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V. —• GÖRÜŞÜLEN İŞLER 539 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

Hayrettin Erkmen ve arkadaşlarının, Bkono-

I. — GEÇEN Tl 

Muş Üyesi İsmail İlhan, tütün ekim sahalarının 
genişletilmesinin yasaklarınmasına dair Hükümetçe 
alınan kararlar ile Doğu Anadolu'da, özellikle Muş'ta 
itütün eksperlerinin tütün alımında tespit ettikleri dü
şük fiyat; 

Balıkesir Üyesi Raif Eriş, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığında yapılan partizanca tayinler; 

Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan, Erzurum'un Narman 
ilçesi Tarım Meslek Lisesindeki öğretim durumu; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde bulu
nan konulan görüşmek üzere 25 .4 .1978 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısının diğer işlere 'takdimen ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri değişik
likle kabul edildi, tümü açık oya sunuldu; oyların ay
rımı sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur'un 
(S. Sayısı : 842); 

Rapor 
1. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleı'i Haikkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme;;)', Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek M.^dde ile 
5 Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Secimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmsii; 
25 , 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 

miyi Güçlendirme Programı üzerinde bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergeleri. 
(8/13) 539:558 

ANA'K ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer 
Naci Bozkurt'un (S. Sayısı : 843); 

Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyeai Beyti Ar
da'nın, (S. Sayısı : 876); 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Remzi 
Hatip'in (S. Sayısı : 877); 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref Bakşık' 
in (S. Sayısı : 878); 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet Aksoy-
oğlu'nun (S. Sayısı : 879); 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyeni Süleyman 
Efe'nin (S. Sayısı : 881); 

Yasama dokunulmazlıkları hakkında Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporlarının öncelikle görüşülmesi 
onaylandı, raporlar 'kabul edildi. 

26 . 4 . 1979 Perşembe günü saat 15.C0'te toplan
mak üzere Birleşime saat 16,45'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Tabii Üye 

Mehmet Ünaldı Emanullah Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyon'karahisar 
Mustafa Çelik 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/707; C. Senatosu ; 2/148) (S. Sa
yısı : 914) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1979) 

Yazılı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Tansa projesine dair yazılı sorusu. (7/1091) 

• > • - « 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 

60 NCI BİRLEŞİM 

26 . 4 . 1979 Perşembe 
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(Maliye ve Yerel Yönetim bakanlıklarına gönderil
miştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal ettir il
mesi düşünülen filitreli sigaralar ile kapatılan tekel 
satış mağazalarına dair yazılı sorusu. (7/1092) (Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzaİın, kuyumcu 
esnaf için Maliye Bakanlığınca 10 Nisan 1979 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan 17 sayılı tebliğe dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var. 

Sayın Ucuzal, kuyumcu esnaf için çıkarılan karar 
üzerinde gündem dışı konuşma talep etmişsiniz, buyu
run ef eridim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

14 ve yukarı ayarda toz, külçe, çubuk, levha, ma
deni para ve sair her nevi ve şekilde altının ticari amaç
la buluridurulması, imali, işlenmesi, alımı ve satımı; bu 
işlemlere aracılık edilmesi için faaliyette bulunmak is
teyenlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 10 Nisan 
1979 tarihinde yayınlanmış bulunan 17 sayılı Karara 
ilişkin tebliğin kuyumcu esnafını fevkalâde mağdur 
eden yönleri bulunduğu için bu sebeple huzurunuza 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile Ana

dolu Ajansı ve TRT Kurumu Yönetim Kurulu üye

lerine ödenen aylık ve yıllık brüt para miktarlarının 

ne olduğuna dair yazılı sorusu. (7/1093) (Başbakanlığa 

gönderilmiştir.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakereleri 
açıyorum. 

gelmiş bulunmaktayım. Bu, meslek teşekküllerince 
ileri sürülmektedir. 

Bilindiği üzere altın ticaretiyle uğraşanlar esas iti
barıyla Gelir Vergisi mükellefi olup, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre belli defter ve kayıt
ları tutma durumundadırlar. Bu mükellefler, diğer 
vergi 'mükellefleri gibi Maliye Bakanlığının muraka
besine tabi bulunmaktadır. 

Maliye BakanUğmea 10 Nisan 1979 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanan 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ ile 
bu işle iştigal edenler, mevcutlarının dışında yeni 'mü
kellefiyetlere tabi tutulmaktadırlar. Mevcut defterlere 
ilaveten alım - satımları, bulundurdukları altınların 
kaydına mahsus özel bir defter (tutacaklardır. Her ne 
suretle olursa olsun alım, satım, iade, emanet Ve «laire 
altın giriş ve çıkışları anırida bu deftere kaydedilecek
tir. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveikılli Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çeîik (Afyonkarahisar), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

;ENEL KURULA SUNUSLARI 
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Altın ticaretiyle uğraşanların bu işleriyle ilgili 
her türlü faaliyetleri hesap ve belgeleri maliye mü
fettişleri, hesap uzmanları, Hazine ve kambiyo kont
rolörleri, yeminli bankalar murakıplarınea murakabe 
ve incelemeye tabi tutulacak ve tebliğe aykırı hare
ketleri görülenler hakkında, Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Kanununa göre kovuşturmaya geçile
cektir 

Yeni getirilen bu düzenleme, akın alım - sac.mıyla 
uğraşanları büyük ölçüde tedirgin etmiş bulunmak
tadır. Evvela, tebliğe göre, altın giriş-; ve çıkışlarının 
özel deftere anında kaydı esası getirilmektedir. Bilin
diği üzere, Vergi Usul Kanunumuzda kayıtların 10 
gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Özel deftere 
anında kayıt zor unluğu, bir esnafı yeni muhasebe 
ünitesi kurma mecburiyetiyle karşı karşıya bırakacak
tır. Özellikle küçük yerlerdekiler, mütevazi ölçüler 
içinde çalışanlar bu üniteyi kuramayacaklardır. 

Büyük bölümıü itibarıyla mütevazi kaynakları 
içinde çalışan ve tahsil seviyeleri yüksek olmayan bu 
meslek sahipleri hakkında cezai müeyyideleri de fev
kalâde ağır olan, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkımdaki Kanuna göre takibat yapılması esası uy
gulamada büyük haksızlıklara sebep olacaktır. 

İşin özelliği gereği, işlenme amacıyla g.riş ve çı
kışların hayli çok zor olduğu bu meslek dalında, 
kasıt aranmaksızın bir kayıt hatasının hapis cezasına 
kadar gitmesi büyük sızlanmalara sebep olmaktadır. 

Kanuni olmayan yollardan ülkemize altın giriş
lerinim önlenmesi, bu suretle altın ticaretinin döviz gir
dileri ve fiyat seviyesi üzerindeki olumsuz etkilerini 
önleme maksadıyla çıkarıldığı iddia edilen bu yeni 
tebliğ, altın ticareti ile uğraşanları yukarıda arz etti
ğimiz gibi büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakacak
tır. Kaldı ki, tebliğin yetkililerce belirtilen amaçlan 
sağlayacağı da son derece şüphelidir; hatta imkânsız
dır. 

Uygulama, fiyatları daha da artıracaktır. İş, kara
borsacılarla kapkaççıların eline düşecektir. Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma mevzuatının en yaygın bi
çimde uygulandığı alan, döviz giriş - çıkışlarıdır; ama 
döviz kaçakçılığının önlendiğini söylemek mümkün 
değildir. 

Şüphesiz, altının kıymetli maden olarak, ziynet 
eşyası olarak kullanılması yanında, beynelmilel bir 
rezerv aracı olma vasfı da vardır. Meselenin önemi 
de buradan kaynaklanmaktadır. Altının ülkeye ka
nuni olmayan yollardan giriş çıkışını önlemek başka 
şeydir, altını daha çok bir ziynet eşyası olarak alıp 

satan kuyumcu esnafını bürokrasiye boğmak, ceza ile 
ezmek ve onu meslekten soğutmak, haksızlığa uğrat
mak başka şeydir. 

Altın kaçakçılığını idari ve polisiye tedbirlerle ön
lemeye kalkmak sonuç vermez. Meselenin çözüm yolu 
iktisadidir. Bunlar kaçakçılığı ve karaborsayı tahrik 
eden tedbirlerdir. Meseleye yanlış yerden yaklaşıl
maktadır. Altını esrar gibi görmek doğru değildir. 
Altın kaçakçılığını önleyeceğim diye kuyumcu esnafı
nı ezmenin de manası yoktur. Hükümet uyguladığı 
ekonomik politika ile hep altın kaçakçılığını teşvik 
etmiştir. Hükümet, esas itibariyle ekonomik politika
sını düzene koymalıdır. 

Esnafı fevkalade zor duruma düşürecek bu teb
liğin tekrar gözden geçirilmesini dileyerek Yüce Ku
rulunuza saygılar sunarım.; 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Konfe-
derasyan o yazıyı bize dağ.ttı... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Akşi't, Ege çiftçisinin durumu ve küçük es

naf dokumacının içinde bulunduğu durum hakkında 
gündem dışı konuşma istemişsiniz, buyurun efendim. 

