr beyanıyla zaman kaybetmiş, eylemciler 
adeta şımartılmıştır. 

Bulgun hadisenin vahameti ve çapı karşısında, Hür 
kümette, olayın bütün müsebbiplerimin cezalandırıl-
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ması hususunda ciddi tereddütler bulunduğunu zanne
diyoruz. 

Üç aylık uygulama, milli eğitim meselesinin Hü
kümet Programındaki ehemmiyetiyle mütenasip bir 
manzara arz etmediğini de göstermektedir. Okulları
mız illim ve irfan yuvaları halline getirilememiştir. 
Huzursuzluk mihraklarının faaliyetlerine son verile
memiştir. Eğitimimiz beynelmilelci ve Marksist tesir
lerin el'an etkisi altındadır. 

Milli eğitimimizin temel ilkelerini çiğneyen Mark
sist ve bölücü unsurlar hizmet dışı bırakılamamıştır. 
TÖb - Den - Pol - Der işbirliğiyle, eğitim imkânından 
yoksun kılınmış olan onlbinierce mağdur öğrencinin 
haklarının iadesi henüz gerçekleşmemiştir. Dirayetli, 
ehil öğretmenlere daha büyük hizmet imkânı tanın
maktan, anlaşılmasii mümkün olmayan sebeplerle ka-
çınılrrtaktadiır. Bu değerlendirmelerimize geçmişin acı 
tecrübelerini ölçü olarak kullanmamız mümkün de
ğildir. Biz tenkitlerimizi ideaMerümlize ve Hükümet
ten beklediğimiz icraata istinat ettirmekteyiz. Bu hu
susun takdir edileceğini de umarız. 

BAŞKAN — Sayın- Gökçek, yarım saatlik süre
niz kaldı efendim. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Teşekkür ede
rim, 

Muhterem milletvekillerii, lSayın Demirel ve yetkili
ler bu tenkitlerimize «Program metnindeki kısa vadeli 
içler sözüyle kastedilen zaman henüz geçmedi» ceva
bını verebilirler. Ancak biz bu kısa vadenin adını öğ
renmek isteriz. Yoksa «taahhütlerimiz ne zaman ger
çekleşirse kısa vade o zaman tamamlanmış olacak
tır» tarzında bir izah tatminkâr olmaktan uzak kala
caktı/ < 

Sayın milletvekilleri, 1980 mali yılı genel ve kat
ma idareler bütçeleriînin, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı, 1980 yılı program, hedef, ilke, politika 
ve tedbirleri ile bugün karşı karşıya bulunduğumuz 
meseleler ve dış dünyadaki gelişmeler gözönünde tu
tularak hazırlandığı görülmektedir. 

Şüphesiz bütçe hazırlanırken, yatırım, maliye, pa
ra ve kredi, fiyat ve dış ekonomik ilişkiler politikala
rıyla istikrar içinde kalkınmayı sağlamak, kaimu tasar
ruflarını artırmak, ülkede fiyat istikrarını tesis etmek 
gözönünde bulundurulan başlıca hedefler olmuştur. 
Bilindiği üzere, ekonomik büyümle toplumumuzda is
tekle kalbul edilen hedeflerden biridir. Bütçe politi
kasının, sadece kısa vadeli istikrar hedefini değil, fa
kat aynı zamanda uzun vadeli hedefleri de gözönünde 
tutmak suretiyle hazırlanması elzemdir. Elbette ki 
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!bu hedefler, bütçe politikası aracıyla gelir dağılımı ve 
kaynakların tahsisli üzerinde müdahale etmektedir. 
Sadece toplam taîe'be değil, fakat bunu teşkil eden 
hazı unsurlara da şamil iyi düşünülmüş kararlar alın
masını gerektirmektedir. 

Toplam talebin tüketim ve yatırım arasında bölü-
şümünün uzun vadeli büyüme yönünden önem taşı
dığı muhakkaktır. Bu sebepledir kî, fenci Dünya Sa
vaşından berü hükümetler sürekli bir ekonomik büyü
me ile, yüksek bir istihdam düzeyi sağlamak hususun
da gittikçe daha geniş sorumluluklar yüklenmek zo
runda kalmışlardır. 

Bir ülkenin bütçe politikası, sonuçları üzerinde bir 
yargıya varmazdan önce, bu ülkenin kendisine seçebi
leceği çeş'itıli hedeflere her dönemde atfettiği nıispî öne
mi göz önünde tutmak gerekir. 'Bunlar yüksek istih
dam, fiyat istikrarı, lehte ödemeler dengesi, tatmin
kâr bir gelişme hızı olaibilir. Ülkelerin çoğunda ve za
man zaman memleketimizde büyüme hedefi ilk pla
na geçirilmiştir. 

Ülkelerin politikalarında bu tercih sırası bazı dö
nemde değiş'ikîiiğe uğramış, önceleri büyüme önplan-
da iken fiyat istükrarına, fiyat istikrarı önplanda iken 
hedefin bir diğerine veya birkaçına birden önpîanda 
yer verildiği görülmüştür. 

Ancak, sadece ve sadece enflasyonla mücadele he
define münhasır bir bütçe hazırlanması, genel kabul 
görmüş bir ıbütçe politikası değildir. Bu bütçede biz bu 
hususları tespit ediyoruz. 

Bu görüşlerin ışığı altında 1980 Bütçesine baktı
ğımız zaman, görünüm şudur : 1980 yılında gayri sa
fi milli hâsılada artış hedefi ,% 6,5'dür. Toplam tü
ketimde 1979'a göre % 5,1 düzeyinde bir artış öngö-
rüldbiJmiş. Buna mukahİl yurt içi tasarruflarda % 13,6 
oranında bir artış sağlanarak toplam yatırımların, 
% 82,2 oranında iç ta'sarruf, % 12,3 oranında da dış 
tasarrufla karşılanması planlanmıştır. 

1980 yılı Bütçesi, bu yıl programa alınan sabit 
sermaye yatırımlarını bir yıl öncesine oranla % 50 
artırarak 570,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşme
sine imkân verecek tarzda hazırlandığı görülmektedir. 
Bu miktarın % 55*i kamuya, % 45'i de özel kesime 
ait olacaktır. Buna mukabil, programlanan 1980 top
lam tüketimi, bir önceki yıla oranla % 41 oranında bir 
artışla 278 milyar Türk lirasıdır. Bu toplam tüketimi 
içerisinde kamu kesiminin payı % 13 düzeyinde kala
rak 370 milyar Türk Mralsı olacaktır. 

Ancak bu rakamların tespitinde, yapılan son de
valüasyonun getireceği yüklerin nazları itibar© alınma-
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dığı açıktır. Bilineceği üzere, harcamalar halk tara
flından iyi karşılanır, toplum üzerinde geçici ıbir iyim
serlik yaratır. Vergiler ve tüketimi kısıcı diğer tedbir
ler daima sevimsizdir. Bu sebeplerle ekonomi ve ma
liye politikalarını yönetenler, bütçe açıklarmı karşıla
mada genel ekonomik durumu haklı gösterme uygu-. 
lamalarını daima tercih ederler. Böyle ıbir tutumun ka
çınılmaz sonucu (ise talep fazlalığı, enflasyon ve hatta 
çöğü zaman kaymakların kötü şekilde talhstei oflraak-
•tfcaldıîy 

'Bugünkü Müküme'tıtıen beklediğimiz, cidldSi, korku-
Tsuz ve gösterişten çok sonuca, halkın faydasına önem! 
•veren bir maliye politikası uygulamasıdır. Gerçekton, 
îhükümatler kaynakları enflasyona götürecek bir talep 
(baskısı ve kaibul edilemeyecek kadar zayıf bir istih
dam düzeyi arasında dar bir manevra alanına sahip 
bulunmaktadırlar. Bu dar kuşak içinde maneva yap
mak, malharet, olayları önceden görme, sağlam araş
tırmalara dayanan bilgi, esneklik, en önemlisi cesaret, 
karar gücü ister. 

Geçtin iki yıl içkide Türkiye'de uygulanan maliliye 
pölitikaısunda bu özeliklerin varlığından- söz etmek 
mümkün değildir. Konsolide bütçe ödeneklerimin cari 
fiyatları yıllar İtibariyle karşılaştırdığımız zıam'an, cani 
gider 1977 yılında 79,2 milyar, 1978 yılında 93,7 mil-
lar, 1979 yılında 169,8 miyar 1980 yılımda 345,3 mil
yar Türk lirası olaralk görülmektedir. 

Yatırım giderleri olaralk 1977 yılıtnlda 78,4 milyar, 
1978 yılınida 82,6 milyar, 1979 yilında 116,9 milyar, 
1980 yılınida ise 140,2 milyar olarak görülmektedir. 

Tramlsferler ise, 1977 yılınida 68,2 milyar, 1978 yı
lında 90 milyar, 1979 yılında 120 milyar, 1980 yılında 
itse 253,6 milyar olarak görülmektedir. Toplam olarak 
225 millyar, 266 milyar, 406 milyar, 739 milyardır. 

Bütçe gelirlerinin cari yatırım ve tramlsfertar bö
lümleriyle ve fakat cari fiyatlarla yapılan bu muka
yesesi bizi yanılttmalkta ve yıldan yıla büyüme mev-
cuftmuş gibi bir görünüm arz etmektedir. Cari fiyat
larla bu büyümeyi yüzde olaralk ele alırsak, 1978'de 
1977'ye göre % 18, 1979\i<a 1978̂ e göre % 53, 1980' 
de 1979'a göre % 81 olarak görülmektedir. Bu oraın-
iar da gösteriyor ki, yıldan yıla bütçeler cari fiyat
larla rakam olarak önemli oranlarda artış kaydetmek
tedir. Fakat bir de konuya salbit fiyaltllıar açısından ba
kıldığında durum hiç de böyle görünlmemelktedir. Ko
nuyu dalha uzun bir devre itibariyle ele aldığımızda, 
'konsolide gider bütçesinde 19751ten bu yana husule 
gelen değişmeler cari fiyatlar 1968 itibariyle şu neti
ceyi vermektedir. 
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Konsolide bütçe ödemeklerinin 1968 yılı itibariyle 
sabit fiyatlar ve her yıla ait cari fiyatlarla mukayese 
ettiğimizde farklı bir neticeye varıyoruz. Tek tek ra
kamları okuyup zamanınızı işgali «itm'emelk baıkımından 
toplam neticeleri vermek işitiyorum. 

1975 yılınida toplam salbit fiyat 38 milyar, cari fiyat 
olaralk bütçede 108,4 milyar, 19761da 46,4 milyar, cari 
fiyat olarak 154,1 milyardır. 1977 yılında salbit fiyat 
olarak 54,3 milyar, cari fiyat olarak 225,8 milyar; 
1978 yılında 44,2 milyarı cari fiyat olarak 266,4 mil
yar; 1979 yılında 44,2 milyar olaralk sabit kalmış, cari 
fiyat olanak 406 milyarı bulmuş (ödenekler) ve 1980 
yılınida ise 739 milyarı büllmaktadır. 

Bu talblonun incelenmesinden anlaşılacağı i^ere, 
gider bütçelerinde cari fiyatlarla kaydedilen büyüme 
sabit fiyatlarla aynı trenldi göstermemökltedlr. Özellik
le, yatırım ödenekleri salbilt fiyatlarla devamlı bir düş
me göstermiştir. Büyüme ve kalkınmak hayal olmuş
tur; hatta ve maalesef, son yıllarda mutlak ralkam oîa-
ralk bir düşüş kaydetmiş bulunanaktaJdır. Yidia % 3'e 
yakın bir nüfus artışımın da mevcut olduğunu düşü
nürsek, her yıl bütçede nüfus babına düşen ödeneğin 
ne ölçüde küçüldüğünü, devletin ne ölçüde fakirleş-
tiğini görmemek mümkün değildir. Kendilerini eko
nomi dafhisi ve sosyal adalet havarisi olarak gören
lerin elinde Türk ekonomisi felce uğramış ve «Pas
tayı eşit olarak dağıtınız» sloganıyla iktidara gelen
lerin elinde paista küçültüHmüş, zengini falkil" yapma 
araştırmalarü fakiri daha faikir hale düşürmüştür. 
Gerçdkten 1979 yılında, Cumhuriyet tarihinde ilk de
fa fert başına düşen milli hâsıla, bir önceki yıla na
zaran 39 lira eksilerek 4 81'1 Türk lirası olmuştur. 

Ödeneklerin yıllar itibariyle • önceki yıllara göre 
artışlarına baktığımız zaman, 1976 yılımdan 1980 yılı-
'na gelirken ödeneklerin cari fiyaitlarda artış nispetleri 
% 42, 46, 18, 80, 82 olmasına rağmen', salbit fiyaitliariia 
artış yüzdesi 21, 12 ve onldan sonra nakısa düşmüş 
görünmektedir. Henüz 1979 İtibariyle enldekisler ta
mamlanmış olmaımalkla beraber, 1980 yılı bütçesinin 
1979 yılına göre sabit fiyatlarda dalha büyük bir aza
lış göstereceği şüphesizdir. Ehliyetsiz iktidarlar elinde 
Türk parası devamlı değer kaybetmiş, rakamlar bü
yümüş, ancak gerçek manada bir iktisadi büyüme sağ
lanmadığı için, halkın fakirliği artmıştır. Bu hale gö
re, son bütçelerde cari fiyatlarla bütçeler, gerçek hal-
dede küçülmektedir. Şüphesiz bu durum, özellikle son 
2 yılda tamamen kontroldan çıkmış, enflasyonun dev
let gelirlerine aynen veya önemli ölçülerde yanısıltıla-
ımaimış olmalsının bir sonucudur; devM mekanizması 

62 — 



M. Meclisi B : 44 

ve vergi idaresinide günün şaMarıırta uygun çalışmala
rın yapılmamış olmasının kesin bir göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, son 2 yılda fiyatlar alabildi-
ğine yükselmiş, vatandaş canından bezdirilmişltir. Fi
yatlardaki yükselme eğilimli sadece talep balkımınldan 
değil ve fakat özellikle maliyelerdeki artışıin ve mali-
yelt enflasyonundan ileri geiİmelktdir. Hükümetller talep 
ayarlaimiası yönündeki çalışmalarını, gelir politikası ite 
de tamamlama çabaları göstermıelidir, ertflasyo'rtsuz bir 
kalkınmayı baş/armadaki eksiklerini diğer ekonomik 
tedibi rlerle tamamlamallıdıırlar. 

Her halükarda, enflasyon adaletsiz bir vergidir. 
Halkın, dar gelirlilerin zaırannadır, milli ekonominin 
düşmanıdır. Ekonomi politikasına ilişkin tedbirlerlın 
isabetli bir strateji seçimi, elde bulunan bütün araç
ların incelenimesini, ülkenin ve günlün şartlarına en 
uygun olanının siöçihruesi'ni gerektirir. Bunlar arasında, 
para politikasından başta, fiyat ve ücretler üz-erkılde 
etki, kambiyo 'kuru üzerindeki etki gibi yoları da 
mevcuttur. EHbe'titdki bütçe araçlarıınldan faydalanma 
imkânı mevcut olduğu zaman bile, para politikasına 
başvurmak çoğu zaman ilk savunma hattı olarak göts-
terlebiMr. Çünkü bu alanda tedbirler daha büyük bir 
hızla yürürlüğe konabihneJktedir. Ancaik me&'eC'enıin 
t̂emeli ve özü, üretim artışı sağlayabilmekltir. Kredi 

politikaları üretim bolluğunu hedef almalıdır. 

.. Geçmiş yılların bütçelerinin mukayesesinde ırfüışa-
höde edifcn diğer bir önemli husus da, başlangıç öde
nekleriyle yıl sonu ödenekleri arasındaki farktır. 

1976 yılında konsolide bütçe başlangıç ödeneği 
154 milyardır, yıl sonu ödeneği 216 milyara çıkmış
tır, artış miktarı 62 milyar, artış oranı % 40'dır. 

1977 yılında 225 milyar 'başlangıç ödeneği konul
muş, yıl sonu ödeneği 344,2 milyarı bulmuştur, ara
daki artış farkı 108,5 milyar, artış nispeti % 48'dir. 

1978 yılında 266 milyar başlangıç ödeneği tespit 
edilmiş, yıl sonu ödeneği 455,9 milyar olmuş, artış 
miktarı 89,6 milyar, artış oranı % 71'dir. 

.1979 bütçesinde 406 milyar başlangıç ödeneği tes
pit edilmiş, yıl sonu ödeneği 604,4 milyar olarak gö
rülüyor, artış 197,5 milyar, artış nispeti % 48'dir. 

1980 yılında konsolide bütçe başlangıç ödeneği 
770 milyar - komisyondan çıkan rakam olarak ifade 
ediyorum - yıl sonunda tahmini olarak 1 trilyon 150 
milyarı bulacaktır, artış miktarı tahminen 380 milyar, 
artış oranı da % 50'yi göstermektedir. 

Bu rakam ve oranlar da, mali yılın başından ön
ce Parlamentoda uzun münakaşalarla başlamış oüt-
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I çelerin yıl içerisinde ne ölçüde değişikliklere uğradı -
I ğını göstermektedir. 

i 1980 yılı bütçesi, yapılan devalüasyon da gözönün-
I de tutulursa yıl sonunda 1 trilyonu geçecektir. Mev-
I cut mali mevzuat üzerinde düzenlemeler yapılmaz-
I sa, bu artışı karşılayacak normal gelir bulunması 
I mümkün değildir. Bunun için vergi reformu tasarısı-
I nın 'bir an önce gündeme getirilmesi kanaatımızca 
I gereklidir. 

I 1979 konsolide gider bütçesiyle 1.980 yılı teklifi -
I ni fonksiyonel dağılımı yönünden de şöyle bir de-
I ğerlendirmeye tabi tutuyoruz : 

I 1979 yılında genel hizmetler 96,5 milyar, oranı 
% 23,7, 1980 yılında ise genel hizmetler için 175,8 

I milyarlık bir tahsis var. Nisbeti de bu bütçe içinde 
ı% 23,8 olarak görmekteyiz. Sosyal 'hizmetler olarak 
94,6 milyar, oranı % 23,3; 1980 yılında 170,2 milyar, 

I ı% oranı 23'tür. Ekonomik hizmetler 202,8 milyar, 
f/c 49,8; 1980 Bütçesinde 329,2 -milyar, % 44,3'tür 

I oranı. Devlet borçları ise 13 milyar, oranı '% 3,2'yi' 
^bulmaktadır. 1980 yılında 63,9 milyar, oranı % 8,3'ü 

I bulmaktadır. 

I ıFonksiyonel açıdan 1980 bütçe teklifinin 1979 yılı 
I bütçesinden en önemli farkı % 5 oranda ekonomik 

hizmetlerde eksilme ve ödenecek devlet borçlarında 
artış öngörülmüştür. Ayrıca 1979'a göre personel gi
derlerinde % 2 oranında bir artış kaydetmektedir. 
Bunun dışında fonksiyonel dağılım yönünden "bu büt
çenin 1979 yılı Bütçesinden büyük bir farkı da yok
tur. 

I Gelir 'Bütçesi üzerinde görüşlerimiz detaylarına 
I inmeden şu neticeye varıyor. 1980 bütçe yılı gelir tah-
I minleri ile 1979 tahsilat tahminleri ve buna göre artış 

oranlarının karşılaştırdmasında verilen gelir rakamla
rı her ne kadar çok iyimser talırninlere dayanmakta 

I ise de, Mecliste getirileceği anlaşılan vergi kanunla
rıyla bu normal kaynaklardan sağlanacak gelirlerin 

I bu miktara erişeceği şüphelidir. Ancak iç istikraz ko
nusunda \% 50'lik bir fazla, devlet tahvili satışının pi
yasada oluşan ı% 41,5'kık net tahvil geliri karşısında 

I sağlanabileceğini şüphe ile karşılıyoruz. En kısa zâ  
I manda bu tahvil piyasası üzerinde önemle eğilmek, ka-
I nunların müeyyidesini sarih 'hale 'getirmek şarttır. Afc-
I si halde para ve sermaye piyasasındaki bu 'başıboş

luğun ekonomik ve sosyal bazı komplikasyonlar ya-
I ratması mukadderdir. Sermaye Piyasası Kanunu çı-
I karılmalı, küçük tasarruflar kalkınma yolunda sefer-
J ber edilmelidir. 
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1979 bütçe gelir tahsilat tahminleriyle 1980 teklif
leri, vergi gelirleri itibariyle daha yakından incelen
diğinde şjöyle bir netice çıkarmaktayım : Gelirlerden 
alınan vergiler 1979 yılında 240 milyar 600 milyon, 
1980 yılında 391 milyar 400 milyon. 

Servetten alınan vergiler 1979 yılında 3 milyar 
100 milyon, 1980 yılında 4 milyar 100 milyon. 

'Mallardan alınan vergiler 1979 yılında 59 milyar 

507 milyon, 1980 yılında 78 milyar 307 milyon. 
Hizmetlerden alınan vergiler 1979 yılında 34 mil

yar 200 milyon, 1980 yılında 48 milyar 406 milyon. 
Dış ticaretten alınan vergiler 1979 yılında 70 mil

yar 700 milyon, 1980 yılında 98 milyar 100 milyon. 

Bütçe giderlerinin cari ve sabit fiyatlara göre de
ğerlendirilmesinde karşılaşılan değişik tablo, bütçe 
gelirlerinde söz konusu olmaktadır. Yani yıldan yıla 
bütçe gelirlerinde meydana gelen önemli oranlardaki 
artışlar, aslında cari fiyat esasına dayanmaktadır. Gi
der bütçesinde olduğu gibi, 1968 yılı esas alınarak ya
pılacak değerlendirmede, bu artışların da küçülmek
te olduğu ve hatta son yularda gider bütçesinde ol
duğu gibi düşüş ifade edeceği şüphesizdir. Yeni pi
yasa fiyatlarıyla her yıl daha fazla bütçe geliri sağ
lanmakta olduğu sanılmakta ise de, gerçekten sabit 
fiyat esasına göre bu bütçe gelirlerinde ifade ettiği 
satın alma gücü, rakamların ifade ettiği büyüklükleri 
vermekten uzak kalmaktadır. 

Bütün bunlar, enflasyonun milli ekonomiyi ne öl
çüde tahrip ettiğinin acı birer örnekleridir. 

Değerli millet vekilleri, özetle 1980 bütçe teklifi
nin, giderler açısından 1979 Mali Yılı Bütçesinin baş
langıç ödeneğine nazaran % 82 ve fakat bütçenin Par
lamentodan geçişinden sonra yapılan ödenekler ila
vesine göre % 22 oranında, gelir açısından ise, tah
sil edileceği sanılan 1979 bütçe gelirine göre % 47 
oranında bir fazlalıkla Yüce Meclise sunulduğu gö
rülmektedir. Ancak, cari yıl fiyatlarına göre görülen 
bu artışa rağmen, 1968 sabit fiyat endekslerMe göre 
değerlendirdiğimizde, bu ölçüde bir artışın olmaya
cağı, 1978 ve 1979 bütçe giderlerinin bir önceki yıl 
bütçesine göre ifade ettiği düşüş oranında 1980 yılın
da da önemli bir azalma olabileceği açıktır. 

Diğer taraftan, 1979 Bütçesine göre cari harcama
larda |% 86, çoğunlukla cari harcamaların finansma
nında kullanılan transfer harcamalarında <% 100 üze
rinde bir artışla teklif edilen 1980 Bütçe teklifİnin ge
rekli tedbirler süratle alınmadığı takdirde, içinde bu
lunduğumuz enlflasyonist tazyiki artıracağı da tabiidir. 
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I Geçen yıllara oranla daha fazla yatırım öngörme-
I si, artan yurt içi tasarrufla yaratılan finansman im-
I kânından, daha ziyade artan cari harcamalara, özel-
J likle personel giderlerine gitmesi muhtemel olduğun

dan, 1980 Mali Yılı Bütçesinin Dördüncü Beş Yıllık 
I Kalkınma Planı yönünden de yeterli olduğunu söyle-
I mek mümkün değildir. 

I İktisadi Devlet Teşekküllerinin artan finansman 
açıkları, bu açıkların bütçe dışı Ve enflasyonu körük-

I leyecek olan Merkez Bankası kaynaklarının kulla-
I nılması yoluyla geçiştirilmeye çalışılması, anlaşıldığı-
I na göre, bu yıl azalarak da olsa devam edecektir. 

Uygulamalara kesin bir son verilmesi gerekmektedir. 

Tedbirler paketiyle 351 milyarlık KÜT açığının 60 
i milyara indirilmesi öngörülmektedir. Bu tutum, bir 

miktar da olsa enflasyoneu tutumun devam edeceğini 
göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, 5 dakikanız kaldı 
efendim. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bitiriyorum 
I efendim. 

Konuşmamızın başında işaret etmiş olduğumuz 
üzere, belirli bir durumda arzu edilen talep düzeyini 
tayin etmek kolay değildir. Hükümetlerin, çeşitli he
defleri aynı zamanda uzlaştırmaya çalışmaları gerek
mektedir. Kaynakların tam olarak kullanımı, ödeme
ler dengesi, fiyat istikrarı, uzun dönemde gelişmeye 

I elverişli şartların yaratılması meselelerine kabule şa
yan Çözümler getirilmesi lazımdır. Yani, bütçenin dü
zenlenmesinde güdülecek hedef; sadece bütçenin denk 
olması değil; fakat genel ekonomik ve sosyal denge 

I olmalıdır. 
I Günümüzde bütün ülkelerde hükümetler, başlıca 

talep ayarlama araçlarından biri olarak bütçe poli
tikasını kullanmayı tercih etmektedirler. Bilgili, cesa-

1 retli bir şekilde kulanıldığı zaman, bütçe politika-
I sında elde edilecek sonuçlar memnuniyet verici ola-
I çaktır. 
I 1980 Bütçesinin mali konuları hakkında konüsma-
I miza son vermezden önce, Hükümete bazı hatırlat-
I malarda da bulunmak istiyoruz. 

Yukardan beri verdiğimiz açıklamalar göstermek
tedir ki, özellikle son iki yıldan 'beri milletimizin önü-

I ne getirilen ekmek küçülmektedir. Adil bir şekilde 
I paylaştırılacak milli ekmeğin büyütülmesi istikametin-
j de çalışmalarda başarılı olmayacak hükümetlere de-
I vamlı iktidar gözüyle bakılması mümkün değildir. Bu 
I bütçe sonradan yapılan devalüasyon sebebiyle bu 
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imkânı sağlamaktan mahrumdur. Ekmeğin büyüme
si yatırımların artmasına bağlıdır. Bu yönden bütçe 
tatminkâr değildir. 

Geniş matrahlı bütün vergilerin, yani gelir vergi
leri kadar 'başlıca diğer dolaylı vergilerin de talebi 
ayarlamak için değiştirilebilme ortamını kamuoyuna 
kabul ettirmek gerekmektedir. Ancak, vergi oranla
rının artırılmasından önce gelir ve kurumlar vergile
rinin de, ücretlilerden alınan vergilerde olduğu gibi, 
ilgili yıl içinde tahsil edilmesini temin için yılbaşla
rında alınacak tahmini beyannamelere istinaden, yıl 
içinde dörder aylık vadeler itibariyle tahmini taksit
lerin tahsili imkânını getirecek kanun değişikliği ya
pılmalıdır. Getirilecek diğer vergi kanunu değişiklik
leri, dar ve sabit gelirlilerin vergi yükünü yüksek ka
zançlara aktarma niteliği taşımalıdır. 

Bir başka konu; kamu sektöründe çalışan me
mur ve ücretlilerin maaş haremleri en az 12 nci de
receden başlatılmalı; 13, 14 ve 15 nci dereceler kal
dırılmak suretiyle işçiler ve memurlar arasındaki nis
pi eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır. 

Hükümet ekonomik politikasını tespit ©derken, 
bölgesel farklılıkları gözönünde tutarak, geri kalmış 
bölgeler ile gelişmiş bölgelerde yatırımların öncelik 
sırasında değişiklik yapabilecek esnekliği elinde tut
malıdır. 'Bütçe ıKanununa, geri kalmış bölgelerdeki 
uygulamaları kolaylaştırıcı hükümler konmalıdır. 

iSon zamanlarda, hemen bütün hükümetlerce, Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez (Bankasından Hazineye ve
rilen kısa vadeli avans şeklindeki 'borçlanmalarda gö
rülen '% ıl'5'ük hududu aşan artışlar 1211 sayılı Ka
nunun açık hükmüne rağmen, bütçe kanunlarıyla 
zorlanmaktadır, Bu nedenle ya Merkez Bankası Ka
nununun 50 nci maddesi değiştirilip bir esnekliğe ka
vuşturulmalı, ya da sakıncalı uygulamaya kesinlikle 
'bir son verilmelidir. 

Son 2 yıl içinde aşırı enflasyon sebebiyle paramız 
pula dönmüş, milyarlar günlük hayatımızda kolayca 
kullanılır hale gelmiştir. Devlet bütçesi bu yıl trilyo
nun üzerinde gerçekleşecektir. 13 rakamlı hesapların 
devlet kayıt ve defterlerinde takip ve işlenmesinde 
güçlük, hesap makinelerinde işgal edeceği kapasite, 
topyekûn milli ekonomide yaratacağı kırtasiye ve za
man isfarı gözönünde tutularak, para ve hesaplardan 
son iki sıfırın silinmesi ve yeni çıkarılacak paralarda 
belirgin bir ifade ve sembol kullanılması zaruridir. 
Nakdi ifadelerden iki sıfırın silinmesi istikametinde 
çalışmalara zaman geçirilmeden başlanmasında fayda 
vardır. 

Netice olarak, 1980 yılı Bütçesinin hazırlanıp ko
misyonlardan geçmesinden sonra ilan edilen 'bir de
valüasyon kararının bütçe rakamlarında yapacağı fiili 
değişiklik nedeniyle, zamanlama yönünde hatalı ol
duğu yatırım rakamlarının ekonomiye canlılık getir
meyeceğini, çok küçük 'bulunduğu, bunların hepsinin 
de üstünde insan unsuruna gerekli ehemmiyetinin ve
rilmediğini belirtmekte yarar görüyoruz. 

'Bu Bütçenin Devletimize ve milletimize hayırlı ol
masını diler, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Yüce Meclisimizi saygı ile selamlarım. '(MHP sırala
rından alkışlar) 

IBAIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Cumhuriyet Halk 'Partisi Grubu adına Sayın Bü

lent Ecevit, buyurun efendim. '(CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Sayın Ecevit, konuşma süreniz 1,5 saattir. 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (Zon

guldak)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1980 - 1981 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Millet Mec
lisi görüşmelerini, Türkiye'nin, tarihinin en ağır bu
nalım dönemlerinden birini yaşamakta olduğu bir sı
rada yapıyoruz. 

Son haftalarda yapılan büyük zamlarla hayat pa
halılığı dayanılmaz ölçülere varmıştır. Memur, tek
nik personel ve birçok işçiler, aldıkları ücretle yalnız
ca kiralarını mı ödeyeceklerini veya yalnızca yakıt 
masraflarını mı ödeyeceklerini bilememenin ıstırabı 
içindedirler, işsizlik hızla artmakta, üretim hızla düş
mektedir. Bu durum, maalesef eylem kışkırtmacıları 
içinde elverişli bir ortam yaratmaktadır. 

Bu koşullar altında, bugün bütçe iki açıdan öne
mini yitirmiştir. Bir kere, yapılan son devalüasyon
dan ve bu devalüasyonun aynı zamanda yeni ekono
mik politikanın büyük ölçüde hızlandırdığı fiyatlar
dan sonra maliyetler öylesine değişmiş ve bütçeye öy
lesine ağır yükler gelmiştir ki, artık fiilen bu bütçeyi 
yazıldığı gibi, Yüce Meclislere sunulduğu gibi uygu
lama olanağı kalmayacaktır. Özellikle yeni ekonomik 
politikalardan sonra artık bu bütçe, yürürlükteki plan
la, yürürlükteki programla da bağlantısını kapatmıştır. 

Yine uygulanmaya başlanan yeni ekonomik poli
tikanın doğurduğu ve doğuracağı sorunlar, toplumda 
yer almaya başlayan son derecede kaygı verici olay
lar ve gelişmeler, kamuoyunun dikkatini bütçeden 
başka noktalara - haklı olarak - çekmektedir. Hatta 
yalnız Türk kamuoyunun dikkatini değil, Türkiye ile 
ilgili olan yabancı çevrelerde de dikkatleri Türkiye' 
deki bu sorunların üzerine çekmektedir. O nedenle 
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ben, bu konuşmamda, yeni Mali Yıl Bütçesinin ayrın
tıları üzerinde durmayacağım; sözcü arkadaşlarım sı
rası geldikçe, 'bu konularda Cumhuriyet Halk Parti
sinin 'görüşlerini belirtecekler. 

Esas konuşmama geçmeden önce, Adalet Partisi 
değerli sözcüsünün biraz evvel yaptığı konuşmada, 
bana yönelttiği bazı sorularla ilgili, kısa açıklamalar
da bulunacağım. 

Sayın Aygün 'benim bir sözümü naklederek, «Tür
kiye'ye tehlike Arnavutluktan mı gelecek?» diye bir 
soru sorduğumu hatırlattı. Ama bu soruyu ne zaman, 
ne için söylediğimi, 'belki kendisi de anımsamıyordu, 
'burada söylemedi. IBenim anımsadığıma göre, bun
dan bir süre önce, bir Adalet Partili Sayın Dışişleri 
ıBakanı, Türkiye'nin tek tek birçok .komünist ülke
lerle ne kadar iyi ilişkiler kurduğunu belirttikten son
ra, yine aynı günlerde Türkiye'ye yönelen komünist 
tehlikeden söz etmişti Adalet Partili sözcüler. !Ben de 
o zaman Adalet Partili Dışişleri Bakanının bu söz
lerini hatırlattım, («Falan falan falan komünist ülke
lerle Türkiye'nin 'bu Hükümet döneminde ne kadar 
iyi ilişkiler geliştirmekte olduğunu Adalet Partili Dış
işleri IBakanı Söyledi, yalnız bu arada Arnavutluk'tan 
'bahsetmedi, acaba Türkiye'ye tehlike Arnavutluk'tan 
mı geliyor?» diye sormuştum. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunu, Sayın Aygün'e hatırlatırım. 

ingiltere ve Amerika'da ise 1978 yılında, Türkiye' 
ye başka yönlerden gelen tehlikelerin daha ivedi bir 
önem kazandığını belirtirken, özellikle Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ihtilaflara kamuoyunun, Batı 
kamuoyunun dikkatini çekmek istemiştim. Bu konuda 
bugünkü Demirel Hükümetiyle aramızda önemli bir 
yaklaşım farkı olduğunu biliyorum. Örneğin, Değerli 
Dışişleri Bakanının, bir süre önce Mecliste Dışişleriy
le ilgili Genel Görüşmeler sırasında yaptığı konuşma
yı incelediğimiz vakit, bir çok pek önemli noktaya hiç 
değinmediğini görürüz; o arada Yunanistan'ın NATO 
askeri kanadına dönüşüyle ilgili olarak Türkiye ile 
Yunanistan arasında ciddi bir anlaşmazlık konusu var
dır, Sayın Dışişleri Bakanı bu konuya, uzun Dışig-
leri görüşmesinde değinmemiştir bile. Türkiye ile Yu
nanistan arasında Ege sorunlarına ilişkin olan cfddi 
Sorunlar vardır; Türk Dışişleri Bakanı Meclis kürsü
sünden yaptığı konuşmada bu ciddi sorunlara tek bir 
cümle ile değinmiştir. Aramızdaki fark şudur : Ben, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara bütün 
dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştım, o şe
kilde bu sorunların ulusumuz yararına çözümünü ko
laylaştırıcı bir ortam hazırlamaya elimden gelen kat
kıyı yapmaya çalıştım, Bugünkü Hükümet ise, NATO' 

nun Türkiye'ye yeniden güvenini sağlamak arzusuyla 
olacak, sorun çıkartan bir müttefik gibi görünmemek 
arzusuyla olacak, bu sorunlara hiç değinmemektedir; 
aramızdaki fark budur. 

«Afganistan işgal edildi, Türkiye de tehlikede de
ğil mi?» sorusuna gelince : 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Afganistan duru
munda olmaktan çok uzak bir ülkedir; tehlikelerin 
çok yakınındadır; ama her bakımdan Afganistan'ın 
durumundan - çok şükür - çok uzak bir ülkedir. Ve 
dünyanın" bugünkü dengesinde, bir dünya savaşı gö
ze alınmadan Türkiye'ye saldırmayı kimse kolay ko
lay göze alamaz; bu bakımdan ve başka bakımlardan 
da... Aslında, tarihsel çok yakın kardeşlik ilişkileri
miz bulunmakla birlikte, Türkiye ile Afganistan'ı kar
şılaştırmak sanırım doğru olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü bizim Sosyalist Enternasyonaldeki üyeliğimi
ze değinerek, «Sosyalistler milliyetçi olamaz» dedi. 
Şimdi, bizim anladığımız manada, Sosyalist Enternas
yonalin anladığı manada sosyalistleri, sosyal demok
ratları, demokratik sosyalistleri bir yana bırakıyorum, 
sanırım, Sayın Aygün'ün kasdettiği anlamda sosyalist
lere veya komünistlere geliyorum; acaba Çin'in mil
liyetçi olmadığını söyleyebilirler mi, acaba Romen' 
lerin milliyetçi olmadığını söyleyebilirler mi, acaba 
demin sözünü ettikleri Arnavutların milliyetçi olmadı
ğını söyleyebilirler mi? Sosyalist Enternasyonali de, 
dışarıdan o kadar yardım istedikleri bir dönemde böy
lesine dile dolamaları, bütün dünyada yadırganacak 
şekilde dile dolamaları biraz talihsizliktir. Çünkü yar
dım istedikleri NATO müfettifiki, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkesi dostlarımızdan birçoğunun başında 
Sosyalist Enternasyonal üyesi hükümetler bulunmak
tadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

ıBu vesileyle, sanırım bir gazetede bugün yapılan 
bir yayın da bu kürsüye getirildiği için kısaca değin
mek isterim. Sosyalist Enternasyonalde gündeme Tür
kiye'nin sorunları başjkaları tarafından getirilmedi. 
Başkaları tarafından bu sorunlar üzerinde herhangi 
bir yorumda da bulunulmadı. Sadece ben bu konuya 
değindim, Türkiye'nin sorunları olarak bu konuya, 
dünya gerginliği çerçevesinde değindim ve hükümet 
ayırımı gözetmeksizin Türkiye'ye niçin ve neden bol 
miktarda yardım yapılması gerektiğini savundum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ama Güney Amerika benzetmesini, bazı kimseler 
benden duymaksızın yaptılar. Kimler olduğunu açık
lamaya mezun değilim, ama herhalde Başbakan mev-
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kiinde bulunan kimseler benimle görüşmelerinde böy
le bir söz söyleyemezlerdi. Onun için, söz konusu ga
zetenin bir Başbakana başvurmasını da yadırgadım. 
Ben, Amerikalı aşırı sağcı bilinen iktisatçı Freedman' 
in, Şili diktatörü Pin'öchet'nin ekonomik danışmanı 
olduğunu - belki ayıptır ama - Viyana'daki özel te
maslarım sırasında öğrendim ve Türkiye'de yeni uygu
lanmaya başlayan ekonomik politikayla ilgili olarak 
Türkiye'nin durumunu iyi bilen bazı gözlemciler bu 
benzetmede bulundular, ama Tercüman Gazetesinin 
görüştüğü veya görüşeceği kimseler olduğunu sanmı
yorum bunların, 

Değerli arkadaşlarım; asıl milliyetçilikten uzaklaş
ma, milliyeti olmayan uluslararası sermaye ile bü
tünleşme ölçüsünde bir tehlike haline gelir ve korka
rım İki 'bulgun yeni Hükümetin uygulamaya koyduğu 
ekonomik politika, (COP sıralarından «iBravo» sesle
ri, alkışlar) tabii uluslararası sermaye gerçeğini inkâr 
edemeyiz, bundan kaçınılamayacağını da biliriz ama, 
Türk ekonomisini gerekenin çok üstünde uluslararası 
sermayeye açabilecek, terk edebilecek nitelikte bir po
litikadır. 