2. — Maliye Bakam Ziya Müezzinoğlu nun, ku
yumcu esnaf için Maliye Bakanlığınca 10 Nisan 1979 
tarihli Resmi Gazetede yay inanan 17 sayılı tebliğe 
dair açıklaması. 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Affedersiniz Sayın Akşit, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın Ucuzal'in gündem 
e.şı konuşması ile ilgili olarak izin verirseniz kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
İzin verirseniz, güncelliğini kaybetmesin; cevap 

aialım, ondan sonra zatıâlinize söz vereyim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Saym Ucuzal'ın biraz önce Yüce Senatonun önün
de altınla ilgili olarak son defa yürürlüğe giren dü
zenleme konusunda ileri sürdüğü hususları kısa bir 
konuşmayla huzurunuzda açıklığa kavuşturmak isti
yorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, dünya para silsilemi som yıllarda alı

nan bazı önlemlerle altından ayrılma yolunda yeni bir 
düzenleme içine itilmiş almakla birlikte atan, dünya 
ekonomisinde bildiğimiz rolünü bugün de sürdür
mekte, hatta bu rol, bir karşılaştırma yapmak gere
kirse, geçmişe göre bugün daha da artmış bulunmak
tadır. 

Bu nedenledir ki, biz de ülkemizde bugüne kadar 
uygulanmakta olan düzeni yeniden gözden geçirme 
gereğini duyduk. 

Ülkemiz açısından altın konusunun her şeyden 
önce önemi üzerinde durmakta yarar olduğunu sanı
yorum. 

Dış kaynaklardan edindiğimiz ve geçerliliği herkes 
tarafından kabul edilen bilgilere göre Türkiye, altın 
tüketiminde dünyada ikinci sırada yer almaktadır. 
Dünyada en çok akın tüketen ülke İtalya'dır. Onu 
ikinci sırada Türkiye izlemektedir ve bu güvenilir 
kaynakların açıkladığı rakamlara göre, ülkemize son 
yıllarda ortalama 80 tonla 105 ton arasında altın 
ithal edildiği bilinmektedir. Bu rakam, bildiğiniz gibi, 
Merkez Bankasının mevcut ve uzun yıllar sonunda 
biriktirmiş olduğu altın rezervimin toplamına eşittir. 
Bir başka deyişle, Türkiye her yıl Merkez Bankamız
daki mevcut altın kadar altın ithal etmekte ve bu 
ithal edilen altın ekonominin içinde kaybolmaktadır. 

İkinci bir nokta olarak şunu da bilginize sunmak 
isterim. Yürürlükteki ithalât rejimimize göre Türkiye' 
ye altın ithali yasaktır. Ancak belli nedenler olması 
halinde Maliye Bakanlığınca özel olarak izin verilir 

ve bu izin de şimdiye kadar Etibank'ın yurt dışına 
ihraç ettiği bakırlardan oluşan altınlar için verilmiş
tir ve yıllık miktarı da en çok 50 kiloya kadar çık
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
O halde şöyle bir manzara ile karşı karşıya bulun

duğumuz açıkça ortaya çıkmaktadır: Türkiye'ye altın 
ithali izni verilmemektedir; fakat her yıl ortalama 
l.GCı ton dolayında altın girnieiktedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kapıları tutun... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Hepimizin aklını İşgal edecek soru her
halde şu olacaktır: Acaba bu altınlar nereden geli
yor, nasıl finanse ediliyor?.. Kuşkusuz sumda hepimiz 
aynı düşünceyi paylaşıyoruz ki, bu altınlar bilinen 
yolların dışında yollardan finanse edilmektedir. Daha 
açık bir deyimle yasal olmayan yollardan Türkiye'ye 
girmektedir. 

| ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tedbir alınsın 
efendim.... 

I BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

I (Devamla) — Hiç şüphesiz değerli arkadaşlarım; biz
den önceki hükümetler zamanlında altının... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hep sizden ön-
I çekiler, hep sizden öncekiler... (CHP sıralarından gü-
I rültüler) 
I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Onu dinle; 
Allah, Allah... 

I BAŞKAN — Sayın Sarlıoalı, müsaade buyurun 
I ben müdahale ediyorum efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Nasıl müsaa-
I de buyuralım efendim?.. 

I BAŞKAN — Ben söylüyorum, ben müdahale edi-
I yo. um, o bana düşer efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne bu?.. Hep 
I beyefendiyi dinliyoruz. Allah, Allah... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, bura-
I nm idare amiridir, o burayı idare eder. 
I BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuzal. Siz de aynı 
I durumdasınız efendim, kendileri de.., 
I Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
I (Devamla) — Bizden önceki hükümetler zamanında 
I tedbir alınmadığını söylemek istemedim değerli ar-
I kadaşlarım. 
I Bugünkü rejim, Türkiye'de uzun yıllardan beri uy-
I gulanan bir rejimdir; fakat bu rejim içinde alınan ve 
I uygulamaya konulan tedbirlere rağmen, Türkiye'ye 
I yasal olmayan yollardan altın ithali (bahsettiğim şe-
I kilde) devam etmiştir. 

I Biraz önce, İtalya'dan sonra Türkiye'nin ikinci 
I geldiğinde söz etmiştim. Ülkemizle ilgili bir yönünü 
i daha açıklamak isterim. 

I İtalya aslında en çok altın tüketen ülkedir; fakat 
1 aynı zamanda en çok altından yapılmış eşya ihraç 
I eden ülkelerden biridir. Başka bir deyişle İtalya'ya it-
I hal edilen altın 'işlendikten sonra ihraç edilmektedir; 
I yani ekonomiye döviz katkısı bu biçimde oluşmakta-
I dır. Oysa, Türkiye'ye ithal edilen altın her yıl eıkono-
I minin içinde kaybolmaktadır. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu nedenledir ki, altın ticareti alanında yıllar-
I dan beri Türkiye'de egemen olan başıbozukluğa bir 
I nihayet vermek ve dış ödemeler açısından olduğu 
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kadar, iç tasarruflar açısından da önemli olan bu 
madenin ticaretini bir düzen altına almak gereğini 
duyduk. 

Yürürlüğe konulan tebliğ, Türk Parasının Kıy
metini Koruma Yasasına dayanmaktadır ve bu Yasa, 
bu alanda hükümetlere gerekli düzenlemeleri yapmak 
yetkisini açıklıkla vermektedir. Bu bakımdan, bu dü
zenlemeyi, Sayın Ucuzal'ın biraz önce ifade ettiği 
gibi Vergi Kanunu ve vergi kanunlarında öngörülen 
hükümler ve defter düzeni açısından değil, Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Kanununun önigördüğü 
düzen açısından incelemek ve değerlendirmek doğru 
olur. 

Türk Parasının KıymeLini Koruma Kanununa gö
re, bildiğiniz gibi ülkemizde 1936 yılından bu yana 
bir döviz kontrolü yürürlüktedir ve bu hükümlere gö
re yabancı paraların; yani dövizlerin dış ödeme aracı 
olarak alım- satımı öteden beri bir disiplin içinde yü
rütülmektedir. Döviz alıp satma yetkisi ancak Ma
liye Bakanlığından izin alan bankalara verilmiştir ve 
ancak yine 'bu Bakanlık tarafından kendi işleri icabı 
buna gerek duyulan kişi ya da kuruluşlara döviz alıp 
satma yetkisi verilmektedir. 

Bugün Kapalıçarşıda halı ya da başka turistik eş
yayı satan kimseler, Maliye Bakanlığından almış ol
dukları döviz yetkisine göre bu işlemi yaparlar. Bil
diğiniz gibi bankalar da aynı çerçeve içinde bu işlevi 
yaparlar. Buna karşılık, yabancılara ve yurttaşlara 
milyonlarca liralık altın satan kişiler ve firmalar 
böyle b'ir disiplin içinde değildir. Bunlar, nereden gel
diği belli olmayan altını, yabancılara ve yerlilere ser
bestçe satarlar. Bu, büyük ölçüde vergi kaçakçılığı 
konusudur ve biraz önce de arz ettiğim gibi, kavnağı 
itibariyle büyük ölçüde döviz kaybıyla ilgilidir ve her 
yıl ülkemizin bu açıdan uğradığı zarar miktarı döviz 
olarak 60G-7G0 milyon dolan bulmaktadır. 

10 Nisan'da yürürlüğe konulan tebliğle getirilen 
amaç, işte kısaca belirlemeye çalıştığım bu alanı bir 
disiplin altına almak noktasında toplanmaktadır. 

Bu tebliğle yürürlüğe konulan rejimin, bazı çevre
lerin zaman zaman iddia ettikleri gibi, Anayasaya 
aykırı bir yönü yoktur. Bu uygulamanın ileride altın 
mevcutlarına Hükümetçe el koymak gibi bir amacı 
ise hiç yoktur. Bu uygulama, bugüne kadar bir an-
hamda orman kanununun cari olduğu bir alanı, bell'i 
bir düzen içinde yürütmeyi amaçlamaktadır ve bu 
çerçeve içinde şimdiye kadar yaptıkları işin yasal olup 
olmadığı (nedeniyle bu işi güvenle yürütmek imkânına 
malik olmayan iş sahiplerine ve özellikle kuyumcu

lara, bunu belli bir yasal düzen içinde ve güvenle 
yürütmek olanağını beraberinde getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ucıızal, bu tebliğle getirilen düzenlemenin 

uygulamada bazı sorunlar çıkabileceğinden söz etti 
ve bu arada anında yazmak kaydının yine bunlardan 
birinin örneği olarak burada ileri sürdü. 

Takdir buyurulacaktır ki, bu gibi olaylarda za
manlama çok önemlidir ve bu nedenledir ki, döviz 
alıp satanlar, aldıkları dövizi ve satmaları halinde 
•sattıkları dövizi günü gününe defterlerine işlemek ve 
bunun karşılığında ilgililere makbuz vermek zorun
dadır] ar.. 

Aynı uygulama bu alanda da getirilmiş bulunuyor. 
«Anında» deyimi hiç şüphesiz ki, daha o işlem biter 
bizmet ve başka hiç bir şey yapmadan ve âdeta sa
niyen ve dakika kaybetmeden yazmak anlamına gel
memektedir. Bunun anlamı, normal koşullar içinde, 
o işlem bittikten sonra ve hiç şüphesiz ki, en geç o 
gün içinde bu işlemin defterlere kaydedilmesi demek
tir. 

Burada öngörülen defter, Vergi Usul Kanununda 
öngörülen özel defterlerden biri değildir. Türk Para
sının Kıymetini Koruma Kanununa göre yapılan bir 
düzenlemenin öngördüğü ayrı bir belge sistemi içinde 
yer alan bir defterdir. Bu nedenle, bu defteri o def
terle karşılaştırmak ve Vergi Usul Kanununda cari 
olan sürelerin, kayıt açısından burada geçerliliğini 
ileri sürmek de yanlış olur: 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yönü yanında, tümüyle altın ticaretini bir di

siplin altına almayı ve bu çerçeve içinde güvenli ola
rak yürütülmesini amaçlayan bu yönü yanında, yeni 
düzenlemenin beraberinde getirdiği bir başka olanak 
daha vardır; o da şudur: 

Şimdiye kadar Türkiye'de kuyumculuk dışa dö
nük olarak çalışma olanağı bulamamıştır ve bu alan
daki faaliyetler tümüyle, biraz önce nasıl girdiğinin 
b.ili olmadığını söylediğim altınların işlenip yine iç 
piyasaya sürülmesi ve bir tasarruf aracı olarak bu
nun kullanılması noktasında kalmıştır. Oysa, biz 10 
Nisan'da yürürlüğe giren yeni tebliğle kuyumculuk 
alanında bir gelişme olanağı sağlamak üzere geçici 
olarak Türkiye'yi altın ithalatını öngörmüş bulunu
yoruz. Yani, bundan böyle bu tebliğ çerçevesi içinde 
Maliye Bakanlığından yetki alarak kuyumculuk ya
pabilecek kimseler, geçici olarak ithal edecekleri al-
t'nı işledikten sonra tekrar yurt dışında ihraç edebi
leceklerdir. 
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Bu yönü, özellikle önünüzde ifade etmek isterim 
ki, ilgili çevreler tarafndan büyük ilgiyle 'karşlanmış-
tır ve dünyada önemli bir yeri bulunan Türk kuyum
culuğunun geliştirilmesi için etkili bir araç olarak 
kendine düşen payı yapabileceği ileri sürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İzin verirseniz sözlerimi şöyle bağlamak istiyo

rum: Ekonomimizin içinde bulunduğu ve nedenleri 
hepimizin yakımdan bildiğimiz bugünkü güç ortam 
içinde, her alanda mevcut olanaklarımızın en akile 
biçimde değerlendirilmesine İhtiyaç vardır. A itin 
alanındaki düzenleme bu amaçla yürürlüğe konul
muştur ve şimdiye kadar, biraz önce açıklamaya ça
lıştığım şekilde ekonomimize giren ve kaybolan al
tını böylece disiplin altına almayı ve bu yüzcLn uğ
radığımız döviz kayıplarını önlemeye çalışırken, aynı 
Zamanda kuyumculuğumuzu dışa dönük yönüyle de-
ğerlen'dirmeyi amaçlamaktadır. 

Bilgilerinize ve takdirlerinize sunuyorum. 
Teşekkür ederim sayın arkadaşlarım. (CHP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Denizli Üyesi Baha Akşit'in, çiftçi ve küçük 
esnaf dokumacılarının bugün içinde bulunduğu zor 
şartlar hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Akşit, aynı gerekçeyle buyu
run efendim; gündem dışı konuşma istemiştiniz. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

İhracatımızın en önemli mahsullerini yetiştiren 
çiftçilerle küçük esnaf dokumacıla'rın bugün içinde 
bulunduğu zor şartlan dile getirmek, Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Ege'de pamuk, tütün ve hububat yetiştiren çiftçi, 
mazot yakluğu sebebiyle güç durumdadır. Tarlalar 
ekime hazırlanamamakta, nadas olmuş tarlalara ekim 
yap ı la m am ak tadı r. 

Baharda atılan nitratlı gübrelerle üre ve diğer 
kimyevi gübreler bulunamıyor. Temin edilebilen güb
re ise ihtiyacı karşılayacak miktardan çok daha az
dır. Âdeta tuz ve biber eker gibi tarlada kaybolup 
gidecek seviyededir. Çiftçinin bu durumda yeterin
ce mahsul elde 'edebilmesi mümkün değildir. 

Bağlar için kullanılan göztaşı, kükürt, potas da
hil, bakır sandoz, küprevit, aspor, füngüzit gibi ilâç
larla elma ve emsali meyva ağaçları için kullanılan 
ilaçlar bulunamıyor. 

Ayrıca, meyve ağaçlarıyla tütün, pamuk gibi 
mahsuller için lüzumlu olan basodin, folidol gibi va

sıflı mahsul idraki için zaruri ilaçların teminine ise 
hemen hemen hiç imkân mevcut değil. 

Yine, yabancı otlardan hububatı kurtarmak iç'in 
aranan ilaçlar da mevcut değildir. 

Çiftçiler üzüntü içinde, yokluk ve darlıktan ezil
miş durumda; dertlerine deva olacak, müracaatları
na muhatap olacak bir makam arıyorlar. Bu darlık 
devam ederse, güçlükle ekebildikleri mahsulleri nasıl 
kaldırabileceklerini şimdiden kara kana düşünmekte
dirler. 

Biçerdöğerlerini çalıştıracak mazot acaba temin 
edilebilecek mi?.. Mahsul tarlada mı kalacak, bile
miyorlar. Mazot yokluğu sebebiyle ekim zaten çok 
güçleşmiş, ekilen tarlalara gübre bulmak büyük prob
lem. Mücadele ilaçlarını temin edebilmek ise âdeta 
imkânsız. Karaborsadan bunları bulmak mümkün; 
fakat karaborsa fiyatları çiftçinin alım gücünün çok 
üstünde. 

Ege çiftçisi yokluklar sıradağları altında ezilmiş 
durumda. Bu durumun ihracatımız üzerinde büyük 
ve menfi akisleri olacaktır. İhraç etmek bir tarafa, 
belki de kendi ihtiyaçlarımızı dahi karşılamak güçle
şecekti l'. 

Anarşimin bizar ettiği vatandaşın, bir de yokluk
lar denizinde boğulmasının bizi nereye götüreceğini 
iyi hesap etmek lazım gelir. Alakalı balkanların sü
ratle tedbir alması, yoklara çare bulması, çiftçiye ön
celik tanıması şarttır. Aksi takdirde, kaybımız büyük 
olacaktır. 

Çeşitli ülkelere döviz temini jçin başvuran Hü
kümetin, döviz kaynaklarını kurutacak bir davranış 
içinde bulunmasını izah etmek çok güçtür. 

Ayrıca, Nisan ayı içinde ani basit ıran kış sebebiy
le bir kısım bağları soğuk vurmuştur. Bağcıların bîr 
kısmı borçlarını ödevemeyecek duruma düşmüş gö
rülüyor. Yokluğa ilave olarak gelen bu soğuk dalga
sı sebebiyle zuhur eden zararı telafi için Hükümetin 
Denizli ve ilçelerindeki durumu tetkike tabi tutması
nı ve gerekli yerlerde, mahallerde çiftçinin borçları
nı tecil etme ve yeni krediler verme cihetline gitmesiinli 
zaruri, görmekteyim. 

Denizli ve civarıyla bazı ilçelerinde küçük sanatkâr, 
küçük esnaf, dokumacı da perişan duruma düşmüştür. 
Dokumacı iplik bulamıyor, iplik fiyatları her hafta 
merdiven basamaklarına tırmanır gibi yükselmektedir. 
Dokumacının bulabildiği iplik pahalıdır. Bunla muka
bil, dokuyup sattıklarını aldığı ipliğe göre uygun 
fiyatla satamıyor. Aldığı pahalı, sattığı ise, ucuzdur. 

İşlemecinin kullandığı ipek ile sentetik elyaf, vis-
kon ise temini imkânsız duruma gelmiştir. Halbuki 
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dokumaların bazıları ile bilhassa işlenmiş olanların 
bir kısmı yurt dışına ihraç edilebiliyordu. Bu durumu 
biHdîrmek, dertlerine deva aramak üzere Ankara'ya 
gelen bir heyete Sayın Ticaret Bakanının «Biz, ipli
ği ihraç ediyoruz. Bize döviz lazını, ben 5 - 1 0 bin 
esnafı düşünecek durumda değilim» dediği söyleni
yor, 

Bu söylentilerin devam ettiği bölgede, 1977 seçim
lerinden önce Sayın Ecevit'in Buldan'daki konuşma
sında, «İpliğinizi Sümerbanktan ucuz alacaksınız, do
kumalarınızı yüksek fiyatla Avrupa'ya kendi elinizle 
satacaksınız» dediği henüz unutulmamıştır. Bu sözle
rin akisleri hâlâ hafızalarda tazeliğini muhafaza edi
yor. Her hafta artan iplik fiyatları karşısında pek 
çök tezgâh durmuştur. Dokumacı çok zor durum
dadır. Tedbir alınmazsa, daha vahim günlerin gel
mesi beklenebilir. 