O kadar ki, küçük ve orta .'boy Türk müteşeb
bisinin sırf kendi öz milli teknolojimizle ve sermaye
mizle kurduğu bir konserve fabrikası, bir salça fab
rikası, bir mandıra, bir un fabrikası bile bugün % 100 
sermayesi yabancı olmak üzere yabancıların eline geç
me olasılığıyla karşı karşıyadır. (AP sıralarından «Ha
di yahu» sesleri) 

'Efendim inanmıyorsanız Hükümete sorun. Hükü
met acaba bu ekonomik önlemlerle Ortadoğudan do
laşarak gelmiş bir yabancı sermayeye, buyurun % 100' 
üne katılarak tüm sermayesi sizin olarak istediğiniz 
fabrikayı kurabilirsiriiz diyor mu, demiyor mu? Kur
mayı bırakın, Tüfk sermayesiyle ve teknolojisiyle ku
rulmuş fabrikalardan istediğinizi satın alabilirsiniz di
yor mu, demiyor mu? Demiyorsa Hükümet burada 
çıksın bunu açıklasın, biz de kendilerini tebrik ede
lim. (COP sıralarından alkışlar) 

Sayın Milliyetçi Hareket Partisi (Sözcüsünün bana 
değinen sözleri üzerinde durmayacağım. Zaten ken
disi daha çok benim bazı sözlerimi burada nakletti; 
naklettiği sözlerden bazıları benimdir, her zaman yi
nelerim. Bazılarının hangi koşullar altında ve hangi 
amaçla, hangi çerçevede söylendiğine bakmak gere
kir. O çerçeveden çıkarıldığı vakit ortaya asıl bir 
ucube çılkabileceği, şu son Arnavutluk örneğiyle de 
görülmüştü. Bazı sözlerin ise 'benim olduğunu hiç tah
min etmiyorum; çünkü, o sözlerin Türkçesi, kendile-
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rinin çok alay ettiği benim Türkçem değildir. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de maalesef böyle
sine ağır ve göz korkutucu olaylar olurken, son gün
lerde Sayın Başbakan bu olayları küçümseyici bir tu
tum izlemeye başlamıştır. iBu - beni mazur görsün
ler - başını kuma gömme taktiğidir. Sayın Başbaka
nın sözlerine ve TRT'nin haberleri ustalıklı veriş bi
çimine bakılırsa, son günlerde yer almakta olan olay
ların pek de o kadar kaygı duyulacak bir yanı yok
tur. Oysa bu olaylar, Türkiye'de şimdiye kadar gö
rülmemiş nitelikte ve boyutlarda olaylardır. İzmir'de 
bazı halk topluluklarıyla güvenlik kuvvetleri arasında 
maalesef tanklı, tüfekli çatışmalar olurken, Sayın Baş
bakan televizyon ekranına çıkabilmekte ve «İzmir'de 
sabahtan beri sükûnet var» diyebilmektedir. Türkiye' 
nin en büyük kentinde bazı tedhişçilerin baskısı al
tında dükkânların çoğu kapanırken, yurttaşlar bu yüz
den günlük gereksinmelerini karşılayamazken, Sayın 
Başbakan yine aynı gün televizyon ekranında İstan
bul'la ilgili olarak «Ufak tefek, orada burada dük
kân kapadım, açtım gibi yakışıksız işlerin dışında bir 
şey yok» diyebilmektedir (aynen kendi ifadeleri). 
Kars'ta bir kaç saat içinde dört bankada yangın çıka
rılırken, yine aynı gün Sayın ©aşbakan bunu da kü
çümseyerek, kendi deyimleriyle «Kars'ta sabahleyin 
bankalara bomba momba atılmış» diyebilmektedir. 
(OHP sıralarından gülüşmeler) Tunceli'de yine bazı 
topluluklarla devlet kuvvetleri arasında maalesef çatış
malar olurken, Sayın Başbakan yine aynı gün tele
vizyon ekranında «Tunceli'de bir iki şey olmuş» diye
bilmektedir ve «Devlet her yerde vaziyete hâkimdir, 
her şeye hâkimdir. Yani, paniğe mahal yoktur» diye 
de sözlerine ekleyebilmektedir. Oysa, bu sözlerin ya
yınlandığı haber bülteninde, Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığının çok daha gerçekçi bazı duyuruları, asıl 
durumu bütün acılığı ile ortaya koymaktadır.. Örne
ğin Sayın Demirel'in demin aktardığım sözlerinin ya
yınlandığı TRT Haber Bülteninde yayınlanan, Anka
ra Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisi, Başkent halkın
dan binaların anagiriş kapılarının devamlı olarak ka
palı tutulmasını istemektedir, daire ve ev kapılarına 
zincir de takılı olmasını istemektedir; güvenlik görev
lisi olduklarını bildirenlerin hüviyetlerinin mutlaka 
görülmesini istemektedir... (AP sıralarından «Doğru» 
sesleri) 

Doğru tabii; çünkü kimin gerçek polis olduğu, 
kimin gerçek polis olmadığı artık tabii maalesef. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Zaten Tür
kiye'de polis üniforması giymiş bazı kimselerin bu 
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Hükümet iş oaşına geldiğinden beri Tüfk vatandaşına 
yaptıklarını biz hiçbir zaman Türk polisine yakıştı
ramayız, yakıştıramadık. (CHP sıralarından «Bravo» 
«esleri, alkışlar) 

Yine Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisinde, her ka
pı çalmışında göz deliğinden veya pencerelerden ba
kılması ve tanınan kişiler olduğu anlaşıldıktan sonra 
kapının açılmasını isteme zorunluğu duyulmaktadır. 
Sayın Sıkıyönetim Komutanının... (AP sıralarından 
«Sayenizde» sesleri) 

İnsaf edin üç aydır hükümettesiniz, artık son üç 
günde olanlar bari sizin sayenizde olsun, bizim saye
mizde değil. (COP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Sıkıyönetim Komutanının Başkent halkını 
haklı olarak bu yönde uyarma gereğini duyduğu bir 
dönem, ülkemizde, hele Başkentinizde ilk kez görül
mektedir. 

Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın 
DemireFde genel olarak iç huzursuzlukları, şiddet ey
lemlerini, ekonomik ve toplumsal sorunlardan soyut
lama eğilimi vardır. Hatta son Hükümet Programı 
görüşmelerinde de bu soyutlamayı yapmıştır ve «Eğer 
şiddet eylemlerine ekonomik ve toplumsal nedenlerde 
ararsanız, gösterirseniz, şiddet eylemlerine mazeret 
göstermiş olursunuz» diye bir garip mantık kullanmış
tır. Oysa Tüfkiye'de şiddet eylemlerinin tek nedeni, 
elbette ekonomik ve toplumsal sorunlar değildir; el
bette bunun yıllardan beri bu sorunlar, etkenler dışın
da bir çok kışkırtıcıları olagelmiştir Sayın Demirel de 
bunları çok iyi bilir, kendilerinin bazılarıyla çok yakın 
ilişkisi vardır. 

Fakat Türkiye'de ekonomik ve toplumsal sorunlar
la kargaşalığın Sayın Demirerin geçen gün «yoktur» 
dediği sosyal çalkantılarla terörist eylemlerin arasında
ki bağlantı artık gözlerden saklanamayacak kadar açık
tır. Dünyanın hangi ülkesinde enflasyon % lCO'ü bu- -
hırsa, yatırımlar büyük ölçüde duralarsa, gelişme düş
me noktasına varır, üretim büyük ölçüde düşerse, bu 
nedenle işsizlik oranı % 15'i, % 2Q'yi bulursa, aşırı 
pahalılığa temel maddelerden birçoğunun da yokluğu 
eklenirse, o ülkede ciddi toplumsal ve siyasal sorun
lar ortaya çıkar. Toplumdaki gerilim tehlikeli boyut
lara ulaşır, bazı patlamalar kaçınılmaz olabilir ve en 
azından Sayın Demirel'in dün söylediklerinin aksine, 
toplumda birtakım sosyal çalkantılar olur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de kargaşalığın ve 
terörün başka nedenleri de yoktur demek istemiyo
rum demin belirttiğim gibi. Ama, özellikle son eko-
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nomik politikanın büsbütün ağırlaştırdığı ve maale
sef giderek daha da çok ağırlaştıracağı ekonomik so
runlar, ekonomik bunalım, toplumsal bunalım Türki
ye'deki kargaşalıkların terörün de etkenleri arasında 
yer almaktadır. 

Ekonomik nedenler dışındaki etkenlerden huzur
suzluk etkenlerini, çalkantı etkenlerinde büyük ölçü
de yine bugünkü Hükümet yaratmaktadır; kısmen es
ki ortaklarından yeni destekçilerinden bir bölümü yo
luyla yaratmaktadır, kısmen de, kendisini destekle
yenlerden birinin yandaşları durumundaki militanlar 
eliyle. Ankara'da, başkentin ortasında devlet daire
leri basıldıkça, buna kayıtsız kalmak suretiyle Tür
kiye'de terörü âdeta bir devlet terörü haline gelmesi
ne yine bu Hükümet neden olmaktadır. 

Terörü bir yana bırakınız; maaşıyla sadece kira 
parasını ödeyemez veya sadece yakıt parasını ödeye
mez duruma gelmiş bir memur, kışın ortasında ora
dan oraya sürülürse, bir memlekette huzursuzluk ol
maz mı? Ne kadar huzursuzluk olacağına en canlı ve 
yeni bir kanıt vereyim : Bu Hükümetin atadığı bir 
genel müdür, bu Hükümetten gelen baskılar karşısın
da dayanamayıp, «ben 'bu karın, kışın ortasında me
murları oradan oraya süremem» demiş ve görevinden 
istifa etmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAYINDIRLIK BAKANI SELAHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Yalan söylüyorsun, yalan söylüyor
sun. (CHP sıralarından gürültüler) (Başkanın tokmağı 
vurması) İspat et; istifa edeceğim aksi takdirde. (Gü
rültüler) 

BÜLENT iEOEVİT (Devamla) — Sayın Bakan 
buna yerinden «yalan» diyor, belki yalan olabilir, 
belki istifa etmiş olabilir, ama ben bir temennimi be
lirtiyorum hiç değilse, umarım ki bu Hükümetin ge
tirdiği yüksek düzeydeki kamu görevlileri arasında 
da böyle düşünecek vicdan sahibi kimseler birkaç 
tane de olsun çıkabilsin. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de tepkilerin tüm kış
kırtmalara ve gözler önündeki etkenlere karşın bekle
nebileceğinden çok daha hafif düzeyde kalmasının 
başta gelen nedenleri şunlardır : Bir kere Türk halkı 
demokrasinin ve demokratik rejimin bilincine varmış
tır, demokrasinin zedelenmemesi için büyük özen gös
termekte ve koşullar ne kadar elverişli olursa olsun 
kendisini eylem niteliğinde tepkilere yöneltmek iste
yen birtakım kışkırtıcıların peşinden gitmemektedir. 
Zamanı geldiğinde halkımız tepkisini demokrasinin 
sağlıklı kuralları içinde göstermeyi beklemektedir. Ye
ter ki demokrasi işlesin, demokrasi Türkiye'de bütün 
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gerekleriyle yürürlükte kalabilsin. Bunca olaya, bunca 
kışkırtmaya, bunca huzursuzluğa ve soruna rağmen 
Türkiye'de kargaşalığın, Türkiye'de tepkilerin çok şü
kür belli bir ölçüde kalabilmesinin bir başka nedeni 
de; Türkiye'nin en büyük iki partisinden biri olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin, anamuhalefet partisi
nin sorumluca ve her türlü kışkırtıcılıktan uzak dav
ranışıdır. 

Bizim 21 aylık son Hükümet dönemimizde her an
lamda sıkıntılar, evet yine sıkıntı vardı, ama her an
lamda sıkıntılar bugünkünün çok altındaydı. Hayat 
pahalılığı şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar dü
şüktü. 1979'da değil, fakat 1978'de kahveden başka 
hiçbir şeyin yokluğu, darlığı çekilmiyordu. 1979'da 
- birazdan anlatacağım nedenlerle - bazı darlıklar, kuy
ruklar oldu; fakat az da olsa bulunan şeyin kuyruğu 
olur. Bugün bazı temel gereksinme maddeleri tüm
den yok olduğu için kuyruk yapmaya da gerek kal
mamıştır. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi hükümetteyken şid
det eylemleri vardı; ama şiddet eylemlerinin boyutları 
da, niteliği de bugünkünün çok altındaydı. Büyük 
kentler halkından kapılarına kilit üstüne bir de zincir 
takmaları, gelenlere göz deliğinden bakmadan kapıyı 
açmamaları yolunda uyarılar yayınlama gereği duyul
muyordu. Fakat o sırada Cumhuriyet Halk Partisi
nin o hükümet döneminde acaba Adalet Partisi na
sıl bir muhalefet stratejisi izliyordu? Muhalefette na
sıl bir üslup kullanıyordu? Yalnız koşullar açısından 
değil, muhalefetlerin yahut partilerin muhalefetteki 
sorumluluğu açısından da bir karşılaştırma yapabil
mek için bunu izninizle birkaç örnek vererek anım
satmakta yarar görüyorum. 

Hükümette bulunduğumuz sırada, o zamanın Ana
muhalefet Partisi Lideri Sayın Demirel'e bir bayram
da, dinimiz gereği herkes arasında birliğin, kardeşli
ğin pekiştirilmesi gereken bir bayramda, bir gazeteci 
Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Demirel'e soru
yor : «Hükümete bayram mesajı gönderecek misi
niz?» Sayın Demirel'in yanıtı : «Ölüye mesaj gönde
rilir mi? Gayrimeşru koltuk meraklılarına mesaj (gön
dermem». (AP sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

Şimdi de «doğru» diyorlar. İktidarda iken bile 
süzlere belli ki yeterince sorumluluk duygusu gele
memiş. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yine Anamuhalefet Partisi Lideri iken Sayın De
mirel'e soruluyor; «Hükümetle diyalog kuracak mısı
nız?» Sayın Demirel'in yanıtı : «Ne diyalogu? Eli kan
lılarla diyalog mu olur? Bunların yaptıkları başka ül

kelerde olsa halk çürük domates yağmuruna tutar.» 
İster misiniz bu sözü sizin için de söyleyelim Sayın 
Demirel? Söylesek... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Söyle, söyle. 

BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Söylemeyiz, söy
lemeyiz. Çünkü biz siz değiliz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bizde sizin sorumsuzluğu
nuz yok ve bizde sizin kışkırtıcı üslubunuz yok. Hiç
bir zaman söylemedik ive hiçbir zaman söylemeyiz. 
(Gürültüler) 

Özür dilerim, Sayın Demirel yerinden aynı sözü 
«Sen de söyle» dedi, onun için bunları söylemek zo
runda kalıyorum. Hükümeti çürük domates, çürük 
yumurta yağmuruna tutmak vesaire, bırakınız bunla
rı, Hükümete saygıda kusur etmemek için elimizden 
gelen çabayı gösteriyoruz. (COP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

O dönemin Anamuhalefet Partisi Adalet Partisi 
her gün Millet MecMsinin oylarıyla işbaşına gelmiş, 
Anayasaya göre kurulmuş olan Cumhufiyet Hükü
metini gayrı meşru ilan ediyordu. Kimi gün ona 
«Çankaya Hükümeti», ikimi gün «Paris Hükümeti» 
diyordu. «Başbakan» demekten özenle kaçındığı «Hü
kümetin başı» dediği kimsenin Allendb akıbetine uğ
raması için açıktan temennilerde bulunuyordu. Es
nafa işyerini kapatmaları yolunda telkinler ve kış
kırtmalar yöneltmek, şimdi sıkıyönetim komutanlı
ğınca «Teröre yönelik bir eylem» diye niteleniyor. 
«Adi bir rezalet» olarak niteleniyor ve bu adi reza
leti yapan gençlerden, hatta yine sıkıyönetimin açik-
lamasından öğrendiğimize göre, 16 - 17 yaşındaki 
gençlerden 300'nün suç işledikleri için gözaltına alın
dığı açıklanıyor bu günün sıkıyönetiımince. 

Oysa biz Hükümette iken, bu tür esnafa yönelik, 
şoföre yönelik, daha pek çok toplum kesimlerine yö
nelik bu tür bir eylem ve direniş kışkırtıcılığını tek 
başına, o dönemin Anamuhalefet Partisi ve onun bu
gün Başbakanı olan lideri yapıyordu. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim dükkân kapatmalardan yakınmaya hakiki
miz vardır, sıkıyönetimin yakınmaya hakkı vardiır; 
ama sizin yakınmaya hakkınız yoktur Sayın Demi
rel, (CHP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Bu
gün 16 yaşında çocuklar yaptığı için kınanıyor, göz
altına alınıyor bu 'kışkırtmadan dolayı. Siz anamu
halefet partisi lideri olarak aylarca kendli ağzınızla 
kendi partinizin bildirileriyle bu kışkırtmaları yap
madınız mı? «Bu çocukları kim yetiştirdi?» diye 
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sondu. Saiym Oğuz Aygün. Siz yetiştöitfdıiniz, Adalet 
Partisi yetiştirdi. (CHP sıralarından «Bravo sesleri, 
alkışlar) 

î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sen yetiştirdin. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) —' Her Allah'ın 

günü biz Hükümette iken esnafı kepenk kapatmaya, 
şoförleri kontak kapatmaya çağıran sizler değil miy
diniz? 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Yalan. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla.) — Yani, geçen 

gün İstanbul'daki bazı şiddet eylemcisi çocukların 
yaptığı kışkırtmaların aynısını hem de açıktan, ana
muhalefet partisinin ağzıyla, yetkili organlarının bil
dirisiyle yapanlar sizler, bugün Hükümette bulunan
lar değil miydiniz? 

Ev kadınlarını tencereleriyle, tavalarıyla hüküme
te, devlete karşı sokağa dökülmeye kışkırtanlar siz 
değil miydiniz, daha geçen yıl, önceki yıl? (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O kadar da de
ğil.. Henüz kahveden başka hiçbir maddenin yoklu
ğunun ve darlığının çekilmediği, fiyat artışlarının hız
lanmadığı bir sırada ve şimdiki gibi bakanlıkların 
zorbalarca basılmadığı, yaşını başını almış masum 
yurttaşların geceyarısı evlerinden polislerce gözleri 
bağlanarak kent dışına götürülmediği, işkence gör
mediği bir dönemde 16 Aralık 1978'de Anamuhale
fet partisinin, Adalet Partisinin Genel İdare Kurulu 
bir bildiri yayınlayarak, toplumun bütün kesimleri
ni mücadeleye, direnişe çağırıyor, kışkırtıyordu. 

Gübresini, mazotunu zamanında bulan, ürünle
rine yüksek taiban fiyatlar alan (AP sıralarından 
«Hayda» sesleri). Türk köylüsüne silah tehdidi il© ba
ğış toplamaya alışmış zorbaların baskısından büyük 
ölçüde kurtarılan Türk esnafına, sanatkârına, müte
şebbisine hitaben yayınladığı bildiride, 16 Aralık 
1978 günü, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu bakı
nız neler diyordu: «Bunlara otoriter ve zalim bir re
jimin kölesi olmamak için bütün gücünüzle mücade
le ediniz» diyordu köylülere, işçilere, memurlara. 
Türk öğretmenine, aynı bildiride Adalet Partisi «Mü
cadele etmenin zamanı bugün» diyordu. Kimdir öğ
retmenleri kışkırtan, TÖB-DER mi yoksa siz mi Sa
yın Demirel ve partiniz mi? (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

Memurlara aynı bildiride Adalet Partisi : «Zorba 
ve zalim bir idareye karşı mücadele edin» çağrısın
da bulunuyordu. Türk polisini «Ülkemizin başına 
örülmek istenen çorabın rengini ve markasını iyi bel
le» diyerek Hükümete karşı kışkırtıyordu ve aynı bil-
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I diride Adalet Partisi, iktidarda bulunanları menfur 
emellerin tahakkukunu kolaylaştıracak gaflet ve de-

I lalet sahipleri olarak tanımlıyor, toplumun bütün 
I kesimlerinden, bildiride kullanılan ifadeyle milletin 
I gazabını ortaya koymalarını istiyordu. 
I Şimdi yine soruyorum Sayın Demirel, Cumihuri-
j yet Halk Partisinin bugün olayların çok daha ağır-

laştığı bir dönemde sizin Hükümetinize karşı böyle 
I bir bildiri yayınlanması durumunda, siz ne dersiniz; 
I ıbunu da yapın diyebilir misiniz? (CHP sıralarından 
I alkışlar) Ve böylesine kışkırtıcı bir bildiri 16 Aralık 
I 1978'de kendilerinden, Cephe hükümetlerinden de

vir aldığımız ağır dış borç yükünü hafifletebilmek 
I tiçin yabancı ülkelere görev gezisinde bulunduğumuz 
I bir sırada, yani «Hükümetin başı» da Türkiye'de de-
I ğilken yapılıyordu. Biz Anamuhalefet Partisinden 
I gelen bu ağır kışkırtmalarına karşın ülkede huzur ve 

güvenlik sağlamaya, enkaz haline gelmiş bir ekono-
I miyi yeniden kurup işletmeye çalışıyorduk. Çok şü-
I kür, Adalet Partisinin ve liderinin bütün bu direniş 
I kışkırtmalarına rağmen, kepenk kapatma kışkırtma-
I larına rağmen, altın tüccarlarının bir kısmı dışında 
I bu çağrılara uyan hiçbir Türk esnafı, hiçbir Türk 
I şoförü, hiçbir Türk memuru, öğretmeni olmadı. (CHP 
I sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kepenkler de, 
I kontaklar da açık kaldı. Bugünün Anamuhalefet Par

tisi ise, yani bugün muhalefette bulunan Cumhuriyet 
I Halk Partisi ise ne yapıyor? Tam tersine, direnişe 
I geçen işçileri direnişten vazgeçirmek için, caydırmak 
I için uğraşıyor.; (AP sıralarından «Alan Allah» ses-
I leri) Kepenk kapatmak zorunda bırakılan esnafı kış-
I kırtıcıların baskılarına boyun eğmeye çağırıyor Cum-
I huriyet Halk Partisi. İktidara destek olan bir partinin 
I bile yaptığı muhalefetin yarısını yapmıyor Cumhuriyet 
I Halk Partisi, Türkiye'de gerilime katkıda bulunma-
I yayım diye. 

I Yurdun birçok köşesinden gelen, sabrı tükenen 
I halkımızdan gelen yasal miting isteklerim bile Cum-
I ıhuriyet Halk Partisi şu gergin ortamda, sırası değil 

diye erteliyor. Cumhuriyet Halk Partisinin böylesine 
I ılımlı davranışına rağmen, Türkiye'de böylesine olay

lar oluyor. Buna rağmen, iktidar partisi, Temsilciler 
I Meclisinin daha geçen gün yayınladığı bildiri ile 
I Anamuhalefet Partisini, Cumhuriyet Halk Partisini, 
I olayların baş sorumlusu gibi gösteriyor. Onun da 
I ötesıinde, baş hedef olarak gösteriyor. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ya
lan mı? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — (AP 
1 sıralarına hitaben) Yalan tabii. 
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BÜLENT ECEVÎt (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, önceki gün basın toplantımda da belirtti
ğim gibi, demokrasi çok sabır isteyen bir rejimdir. 
Bu anlayışladır ki, biz, yurttaşlarımıza bugünün ağır 
koşulları altında bile diyoruz ki, gereğinde yüreğinize 
taş basın, sağlı sollu kışkırtıcıların oyunlarına, tuzak
larına düşmeyin, işçilere yöneltilen direniş ve genel 
grev çağrıları karşısında da daha geçen gün şunları 
söyledim: «Türkiye'de işçiler, hele 1963'de kendilerine 
tanınan yasal haklardan sonra en ileri ölçüde örgüt
lenme ve siyasete ağırlıklarını koyabilme olanağına 
«kavuşmuş ıbir halk kesimidir. Bu kadar geniş hakla
rı ve özgürlükleri bulunan bir halk kesiminin bugün
kü kadar ağır koşullar altında bile yasa dışı birtakım 
tavırları ortaya koymaları, sakıncalı olduğu kadar 
gereksizdir de» dedim. 

Sayın milletvekilleri, Türk Halkı, demokrasiyi ko
ruyabilmenin gereği olan sabrı çok şükür bizimle 
'birlikte gösteriyor; daha doğrusu, biz halkımızla bir
likte o sabrı gösteriıyoruz; fakat, halikın demokrasi 
uğrunda gösterdiği bu sabra bakıp da, bu halk maz
lum bir halik, sessiz bir halk, ne yük getirirsek bu 
halk çeker, ne baskılar uygulasak bu halk katlanır 
diye düşünmek son derece sakıncalı ve tehlikeli bir 
davranış olur. Anamuihaüefet Partisinin büyük bir 
sorumluluk bilinciyle, kışkırtıcılıktan özenle kaçınan 
ılımlı bir muhalefet stratejisi izlemesine güvenip, ik
tidarın keyfi bir yönetim yolunda biritakım zorbalar
la elele yürümesi ise, çok büyük bir ihtiyatsızlık olur. 
Çünkü, itiraf etmek gerekir ki, bizim partimizin dev
let ve demokrasi kuruculuğundan kaynaklanan bu 
sorumluca ve ılımlı muhalefet stratejisinin de bir 
muhtemel sakıncası olabilir. Bazı kışkırtıcılar, «Görü
yorsunuz işte, Cumhuriyet Halk Partisi da gereği gi
bi muhalefet yapmıyor, öyle ise bizim ardımızda yü
rümenizden başka çare yok» diyerek, sabrı tükenen 
bazı toplum kesimlerini gitgide daha çok etkileyebi
lirler ve arkalarından sürükleyebilirler. ' 

Sayın milletvekilleri1, dediğim gibi, Türkiye'deki 
kargaşalıkların, gitgide daha ileri boyutlara varan 
olayların elbette polisiye bazı önlemleri de vardır; 
ama, yalnızca polisiye önlemlerle bunların giderile-
ıbileceğini, yatıştırıl abileeeğini beklemek hayal olur. 
Her ülkede, hangi ülkede bu tür olaylar çıksa, mut
laka onun ardında birtakım ekonomik, toplumsal 
nedenler vardır. Özellikle demin belirttiğim gibi, sim
idi uygulanmaya başlayan ekonomik politika bu so
runları hızla ve büsbütün ağırlaştıracak bir politika
dır.; Nitekim, şimdiden bunun acı belirtileri görülme
ye başlamıştır. 
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O halde, öncelikle ve bütçe görüşmelerini de ve
sile bilerek Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözü
müne eğilmemiz gerekir; fakat, bu sorunların nasıl 
ve ne yönde çözülmesi gerektiğini saptayabilmek 
için, ekonomimizin bugünkü ağır bunalım noktasına 
neden ve nasıl geldiğini de göz önünde tutmak gere
kir. 

Onun için izninizle konuşmamın bu bölümümde 
ekonomik bunalımın kökenlerini irdelemeye, gözler 
önüne sermeye çalışacağım. 

Değerli miitovdkilleri, 1973 sonlarımda bilindiği gi
bi, dünya bir ekonomik bunalım dönemine girmiş-
tiir. Bu ekonomik bunalım dönemine girişin başlangıcı 
petrol fiyatlarımda yer alan hızlı artıştır. 1973'te pet
rol fiyatlarındaki artış süreci başlamadan hemen önce, 
1 varil petrolün dünya piyasalarındaki resmi fiyatı 
2,5 dolardan İbaretti. Fakat bu büyük artıştan son
ra 1974 yılı başındaki fiiyat, 1 varil petrolün fiyata 
11,66 dolardır. Yani 'bir hamlede petrol fiyatlarında 
% 366 oranımda bir yükseliş olmuştur. Bu fiyatlar 
1979 başına kadar hemen hemen değişmedi, bu yeni 
yükselen fiyatlar. Fakat 1979*da yeniden çok büyük 
'bir yükseliş oldu. 11,65 dolar düzeyine 1974te yük
selen petrol fiyatları, omdan sonra küçük küçük artış
larla yaklaşık 12 dolar düzeylerine kadar yükselmiştıi. 
Örneğin 3 yıllık Cephe Hükümetleri dönemimde pet-̂  
rol fiyatlarnıdaki toplam artış % 10'dan ibaret kalmış
tı. Fakat 1979 yılının Cumhuriyet Halk Partisi HiüktU 
meti dönemine rastlayan aylarımda, dünya petrol fi-
yaltlarına yeniden % 100 zam geldi. Hatta % 100' 
ün üstünde zam geldi ve petrolün varil başına fiyatı, 
hem de en ucuz petrolün varil 'başına fiyatı resmi pi
yasada 24 dolara yükseldi. 

Yine bu dönemide 1974ten bu yana, sanayi ülkele
ri de kendi ürünlerine zam üstüne zam getirdiler, özel
likle sanayide kullanılan ara malı, yatırım malları fi
yatları petrol fiyatlarından da daha hızlı yükselmeye! 
başladı. Bundan özellikle gelişme sürecindeki veya 
yoksul ülkeler sıkıntı çektiler. Çünkü bir yandan hız
la yükselen petrol fiyatları, bir yamdan da hızla yükse
len aramalları ve yatırım malları fiyatları arasımda 
ekonomileri ve yaşamları sıkıştıkça sıkışıyordu. 

Bu dünya ekonomik bunalımının daha da çok sı
kıntısını çeken ülkelerse yarı sınaileşmiş, gelişme sü
recindeki ülkeleridir ki, Türkiye de bunlardan biridür. 
Çünkü bu ülkeler sınaileşmeye başladıkları içlin eko
nomilerinin çarklarını işletebilmeleri asgari belli bir 
düzeyde petrol dışalımım sürdürebilmelerinle, sanaiyü! 
girdisi dışalımını sürdürebilmelerine bağlıdır. Bunu 
yapamadıkları zaman çok büyük bunalımlarla karşı 
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karşıya kalırlar. Dediğim gibi, Türkiye de maalesef 
bu duruma düşmüş ülkelerden biridir. 

Petrd fiyatlarındaki ilk büyük yükselişten, 1974 
•başlarına, 1973 sonlarıma rastlayan yükselişten önoe 
Türkiye o zaman bir hayli de düşük olan dışsatım ge
lirlerinin sadece % 17'siyle bütün petrol gereksinme-
sinıi karşılayabiliyordu, (bütün petrolünü dışarıdan ala
biliyordu. Bugünse dışsatım f eliklerimizin tümü, sa
dece petrol ve petrol ürünleri dışalımı gereksinmemi
zi biile karşılamaya yetmiyor. 

Bunun dışında Türkiye ilaç almaya mecburdur, 
gülbre almaya mecburdur, yatırım malları, ara malları 
almaya medburdur, silahlı kuvvetleri içtin araç, gereç 
almaya ve tüm bunlar için de döviz bulmaya mecbur
dur. Oysa tüm dışsatım gelirleri, sadece petrol dışalı
mına yetmemektedir.! 

Fakat Türkiye'nin bu duruma düşmüş olmasının 
nedenini, sorumluluğunu yalnızca dünya petrol fiyat
larındaki, veya ara mallar, yaitırım malları fiyaitlarm-
dalki artışlara yüklemek de haksızlık olur, gerçekçi 
olmaz. Neden haksızlık olur, neden gerçekçi olmaz? 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada Türkiye da-
Ihlil 156 devlet var. Bu 156 devletten 155'i yani Türki
ye dışında en yoksulları dahil hepsi, dünya ekonomik 
ıbünailımına karşın ekonomik anlamda başlarını iyi 
kötü suyun üstünde tutabiliyorlar. Tüm dışsatım ge
lirleriyle sadece petrol dışalımını karşılayamaz duru
ma düşmüş, o 156 ülke arasında Türkiye\ien başka 
bir ülke daha yok. O halde, neden Türkiye böylesi
ne istisnai ölçüde bu dünya bunalımından etkilenen 
ibir ülke durumuna gelmiştir? 

Sayın Demirel Hükümete geldikten sonra, piyasa-
idan çekilen petrolle, mazotla, fuıel - oMle ilgili olarak 
eleştiriler ve şikâyetler yönieltildiği vakit «Petrol, ma
zot vardı da biz mi içtik?» dedi. Veya «iki ayda mı 
bunlar yok oldu?» dedi. Sizin içtiğinizi sanmıyoruz. 
{CHP sıralarından gülüşmeler) 

Elbette ekonomik bunalımı bu boyutlara vardır
makta son üç aylık Hükümetinizin de büyük etkisi 
oldu, ama Türkiye'nin sadece o iki üç ayda, son iki 
üç ayda bu duruma geldiğini de iddia etmiyoruz. Her
halde kinişe, insaf sahibi hiç kimse Türkiye'nin, Türk 
ekonomisinin 21 aylık Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti döneminde de bu durulma geldiğini1 iddia ede
mez. Bu kadar kötü duruma, bu kadar kısa bir süre
de düşülemez. Şöyle 10 - 15 yıl geriye doğru bakalım. 
Son 10 - 15 yıl içinde Türkiye'de kurulan hükümet
lerin çoğunda Adalet Partisi vardır, büyük çoğunlu
ğunda. 10 yıl 2 ay hükümetler ya Adalet Partisinin 
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j 'başkanlığında, ya da Adalet Particinin katılmasıyla 
I kurulmuştur. Türkiye'nin ekonomik yapısındaki, dü-

zeniindekıi bozukluklar, sakatlıklar da, büyük ölçüde 
Adalet Partisinin iktidar sorumluluğunu ya tek başı
na taşıdığı veya başka ortaklarıyla paylaştığı bu yıl
larda özellikle artmaktadır. 

Şimdi o 15 yıllık döneme, özellik© Adalet Partisi
nin hem de tek başına iktidarda olduğu yıllara baka
lım : 

O yıllarda ekonomik durumları bizimkine benzer 
orta gelir düzeyindeki ülkelerden birçoğu, dışsatım 
geMrterimi yılda ortalama % 5, 8, 10 artıralbiliyodar-
dı. Türküye ne kadar arüralbilmıişitir dışsatım gelirlerini 
Adalet Partisi hükümetleri döneminde? Yılda ortala
ma binde l'in aJtınlda. Fakat o binde İlin altında artış 
da sürmemiş, cephe hükümetierinin son yılında, ya
ni 1977 yılında Türkiye^nin ıdışsatım gelirleri >% 11 
oranında gerilemiştir. 1976 yılında dışsatımdan Tür
kiye 1 960 000 000 dolar elde ederken, 1977 yılında 
ancak 1 753 000 000 dolar elde edebilmiştir. Oysa bir 
yıl sonra, veya 1977'nin bMminin ertesi günü, Cum
huriyet Halk Partisi Hükümete geldi. Gerçekten cid1-

j di darboğazlar, sorunlar, engeller içinde bir ekönonıil 
devraldı. Ne oldu o yıl dışsatımımız? Dışsatım gelir-

I ferimiz dolar olarak bir yılda % 30 aitti, onca güçlük 
ve darboğaza karşın. Yani dünya ortalamasının kat kat 
üstünde bir artış gösterdi. Neden? Çünkü, Türkiye' 
de o potansiyel vardı. Sizin dbğerîîendiremediğiniz o 
potansiyel Türkiye'de vardı Sayın Demirel. 

Dediniz ki: «1978 yılında stok buldunuz da onu 
I sattınız.» Peki, öyleyse 1979 yılında ne sattık? 1979 

yılının ilk 10 ayında da 1978'deki % 30'un üzerine 
dışsatım gelirlerimizi bir % 10 dana artırdık. Biz Hü
kümetten Kasım ayında ayrıldık, Adalet PartM Hü
kümeti kuruldu, yılın son iki ayında, Kasım ve Ara-

I lık ayında ne oldu? Bir yıl öncenin, yani 1978 yılının 
I Kasım ve Aralık ayına göre Türkiye'nin dışsatım ge

lirleri tam 210 milyon dolar geriledi. Yani, 1977 yılın-
I da gösterdiği marifetli 1977 yılının tamamında göster-
I diği marifeti, bu kez Demirel Hükümeti 1979 yılının 
I sadece son iki ayına sığdırmayı başardı, iki ayda Tür

kiye'nin dışsatımiarm^ ilerleme halindeki dlışsaltımla-' 
I rını 210 milyon dolar geriletti. 

I ŞİmÜi Sayın Demirel'iın dilyle soralım, dışsatım-
I da 'bu hızlı gerileyiş, 1979 Kasım ve Aralık ayında 
j görülen gerileyiş öncelden yoktu da, bu yeni Hükümet 
I işbaşına gelince mi oldu? Evet öyle oldu, 2 ayda ol-
I du, 3 ayda oldu. 
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1978 ve 1979 yıllarında kanitladığımız, Türkiye' 
nin geniş dışsatım olanaklarına karşın, daha önceki 
yıllarda ve şıîmdiki Hükümet döneminde dışsatımın 
o kadar yavaş ilerlemesi, hatta giderek hızla gerile
meye başlamış olması, mazareti olmayan 'bir küsurdur, 
akıl almaz bir başarısızlıktır. Buna mazeret aramaya 
'kalkışmak, Türkiye'nin olanaklarını, potansiyelini kü
çümsemek anlamına gelir, 

O halde, Türk dkomomisinin böylesine bir darbo
ğaza ve bunalıma sürüklenmeslinde başlıca neden, 
Adalet Partisi hükümetlerinin veya Adalet Partili 
hükümetlerin dışsatımda gösterdikleri bağışlanmaz ku
surdur ve başarısızlıktır. 

Şimdi Adalet Partisinin son Hükümet döneminde
ki mazot ve fuel - oil yokluğuna geliyorum. Sayın De
nilire!; «Varidi da içtik mi?» diyor. Hayır, içmediniz, 
ama eğer Türkiye'nin dışsatım gelirlerini 2 ayda böy
lesine düşürmeseydiniz, Türkiye hiç değilse hastane
lerini ısıtacak, hiç değilse fabrikalarının çarklarını 
döndürecek, hiç değilse ürünleri dışsatım için liman
lara götürecek kadar mazotu bulabilirdi, fuel - oil'ü 
bulabilirdi. 

Eğer bölge ülkelerimden bazılarıyla kurduğumuz 
dostça ilişkileri zedeleyip de size devrettiğiimliz petrol 
bağlantılarını işlemez hale getirmeseydiniz, size dev-
rettiğimıiz geniş kremdi olanaklarım kullanmasını bile
mez duruma götirmeseydiniz; evlerimiz de fuel - oil' 
süz kalmazdı, okullarımız da yakıtsız kalmazdı. 

Sayın arkadaşlarım, simidi yeniden dışsatımı geri-
letici, en azından dışsatım gelirlerini geriletiei bir sü
reç içine giriyor Türkiye. Özellikle, Hükümetin yeni 
ekonomik politikası dışsatım âdeta zorla geriletecek, 
dışsatım gelirlerini zorla düşürecek niteliktedir. 

Tariş, Çukolbirlik, Antbiriik, Filskobirîik gibi koo
peratif birlikleri Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
döneminde dışsatım g'ellirlerimizıi artırmakta ve dışsa
tım ürünlerimizin değerini yükseltip, köylümüzün ge
lirini arttırmakta ne kadar başarılı olabileceklerini ka-
kamdamışlardı. 

Şimdi yeni Hükümet bu başarıyı cezalandırıyor. 
Halkın yararlandığı, köylünün, üreticinin yararlandığı 
bu başarıyı cezalandırıyor, bu kooperatif birliklerinin 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti dönemindi başa
rıyla yaptıkları dışsatım yetkisini büyük ölçüde onla
rın ellinden alıp, birtakım çıkar çevrelerine veriyor. 

Daha akıl alimaz bir şey yapıyor 'bu Hükümet: 40 
bin dolara kadar dışsatım sevki'yatının tüm dövizi 
yurt dışında bırakılabilecek. Sayın Başbakanlık Müs
teşarı bir de akıl gösteriyor işadamlarına; 'diyor ki : 
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«Eğer 400 bin dolarlık malı bir partide değil de 10 
partide sevk edebilirsenliz, 400 bin doları da dışarıda 
bırakabilirimiz.» Bundan çıkacak sonuç şu1: O bir par
tide değil de 100 partide 'İhraç edebilirseniz, onun da 
tamamını, 4 milyon dolarını yurt dışında bırakalbilir-
sliniz. 

«Peki, o zaman Türkiye dövizsiz kalmaz mı?» diye 
sorulduğunda da yanıt veriyor yetkili, «,Nüye kalsın? 
Tüccarlar o kadar dövizli dışarda ne yapacaklar!» 
diyor. Ne yapacaklarını erbabı bilir... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yahya'ya gi
decek onlar, Yahya'ya! 

BÜLENT ECEVİT (Devamla).— KJanun kaçağı 
bazı yurttaşlarımız var ki, yurt dışında nicedlir böyle 
kaçak dövizlerle beyler gibi yaşıyorlar. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Böylece Türkiye'de terörün başlıca kaynaklarından 
biri olan silah kaçakçılığına da yenli bir döviz kaçak
çılığı olanağı, kaynağı Hükümetin kendi kararı ile oluş
turulmuş bulunuyor. Bu kararınızın hesabı mutlaka 
sizden bir gün sorulacaktır. (CHP sıralarından .«Bra'* 
vo» sesleri, alkışlar) Döviz kaçakçılığını yasalliaştır-
maya, hele Türkiye'nin döviz bunaltanından bütün1 dün
yanın yar'dımını istediği bir gün işçilerine «daha çok 
döviz gönderin» diye yalvardığı bir dönemde, gerçek 
tüccarların tenezzül ötmeyeceği kaçakçılık yollarını ya-
'Sallaştırmaya kalkmanın hesabı mutlaka bir gün soru
lacaktır. (CHP sıraliarından «Bravoı» sesleri, alkışlar) 

Bu şekilde kendi dövizimizi, kendi ürünlerimiiz-
den, kendi işçilerimizin, köylümüzün alınterinden ekte 
edilen dövizi yurt dışına kaçırtmak için kapıları ardı
na kadar açarken, biz ne yüzle dışardan yardım iste
riz? îstedik de verdiler diyelim, muhtemelen verecek
ler de; ama kendi döviz kazanma gücümüzü böylesi
ne kısarak, o kredilerin faizlerini, ftaksıMerinü nasıl 
ödeyebiliriz? 

Öyle görülüyor ki, Adalet Partisi Hükümeti, ileride: 
gelecek bir Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetine ye
ni ve yüklü bir miras daha bırakma kararındadır. Bu 
da zaten, Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri kaderidir. 

Biz, borç almanın karşısında değiliz. Türkiye'yi» 
bunca döviz olanaklarına rağmen, dışsatım yoluyla, 
turizm yoluyla bu kadar döviz kazanma olanakları 
bulunmasına karşın, böylesine Iborç ödeyemez duruma 
düşürmenin karşısındayız. 

tran karışık Afganistan işgal altında, nasıl olsa 
Batı bizim nazımızı çeker diye düşünülebilir; kim 
bilir belki bir süre de Batı bizim nazımızı çeker; 
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ama onun siyasal bedeli 'borçların yükünden de da
ha ağır olur. Biz Afganistan'ın işgaline, İran'ın ka
rışmasına değil, bölgemizde yeni sorunlar ortaya çık
masına da değil, her şeyden önce kendi ulusumu
zun gücüne, kendi topraklarımızın olanaklarına da
yanarak, güvenerek ayakta durmanın yolunu bul
mak zorundayız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Türk ekonomisinin bu bunalım noktasına gel
mesinin eski yanlışlıklardan ve sorumsuzluklardan 
kaynaklanan bir nedeni de, zaten Demirel ve AP 
hükümetlerinin, özellikle cephe hükümetleri ortak
lığı dönemindeki sorumsuzca borçlanma politikası
dır. Herkes borçlanır.. Önemli olan, nasıl borçlanıl-
dığıdır, borçların nasıl kullanıldığıdır, alman borç
ları ödeyebilme gücünün ne ölçüde sağlandığıdır. 

1974 sonunda Türkiye'nin ödenmemiş borçları 
toplam 3 279 000 000 dolardır, bunun da sadece 229 mil
yon doları kısa vadeli borçtu. 3 yıllık cephe hükü
metleri dönemi sonunda ne oldu? Dış borçlarımız 
11 357 000 000 dolara arttı, yani 3 katından fazla 
arttı 3 yılda ve bunun da çoğu kısa vadeli idi; kı
sa vadeli borçlarımız da 30 kat artış göstererek, 3 
yılda 229 milyon dolardan 6 555 000 000 dolara 
yükseldi ve faizleriyle birlikte toplam borçlarımız 
çoğu kısa vadeli, hatta çok kısa vadeli olmak üzere, 
18 milyar doları buldu. Bu borçlardan büyük bö
lümü en olumsuz koşullara bağlıydı. 

Şimdi bu borçların nasıl kullanıldığına bakalım. 
Ekonomiye dışarıdan kan verme yoluyla da olsa 
canlılık katmak, güç katmak üzere kullanıldığı va
kit, dış borçlar iyi kullanılmış demektir. Şimdi aca
ba bunca borç, 3 yılda 3 kata çıkarılan, kısa vade
lileri 30 kata çıkarılan bu borç cephe hükümetleri 
döneminde nasıl kullanılmış? O borçlar akıllıca 
kullanılarak gelişme hızımız mı artırılmış? Hayır, 
gelişme hızımız yılda ortalama % 7'den, ;%4'e düş
müş. Sayın Demirci'm bize uyguladığı kıstasa, ölçü
te göre, yani nüfus artış hızım da çıkarırsanız '% l,e 
düşmüş^ Yatırımlar mı hızlanmış? Hayır, yatırımlar 
duralamış. Üretim mi artmış? Hayır üretim gerile
meye başlamış ve dışsatımlarımız gerilemiş. 

O halde bunca dış borçla bir avuç vurguncuyu 
zengin etme dışında, ona buna dışarda konaklar 
edinme, bayram tatilleri geçirme olanağı tanıma dı
şında ne yapıldı Sayın Demirel? 2 yıldır bunu «örü
yorum, bu 3 yılda 3 kat artırılan dış borçlarla Türk 
ekonomisine ne kattınız? Bunu soruyorum ve bugüne 
kadar bunun yanıtını alabilmiş değilim. Gelişme hı

zı olarak ne kattınız, dışsatım olarak ne kattınız, is
tihdam olanaklarını artırmak olarak ne kattınız, bun
ların sorusunu yıllardır soruyorum ama hâlâ alamı
yorum. I 

Belki diyebilir ki Sayın Demirel, yine başka tür
lüsü yapılamazdı, yani borçla, el parası ile - sizin 
yaptığınız gibi - harvurup harman savurmaktan baş
ka bir şey yapılamaz mı idi? Bu kadar dış borca kar
şın Türkiye 1977 yılında - Sayın Demirel'in deyimiy
le, kızacak ama - 70 cente muhtaç duruma düşürül
dü; son zamanlarda o sözünü geri almaya, tevil et
meye çalışıyor Sayın Demirel, oysa yazık ediyor, çün
kü 40 yılda bir doğru ve gerçekçi bir söz söylemişti 
Sayın Demirel. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Şimdi gerçekçiliğini kanıtlayacağım. 

Biliyorsunuz, 1977'nin yaz ortalarında 1 aylığına 
geçici bir Hükümet kurduk. 48 bin dolarlık röntgen 
filmine ihtiyacımız oldu - milyon değil 48 bin dolar
lık - ve bunu Merkez Bankası veremedi. Onun da ya
rısı kadar 24 bin dolarlık tetanoz serumuna ihtiyacı
mız oldu, Merkez Bankası veremedi. Kilitli değildi, 
açıktı kapıları Merkez Bankasının, çünkü içinde ki
litlenecek bir şey yoktu. (Gülüşmeler) İşte böylesine 
ağır bir ekonomik bunalım noktasına sürüklenişimi
zin bir nedeni de bu kadar sorumsuzca ve sakat borç
lanma politikası. 

Buna karşılık 21 aylık Cumhuriyet Halk Partisi 
döneminde yine borçlanıldı, ama, halk deyimiyle 
yiğitçe borçlanıldı. Bir kere hepisi uygun koşullu kre
diler alındı. Kısa vadeli krediler değil, aldığımız prog
ram kredilerinden çoğunun ilk 10 yıllık süresi öde
mesizdir. 10 yıl hiçbir ödeme yapılmayacak, 10 yıl
dan sonra da birçoğu 40 yıla kadar vadelidir, faiz
leri de ortalama '% 4'tür. 1978'de, henüz Türkiye'ye 
yeterince" ekonomik güvenirlilik sağlanamadığı için, 
818 milyon dolar, 1979 yılında 1 milyar 800 milyon 
dolar program kredisi sağladık ve bunlar geç gel
diği, Temmuzdan sonra gelmeye başladığı için ço
ğunu hiç kullanamadan, bizden sonra kurulan Ada
let Partisi Hükümetine bıraktık. 

Toplam 1 milyar 375 milyon dolar kullanılmamış 
uygun koşullu program kredisi yanında, 1 milyar 336 
milyon dolar da kullanılmamış proje kredisi devret
tik bu Hükümete. Daha da önemlisi; bize devret
tikleri kısa vadeli borçların kapıya gelip dayanmış 
taksitlerini büyük ölçüde ertelettik; en az 3 yılı öde
mesiz olmak üzere 5 milyar 400 milyon dolar kısa 
vadeli borcu ertelettik, 

Demek ki, dış ödemeler bakımından 1978 başın
da boğulma noktasına gelen bir ekonomi aldık ama, 
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21 ay sonra ayrılırken, nefes alma süresi kazandırıl
mış bir ekonomiyi yeni Hükümete devrettik. Karşı
lığında ise sadece istiskal, sadece hakaret gördük. Bu 
sağladığımız olanaklara karşın hâlâ Sayın Demirel, 
hiç sıkılmadan - belki şimdi yine yapacak - Türkiye' 
nin, 21 aylık Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti dö
neminde bu duruma getirildiğini söyleyebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, yarım saatlik süreniz 
kaldı. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, turizmin ihmalinin, yıllar
dır izlenen ulaşım politikasının yanlışlığının, Türk 
ekonomisini nasıl ve ne ölçüde bugünkü darboğaz
lara getirdiğini anlatacaktım; fakat, vaktim kalmadığı 
için bunları geçiyorum. 

Yalnız bir noktayı söylemeden geçemeyeceğim. 
Bugün dünya ve Türkiye ağır bir enerji bunalımı 
geçiriyor, petrol bunalımı ile bağlantılı olarak. Eğer 
kendisine «Barajlar Kralı» denilen Sayın Demirel, 
yıllar yılı kendi krallığını akıl almaz ölçüde ihmal 
ederek, petrol krallıklarından veya ülkelerinden alı
nan petrole dayalı santrallerin yapımına öncelik ver
meseydi, Türkiye böylesine bir enerji darboğazına 
sürüklenmezdi. Kömüre suya dayalı... 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Siz 
bir tek çivi çaktınız mı? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ne çivi çak
tığımızı, bizim zamanımızda başlatılan veya hızlandı
rılan enerji • santrallarına gidip görün, orada anlarsı
nız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP 
sıralarından gürültüler) Yatağan'a gidin, Soma'ya 
gidin, Keban'a yeni ünitelerini görün... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İspar
ta) — Soma'nın temelini ben attım. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Temeli atıp bı
raktınız Sayın Demirel. Sizin sağladığınız proje kre
dilerine bile işlerlik kazandıramadınız; o enerji sant
ralleri için sağladığınız proje kredilerinin Türkiye'nin 
ödeyeceği döviz karşılığını sağlayamadınız. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından 
gürültüler) Eğer o enerji santralleri zamanında bitsey
di, akarsuyu bol, linyit kömürü bol Türkiye, günde 
4 saat, 5 saat elektrik kısıntıları içinde, enerji kısın
tıları içinde yaşamak zorunda kalmazdı. Hâlâ, artık 
şu elektrik kısıntılarından sonra olsun yanlışlığı an
laşılan bu politika karşısında bile Sayın Demirel, bu 
kürsüden Hükümet Programı görüşmelerinde yaptığı 
gibi o yanlışlığını hâlâ savunabiliyor; benim yaptığım

dan başkası yapılamazdı, benim yaptığımdan başka
sı doğru olamazdı, diyebiliyor. 

Sayın üyeler, geçen gün televizyonda «Doktor
lar» diye bir seri filmin bir parçasını seyrettim. Bu
rada, teşhislerinde hiç yanılmadığını sanan bir uz
man hekimin itiraf etmeyi içine sindiremediği bir 
teşhis yanlışlığı yüzünden bir ailenin nasıl yıllarca 
ıstirap çekmesine neden olduğunu anlatıyordu film. 
Tıpkı Sayın Demirel gibi... (CHP sıralarından gül
meler) Ama bizdeki film, o Amerikan filminden 
farklı. O televizyon filminde, bir ailenin birkaç yıl
lık ıstirabına meydan olduktan sonra da olsa doktor 
yanıldığını itiraf ediyor ve daha doğru olduğu ortaya 
çıkan teşhise göre ameliyata katılıyor. Sayın De
mirel ise o alçak gönüllüğü bir türlü gösteremiyor. 
Oysa alçak gönüllü olmadan demokrat olunamaz. Al
çak gönüllü olmadan doğru yol bulunamaz. Yanılmış 
olabileceğini kahul etmeden, yanıldığını anladığında 
doğru yola sapmadan insanlık ilerleyemez, bilim iler
leyemez. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Hâlâ o politikanın, o enerji politikasının ne ka
dar yanlış olduğu, duran fabrikalardan saatlerce ke
silen elektriklerden anlaşıldıktan sonra, o politikada 
hâlâ direniyor Sayın Demirel, linyit ocaklarını, «Dev-
letleştirilen linyit ocaklarını özel sektöre devredece
ğim» diyor. O zaman ne olacak? O zaman, Soma'da 
bitirilecek noktaya yaklaştırdığımız, Yatağan'da biti
rilecek noktaya getirdiğimiz enerji santralini işletme
yeceksiniz. Eli, yabancılara avuç açarak dışarıdan da
ha çok Fuel - Oil, daha çok mazot almak gereksin
mesini duyacaksınız. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bunların yanısıra yanlış bir 
sanayileşme politikası Türkiye'yi dışa bağımlı bir ha
le getirmiştir. Cikletsiz de yapabilirdik dara gelince, 
gazozsuz yapabilirdik, otomobilsiz yapabilirdik. Ni
tekim bırakın bunları; halkımız, her gün çayların 
Rize'de denize döküldüğü Türkiye'de çaysız kalma
ya alıştı. Tütün ülkesi Türkiye'de sigarasız kalmaya 
alıştı. (AP sıralarından «Sayenizde» sesleri) 25 dere
ceye, sıfıraltı 25 dereceye inen şehirlerde kışı yakıt
sız geçirmeye bile alıştı. (AP sıralarından «Sayeniz
de, sayenizde» sesleri) 

ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — Sayenizde beyefendi, 
sayenizde, 

'BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Eğer o lüks 
tüketim sanayilerine yönelecek yerde, yıllarca lafım 
edip, temelini atıp taş taş üstüne koymadığınız kilit 
sanayileri gerçekleştirseydiniz, dışsatıma yönelik sa
nayiler gerçekleştirseydiniz bugün Türkiye'de hasta-
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nelerini ısıtacak, fabrikalarını işletecek mazotu da, 
Fuel - Oil'ü de rahat rahat getirebilir durumda ola
caktınız.! (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye maalesef gi
derek artacak 'bir bunalım sürecine girmlişltir. Bu yıl 
Türk köylüsü topraklarını tam sürebilecek, tam eke-
'bileeiek durumda değildir maalesef. Gübreye parası 
yetmiyor mazota parası yetmiyor. Biz 1978 - 1979'da 
dışsatım gelirlerimizi yükselltltikten sonra köylümüze 
meydanlarda teşekkür ettik, dedlik ki, bir yandan sa
nayi ürünleri dışsatıımımızı, bir yandan tarım ürün
leri dışsaitımımızı artırarak bu dövizleri eldle ett'ik, 
deyip teşekkür etitik. Ama şÜrndi, Türk köylüsü dış-
sa'tımlık ürününü limana taşıyacak mazotu hile saye
nizde bulamaz hale gelmliştir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ekonomik sıkıntıların, pahalılığın bunun yarısına 
varmadığı, 1/3'ine varmadığı 'bir dönemde Sayın De
mirel ne demişti Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
'için? «Bu Hükümet gider, dert biter» demişti. Biz 
gittik, Demire! Hükümeti geldi; ama dertler bitmedi. 
Neler bitti? Mazot bitti, fuel - ö t bitti, som günlerde 
(tüp gaz bitti, çay bittii, sigara bitti, daha birçok şey
ler biti. O da yetmedi, bitenlerin de, bitmeyenlerin de 
fiyatı alabildiğine yüksddi Çok daha ölçülü, insaflı 
zamlar için 19781de, 1979'da ne diyordu Sayın De
mirel? «Hükümet vatandaşın sofrasını basmıştır» di
yordu, «Bu bir çılgınlık» diyordu, «Bu bir geri zefcâ-
hhk»ı diyordu. (AP sıralarından «Doğru» sesleri) 

Sayın Demird'e o zaman ne sıfat bulacaksınız bu
na doğru dersenliz? (CHP sıralarından alkışlar)' Onu 
varın siz saptayın. Biz gübreyi olduğu yerde tuttuk, 
gübre fiyatımı aktırmadık; 40 milyon liralık devlet 
sübvansiyonunu göğüsleyerek olduğu yerde tüttük, 
bize «geri zekâlı» dediniz. Şimdi Demirel Hükümeti 
geldi, gübre fiyatlarını % 5üû'den % 750'ye kadar 
arıtırdı. «Geri zekâlı» lafını bize layık gördünüz, Sa
yın Demirel'e ne sıfat biçeceksiniz Adıalet Partti'li'ler, 
onu da siz bulunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demirel'in sözlerine devam ediyorum : 
«Zamla öldürüldükten sdnra dirilmeye imkân yok
tur. Paramız paçavra edilmiştir. Efconomli hançerlen-
mıişirJir.» 

Oysa bu Hükümetlin 3 ayı dolmadan dünden, sü
tünden, demirinden, peynirinden, mazotundan kömü
rüne kadar her şeye % 100 ila % 800 arasında zam 
geldi. O da yetmedi, «Hyaltlar seribesttİr» dendi. 
Devlet sektörüne bile «Dilediğini dilediğine satabilir
sin»! dendi. Hangi devlet sektörüne? Partizanlık bas-
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kışı altında kâr edilemez duruma getirilen devlet sek
törüne. Başına işibilir kimseler değil, partizanlar, mili
tanlar getirilen devlet sektörüne, sorumluluğunun bi
lincine vardırıîamamış devlet sektörüne «Fiyatlarına 
dilediğin gibi zam yapabilirsin» denildi. Oysa, kapi
talist ülkelerin en kapitalistinde bile bu denmez. Sa
yın Demirel diyor ki, «Telefonu k'im kullanıyorsa, 
trene kim biniyorsa onların açığını onlar kapatsın» 
Oysa Vatandaşlar bu gibi kamu hizmetleri için dev
lete vergi ödüyor. Şimdi ne olacak? Devlete vergi 
ödeyen memur Ankara içinde 8 liraya çıkan telefonu 
kullanamayacak, yüzlerce liraya çıkacak olan defter
leri, kitapları alıp da belki çocuğunu okütamayacak; 
ama, vergi kaçırdığı için zengin olan kimseler, bunla
rın fiyatı kaça çıkarsa çıksın, hepsinden gönüUerinceı 
yararlanabilecekler. Böylesine bir fiyat anarşisinin, 
böylesine başılbozuk bir piyasa ekonomisine devleti 
ve halkı insafsızca teslim eden bir tek cMdi kapita
list ülke biliyorsanız - bırakınız, sosyalistini, sosyal 
demokratını - bunu yapan bir tek ciddi kapitalist ülke 
billiyorsanız lütfen çıkın, burada söyleyin; ama, hiç-
'bir ciddi ülkede bizde izlenen bu politikanın, bu Gü
ney Amerika moddliriin benzeri bulunmaz; ama, Tür
kiye bu modeli izlemeye başladığı vakit bu kapita
lizmi ciddi olarak benimseyen ülkelerden, başka ne
denlerle sevinenler çıkabilir. Çünkü, o ülkelerden ba
zıları bu Güney Amerika modeli tipini benimsemiş 
ülkelerden nasıl, yani çağdaş kapitalizmi benimseme
miş, «yapan yapsın, ezen ezsin, geçen geçsin» diyen 
ülkelerde nasıl bir çağdaş sömürü düzenli kurulalbi-
leceğinii çok iyi bilirler. 

Şimdi, ben kendimi aldatmıyorum değerli arka
daşlarım; bu ekonomik politika ile bir süre sonra yok
luklar kalkabilir, ama yoksulluk artar. Yokluklar o 
kadar kalkbiliir ki, tuvalet malzemesinin en nadide
leri, yabancı moda evlerinin en lüks giysileri gibi pi
yasa giysileri bile piyasaya çıkabilir. Ama hastasına 
ilaç alamayanlar, üstüne giysi alamayanlar, evine et 
alamayanlar, çocuğunu okutamayanlar artar. 

Bu ekonomik politika ile yakında «Kuş sütü» bile 
çıkalbilir piyasaya. Ama televizyonun «Uykudan Ön
ce» Programım, bu programda verilen öğüte karşın 
süt içmeden seyretmek zorunda kalan çocukların, 
gereğince beslenemeyecekleri için kavruklaşjan insan
ların sayısı gitgide artar. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu ekonomik politikayla, hde bu 
ekonomik politikanın dış politika gerekleri de yerine 
getirmekle krediler de gelir Türkiye'ye. Gelecektir; 
fakat o kredileri ödeyebilme gücü gelmez ve izlenen 
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bu ekonomik politikanın dış politikadaki bedeli, ulu
sal bağımsızlık yönünden riskleri, yükleri arttıkça ar
tar. Böylece yabancıların kazancı artar. Yıasallaşmış 
idöviz kaçırma yollarından işçimizin, köylümüzün 
alın teri olan dövizi yurt dışında bırakanların kazanç
ları artar. Ama Türkiye'nin kazancı artmaz, Türk 

. halkının kazancı artmaz; Türk halikı işçisiyle, köylü
süyle, memuruyla ve fabrikaları çalıştıracak mühen
disiyle ezildikçe ezilir. Bu, «Yapan yapsın, geçen 
geçsin» diyen bir politikadır; «fczen ezsin, ezilen 
ezilsin» diyen bir politikadır, «Kapan kapsın, batan 
batsın» diyen bir politikadır. Fakaıt çağımızda hiç 
bir devlet «Batan batsın kapan kapsın» diyemez, 
«Ezen ezsin ezilen ezilsin» diyemez. Ama bugün bu
nu diyecek bir devlet yapısı oluşturulmaktadır bu ye
ni ekonomik politikayla. Böyle bir ekonomik politi
kayı devlet ancak ezip sömürenlerle el ele, kapıp 
kaçıranlarla el ele yürütebilir. 

Nitekim, Demire! Hükümeti bu politikanın o ge
reğini de yerine getirmiştir. Ekonomiyi ve bunun 
doğal sonucu olarak da büyük ölçüde devleti, bazı 
büyük çıkar çevreleriyle ortaklaşa yönetmek yoluna 
girmiştir. 

Bu, dediğim gibi, çağdaş anlamda kapitalizm bi
le değildir. Çağdaş anlamda kapitalizmi uygulayan 
ülkelerden bazıları (isviçre gibi) halk pahalılıktan 
ezilmesin, vurguncunun elimde kalmasın diye, koope
ratifçiliği en güçlü kesimi haline getirir. Başta Ame
rika olmak üzere, kapitalist ülkelerde, hükümetler, 
yönetimi tekelci sermaye ile paylaşmaz, tekelciliği ön
lemek için en sert tedbirleri getirir, vergi kaçakçılığı
na kaırşı en etkin yasalar bazı kapitalist ülkelerde uy
gulanmaktadır. Size elbette, «Sosyalist olun» demi
yoruz, «Sosyal demokrat olun» da demiyoruz, deme
ye hakkımız yoktur; ama bir şey olacaksanız, bari 
çağdaş anlamda doğru dürüst kapitalist olunuz, hiç 
değilse onun düzenini benimseyiniz. (GHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne kadar sürem var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 15 dakikanız var. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Yalnız Türki

ye'deki çıkar çevrelerinin değil, bazı gelişmiş ülkeler
deki çıkar çevrelerinin ve onlarla bütünleşmiş bazı 
yabancı siyasal çevrelerin de kalpleri fethedebilir bu 
politikayla. Ama sonunda Türkiye ne hale gelir? 
Türkiye'nin ne hale geleceği de, benzer ekonomik 
politikaların uygulandığı bazı ülkelerden bellidir. Bir 
zamanlar, «Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız» 
denilirdi. Bu ekonomik politikayla büyük Amerika 

da, küçük Amerika da olunmaz, ancak Güney Ame
rika olunur. Bir Güney Amerika ülkesi olma
nın da kendine göre usulü, adabı, kuralları vardır; 
Güney Amerika ekonomik modeli, bir ülkeye ba-
ğımhlaştırıcı dış politikasıyla birlikte gelir. Güçlüle
ri semirtip, gitgide güçsüzleşen halk kitlelerini ezici 
hasta toplum yapısıyla birlikte gelir ve sömürülenle
ri hak arayamaz duruma, ezilenleri ses çıkaramaz 
durumla getiren siyasal rejimiyle birlikte gelir bu mo
del bir ülkeye. Bu ayrılmaz parçaları olmaksızın 
gelse, Osmanlı diliyle, «Lazımı gayri müfarıkı» olmak
sızın gelse, zaten yürüyemez bu türlü ıbir ekonomik 
politika. 

Kapitalizmde en ileri gitmiş ülkelerde bile köylü 
bizim köylümüzden çok daha varlıklı olduğu halde, 
tarlanı nasıl sürersen sür, ekini nasıl yetiştirirsen ye
tiştir denmez. Gübrenin dünyadaki fiyatı bir ölçü
nün üstüne vardı mı, devlet devreye girer, köylünün 
yanında yerini alır; mazot için alır, gübre için alır, 
ilaç için alır köylünün yanında yerini. Eğer köylünün, 
çiftçinin yetiştirdiği ürünün dünya piyasalarındaki 
değeri düşükse, onun yaşam düzeyini belli bir nok
tanın altına düşürmek için o ürünlere de gereken öl
çüde desteklemeyi yapar. Onun için bu modelin bir 
örneğine herhangi bir kapitalist ülkede rastlama ola
nağı yoktur. Ama kapitalizmi ciddi olarak burada ay
rıntılı olarak anlatsiam, Adalet Partisi sıralarından 
ve Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından bize yine 
«Komünist» deneceğini de çok iyi bilirim. (GHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çök yakınımızdaki bazı ül
keler bu oyunun farkına iş işten geçtikten sonra var
dılar. Umarım ki Türkiye'de iş işten geçmeden oyu
nun farkına varılsın. Şimdi sözüm ona, Türkiye o 
ülkeler durumuna düşmesin diye alınan önlemler, uy
gulanan politikalar tam tersine Türkiye'yi benzer 
durumlara düşürebilir. Önlenebilir mi bu? Önleyebil
mek için, biz üstümüze düşen tarıiıhsel görevi bilinçle 
ve kararlılıkla yerine getireceğiz. Önleyebilmek için 
halkımızın uyanıklığını, halkımızın bilinçliliğini de
ğerlendireceğiz. 

Sözüm ona bu oyunu bozmak için, demokrasiyi 
yıkmaya kalkışan birtakım maceracılarla elete vererek 
veya onları yanımıza alarak değil, onları da karşımı
za alarak vereceğiz bu mücadeleyi. (CHP sıraların
dan «Bravo» sissileri, allkıişlllaır) Çünkü demokrasiyi yık
mak veya ydütımmak; bu oyunun, bu siiısitemin amacıma 
ulaşmasını çabuklaştaamakıtır, kctoyil&şjtırmaktır/ Çünkü 
bu sistemin amacı, amaçlarından biri demokrasiden kur-
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tulmak, ezilen halkı ses çıkaramaz, hak arayamaz 
duruma getirmektir. Başka türlü uygulanamaz bu 
sistem Sayın Demirci, dünyanın hiçbir yerinde uygu
lanamamıştır. 

Yine bu mücadeleyi verirken; Cumhuriyet Halk 
Partisi şiddet eylemleriyle, kışkırtmalarla, işçiyi, es
nafı, başka halk kesimlerini tuzaklarına düşürenlere 
de, sindürmeye kalkışanlara da karşı çıkacağız, her 
zaman karşı çıktığımız gibi. 

Barış içinde, demokratik rejimin ve demokratik 
hukuk devletinin kuralları içinde vereceğiz mücade
lemizi. Bu ekonomik politikanın yükü altında ve bu 
politikamın beraberimde getireceği rejim altında ezil
mekten esirgemeye çalıştığımız halkımızın desteğiyle, 
yalnızca onun desteğiyle yürüteceğiz mücadelemizi. 
Halktan kopuk birtakım eylemcilerin, sözde devrim
cilerin veya sabırsız idövriimdlerin desteğiyle değil; 
onlarım ardından sürüklenerek değil. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

ALÎ AK. (İçel) — Masken düştü ne haber (CHP 
sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, Başbakan Sayın Demircl'in deyimiyle, Tür
kiye'de sorunlar devlet sorunu boyutlarına varmış
tır. Yine Sayın Demircl'in deyimiyle, Türkiye'de so
runlar millet sorumu boyutlarına varmıştır. Böyle bir 
dönemde, birçok başka demokratik ülkede örnekle
ri görüldüğü gibi ve bizim aylar öncesinden, hafta
lar öncesinden işlerin nereye doğru gitmekte olduğu
mu görerek önerdiğimiz gibi Türkiye'nin iki büyük 
partisi el ele verirdi. Bunun dünyada birçok partili 
rejimlerde böyle bunalım dönemlerinde, hatta çok 
ıdaha hafif bunalım dönemlerinde örnekleri görülmüş
tür ve o ülkeler o bunalımlardan demokratik rejimi 
zedeletmeksizin ancak o şekilde esenliğe çıkabilmiş
lerdir. Fakat bizim iyi niyetle uzattığımız el geri çev
rildi, kurmaya çalıştığımız köprü dinamitlendi. Şim
di demokrasiyi yozlaştırıp çökertme planı önündeki 
en büyük engellerden biri olan Cumhuriyet Halk 
Partisi, iktidar tarafından baş hedef olarak gösteril
mektedir, Cumhuriyet Halk Partilileri sindirmek için, 
yer yer yaşlı başlı yandlaşlarımız, dün ve önceki gün 
sizin ve bazı yandaşlarımızın yaptıkları gibi - lütfen 
saptırmayınız, şu veya bu fabrikadaki olaydan bah
setmiyorum, sade Anadolu kasabalarından bahsedi
yorum - Cumhuriyet Halk Partilileri sindirmek için 
yer yer yaşlı başlı yandaşlarımız, çocuk torun sahibi 
arkadaşlarımız gece yarısı evlerimden polis kılıklı 
kimselerce alınıyorlar, gözleri bağlanarak kent dışı-
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na götürülüyorlaır, dayaktan işkenceden yüzleri, vü
cutları yara bere içinde yine gözleri bağlı oraya bu
raya bırakılıyorlar. Kurşunlanmaktan kurtulanların 
da bir kısmı böyle böyle etkisiz duruma getirilmek 
isteniyor. Nazari olarak Türkiye'de hâlâ bir demok
ratik hukuk devleti vardır; ama, insan hakları ve in
san haklarının birçok dikta rejimlerinde bile en do
kunulmazı olan yaşama hakkı, işkence görmeme hak
kı Türkiye'de bugün böylesine ayaklar altına alın
maktadır. Fakat biz bütün bunlardan yıkmadık ve 
yılmayacağız. Türk halkı da yılmayacaktır. Bu acı
ları çekenler, demokrasi düşmanlarının eline gelen, 
biteek, ya da biilfmiaksliizta onlarım alllöüi olian kışkırtıcı
ların kucağına, tuzağına düşmeyeceklerdir. 

Bu Hükümet kurulacak, kurtarılmış bölgeler kal
kacaktı. Oysa, şimdi yurdum birçok köşesi, başta 
bazı devlet daireleri olmak üzere militanların işgali 
altında. Şiddet eylemleri, Halk Partisi Hükümetten 
gidince üç aya kalmadan bitecekti. Üç ayda şiddet 
eylemlerinde camlarını yitirenlerin sayısı 700'ü aştı. 
Canlar yitiyor, ocaklar sönüyor, çarşılar kapanıyor, 
bankalar bombalanıyor, işçiler ilk kez eylemlerin içi
ne sürükleniyor, ilk kez ülkemizde kitle çatışmaları 
yaygınlaşıyor; ama Sayın Demir el hâlâ işlerin düzel
mekte olduğunu, işlerin yolunda gittiğini, paniğe ka
pılacak bir şey olmadığını, Türkiye'de bir sosyal çal
kantı varsayılamayacağını söyleyebiliyor. 

Benzetmek gibi olmasın; ama Mao döneminıde 
bazı Çin resmi temsilcileri uluslararası toplantılarda 
konuşmalk üzere kürsüye çıktıklarında, «Göfckubıbe-
nin altında her şey karmakarışık, işler yolunda» di
yerek söze başlarmış. Bunun anlamı da şu: Gökkub-
'benin altında işler öyle karışıktır ki, bu karışıklığın 
içinden bizim istediğimiz düzen ortaya çıkacak. 

Sayın Dömirel'in de bir yandan «Yangın var» di
ye haykırıp, bir yandan «îşler yolunda» diye sevinme
si onla benziyor. Belki bilinçli olarak bir plan uygula
nıyor; ama bu planın uygulanması sonunda kimlerim 
oyunu başarıya ulaşır, kimlerin istediği olur, orası 
önceden kestirilemez. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi Temsilciler 
Meclisi geçen günkü bildirisinde, Cumhuriyet Halk 
Partisini baş düşman ilan eder, baş hedef gösterirken, 
Türkiye'min bir kentinde ilginç bir olay oldu. Bir 
Adalet Partili muhtarla, bir Cumhuriyet Halk Parti
li belediye meclisi üyesi, belki de birlikte oturup, 
Türkiye'yi keşke elele veripte kurtarmanın yolunu 
bulabilsek diye dertleştikleri bir çayevinden çıktılar. 
Yanyana, kolkola bir Halik Partili belediye Meclisi 
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üyesi ve bir Adalet Partili muhtar çaytevinden çıktık- ı 
lan vakit, bir tedhişçinin silahından çıkan kurşunla, 
birlikte can verdiler. Allah ikisine de rahmet eylesin, 
Ne olurdu bazıları bıraksalardı da iki büyük partinin 
demokrasiye bağlı üyeleri, halkın ıstırabını birlikte 
duyan üyeleri ölmek için değil de, yaşamak için ve 
yaşatmak için yanyana gelebilselerdi zamanında. 
(CHP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) Fakat 
olmadı, olamadı, oldurulmadı. Allah ulusumuza yar
dımcı olsun. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. I 
Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurunuz «fen- I 

dim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, görüşme süreniz birbuçuk saat
tir., ' I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İspar
ta) — Sayın Başkan, Yüce Meclüsin sayın üyeleri; 
hepinizi saygı ile selamlıyorum. 1980 Mali Yılı Büt
çesinin tartışıldığı şu günde yapılmış bulunan tenkit- I 
lere cevap vermek ve bazı aydınlatmalarda bulunmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. I 

Yapılmış bulunan tenkitlerin bazı çok yanıltıcı, 
gerçek dışı tarafları vardır. Bunların her birini teker 
teker sayıp dökmeye vakit kâfi değil. Hükümet adi- I 
na 1,5 saat (konuşma yapılacak ve saatlerce süren ten- I 
kitlere ve satırbaşları şeklinde tekrarlanan birçok ya- I 
nıltıcı şeylere eğer tümüyle cevap vermek imkânı ol
mazsa, cevabı bilmediğimize değil, vaktin kifayetsizLi- I 
ğine atfetmek gerekir. (CHP sıralarından gülüşmeler) I 

• I 

(MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sizden üç 
kişi konuştu, MHP de sizden. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Televizyon, sanıyorum ki, bu konuşmaları renk
lendirdi. Çünkü, hemen hemen Hükümete yöneltilmiş 
bazı tenkitler, hiç olmazsa bu tenkitlerin bir kısmı I 
birçok kere söylenmiştir. İlk defa söyleniyor değil, I 
âdeta bunlar plak haline bile gelmiştir. Bunların ço
ğunun memleketin gerçeği ile de alakası yoktur ve 
fevkalade yanıltıcı tarafları vardır. Ben, sizlere Tür- I 
kiye'nin sıkıntılarını anlatmaya çalışacağım. I 

Bugün huzurunuza bütçe getirmiş bulunan Hü
kümetin güvenoyu almış olmasından itibaren henüz 
80 gün geçmiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi, 14 Ekim 
Seçimleri sonrasında, 16 Ekim günü bu seçim netice- I 
lerine bakarak günün hükümetinin, Sayın Ecevit'in 
başında bulunduğu günün Hükümetinin, milletin ken
dilerini tasvip etmediği, milletin kendi idarelerini be- | 
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ğenmediği; binaenaleyh, bırakıp gitmeleri şeklinde 
tecelli eden istikametini, «Millet bizi istemiyor» şek
linde tefsir ettiklerinden dolayı, yani, «(Başaramadık, 
yapamadık» şeklinde tefsir ettiklerinden dolayı 16 
Ekim 1979 tarihinde... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Millet Piş
man oldu. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bunu 7 
kez söylediniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMılREL (Devam
la) — 16 Ekim 1979 tarihinde istifa etmesi üzerine, 
Türkiye yeni bir hükümet arayışı içine girmiştir. 

16 Ekim 1979 tarihinde istifa eden hükümeti biz 
düşürmedik, Parlamento düşürmedi. Kendi kendisi
ne bıraktı gitti. Madem Türkiye'yi bu kadar iyi idare 
ettiler de, acaba millet yanıldı mı? Yani 14 Ekim 1979.. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Yarın sen de 
bırakıp gideceksin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMılREL (Devam
la) — Karşılıklı konuşmakta hiçbirinizden geri kal
mam. İsterseniz hepiniz birden konuşun, hepinize 
ıbirden cevap veririm, gayet açık slöylüyorum. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri şiddetli alkışlar. Ama, bı
rakın, ister bırakın ister bırakmayın, ben sizi saat
lerce dinledim, ne yapsanız konuşacağım, ne yapsa
nız..̂  

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bu espri 
tutmadı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Rahatsız olmayın konuşmalarımdan, rahatsız 
olmayın. Bakın ne söyleyeceğim. 

Gerçek mi, 16 Ekim 1979 tarihinde bizden evvel
ki hükümetin görevi bıraktığı?.. Gerçek. (CHP sıra
larından gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 100 ncü 
. tekrar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben de bunu söylüyorum. 