Yüksek Heyetinizin huzurunda yokluklar ve sı
kıntılar zincirinden birkaç halkayı dile getirdim. Hü
kümetin arz ettiğim hususlar üzerinde şayet gücü 
varsa eğilmesini, tedbir almasını, çare aramasını, va
tandaşlarını çaresizlk ve sıkıntı dan kurtarma gay
retli göstermesini rica ediyorum. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için, 
hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akşit. 

4. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
25 . 4 . 1979 Çarşamba günü TBMM Birleşik Top
lantısında vuku bulan müessif hadiseleri önlemek için 
birliğe ihtiyaç bulunduğuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ege, «25 Nisan 1979 Çarşam
ba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında vuıku'bulian müessif hadiseler için birliğe 
ihtiyacımız bulunduğu» gerekçesine istinaden bir gün
dem dışı konuşma İstemişsiniz, buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
altın yolsuzluğu için bana sıra gelir mi efendim?.. 

BAŞKAN — Bildireceğim Sayın Feyyat biraz
dan, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisli hepinizin ma
lumu olduğu üzere saat 15.00'te toplandı. 

Dünkü toplantının gayesi, ülkemizde dört aydır 
devam eden bazı İllerdeki sıkıyönetimin ikî ay daha 
uzatılması ve bazı illerin de yeniden sıkıyönetime ilti
hak ettirilmesi idi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim müzakereleri lalettayin bir müzakere 

değildir. Sıkıyönetim, Anayasa içinde bulunmaküa 
beraber, yani Anayasal olmakla 'beraber, toplumun 
rahatsızlandığı zamanlarda başvurulacak tedbirlerden 
bir tanlesi belki de meşru nizam İçerisinde en sonun
cusudur ve Anayasanın 124 ncü maddesi hepinizin 
bildiği gibi şöyle; ama bir daha göz gezdlrirsek, hangi 
durumlarda sıkıyönetime başvurulacağı gayet sarih 
olarak ifade edilmiştir. Denir ki : 

(«Savaş haiıi, savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhu
riyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya 
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan 
tehlikeye düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür de
mokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri 
hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması sebebiy
le...» 

Şuradaki tabirleri dikkatle okuyup, dikkatle din
lediğimiz zaman görüyoruz ki, bunlar böyle vakayı 
adiyyeden meseleler değil; bunlar memlekettin çok 
ciddi bir meselesinin müzakeresi demektir. Burada 
Parlamentonun birlik ve beraberlik içerisinde olma
sı başta gelir Bu müzakereler esnasında örfi idare
nin yani sıkıyönetimin uzatılması uzatılmaması üze
rinde lehte veya aleyhte görüşler olabilir, oylar o 
veya bu istikamette kullanılabilir; ama işin ciddiyeti, 
işin memleket için ne derece önemli olduğu hiç bir 
zaman gözden uzak tutulamaz. 

M uh terem arkadaşlarım; 
Sayın iktidiar mensuplarının uzun zamandır ifade 

ettikleri bir darboğaz meselesi var. «Türkiye bir dar
boğazdan geçiyor» denilmektedir. Yurt çapında yap
tığımız gezilerde vatandaş; «Bu darboğaz ne zaman 
bitecek? bu darboğaz ne kadar uzunmuş» gibi soru
lar yöneltmektedir. 

Öyle ise, hakikaten Türkiye bir rahatsızlık içinde
dir. Bunu artık bilmeyen sade vatandaş dahi kalma
dığı bir zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
böyle bir müzakere esnasında, bu müzakerenin ge
rektirdiği ağırlığı, gerektirdiği ciddiyeti bir tarafa bı
rakarak bazı hadiselerin zuhur etmesi, hakikaten 
insana büyük üzüntü veriyor. 

Şimdiye kadar bilmiyorum kaçıncı sıkıyönetim 
müzakeresidir fakat hiç bir sıkıyönetim müzakere
sinde bu derece memleketin vahamete yaklaştığı, 
memleketin bölüneceği, parçalanacağı söylentilerunin 
bunca yayıldığı, allâmetlerinin bunca belirdiği bir de-
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virde, bir müzakere esnasında, ciddiyetten uzak, bi
raz önce Sayın Maliye Bakanının ifade ettiği gibi, 
Anayasa ve yasalar içinde değil, Orman Kanunu için
de meseleleri halletmeye kalkmanın üzüntüsünü ya
şıyorum. Benlim gibi dünkü olayı .seyreden arkadaş
larımın da bu üzüntüyü cadden yaşadığını biliyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Her zaman ifade ettiğimiz bir husus vardır. İkti

darlar, mütehammil olmak zorundadır. İktidardar, 
kendilerine yöneltilen her türlü tenkidi, hatta hatta 
yıllarca biz bunu yaşadık, tezyifi dahi biraz olgun
lukla karşılamak durumundadır; ama öyle bir ikti
darla karşı karşıyayız ki, bu iktidarın hırçınlığı, bu 
iktidarın mütecaviz hareketleri muhalefette bulun
duğundan daha ileri safhalara gelmiştir ve böylelik
le nereye varmak istiyoruz?.. Neyi durdurmak "istiyo
ruz?.. Bir insanın üstüne 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi gi
derek kimi susturacağız arkadaşlar?.. Gerçeği mi sus
turacaksınız?.. Hakikatlin karşısına böyle çıkıp, or
man kanunuyla ne netice alacaksınız?.. 

Bakınız basına, bugünkü gazetelere. Bunlar bugün 
Türkiye'nin en ücra köşeline kadar gitti ve vatandaş 
akşam televizyon seyretti, radyo dinledi ve şimdi de 
o gazeteleri okuyor. Gazeteler ne diyor?.. Diyor ki, 
bir milletvekili, (Kusura bakmayın bir kimseyi kü
çümseyerek söylemiyorum; ama bir gerçeği söylüyo
rum, sıradan bir milletvekili değil) bir partinin lideri 
yumruklaridı, dövüldü; (Resimler, fotoğraflar) işte 
yerlerde sürüklendi, aldım notları. Bu da doğru de
ğil. Aslında basın da gerçeği olduğu gibi aksettirmi
yor. Aksettirmemiştir, gerçek de bu değildir ve kurt
luk meselesi getirildi Yalan... Kürtlük meselesJinli 
filan getiren yok. Kürtlük meselesi diye bir şeyi ne 
o milletvekili getirdi, ne de başka milletvekilli veya 
senatör diile getirdi. Bu Kürtlük meselesini, bizzat 
söyleyen adam dile getirdi. Eğer, Sayın Cumhuriyet 
Haile Parti'lıi üyeler milletvekili ve senatör olarak bu 
meselede hassas iseler dönüp Hükümetlerine ve Hü
kümetin Başına «Ey Başbakan bu ne haldir?» diye 
suali ona tevcih etmeleri lazımdır. Sayın Feyzüoğlu 
dünkü konuşmasında, konuşma metni elimde dikkat
le okudum, acaba dedim dinlerken bir hata mı var?.. 
Bölücülükle ilgili, bilmem ırkçılıkla ilgili, mezhepçi
likle ilgili bir kelimesi yok. Baştan aşağı konuşma; 
b.V!iiği, dirliği nasıl temin edebiliniz şeklindedir ve bu 
konuşmanın içerisinde Anayasada kayıtlı olan madde
lerin ifade edilmesi suç mu oluyor acaba kürsüden?.. 
Siz ki, o Anayasanın bir zaman müdafaada şampiyo
nu idiniz. Feyzioğlu'nun söyledikleri, tamamen Ana
yasanın içerisiride maddeler halinde var olan şeyler. 

Ne diyor?.. «Milletvekili olmak için Türk olmak la
zım.» Anayasanın 68 noi maddesi öyle demiyor mu, 
tarifi öyle değil mi?.. «Türk olmak lazım» diyor. Bu
nu söylemekle «vay sen bana Kürt dedin» dersen; 
hani kusura bakmayın, havada bulutu görüp de sen 
bana «ördek» dedin demektir bu. insanın kendisi bir 
şüphenin, bir... 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Ne amaçla söy
lüyor?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Herkes Türk-
tür. Ben de Türküm. Bu Kürtlükten bahsediyor. 

BAŞKAN — Sayın Çetin müsaade buyurun efen
dim. Dinleyeceğiz efendim. Sayın Feyyat, müdahale 
etmeyiniz, dinleyeceğiz efendim. Siz buyurun Sayın 
Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendisinden 
şüphesi olanlar bunun üzerinde duruyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Ege de öyle 
söylüyor, aynen söylüyor. Müdahale etmenize lü
zum yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Buna iştirak 
ediyorum. Feyzüoğlu'na iştirak etmiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben de 
öyle söylüyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarım, benim söylediklerime birçok arkada
şın iştirak ettiğini kabul ediyorum; ama bana iştirak 
etmek de Sayın Feyzioğlu'nun olunca niçin iştirak 
etmemek, onu anlamıyorum?.. O da aynı şeyi söylü
yor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz kürsüde değilsiniz 
efendim, lütfen dinleyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — AP Sözcüsü 
de çok sert konuştu, ona bir şey söylemedik. Pole
mik yapmadık. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir daha size uyarı
da bulunmayacağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamk) — Bakınız 
efendim ne diyor: «Türkiye'de, bölünmez biir bütün 
olan tek bir millet yaşıyor.» diyor. Kabul etmiyor 
musunuz bunu?.. «Türkiye Cumhuriyetine vatandaş
lık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür» diyor. «Irk
çılığı, Anayasamız kesinlikle reddeder.» diyor. «Türk 
Ceza Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu da ırkçılığı 
reddeder,» diyor. Ondan sonra ne diyor, uzun uzun 
okumayacağım, vaktinizi almak istemiyorum, yer 
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YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — En son cümlesini 
oku, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — En 
son cümlesini de aynen okuyorum beyefendi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beyefendiler, ben buraya kimsenin avukatlığını 

yapmaya çıkmadım, çok istirham ederim. İnandı
ğım.., 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Belli, 
•belli... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Belli 
veya belirsiz, ben vicdanımın ve düşüncemin ifade
sini getiriyorum kürsüye ve kimseye de şimdiye ka
dar şu veya bu bakımdan kendi içimizdiekilere dahi 
gerektiği zaman doğruyu söylemeyi bir borç bilmiş 
adamım; onun için, başkasına her hangi bir şekilde 
tenezzül sayarım, kalkıpta burada şu veya bu bakım
dan yakınlık duymayı. 