Neden bıraktı? Neden bıraktı, Türkiye'yi madem 
bu kadar iyi idare etti?.. Biraz evvel Sayın Eceviıtli 
dinleyenler, Mart 1979'dan itibaren mazot bulama
yan Türk köylüsü, ampul bulamayan Türk vatanda
şı... 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Şimdi hepsi 
var., 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «... aspirin bulamayan Türk vatandaşı, «Al
lah Allah, meğer ne güzel idare ediliyormuş da, bizi 
idare edenler bırakmış gitmiş» mi diyecek? 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Vatandaş 
arıyor o günleri. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 16 Ekim günü, 14 Ekim Seçimlerinin neticesin
de kendilerinin istenmediği manasına o neticeyi alan
lar bırakıp gittiler. Bu Parlamento bu Hükümeti gü
vensizlik oyuyla düşürmüş değildir. Bu bir gerçek. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Ama sizi düşüre
cek. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devam
la) — Şimdi, neydi 1979 Ekiminde Türkiye'nin hali? 
Neydi 1979 Kasımında Türkiye'nin hali? Yani Tür
kiye 1980 senesinin Şubatına geçen 80 gün zarfında 
mı geldi? Yami isteseniz Türkiye'yi 80 gün zarfında, 
her şeyin aliyülalâ olduğu bir Türkiye'yi 80 gün zar
fında isteseniz bu hale getkemezsıinıiz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — 21 ayda da getire-
mezsiıniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devam
la) — Değerli üyeler, işte Sayın Ecevit demin konu
şurken benim şimdi buraya çıkıp, geçen 22 ayın mu
hasebesinden bu Hükümetin doğduğunu söylediğim
den endişe duyduğunu ifade etti, söyleyeceğimden 
endişe duyduğunu ifade etti. Gayet tabii. Türkiye'de, 
geçen bir 22 ay var. Bu 22 ayın sonunda Türkdiye'nin 
geldiği bir yer var. Bu kimsenin meçhulü değil ve bu 
yerin başarısız bir yer olduğu, milleti büyük sıkıntı
ların içine soktuğu, memleketi kan denizine çevirdi
ği de 14 Ekim Seçimleriyle tespit edilmiş. Millet ka
rar vermiş. (CHP sıralarından «şimdi kan deryası» 
sesleri) Ve 14 Ekim Seçimleri bu Hükümete, yani gü
nün hükümetine «gidiniz» dediği için onlar da bunu 
o manaya aldıkları için, Türkiye yeni bir hükümet 
arayışı içine girmiştir. 

Değerli üyeler, bizim Hükümetimiz 25 Kasım 1979 
tarihinde güvenoyu almıştır. Ocak geçti, Aralık geç
ti ve Şubatın bugün 16'sındayız. Esasen biz hüküme
ti kurarken hiç kimseye, Türkiye'nin büyük mesele
lerini birkaç gün içinde düzelteceğimizi soylemediık. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — 100 gün dedin, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — 100 gün bir bekle bakalım, ne olacak? (CHP 
sıralarından gülüşmeler) 100 gün 'bekle. 100 günde 
ne yapacağımı da söyledim; 100 gün bekleyecek sa
bır yok. 

ALEV COŞKUN (izmir) — 93 gün öldü. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Değerli üyeler, Cumhuriyet Halk Partisiınıİn 
malum şekilde meydana getirdiği hükümetin memle

keti 22 ay içerisinde ne hale getirdiği kimsenin meç
hulü değil. 

1977 Türkiye'sinde, Türkiye'de yokluğu çekilen 
tek mal yoktu, tek mal ama; kahve dahil. Biraz ev
vel Sayın Ecevit burada 19J8 Türkiye'sinde de yok
luğu çekilen kahve haricinde bir şeyin bulunmadığı
nı ifade etti. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 1978'de. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu bir tespit, 1978'de. 1977'ide hilçbir şey bu
lunmuyordu da 1978'de bulunmaya başladı değil. 
1977 yılı sonunda Türkiye'de bulunmayan hiçbir şey 
yoktu, her şey vardı, mazot da vardı, benzin de var
dı, ilaç da vardı, kahve de vardı, her şey vardı... 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ama itibar yok
tu Sayın Başbalkan; önce şeref. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —• Ve o gün 690 milyon dolar bıraktık. 

ORHAN AKBULUT (Sivas) — 70 sent yoktu. 
BARBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devam

la) — 70 sent değil, 690 milyon dolar, 700 bin ton 
hampetrol, 7 milyon ton hububat, 2 milyar dolara 
yakın bedeli bulunabilecek tarım ve sanayi ürününü 
bıraktık. Şimdi biraz evvel Sayın Ecevit burada «Evet, 
siz bıraktınız ürünleri, satamadınız; ama biz sattık» 
dedi, öyle dedi, ben kendisini şahit gösteriyorum!. 

METlN TÜZÜN (İstanbul) — Peki, 1979'da çek
ler ödenmiyordu, itibar yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, lütfen. 
METlN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, Sayın 

Başbakan sataşıyor oradan. «Oturunuz» diyorsanız 
bana, kaibul ediyorum, Sayın Başbakanı da ikaz edin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Değerli üyeler, fok büyük meseleyi tartışıyoruz, 
ülke 'büyük sıkıntıların içine sürüklenmiştir. Ülkenin 
bu büyük sıkıntılar içerisinden çıkarılması lazımdır ve 
ülkenin hu büyük sıkıntıları nelerdir dediğiniz zaman, 
ülke bir narşi, bölücülük, yıkıcılık, bozgunculuk faci
asının içine sürüklbnimliştir. Bu 1979 Kasımında olsrruuş 
değildir. Ülkenin 1978 senesi başında içinde bulun
duğu durumu beğenmeyenler, yarii beğenmeyip de 
«Anarşiyi bir günde durduracağız» diyenler ve «iBir 
memiefkette bir kişi ölürse o memlekette hükümet is
tifa öder» diyenler biz değiliz. Ve «Üç ay içinde ül
kenin ekonomik meseîeleriıni düzeltiriz» diyenler biz 
değiliz. 2 500 kişi öldükten sonra, memlelkelt kain de-
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nizine ' döndükten sonra, aylarca bekledikten sonra, 
mıilfletliın glit demıesini, millet gilt deyiınioeye kadar (bek
ledikten sonra giden de biz değiliz. 

Ne Olmuştur değerli milıldüveikiHeri, ne olmuştur? 
Türkiye bir enflasyon içine sürülkllenımi'şltir. 1974 se
nesinde Türkiye'deki enflasyon hızı % 29'dur. 1975 
senesinde Türkiye'deki enflâsyon hızı % lO'dur. 1976 
senesinde Türkiye'deki enflasyon hızı % M'dür. 1977 
Sonesinde 'de dört hükümet değişmiştir, enflasyon hızı 
% 241dür. % 24 enflasyon hızı ve üreten bir ekonomi. 
Ve 1975, 1976, 1977 yıllarında da Türk, ekonomisi 
'% 7'ye yakın bir kalkınma hızını başarabilmiştir. Ve 
1978 yılına gelinmiştir. Ne olmuştur 1978*de? Enf
lalsyon % 50'nin üsltüne çıkmıştır, % 70'e ulaşmıştır. 
Ne oîmuşlüur 19791da? Enflasyon hızı % 100'e yak
laşmıştır. 

Şimdi 'biraz evvel Sayın Ecevilt kertdi eserini bu
rada tarif etti. Dedi ki, bir memleketteki işsizlik şu 
seviyeye gelirse, bir memlekette enflasyon % 100 ci
varına yaklaşırsa, bir memlekette fabrikalar durursa, 
o memleket sı'kınltı içinde demektir. Herhalde 1980 yı
lından henüz bir ay aldığımıza göre, 1979 yılındaki 
% 100'e yaklaşan enflasyonun 'kusurunu bize atfet
mek mümkün değildir. 

HASAN CERÎT (Adana) — 1965 yılından 1977 
yılma kadar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tamam, hiç kimse kendi beceriksizliğini, ülke 
idaresindeki aczini maziye veya dünyadaki petrol kri
zine bağlamaya falan kalkmasın. (CHP sıralarından 
«Tamam, tamam» sesleri, gürültüler) 

'METİN TÜZÜN (İstanbul) — O zaman konuş
mayın Sayın Başbakan. 21 aydan bahsediyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Neden Türkiye'nin 1965 senesinde her şeyi var, 
1966 senesinde her şeyi var, 1967 senesinde her şeyi 
var, 1968 senesinde her şeyi var, 1969 sensinde her 
şeyi var, 197Q senesinde her şeyi var, 1971 senesinde 
var, 1968 senesinde her şeyi var, 1969 senesinde her 
şeyi var, 1976 senesinde her şeyi var, 1977 senesinde 
her şeyi Var, haltta bir ölçüde 1978 yılının sonuna kadar 
Türkiye'nin birçok şeyi var da, 1979 senesinin başın
dan itibaren Türkiye âdeta suyu çekilmiş değirmene 
dönmüş, neden, neden... 

: OAYOAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Yahya götür
dü. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şayet 1979 senesinin kusuru bize ait ise, neden 
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1975 senesinin sevabı bize aıilt değil? 1975 senesinde 
Türkiye'yi biz idare etmişiz yokluk göstermemişiz, 
1976 senesinde biz idare etmişiz yokluk göstermemişiz, 
1977 senesinde biz idare etmişiz yoMuk göstermemi
şiz; 1965 yıllından 1971 yıllına kadar idare etmişiz yok
luk göstermemişiz. Ndden biz idare ettiğimiz yılların 
'sorumlusu olmuyoruz da, idare etmediğimiz yuların 
somimlüsu oluyoruz;, nıedıen? 

Şimdi Sayın Ecevilt diyor ki, 1979 senesinin Ka-
sun'ına, 22 ay Türkiyeyi idare ettikten sonra büyük 
iddialarla, ben de zaten oradan alıyorum meseleyi, 
«Bir günde anarşiyi durdururuz» diyen sizsiniz. «Ha
yır» diyemezsiniz, tarihi ve günüyle hepsini veririm 
ve 3 ayda ekonomiyi düzeltiriz diyen de sizsiniz. Ese
rinize balkın, bıraktığınız esere. Türkiye'nin haline bir 
bakın. 

ORHAN AKBULUT (Sivas) — «Hükümet gider, 
dertler biter» diyen de sendin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 660 gün Türkiye'yi idare edeceksiniz, bunun 
'sorumlusu olmayacaksınız; bıraktığınız eserin sorum
luğunu 80 günlük hükümetin üsltüne koyacaksınız, 
buna -hangi vicdan razı olur, halngi vicdan? (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri.... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Dertler bi
ter. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1979 KaSım'ındalki Türkiye'nin hali şudur: Tür
kiye 1979 Kasım'ında yokluklar ülkesidir. Türkiye'de 
işsizlik çok yüksek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye'de ya
tırım hamlesi sekteye uğramıştır. Türkiye'nin kalkın
ması durmuştur, durmuştur. 

ORHAN AKBULUT (Sivas) — Senin yüzünden. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, Türkiye'nün idaresiride rol aildığımız 15 
senenin 10 senesini bize ciro ediyorsunuz, kabul 
ediyoruz. Bu 1'5 senenin 10 senesinde biz varsak, bu 
15 sene içinde Türkiye-% 7 kalkınma hızını sağlamış, 
vasati % 7 kalkınma hızını sağlamış, bunu başarı say
mıyor musunuz? Sayamazsınız, çünkü siz gelince işin 
başına, Türkiye'nin kalkınma hızı sıfıra düşmüş, sı
fıra düşmüş. Eğer bu işler kendi başına oluyorsa, biz 
varken niye,% 7 oluyor, siz gelince riiye sıfıra düşüyor? 
Onu bilmek mümkün değildir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Petrol 
2,5 dolar idi. 
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BARBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türkiye'min o gün kaynakları da oma göredir, 
sadece petrol lafıyla ilzam edemıezisiniız işi. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (fcmir) — % 7yi 
sıfır diyemezisiniz Sayım Başbakan. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 3 ayıdır sağ
ladığınız kalkınma hızı ne? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Simidi değerli mil'dtvefciller'i, Merkez Bankası 
Ihemen hemen kilitli halle gelmiş, Haizime borçlarını 
ödeyemez hale gelmiş. Bizim devraldığımız Türkiye 
bu. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararları yüzlerce 
milyarı bulmuş ve iktisadi Devlet Teşekkülleri işin 
kolayını Merkez Bamkaisını batırmakta bulmuşlar ve 
Merkez Bankasının çıkardığı 325 milyar kredinin 265 
'milyarı İktisadi Devlet Teşekküllerime gitmiş, bu- da 
yetmemiş, İktisadi Devlet Teşekkülleri birbirini borç
landırmış 110 milyar lira ve Devletin herhangi bir 
müesisesösi ayakta durma gücünü kaiybetmiş. 

Evet, bugün Zirai Donatım Kurumumun Hazineye, 
Mierkez Banlkalsı<na olan borçlarının yekûnu Ziraat 
Bankalsına 58 milyar liradır. 

ORHAN AKBULUT (Sıvals) — Sizin zamanımıtz-
da yok muydu Saym Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yoktu, yoktu kardeşim. 

ORHAN AKBULUT (Sivas) — Süt Kurumunda, 
Süt Kurumunda. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yoktu, Allah Allah, benlim zaimaınımda yoktu, 
soruyorsun. 

Şimdi 58 milyar lirayı bulmuştur. 
Simidi buraya gelip birtakımı kaihraimanlıklar tas

lamakta mahal yok. 
Simidi, feloe uğramış sağlık hizmetleri, milllM'k 

Vasfını genüş çapta yitirmiş eğitimi hizmetleri, Devletin 
'her tarafına yayılmış partizanlık... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yapma. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Yapmayallıım mı, peki. 
TARİŞ'i alın... 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ayıp, ayıp. 
'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — 1977 seniesinin sonunda TARİŞ'in 4 700... 
ı(CHP sıralarından gürüHtüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Asai'a 
sor, Asai'a sor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devaın-
la) — 1977 senesinin somunda TARİŞ'in 4 700 işçisi 
var. 1979 sonunda 7 700 işçilsi var. 4 700 isçinin 
3 OOO'i işiten çıkarılmış, onun yerine 6 000 yeni işçi 
alınmış. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — TaM 
Asal'ın raporumu okumadım mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu acalba partizanlık değil de nıe? Reslmi belge
lerle sabit; acalba TARİŞ'im işimi artmış? Hayır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Koruya) — Üretim 
<% 80'e çıfldtı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir sürü militan doldurmak gerekmiş, partizan 
militan doldurmak gerekmiş ve 80 bin köylü ailesi
nin sahibi bülunlduğu bu tesiste üretim durmuş, buna 
Ibirîsi ne yapıyorsunuz demeyecek miydi? «Devlet ne, 
yapıyorsunuz» demiş, Devlete fabrikanın pencerele
rimden uzun menzilli silahlarla oeVap verilirmiş. İşte 
ımöydana getirdiğiniz eser bu, TARİŞ bu. (AP sıra
larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, aiskıda kalmış dış meseleler: 
«Efendim, siz uyuşuksunuz, dinamik bir dış politika 
ile biz bu meselelerim hepsimi hallederiz» diyenlerim 
Türkiye'min askıda kalmış dış meselelerimden hiçbir 
tanesini hallettiği görülmemiş. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ambargo 
çözüldü. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 22 ay, 22 ay zarfında ve neticede ihtiyaçları 
isitenüldiği şekilde fcarşılanmalmış savunma hizmetleri, 
4 500 000 000 dolarlık Re - Mo Planınım 1979 seme-
sinıde karşılanmış bulunan ihtiyacının yekûnu 54 
milyon dolarıdır ve işte 1979 yılı Kasımında Tür
kiye tablosu budur; yokluklar, işsizlikler; yatırım 
mamlesii durmuş, ülke fukaralaşmış, Türk parasının 
değerini, ki, 19J25 liraya bıraktığımız Türk parası
nın değerimi biz 47,25 lirada 'bulmadık. Bizim ekono
mik tedbirler aldığımız tarih 24 Ocaktır. Bazı mese
leler siyasi ortamı gergimleştirmesieydi, o tedbirler 
daha önce alınacaktı. 1979 Kasımında Türk parasının 
değeri dolara 70 lliradır. Yan'i biz Türkiye'yi aylarca, 
idare dttiiktem sonra Türk parasını yıpratmışız da, 
ona göre ayarlamış değiliz. Biz ayarlanacak Vazıyet
te bulduk Türk parasını... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 54 lira 
İdi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devahı-
la) — Ayarlamak bir zaruret hallime gelmişti. Esasen 
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görevi bırakıp gi'dbn hükümleJt, Uluslararası Para Fo
nuna; «Kasım ayında Türk parasının değerinin yenli
den gözden geçirileceğM, Mart ayında Türk parası
nın değerinin yeniden gözden geçirileceğini» de vaat 
dtmiştfi. Şimdi Sayın Ecevit buraya geliyor ve «Ka
sım ayından itibaren, Derriird işbaşına gelince ihra
cat durdu» diyor; kendi tabiriyle «Dış satım durdu» 
diyor. E, s'iz Türk parasının sırtına bir 'hançer yapış-
tırmış'sıhız, orada diyorsunuz ki; «Kasım ayında 
Türk parasının değeri gözden geçirilecektir.» 

Siz bir devalüasyonda 'başkalarına angaje, olmuş
sunuz... (CHP sıralarından ı«lPes» sesi) Evet, ben bu
nu İMF tartışmaları esnasında kamuoyuna aylarca 

\önce söyledlim, aylarca önce söyledim. Bu şekilde an
laşma olmaz. Kendi parasını tereddüde koyan bir 
hükümet düşünülemez. 

IMF ile yaptığınız anlaşmanın 24 ncü maddesi
nin (eğer yanılmıyorsam) (A) fıkrası böyledir. Diyor
sunuz ki, «Türk Paraisınm değeri Kaisımda ve Martta 
yeniden gözden geçirilecektir.» Ve Ağustostan itiba
ren bakıyorsunuz... Hiç övünmeyin öyle, Kasım, Ara
lık geçmiş, henüz ihracat rakamları için. Biz Kasımın 
25'inden sonra ne satacaktık, ne satacaktık da ihra
catı artıracaktık? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 54'ü neden 
70 yaptınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aralık ayında ne satacaktık da ihracat artıra
caktık. Ne bıraktınız ürelüm olarak? Bütün fabrika
lar durmuştu, bütün fabrikalar. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

•EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Portakal ve 
limon hâlâ çürüyor ağaçlarda. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Kaldı ki, bir hükümeti, 80 gün zarfında, satama
dın, ihracatı artıraımadın, döviz gelirlerini çoğaltama
dın diye tenkide kalkmak gayri ^ciddiliktir aslında. 
Çünkü, aralık ayının başında satsanız onun parası 
ancak birkaç ayda gelir. Malın yerime varması, para
nın buraya gelmesi, kayda girmesi, kuyda girmesii 
bunlar zaman alan 'işlerdir. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — 100 günden vaz
geçtiniz herhalde? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la)' — Onun içtin bu tenkitleri biz 1 sene hükümet ol
duktan sonra veya 8 ay hükümet olduktan sonra yap
sanız bunların bir değeri olur, bir manası olur. Ama 
sizin, hükümetli bırakıp gittiğinizin üzerinden henüz 
3, 4 ay geçmiş, biz hükümdt olalı henüz üç ay bile 
olmamış. 
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EMİN ALTINTAŞ (Gaziantep) — Sakın sen de 
bırakıp giltaeyesiin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Biz güvenoyu alalı henüz 3 ay bile olmamış, 
şimdi bize gelmiş soruyorsunuz, diyorsunuz ki, 
«1 günde durduracağımızı söylediğimiz anarşiyi biz 
660 gün uğraştık, anarşliyi azaltacağımız yerde büyüt
tük, çoğaldı veya anarşi çoğaldı» diiyorsunuz Ve bana 
dönüp diyorsunuz ki, «80 gün zarfında sen bunu ne
den durdurmadım?» Ee, bu durdurma iddiasında 
ola'n, 1 günde durdurma 'iddiasında bulunan sizdiniz. 
Eğer gücünüz, kuvvetiniz varsa dürdursa idiniz. 

Şimdi sayın miMetvekiilleri, sıkıyönetim ihtiyacı 19 
Aralık 1978 tarihinde doğmuş değil Türkiye'de, ama 
26 Aralık 1978'de sıkıyönetimi ilan edilmiştir. Şimdi 
1978 senesinin başında bizini bıraktığımız Türkiye'de 
sıkıyönetim ihtiyacı yok, eğer öyle bir ihtiyaç olsa 
gelen hükümetin ilk yapacağı iş, sıkıyönetim 'ilan et
mektir. 

EMfN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Tohumlarını 
19651te siz ekltinliz. 

(BAŞBAKAN SÜLEYMıA/N ÖEIMİREL .(Devana 
la) — On ay sorara'ifilMenjmıiış; hanıi siz bu işi bir güm-ı 
de biıtirecakıtıiniız,, ne oldu;? Eğer 'tohum bizini zalmla'-ı 
nıımıızda ekilmişsie.;.. 

Simidi, 1978 senesinin başımda bizim Türlkliyıe'yü 
(idare edemediğimiz, fcalbliyetilmiizinı yetmediği ve 
biz gidıersek Türikıiye'dıe kam dökülmesinin duıraioağıı 
•iddialarını yapan sizsiniz. O zaman bizlilm dediğimiz 
şudurt: Çok ıbüiyiülk blir aldanma, içerisindiesıiniz; çünkü, 
bu anıarişi, bölücülük, yıkıcılık, bozgunculuk, hıameketii 
Türkiye'de Ibiir (hüjkjüimıetin gitmesi, diğerinin gtelmiesıiyH 
le ortadan Ikalkacaık bir şey değildir. Bu, ibiır devlet 
ıneselesıidüa"; itehlükıe devlete yönelmiştir, tehlike mille
tini bütünlüğünle yiöniefanişltir; gelin, yanlış yapıyorsü-" 
nuz. Siz o gün, güınıüin hüküimıetini, 1975'den 1978'e 
kadar görev yıaipmjış ıbulumam hüjkjüimıati her gün. «eli 
klanlı hükümet» ifan etiniz ve her güm, olup bitenler-' 
dan, birikti birisime bir şay yapsa, ondam dolayı Hüküw 
rnijeıti sioruımflu tuttunuz; bunu yaptınız, ©iz, 1979 Ka
sımında bu görevi üsltlenirken söylediğimiz, şey şudur: 
«ıBiz sihirbaz değiliz» ıBliız, ültoenlin mıesıelelerlinim fev-ı 
kailade vahim boyutlara, ulaşttığımı söylüıyoruz. Biz, 
Itesllknıiyetçi de değiliz. IBu Türkİyıe'yli... 
, iMBHMET OEIDEOĞLU (TKırfklıaHelıi) — Yüz, 'gün

de ıbitiröodkıtıiniiz. 

IBAŞBAKAN SÜLEYMAN OEMIİREL (Davam
la) — «Yüz fgümıde her şey bitecek» <%£ bir şey sö'y-

, lemddik. Ne biteceğimi söyledik orada; açın bakın 
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yüız igütnıde neyin biteceğini söyledik. Eğer yüz gjünde 
ıh'ar şeyini hilteceığlini ısîöfyiHösıdkj, programa ihtiyaç yok; 
yüz gün isonna Ibımalkjiırı güldeniz;; «Her şey bitöti» der, bı-
nalkıır ıgideniz;. (AP sıralarından alkışlar) Hem kendinizi,! 
hem başkalarını yanıltmakta ifiaıyda yok, iistediğfrniz 
Ikiadar yanıltın. 

Değerli mileitıvekilleıii; Ibİziitm söylediğimiz şey şu-
klutl: Memlekat feVkalaule zor şartların altındadır, 
Almıa, nııemlıeketıi yılkjiıcıllıarıa, bölücülere <vte Cumhuriyet 
dfüşrnanillarıına «eslimi etmeyiz, ettkmeyiz de. Mlemlıe-
klet bu badirenin içerisıihden çıkacaktır. Memleketin 
Ibu badirenin üçeriisinden çıkmasında nasıl bir yol ıtafcip 
edSümielidir? Memleketin bn badirenin içerisinden çı
karılmasında takip ddilecek yol ışuidur: Devlet görevi
dir bu, bir milli mesele haine gelmiştir, Arttık bunun 
Ibîr ısiiıyasii tarafı yoktur, biu bir ıgayri siyasi meseledir; 
hiç kimse amarişliste ıhimıaiye vermemelidir, hiiiç kimse 
lanalrlşiisıüe, ıteröriisıte alfcıiş tuittoamaliıdır. Geîin memleke-
itJin il 9717 ısıenfesMın.,,. 

COŞKUN KARAGÖ20ĞLU (İzmir) — Siz Baş
bakan loldukjtan sonra oldu o. 

IHAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (DeVam-
la) — 19177 senesinin Aralık ayında Türkiye'nin gjidi-
•lemıeyen kazası, gidilemeyen «ili yoktu1; ama 1979 sıe-> 
nesinin Elkıilm ayında, Kasım ayınlda, 1979 senesıiınlin 
Eylül ayında Türkiye'nin ıgjidiemeyen yerleri vardı. 

ÖMER KAHRAMAN ((Tekirdağ;) — Selimlerde 
gezidİn ıher tarafı, inlkâr letaıle. 

IBAŞBAKAN SÜLEYMAN OEMİÎREL (Devamla) 
— 'Nasıl ıgezdiğimli gel1 gör; ısayenlde gezmedim!, mil-' 
ılötimiın sayesinde ıgezjdlilm, sayende gezmedim,. <AP sı-
nalarından «ıBiraivo» sesleri, alkışlar) 

IÖMBR (KAHRIAMAN (Tekirdağ) — Yalan söy
leme, yalian söyleme. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — îzm!ir, Hî  
sar, Sımak, Gerede unuttun mu?--

BAŞBAKAN SÜUEYIMIAIN DEMİIREL ((Devam
la) — Değerli mildflvekilleri, ibrikliye bu halde bi
zim elinizle igelmiişltir. «IBiz, fevkalade hal hüküme
tiyiz» dedik- ıBuınıu '23 Kalsıim, ıgünü, yani bundan akli 
ay eVvel, iki buçuk ay ejvtvel Hükümet Programı tar-
(tifşıilıınlceınj söyledik, dalha hiçbir icraatımız yokken; 
«Biz tuk fevkalade ihlal hükümetiyiz;» dedik. Fevkalade 
olan hal nedir? Dalha ne olsun; mielmiliökiet kan denli-
izline dtönmiüjş, memlekettin her köşesine anarşi sıçra-ı 
muş ve lıl laylılk Sıkıyönetime rağmen memlekette 
hadiselerin arkası alınamamış, 

iSııkııyönietlimi, (miemllelkdtii idare edilemıez hale gal-
rmenıip atilidir, diyen yüne sizsiniz. Sayın Ecdviıt, 12 
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Nisan 1976 ıtariihinlde TÜRK - İŞ salonunda; «(Biz 
aıHcııylöndtJîmıe külliyen karşıyız;; şayet blir gün bir 
mıemlllek'eıtlte sıkıyönetim ilan edilirse, o, o memleketi 
idare edenlerini ajczandendir» dtemıiştıir; mlealen böyle
dir. (AP sularından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve 
bizıe davrettiğiniz Türkiye, 19 ilde sılkıylönetim, bir 
19*u da sıkııyönetiml'ifc ıhalde; Türkiye'nin 318 yerine 
sıkıyönetim ihtiyacı olacak şekilde anralşi bulaşmış. 
Vıe anarşi (himaye görmüş ve anarşi .taklibe istenil
diği şekilde uğramamış vte '1(1 ay, 12 ıay sıkıyönetim 
olmıasüna rağmen, hliçibiir örgüte varılamamış, mahke
melerde hiçbir örgüt daivaisı açılamjatajşjtiır. Bunların 
15 - 16 yaşında k|i çıoculklarıın yaptığım kıint&e kalbuil 
etmeze yaptııranlar var, 'yaptıranliarın üistüne ruiçlbir şe. 
kilde varılmamıştır. (AP sıralarından «BraMo» seŝ  
teri) 

Kalsım 1979"da .gelilp, bu kürsüye çıkıp söyleyin 
«Örigptlleılin köküne iöliıyor, törigütilıerin kjöklüne dınlidii1-
yor.» dedikten sonra; bangli örgütün kölkünie indiniz 
de hangi elebaşını yakalıydınız, ıhanlgi beyini yakaladı-* 
niiz ı(OHP .sııralannıdan (gûmltüler) 

ORHAN AKBULUT (Savaş). — Ağca'yı kim kk" 
ç^dıı? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nerede Ağoa, 
nerede? 

(BAŞBAKAN SÜLFMMAN ıDEMlÎREL (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, biz;im çare ajrayaoağjmız 
4 'tane :büyük mesiele ıvardı. Aslınlda Türlldiyie'niin 20|0| me
selesi vardır, ama bunu 20'ye indirmek, 20'yi de 4'e 
indirmek, diğer meseleleri ihmal etmek manasına alın
mamalıdır. Bu 4 meseleyi halledemediğiniz takdirde 
MÇİhir şeyi halledemezsiniz. Bunlarldan ıbinisi Türtkii-
ye*de kan dölklülmfesli duırmlalı, kanun, nlizam hâkimi
yeti itösı's edilmeli, ülikdde huzur ve igüjven geri gelnneli, 
oan ve mal ıgüvenliği sağlanmialıiydı. Yani bunlar yok
tu. «Vardı» diyen var mı? (CHP sıralıarından «ŞJimdî 
var mı» sösleri) «1979 Kasımında Türkiye'de oan, 
mial ;g|ü)Venliği vardı» diyebilen kimlste ıvar mı? 

OOŞKUN iKARAGÖZOĞLU (fcmîr) — Şimdi 
yar mı? 

IBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMıtREL (Devam
la) — Şimdikiyle, ilerlilkiyle falan değil. Can ve mal 
ıgulveniliği yoktu, 

Türkiye 12 ay sıkıyönetim ildareslime nağmen, «ar-
(Uk ısılkıiyönietimle ihtiyaç kalimamııştır» diydbieoek kim
se var anıydı Türkiiye'de?! 

iNUıRETTlN KARSU ıprzinoan) — Kapılar zlin-
oirli miydi? 
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(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMttREL (Devamla) I 
— •Evet zünöM'iyidli, kapılar ıda zinüirli'ydi. Her şey öy-< 
îeydıi vıe ıgeoe lyiaroısj, birçok, kimsenin etvfime giirtiliip öln 
düâlüJmülştti. işjte Ömeaı Sunar'ın klanı .daha yerde du
ruyor. Gece yaırjısu kapısı kırılıp girilip, kurşunlanıp I 
ölldlüılülltmjüş'tîü,. Ömıer Sunar, miartıutm Ömer Sunar. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Şimdi var 
mı? 

(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIÎREL ((Devamla) 
— Ve 'hâkimılıeıiiınj kapılsıı çalınıp, savcıların kapısı ça-
top kıırsjırtanftııııştı, profesörler evlerinden çıkarken 
Ikjıuışunlaınmiıitşjtı. ıBunları nıe çabuk ulnjuıfcüunıuz? I 

Değerli milletvekilleri, aslında meseleyi buraya 
getirmek (istemiyorum .Benim meseleyi getirmek iste
diğim yer, Türkiye'nin bu büyük belasına, Türkiye' 
nin içimde bulunduğu bü büyük belaya nasıl çare bu- I 
luruz. Bizim düşündüğümüz çare şudur: Devlet ka
nunları hakini kılmalıdır, devletin güçleriyle kanunlar 
bakim kılınmalıdır. ıMeşru yollardan giderek, meşru 
zeminlerde kalarak ve devletin meşru kuvvetleriyle I 
memleketi rahatsız edenlerin tesirsiz hale getirilmesi I 
lazımdır. Buna Ibir itirazı olan var mı? Meşru yollar
dan gideceksiniz meşru zeminlerde kalacaksınız ve I 
devletin meşru kuvvetleriyle Türkiye'de kanun, nizam 
(hâkimiyetin!! sağlayacaksınız. Zalten devletin var oluş 
sebebi bu. 

Eğer bunu yapamazsanız: bir devlet boşluğu, bir I 
iktidar boşluğu, 'bir kuvvet boşluğu meydana gelir; 
tişte o, kargaşadır. Bu yapılacak. Şimdi buraya geli-
yoıtsunuz, efendim 1977 senesinde şu vardı, daha önce I 
de memlekette kan dökülüyordu diyorsunuz, evet. I 
Bunlar neden oluyor diyorsunuz, (buna birtakım izah- I 
lar da bulmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de bugün kan I 
dökenlerin büyük çoğunluğu, mahkemeler (huzurunda; 
biz sosyal ve ekonomik sıkıntı içindeyiz, onun için bu I 
hadüselere girdik demiyorlar. 1971 - 1973'te de böyle I 
demediler. Türkiye Cunlhuirİyetinii yıkıp, yerine komü- I 
nist dövlet kurmak istiyoruz dediler. '(AP sıralarından j 
!«Bravo» sesleri) En ağır cezalara çarptırıldıkları hal- I 
de, dediklerinden caymadılar. 1971 - 1973 döneminin I 
zalbıtlan orta yerde, askeri mahkemelerin zabıtları or- I 
ta yerde ve canla başla millete hizmet edip, devlete I 
hüzmet edip memleketi sükûnete kavuşturmuş (bulunan' I 
silahlı kuvvetlerin memlekette temin ettikleri sükûnet 
naisıl (bozulmuştur? Sükunet 1974 affıyla bozulmuştur I 
ve bir zihniyet ki, Türkiye'de devletin dibine dinamit I 
koyanları, devlete kurşun sıkanları masum saymıştır; I 
bunun karcısına çıkan askerleri, generalse, «faşist ge- I 
neral», poliss© «faşist polis» diye, biraz evvel zihni- I 

r yeti gördünüz, polisi nasıl 'oölmüşlerdır. | 
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1977 senesinin sonunda devletin polisinin içine bir
takım sızma denemeleri vardı; ama devletin polisini 
dernekler idare etmiyordu. Devletin polisini, devlet 
kendisi idare ediyordu. Binaenaleyh, 1977 senesinin 
sonunda bizim bıraktığımız Türkiye ile, 1979 senesinin 
Sonunda 'bizim devraldığımız Türkiye arasında tanın
mayacak kadar fark vardı. Şimdli, Ibiz yeni Ibaşfcan, 
anarşi meselesini halledelim; 'bu sadece hükümetlerin 
meselesi değildir, herkes (bunu 'böyle (bile. Çünkü, bir 
memlekette herkes seyirci, sadece Hükümet ve ona 
bağlı kuvvetler çırpınırsa netice alamazsınız. Eğer, bu 
bir milli meseleyse, ki öyledir, eğer bu bir devlet mese
lesi ise, ki öyledir, o zaman varlığını devlete borçlu 
bulunan, varlığını bugünkü rejime borçlu bulunan, 
varlığını bugünkü Anayasaya borçlu bulunan bütün ku
ruluşlar, 'bütün organlar ve insan haklarına sahip çı
kan bütün Türk vatandaşları devletin meşru zemin
lerde, meşru yollardan giderek, meşru kuvvetleriyle 
söndürmeye çalıştığı bu yangmın stöndürülmesine yar
dımcı olmalıdır. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şimdi biz diyoruz ki, çare 
budur, bunun dışında da (bir çare yoktur; bunun dışın
da bir çaresi olanların hangi çeşit reçeteyi Türkiye' 
nin Önüne koydukları görüldü, bu reçetelerden de Tür
kiye 'nin şifa almadığı görüldü. Türkiyen'in ekonomik' 
meseleleri vardır. Merkez Bankasımda Türkiye'nin ih
tiyacı (bulunan malları alacak, hizmetleri alacak dövizi 
yok, 1979 Kasımını söylüyorum. Şimdi de yok; ama 
olacak, 

ERTUĞRUL YOLSAL (%tanbul) — Ne zaman? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMÎREL (Devam
la) — Ne zaman mı? Ocak ve Şubat aylarında 495 
milyon dolarlık yalnız petrol içîn transfer yapıldı, 
yalnız petrol... '(CHP sıralarından «Bizini zamanımız
da 'gelen» sesleri) 

Nereden gelen? Sizin ne anlaşmanızdan gelen? Siz 
sadece paranın tahribini anlaştınız; nereden' gelen si
zlin anlaşmanızla? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi', biz Türkiye'nin Merkez Bankasına işlerlik 
kazandırmaya çalışıyoruz; döviz arıyoruz. Soruyo
rum; aealba Türkiye'nin Merkez Bankasında kâfi mik
tarda döviz olmazsa Türkiye dışarıdan alacağı İhtiyaç
larını karşılayabilir mi? 

Muhterem miHetvekiileri, mesele yarının meselesi 
değil, mesele bulgunun meselesi. Hatta mesele dünkü 
günün meselesi. Böyle bir mesele ile uğraşırken yapa
cağınız iş döviz bulmaktır, yapacağınız iş Türkiye'nin 
Türkiye'de eksik olan mallarını bulmaktır ve yapa-



M, Meclisi B : 44 16 . 2 . 1980 O s 1 

cağınız iş, Türk ekonomisini yeniden faaliyete geçir-
ımekıtî  

1979 ısenesi İçerisinde kalkınma hızı yine sıfırdır. 
Endüstride kalkınma çok gerilere güıtmiş. Zaten fabri
kaların % 80'i, % 90'ı Kasım 19791da kapandır Tür
kiye'nin. Ve açık 'bulunan fabrikaları da % 30 kapa
site ile çalışmaktadır. Şimdi, 1979 Ka'sımındaki yokluk
ların 25 Kasım 1979'da Hükümet olmuş ıhir siyasi 
heyete ciro edilmesi insafa sığmaz. Ve neticede nere
ye geliyorum? 

Bir memlekette enflasyon almış hasım gidiyor. 
Enflasyon bir memleketi talhirilbln en kestirme yoludur. 
'Fiyatlar üç sıfırlı olmaya yanaşmış. Beğenmediğiniz 
1965 - 1971 yıllarında, tenkit etiğiriiz 65 - 71 yılların
da, tenkit ettiğiniz 65 - 71 yıllarında enflasyon nispet
leri % 5 (ila 6; ama kalkınma hızı da vasati % 7'n'in 
üstünde. Enflasyon hızı % 100, kalkınma hızı sıfır. 
Acalba 'bunun hangisi daha iyi? Ve şimdi Sayın Eoevit 
Iburaya gelmiş diyor ki, fıkara memur kömürünü ala
madı diyor, kirasını da 'veremedi diyor. Acafba fıkara 
memur kömürünü ne zaman alamamış? Ne zaman ki
rasını verememiş fukara memur? Hükümetteyken fu
kara aklına gelmez, ama şimdi gelir fukara memur ak-
İnna; çünkü istismar edilmesi lâzımdır. ÇAP. sıraların
dan, «Bravo» şeşleri, alkışlar) 

Fukara, memurun kömür ihtiyacı Aralık 1979'da 
mı çıkmış? Yahut kira ihtiyacı Ocak 19'80*de mi çık
mış? 

ALÂETTİN ŞAHİN ı(Sinop) — Her şey bu kadar 
pahalı olduğuna göre... 

BARBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, pahaMaşıtırian (biz değiliz Türkiye'yi; enf
lasyonun adı pahalılaşmadır. Bizim Türkiye'yi idare 
ettiğimiz dönemlerde, Iben size söyledim 65'ten 71'e 
kadar olan dönemde vasati paihalaşmia % 5 senede ve 
75'ten 78'e kadar idare ettiğimiz dönemde de vasati
si bunun ;% 15, Sîzin idare ettiğiniz dönemde bir se
ne % 70, hir sene % 100; ve enflasyon sakat ekono
mi politikaların neticesidir, sakat finans politikaları-
nın neticesidir. Niye Almanya'da enflasyon yok da 
Türkiye'de enflasyon var? Niye İngiltere'de enflasyon 
yok da Türkiye'de enflasyon var? Niye? Çünkü, mem
leketi idare edenler eğer şu veya hu düşünceyle «enf
lasyon umurumuzda değildir, günü gün edel'imı» der
lerse, onun adına idareyi maslahatçılık denir, o hik
meti hükümet değildir ve idareyi maslahatçılığın hir 
memleketi getireceği yer de liste bu Kasım 1979 tablo
sudur.! 

Biz, bizden evvelki 'Hükümetin herhat ettiği, için
den çıkılmaz hale getirdiği, kırıp döktüğü her şeyi 

düzeltmeye çalışıveriyoruz. Niye düzelmedi diyorsanız, 
80 günde düzelecek cinsten olsa zaten buna fevkala
de demek mümkün değildi. Sizin 660 günde, «bir gün
de düzeltiriz» deyip 660 günde hu hale getirdiğiniz 
işi, 'biz 80 günde nasıl düzeltirdik? 

Ama herkes emin olsun; eğer aldığımız tedbirlerin 
neticesini alacak kadar imkânı Türkiye hulursa, Tür
kiye bu imkânı hulursa, Türkiye bu badirenin içinden 
çıkacaktır. Hesap kitap Ibimeyen bir Türkiye'nin yeri
ni, liesa'bı kitabı olan bir Türkiye almaktadır; herkes 
bunu böyle 'bile. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, herkes geldi, anarşi mese
lesi üzerinde haklı olarak uzun uzun durdu. Anarşi 
meselesinde devletin bir stratejisi vardır. Bu strateji 211! 

Kasım 1979 günü yani, daha biz güven oyu almadan, 
'Milli Güvenlik Kurulu tarafından kamuoyuna duyu
rulmuş hir stratejidir. Bu strateji neden Milli Güven
lik Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulmuş hir 
'stratejidir? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti her şeyi dü
şünmüş de güvenliğini mi düşünmemiş? Ne oluyor 
Türkiye'de? Ve neden oluyor Türkiye'de? Kim Türki
ye'yi rahatsız ediyor? Niye Türkiye hu rahatsızlıkla-' 
rın karşısında netice alamıyor? Anayasanın en son ça
resine de başvurmuş. Niye netice alamıyor? İşte dü
şünülmesi lazım gelen şey 'budur. Türkiye'yi kimin 
rahatsız ettiği belli değilse, bu bilinmiyorsa ayıp. 
Türkiye'yi kimin rahatsız ettiği (belli de 'bunun üstüne 
gidilmiyorsa o da ayıp. Türkiye'yi kimin rahatsız et
tiği biliniyor ve eğer kâfi derecede müessir ıhir şekilde 
gildiîemiyor da netice alınamıyorisia o da ayıp. Türki-
yen'in bu üç ayıbı sıyırması lazım. Bunun içinden 
çıkması lazımdır. Binaenaleyh, Türkiye'de Milletlin, 
Devletin kaderi muallakta değildir. Bunun bir sahihi 
vardır, yani hunun bir gözetleyicisi vardır, millet ken
disi sahiptir ama, Devletin mekanizması içinde hir 
gozetîeyioisi vardır. Onun içindir ki Anayasanın l'll ncl 
maddesi Milli Güvenlik Kurulu müessesesini getirmiş
tir. Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlikle ilgili karar
ların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında 
gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye 
eder ve milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı; 
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur, 
Şimdi geliyoruz, 22 ay çırpındık, acalba Millli Güven
lik Kurulu hir tavsiyede (bulundu da bu Hükümet bun
ları tuttu mu? Eğer tüttü da netice alınmıyorsa Ihir 
tavsiye daha arayacak; yok tutmadıysa o zaman Ana
yasa Mali vardır. Bir tavsiyede huüunmadiysa, Ana
yasanın İTİ noi maddesindeki müessese işlememekte
dir. Oradan (başlayacaksınız işe ve biz daha Hükümet 
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olmadan geldik, güven oyu almadan önce toplandık 
«M'iUi Güvenlik Kurulunun birinci meselesi Türkiye' 
de güvenliktir, milli güvenliktir» dedik. 

Milletin güvenliği böylesine zedelenmişken kimse 
•bunu gidrmemezl'iklten gelemez. Milli Güvenlik Kuru
lunun 22 Ocak 1980 öncekinde, yani 21 Kasını 1979 
günü çıkarmış bulunduğu tebliğ şöyledir : 

«Ülkemizde anarşinin çok büyük boyutlara ulaştı
ğı...» Hangi gün söyleniyor bu? 21 Kaisım günü. «Ül
kemizde anarşinin çok (büyük boyutlarla ulaştığı cina
yetler, yangınlar, sabotajlar ve soygunların birebirimi 
takip ettiği, Cumhuriyet tarihinde görülm'emiş olayla
rın vukubulduğu, toplum huzurunun olağanüstü bir 
şekilde bozulduğu ibir gerçektir.» 

ıBu Hükümet tebliği değil, bu Mıiüi Güvenlik Ku
rulu tebliği. Sayın Ecevit buraya geliyor diyor ki, 
«Türkiye, tarihinin en bunalımlı dönemini yaşıyor.» 
Acalba bu 80 »gün zarfında mı bunalımlı döneme gel
di? Kasını 1979 Türkiye'si, Ekim 1979 Türkiye'si, 
bıraktığınız yerde Türkiye, tarihinin en bunalımlı dö
nemini yaşıyordu. 

22 ay hükümettiniz, seyirci miydiniz? Ve her 
'halde Türkiye 1977 senesi sonunda tarilhihin en buna
lımlı dönemini yaşamıyordu. Öyle olsaydı, öyle der
diniz; o zaman ısıkıyönetiirn olurdu, o zaman başka 
şeyler olurdu. 

Bakınız ne diyor: «Toplum huzurunun olağanüstü 
bir şekilde bozulduğu bir gerçektir. Devlet can ve mal 
güvenliğini, kanun ve nizam halkimiydtiini, huzur ve 
sükûnu, korkusuz yaşama hürriyetini mutlaka sağlaya
caktır.»' 

Yani, 21 Kasım 1979 tarihinde, daha biz güvenoyu 
almamışken; Türkiye'de ne can güvenliği var, ne mal1 

güvenliği var, ne huzur var, ne sükûn var. Bunu tes
pit ediyor ve Milli Güvenlik Kurulu, Anayasa ve ka
nun dışı eylemlerle insan hak ve hürriyetlerini, Türk 
Devletini, ülkesiyle ve milletliyle bölünmez bütünlü
ğünü zedeleyen, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrı
mına dayanarak, nitelikleri Anayasada yer alan Tür
kiye Cumlhuriyetini ortadan kaldırmayı hedef alan 
faaliyetlerle amansız mücadelenin sürdürülmesini 
bir zaruret saymaktadır. 

Nereden gelirse gelsin, Devlet, her türlü tehdidi' 
bertaraf edecek kudret ve azme sahiptir. Anarşinin, 
bölücülüğün, terörün, yıkıcılığın tesirsiz hale getiril
mesi şarttır. Devlet kuvvetlerinin üstüne kurşun sı
kanlara hiçbir şey demeyeceksiniz, devletin polisini 
katil ilan edeceksiniz. Günahtır, günahtır. [«Efendim, 
halkla devletin kuvvetleri çatışma haline gelmiş îz-
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I mir'de» Yani devletin kuvvetleri durup durduğu yerde 
halikın üstüne topla, tüfekle mi gitmişler? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Evet, siz 
I yaptınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEM'ÎREL (Devam
la) — Hayır, öyle bir şey yok. 7 bin tane Tariş işçisi 
silahlanmış ve... (CHP sıralarından gürültüler) 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Nereden silahlanmış? 
Çoluğu, çocuğu ile aç! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (DeVam-
I la) — Ha, silahlandığı nereden mi beli; güvenlik kuv

vetlerinin üstüne kurşun sıktıMiarından belli. Ne delil 
istiyorsunuz? (CHP sıralarından gürültüler) Ve bunla-

I ra bir şey demleyeceksiniz, sonra Sayın Ebevit, «Tür
kiye Güney Amerika modeline gidiyor; herhalde işçi-

I 1er bunu sessiz sedasız kalmayacaktır.» diyecek. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Bu model seni de kur-
I tarmaz. 

IBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam-
I la) — Yani, bir taraftan fit verilecek, aynen 1970'te 
I olduğu gibi İstanbul'u karma karışık eden işçilere, 

(DİSK'tir, yine aynı şey geliyor, aynı hat geliyor) «ben: 
I de olsam bu işçilerle beraber yürürdüm» diyecek. 
I 1969'da Atalan'da Güllüce'de ve Elmalı'da toprak iş-
I gallerinin içine girecek ve vatandaşa, «Doğa kanunu 
I var, kanun nizam dinlemeyin, buraları işgal edin» di-
J yecek ve gelecek bunu bu kürsüden söyleyecek. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Kepenk 
I kapanmasını söyleyen sendin. Ayıp ayıp. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Ve bu 12 Şubat 1969 tarihli zapta geçecek. On-

I dan sonra buraya geleceksiniz «anarşinin yatağı ne
resi, bunu kışkırtan neresi» diye aramaya, sormaya 
kalkacaksınız. Şimdi bırakın bunlan, bunların yanlış 

I olduğu görülmüştür. Gelin... 
'MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Şoförleri 

I kontak kapatmaya kim davet etti? 
(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL ((Devam

la) — Hayır, biz şoförlere kontak montak kapattır-
I madik, açık söylüyorum. (CHP sıralarından gürültü

ler) Şoförler kontak falan kapatmadılar sizin döne-
I minizde. Dünyanın çamurunu attınız. Kimse kontak 
I falan kapatmadı. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — işçiye, 
I köylüye, askere «sokağa dökülün» diyen kimdi? Ni

ye yalan söylüyorsun? Kadınlara, «Boş tencere ile 
sokağa dökülün» diyen kimdi? 

(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam-
I la) — Değerli milletvekilleri, benim huzurunuzda 
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söyleyeceğim şeylerin özü şudur : Türkiye 1979 Ka
sımında fevkalade halin içinde idi, 1980 senesinin, 
yani aradan 80 gün geçtikten sonra, 1980 senesinin 
Şubat ayında bu durumdan çıkmış değildir. Türkiye 
hâlâ fevkalade halin içindedir; ama Türkiye'nin bü
tün meselelerine sahip canla, başla ülkeye hizmet için 
çırpman bir Hükümet vardır orta yerde. 

Şimdi geleceksiniz, efendim zam yaptınız... Evet, 
yapılan zamdır. Yok efendim, ayarlama, gayarlama 
diyen yok, yapılan zam. Neden yaptınız diye -bir s or
sanıza. Neden yaptınız? Ha, nedenini söyleyeyim. 
1980 senesi içerisinde... 

ABDURRAHMAN KÖKSALOĞLU (İstanbul) 
— Ben söyleyeyim, orta tabaka kalksın diye. 

•MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, müdahale ettirmeyin, müdahale etmesin
ler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1980 senesinin içerisinde İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bu fiyatlarla mal satılması halinde za
rarı 3511 milyar lira olacaktır. Kim verecek bu 351 
milyar lirayı? Ben dedim ki : «Bir Allah'ın kulu çık
sın şu 351 milyar lirayı kim verecek bir söylesin?» 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Manisa) — Erbakan he
pimizin adına çıktı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben sadece bir Allah'ın kulu çıksın demedim 
ki, «bir Allah'ın kulu çıksın», orada da kalmadım, 
«şu 351 milyar lirayı kimin vereceğimi bir söylesin...» 

Şimdi değerli milletvekilleri, gelin, bir memleket 
hesabını, kitabını kaybederse, bir memleketin merkez 
bankası ve hazinesi işlemez hale gelirse, o memleke
ti tahrip etmek çok kolaylaşır. Gelin evvela hesabı
mızı, kitabımızı bir yoluna koyalım. Ne yapalım? 
Kendi hesabımızı kitabımızı yoluna koyalım? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Benzini beş lira
ya düşür. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, 350 milyar liralık za
rar, bunu kim karşılayacak soruyorum. Bunu karşı
layamadığımız takdirde bu devlet işler mi? Efendim, 
gübreyi bir liradan beş liraya çıkardınız ve DAP güb
resini de 245 kuruştan 12 liraya çıkardınız, bunlar 
doğrudur. 

«ASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — 1975'te 
niye düşürdünüz? Meydan meydan bizi eleştirdiniz, 
niye düşürdünüz?. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Nerede yaşıyorsunuz nerede, hâlâ nerelerde 
yaşıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Vamık Tekin, müdahale et
meyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben size 1980 Türkiye'sini anlatmaya çalışıyo
rum, 1980 Türkiye'sinin hadisesi şudur : Bakınız, ben 
size bir şey söyliyeyim; eğer bu hesap düzgün hale 
getirilmezse Türkiye'yi kimse idare edemez, kimse 
idare edemez Türkiye'yi. Bu hesap düzgün hale ge
tirilmezse Türkiye bugünleri arar. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayenizde. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Sayemde falan değil. Ben 1979 sonundaki Tür
kiye'nin hesabını çıkardım, bu hesap şudur, açık söy
lüyorum : Türkiye % 100'e yakın bir enflasyon hı
zıyla gitmeye devam ederse çok gidemez. Gelin bu 
enflasyon canavarını, gelin bu anarşi canavarını te
sirsiz hale getirelim. Bana göre her ikisi de gayri si
yasidir. Şimdi bakınız, 1980 gübre hesabı 90 milyar 
liradır. Yani 90 milyar lira para vereceksiniz, 9 mil
yon ton gübre alacaksınız. Bunu köylüye vereceksi
niz, bunun karşılığında eksi fiyatlarla alacağınız pa
ra 10 milyar liradır. Aradaki 80 milyar lirayı kim. 
verecek? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Fondan fon
dan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yok fonda, monda bir şey, ne fonunda? Mer
kez Bankası; para bas, para bas, her bastığınız lira 
vatandaşın bu cebine koyduğunuz her lira bu cebin
den iki lira alıyor. (CHP sıralarından, «Banker Kas-
telli'den al» sesleri) Çıkamazsınız para basmakla 
Türkiye'nin meselesinin içerisinden. Bunları siyasi is
tismar konusu istediğiniz kadar yapın. Gelin, milletin 
huzurunda bunları tartışalım. Benim vatandaşım vic
dan sahibidir, insaf sahibidir. Eğer bugün Türk va
tandaşının 5 liraya gübre almasını çok görüyorsanız, 
eğer gübre fiyatlarını eski yerinde bırakırsanız, yarın, 
üç ay sonra Türkiye'de o beş liralık gübreyi 25 lira
ya almak inümkün değildir ve 25 lirayı bulmak da 
mümkün değildir. (AP sıralarından alkışlar) 

Netice itibariyle; aslında gübre fonu, 90 milyar 
lira vereceksiniz, karşılığında 10 milyar lira alacaksı
nız. 90 rnilyor lira vereceksiniz, karşılığında 50 milyar 
lira alacaksınız. Gübre fonuna hâlâ 40 milyar lira 
sübvansiyon vardır. Tarım ürünlerinden alınan fon 
buraya gitmektedir. Türk vatandaşı bilmez mi ki, 
hesabı kitabı olmayan bir vatandaş, evini, çoluğunu 
çocuğunu hepsini sefil eder. Hesabı kitabı olmayan 
bir devlet idaresi o memleketi sefil eder. İşte... 
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Şimdi soruyorum : Türkiye'de 1 liraya gübre sat-
sak iyi değil mi?.. Çok iyi. 

'İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Niye 12 lira 
yaptınız? 

HASAN CERİT (Adana) — 1975'te hesap bil
miyor muydunuz? 1975'te niye düşürdün? (AıP sıra
larından gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, lütfen 
dinleyiniz. (AP sıralarından, «Müsamaha ediyorsu
nuz, seyirci kalıyorsunuz» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi soruyorum... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsamaha fa
lan etmiyorum. Dinleme adabını sayın milletvekille
rinin kendileri öğreneceklerdir. Lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1975'te Türkiye o günkü sübvansiyonu kaldı
racak fiyat seviyeleri içerisinde idi. 

'BAŞKAN — Sayın Başbakan, yarım saatlik müd
detiniz kaldı efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Oldu. 

IPetrolün 4 misli, 5 misli pahalüanmış olması, güb
reyi aynı şekilde pahalılandırmıştır. Çünkü, fosfat 
taşı ona bağlı olarak pahalılanmıştır, amonyak ona 
bağlı olarak pahalılanmıştır, sülfirik asit ona bağlı 
olarak pahalılanmıştır. 

Biz, şayet gübreyi 5 liraya çıkardıysak, yarın 25 
lira verdiği halde gübre alamaması gibi bir durum
dan Türk vatandaşını kurtarmak için çıkarmışızdır. 
IBugün döviziniz de olsa, Türk Liranız yok, Zirai 
Donatım Kurumunun, biraz evvel söyledim, 58 mil
yar lira borcu var; döviz bulduk, gübre satın aldık, 
Türk Lirasını bulmak için 10-15 gün uğraştık. 

Değerli milletvekilleri, açığı savunmayın. Vere
lim, tamam. Kime vereceğinizde çok adil olmaya 
mecbursunuz. Kime vereceksiniz? Çok adil olmaya 
mecbursunuz. Kimden alacağınızda da çok adil ol
maya mecbursunuz ve kimden alıp kime vereceksi
niz? Verelim; ama, alma yerine gelince, almadan ver
mek Allaha mahsus, almadan vermeyi kimse ileri ka
dar götüremez. 

NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — Emekçiden alıp 
sermayeye veriyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hesaplar, kitaplar... 

NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — Emekçiden al, 
sermayeye ver. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunların hepsi laf. 

Hesaplar, kitaplar yeni baştan yapılmış ve gayri 
siyasi olarak Türkiye bugün hesabını düzeltme nok
tasına gelmiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hah, işte ben de oraya geleceğim zaten. 

Bak, dinle niye yaptım? Biz siyasi bir heyetiz. 
Bizim millet huzurunda sorumluluğumuz var, biz re
ye dayanan bir heyetiz. Acaba gübreyi 1 liradan 5 
liraya çıkarmakla biz milleti hoşnut mu ettik? Ha
yır. Hoşnut etmeyeceğimiz şeyi niye yaptık öyleyse? 
Niye yaptık? Çünkü mecburduk. Devlet bu demek
tir. Niye mecburduk? Çünkü, bunu yapmazsak benim 
vatandaşım 3 ay sonra ne gübre bulabilecekti, 1 ay 
sonra ne gübre bulabilecekti, ne bu bu fiyata bu güb
reyi alabilecekti. 

ALAETTİN ŞAHİN (Sinop) — Biz yapmadan 
bulduk ama. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne buldunuz canım, vatandaş ne nadas ede
bildi, ne gübre atabildi toprağına. Madem yapmadan 
buldunuz neye hükümet olmaya devam etmediniz ca
nım? Neye etmediniz yani? Yapmadan falan bula
mazsınız. Gelin kaynak fikrini inkâr etmeyin. Kime 
ne verecekseniz? Bir yerden alacaksınız. Ve bunun 
yeri belli değilse, Merkez Bankası fonksiyonunu kay
bedip İktisadi Devlet Teşekküllerinin finans mües
sesesi haline getirilmiştir. Şekerin 20 liradan satılması 
iyi değil mi? İyi. (CHP sıralarından gürültüler, Baş
kanın tokmağı vurması) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şekerin 20 liradan satılması iyi değil mi? İyi. 
Şekeri 30 liraya çıkarmak acaba bir siyasi heyet için 
iyi bir şey mi? Değil. 

NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zeytinyağı 230 
lira oldu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hoşnutsuzluk yaratmaz mı? Yaratır. Biz aklı
mızı peynir ekmekle mi yedik, niye hoşnutsuzluk ya
ratalım? Niye muhabbetimizi kıralım? Neden 30 li
raya çıkardınız? Çünkü 20 liradan şeker satmak müm
kün değil de ondan. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Zam zu
lümdür diyordunuz. 

ERTOZ VAHİT SÖİÇMEZ (Trabzon) — Zam 
işkencedir diyordun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 20 liradan satmak mümkün değil de ondan. 
Çünkü 20 liradan şeker satmaya devam ettiğiniz za-
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man - Şeker Şirketinin 18 milyar zararı var - gele- I 
cek sene Şeker Şirketinin şeker üretebilmesi mümkün I 
değil. Dışardan tonuna 500 dolar verip şeker almak 
mecburiyetinde kalacaksınız. Nitekim 1980 senesin- I 
de, yani 1979'u 1980'e 'bağlayan senede Türkiye 250 
'bin ton şeker almakla karşı karşıyadır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Muhale
fette zam cinnettir d yordunuz. Bir cevap lütfeder 
misiniz halkın huzurunda buna? 

il. ETEM EZGÜ ı(Samsun) — Kes sesini lan. (AP 
sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 7 Mart 1974 tarihinde Sayın Ecevit «zamlar 
ibize miras kaldı» diyor. Peki biz, Kasım 1979'da 
zamları kendimiz mi icat ettik? Bizim Türkiye'yi 6 
ay, 8 ay, 10 ay idare etmemiz sonunda Türkiye bu I 
Ihesap bozukluğuna gelir - yani hesapları düzgün alı
rız bozarız - bunları yapmak mecburiyetinde kalır, 
o zaman bize sorarsınız. I 

©iz Türk lirasının değerini 47 lira olarak alma
dık, 70 lira olarak aldık. Dolar 70 lira. O da dola
rın düşmüş olmasına rağmen. Çünkü Türkiye'nin çe- ! 
şitli üretim tesislerine zaten dolar 100 lira ile 150 lira 
arasında rnaloluyor. 

BURHAN ECEMİİŞ (Niğde) — Doları 150 lira
ya mı çıkardınız? I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 100 lira ile 150 liraya mal oluyor. Şimdi biz 
bunu 70 liraya ve daha aşağıya indireceğiz; kavga 
budur. I 

•7 Mart 1974 tarihinde Sayın Ecevit «Zamlar bize 
miras kaldı» diyor. Ben onu takiben zamlar bize mi- I 
ras kaldı demek istemiyorum, ama bizim herhalde I 
30 - 40 gün Türkiye'nin idaresinde Türkiye'de şe
keri 20 liradan 30 liraya, gübreyi 1 liradan 5 liraya 
çıkaracak hale getirmemiz mümkün değildir. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bu milletin kade- I 
rina elinde tutan heyet, siyasi olarak, milletin temsil
cileri olarak gelin, burada olmazsa bile dilinizle ik- I 
farınızı da istemiyorum, kalbinizle tasdikinizi de is- I 
temiyorum, ama elinizi şakağınıza koyun, akşam dü- I 
şünün, biz gittik hükümet olarak, başka bir hükümet 
geldi, ne yapacak bu 351 milyar lirayı? I 

351 milyar lira zararla biz gelmedik, zararı biz 
orada bulduk. Binaenaleyh, bu 351 milyar liranın 
karşılanması lazım. Sıfıra sıfırdır; yani vatandaştan, I 
günlük hayatından bir şey alıyoruz da onu başka bir 
yere falan veriyor değiliz. Bütün bunların, vergiler 
dahil, hâsıl ettiği nema ile masraf eşittir. I 
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Değerli milletvekilleri, şimdi Sayın Erbakan 27 
Şubat 1974 tarihli beyanatında «Yapılan iş piyasada
ki fiyatları tescil etmektir. Alınan zam (kararları ce
saretle, çekinmeden, ekonomik şartların bir gereği 
olarak alınmıştır. Ücretlerin zamların önünde gitme
si için 'hükümetimiz çaba harcayacaktır. Zam karar
ları alınmazsa yanlış hareket edilmiş olacaktır. Zam 
kararları alınmazsa yatırımlar azalacak, işsizlik arta
cak, kaçakçılık teşvik edilmiş olacak, aracıların hak
sız kazanç elde etmelerine göz yumulmuş olacaktır» 
diyor. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Şimdi de başka 
şey söylüyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi başka şey söylüyor, başka. (Gülüşmeler) 

Bakınız, 1 Ağustos 1974 tarihinde 64 kuruşluk 
gübreyi 192 kuruşa siz çıkardınız. 64 kuruşluk gübre 
192 kuruş. Üç mıisli. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kimler çı
kardı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — O gün öyle. Ama biz 1975 senesinin Nisanın
da hükümet olduk, bunu ldO kuruşa indirdik. (CHP 
sıralarından |«Niye indirdiniz» sesleri) O günkü Tür
kiye'nin hesabı buna müsaitti. O günkü hesap mü
saitti. Bugünkü hesap müsait değildir. Türkiye'de ve 
o günkü 110 kuruşla, bugünkü 110 kuruş aynı para 
değildir. Sizin bıraktığınız yerdeki, gübrenin 19i2 ku
ruş olduğu yerdeki 192 kuruşla, bugünkü 192 kuruş 
aynı para değildir. O günkü 192 kuruş bugünkü 6 - 7 
liradır. Bakınız bizim 75 kuruşa bıraktığımız gübreyi 
siz 225 kuruşa çıkardınız. Bizim 120 kuruşa bıraktı
ğımız gübreyi siz 360 kuruşa bıraktınız, biz geldik 
'bunları indirdik. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Niye in
dirdiniz? Merkez Bankası fonları yok mu idi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hesap müsait değildi. Hesap kitap anlamıyor 
musunuz hesap müsait değildi. 

Değerli .milletvekilleri, herhalde, bir heyeti siyasi 
olarak bizim kendi bindiğimiz dalı keseceğimizi kim
se düşünemez. Yani siz zannediyor musunuz ki biz 
vatandaşı incitelim diye bu kararları aldık. Bu ola
mayacağına göre, vatandaşı bize rey veren, bizi bu
ralara gönderen, hukukunu koruduğumuz milyonlar, 
o milyonlar dururken biz başka hiçbir şey düşünme
yiz. Düşünmedik de bu zamana kadar zaten. Ve as
lında, aslında gübreyi devlet alıyor, vatandaşa satı
yor. Her kilo gübrede beş lira zarara, her kilo amon-
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yum gübresinde, her kilo DAP gübresinde 8 lira za
rara devlet yine katlanıyor. 

'NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ya benzin?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Değerli milletvekilleri, benzin... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir zaman

lar 5 lira idi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ... evet o zaman öyleydi. (CHP sıralarından 
gülüşmeler) Öyle kahkahayla gülünecek falan bir 
şey yok. (CHP sıralarından gülüşmeler) O zaman, ba
kınız ben size söyleyeyim, sizin benzini 12 liraya çı
kardığınız zaman benzinin maliyeti 6 lira idi, bugün 
benzinin maliyeti 25 liradan aşağı değil, mazotun ma
liyeti de 22 liradan aşağı değil. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Zam yap zam, ça
re bu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu eldeki fiyatlarla dahi, akaryakıt fonu mazot 
ve gazyağında zarar eder. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Allah millete ko
laylık versin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ıBiz milletimizin önüne bir sağlam hesap koy
duk. Devletin hesabı sağlamsa millet rahat eder. Mil
letimiz fedakârlıktan kaçınmaz. Millete para basmak 
suretiyle ve milletin yoklukların içerisine sürüklenme
sini sağlamak suretiyle iyilik falan yapmış olmazsı
nız. 

Değerli milletvekilleri, 22 ay bu Türkiye, sizi gör
dü. Türkiye'ye vereceğiniz bir şeyiniz olmadığını gör
dü. Türkiye'ye vereceğiniz bir şey vardı da niye ver
mediniz?.. Türkiye'yi 'bu hale getirdiniz, bırakıp git
tiniz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Zamları savunmak 
zor, Allah kolaylık versin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Biz zam savunmuyoruz, biz Türkiye'nin hesa
bını savunuyoruz. Hangi manaya alırsanız alın, her 
yerde sizinle karşılaşmaya da hazırız, her yerde. Her 
yerde karşılaşmaya hazırız. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Zamların savu
nulacak yeri mi var zaten... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne yapacaksınız, ya bu malları Türkiye'de 'bu
lunduracaksınız, vatandaş bunları kullanacak, ya da 
bulunduramayacaksınız. Hangisini tercih «diyorsu
nuz?... 

I ALTAN TUNA (Çanakkale) — Zamlardan son-
I ra mallar çıktı meydana. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — Cumhuriyet Halk Partisi durur durur, devlet 
I ve demokrasi kuruculuğundan bahseder. Aslına ba

karsanız bu beyan da doğru değildir. Devleti Cum-
I huriyet Halk 'Partisi kurmuş değildir, Devlet Cumhu-
I riyet Halk Partisini kurmuştur ve bütün milletin yap-
I tığı bir İstiklâl Savaşını, bir Kurtuluş Harbini ve bü

tün milletin malı olan Türkiye'nin büyüklerini ken-
I dinize malederek bir yere varamazsınız. Bir yere va-
j racaksanız kendi kabiliyetiniz sayesinde varın. Sı'kış-
I tığınız zaman Atatürk'e sığınırsınız; ama «Komünizm 
I her görüldüğü yerde ezilecektir» diyen de Atatürk; 

onu da diyen Atatürk. (AP sıralarından «Bravo» ses-
I leri, alkışlar) 

VELİ YILDIZ (İçel) — Biz de ezeriz, karşı mı 
I çıkıyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın Ecevit geliyor, (tabir kendisinin, çünkü 
başka bir şey kullansam benim Türkçem değil der), 
«O kadar iyi koşullu borç erteledik» diyor. 1980 ve 

I 1983 arasında Türkiye'nin ödenmesi lazım gelen borç-
I lan 10 milyar dolar civarında. Ama güzel ertelemiş-
I 1er borçları. Türkiye yeniden bir borç ertelemesiyle 
I karşı karşıyadır. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — O ka-
I dar çok borç bırakmışsınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — 12,5 milyar bıraktık, karşılığında da eser bı-
I raktık. 100 milyar sarf etseniz yine yapamazsınız. 

İkide bir geliyor Sayın Ecevit, enerji politdkasın-
J dan bahsediyor. Evvela şunu söyleyelim... 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Barajlar kralı... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — Şimdi o krallık işine girmeyin, mahcup olur-
I sunuz. 

Türkiye'de 1950'de sadece 789 milyon kilovat/saat 
I elektrik üretiliyordu, bunun |% 96'sını termik kay

naklardan, 4'ünü sulardan üretiyordu Türkiye. 1979' 
da Türkiye 25 milyar kilovat/saat elektrik üretti ve 
bunun % 44'ünü sulardan ve % 56'sını termik kay
naklardan üretti. Bu kendiliğinden mi oldu? Bu kenj 

I diliğinden mi oldu? Yapa, yapa, yapa ki, onun ta
banında da 1963 yılı vardır. Bir Ambarlı Santralı 
600 bin kilovattık. O zaman mazot çok ucuzdu, fuel -

I oil çok ucuzdu. Bir ekonomi meselesiydi, çarçabuk 
yapılabiliyoırdu. Aslında, keşke 'bugün de dolar olsa, 

I yine akaryakıt alabilseniz de o santrallan eksiksiz 
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çalıştırabilseniz. Çünkü, geçen sene de söyledim, da
ha 2 ay evvel de söyledim, 1 kilovat/saat elektrik size 
5 liraya maloluyor, hangi kaynaktan üretseniz 5 lira
ya maloluyor, ama 1 kilovat/saat elektriğin yokluğu 
ibügün 200 - 250 lira Türkiye'ye zarar veriyor. Keşke 
olsa da 4 lira mı, 5 lira mı diye bunun peşine düşme-
sek. 

Sayın Ecevit; «Bizim başladığımız kömür sant-
rallan» diyor. Sizin başladığınız bir tek kömür sant
ralı yoktur, bir tek yoktur, bir tek. Bir tane yoktur, 
bir tane. (AIP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yatağan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Yatağan... 1977 Programına bakın, 1976 Prog
ramına bakın; 1977 yılında Yatağan'ın bütün trübün-
leri, jeneratörleri satın alınmıştır, Polonya Kredisi ile. 
Yaptığınız bir tek şey yoktur, yapmadığınız vardır. 
O nedir biliyor musunuz? Eğer iki sene 'Elbistan - Af
şin Projesinde güvenliği sağlasaydınız, 750 milyon 
dolarlık bizim bırakıp gittiğimiz krediyi (biz sipariş
lerini de vermiştik) doğru dürüst kullansa idiniz ve 
Elbistan Santralı Eylül 1979'da işletmeye girse idi, 
Türkiye bugün elektrik sıkıntısı içinde olmazdı. Tür
kiye'yi elektriksiz bırakan sizsiniz, sizin hükümetiniz-
dir. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Keban'ın trübün-
leri ne oldu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Keban'ın trübünlerini biz sipariş ettik gittik. 
Keban'ın trübünlerini iki senede koysaydınız. 

1979 senesinin Eylülüne kadar transfer yok. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sonra niye 

çalıştı Kdban? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Çalışır tabii, niye çalışmasın? O günün ihtiya
cı o kadar. Elektrik santralları öyle yapılır, dünyanın 
her tarafında öyle yapılır. 

Sayın Ecevit, beni kötülemek için filme bile sı
ğındı geçen hafta gördüğü filme. Ne kadar acze düş
müş anlayın. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayıfn Erbakan, buraya geldi, eliyle göstererek 
«Ey ahali duyduk duymadık demleyin, balkın bu pa
ralarla yüzme havuzu yapıyorlar Yozgat'ta» dedi. 
Tahkik ettim Yozgat'ta yüzme havuzu falan yok. Ne 
yapan var, nie yaptıran var, ne yapılmışı var. Bari aha
liye gösterdiği o fotoğrafı verse de bana, ben onun 
nerede olduğunu arayıp bulsam. (Gülüşmeler, AP sıra
larından alkışlar) 
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Değerli mffietvelklleri, Türkiye'yi rahatsız edenler 
var. Balkın bu rahatsız ödemlerin içinde halik var mı? 
Halk yokitur Türkiye'yi rahatsız edenlerin içerisinde. 
Türkiye'yi rahatsız edenlerin içerisinddkiferin çoğu 
eğitim müe&sâseleriidiır, eğitim müesseselerimde görev
lidirler, zihni yıkanmaya çalışılan gencecik yavrula-
rımızdır, çocuMarurnizdır ve bu Türkiye'yi rahaltsız 
edenlerin çok büyük bir kısmı Devletten para aflan-
lardır. Türlkiiye'nıiın sıkıntısı budur. Ne çalkantısından 
bahsediyorsunuz siz? Türkiye'yi rahaltsız edenler var 
ve halk ydk Türkiye'yi rahatsız edenler arasında. 

Sayın Ecevit, bir Güney Afrika modeli tutturmuş 
gidiyor. (CHP sıralarından «Güney Amerika modeli» 
sesüeri) Bu Güney Arfilka modeli... (CHP sıralarından 
Güney Amerika modeli» sesleri) Güney Amerika mı? 
Öyle olsun, Güniey Amerika oteun. Bakınız ne diyor? 
«Bütün bunların sonucu ne olacaktır? Bunların sonu
cunda, AP İktidarının uygulayacağı bu planla (Yani 
İkinci Beş Yıülılk Plan o) Türkiye korkarım ki kısa za
manda bir Güney Amerika ülkesine benzeyecektir.» 
Tarih: 28 . 6 . 1967. Bu Güney Amerika Sayın Ece-
vilt'in zihnine iyi yer etmiş, çok iyi yer etmiş ki, 13 
'sene evvel de bu Güney Amerika korkusunun içeri
sinde. Nedir bu Güney Amerika? Biz ne yapmişıız da 
Güney Amerika modeline gidiyormuşuz? Biz Türki
ye'ye döviz bulursak, biz Türkiye'ye maızot bulursak, 
biz Türkiye'ye ilaç bulursak Güney Amerika mı olu
ruz? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Onu bulamayanlar 
olursa? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Biz döviz bulmaya çalışıyoruz, Türkiye'nin ühraca-
tmı artırmaya çalışıyoruz, Türkiye'yi yokluklardan kur
tarmaya çalışıyoruz, Türkiye'de yaltırıım fdlç ölmüş, 
yatırım hamlesini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. 
Eğer bütün bunlar alayül&lâ ise bunlara lüzum yok 
yapmaya. Bunları yaptığımız zaman Güney Amerika 
modeline mi gireriz? 

SELÂMÎ GÜRGÜÇ (Aydın) — 12 Mart; döne
mine gireriz, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yok öyle şey, hiçbir yere gitmezsin; bunu yap-
ımaldığınız takdirde 3 ay sonra Türkiye'de bu günleri 
ararsınız. Yapılan iş odur ve bunun siyasi sorumlulu
ğunu biz aDdik üstümüze. Sizin cesaret ödemediğimiz 
işi biz yaptık. Çünkü Türkiye bunu istiyordu. Sizin 
reçetenizle Türkiye'nin nereye geldiği beli. Şimdi 'ba
ğırmaya çağırmaya hacet ydk, «Biz sosyalistiz, kapi-
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talistiz....» Biz ne sosyalistiz, ne fcaipilta&feiz; biz Tür- I 
kiye şartlarının gerektirdiği işleri yaparız, aklın icalbı 
ne ise onu yaparız. Büyük Atatürk'ün gösterdiği isti
kameti: «Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çı'kı- I 
nız.» Bunun gereği ne ise Türkiye şartlarımda düşü
nürüz taşınınız, Türkiye'nin imkânlarını, ibJüilyaçları 
karşısında en iyi kullanırız, Jştıe aklın yolu buldur, biz I 
bunu yaparız. Ne sosyalist olmaya, nıe kapitalist ol- I 
maya hacet yoktur. Ne olmak lazımdır? Sadece akıllı 
oümak lazımdır, Türkiye'nin kaynaklarını akıllı bir 
biçimde kullanmak lazımdır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

•Değerli milletvekilleri, ülke sizden ne bekler? As- I 
lırida buraya gelip Cumhuriyet Ha'lk Partisi adına ko
nuşma yapan Sayın Ecevit, kendisimi bir zamanlar 
«Umut» ilan etmişti, eltfcirmişti. Şimdi uimult biltlti, şim
di yeniden bu-umudun dirilmesi mümkün değldir. 
Çünkü eseri orta yerde. Bu eser bizim değil, bu eser 
sizin, biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Mili Selamet Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Profesör Erbakan (Gülüşmeler) bu
raya gelip birçok şeyler söyledi. Bunlların hepsine ce
vap vermek isterdim, fakat vaktim yok, yani vakit da
raldı. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — İşinize gelmedi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — tşimize gelir, gelir, hiç merak etmeyin. I 

Balkınız, biz bir görev yapıyoruz, bu görevi canla 
başla yapmaya çalışıyoruz, bizim için, biz sandalye 
meczubu falan değiliz, 2 gün fazla hükümet olalım; I 
bunların peşinde falan değiliz. Biz sadece Türkiye^yi 
içine düştüğü bu büyük beladan anarşiden, enflasyon
dan ve içine düştüğü bu sıkıntılardan kurtaralım diye 
uğraşıyoruz. I 

Onun içimdir ki, bizi hiç kimse, 80 gün içerisinde 
biz bu ciddi tedbirleri alan bir Hükümet olarak hiç 
kimse Hükümetli mecbur falan görmesin. Ve biz düş
me korkulsu falan içimde değiliz, yaparız. Yapabildiği
miz kaldan ile yaparız, Cenabı Allanın verdiği bütün 
gücü Türkiye içlin kullanırız. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Sonra da ba
tarsın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ve yine inanıyoruz 'ki, yol doğrudur, neftice 
alınacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Erbalkan'ın sollerinin içerisinde yanlışlar 
var, eğriler var, saplantılar var; yanlış var, eğri var, 
saplantı var. Hal bu yani. Çünkü, «Batılın Göz Yaş- ( 
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lan» filmine dahil etlti ya bizi, binaenaleyh, «Batılın 
Göz Yaşları» filmimden çıkacak olan netice; «îşte, 
hadi bakalım AP, ne duruyorsun, cılk, bu yükün al
tına gir de senin de Halk Partisi gibi batıl olduğun gö
rülsün; onlar da bir şey yapamadı, sien de bir şey 
yapamadın...» Çıkar ağzındaki baklayı. Çıkardı Hoca 
ağzındaki baklayı bugün, «Ben varım» diyor. (Gü
lüşmeler) 

Şimdi, gayet tabiildir ki Sayın Erbalkan'ın, «Bu 
Hükümet; bir kurulsun, bunların da pamuğu pazara 
cılksın, ne oldukları görülsün, bunların da bir şey ya
pamayacağı görülsün, işte bumun için ben bu Hükü
meti destekliyorum» demedi mi başında? Dedi. Sayın 
Erbakan'ın buraya gelip, «Bu Hükümet iyi yapıyor» 
demesi mümkün değil. 