Bakınız ne diyor: «Değerli arkadaşlarım, Türkiye' 
de Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
eşit olarak Türktür.» diyor, eşit olarak. «Türk bir 
ırkın adı değil, Anayasamıza göre bir büyük mille
tin adıdır.» diyor. Tamam mı. buna mı itiraz ediyo
ruz?.. 

Şimdi, ben hadiseyi devam ettiriyorum; bunları 
söyleyip indi; inerken dikkat ettim, maalesef Cum
huriyet Halk Partisi sıralarından bir arkadaşımız da
hi buna katılmadı, alkış veyahutta beğendiğini beyan 
eden bir şey, o kendii bilecekleri iş; ama şu söylenen
ler Anayasanın içinde olan şeydir. Öyle ise, biri bu
nu, Feyzûoğlu söyleyince başka, bilmem bir başkası 
söyleyince başka değil, gerçek gerçektir, kimin ağzın
dan çıkarsa çıksın, gerçektir. 

Şimd'i buna da Adalet Partisi sıralarından bir 
milletvekiline dediler ki, mademki bir gürültü çıktı, 
kavga çıktı ne olmuş bölücülük; nedir bu bölücülük?.. 
Bir milletvekili, ben Türk değilim yahut da ben 
bilmem ne değilim şeklinde bir söz etmiş. Tamam 
mı?.. Ne yapmak düşer?.. Milletvekili diyorum, bir 
bakan. O bakanın, kürsüye çıkarak tavzih etmesi la
zım eğer bir yanlış anlaşma varsa. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu bilhassa Cumhuriyet Halk Partili arkadaş

ların o bakandan rica etmesi lâzım, aslında bize ait 
bir şey değil bu. Türküye Cumhuriyetinin bana bir 
hükümetini gösteriniz Atatürk'ten bu yana, içerisin
den bir tane bakan çıkıyor da, ben şuyum ben bu
yum diyor, Türk olmaktan gayri?.. Hele ne zaman 
deniyor?.. Türkiye'nin en kritik, bölücülüğün böyle 

Türkiye'de işlene işlene artık elle tutulur hale geldi
ği bir zamanda bir milletvekilli çıkıyor, «Ben Kür
düm» diyor. Ondan sonra, bizim arkadıaşlarımız ge
riliş tolerans felsefesi yürütüyorlan. efendim Türk 
olduğu gibi, Kürt de var Çerkez de var Laz da var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç biri yok, bu Türk Devleti. Açınız Anayasa

nın 3 ncü maddesinde aynen: «Türkiye Devleti, ül
kesi ve rriilletiye bölünmez bir bütündür.» deniiyor. 
Tamam mı?.. Aynı maddenin içerisinde: «Resmıi dil 
Türkçedir.» Deniyor. Şimdi bu zat, Anayasanın içe
risinde resmi dil olarak kabul edilen Türkçe, iş'in 
hazin tarafına bakınız, yani Atatürkçü parti Halk 
Partisi, bunu iddia eder zaman zaman, bence yalnız 
Atatürk'ün değil, öyle geliyor ki İsmet Paşanın da
hi kemikleri sızlar. Adam tamim yayınlıyor bakan
lıkta Türkçe konuşacaksınız diye... Ondan sonra, bu
nu söyledıiğiniiz zaman siz efendim tahrik mi ediyor
sunuz, efendim Hükümeti mi bölmek istliyorsunuz, 
iktidara tecavüz mü ediyorsunuz şeklinde bahane
ler getiriyorsunuz. 

Ben içlerinde gerçek Atatürkçü, ve milliyetçi olan 
Cumhriyet Halk Partili arkadaşlar tanıyorum, isyan 
ilk önce onlardan gelmeliydi buna. Biz bunu bu kür
süye getirmedik bu ana kadar. Niçin getirmedik ar
kadaşlar biliyor musunuz?.. İşte bu noktadan ge
tirmedik. Hassas bir meseledir, memleketlin birliğe, 
bütünlüğe ihtiyacı olduğu bir devrede biz muhalefet 
olarak kalkıp da> bunu bir nevi istismar ediyormuş 
duruma düşmeyelim dedik ama o zatı muhteremin 
dün eiine geldi güzel bir imkân; o yüce kürsüye çı
kıp. Ben Türküm, Türk Parlamentosundayım ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin üyesiyim.» diyebil
mekten niye çekindi, niye kaçındı ve o yetmiyormuş 
gibi, bazı adamlar bu daveti beklediğimiz adamı tah
rik edip konuşturacaklarına, gittiler doğruyu söyle
yen adamı dövmeye?... Bu yakışık alır mı muhterem 
arkadaşlarım?... 

Bu bir tane değil. Açın gazeteleri devamlı olara'k 
okuyunuz. Bu zatı muhteremin, kalkıp hastalık ba-
hanesıi ile Avrupa'ya gittiği, İngiltere'ye gitmeyip bil
mem nereye gittiği yazıldı. Bu zatı muhteremin, bir 
umum müdür tayininde Cumhurbaşkanı ile ters düş
tüğü ve... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kova
na çomak mı sokmak istiyorsunuz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir da
kika beyefendi. Nereye geleceğim bir dakika. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ege. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kova
na çomak sokmak istiyor, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Ege, bir dakikanızı rica edebilir miyim?.. 
MEHMET FEYYAT (îstabnl) — Adalet Parti

sine yakışmaz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Başka 

bir şey beklenmez ki. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir da

kika.., 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu

run. Sayın Ege... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bölücülüğe 

girme, Türküz biz... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen. 
Sayın Ege, ben bir şeyi ifade edeyim her halde 

bağlamaya... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bitiri

yorum efendim, bir noktayı belirteyim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O Umum 

Müdürün kabahati yok. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O Umum 

Müdürün bir kabahati yoktu efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Lütfen bir noktaya geliyorum. Bunlar... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kova

na çomak sokmak istiyor her halde... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hayır 
efendim, hayır çomak momak değil, bunlar söylen
miştir, yazılmıştır. Bu bey için en iyi imkân dün o 
kürsüye çıkıp, bunlıarm hepsini de temize çıkarmak 
suretiyle hem Hükümetinin üstüne kendisinden mü
tevellit çöken bir sisi, bir dumanı dağıtabilirdi, hem 
de bizleri de bir ferahlığa kavuşturabilirdi ve ben 
bunu muhterem Cumhuriyet Halk Partil'ii arkadaşla
rımdan, bilhassa senelerdir burada dirsek dirseğe 
oturduğumuz Cumhuriyet Halk Partili senatör arka
daşlarımdan rica ediyorum. Bunlar aydınlığa kavuş
malıdır. 

Yoksa, şunu veya bunu kaba kuvvetle susturmak
la bir noktaya varamayız muhterem arkadaşlar. Şu 
veya bu yanlış gider arkadaşlar. Türkiye bugün ma
li imkânsızlık içinde olabilir, borç içinde olabilir şu 
veya bu sıkıntı içinde olabilir, hatta Türk Milleti 
bir noktada aç kalabilir; ama hürriyetinden ve Dev
letinden Türk Milletini koparmak isteyen her türlü 

hareketin karşısında topyekûn olmamız gerektiğine 
inanıyorum ve bu niyetle çıktım karşınıza. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
5. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Darpha

nenin tüm kuyumcuların işlediği altınların ayarla
masını yapamaması nedeniyle altın yolsuzuğunun 
yapıldığına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bu gündem dışı ko
nuşmalar yapılırken dördüncü talep olarak sizden gel
di. Ancak, şunu ifade edeyim müsaade buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üç dakikayı 
geçmeyecek. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Saat dört oldu, 
süremizin dörtte birini gündem dışı konuşmalara bağ
ladık. Genel Görüşme ve çok uzun yasalar elimizde. 
Gelecek Birleşimde bunu yerine getirmek üzere... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir cümle ile 
arz edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hiç bir şey değil efendim. Ben ifa
de ettim, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İki dakika 
konuşacağım efendim. Maliye Bakanı duysunlar, ko
nuşmam iki dakikayı geçerse sözümü kesin efen-. 
di m. 

BAŞKAN — Efendim, üç kişiden fazlaya pek 
gündem dışı konuşmaya imkân göremiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Maliye Baka
nı. duysunlar, yazılı sual yerine geçer efendim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat size... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İki dakikalık 

bir açıklamada bulunacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat size iki dakika değil, 

beş dakika konuşma süresi veriyorum; fakat ondan 
sonrası lütfen benlim tasarrufumda olsun, buyurun. 
efendim. Lütfen hiçbir sataşmaya mahal, vermeden 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayıp senatörler; 

Herkes saygı duyduğumuz nikâh ve nişan alyansı
na baksın, eve gitsin yenge hanımlarımızın, bacıları
mızın ziynetlerinle baksın; Türkiye'de Osmanlılardan 
bugüne dek bir altın yolsuzluğu vardır, kimse farkına 
varmaz. Tereyağı veyahut da peynir az yağlıdır, çok 
yağlıdır diye belediye zabıtası üşüşür; ama Türki
ye'de ayarlamadan sonra altınlar 22 ayardır der 18 
ayar çıkar, 18 ayardır der 16 ayar çıkar. 

Bundan 15 sene evvel yaptığımız bir hesapla, İs
tanbul'da 3,5 kilo bakır, altın diye vatandaşa yut-
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turuluyor. Çünkü çok dağınık olduğu içtin miktar az 
olduğu için herkese az nispette kazık girdiği için, 
kimseye de bu ş'i'kâyet mevzuu olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, cümlelerinizi, keli
melerinizi, lütfen efendim... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, ka
zıklama pahalılığın, pahalıya satmanın halk içinde 
amiyane bir tabiridir, özür dilerim, yani o manada 
konuştum. 

Şimdi Sayın Bakanımdan rica ediyorum, Türki
ye'de Darphanenin gücü yetmiyor. Darphane bütün 
kuyumcuların işlediği ziynetlerin, altınların ayarla
masını yapma olanağı yok. Ancak 1965 senesinden 
sonra, akın ayarlaması bir'kaç kişinin imtiyazından 
alınıp Darphaneye götürüldü bizzat kuyumcular ta
rafından; fakat bugün dahi duyuyorum ki, bu konu
da bir talimatname yok. Bu konuda Darphaneye ye
ni kadrolar verilerek sırf bu ayarlama işimi yapması 
ve özel şahısların tekelinden bu işin alınması lâzım
dır. Çünkü bir tahkikat neticesinde 40 polis ve 40 
kâtiple Kapalıçarşı'da yapılan bir tespit ile onların 
ayaruaması sonucu, bütün Türkiye'de işlenmiş altın
lar Kapalıçarşı'ya geri geldi. Tekrar yeniden hamur 
edildi, tekrar işlendi ve onun cezasını İnegöl, Eyüp 
ondan sonra Nusaybin'de aldım. Bu itibarla, bu es
naflığın şerefi ile bağaşmayan, Türk olanların yapa
mayacağı, ancak Türk olmayanların göz yumacağı 
bu sahtekârlığa son verilmelini Maüiye Bakanlığın
dan iştiram ediyorum. Hırsızdan Türk olmaz. 

Saygılarımla. (AP ve CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gündeme geçiyoruz. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli 
Savunma Bakanı Neş'et Akmandor'a, Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/1643) 

BAŞKAN — Sunuşlar var takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
21 - 28 Nisan 1979 günleri arasında Miami'de ya

pılacak Nükleer Planlama Grubu Savunma Bakan
ları Toplantısına katılmak üzere Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Milli Savunma Bakanı 
Neş'et Akmıandor'un dönüşüne kadar; Milli Savunma 
Balkanllığına, Maliye Bakanı Ziya Müezziınoğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğumu arz ederim. 

Fahri S Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur efendim. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Orman 

Bakanı Vecdi İlhan'a, Devlet Bakanı Ahmet Şener in, 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1642) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Norveç Maliye Bakanının çağrılısı olarak 17 -

23 Nisan 1979 günleri arasında anılan ülkeye güde
cek olan Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın dönüşüne ka
dar; Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Şe
ner'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahrik S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur efendim. 
8. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 

bulunan işleri görüşmek üzere 2 . 5 . 1979 Çarşam
ba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1646) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var takdim ediyo
rum : 

Genel Kurulla 
Gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 

2 . 5 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğü gereğince kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgileri
ne saygı ile arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Bıaşkam 

BAŞKAN — 2 Mayıs 1979 Çarşamba günü saat 
15.00'te Birleşik Toplantı olduğu Yüce Kurula arz 
edilir efendim. 

9. — Eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun 
gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup 
olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığa 
nın, Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/1641, 10/83) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var takdim ediyo
rum^ 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Eğitim politikamızın ve düzenin gerçeklerine ve 

kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı ve bu 
hususlarda alınması gerekli tedbirler halkkındia ku
rulan Araştırma Komk'syomuimuz, Başkanlık Divanı
nı seçmek üzere 24 . 4 . 1979 günü (9) sayın üye-
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n(n iştiraki ile toplanarak aşağıdaki şekilde Başkan
lık Divanını seçmiştir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Geçidi 

Başkanı 
Reşat Oğuz 

Başkan : Ergun Ertem (Ankara) 

Sözcü : Mehmet Özgüneş (Tabii Üye) 

Kâtip : Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Y. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen ve arkadaşlarının, Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı üzerinde bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergeleri. (8/13) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Giresun Senatörü Sayın Hayrettin Erkmen ve ar

kadaşlarının «Ekonomiyi güçlendirme programı adı 
ile bazı uygulamalara gidilmjesii» hususunda genel gö
rüşme talepleri olmuş ve üç birleşim evvel bilgileri
nize sunulmuş gündeme alınmış idi. Bugün bu ge
nel görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
Önergeyi tekrar bilgilerinize sunmak üzere oku

tuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümet, «Ekonomiyi Güçlendirme Programı» 

adı ile bazı uygulamalara girişmiştir. Temel ihtiyaç 
maddelerimin fiyatlarıma ağır zamlar getiren, vatan
daşın gelir - gider dengesini bozan, geçim sıkıntısını 
tahammül edilmez boyutlara ulaştıran bu uygulama, 
istikrar sağlayıcı nitelikten de yoksundur. 

Vatandaşın, ödeme kabiliyetiyle ilişki kurulma
dan zaruri li'htiyaç maddelerimin fiyatlarım artırmak 
suretiyle toplanıp, kamu geliri muamelesine tabi tu
tulan fonların bütçe dışı harcamalarda kullanılması
nın, Anayasa hükümlerine aykırı olduğu açıktır. 

Ayrıca, Hükümet bu uygulamada vatandaştan öz
veri; yani fedakârlık istemektedir. Hukuki ve eko
nomik yapısı geniiş tartışma ve yoğun şikâyetlere ko
nu olan bazen ekonomiyi güçlendirme programı, ba
zen de «Önlemler Paketi» adı ile anılan ve benzeri 
bulunmayan bu uygulama üzerinde İçtüzüğümüzün 
127 ve müteakip maddeleri gereğince genel görüşme 
açılmasını talep ederiz. 

Giresun Senatörü Eskişehir Senatörü 
Hayrettin Erkmen Ömer Ucuzal 
Kayseri Senatörü Bolu Senatörü 

İbrahim Kirazoğlu Orhan Çalış 
Elazığ Senatörü 
Cahit Dalokay 

BAŞKAN — Genel görüşme hakkında kişisel ko
nuşma talebinde bulunan Sayın İsmail İlhan, Sayın 
Hüseyin Öztürk, Sayın Hayrettin Erkmen, Sayın Ha
san Güven, Sayın Selâhattin Çolakoğlu, Sayın Niya
zi Unsal ve Sayın Ahmet Yıldız'dan gayrı söz isteyen 
üye şimdilik görülmüyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, gruplar konuşmuyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, gruplar söz istediği zaman 
konuşup konuşmayacağı hakkında her halde biz si
zi, «Var mı söz isteyen» şeklinde uyarırız. Şu ana 
kadar kişisel konuşmalar için söz isteyen oldu. Grup
lar adına hiç bir arkadaşımız talepte bulunmadılar. 

Önergeniz hakkında konuşma hakkınız vardır Sa
yın Erkmen. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Onu yap
tık geçen celse Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu celse izah için 
konuşma madde 129'a göre hakkınızdır. İstemiyorsa
nız, grup adına söz istersiniz; nasıl olursa onu teş
ci! ettirelim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Grup adı
na efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, grup adına. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Fikret Gündoğan. 

Adaiet Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin Erk
men, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADİNA HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, sayın üyeler 

«Ekonomik Önlemler Paketi» adı altında girişi
len uygulamalar üzerinde genel görüşme isteğinde 
bulunduk. Bu isteğimizin gereklerini ve gerekçesini 
muhterem heyetinize daha evvelkü celselerde arz 
ettik. Muhterem Heyetiniz bu İsteğimizi kabul bu-. 
yurdu ve bugün görüşmelere başlıyoruz. 

Muhterem Heyetinizin, isteğimizi kabul etmiş 
olması dolayısıyla şahsım ve grubum adıma Heyeti
mize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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Cumhuriyet Halk. Partisi Sözcüsü arkadaşımız 
isteğimize karşı durdu. Sayın Sözcünün bu tutu
munu, hele öne sürdüğü gerekçeyi anlamak 'imkânına 
sahip olmadığımı ifade etmek zorundayım. Şöyle bu
yurdular Sayın Sözcü : 

«Henüz uygulanmamış ve bir bunalımın gideril
mesine matuf, gerçekten çok zor şartlar altında yü
rütülmeye çalışılan bir programın üzerinde sak siya
sal amaçlı bir genel görüşmenin bu ülkeye, bu ülke
nin insanına faydası yoktur. Bunun bir tek amacı 
vardır: Kaos ve kargaşa.» 

Programın henüz uygulanmamış olması, üzerinde 
görüşme açılmamasının gerekçesini teşkil ediyor. Bu 
düşünceyi anlamakta mazur olduğumu kabul buyu
racağınızı umarım. 