Binaenaleyh, söylediği şeylerin hareket noktası kö
tüleme olduğuna göre, söylediği şeyin hareket noktası 
kendi kenldini doğrulama olduğuna göre, bizim kendi
simden beklediğimiz tenkidi yapmıştır. Gayet 'tabiidir 
ki, içimde faydalanılacak olan kısımlar varsa faydala
nacağız. (Gülüşmeler) 

Sayın Erbalkan'ın bize biçmiş olduğu kader, uçu
rumdur. «Köşe» diyor ama, biraz sabırlı olursanız o 
köşeyi uçuruma doğru dönmeyeceğiz. O köşeyi ay
dınlığa doğru, selamete doğru döneceğiz. (AP sırala
rımdan alkışlar) 

Balkınız bizim uçuruma gitmemizle, ki, gayet açık 
söylüyorum, bizim uçuruma gitmemizle Türkiye kur
tulsa, bizim uçuruma gitmemizle Türkiye refaha ka-
vuşsa, Türkiye yokluklardan kurtulsa, Türkiye'de kan 
bitse, can feda. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

'Binaenaleyh, geliniz bugün bari, bugün bari Hü
kümetle Devleti, milleti birbirinden ayıralım. Geliniz, 
bu Hükümeti yıpratacağız diye Türkiye'yi daha çok 
ıstıraplara sürüklemeyelim. Geliniz, Türk Devletini 
daha çok zedelemeyelim. Geliniz Türk Milletime daha 
çok çile çektirmeyelim. 

Sayın Erbalkam buraya geliyor, diyor ki: «Kanun
lar sevk edecektiniz hiç birisini sevk etmediniz ve 
Halik Partisinin getirdiği kanunları benimsediniz.» 

Halk Partisinin getirdiği kanunlar dediği, anarşi 
mücadelesi kanunilarında biz daha önce üzerimde mu
tabık kaldık. Binaenaleyh, biz muhalefetken, «Tür
kiye'de kan dökülmesi karşısında alacağınız tedbirler, 
insan haklarını zedelemediği sürece açık bono» dedik 
bizden evvelki Hükümete. Tarih de Eylül 1978Idir, 
şahit de Sayın Ecevit'tir. 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hadi canım 
sende... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devam
la) — «Getirin, bunları destekleriz» diyen biziz, biz 
destekledik. 

ERTÖZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Vergi 
kanunları için ne dediniz, vergi kanunları için? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRBL (Devam
la) — Ve bu kanunlar 12 aya yakın takipsiz kaldı, 
12. ay sonra biz geld'ik didindik çırpındık.... 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — 12 ay gensoru 
verdiniz Sayın Başbakan. 

'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Siz M edişlerden kaçtınız gittiniz; Gensoruyla fa
lan alakası yok. 16 Haziran gün'ü 'bu Meclisin kürsü
sünden konuşan günün İçişleri Bakanı; «Bu kanun
ları çıkarıverin» diye yalvardığı halde siz, «Hadi gi
delim arkadaşlar» diye kaçtınız, gittiniz. ı(AP sırala
rından ıgüfoneler) Uyudu; yine biz geldik, ibu M'eclis-
lerden geçirilmesini şu veya bu 'biz sağladık. Ümit 
•ediyorum ki, Sah günü Cumhuriyet Senatosu topla
nır, bu kanunlara nihai şeklini verir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 5 dakikanız kaldı. 

İBAŞ1BAKAN SÜLEYMAN DEM İREL (Devamla) 
— Sadece Anayasanın 123 neti maddesindeki fevka
lade hallerle, Anayasanın 136 ncı maddesindeki Dev-
let Güvenlik Mahkeme'l'erİ kanunu hariç, Hükümet 
Programına ne k'oyduysak, anarşi ile ilgili 'bütün ted
birler, bütün kanun 'tasarıları Meclislere 'sevk edilmiş
tir. Bunlar için de ıbir büyük mutabakat arayacağımı 
söyledim. ıBunlar zaten bizim 100 günlük programı
mıza 'dah'il değildir. 

Değerli milletvekilleri, bütün mekteplerde din der
si vardır. Sayın Erbakan buraya geldi; «Biz İmam Ha
tip Okulu açtık..» Bunu yer yer vatan sathında söy
lüyor, 'birçok yerde söyledi. Burada da 'söyledi. Zap
ta geçsin: 

Acaba Sayın Erbakan ne zaman İmam Hatip Oku
lu açtı, ne zaman Dslam Enstitüsü açıtı? 

Ne zaman? Hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığı 
sizde olmadı ki? (AP 'sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) Hiçbir zaman olmadı ki. Buraya gelip gerine 
gerine, fabrika olduğu zaman sizin, (böyle koa
lisyon ortaklığı falan olmaz) ıfalbrika olduğu zaman 
sizin, başka bir bakanlığa ait imam hatip okulu açıldı
ğı zaman sizin. Geriye bir şey kalmıyor ki, arslan pa
yını alıyorsunuz. (Gülüşmeler) 

Ve, evet, biz Türkiye'de 500'e yakın imam hatip 
okulunu, 26 tanesini Demokrat Parti açmıştır, üst 
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tarafını, 500'e yakın imam hatip okulunun hemen 
hemen 450 tanesini biz açmışızdır. Ve 7 tane Yüksek 
islam Enstitüsünün 5'ni biz açmışızdır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Halk Parti
si hiç açmadı mı? 

'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEM İREL (Devamla) 
— Size de bıraktım bir parça, hisseniz kadar bıraktım. 
(Gülüşmeler). 

ıDeğerli milletvekilleri, «Çare bilen bir Allahın ku
lu varsa çıksın söylesin» dedim, Sayın Erbakan bura
ya geldi, «iBen varım» dedi. Ve dedi ki: Niye kapı 
k'apı dolaşıyorsunuz, niye kapı kapı dolaşıyorsunuz? 
E, nereden bulalım parayı? 1974 'senesinde zatiâliniz 
de büyük bir heyetle birtakım memleketlere gittiniz, 
onun adına niye «Kapı kapı dolaşmak» demiyorsun. 
Ondan sonra çeşitli memleketlere, beraber hükümet 
iken yine arkadaşlarımızı gönderdik, buna niye «Kapı 
kapı» demiyorsun? 

Türkiye için çare söyle diyoruz, Sayın Erbakan di
yor ki: «Türkiye kendi imkânlarıyla kalkınmalıdır.» 
Çok güzel bu. Acaba kendi imkânlarıyla Türkiye' 
riin kalkınması mümkün de, Türkiye gidip orada bu
rada avuç mu açıyor? ıBunun mantıkla bağdaşır bir 
tarafı yok. Türkiye demek ki, kendi imkânlarıyla 
ka'lkınamıyor da, onun İçin dış memleketlere gidip pa
ra arıyor. Türkiye plansız programsız bir memleket 
değil. Sayın Ecevit gerçi bu bütçenin planla, prog
ramla alakası yoktur, diyor, ama esasen kendisi 
% 20 civarında enflasyon -farz edip Dördüncü Beş 
Yillıfc Planda % 100'e 'enflasyonu çıkardıktan sonra, 
plan - program falan çoktan büyük sıkıntıların içine 
kendisi tarafından itildi. 

Şimdi Sayın Erbakan diyor ki; «Kendi kaynak
larımızla kalkmalım.» E, hadi bakalım; ayda 250 
milyon dolarlık petrol alacağız; ver 250 milyon do
ları. Ondan sonra ayda 10 milyon dolarlık ilaç ala
cağız, ver 10 milyon doları. Kendi kaynaklarımız 
var da, kullanmıyor muyuz? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Erbakan bu
lur, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEIMİREL (Devamla) 
— Nereden bulur canım, nereden bulur? Daha bakırı 
altın yapan kimse çıkmadı dünyada. Bakınız bunlar 
yanıltıcıdır Ve biz bir beynelmilel camianın üyesiyiz; 
İMF kuşkusu altına, bilmem AET bilmem nesine 
girmeye falan hacet yok bu fobilere. Bir beynelmi
lel dayanışmanın içerisindedir. Türkiye; ihdependan-
ce ile inferdeperidance'ı birbirine karıştırmamak la
zım. İstiklal başka iştir, dayanışma başka iştir. Daya-
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nışma içinde olmayan ülke mi var bugün? İstiklalle- I 
rin'i m!i kaybediyorlar? O dayanışm.ayı yürütmek bir I 
sanata bağlıdır, 

Geliniz, Türkiye İMİF'n'in üyesidir ve bizim aldı- I 
ğımız tedbirltefin İME ile falan bir alakası yok. Biz 
Türkiye şunun için bu tedbirleri almalıdır dedik, I 
çıktık orta yere. Biz gayri milli reçetelerin falan pe- I 
sinde değiliz. Kimse bize bir şey dikte etmiş, onu 
yaipmuş falan 'değiliz, gayet açık söylüyorum. Beş I 
yıllık plan yapacaksınız, beş yıllık planınızda 15 mil
yar dolar dışarıdan para tedarik edilmesini zaruret I 
halinde göreceksiniz, bu Meclislerden bunu geçire- I 
çekisiniz, sonra para aramaya gelindiği zaman niye ka- I 
pı kapı dolaşıyorsunuz diyeceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, şunu biliniz ki, bizim 
idaremizde, biz hükümetsek veya değilsek; hükü
metsek Adalet Partisi Hükümeti veya Koalisyon Hü- I 
kümeti olarak veya 'değilsek Adalet Partisi olarak biz I 
'dış ülkelere siyasi tavizler vererek para tedarikinin 
karşısındayız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al- I 
kuşlar) para bir ticaret rnetaidır bugün. Verecek, z'a- I 
manırida alacak; zaten alacağını bilmese vermez. I 

Bir taraftan diyoruz ki, Türkiye'nin bu kadar bü
yük kaynakları var. Sayın Erbakan diyor ki, maden
leri kazalım. Neyle kazacağız madenleri? O nun için 
de para lazım. Ne zaman kazacağız? Ne kadar çıka- I 
rıp, kime satacağız? Bana para bugün lazım, bana 
mazot bugün lazım; yarın değil, yarından sonra de- I 
ğil. Türkiye, bir fevkalade halin içinden çıkmaya ça
lışıyor. Türkiye'de, açıklıkla söyleyeyim, Sayın Er-
bakan'ın burada gelip, anarşinin karşısında kesin va- I 
ziyet almasını isterdim. I 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, süreniz doldu 
efendim, 

BAŞBAKAN ŞULEYİM AN DEMİREL (Devamla) 
— Bağlayacağım. İzmir'de olan olayları dahi Saym 
Erbakan bize ciro 'ötmeye kalktı; günahtır. İzmir'de 
cami dahi işgal edilmiştir, cami; vicdana sığmaz yap- I 
tığı iş. !(AP sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, orta yerde laf yok, hesap 
var, hesap. Biz ekonomiyi felç halinde devraldık. Bu
nu canlandırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız da budur. 
1970rde yaptığımız iş Türkiye'yi buraya kadar geti
rebilmiştir. Eğer Türk ekonomisi 1970'de koyduğu
muz disiplin içinde gitseydi, Türkiye bugün rehabi-
lite noktasına ulaşmıştı. Size gayet açıklıkla şunu soy- I 
lemek isterim, bütün 'Milletime bunu söylemek iste- I 
rim. Türkiye ihtiyaçlarını karşılayacak kadar, döviz I 
istihsal edinceye kadar, ihtiyaçlarını karşılayacak ka- | 
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dar, dışarıya mal satıncaya kadar, ihtiyaçlarını kar
şılayacak kadar dışarıya hizmet satıncaya kadar, 
Türkiye dışarıdan döviz bulamadığı takdirde, bu sı
kıntıların içine düşer. Şimdi şunu söyleyeyim; biz 
bu programı yapmadan evvel, kimseyle bir angaj
mana girmiş değiliz. Yaptıktan sonra (acil 1 milyar 
dolar; Merkez Bankamıza 400 milyon doları gelmiş
tir, 600 milyon doları da çok kısa zamanda elimize 
geçecektir) borç tecilleri yeni baştan müzakere edile
cektir ve Türkiye Dünya Bankasından, başka kay
naklardan fevkalade güzel imkânlar bulmuştur. Bu 
imkânların çok kısa zamanda realize olacağını ümit 
ediyoruz ve Türkiye'nin bugünkü 'sıkıntıların içerisin
den çıkacağını, Merkez Bankasının yeniden işler ha
le geleceğini, Hazinesinin yeniden işler hale gelece
ğini umuyoruz, bunu getireceğiz. Gayet açıklıkla 
söylüyorum. Millet Meclisinin değerli üyelerinden ri
cam şudur: Geliniz Devletin büyük dengesini hep 
beraber koruyalım. 'Bir yere bir şey mi verilecek, ve
rdim. Yalnız, onu Merkez Bankasından alıp verme
yelim. Merkez Bankasına alıp vermeyelim onu. Çün
kü Merkez Bankasına verip aldığımız her lira borç 
paradır, değeri olmayan paradır. 

Sayın Erbakan bu bütçeyi küçük buluyor. Bu büt
çeyi daha büyük yapmak mümkündü de yapmadık 
mı? İşte Devletin geliri bu kadar. Bundan daha bü
yük bütçe yapmaya kalktığınız takdirde, söndürme
ye çalıştığınız enflasyonun içine boğazınıza kadar gi
dersiniz. Türkiye bu enflasyon belasını, bu pahalılaş
ma belâsını durdurmaya mecbur. Ve bu da, söylü
yorum, gayri 'siyasi bir meseledir. Tartışınız ve bu
nun ilmi, akademik, fenni, teknik ve ekonomik yol
ları vardır; o yollara başvurulmuştur. O yollardan 
başka bir yol yoktur. 

Şimdi ben, «Çareyi bilen bir Allanın kulu var 
mı» dedim; Sayın Erbakan buraya geldi, bir Alla-
hın kulu olarak çıktı, neyi gösterdi? Bana göre çare
yi bilmediğini gösterdi. Çünkü, nasıl çıkacak Türkiye 
bu gibi işlerin içinden? Üç tan'e tavsiyede bulunu
yor. «Kendi gücüyle kalkınsın Türkiye» diyor. Tür
kiye kendi gücüyle kalkınabiliyor da kalkınmıyor 
mu? Yani kendi paramızı bir yere koyduk da, şura
ya bir yere, para aramaya mı gittik? Yetmiyor ki 
kendi gücü kalkınmaya.. Onun için gidiyor. İki ter
cihten birini Türkiye yapmıştır: Ya, 2 000 yılında 
Türkiye'nin ilk 15 dünya devleti arasına girmesi için 
çırpınaeaksınız, ya 2 000 yıl sonra.. Eğer 2 000 yı
lında Türkiye'nin 15 devlet arasına girmesini istiyor
sanız yapacağınız İş, elinize geçen bütün kaynakları 
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memleketin faideli istikametinde kullanacaksınız, 
memleketin menfaati istikametinde kullanacaksınız 
ve başka çıkış yolu 'da yoktur. 

IBAŞKAN — Sayın Başbakan, süreniz üç dakika 
geçti. 

BAŞBAKAN ıSÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bağlıyorum. 

İkinci tavsiyesi, tlMF'yİ kovalayalım. IMF'yİ ko
valamanın çare olduğuna kani 'değilim ben. IMF'yi 
siz kovalayacak değillsiniz, IMF'den çıkalım demek
tir o. ıB'iz IMF'nin kurucuları araisındayız ve oradan 
çıkalım demektir o. tMGF size para veriyor, siz ona 
bir şey vermiyorsunuz ki?.. Şartlarını martlarını ka
bul vetmeyin efendim, etmeyin; siz, «Edin» diyen de 
yok. 

Ve üçüncü tavsiye olarak da, terleyeceğiz diyor. 
Terleyeceğiz. Eğer kendi gücümüzle IMF ile, IMF'yi 
kovalamakla, terlemekle Türkiye'nin meselesi 'hal 
olacaksa buna diyecek ıbir şey yok. 

ıSayın Erbakan toparlıyor, diyor k'i; «Ekonomide 
çare perdeyi yırtmaktır» yırttık bakalım perdeyi; ar
kasında mazot var mı, arkasında dolar var mı, arka
sında ilaç var mı, arkasında hammadde var mı, arka
sında fuel-oil var mı, arkasında yedek parça var mı, 
arka)sında ağır sanayi yatırımları için dışarıdan alı
nacak yatırım malları var mı? 

Değerli milletvekilleri, işte böylece Sayın Erba-
kan'ın Allah'ın kulu olduğu ortaya çıkmıştır, onda 
şüphe yok ama, çareyi bilmediği de ortaya çıkmış
tır. 

Sayın Ecevit'ten ise ve onun kadrosundan ise, 
Türkiye'nin beklediği hir şey yoktur. Çünkü bekledi
ği bir şey olsaydı Türkiye'nin veya bu beylerin Tür
kiye'ye vereceği bir »şeyi olsaydı, 660 gün zarfında 
verirlerdi ve 14 Ek'im seçimlerinde reylerini % 43' 
den yahut 42'den 29'a indirip 16 Ekim günü «Hükü
meti Adalet Partisi kursun» deyip bizim üstümüze bu 
işleri bırakıp gitmezlerdi. 

Cenabı Allah, milletimize, memleketimize kolay
lıklar ihsan etsin, milletimize memleketimize selamet 
ihsan etsin. Cenabı Allah'tan diliyorum ki Türkiye, 
içinde bulunduğu bu sıkıntılardan çıkacaktır. Hepi
nize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
'sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iBaşhakan. 
Şahısları adına Sayın Mehmet Çatalbaş. 
RAHMİ KUMAŞ (Tralbzon) — Sayın Başkan, 

soru sorma hakkımız var. 

BAŞKAN — iSayın Kumaş, ibir soru sormak iste
ğinize ait ibir önerge var, yalnız bütçeler üzerinde, 
tümü üzerinde soru sorma müessesesi yok. 

•RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Tümü üzerinde 
78Me yapılmış, daha önce yapılmış. 

BASAN AKSAY (Adana) — Gruplara sataşma
lardan dolayı, grupların bitiminden sonra mı söz ve
receksiniz? 

ıBAŞjKAN — Vereceğim efendim, hundan son
ra. 

Lehinde Sayın Çatallbaş, buyurun. 
Görüşme isüreniz '20 dakikadır. 

MEHMET ÇATAUBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan evvel bir iki konuyu 
arz etmek istiyorum. Birisi iSayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Ecevit'in bugün siyasi tarihin
de ikinci kez yaptığı en talihsiz konuşmayı vurgula
mak İstiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çatallbaş, zatı âlinize lehinde 
söz verdim, lütfen o hudutlar İçinde kalınız. 

MEHMET ÇATAUBAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, 

'Bir de çiftçilikten bahsettiler, tarlayı tanımazlar, 
yaz gübresi % 25'tir ve gübreler hazırdır inşallah 
tarlalara gidecektir ve bütün yaz ekinleri ilkbahar 
ekinleri ekilecektir. 

Şimdi, 1980 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Bütçe Kar
ma Komisyonunun değerli ve verimli çalışmaları, 
Cumhuriyet Senatomuzun özenli ve değerli incele
melerinden geçerek Millet Meclisine gelmiş «bulun
maktadır. Cumhuriyet Senatosunun, Bütçe Karma 
Komisyonunun muhterem Başkan ve üyelerine içten
likle şükranlarımı sunuyorum. 1980 Mali Yılı Bütçe
sinin aziz milletimize ve ülkemize huzur, refah, gü
ven, harış ve sevgi getirmesini Cenabı Haktan niyaz ' 
ediyorum. 

'Bu tasarı Türk ekonomisi ve özlemini çektiğimiz 
sağlıklı ibir kalkınma ortamının yeniden doğmasına, 
adalet, tasarruf, muayyeniyet, istikrar ve açıklık il
kelerine Ibağlı, ülkenin atalete terk edilmiş tüm çalış
ma hayatına aktivite getiren, yatırımların gerçekleş
tirilmesini, üretimin artırılmasını ve ekonomik hak-
kınma hızının yeniden büyüyen Türkiye hedeflerine 
yakışır bir düzeye kavuşturulmasını sağlayacağından 
mutluluk duymaktayım, 
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Sayın milletvekilleri, Yüce Meclislere sunulan 
19*80 Mali Yılı Bütçe Talsarnsı Hükümetimiz Progra
mındaki ilkeler doğrultusunda, inandırıcı, güvenilir 
ve hükümetimizin temel görüş Ve 'düşüncesini temsil 
eden, birlik ve beraberlik r>inde ülkenin bugün kar< 
ısısında bulunduğu ağır sr/unları; ciddi, tutarlı ve ya
pıcı olarak ve saygır politika hedeflerini ihata et
mekte; yurtta sulh, cihanda sulh ve barışı yeniden 
simgelemektedir. 

Geçen senek'i bütçede para arzı 19751de % 31, 
1976'da % 27, 1977'de % 30; emisyonların artışı 
1975'de •% *4, 1976'da .% 26, 1977'de % 49'dur. 

Merkez Bankası kredileri 1975'te % 19, 19761da 
% 76, 1977'de % »İldir, 

Para arzı bir evvelki dönemde, yani bizim bırak
tığımız büçtede 210 milyar 600 milyon; emisyon 77 
milyar 9 milyon. Merkez Bankası Kredileri 189 mil
yar 7 milyon iken, 12 Kasım 1979'da para arzı 424 
milyar ve artış oranı % 101, emisyon 160 milyar 
800 milyon, artış oranı ,% ,1114, Merkez Bankası 
'kredileri 341 milyar olmak üzere artış oranı da 
% 79,9'dur. 

Devrin Maliye Bakanı Sayın Müezzinoğlu; pet
rol sorunu, sanayi ve tarımın önemli girdileri, turizm 
gelirlerindeki dalgalanmalar, yeni kurulan Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin ve kamu yararına çalışan İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin kaynak oluşturması 
yönünden, bu rakamlar karşısında şöyle diyordu. 
Dış ticaret ve ödemeler dengesindeki açıklardan ba
hisle, «IBu rakamlar, ekonominin enflasyonla nasıl fi
nanse edildiğini göstermektedir» Şimdi «ski Maliye 
Bakanına 'soruyorum. 22 ay sonra, yalnız 12 Kasım 
1979 itibariyle para arzı 210 milyar 600 milyondan 
424 milyara (artış oranı % 101), emisyon hacminde
ki artış 77,9 miyardan 160, 8 milyara (artış oranı 
% 114), Merkez Barikası kredileri 189,7 milyardan 
341 milyara yükselmiş (artış oranı % 79,9). Buna 
karşı ekonomi, kaynak üreten değil kaynak tüketen 
ve olumsuz sonuçlar gösteren bir noktaya getirilmiş, 
bunun sonucu da enflasyon canavarı ülkeyi kasıp 
kavurmaya, milleti canından bezdirmeye başlamıştır. 

Sayın Milletvekilleri, bilindiği gibi ekonomi il
minin kesin kuralları vardır. Bu kurallara göre sağ
lıklı önlemler alan ve ekonomisi büyüyen; nüfusu 
bugünkü tempoda artan ve her yıl 2,5-3 milyon va
tandaşına iş bulmak zorunda olan ülkemizde yatı
rımların gerçekleşme oranının düşmesini, mal ve hiz
metler üretiminin azalmasını, kalkınma hızının 3 ve
ya diğer bir .ölçüde sıfır olduğunu açıklama ile bu 
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hesabının nasıl izah edilebileceğinin sayın Maliye 
'Bakanı tarafından açıklanması gerekmektedir. 

Kalkınma hızı 1974'te ı% 7,4, 1975'te % 8, 
1976*da ı% 7,7; yatırımların gerçekleşme oram 1974' 
te % 85,5,' 1975'te ,% 94, 1976'da % 95, 1977'de 
ı% 93,8. Buna karşın 1978 - 1979 Cumhuriyet Halk 
Partisi döneminde kalkınma hızı >% 3, bundan nüfus 
artışını düşersen sıfır. Yatırımların gerçekleşme ora
nı ı% 49, üretim % 45 ve 50'dir. 

Ekonomide rakamlar büyürken, demin saydığım 
rakamlar büyürken onların hâsılası olan kalkınma 
hızı, yatırımların gerçekleşme oranı ve üretimin de 
büyümesi gerekirken, maalesef bunun tersi olmuştur. 

Bu durum muvacehesinde Sayın Ecevit Hüküme
ti, ekonomide ne kadar yansız ve etkin önlem al
mışsa bunların hepsi yanlıştır. İktisat kaidelerine ters 
ve milli bünyemize zararlı, Anayasadaki karma eko
nomi ve kalkınma modelimizle ilgisi olmayan bir ön
lemler paketi. Bu önlem Türk ekonomisini büyük 
bir kaosun içine itmiş, konjonktürel deprasyonu bo
ğum noktasına getirmiştir. Buna ilâveten Sayın Ece
vit Hükümeti, Sayın Demirel Hükümetine dünyada 
gıda mallarım satın almayan 156 ülke içinde 7 ülke
den biri olmamıza rağmen, Türk köylüsünün ve onun 
temsilcilerinin rızasını almadan tahıl üretiminin rehin 
edilmesini, KİT'lerin ekonomik derdi olan sevk ve 
yönetiminde, becerikli, yetenekli kişiler görevlerinden 
uzaklaştırılmış, toplu s özleşmeler deki çelişkiler dü
zenlenmemiş, taban fiyatı, destekleme alımları uygu
lamaları yersiz sübvansiyonlar, adil olmayan vergisi 
yetersiz, orta sınıfı yıkma amacına yönelik Yüce 
Meclislere getirilen vergi ve belediye gelirleri yasala
rını, enflasyonu sürükleyen para arzı, emisyon ve 
para kredi politikası tüketimini kamçılayan bir kov
boy ekonomisi, israf, savurganlık ve eğlenceye daya
lı bir seyahat tutkusu ve giderleri, ihracat ithalât ve 
ithalatı teşvik eden bir sanayileşme, toplum tezadını 
artıran dengesiz ve haksız gelir dağılımı, Merkez 
Bankası kilitli, Hazine bomboş. 

Ekonomik ve sosyal nimetleri toprak ve iklim 
rantı elverişli olan sahalara çeken bir kapitalist kâr 
ekonomisi, toplumu ve yeni kuşakları kahreden bir 
kültür erozyonu ve inkâr psikozu. Milli eğitimi ve 
televizyonu yabancı ideolojilerin emrinde olan, basım 
ve sanatı diğer sistemlerin etkisinden arınamayan, öz 
evlâtları anarşi, terör ve tedhişin piyonu haline ge
tirilen, bölünme ve milli beraberliği tehlikeye düşü
rülen enternasyonale gidilerek süper devletlerin ve 
komşularının paratoneri halline getirilen bir ülke, ik-
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tîsadı gelişmesi, Islâmi renesansı önlenen, islâm Bir
liğinden uzaklaştırılmak için siyasi spekülasyonlarla 
zedelenen ve tedirgin edilen, kamu görevlisi bordro 
mahkûmu ve gelir mahkûmu bir bürokrasi, rüşvetin, 
yolsuzluğun ve ihanetin ağ halinde olduğu bir kad
ro «Haktan yanayız» diyenlere seslenmek istiyorum, 
Türk köylüsünün ve çiftçisinin kurduğu kooperatif
lerdeki istihdamı tetkik ettiniz mi? Bugün hâlâ köy
lünün sırtından aralarında 'birçok kamu görevlisi de 
bulunan nice kimseler ücret almak suretiyle bu koo
peratiflerde çalıştırılmaktadırlar. 

Siz, kara kışta 117 kişiyi sürdünüz. Demin bura
da konuşuldu, acaba 'bugüne kadar 117 kişi Adalet 
Partisi hükümetleri tarafından bir yere gönderildi 
mi? îşte haktan yana olmanın esasını burada ara
mak lazımdır. 

Asayiş ve güvenlik kuvvetlerinin önemli bir bö
lümünü teşkil eden, polisi kutuplara ayıran, kamu 
görevlisi öğretmen, öğrenci, memur ve işçi ülkemiz
de ne kadar ekonomik güç varsa fiilen siyasetin içi
ne iten, emeği, görevi, işi, rızkı siyasete 'bağlayan, 
devleti sendika ve derneklerle yönetmek isteyen bir 
karanlık tablo işte Sayın Ecevit Hükümeti tarafın
dan Sayın Demirel Hükümetine teslim edilmiştir. 

Bu sebeple, aziz milletimiz 14 Ekim Senato se
çimlerinde ı% 47, milletvekili seçimlerinde de % 53 
olarak Adalet Partisine reylerini vererek, Cumhuriyet 
Halk Partisinin reylerini i% 13 gibi bir düşüşle bu 
hadiseyi tam manasıyla ifade etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, 5 dakikanız var. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Bu sorunların kökünde manevi ve milli değerlere 
bağlı, Allah korkusu çekmeyen 'bir nesil yetiştirme
nin vebali yatmaktadır. Bu yönüyle Anayasanın 19 
ncu maddesinin 4 ncü bendinde, din eğitim ve öğre
timi ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de 
kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır» hükmü, bu
günkü anarşinin kaynaklarından biridir. Herhangi 
bir saksıda, herhangi bir bahçede bir çiçek veya bir 
meyve ağacı yetiştireceğiniz zaman, onun teknik bü
tün girdilerini sağlıyorsunuz, ona gerekli ihtimamı 
gösteriyorsunuz; fakat, yetiştirdiğiniz memleket ço
cuklarına, memleketin kaderini, istikbalini terk edece
ğiniz memleket çocuklarına bir saksıda yetiştirdiği
miz çiçek kadar, bir bahçede yetiştirdiğimiz bir ağaç 
kadar gerekli olan değeri ve önemi vermiyoruz. 

Anayasanın, 1960'lardan bu yana 20 sene geçme
sine rağmen, hâlâ 1 nci fıkrasını 3 ncü fıkrasına bağ

lamak için, 2 nci fıkrayı ortadan kaldırmak çabasını 
gütmüyoruz ve Anayasanın 136 nci maddesinde hük
münü bulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu
nun anarşiye kısa dönemde halledeceği görüşü içinde 
olduğumuzdan buna oy vermek düşünülmemektedir. 

tşte bütün bu görüşler içinde bu 'istirapların din-
dirilmesi, en kısa dönemde, şu birkaç cümle içinde 
sizlere sunmak istediğim hususların, Yüce Mecliste 
değerlendirilmesini ve kanun, nizam hâkimiyetine da
yanan devlet otoritesinin daha fazla zaman kaybı ya
pılmadan en etkin bir biçimde teessüsünü dilemekte
yim. 

Sayın milletvekilleri Hükümetimizin Yüce Meclis
lere sunduğu 1980 yılı Mali Yılı Bütçesi, yolda bul
madığımız, Türk Milleti ve ülkemizi içinde bulundu
ğu karanlıktan kurtaracak tarihi bir vesikadır, tşte 
ihlas ile başladık, ihlas ile bu bütçeyi uygulayaca
ğız ve aydınlık günler başlayacaktır. 

Hükümetimizin son olarak aldığı ekonomik ted
birler karan, ekonomi ilminin kendine özgü anail-
kelerine göre kaçınılmazdır. Bu bütçe büyük Türki
ye hedeflerini işaret etmektedir. Bu tedbirler tam bir 
cesaret ve büyük bir basiretle alınmıştır. Bugüne ka
dar alınanlar yanında mahremiyeti yönünden de teb
rik ve takdire şayandır^ Yüce Meclislere bütçeyle 
(birlikte sunulan vergi yasa tasarıları, ekonomik ted
birler demetinin bir tamamlayıcısıdır. Bu hütçe her 
şeyden önce enflasyon ve anarşiye karşı kesinkes mü
cadele 'bütçesidir. 

Ecevit'in hasta ekonomi-ve para - kredi, maliye 
politikasının, ameliyat masasına yatırılmış ve gerçek 
anlamda neşteri vurularak ortaya konulmuş tarihi bir 
neticesidir. Üretim ve ihracatı artıracak, tütmeyen 
fabrika bacaları yeniden tütecektir. Yüzü gülmeyen 
vatandaşın yüzü yeniden gülecektir. Kamu harcama
ları ve yatırımlar gerçek kaynaklardan sağlanacak. 
Merkez Bankası kaynakları israf edilmeyecektir. Ay
ni ve nakdi kredileri tüketim alanından üretim ala
nına kanalize edecek, arz - talep, üretim ve tüketim 
dengesini sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, 1 dakikanız kaldı. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Endeksleme yöntemiyle eşel mobil sistemi uygu-
lainaralk memur, ışç'i, emekli, dul, ydti'm, sabit ve dar 
gelirlilerimizin maaş ve ücretleri yeniden düzenlene
cek ve köklü çözüme kavuşturulacaktır. 

Boğuştuğumuz canavar 3 rakama hızla giden enf
lasyonu '% 40, 45'lerde tutmak 'imkânları aranacak-
Itır.. 
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IMF, AET, OECD gibi birtakım ağır şartlarla ge
len 'kuruluşların reçetelerinden kaynaklanmadah milli 
reçetelerin uygulanma çareleri aranacaktır. 

Meşruluğa ve ekonomik girdilere dayanmayan 
suni fiyat artışları ve fiyat spekülasyonları, sltok ve 
karaborsa yapanların bu fiilileri asla yanlarına 'bıra
kılmayacaktır. 

Bunlar için de 3 'bin kalem maddenin fiyatının 
dondurulması ve Almanya'da uygulanan devletin res
mi mü'hürünü taşıyan satış fiyatı etiket sisteminin ko
nulmasını tedbirlerin bir devamı 'olarak. düşünmekte
yim. 

Telif halklarına ve basına, Miras hukukuna 'büyük 
rahatlık gdtirtMektedir, gayrisafli milli hâsıla da art
mış! tır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (DeVamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım, bir cümlem kaldı izin verirse
niz. 

Salde vatandaşa, işçiye, memura, emekliye ve bir 
ölçüde köylüye, esnafa, vergi mükellefine istisnaların 
getirdiği yarar, 'bütçeye 98 milyarlık bir yük getirmek
tedir. 

Gelir Vergisinden 60, Emlak Vergisinden 4, Ku
rumlar Vergisinden 3, Vergi Usul Kanunundaki de
ğişikliklerle 9, Yine Servet Beyannamesinden 6, Kat
ma Değer Vergİsünden 33 milyar olarak 115 milyar
lık kaynak bulunmakta ve bu ibütçe denklestirilhıek-
tedir. 

Bu bütçe enflasyon ve anarşi ile mücadele büt
çesidir. 

Sayın milletvdkilleri, bütçenin tüm ekonomik, sos
yal, kültürel ve turizm çalışmalarının anakaynağı ve 
bunlardan üretilen varlıkların hâsılasıdır. 

Bunun yanında devlerimizi içte ve dışta güçlü hale 
getiren işsizlik, yokluk, çaresizlik ve fukaralığı orta
dan kaldıran 'hayati önem taşımaktadır. 

Hükümetimizin getirdiği 'bu 'büStçe, Cumhuriyet 
Halk Partisi döneminde yıkılmış olan, yanlış, (ters ve 
tutarsız ekonomök, sosyal ve siyasal alanlarda ihmale 
uğramış, tahrip Ve heder edilmiş tüm sorunları çö
zümleyecek 'bir canlılık ve 'bir anlam.' taşımaktadır. 
Bu ilkelerin ışığında hazırlanmıştır. Bu 'bütçe dış so
runlarımızda, Türkiye - Yunanistan ilişkileri, Ege 
kıta sahanlığı Ve Ege FÎR hattı, Kıbrıs meselesi, kom
şularımız ve İslâm ülkeleriyle olan tarihi, ekonomik, 
'sosyal ve kültürel münasebetlerimizde önemli evre
leri kapsayan 'bir vüsat içindedir. 
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Bu görüşlerin ışığı altında, 1980 Mali Yüı Bütçe
sinin büyük Türk milletine ve ülkelerin en yücesi olan 
yurdumuza hayırlı uğurlu 'olmasını diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Aleyhinde Sayın Azimet Köylüoğlu. (CHP sırala

rından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli miletvekilleri. 1980 Mali Yılı Bütçe Ya
sası tümü üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmeden 
önce Yüce Meclisin Sayın Başkanını, değerli millet-
vekillerinli ve hükümet temsücilerini saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye halkı, tarihinin en bunalımlı bir döne
mini yaşıyor. Bu 'bunalım IçSrtdeM insanlar, bugün 
televizyonlarının başında gözlerini Yüce Parlamento
ya dikm işlerdir. Üzülerek arz edeyim ki, bugün bu
rada sen yaptın, ben yaptım tartışmalarının dışında 
yaşanan bunalımda 'bir çıkış yolu, halkımıza gösteri
lememiştir. Bütün bunlara karşın 'büyük halkıma şu
nu arz edeyim ki, bu Yüce Parlamento ülkeyi ve hal
kımızı bu yaşanan çok yönlü bunalımdan kurtararak 
halkımızı ve ülkemizi esenliğe kavuşturacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'nin en önemli 
sorunlarından biri pahalılık, 'diğeri ise günde 5 - 101 
cana kıyan terör olaylarıdır. Bu nedenle konuşmamı 
pahalılık ve terör ekseni etrafında sürdürmeğe çalı
şacağım. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe sağlıklı hedefleri, 
dengeleri ve politikaları olmayan, Türkiye Büyük 
Millet Medisi adına görev yapan, Bütçe Karma Ko
misyonunda bağlanacağı sırada zamlar ve para ayar-
lamalarıyla yüreğinden ağır yaralanan, Cumhuriyet 
tarihimizin en talihsiz bir bütçesidir. Eklim - Kasım 
1979 şartları Ocak - Şubat 1980 Türkİyesİnin ekono
mik durumu aynı değildir. Bu ibütçe Ekini - Kasım 
1979 şartlarına göre hazırlandığı için de gerçekçi de
ğildir. Hükümet salt anayasal bir görev yapıyorsa, 
ülkenin şeklen de olsa 'bir 'bütçeye kavuşmasını isti
yorsa, çalışan yığınların maaşsız kalmaması için zo
runlu devlet harcamalarının yapılması için bu bütçeyi1 

getiriyorsa bir şey diyemiyoruz, saygıyla karşılıyo
ruz. Eğer Sayın MaDiye Bakanınım yaptığı konuşma
lara uygun olduğuna inanarak bu bütçeyi Yüce Par
lamentoya getiriyorsa, bu en azından bu yüce kurulu
şa saygısızlıktır. Yüce Parlamlenftoyu bu eziklik altın
da tutmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Yeterince üretim artışı sağlayamayacağından, bu 
bütçe ile fiyat artışları durdurularnayacaktır; aksine 
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fiyatlar daha da artacaktır. Bu bütçe büyük açıklık 
veren bir bültçe olacaktır. Bu bütçe ile tüketim har
camaları ve eğilimleri ortadayken tasarruf hedefleri
ne ulaşılamayacaktır. DöViz darboğazları artacak, ya
tırımlarda ve üretimde büyük düşmeler olacaktır. Köy
lü ziraatını mazotsuzluktan yapamayacak ve ülkemiz 
kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir. Böylece 
nurlu ufuklar vaat eden Sayın Demirerin devri İkti
darında pahalılık, karaborsa, vurgun, soygun ve ka
çakçılık altın devrini yaşayacaktır. 

Yukarıda arz ettiğim nedenle bu bütçeye ret oyu 
verilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de personel rejimi 
içinden çıkılmaz bir hale 'gelmiştir. Personel rejimi 
gelir dağılımındaki adaletsizliği önleyecek, işçi, me
mur ayrımında korkunç farklılığı giderebilecek şekil
de çağdaş ve akılcı bir yoldan sağlıklı bir çözüme ka
vuşturulmalıdır. 

Bu 'bültçe yasası fiyatların % 33 artmasını öngö
rüyor, Gerçekte fflyaltlar 1980 Türkiye'sinde bu gidiş
le en az % 9Q mertebesinde artacaktır. Yapılan kor
kunç zamlarla fiyatlar % 1010 arltitı. Bununla beraber 
fiyatların % 130 artmasına karşın, aylıkla geçinen sa
bit gelirlilerin ücretleri ise % 25 artmıştır. Bu şart
larda fakir fukaranın nasıl geçineceği merak edilmek
tedir. 

Topluımdak'i eşitsizliklier daha büyümeden, sosyal' 
gerginlikler daha da artmadan, asgari ücrete insanlık 
haysiyetline yaraşır bir düzeyde tidspit edilmeli ve hu 
asgari ücret vergiden muaf 'bırakılmalıdır. Bu mua
fiyetten memur ve işçi emeklileri de yararlandırılma-
lıdır. 

Katsayı ve Eşel - Mıobil sistemi memur ve emekli
lere kaşı'kla verip kepçe ile alan sistemlerdir. Kitleleri 
oyalamaktan öteye gidemezler, Çalışanların, sabit 
gelirlilerin gerçek kurtuluşu, tüm özgürlükçü demok
ratik rejimlerle yönetilen ülkelerde olduğu gibi, çalı
şanların hepsini kapsayacak olan grevlli ve itoplu söz
leşmeli sendikal bir sistemden geçer. 

Değerli milletvdkilleri, hükümetlerin değişmesiyle 
her düzeydeki kamu görevlilerinlin değişmesi düşün
cesi ve uygulaması çağ dışıdır. 19 ncu yüzylın çürü
müş ganimet sisteminden kalmıştır. Genel müdürün
den odacıya, valisinden bekçiye kadar kış günü hayat 
pahalılığının yükünün altında ezilen sabit gelirli me
murları, denklerini hazırlamaya zorlamak, kamu gö-
revliiferiyle İşçileri işlerinden atmak, onları can gü
venliği olmayan illere tayin ederek istifaya zorla
mak, ülkede var olan gerginliği artırmaktadır. 
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I Hükümet, işçisiyle, memuruyla, halkıyla kavga 
ederek bir yere varamaz. Hükümet, açlığa mahkum 

|j ettiği insanları ve onların yakınlarinın ıstırabıyia onur 
|| kazanamaz. Bugün normal bir evin nakli 50ı bin lira

dır, Hükümet, buna karşılık memura 10 bin lira yol
luk ödemektedir. Bir an için memurun ölümü göze 

I alarak tayin edildiği yere gideceğini düşünelim, me-
I mur evinin nakli için geri kalan 4Q bin lirayı nere

den bulacaktır, nasıl gidecektir, nasıl taşınacaktır, na
sıl geçinecektir? 

Devlet memurları, siyasi partilerin memurları ve 
I kapı kulları değildirler. Hallaç pamuğu gibi ülkenin 
I orasına burasına (sürülemezler, kıyıiamazlar. 

Değeri milletvekilleri, bugün artan fiyatlar köy-
I lülerin, işçilerin, memurların, emeklilerin, esnaf ve 
I sanatkârların haya'tlarını, yaşamlarını çekilemez hale 
I getirmiştir. Halkımız her gün ağırlaşan geçim sıkın-
I tısı, hayat pahalılığı ve yoklar karşısında şaşkına 
I dönmüştür. Her öğün yiyecek aş, her gün çalışacak 
I iş derdi halkımızı canından bezdirmiştir. Geçim ta-
I şın başında, ekmek aslanın ağzında, geçitnebiflirsen 
I geçin, alalbilirsen al. 

I Türkiye'de bugün yaşamak bite başlı başına bir 
I fedakârlık haline gelmiştir. Her sabah kalktığımızda 
I yeni bir Zam haberiyle karşılaşmaktayız. Önünden 
I geçtiğimiz bakkal ve manavların, dükkânların etıiket-
I leri her gün değişmektedir. Sanki altın borsası; de-
I netleyen yok, kontrol eden yok. Kış ile birlikte hal-
I kımızın sorunlarına bir de yakacak bulamama derdi 
I eklenerek soğukta tfıtreyen ve hastalanan insanlarımı-
I zın çileleri çekilemez bir duruma gelmiştir. Halkın boş 
I tenceresinde aş mı kaynıyor, ıdlert mi kaynıyor belli 
I değil. Halkımız yaşıyor mu, çile mi dolduruyor o da 

belli değil. 
I tyi besTenemiedilkleri liçin hastane kapılarında bö-
I lük bölük sıra bekleyen hastaların, iş Bulma Kuru-
I mu ile Meclis önünde alay alay işsizler ordusunun 
I ıstırabına bugün yürekler dayanmıyor artık. Çile ve 
I ıstırap artık Türkiye insanının yaşamının bir parçası 
I olmuştur.! 
I Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki kentleşme 
I olgusu ülkenlin 'toplumsal ve ekonomik yapısını bi-
I çimlendiren temel öğelerden birisidir. Köylerdeki ya-1 

I şam koşullarının elverişsizliğinden dolayı ve kentler-
I deki yaşamın çekiciliği sonunda, sadece 1960'1'ardan 
I bu yana 7 milyon insan köylerden göç ederek şehir-
I lerde gecekondu bölgelerine yerleşmişlerdik. Kentlere 
I göç elden bu ve konut sorunları ve diğer gereksinim-
I leri çözülemeyen o günkü insanlar, o günkü nüfus 
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yen! ibir olgu yaratmıştır kentlerde; bu olgu gecekon
du olgusudur. îlk kez 1948 yılımda dikkati çeken ge
cekondu olgusu, ıbugün üç ibüyük kentimizin etrafını 
bir yoksulluk çemlberli gitti kaplamaktadır. 

Bugün Türkiye'de konult üretiminin % 10'u kamu 
kesimi eliyle, % 90'ı ise özel keşlim eliyle üretilmek
tedir. 1950 yıllarından beri konut üretiminde izlenen 
liberal politikalar 'bu «oruna gerçek çözümler getir
memiştir. Konut üretirn'inde kamuya öncelik verilme
lidir. Türkiye'de konut açığı her geçen gün dev boyut
lara ulaşmakta ve günümüzde yalnız kentsel alanda 
konutu olmayan ikli milyon a'ile yaşamaktadır. 

Pahalılığın hızla yükseldiği Türkiye'de, konut fi
yatları ve kira bedelleri de buna ayak uydurarak bu
gün çalışanların bir aylık ücreti ile normal bir konut 
kiralanamamaktadır. Nüfusun % 75'inin kirada ol
duğu bir ülkede normal konult kiraları da 8 - 10 bin 
lira civarında olduğu kabul edilirse, Türkiye'deki 
konut sorununun Ibüyüklüğü, kiracı ev sahibi kavgala
rının çokluğunun anlamı daha iyi anlaşılır. 

Türkiye'de konut açığı büyük boyutlara ulaşır
ken, gecekondu sayısı da her geçeri gün artmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; huzurunuzda Hükümeti uya
rıyorum; tarihi bir görev yaptığıma da inanıyorum. 
Ülkemizdeki şehirleşme ve konut sorunu üzerine eği-
linsin. Kim ne derse desin, Türkiye'nin yakın gele
ceğinin yazgısı, gecekondulardaki halk tarafından be
lirlenecektir. Kentlere gelen ve gecekondu kesimlerine 
yerleşmeye mahkûm edilen bu insanların tüm gerek
sinmeleri karşılanmazsa, yakın gelecekte büyük kent
lerde toplumsal ve siyasal patlamalara sahne olacak
tır. Bugün bunun izlerini görmekteyiz Türkiye'de. 

Değerli milletvekilleri, terör ve kargaşa ile de
mokratik istekler arasında büyük bir fark vardır. Kan
lı terör eylemleri, ne can güvenliği ne yaşama hakkı 
ve ne de demokratik hakları tanımamaktadır. Yaşa
mak tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye insanının da 
doğal ve anayasal hakkıdır. Bugün ülkemizde saat 
kaçta kimin nerede ve nasıl öldürüleceği belli değil
dir. Türkiye'de yaşanan terör ve kargaşa geçici bir 
doğa Olayı değildir; uzun süreli ve yapısal bir toplum
sal oluşumun ürünüdür. Terörist olayların ulusal ve 
evrensel boyutları vardır. Terörist eylemler bireysel 
eylemler değil, örgütsel eylemlerdir. 

Türkiye'deki terör örgütlerinin amacı, insan hak ve 
özgürlüklerine dayalı anayasal demokratik düzeni tüm
den yıkarak, amaçlarına uygun demokrasi dışı bir re
jim getirmektir. Kendi düşüncesinden başka düşünce 
tanımayan ve görüşlerini zorla kabul ettirmek isteyen 

teröristler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, dogmatik 
ve fanatik görüşlerle insanlık tarihinin gelişimi içeri
sinde hiç kimse bir yere gelememiştir. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu olumsuzluklara, deh
şete ve toplumsal depreme karşın yine de demokratik 
parlamenter rejim içerisinde özgürce yaşama arzusu 
Türkiye insanının 200 yıllık bir arzusudur. Toplum
da var olan sınıflar arasındaki uçurum derinleştikçe, 
işsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyon arttıkça, vur
gun, soygun, rüşvet, kaçakçılık devam ettikçe, eko
nomik dengesizliği toplumsal dengesizlik izledikçe, 
Türkiye'de anarşiyi önlemek mümkün değildir. Ülke
mizde sosyal adalet sağlanmadıkça, gelir dağılımında 
ve vergilendirmede adaletli bir yol izlenmedikçe, öz
gürlüklerin ve refahın artırılması, nimetlerin toplum
da oldukça eşit biçimde dağılması sağlanmadıkça, bi
reylerin yerel ve ulusal düzeyde toplumsal karar al
ma süreçlerine katılması sağlanmadıkça, ülkemizdeki 
bunalım aşılamaz. Ulusal kaynaklara dayalı bir üre
tim seferberliğine gidilmedikçe, yabancıya avuç açan 
emperyalist örgütlerin yönlendirdiği, teslimiyetçi eko
nomik politikalar terkedilip, ulusal bağımsızlık ilke
sine sıkı sıkıya bağlı ekonomik politikalar izlenme
dikçe ülkemizde anarşi devam edecektir. Yüzlerce 
genç insanın Türkiye sokaklarında akan kanlarında 
ayak izi olanlar 'hesap vermedikçe, Türkiye'de buna
lım devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, karmaşık bir 
görüntüsü olan çağdaş dünyamızda sosyo - ekonomik 
sorunları çözmek kolay ve basit değildir. Türkiye top
lumunun bugün karşılaştığı sorunlar, ne göründüğü 
kadar yalın ve ne de kitleler ve de sosyal güçler, ko
lay yönetilebilecek kadar homojen ve suskundurlar. 

Türkiye'de yığınlar görülmemiş bir hızla değişip, 
bilinçleşirken, ekonomik, sosyal, siyasal ve kurumsal 
yapı bu gelişmenin gerisinde kalmaktadır. Eskiyen bu 
kurumlar Türkiye'nin insanının özlemlerine yanıt ver
miyor artık. 

Türkiye insanı yapısal değişiklikler istiyor. 
Değerli milletvekilleri, ülke ve dünya koşullarından 

kaynaklanan toplumsal sorunlarımızın en sağlıklı çö
züm yolları, her düşüncenin özgürce ortaya konduğu 
ve tartışıldığı demokratik ortamlarda bulunabilir. 

O halde Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımlı 
ortamdan çıkış için tek yol demokrasiyi güçlendir
mekten geçer. 

Değerli milletvekilleri, pehlivanlar gibi televizyon
da kabadayılık gösterisi yapan Sayın Demirel'in, «hal
ka zam, zengine ikram» politikasına göre oduna, kö-
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müre, otobüse, trene, taksiye, dolmuşa, ete, süte, de
mire, çimentoya, radyoya, televizyona, çamaşır ma
kinesine 'buzdolabına, hastaneye, postan eye,_tüpgaza, 
elektriğe, suya, sabuna, uçağa, vaipura, çarşıya, paza
ra ilaca, gübreye, traktöre, otomobile, kâğıda, kale
me, ıgaza, beze, benzine, mazota, ekmeğe, şekere ve 
iğneden ipliğe yaptığı korkunç zamlar karşısında halkı
mız kan ağlarken, Demirel'i alkışlayanlar servetlerine 
yeni servetler katılan (Koç'lar ve Sabancı'lar olmuştur. 

Yakıt yokluğunda karda, kışta titreyen insanları
mız bundan sonra daha büyük problemlerle karşılaşa
caklardır. Apartmanda oturanlar gecekonduya taşına
caklar, çocuğuna 10 lira harçlık verenler 5 lira vere
ceklerdir, evine ayda 2 kilo et alanlar 1 kiloya indire
ceklerdir. Halkımız çayını daha az şekerle içmeye, 
sofrasını daha az katıkla donatmaya zorlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Demi-
rel, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin TARİŞ'te 
işçi sayısını 4 700'den 6 000'e çıkardığını söylüyor. Fa
kat TARİŞ'te işçiyi 2 OOO'den 4 700'e çıkardığını unu
tuyor. TARİŞ'teki işçiyi 2 OOO'den 4 70O'e çıkaran Sa
yın Demirel'dir. Demirel Kabinesinde Bakanlık ya
pan Sayın Asal'ın raporunda belirttiği gibi, üretimi 
durmuş, faşist bir oba haline gelmiş olan, CHP'liler-
den haraç para toplayan bir TARİŞ'i teslim ettiğini 
unutuyor. Bizim dönemimizde TARİŞ'te hem üretim 
vardı, hem de dışsatım vardı. Bugün TARİŞ'te her 
şey, Demirel'in döneminde ve sayesinde durmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel'in TARİŞ'te 
7 000 işçinin silahlı olduğunu söyledi, zabıtlara da 
geçirtti. Tüm fabrikalarda iki kez arama yapıldı, bir 
tek tabanca ele geçti. Nerede 7 000ı silah? Başbakan 
buradan işçilere iftira etmektedir. Türkiye Cumhuri
yetinin Başbakanının kendi halkını böyle hayali şe
kilde suçlaması, devlet adamlığı sorumluluğu ile bağ
daşmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980 yılında 
351 milyar lira, KİT'lerin zarar yapacağını ileri süren 
Demirel, bundan dolayı zam yaptığını söylüyor. He
sap adamı olduğunu söyleyen Sayın Demirel, halkı 
rakamlarla aldatmayı bir marifet haline getirmiştir. 
Bir örnek arz edeceğim : Demirel bu 350 milyarı, 
içinde 150 - 160 milyarının petrolden geldiğini kendi
si Söylüyor. Bunun 80 - 90 milyarı, kendisi doları 
70 liraya çıkardığı için, kendisinin çıkarttığı bir zarar
dır. Kendisinin yaptığı zarardan halkı veya geçmiş 
iktidarları suçlu göstermeye Demirerin hakkı yoktur. 
Şayet Demirel doları 35 liradan 70 liraya çıkartma
mış olsaydı, bu 351 milyar liralık zarar da yarıya 
inmiş olacaktı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın De
mirel, «Ülkeyi bu duruma 80 günde biz getirmedik» 
diyor. Türkiye bu duruma son 30 yılda gelmiştir. Bu 
30 yılın 25'inde ise Demirel ve O'nun takipçiliğini yap
tığı zihniyet iktidar olmuştur. Ülkeyi bu duruma 30 
yılın 25 yılını iktidarda 'bulunan Demirel ve zihniyeti 
getirmediyse, bunu 2 yıllık Ecevit Hükümeti mi ge
tirdi? Şayet Demirel, 25 yıllık iktidarında ülkeyi bu 
duruma getirmemişse, o zihniyet getirmemişse, cinlerle 
periler mi getirmiştir? 

Sayın Demirel, Sayın Ecevit'in sürekli Güney Ame
rika modelini ileri sürdüğünü söyledi ve 1967 yılında 
İkinci Plan müzakerelerinde de bu konuya değindiği
ni söylüyor. Evet, Ecevit o zaman da doğru tahmin 
etmiş; çünkü, o yılların Demirel'inin politikası Türki
ye'yi bir Güney Amerika modeli denemesi olan 12 
Mart'a götürmüştür. Biz, Türk halkının ikinci bir 12 
Mart'a uğramamasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
iSayın Demirel muhalefetteyken yoksul halkımıza 

yaptığı vaatlerin sonunda halkımızın oylarını alarak, 
kurduğu son ıMC Hükümetiyle 3 aydır iktidardadır. 
Gerek muhalefetteyken söylediklerini, gerekse 100 gün 
içerisinde halka yapacağını vaat ettiği hususların hiç 
birini Demirel yerine getirememiştir. 

Son Ecevit Hükümeti için, «(Bu Hükümet gider 
dertler biter» diyordu Sayın Demirel. Yüce Milletin 
kürsüsünden Sayın Demirel'e soruyorum : Hükümet 
gitti dertler bitti mi Sayın Demirel? Hükümet gitti 
ev kadınının tenceresi kaynıyor, filesi doluyor mu Sa
yın Demirel? Hükümet gitti kurtarılmış bölge reza
letleri sona erdi mi Sayın Demirel? Hükümet gitti 
ikuyruiklar bitti, yoklar azaldı mı Sayın Demirel? Hü
kümet gitti terör ve anarşi bitti mi Sayın Demirel? 

'Bütün bunları Yüce Ulusumuzun hakemliğine arz 
ederken, yaşam koşulları altında inim inim inleyen 
halkımızın da bunun hesabını Demirel ve yandaşla
rından soracağına da içtenlikle inanıyorum. 

Türkiye halkı, boşuna yaşanmamış bir deney olan 
tarihi ile dünü, bugünü ve yarını hazırlayacağı çağ
daş bir doğrultuda bugünkü karanlıktan aşarak ay
dınlığa, Demirel'e rağmen gidecektir; bunda hiç kim
senin şüphesi olmasın. Halkımızın çile ve ıstırapları
nın selinde Sayın Demirel ve yandaşları boğulacak
tır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan-
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Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Arif 
Emre, AP sözcüsünün kendilerine hilafı hakikat be
yanlar isnat ederek sataştığı iddiasında bulunmuşlar
dır. 

Buyurunuz Sayın Aksay. Yeni bir sataşmaya mey
dan vermemek şartıyla buyurunuz. 

HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Sayın AP sözcüsü Grubumuza yaptığı 
haksız ve yersiz isnatları cevaplamak üzere huzurla
rınıza ıgelmiş bulunuyorum. 

AP Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere kür
süye gelen Sayın Aygün, AP görüşlerini bırakarak 
aşırı bir reaksiyon hissiyle MISP'ye 'haksız isnatlarda 
bulunmuştur. (Hakikate ters düşen bu ifadelerden üç 
orneik alarak doğrusunu tespit etmeyi vazife sayıyo
rum : 

1. «'MSP işbaşındayken faizleri artırdı» demek, 
hakikati saptırmaktır. 

2. ,«MİSP anarşistleri masum göstermeye çalışı
yor» demek, iftiradır. 

3. «MSP anarşistleri affetti» demek, yalandır. 
Bu üç örneğe geçmeden önce bir noktaya daha 

işaret etmekte zaruret görüyoruz. Bu husus bazı kav
ramları karıştıran, bazı fikirleri hafife almak isteyen 
sayın sözcünün genel tavrıdır. Öteden beri fikrin kar
şısına fikirle çıkamayanların istihza ve hadiseleri ha
fife almak yoluna saptıkları bilinen bir vakıadır. 
Onun içindir ki, istihza fikir yoksulluğundan gelir. 

Sayın Aygün'ün istihza yapmak istediği iki husu
sa bakalım. 

1. Hükümet, hizmetlerin görülebilmesi için birta
kım bakanlıklar, görevler vardır. Sayın Aygün bu gö
revleri ve makamları şahıslardan ayıramayan basit bir 
muhakeme ile «Demirel'in muavini Erbakan» gibi 
basit istihza yollarından medet ummaktadır. Sayın Ay
gün, bakanlıkların hangi bakanlık olursa olsun şahıs
lardan ayrı bir fonksiyon ifade ettiğini... 

BAŞKAN — Sayın Aksay, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Program gereğince görüşme süremiz tamamlanmış
tır. Görüşmelerin sonuna kadar birleşimin uzatılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IBuyurun Sayın Aksay, 
HASAN AKSAY (Devamla) — Teşekkür ederim. 
iBaşbakan Yardımcısı da olsa Türkiye Cumhuri

yeti Hükümetinin Başbakan Yardımcılığı görevinin 
mesulüdür, Oemirerin yardımcısı değildir. 

Bu kadar açık bir hadisede kavram karışıklığın
dan kurtulamamak iptidailik olur. İkincisi, milletimiz 
neticesiz, faydasız çekişmeleri «horoz dövüşü» tabiriy
le ifade etmektedir. Bu ifade aynı zamanda lüzumsuz 
oyalanmama, faydasız heyecanlarla vakit geçirmemek 
için söylenen sözlerdir. Bu sözü, «horozların arasın
daki tavuk hangisi» gibi bir basitleştirmeye, sulandır
maya cevaplandırmaya kalkışmayı, söyleyen fark et
mese de, herkes gerektiği gibi değerlendirecektir. Bu
rada basitleşen sadece söyleyen olur. 

Gelelim Sayın Aygün'ün hakikatleri saptırma, 
MSP'yi yapmadığı fiillerle isnat altında bırakma gay
retlerine :ı 

1. Ne diyor Sayın Aygün : MSP faizleri artır
mış. Bu bile hakikatleri saptırmadır. MSP tek başı
na iktidara gelmemiştir. Ortalıkta karşılıklı fedakârlık 
elbette zaruridir. ıMSP faizsiz çalışma imkânı getir
mek: için çalışmış, ortağı faizi artırmak için uğraşmış
tır. ıMSP kâr ortaklığını getirmiştir. MSP gelince
ye kadar olmayan bu sistemle faizsiz çalışabilme im
kânı gelmiştir. 

2. MSP anarşistleri masum göstermeye çalışıyor 
demek, iftiradır. MSP daima anarşik hadiselerin üze
rine gün geçirmeden köklü tedbirlerle yürünmesini is
temiştir. Üç tane anarşistin halkı arkasına almadan 
hiçbir şey yapması mümkün değildir. «Anarşistle 
uğraşıyoruz» diye, anarşistleri 'büyük göstermenin, 
onu devlet seviyesine çıkarmanın, halkı anarşistlerin 
kucağına atmanın yanlış olduğunu söylemiştir. Bu söz
lerin altını üstünü kırparak, maksadının tamamen dı
şında, kullanmak yanlıştır, haksızlıktır. 

Üçüncüsü; MSP'nin silahlı eylemcileri affettiği sö
zü ise, tek kelimeyle yalandır. Sayın Aygün pekâlâ 
biliyor ki, MSP anarşistlerin, silahlı eylemcilerin af
fına oy vermemiştir. Af Kanununun bazı maddelerini 
Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. Bir çok kimse bu 
Anayasa Mahkemesi iptalinden yararlanmıştır. Eğer 
öyle olmasaydı, Sayın Demirel bu Anayasa iptalinden 
sonra niye «Milletin affetmediğini Anayasa (Mahkeme
si nasıl affeder» diye beyanatlar verdi. Biz affettik 
de neden Sayın Ecevit o zaman «Tuttuğumuz dal ça
tırdıyor» demek lüzumunu 'hissetmiştir? 

Muhterem milletvekilleri, istihza ile hakikatleri sap
tırmakla, isnatla olmamış şeyleri olmuş göstermekle 
bir netice almak mümkün değildir. MSP'nin ne iste
diği, ne yaptığı ortadadır. Lafla MSP gerçeğini ters 
göstermeye çalışanlar sadece kendilerini küçük düşü
rürler. 
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İHSAN TÖKSARI (İstanbul) — Af Kanununa 
oy verdiniz Sayın Aksay. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Af Kanununa, si
lahlı eylemlerin affına oy vermedik. Bütün Türkiye' 
de yapılan bu yanlış, haksız iftiradır. Milli Selametin 
oy verdiği husus... 

İHSAN TOKSARI istanbul) — Milli Selametten 
22 kişi vermedi, ıgeri kalanı verdi Sayın Aksay. 

HASAN- AKJSAY (Devamla) — Katiyen. Milli 
Selamet Partisi silahlı eylemlere oy vermemiştir. Mil
li Selamet Partisi, milletin 5 bin tane Müslümanının 
ajffını, 2 500 tane hapishanedekinin affını istemiştir. 
Çünkü, onlar Adalet Partisi zamanında mahkûm edil
mişlerdir. En basiti, «Efendim, böyle bir mahkeme 
yok.» Nasıl yok? ıBenim üzerimdeiki mahkemeden üç 
tane örnek verecek olsam, Ağır Cezada 5 sene mah
kûmiyet isteyen, İslam dünyasına iyilik diledim diye. 
Yani, Milli Nizam Partisinin Kongresini açarken bu 
kongremizin bütün milletimize, bütün insanlığa ve 
bütün İslam dünyasına hayırlı olması dileğiyle kon-

1. — Ankara MilleftvekiU Mustafa Kemal Erko-
Variın, 1975 - 1979 yıttarı arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekin
ci'nin yazılı cevabı. (7/706) 

Millet M'eclM Başkanlığına 
Orman Bakanlığının 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 

yiliıarımdla satünaldığı ve ihalesini yapmış bulunduğu iş
lerle (bina - inşaat - teslis malkıime Vb.) ilgili olarak 
aşağıda belirtilen kriterler ösals alınarak sorulan so
rulara Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uyarınca ya
zılı cevap vemlrndsine tavassutlarınızı rica ©derim, 

Ankara Milletvekilli 
Mustafa Kemal Erkolvan 

Kriterler : 
1. 1975 yılı ile ilgili olarak 25 milyon lira ve da

ha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve saltınataıalar, 
2, '1976 yılı ile ilgil olarak 35 milyon lira ve da

ha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satımafenalar, 

greyi açıyorum dediğim için, İslam dünyasına hayır 
diledim diye, beş sene mahkûmiyetimi isteyerek mah
kemeye vermişlerdir. 

Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde, çok Allah dedi 
diye mahkemeye vermişlerdir. Kaç defa Allah demek 
çok Allah demektir, kaç deıfa Allah demek az Allah 
demektir? Biz bu fikir suçuna evet demişiz, her za
man da fikir suçuna evet diyoruz. (A!P sıralarından 
«Maşallah» sesleri) 

Maşallahı da, vardır bunun, inşallahı da vardır; 
Allahın izniyle biz, inananlara zulmedilmesini mutla
ka affedeceğiz. Fikir suçunu affedeceğiz, ama silahlı 
eylemlerin daima karşısındayız. 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Sayın milletvekilleri, günlük çalışma programımız; 

tamamlanmıştır. Bütçe üzerindeki görüşmelere, prog
ram gereğince devam etmek için, 17 Şubat 1980 Pa
zar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 20.07 

3. 1977 yılı ile ilgili olarak 50 milyon lira ve da
ha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalimalar, 

4.. 1978 yılı ile ilgili olarak 60 milyon lira ve dia-
ha yüksek beidelle yapılan İhaleler ve satınalimalar, 

5,ı 1979 yılı ile ilgili olarak 75 mi'yon lira ve da
ha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalimalar, 

Nazara alınacaktır. Yukarıda 5 maddede her yıl 
için ayrı ayrı belirtilen kriterler ilgili bulundukları yı
la üygulanaoaktır. 

Sorular î 
1. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Ba

kanlığınız ve bağlı kuruluşlarıinın ve iştiraklerinin yap
tığı ihalelerin keşif bedeli ile mukavele foeddlerini ay
rı ayrı gösteriniz. 

2. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Ba
kanlığınız Ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin yap
tığı ihalelerden gerçekleşenlerinin mukavele bedelleri 
iş 'bitim'iride hangi tutara çıkmıştır? 

3. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yılarında yap
tığınız ihaleleri hangi yapımcı işletmelere verdiniz? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Söz konusu işletmelerin ticaret unvanlarını ve resmi 
yazışma adreslerini bildiriniz. 

4. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız 'ihalelerde projede öngörülen gerçekleşme ile 
fiili gerçekleşmeleri arasındaki zaman süresi nedir? 
Eğer gecikme 'var ise, nedenlerimi çok kısa bir biçim
de belirginiz.'(Hem fiziki hem de nakdi gerçekleşme.) 

5, 1975, 1976, 1977, 19*78 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde dış kredi kullandınız mı? Kullandı
ğınız dış kredileri ihalelerine ve kaynaklarına göre 
(tasnif ediniz, 

6, 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde projede öngörülen dış finansman tu
tan ile gerçekleşen dış finansman tutarlarını ayrı ayrı 
gösteriniz. Farklılık var ise, nedenlerini madde mad
de yazınız. 

7. Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap
lanmasında; 

a) Dış alımlar; ihale konusunun kuruma maliyet 
ibedeli hesaplanırken nasıl değeriendirilmektedir? Bu 
alımlar için ödenen veya ödenmediği için Hazinenin 
kaybı olan gümrük resim ve vergileri maliyete katıl
makta mıdır? Katıilmıyorsa, gerekçeniz nedir? 

!b) Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap
lanmasında, dış finansmanın faizleri ihale konusunun 
Kuruma maliyet bedeli hesaplanırken nasıl dahil edil

mektedir? Eğer daihil etmiyorsanız gerekçeniz nedir? 
(Dış finansmanı «krediyi» siz temin ediyorsanız, söz-
leşmenizdeki fa'iz oranını, anapara ödeme zamanlarım 
da belirtiniz.) 

8. 1975 - 1979 yılları arasında yaptığınız ihale
lerde öngördüğünüz döviz tasarrufu her bir ihale için 
ayrı ayrı hesaplanmış ise bunu belirtin. (Bu ihalelerin 
dış alımında kullandığınız döviz tutarlarını da aynı 
şekilde belirtin.) 

9. (İhalemin projesindeki istihdam projeksiyonu ile 
fıJilen istihdam edilenlerin sayıları ne kadardır? Faz
lalık var ise nedenlerini çok açık bir biçimde belirtü= 
niz< 

Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

02.450/10-c 
11.2.1980 

Millet Mıeelisi 'Başkanlığına 
İlgi: 15 , 1 . 1980 ve 7 . 2 , 1980 tarihli, 7/706 -

4301/20121 sayılı yazıya C. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde ve
rilen kriterler üzerinde, 1975 - 1979 yılları arasında 
alım ve ihale yapan Genel Müdürlüklerimizle ilgili 
bilgiler ilişikte takdim ediilmiştir. 

©ilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve ihalelere iliş
kin yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce": 

1975 YILINDA : 
a) Yurt İçi : 
1975 yılında katma ve döner sermaye bütçelerinden tutar bedeli 25 000 000 TL. nm üstünde olan yurt içi 

satınalma yapılmamıştır. 
b) Yurt Dışı : 
1975 yılında Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yurt dışı satın almalar 25 000 000 TL. nm üstüne 

çıkmamıştır. 
1976 YILINDA : 
a) Yurt İçi : 
Tutar bedeli 35 000 000 TL. ve daha yukarı olan yurt içi satın alma yoktur, 
b) Yurt Dışı : 
.35 000 000 TL. nın üstünde (1) satın alma yapılmış olup : 
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Satın alınacak makinenin cinsi 

Champion Greyder ve ı% 15 yedek. 

Miktarı 
adet 

Satın alma 
bedeli Firmanın adı Finansman şekli 

151 8 099 904$ Kanada Dominion Kanada EDC Kuru-
Road Machinery mundan sağlanan 

kredi ile. 

1977 YILINDA : 

a) Yurt tçi : 
50 000 000 TL. ve daha yukarı bedelle yurt içi satınalma yapılmamıştır. 
b) Yurt Dışı : 
1977 yılında tutar bedeli 50 000 000 TL. üstünde olan (5) satmalma yapılmıştır. Bu satınalmalardan ikisi 

katma bütçe, üçü döner sermayeden gerçekleştirilmiştir. 

Sıra 
No. Satın alınan makinenin cinsi 

Miktarı 
adet 

1 Dozer ve yedekleri FIAT - ALLÎS 46 

2 Çakıl yükleme kepçeli paletli yükleyici 15 

3 Damperli kamyon ve yedekleri 610 

4 Fiat Allis AD - 20 Model Angle dozer 
paletli traktör ve )% 15 yedekleri 146 

5 19 adet çekici ve 
19 adet ağır hizmet kamyonu 32 

1978 YILINDA : 

Satın alma 
bedeli Firma adı Finansman şekli Bütçesi 

2 894 453 $ Fiat - Allis Dünya Bankası 
(İTALYA) kredisi ile alındı K. Büt. 

620 098,82 $ Marubeni Dünya Bankası 
(Japonya) kredisi ile alındı K. Büt. 

13 947 040 $ Mercedes - Brezilya kredisi 
Benz Do. Brasıl ile D. Ser. 
(Brezilya) 

9 803 330 $ Fiat - Allis Fiat - Allis Fir-
Machine-Mo - masından temin 
vimento Terra edilen kredi ile D. Ser. 
İTALYA 

1 481 700 $ Saab-Scania Brezilya kredisi 
Do. Brasıl ile 
S. A. (Brezilya) 

D. Ser„ 

a) Yurt îçi : 
60 000 000 TL. ve daha yukarı bedelle yurt içi satın alma yapılmamıştır. 
b) Yurt Dışı : 
Bu yıl içinde tutar bedeli 60 000 000 TL. ve daha yukarı yurt dışı satın alma olmamıştır. 

1979 YILINDA : 

a) Yurt içi : 
1979 yılında tutar bedeli 75 000 000 TL. ve daha yukarı yurt içi satın alma yoktur. 
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b) Yurt Dışı : 
Sıra Miktarı 
No. Satın alınan makinenin cinsi adet 

Satın alma 
bedeli 

1 815 738,66 $ 

7 327 032,—DM 

875 517 407 Yen 

827 078 789 Yen 

Firma adı 

Fiat - Allis 
(İTALYA) 

Daimler -
Benz (B. 
Almanya) 

Marubeni 
(Japonya) 
Marubeni 

(Japonya) 
1 189 325 961 Yen Marubeni 

Finansman 
şekli 

Dünya Ban
kası kredisi 
ile 

» 

» 

» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

Bütçesi 

D. Ser. 
D. Ser 

K. Büt 

K. Büt. 

K. Büt. 

1 Fiat - Allis Angle dozer 18 

2 Mercedes traktör ve yedekleri 94 

3 Paletli yükleyici (Loader) 
Komatsu (D - 57 S - 1) 82 

4 Traktör (Dozer) Komatsu (D 85 A - 18) 44 

5 Traktör (Dozer) Komatsu (D 85 - A 18) 59 
(Japonya) 

1975 - 1979 yılları arasındaki satın almalar yukarıda çıkarılmış olup, sözkonusu satın almalar Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 5 . 8 . 1977 gün ve 474/1676 sayılı Muafiyet 
belgesine müsteniden Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf en gümrüklerden çekilmiştir. 

İbrahim Canan 
Mali işler Dairesi Başkanı 

Orman Bakanlığı 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü 
Cevaplar; 
1. Genel Müdürlüğümüz 1975 - 1976 - 1977 yıllarında yapılan ihaleler ilişik listede gösterilmiştir. 1978 -

1979 yıllarında belirtilen sınırlar arasında ihale yapılmamıştır. Yapılan ihalelerimizin ihale konusu ithal ol
duğu için keşif bedeli yoktur. 

2. Belirtilen yıllarda yapılan ihalenin ihale bedelleri ve son bedelleri kur farkları ile değişmektedir. 
3. Yapılan ihalelerin tamamı yurt dışında imalatçı firmalara yaptırılarak ithalen sağlanmıştır. Yapımcı 

işletmelere verilmemiştir. 
4. İhalelerde, projede öngörülen gerçekleşme ile fiili gerçekleşmeler arasında 1977'den 1980'e kadar bir 

gecikme olmuştur. Meydana gelen bu gecikmenin sebebi döviz darboğazıdır. 
5. a) Artvin lif levha için lif levha makineleri $ 3 269 823 Sovyet Rusya'dan Technopramexport kay

nağından sağlanmıştır. 
b) Bolu Kereste Fabrikası için kontrplak kaplama makineleri $ 1 202 825 İtalya'dan OECD kaynağın

dan sağlanmıştır 
c) Vezirköprü Entegre Tesisleri için kontrplak kaplama Mak. $ 1 570 773 İtalya'dan OECD kaynağın

dan sağlanmıştır. 
d) Yenice Kereste Fabrikası için kontrplak kaplama Mak. $ 1 618 715 İtalya'dan OECD kaynağından 

sağlanmıştır 
e) Vezirköprü Entegre Tesisleri için Y. levha makineleri $ 2 424 128 İtalya'dan OECD kaynağından, 
f) Bolu, Yenice, Vezirköprü tesislerimiz için kurutucu makineleri $ 526 528 İspanya'dan Banco de 

Exterior kaynağından sağlanmıştır. 
Genel Müdür 

H. Erdoğan Balmumcu 
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thale bedelleri 
İhale edilen makinenin ve tesis adı 

Bolu Kontrplok Tesisi 
Katrak makineleri 
Bolu Isı Santralı 
Yenice Kontrplak Tesisi 
Arabalı şerit makineleri 
Vezirköprü kontrplak 
Vezirköprü yonga levha 
Vezirköprü Isı Santralı 

$ DM SF 

2 045 158,70 $ 
865 616,20 SF 

1 787 835 — $ 
16 125 827,— BF 
1 929 395 
3 415 520 — 

TL. Karşılığı 

97 758 552 
26 834 096 
5 638 400 

85 458 513 
26 607 614 
92 225 081 

163 261 850 
20 125 800 

Yılı 

1975 
1977 
1977 
1976 
1976 
1975 
1977 
1977 

Genel Müdür 
H. Erdoğan Balmumcu 

-

ihale edilen makine ve tesis adı 

Bolu Kontrplak Tesisi 
Vezirköprü Kontrplak Tesisi 
Yenice Kontrplak Tesisi 
Arabalı şerit makineleri 
Vezirköprü yonga levha 

Orman Ürünleri Sanayii Genel 

Yabancı para 
karşılığı 

2 045 158,70 $ 
1 929 395— $ 
1 787 835 — 

16 125 827— BF 
3 415 520— S 

ihale bedeli 
ihalenin yapıldığı 

TL. Karşılığı 

97 758 552 
92 225 081 
85 438 513 
26 607 614 

163 261 580 

yıl 

1975 
1975 
1976 
1976 
1977 

Genel Müdür 
H. Erdoğan Balmumcu 

Müdürlüğünün Dış Kredilerden Yararlanarak Yürüttüğü Projeler 

Öngörülen 
dış 

Projenin adı Makine cinsi Tutar bedeli finansman 

Gerçekle- Kullanılan 
şen dış iç kaynaklı 

finansman (Para) $ 

Artvin Lif Levha 
Bolu Kereste Fabrikası 
Vezirköprü Enteg. Kereste 
Fab. 
Yenice Kereste Fabrikası 
Vezirköprü Ent. Tesisleri 
Bolu, Yenice, Vezirköprü 
Tesisleri için 
Kastamonu Ent. Tesisleri 
K. Fab. . 

Lif levha makinesi 
Kontrplak K. makineleri 
KontrplaK K. makineleri 

Kontrplak K. makineleri 
Yonga levha makineleri 
Kurutucu makineleri 

3269 823,— 3 269- 823 3 296 823 
2 100 766,89 1 202 825 1 202 825 719 237,89 

1 795 090,80 
1 848 801 — 
3 415 520,— 

526 528 
NKR 

47 000 000 — 

1 570 773 
1 618 715 
2 424 122 

526 528 

1 570 773 
1 618 715 
2 424 122 

526 528 

45 613,80 
60 966,— 

991 398,— 

Henüz kullanılmadı, Teklifler ince
lenmektedir. 