Arkadaşımızı dinlerken düşünüyorum; yoksa, 
hükümet programlan üzerinde yapılan, kendi tabir
leriyle «en salt siyasi tartışmalar» bu programlar tat
bik edildikten sonra mı açılıyordu? Yoksa, bütçe ve 
tüm kanun teklif ve taşanlarının görüşülmesi için 
uygulama sonuçları mı bekleniyordu da ben yanılıyo-
rum?... Şayet arkadaşım bu acaip düşünceyi konuşma
sının muhtelif yerlerinde ve sık sık tekrarlamamış 
olsaydı, beyanını sürçü lisan sayar, üzerinde durmaz
dım. Eğer Sayın Sözcü, Hükümet ne yapacağını he
nüz tespit edebilmiş değil; bırakalım ne yapacağı or
taya çıksın, deseydi, daha tutarlı konuşmuş olurdu. 

Aslında çok şey var konuşulacak; bu Hükümetin 
tutum, davranış ve niyetleri üzerinde. Bu bizim hem 
tabii, hem tarih: görevimiz ve bunda bütün vatan
daşlarımızın; Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, 
temsilcileri ve hatta sözcüleri dahil, hepimizin ya
ran var. 

«Bekleyelim, görelim» demek istiyor arkadaşımız. 
16 aya yakın bir süredir yeterince görm(edik mi? Al
lah göreceklerimizden bizi ve memleketi korusun is
tiyoruz, onun için hemen yapılmasını diledik görüş
menin. 

Girişimimiz, kendi deyimleriyle «salt bir siyasal 
görüşme» isteğinden kaynaklanrmşsa ne çıkar? Siya
si değerlendirme, bu kürsüye yabancı bir hareket mi
dir?.. Siyasi eleştiri. Yüce Heyete ters düşen bir dav
ranış mıdır?.. Kendileri önergenin aleyhinde konu
şurken, siyasi bir davranış içinde değil miydiler?.. 
Bizim amacımız ne kaos, ne kargaşa yaratmaktır ar
kadaşlarım. Bunu açıklamalarımız ortaya koyacak
tır. Hem kaos ve kargaşanın yaratılmasına ihtiyaç 
da yok ki. Memleket bir baştan, öbür başa ve her 
alanda kaos ve kargaşa içindedir. Bu sonuç, bu ha
zin durum, bu elim manzara, Cumhuriyet Halk Par

tisinin ve onun kurduğu bugünkü Hükümetin eseri -
di/-

Cumhuriyet Halk Partisi%, hükümeti ele geçirmeyi 
becermiş; fakat hükümet olmayı, milletin hükümeti, 
Cumhuriyet Hükümeti olmayı başaramamıştır. 

Büyük iddialar ve cazip vaatlerle İşbaşına gelen 
bu Hükümjetin, durumu ve geleceği hakkındaki dü
şüncelerimi daha sonra arz edeceğim. Şimdiden şu 
kadarını ifade edeyim ki bu heyet ve onu destekleyen 
Cumhuriyet Halk Partisi grupları iddialarından vaz
geçmiş, vaatlerini unutmuş, umutlarını yitirmiş ve ne 
pahasına olursa olsun, iktidar koltuğunu muhafaza 
çabasını sürdüren bir görüntüye girmiştir. Bu arada 
ülkede anarşi, enflasyon, pahalılık, yokluk afetleri ra
hatlık içinde karargâh kurabilmişlerdir. 

Sayın Başkan; 
Bugün milletçe ıstırabını çektiğimiz bunalımın 

ucu 1974lere dayanır. Petrol fiyatlarındaki artış et
kisini o yıl göstermeye başlamıştı. Petrol üreten ül
kelerin ham petrol fiyatlarına yaptıkları zamlar, ye
ni bir dünya konjonktürü yaratmıştı. Sanayi ülkele
ri. ihraç mallarının fiyatlarını artırabilmişler; fakat 
ticaret hadleri, tarım ürünü veya hammadde satıcısı 
ülkelerin aleyhine dönmüştü. Ülkemizde enflasyon, 
o zamana kadar görülmemiş bir düzeye yükselmiş, 
c'f 30'?, varmıştı. 

Zamda şifa aranmış, bazı ihtiyaç maddeleriyle 
bir kısım üretim girdilerinin fiyatları artırılmıştı; pet
rol, çimento, demir, gübre vesaire... 

1975 yılında enflasyon oranı r/r 15'lere indirile-
bilmiş. fiyat istikrarı sağlanmıştı. 1976 ve 1977 yıl
ların da ise. enflasyon yeniden canlandı, 1977 sonun
da 1974 seviyesinin de üstüne çıktı. Dış ödeme İşlem
lerinde tıkanıklıklar baş gösterdi. Zamanın muhale
feti; yani Cumhuriyet Halk Partisi, bu sıkıntıları abar
tarak eleştiriyor, 1977 Haziran seçimlerinden sonra, 
birkaç hafta için oturduğu iktidar mevkiindten, eko
nomimizin çıkmazda olduğunu ilân ediyordu. 

Aynı yılın ikinci yarısından itibaren Cumhuriyet 
Halk Partisi muhalefeti, yıllar boyu tekrarladığı, ço
ğu gerçek dışı iddialarla faaliyetini sürdürdü. Bu id
dialara göre, Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet
teki ve o yıllarda ileri sürdüğü iddialara göre, eko
nominiz dışa bağımlıydı: dış yardım, dış kredi ve 
yabancı sermaye, ekonomik bağımsızlığımızı ipotek 
altına sokmuştu. IMF'nin istediği teknik istikrar şart
lan. ekonomi politikamızın idaresini bu kuruluşa 
bırakma sonucunu doğuracak, devalüasyon ekono
mimizi tahrip edici bir girişim olacaktı: vesaire, ve-
saitM.,, 
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Bu iddialar ve bunların bir kısmını paylaşan ko
alisyon ortaklarından birinin katı tutumu, 1977 son
baharında, bir yandan güven faktörünü zedeliyor, 
öte yandan Hükümetin, ekonomik istikrarın gerektir
diği kararlan almasını önlüyordu. 

Yılın sonunda iktidar değişti. Gözler yeni Hü
kümete dönmüştü. Döviz darboğazının giderileceği, 
enflasyonun önleneceği, para değerinin istikrana ka
vuşturulacağı, fiyat artışlarının durdurulacağı, paha
lılığın önleneceği, kısa vadeli dış borçlaırın ertelene
ceği, taze yabancı para; yarii döviz bulunacağı, ihtfa-
oat gelirleriyle işçi dövizi girişlerinin ve üretimin ar
tırılacağı, mal bolluğu sağlanacağı, hulâsa ekonomi
nin dengelerinin düzeltilip, istikrara ulaşılacağı vaat 
ediliyordu. 

Hükümet bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisine 
dayalı idi. Görülmemiş sayıda bakanlıklar ihdası ve 
bunların ikramı suretiyle kurulan ve bu sayede Mil
let Meclisinde yeterli oyu sağlayan bu Hükümette 
görev :al'an bağımsızların hiç bir siyasi ağırlığı olma
dığı ve olmayacağı düşünülüyordu. 

Hükümet Başkanı dış âlemin kendisini uzun za
mandan beni beklediği vehmi içinde hemen gösterişli 
dış gezilere girişti. Âdeta cülus hediyeleri adamaya 
çıkmıştı. Türkiye'yi kaybetmek kaygısıyla Batı dün
yasının, kazanmak ümidiyle sosyalist âlemin yardım 
yarışına girişecekleri hayaline kapılmış görünüyor
du. Cezbe içinde dolaşıyor; kâh tehdit, kâh sığınma 
nitelikli açıklamalar yapıyordu. Bu yüzden kısa bir 
zaman sonra ciddiye alınmaz duruma düştü. 

Hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak geç
mişte yapılan aşırı eleştirilerin ipoteği altındaydı. Ta
ze yabancı parayı, normal ekonomik kaynak olan 
'kred: yerine yardım yolundan sağlama peşine düşül
dü. Hem bu sebepten, hem de geçmişte IMF'ye karşı 
girişilen haksız suçlamalar nedeniyle bu kuruluşla 
doğrudan doğruya temas aranmadan, 1978 Şubat 
sonlarından, itibaren IMF'nin memnun olacağını san
dıklan bazı uygulamalara giriştiler. Ayrıca, bu tutu
mun kbndilerini içte, özellikle muhalefete karşı bir 
böbürlenme imkânına kavuşturacağı havaline de ka
pılmıştı Hükümet Başkanı. Zamlar yapıldı, para--
m izin dış değerimi 1/3 amputasyona tabi tutan bir 
devalüasyon kararı alındı. Bu kararın hukuki daya
mağı çürüktü, zamanı iyi seçilmemişti, sonuçları hiç 
hesaplanmamıştı. 

Devalüasyon, yani, ameliyat yapılmış; fakat ame
liyatın gerektirdiği tedbirler tümüyle ihmal edilmişti. 
Bu tedbirlerin başında ilk ödeme taleplerini, yani dö
viz talebi şokunu karşılamaya yetecek miktarda dö-
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viz tedarik edilmesi gelir. Hükümet ameliyatı yap
mış. kan kaybını karşılama tedbirini ihmal ettiğini 
görünce de, «Dikkat, kan aranıyor» anonsu misali 
taze para bulma telâşı içinde ortalığa düşmüş, kapı 
kapı dolaşmış, maalesef bugüne kadar da her kapıdan' 
eli boş dönmüştür. 