Genel Müdür 
H. Erdoğan Balmumcu 
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Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Erkovan'ın Soru Önergesine Verilen Cevapları : 
1. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren husus yoktur. 
2. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren husus yoktur. 
3. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren husus yoktur. 
4. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren husus yoktur. 
5. Genel Müdürlüğümüzce 1979 yılında Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz orman kaynaklarını geliş

tirme projesi çerçevesinde sadece Dünya Bankası kredisi kullanılmıştır. 
6. Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere projede öngörülen makine ve ekipmanların muba

yaası henüz sonuçlanmadığından kesin olarak öngörülen dış finansman tutarı ile gerçekleşen dış finansman 
tutarı belirtilememektedir. Ancak 1979 yılında AGM için öngörülen 11 milyon US dolar satın alma progra
mının aynen tahakkuk edeceği tahmin edilmektedir. 

7. a) Sadece yurt 'içinde imal edilemeyen makine ve ekipmanların yurt dışından satın alması sözkonusu 
olduğundan Genel Müdürlüğümüz için böyle bir mukayese mümkün değildir. 

b) Dünya Bankası ile Orman Bakanlığı adına Maliye Bakanlığının imzaladığı borç anlaşmasında : 
Faiz : t%7,5 
Anapara ödeme zamanları 
15 Ekim 1982'den 15 Nisan 1995'e kadar 15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde yılda iki taksüt şeklinde. 
8. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren husus yoktur. 
9. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren husus yoktur. 

Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrol Genel Müdürü 

Yusut Vurma 

-">•• ı a > f l - < l ^ ^ — • < " • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1980 Cumartesi 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Teskeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C, Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma, 
Komisyonu raporuna dair C, Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu (başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/316; C. Senatosu : 1/65C) (İM. Meclisi S. 
Sayısı : 401; C. Senatosu S. Sayısı : 950) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Raporuna dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/317; 
C. Senatosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C, 
Senatosu S. Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318; 
C. Senatosu 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Se
natosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : İ4.2.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ile 1980 Yılı Ankara, Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve iBütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M. 
İMeclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953) 
(Dağıtma tarihi •: 14,2.1980) 

X 6. — 1980 Yık Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve İBütçe Karma Komisyonu 
'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se
natosu : 1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Se
natosu S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 7. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; 
C Senatosu : 1/655) (M., Meclisi MS. Sayısı : 406; 
C. Senatosu S. Sayısı : 955) (Dağıtma tarihi : 
•14.2.1980) 

X 8. — 1980 Yılı IBursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Se
natosu S. Sayısı : 956) (Dağıtma 'tarihi : 14.2.1980) 

X 9. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/323; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 40:8; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 14.2.198C) 

X 10. r— 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; 
C. Senatosu : 1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; 
C. Senatosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 11. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; 
C. Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; 
C. Senatosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 12s — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo-
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runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Se
natosu : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Sena
tosu S. Sayısı : 960,) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 13. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. Se
natosu : 1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Se
natosu S. Sayısı : 961) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 14. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; 
C. Senatosu : 1/662) (!M. Meclisi S. Sayısı : 413; 
C. Senatosu Ş. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 15. — 1980 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Raporu
na dair C. enatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 16. — 1980 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; 
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. 
Senatosu S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 17. — 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu 'başkanlıkları, tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; 
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; 
ıC. Senatosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980i) 

X 18. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S., 
Sayısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1980) 

X 19. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
IBütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve IBütçe Karma Komis
yonu başkanliıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S, Sayısı : 418; 

C. Senatosu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi ::. 
14.2.1980.) 

X 20. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Se
natosu S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 21. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu .başkanlıkları teskereleri. (M. Meclisi : 1/335; C 
Senatosu : 1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Se
natosu S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 22. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma, Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Se
natosu : 1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı : 970) (Dağıtma tarihi : 14.2,1980) 

X 23. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma, ta
rihi : 14.2.198C) 

X 24. — 1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/338; C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 25. — 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973) 
(Dağıtma, tarihi : 14.2.1980) 

X 26, — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar-

I ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta-

I rihi : 14.2.1980) 



X 27. — 1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C, Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 
426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 28. — 1980 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 29. — 1980ı Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 30. — 1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlılkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C. 
Senatosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Se
natosu S. Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 31. — 1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M, Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına, gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesıi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kânun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





™**™ ' s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 400 
Toplanü : 3 

1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Deği
şikliğe Dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma 

Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 949) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7205-1/649 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tîfei: 29 . 1 . 1980 güm ve 1/315-107 sayılı yazımız : 
Cuniihuniyet Senatosu Geınıel (Kurulunun 12 . 2 ,1980 tar ihi 37 md BirüeşümSndle değiştirilerek ve açık oyla 

klalbuû oSunan 1980 yıh Bütçe Kanunu Tasarısı ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkamı V. 

ıBaşkanyekSü 

AÇIK OY NETİCESİ : 161ı 

Kaibul : 95 
Ret : 66 

Bütçe Karma Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1980 

Esas No. : 1/315, C. S. 1/649 
No. : 108 

Millet Meclisi Başkanuğma 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1980 tarihli ve 37 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul 
«dilen 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının değişiklik yapılan kısımları, Maliye Bakanlığı temsilcisinin 
4e katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; 
Adalet Bakanlığı; Taşıt cetvelinin, 6 ncı sırasındaki 90 adet Station - Wagon tenezzüh şasi küçük tip 

{4X2) Adli Teşkilat hizmetlerinde bulunan, 1 adet taşıtın, düşülerek 6 ncı sıradaki Station - Wagon tenez-. 
züh şasi küçük tip (4X2) 1 adet taşıtın Uyuşmazlık Mahkemesi hizmetlerinde kullanılması ile ilgili değiştiı 
risini -aynen, 



Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin; yurt dışında bulunan, Irak - Bağdat ve Ürdün - Amman kültür merkez
leri kira sözleşmelerindelki artışları karşılayabilmek ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokuluna ek 
derslik yapımının tamamlanabilmesi için; (111 -02-1 -001 -220) harcama kalemdndeki 6 600 000 liranın düşüle
rek (1 Ca -01 -1 -001 -350) ve (101-01-1-002-390) harcama kalemi ile (115-42-2-001-710) harcama kalemlerine ek
lenmesi suretiyle yapılan değiştirişi aynen; 

Milli Eğitim Bakanlığı Yay - Kur Örgün Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı ve bu daireye bağlı okullar 
Bakanlık mucibi ile Mesleki ve Teknik Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne bağlanmış ve 1980 Mali Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı da buna göre düzenlenmiştir. Ancak; Bakanlık mucibiyle Yay -. Kur Örgün Yükseköğ
retim Dairesi tekrar kurulmuş ve (51) meslek yüksekokulu ile (12) yabancı diller yüksekokulu bu daireye 
bağlanmıştır. Bu sebeple (115-41-1 - 001, 200; 400; 500) harcama kalemlerinden 287 139 000 lira ödeneğin: 
düşülerek, (115-16-1-001 -100; 200; 300; 400;; 500) ile, (115 - 42 - 2 - 001 - 700) harcama kalemlerine ek
lenmesi suretiyle yapılan değiştirişi aynen, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin; istanbul Göğüs Cerrahi Merkezi içlin bu merkezi yaşatma 
derneğince dış ülkelerden ithal edilen tıbbi cihazların, dernekçe bedeli ödenmiş iken, devalüasyondan sonra» 
kur farkı olarak ödenmesi gereken miktarın bakanlıkça karşılanabilmesi için (113, - 02 - 2 - 001 - 600 - 620) 
harcama kaleminden 11 000 000 tiranın düşülerek, (900 - 04 - 3 - 425 - 900 - 950) harcama kalemine eklen
mesi suretiyle yapılan değiştirişi aynen; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; Taşıt Cetvelinin 7 nci sırasındaki, Sağlık Ocakları hizmetlerinde kul
lanılacak olan 15 adet arazi binek (4 X 4) taşıtın düşülerek, 13 ncü sıradaki kaptı - kaçtı şehir dışı hizmetleri 
için (4 X 2) 13 adet taşıt ile ilgili değiştirişi aynen; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin; Suni - Tabii tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Mü
dürlüğü ile Muhasöbe ve Merkez Saymanlık Müdürlüklerinin binalarının kira süreleri 28'. 2 . 1980 tarihinde 
sona ermektedir. Bu sebeple yeni kiralanacak binaların giderlerini karşılamak üzere (11 - 04 - 1 - 001 - 400 - 460) 
harcama kaleminden 6 000 000 liranın düşülerek (101 - 02 - 1 - 001 - 300 - 350) harcama kalemine eklenmesi su
retiyle yapılan değiştirişi aynen, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Taşıt Cetvelinin 23 ncü sırasındaki 1 adet otobüs en az 36 kişi
lik (4 X 2) Suni ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü hizmetlerinde bulunan otobüsün, 
düşülerek 42 nci sıradaki motosiklet (triportör) 10 adet taşıtın Suni ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol 
Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması ile ilgili değiştirişini aynen; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin, tarihi ve milli değeri olan mimari eserlerin ve çevresinin korun
ması için (111 - 01 - 3 - 304 - 940) harcama kaleminden 9 000 000.- lira ödeneğin düşülerek, (İlli - 01 * 
3 - 423 - 950) harcama kalemine eklenmesi suretiyle yapılan değiştirişi aynen, 

Köy İşleri ve- Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin, 1980 mali yılında YSE hizmetleri ile ilgili işlerin iha
leleri yapıldığında, çalıştırılacak mevsimlik işçilerin ödemelerinden yapılacak tasarrufun, 1980 yılına devir 
eden sari taahhütler ile borçların karşılanabilmesi için (111 - 02 - 2 - 002 - 130) harcama kaleminden 
1 500 000 000 İkanın düşülerek, (111 - 02 - 2 - 002 - 710) harcama kalemine 7C0 000 000 lira, (111 - 02 -
2 - 005 - 620) harcama kalemine 300 000 000 lira, (111 - 03 - 2 - 002 - 710) harcama kalemine 
400 OCO 000 lira, (111 - 03 - 2 - 003 - 620) harcama kalemine 100 000 000 lira ödeneğin eklenmesi sure
tiyle yapılan değiştirişi aynen, 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin projelere talhsis edilen ödeneklerin İskân Fonu Yö
netmeliği harcama usullerine göre harcanmasının sakıncalı oluşu sebebiyle, (111 - 02 - 2 - 07 - 710) ile 
(111 - 02 - 2 - 010 - 710) harcama kalemlerinin altındaki «TC Ziraat Bankasında kurulan Özel İskân Ff 
nu'na devredilir» ibaresi çıkarılması ile ilgili değiştirişi aynen; 

Bütçe Kanunu Tasarısının 1 nci maddesi, katsayının 22'den 25'e çıkarılması sebebiyle gerekli ödeneği f 

şi'lamak üzere, % 2 oranında cari ödeneklerden kesinti yapılması ile ilgili yeni bir fıkranın eklenmesi ' 
sundaki Cumhuriyet Senatosu değişikliğine kesintiden muaf tutulacak kuruluşlar arasına «Köy İşleri ve 
peratifler Bakanlığı»nın da eklenmesi suretiyle değiştirilerek, 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 400) 
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Tasarının 31 nci maddesi 1 nci maddedeki değişikliğe paralel olarak katsayının 22'den 25'e çıkarılması 
ve 500 sayılı Kanundan yararlananlara uygulanacak katsayının da (2,5) şeklinde düzenlenmesiyle yapılan 
değiştirici aynen, 

Tasarının 50 nci maddesinin (H) fıkrası (b) bendinin mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli 
atölye ve teknik ders öğretmenleri ile ilgi'M ek ders ücretlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili değiştirici ay
nen. 

Tasarının 89 ncu maddesine 9 ncu fıkra olarak TC Ziraat Bankası ile ilgıü 3202 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (c) frkrasmın 19801 mali yılında uygulanmayacağı haıklkmdaki değiştirişi aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Çankırı Milletvekili 

Nurettin Ok 

Ankara Milletvekili 
Sebatı Ataman 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu 

İstanbul Milletvekili 
Karşı oy 

Enver Karabeyoğlu 

Kayseri Milletvekili 
Karşı oy 

A. Gani Âşık 

Kütahya Senatörü 
Mehmet Emin Alanyalı 

Rize Senatörü 
Şükrü Meto 

Başkanvekili 
Afyonkarahisar Senatörü 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Antalya Milletvekili 
31 nci maddeye karşıyım 

İhsan Ataöv 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı 

İstanbul Milletvekili 
Karşı oy 

Ali Nejat Ölçen 

Kayseri Milletvekili 
M. Şevket Doğan 

Muğla Milletvekili 
Ünat Demir 

Samsun Senatörü 
Şaban Demirdağ 

Sözcü 
Antalya Milletvekili 

Kaya Çakmakçı 

Artvin Senatörü 
Rasim Gezmiş 

Denizli Milletvekili 
E. Atıf Şohoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
Seyfi Öztürk 

İzmir Milletvekili 
Karşı oy 

Süleyman Genç 

, Konya Senatörü 
Ahmet Remzi Hatip 

Ordu Milletvekili 
Karşı oy 

Ertuğrul Günay 

Sivas Milletvekili 
Karşı oy 

Mahmut Özdemir 

Kâtip 
Trabzon Milletvekili 

Kemal Cevher 

Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ege 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

Hatay Milletvekili 
Karşı oy 

Sabri Öztürk 

Kars Milletvekili 
Bahri Dağdas 

Konya Milletvekili 
Şaban Karatas 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Tabu Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Uşak Milletvekili 
Karşı oy 

İsmail Aydın 

Yozgat Senatörü 
Ünal Allıoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Demir Yüce 

Millet MeeM (S. Sayısı : 400) 
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KARŞI OY YAZISI 

1980 mali yılı bütçesine karşı oy yazımızı aşağıdaki noktalarda özetlemekteyiz. 
1. 1925 yılından itibaren 1980 yılına kadar Genel Bütçe giderlerinin gayri safi milli hâsıla içindeki ağır

lığı yüzde 20'ye ulaştığı zaman Türk ekonomisi ağır enfiasyonist baskı altına girmiş ve bunu sosyal ve 
siyasal bunalımlar izlemiştir. 

1980 bütçesinin giderlerinin gayri safi milli hâsıla içinde cari fiyatlarla yüzde 24'e ulaşan ağırlığı, bu büt
çenin enflasyonun kaynağını oluşturmasına neden olacaktır. Türk ekonomisi, gayri safi milli hâsılanın yüzde 
24'ünü harcamalara yönelten bir bütçeyi bugünkü koşullar altında massetme olanağına sahip değildir. 

2. 1980 bütçesi, kaynakların üretken alanlara ayrılmaması, duraklayan enerji santrallarına yeterince 
ödenek vermemesi buna karşılık cari harcamaların payını artırması bakımından da kendi iç yapısında enf
iasyonist etkiler taşımaktadır. 

3. 1980 yılı bütçesi, kendisine yön vermesi gereken 1980 yılı pragramı ile ilikileri kurulmamış bir bütçe 
niteliiğndedir. 25 Ocak 1980 devalüasyon kararıyla bütçenin plan ve programla ilişkileri büsbütün kopmuş bu
lunmaktadır. Ekonomik gereklerinden çok, siyasi nitelikte olduğu görülen 25 Ocak 1980 devalüasyon kara
rının sadece döviz ithalini amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle geçici tedavi niteliğindedir. Günde 5 saat 
süren enerji kesitisi üretimin önemli ölçüde düşmesine neden olduğundan ve zaten iç piyasada arz - talep 
dengesizliği bulunduğumdan dış piyasaya mal ihracatı kanalıyla döviz sağlanması olanakları daha da dara-
lacak, devalüasyonun döviz getirici etkisini ortadan kaldıracaktır. Dış para piyasasında ve iç karaborsada 1 do
ların karşılığı 50 TL.'nı aşmamışken bunun altında bir değer tespiti, 1 doların 70 TL. olarak saptanması, 
Türk ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler uyandıracaktır. Ve bütçenin daha fazla açık vermesine neden olan 
maliyet artışları meydana getirecektir. 

Bu nedenlerle 1980 bütçesinin yapısına, kaynak dağılımı felsefesine ve devalüasyon kararıyla ortadan kaldı
rılan makro - ekonomik dengelerin daha fazla bozulması nedeniyle program - bütçe niteliğini yitirmiş olma
sına karşıyız. Ayrıca düşük gelir düzeyinde yer alan tüm kamu görevlilerinin sosyal statülerinde meydana 
gelecek tahribata tedavi yolları aramayan 1980 bütçesine tümüyle karşıyız. 

Hatay Milletvekili istanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Sabrı Öztürk Ali Nejat Ölçen Enver Karabeyoğlu 

izmir Milletvekili Sivas Milletvekili Konya Milletvekili 
Süleyman Genç Mahmut Özdemir A. Gani Âşık 

Ordu Milletvekili Uşak Milletvekili 
Ertuğrul Günay İsmail Aydın 

Millet Meclisli (S. Sayısı : 400) 



ADALET BAKANLIĞI 

S ı r ^ a No. 

6 

, 

Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

A Taşıtın cinsi 

Station Wagon 
nezziih şasi {kü
çük tip) 

Diferansiyel Kullanıldığı yer 

4X2 Adli teşkilat hizmet
leri için 

Sıra No. 

6 

6 

Adet 

89 

i! 

(Cumhuriyet Senatosunun Değişmişi) 

Taşıtın cinsi 

Station Wagon te-
nezzüh şasi (kü
çük tip) 
Staition Wagon te-
tenezzüh şasi (kü
çük tip) 

Diferansiyel 

4X2 

4X2 

Kullanı 

Adli teşki 
leri için 
Uyuşmazl 
mesi hizm 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 





MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖDENEK CETVELİ 
TARANAMAMIŞTIR. 

CETVEL CİLT NÜSHASINDA MEVCUTTUR. 
S.Sayısı: 400 





SAĞLIK VE SOSY 

Daire : 
Kurum : 

K O D L A R 

S a 
S be Bal 2 

cgC « C o-B SwftH MM 

113 

9010 

A Ç I K L A M A 

«12 

04 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 

ÖOİU .Yataklı tedavi kurumları yatırımları 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TA.ŞIT ALIMLARI 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

425 Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri te
şekküllere) yardım 
(Bu ödeneğin 500 000 lirası Aile Planlaması Derneği 
içindir.) 

900 TRANSFERLER 
950 Sosyal transferler 

Ö D K N E 

Bütçe Kanıta Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
Harcama 

kalemi 

1 
300 000 000 
300 000 000 

(Faaliyet -
Proje) 

643 040 000 

Ödenek Kesim 
türü (Alt program) (P 

12 87 
12 864 617 000 

1 643 040 000 

-

4 000 000 
4 000 000 

12 725 000 
12 725 000 

4 000 000 

Millet Mec 





SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAK 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği) 

Sıra No.. Adet Taşıtın cinsi Diferansiyel Kullanıldığı yer 

15 Arazi hinek yer
li montaj 

4X4 Sağlık ocakları ihti
yaçları için 

(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirici) 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi 

13 13 Kaptıkaçtı şehir 
dışı hizmetleri 
için 

Diferansiyel Kul 

4X2 Sağlık 
tiyaçla 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 





GIDA - TARIM VE 
Ö D E N 

Kurum 
Daire 

K O D L A R 

S 4 « 

:OOı «?<J "0.2 i f S f c S »<Ö 
mt3 ^ 3 o : 5 S w £ 'MM 

A Ç I K L A M A 

111 

İM 

idi 
«2 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ARAŞTIRMA ÜRE
TİM KONTROL VE PAZARLAMANIN GELİŞTİ
RİLMESİ 
HAYVAN ISLAHI ÜRETİM, KONTROL EĞİTİ
MİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

001 Hayvan ıslahı üretim, kontrol eğitimin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi 

4C0 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
460 özel malzeme alımları 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DESTEK HİZMETLERİ 

001 özlük hizmetleri 
300 HİZMET ALIMLARI 
350 Kiralar 

Harcama 
kalemi 

81 900 000 
16 000 000 

26 984 000 
17 337 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
(Faaliyet- Ödenek Kesim 

Proje) türü (Alt program) (P 

10 548 

1 676 589 000 
816 589 000 

816 589 000 

27 
172 589 000 

172 589 000 
154 861 000 

Millet Mecl 





GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK B 

(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Diferansiyel Kullanıldığı yer 

23 3 Otobüs (en az 36 
kişilik) 

4X2 Suni, tabii tohumla
ma ve nesil kontrol 
genel müdürlüğü hiz
metlerinde 

(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi) 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Diferansiyel Kullan 

23 2 Otobüs (en az 36 
kişilik) 

42 10 Motosiklet (tri
portör) 

4X2 Suni, tab 
ma ve n 
genel mü 
metlerind 
Suni, tab 
ma ve n 
genel mü 
metlerind 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400 





TURİZM VE T 
Ö D E N 

Daire : 
Kurum : 00 

K O D L A R 

:3 P 
ı—t *H 

111 
01 

S . -
•73 H 

<3 
E-a 

2 C3 O .» rv. £ 

304 

423 

900 
940 

900 
950 

A Ç I K L A M A 

ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
TURİZMİN DÜZENLENMESİ 

Diğer mali transferlerle ilgili ödemeler 
TRANSFERLER 
Maili transferler 
(Kars, Ani ve çevresindeki turistik yörelerin turizm 
açısından geliştirilmesi için TC Karayoüan ve/veya 
YSE ve/veya Toprak ve İskân Genel Müdürlükleri 
ve/veya İl Özel İdareleri ve/veya Belediyeler ve/veya 
Köy Kamu Tüzelkişiliği ve/veya TC Turizm Banka
sı AŞ'ne ödenir.) 
Diğer dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve ben
zeri teşekküllere yardım 
TRANSFERLER 
Sosyal transferler 
(Tarihi ve milli değeri olan mimari eserlerin ve çev
resinin korunması ve değerlendirilmesini amaçlayan 
vakıf veya kurumlara devredilir.) 

Harcama 
kalemi 

-

21 000 000 
21 CO0 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

21 000 000 

ödenek Kesim 
türü (Alt program) 

1 
1 147 629 000 

483 350 000 

( 

70 

6 000 000 
6 000 000 
6 000 000 

Millet Mec 





KÖY İŞLERİ VE 

Daire 
Kurum 

K O D L A R 

Ö D E N 

Bütçe Karma Komisyonumuıı kabul ettiği 

â^ 

111 

412 

Si ^ °s o' 

e3 

« s 
rt eî 

0(02 

010:5 

03 

002 

0103 

A Ç I K L A M A 

KÖY YOLLARININ YAPIMI İÇMESULARININ 
TEMİNİ VE ELEKTRİK TESİSLERİNİN KU
RULMASI 
KÖY YOLLARININ YAPIMI 

Köy yollarının yapımı 
UÇ» PERSONEL GİDERLERİ 
130 işçi ücretleri 
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Köy yollarının yapımında kullanılan makine, teçhi
zat ve yedek parçalarının tedarik ve onarımı 

£00 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ 

îçmesuyu tesisleri yapımı 
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
71tQ Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Köy içmesuyu tesis yapımında kullanılan mekine, teç-
zat ve yedek parça tedarik ve onarımı 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Madde 
Harcama (Faaliyet 

kalemi Proje) 
ödenek 
türü 

Kesim 
(Alt program) (P 

16 69 
10 883 000 000 

10 273 000 000 
7 580 000 000 

4 523 000 000 
4 523 000 0CO 
2 153 000 000 
2 153 000 000 

1 143 000 000 
954 000 000 
54 000 000 
900 000 000 

5 165 000 000 
5 100 000 000 

4 626 000 000 
2 732 000 000 
2 732 000 000 

340 000 000 
40 000 000 
300 000 000 

429 000 000 

Millet Mec 





TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRL 

(Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği) 

Sayfa : 12 
(111-02-2-007-700-710) 
Yapı, tesis ve ve büyük onarım güderleri «710 harcama kaleminde yer alan 
ödenek TC Ziraat Bankasında kurulan özel iskân fonuna devredilir.» 
(111-02-2-010-700-710) 
Yapı, tesis ve ve büyük onarım giderleri «710 harcama kaleminde yer alan 
ödenek TC Ziraat Bankasında kurulan özel iskân fonuna devredilir.» 

(Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi) 

Sayfa : 12 
(111-02-2-007-700-710) 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(111-02-2-010-700-710) 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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(BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN) 

1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (756 687 182 000) liralık ödenek verilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

KATSAYI : 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (22) katsayı ve 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Ka
nunun 10 . 6 , 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
yer alan gösterge tablolarına albay dahil yukarı rütbelere 2,20; yarbay dahil 
aşağı rütbelere 2,45 katsayı uygulanır. 

Artırılan katsayı için 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası hük
mü uygulanmaz. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci 
maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak ödeme 15 lirdan az 50 liradan çok olamaz. (An
cak TRT Kurumunda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücreti saat başına 30 
liradan az 80 liradan çok olamaz.) 

Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve Cum
hurbaşkanlığı Dairesi personeline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek üc
retlerde de bu miktarlar esas alınır. 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı ikili öğretim yapan fa
kültelerde ikinci öğretimde görev alan dekanlara (825), dekan yardımcısı ve 

(CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN) 

1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işa 
retli cetvelde gösterildiği üzere (756 687 182 000) liralık ödenek verilmiştir. 

«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu 
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet program 
larında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) Genel ve Katma Bütçeye giren da 
relerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden % 2 kesilere 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 930 - 09 - 3 - 301 tertibine eklenmiştir.» 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

KATSAYI : 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü madde 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının ayl 
tutarlarına çevrilmesinde (25) katsayı ve 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı K 
nunun 10 . 6 . 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesind 
yer alan gösterge tablolarına 2,5 katsayısı uygulanır. 

Artırılan katsayı için 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası hük 
mü uygulanmaz. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 n 
maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine gör 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına d 
yanılarak saat başına yapılacak ödeme 15 lirdan az 50 liradan çok olamaz. (A 
cak TRT Kurumunda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücreti saat başına 3 
liradan az 80 liradan çok olamaz.) 

Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve Cum 
hurbaşkanlığı Dairesi personeline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ü 
retlerde de bu miktarlar esas alınır, 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı ikili öğretim yapan f 
kültelerde ikinci öğretimde görev alan dekanlara (825), dekan yardımcısı 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 400) 



(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği) 

müdürlere (625), fakülte sekreterlerine (575) ve diğer sınıflarda bulunanlara 
(500), müstahdemlere (325) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar ve 
akademilerde gece öğreniminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
müdürlere (750), müdür yardımcılarına (575), fakülte sekreterlerine (625), fa
külte yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memur
lardan yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (375) ve diğer sınıflarda bu
lunanlara (500) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

1. Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli perso
nel ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde koruma hizmeti yapan personele 
ayda (3 000) lira* 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğ
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sı
nıfı personeli ile mezkez, il veya bölge kuruluşlarında görevli Genel idare, 
Eğitim ve Teknik Hizmetler Sınıfı personeline ayda (2 400) lira, 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (750) lira, fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet örgütlünde görevli personele yukarıdaki fıkraya göre ödenecek fazla 
çalışma, ücretleri, 

a) Yıllık izin, 'biir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin 
yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlan
ma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışmda yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve gö
revli 'bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 
Kesilmez. 
E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabı

ta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmak
sızın, belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti ola
rak roaktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücretleri, görev esnasında veya 
görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması hal
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Genel Müdürlüğe a!it katma 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin nite
liği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması, bir programa bağlanması imkân
sız bulunan orman muhafaza memurlarına ayda (2 500) TL., telsiz teknisye
ni, ıtelsüz operaifcöroi, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi; telsiz ve telefon hat 
bakıcılarına yalnız Haziran - Ekim aylan içlin ayda (l1 500) TL. fazla çalışma 
ücretli ödenir. 

Muhafaza memurlarının yıllık 'izin, bir yılda 30 günü geçmeyen hastalık 
izni veya görevden ^i^i''yliH^v^~^~'s!SM^in2in^em~M''^î^n^ryâ^^Â-
ması ve sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri icerisünde bu fazla mesai 
ücretli kesilmez. 

(Cumhuriyet Senatosunun degıştınşı) 

müdürlere (625), fakülte sekreterlerine (575) ve diğer sınıflarda bulunan 
(500), müstahdemlere (325) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar 
akademilerde gece öğreniminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan 
müdürlere (750), müdür yardımcılarına (575), fakülte sekreterlerine (625), 
külte yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek mem 
lardan yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (375) ve diğer sınıflarda 
lunanlara (500) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

1. Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli pe 
nel ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine, Emniyet 
nel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde koruma hizmeti yapan perso 
ayda (3 000) lira, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı 
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri 
nıfı personeli ile mezkez, il veya bölge kuruluşlarında görevli Genel id 
Eğitim ve Teknik Hizmetler Sınıfı personeline ayda (2 400) lira, 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mah 
bekçilerine ayda (750) lira, fazla çalışma ücreti verilir, 

Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki fıkraya göre ödene 
fazla çalışma ücretleri, 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, gör 
yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakat 
ma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma 
görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 
Kesilmez. 
E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Z 

ta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranm 
sızın, belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti ola 
maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücretleri, görev esnasında veya 
revden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması h 
rinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait ka 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin n 
liği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması, bir programa bağlanması imk 
sız bulunan orman muhafaza memurlarına ayda (2 500) TL., telsiz tekni 
ni, telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsiz ve telefon 
bakıcılarına yalnız Haziran - Ekim ayları içinde ayda (1 500) TL. fazla çalı 
ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının yıllık izin, bir yılda 30 günü geçmeyen hast 
İzni veya "görevden d^ 
ması ve sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde bu fazla m 
ücreti kesilmez. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 



(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği) 

G) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü madde-
siıe göre olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp 
vtrm'eleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edÜlecek ücretlerin ay
nı Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

H) a. Milli Eğiüim Bakanlığına bağlı her dereceli Okullar ile kurumların 
atölye ve birimlerinde döner sermaye siparişlerdi üzerinde, işin gereği olarak, ola
ğan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, 
tez hazırlayıcı «Ölçmeci», usta öğretlici, bölüm ve atölye şefi, memur, prodüktör, 
stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemdi ve programcısı ve üretim 
için zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, Milli ve 
Dini Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul 
ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, «endüstriyel 
eğitim yapan orta dereceli eğitim kurumlarında atölye ve endüstriyel ders görevi» 
için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b. Döner sermaye siparişleri üzerinde, öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek 
ve çalışmalara fiilen katılmak üzere maaş karşılığı okutmakla yükümlü oldukları 
20 saati doldurduktan sonra, haftada zorunlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecek
leri ek ders saati sayısı kadar, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli 
atölye ve teknik ders öğretmenleri ihtiyaç duyulduğunda, okul idaresince görev
lendirilir. Ancak, görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda 
gece ve gündüz ek ders görevi verilmez. 

Bu çalışma için öğretmenlere mesai saati içinde saat basma 80 lira, mesai saat
leri dışında 100 lira üzerinden usulüne uygun şekilde ödenecek ücret döner ser
mayeden karşılanır. 

c, Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve mektuplarm baskısında çalı
şanlara (a) fıkrasında saptanan saatler kadar ve saat başına 40 lira üzerinden öde
necek ücret döner sermayeden karşılanır.. 

î) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu Örgütünde çalı
şan memurlardan, görevlerinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanma
sı ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağlık savaş memurlarına ve 
sağlık koruyucularına ayda (1 250) lira,, sıtma laborantlarına ayda (950) lira fazla 
çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlardan 2162 sayılı Kanun kapsamına girenlere 
bu ödeme yapılmaz. 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; bu maddenin (D) 
fıkrasıyla Emniyet mensuplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın diğer unsuru 
olan Jandarmaya mensup veya Jandarmada görevli personele de, muhtelif ücret 
ödemeleri meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir. 

1. İl Jandarma Alay Komutanlıkları ile Komando ve Motorlu Jandarma Bir
liklerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (3 000) 
TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik 
ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(2 400) TL. 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), (c) bentlerindeki esaslara 
uyulur. 

K) Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelerin yıllık bütçelerinin 
hazırlanması ve TBM Meclisindeki müzakereleri sırasında yapılacak fazla me-

(Cumhuriyet Senatosunun degiştirişi) I 

G) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü madde
sine göre olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp I 
vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin ay-1 
m Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

H) a< Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumlarını 
atölye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, ola-1 
ğan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (Okul idarecisi, öğretmen, teknis-l 
yen, tez hazırlayıcı «Ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, pro-l 
düktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcısı ve i 
üretim için zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, 
Milli ve Dini Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kay
dı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, «En- I 
düstriyel eğitim yapan orta dereceli eğitim kurumlarında atölye ve endüstriyel 
ders görevi» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b. Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında görevli atölye ve teknik ders 
öğretmenleri, ilgili mevzuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü ol
dukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul idaresince gerekli görüldüğü 
takdirde haftalık zorunlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati sa
yısı kadar süre ile, döner sermaye siparişleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarını 
düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler., 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları okulların derecesine ve ça
lışmanın gündüz veya gece yapılmasına göre, bu Kanunun 53 ncü maddesinde 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermayeden ödenir. Ancak, bu şekil
de görevlendirilen öğretmenlere, okullarında veya başka okullarda gece ve gündüz 
ek ders görevi verilemez. 

c. Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve mektupların baskısında çalı
şanlara (a) fıkrasında saptanan saatler kadar ve saat başına 40 lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

İ) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu Örgütünde çalı
şan memurlardan, görevlerinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanma
sı ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağlık savaş memurlarına ve 
sağlık koruyucularına ayda (1 250) lira, sıtma laborantlarına ayda (950) lira faz- j 
la çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlardan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren
lere bu ödeme yapılmaz. j 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; bu maddenin (D) 
fıkrasıyla Emniyet mensuplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın diğer un
suru olan Jandarmaya mensup veya Jandarmada görevli personele de, muhtelif 
ücret ödemeleri meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir. 

1. İl Jandarma Alay Komutanlıkları ile Komando ve Motorlu Jandarma Bir
liklerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda ( 300O) 
TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik 
ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(2 400) TL. 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), (c) bentlerindeki esaslara 
uyulur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 



(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği) 

sai karşılığında Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan memurlara 1 Ey
lül 1980 - 28 Şubat 1981 tarihleri arasında, ayda 60 saati geçmemek üzere (A) fık
rasında belirtilen azami miktarın iki katına kadar fada mesai ücreti ödenir. Bu 
hükümden istifade edecek görevlilerin unvan ve adedi Bakan onayı ile saptanır. 

L) 1624, 1700, 5442 sayılı kanunlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, bu maddenin (D) 
fıkrası ile Emniyet mensuplarına, (J) fıkrasıyla da Jandarma mensuplarına yapılan 
ödemeler umumi zabıtanın amiri durumunda bulunan Mülki İdare Amiri sınıfın
dan olanlara muhtelif ücret ödemeler, meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde 
ödenir. 

1. İllerde vali yardımcıları ve kaymakamlara ayda (3 000) TL. 
2. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), (c) bentlerindeki esaslara 

uyulur. 

MALİ YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN UYGULANMAYACAK 
YASA HÜKÜMLERİ : 

MADDE 89. — A) 1. 9.6. 1.958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa 
Kanununun 21 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 ncı maddesi
nin (a) fıkrası, 

2< 13 , 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 ncı mad
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

3, 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 saylı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanu
nunun 17 nci maddesi; 

Hükümleri, 1980 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili program, 
altprogram, faaliyet ve projelerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygu
lanır., 

B) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hak
kında, 26 . 3 . 1956 tarih ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilmesini 'bu Yasa hükümlerine 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebilir
ler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak; daha önceki yıllarda bu konuda 
çıkarılmış olan yönetmelikler 1980 mali yılında da geçerliliğini korur.) 

2, Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde 
tesis edilen meccani telefonlara alit 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu maddeye ek 
5 . 12 . 1928 tarih ve 1366 sayılı 13 . 12 . 1934 tarih ve 2609 sayılı; 10 . 3 .1930 

(Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi) 

K) Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelerin yıllık bütçeleri 
hazırlanması ve TBM Meclisindeki müzakereleri sırasında yapılacak fazla m 
sai karşılığında Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan memurlara 1 E 
lül 1980 - 28 Şubat 1981 tarihleri arasında, ayda 60 saati geçmemek üzere 
fıkrasında belirtilen azami miktarın iki katına kadar fazla mesai ücreti öde 
Bu hükümden istifade edecek görevlilerin unvan ve adedi Bakan onayı ile s 
tanır. 

L) 1624, 1700, 5442 sayılı Kanunlarla 657 saydı Devlet Memurları Kanu 
nun 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, bu maddenin 
fıkrası ile Emniyet mensuplarına, (J) fıkrasıyla da Jandarma mensuplarına ya 
lan ödemeler umumi zalbıtanın amiri durumunda bulunan Mülki İdare Amiri 
nıfından olanlara muhtelif ücret ödemeler meyanında olmak üzere aşağıdaki 
kilde ödenir. 

1. İllerde vali yardımcıları ve kaymakamlara ayda (3 000) TL. 
2. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), (c) bentlerindeki esasl 

uyulur. 

MALİ YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN UYGULANMAYACA 
YASA HÜKÜMLERİ: 

MADDE 89. — A) 1. 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müda 
Kanununun 21 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci madd 
nin (a) fıkrası, 

2« 1 3 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 ncı m 
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci madd 

3. 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 saylı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka 
nunun 17 nci maddesi; 

Hükümleri, 1980 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili progr 
altprogram, faaliyet ve projelerine konulmuş ödemek tutarları düzeyinde uy 
lanırı 

B) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi h 
kında, 26 . 3 . 1956 tarih ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayı 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilmesini !bu Yasa hükümler 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrulusunda yerine getireb 
ler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıllarda bu konu 
çıkarılmış olan yönetmelikler 1980 mali yüında da geçerliliğini korur.) 

2, Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirle 
tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu maddeye 
5 . 1 2 . 1928 tarih ve 1366 sayılı 13 . 12 . 1934 tarih ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 



(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği) 

tarih ve 1569 sayılı; 16 . 4 i 1933 tarih ve 2142 sayılı; 1 1 . 6 . 1933! tarih ve 
2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 
1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi; 

3. 1 6 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sijgortalan Kurumu Kanununun 2158 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında (belirtilen tahvillere ya
tırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40'lık sınrr; 

4. 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petral Kanununun 5.4.1973 tarih ve 1702 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının (b) bendi; 

5. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ka
nununun 31 nci maddesinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

6. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasa
sının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

7/ Hazine tarafından garanti edilen âış krediler nedeniyle nakden veya he-
saben ödenen veya tahakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanununun 
12/6 ve 24/4 maddeleri; 

8, 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, 

Hülcümleri, 1980 mali yılında uygulanmaz, 

(Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi) 

tarih ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı; 11 . 6 . 1933 tarih ve 
2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 
1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayıh Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi; 

3. 16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayıh işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 2158 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (fb) fıkrasında heliirtıilen tahvillere ya
tırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40'lık sınır; 

4. 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayıh Petrol Kanununun 5.4.1973 tarih ve 1702 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının (b) bendi; 

5. 24.12.1963 gün ve 359 sayıh Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ka
nununun 31 nci maddesinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

6. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayıh Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasa
sının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

7. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler nedeniyle nakden veya he-
saben ödenen veya tahakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanununun 
12/6 ve 24/4 maddeleri; 

8. 4060 sayılı Kanunun 32 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, 

9. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 2227 sayıh 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin (c) fıkrası, 

Hükümleri, 1980 maili yılında uygulanmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 