Oysa, devalüasyonların başarıya ulaşması için alın
ması gerekli tedbirler bellidir. Her şeyden önce ka
rarın gizliliği ve döviz likiditesi sağlanmalıdır. Para 
arzı daraitrîmalıdır. Emisyon ve kredi muslukları 
kapatılmalı, belli bir süre kapalı tutulmalıdır. Spekü
latif ya da korunma amaçlarıyla ekonomi dışınla kaç
mış değer birikimlerinin; yani tasarrufların ekonomik 
devreye sokulması ancak bu sayede mümkün olabi-
liir. Değer düşürme ameliyesi döviz girişlerinin yo
ğunluk kazandığı dönemlerde yapılmalı; yanii 'ihra
cat veya turizm mevsimleri başlangıçlarına denk dü
şürülmelidir. Bu sayede mal ve hizmet satışları ca
zip kılınırken, haksız kazançlar da önlenmiş olur, 'kur 
yükselmesinden hâsıl olan ek kazancın üreticiye ak
tarı'ması imkân dahiline sokulmuş olur. 

Geçen yıl Mart ayı başında yapılan devalüasyon, 
bu tedbirlerin hiç birine başvurulmadan ve haftalar 
öncesinden duyurulmak suretiyle uygulanmaya kon
muştu. Bu yüzden başarılı olamadı. Başarılı olama
dığı için de dört beş kere tekrarlandı. 

Ekonomimizin 1978 yılı başından bu yana seyri 
bu. Ülkenin acıklı ve Hükümetin perişan durumu 
ortada iken, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Söz
cüsü akıl almaz bir fütursuzluk içinde meselelerin 
konuşulmasını önlemeye, tartışmaların ağırlık mer
kezini geçmişe kaydırmaya çalışıyor. Biz sayın söz
cünün ne yöntemini, ne üslubunu benimsiyoruz. 
Başbakanın terbiyesine yakıştıramadığı için 'kullana
madığını kendilerinin İfade ettikleri; fakat kendisi
nin terbiye kuralları bakımından sakınca görmeden 
kullanabildiği bir deyimi, sevimsiz ve yakışıksız 
«Çöplük» sözcüğünü de cevaplamayı zait görüyo
ruz. 

Sayın Başkan: 
Sayın Sözcüyü dinlerken bu Yüce Heyette fikir, 

sade fikir değil, aynı zamanda bilgi düzeyinin nere
lere kadar inebildiğini müşahede etmenin üzüntüsünü 
çektik Enflasyonun, devalüasyonu doğurduğu bir 
gerçekmiş ve bunu biz kendilerinin üç ay önce ver
dikleri mesajlardan istifade ederek öğrenmişiz... Te
şekkür mü edelim acaba, yoksa gülüp geçelim mi?.. 
Her halde ikincisini yapacağız. 

Katlı kur'un ne olduğunu bir günlük gazetenin 
fıkra yazarının yazısından okuyup öğrenmelİymişiz. 
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Referans için teşekkür mü (edelim, yoksa gülüp geçe
lim mi? Her halde ikinciyi tercih edeceğiz? 

Maksat zamları tartışmak ise, bunlar zaten Hü
kümet kararlarında, kararnamelerde yazılıymış. Ora
larda yazılı olmayanların çarşı pazar dolaşılarak öğ
renilmesi de mümkünmüş. E, ne gerek varmış bun
ları burada sayıp döküp tartışmaya?.. Hele bizim 
AP olarak «Zam» denilen ekonomik olaya karşı dur
maya hakkımız yokmuş. Diz zamlara itiraz edemez-
mişiiz! Nedenmiş o? Çünkü, biz piyasa ekonomisi dü
zenini. savuna gelmişiz. 

Muhterem üyelerin hafızalarını ve hayretlerini 
yeterince tazelediğimi zannediyorum. Bırakalım Sa
yın Sözcünün bu mantık dışı, muğlak ve çelişki dolu 
ifadesini ve konumuza gelelim. 

Sayın Başkan; 
Ekonomimizin tüm dengeleri bozuktur. Kalkın

ma hızı geçen yıl fiilen sıfır olmuştur. Bu yıl orada 
da duracağı şüphelidir. .Enflasyon 1977 yılı sonuna 
oranla iki katın üstünde hızlanmış, % 70'i aşmış
tır. Toptan eşya fiyatları ve geçim endeksleri alkil al
maz boyutlara varmıştır. İthalât tıkanıklığı had saf
hadadır. İthalât finansmanındaki anormal işlemle
rin oranı yükselmiştir. Yatırımlar durmuş, işten çı
karmalar hızlanmış, kapanan işyerleri sayısı artmış, 
düşük kapasite ile çalışma yaygınlaşmıştır. 

Ekonomi, durgunluğun ötesine, takatsizliğe sürük
lenmiştir. Piyasa anarşisi, fiyat mekanizması işle-
mezliği ve keyfi fiyat düzeni, yokluklar vatandaşı 
şaşkına çevirmiştir. Karamsarlık, zihinlere, yüreklere 
çöreklenmiştir. Bu karanlık tablo karşısında Hükü
met hâlâ vatandaştan fedakârlık isteyerek, birtakım 
uygulamalara girişebiliyor. 

Uygulamaya başlanan veya uygulanması düşünü
len tedbirler nelerdir? Bunlar, vatandaşın geçimi ve 
ekonomimizin yapısı üzerinde ne gibi tesirler yapa
caktır? Amacımız, bunları tartışma konusu yapmak
tır, 

Sayın Başkan 
Adına «Ekonomiyi Güçlendirme Programı» de

nen girişimin amaçları şöyle sıralanmış : 
1. Dış ödemeler darboğazının aşılması, 
2; Enflasyonun ve fiyat artış hızının durdurul

ması, 
3. Eüretimin artırılması, 
4. Tüketim artış hızının kısılması, 
5. Başlamış veya yeni yatırımlardan, darboğaz

dan çıkışı kolaylaştıracak olanlara öncelik verilmesi, 
6. Gelirlerin dengelentriesi ve işsizliğin önlenme

si, 

26 . 4 . 1979 O : 1 

I Bu amaçlara ulaşma çabası sürdürülürken, deva-
I İüasyona başvurulmayacagı da yüksek perdeden ve 

öfke ile söylenmiştir. 
I Altı amaç, altı kuralla zenginleştirilmiş. Bu amaç-
I lara yönelik çalışmalarda uyulmasına dikkat edile-
I ceği söylenen kurallar i.se şunlardır : 
I Birincisi : Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı-
I na, CHP Programına, Hükümet Programına uygun 
I hareket edilecekmiş. Etsinler... 

I İkincisi: Ekonominin kendi dinamiklerinden ya-
I rarlanılacak. mevcut imkânlar geliştirilecekmiş. Ez-
I cümle, sınır ticareti geliştirilecekmiş, işçi dövizi giri-
I şi artınlacakmış. 
I Üçüncüsü; arsa ve taşınmaz mal spekülasyonu 
I önlenecekmiş. 
I Dördüncüsü; • ekonomik bağımsızlık pekiştirile-
I çekmiş. 
I Beşincisi; savurganlık önlenecekmiş. 
I Nihayet altıncı olarak da toplumsal adalet sağ-
I ianacakmış. 
I Amaçlara ulaşma ve kuralları uygulama çabaları 
I sürdürülürken de dokuz araçtan yararîanılaca'kmış. 
I Bu araçları ve onlar hakkındaki düşüncelerimi da-
I h?, sonra arz edeceğim. 

j Aslında bugünkü ekonomik bunalımın önemli 
I sorunları şunlardır 
I Enflasyon, dış ödemeler dengesi, açığı ve işsiz

lik. 
Şüphesiz bu sorunlar, sebep - sonuç ilişkileriyle 

I birbirine bağlıdır. Alınacak tedbirlerin bu anlayış 
içinde ve sorunların her birine çözüm yönündeki et
kisi ölçülerine göre değerlendirilmesi gerekir. 

Askıda kalan ve âcil çözüm bekleyen meseleleri
mizi bir kere daha sıralamak lâzım gelirse, şöyle sı
ralayabiliri?; 

Enflasyonun durdurulması lazımdır. Dış ödeme-
ierd.ki tıkanıklığın giderilmesi lâzımdır. Ödemeler 
dengesi açığının kapatılması lazımdır. KİT'ler ve ge^ 
ncllikle kamu yatırımları için sağlıklı ve yeteri! iç ve 
d'ş finansman kaynakları temin edilmelidir. Nihayet, 
işsizlik oranı düşürülmelidir. 

Sayın Başkan: 
I Şimdi de izin verirseniz Hükümetin aldığı veya 

alacağını açıkladığı tedbirlerin bu sorunlara çözüm 
I g.tirebilme ihtimali ölçüsüne göre konuyu inceleye

lim, 
I Hemen belirtmek isterim ki, programın «Amaç-
I Iar» kesiminde kısa, orta ve uzun vadede ulaşılacak 
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hedefler bir arada yer almıştır. Dış ödemeler darbo
ğazının açılması, enflasyonun durdurulması ve işsiz
liğin giderilmesi âcil; yana çok kısa vadede ulaşılma
sı gerekten hedeflerdir. Bunların yanına sıralanan 
üretimin artırılması orta Vade, gelirlerin dengeîen-
mesi lise uzun vade isteyen konulardır. Gene bun
lara ifaVe edilen, bunlar arasında yer alan tüketim 
artış hızının kısılması 'ise, tamamen ters yönlü bir 
araçtır. Bu düşünceden hareket etmek, ortalama tü j 

ketlim 'seviyesi düşük olan ülkemizde insanların da
ha üst bir hayat düzeyine, refaha doğru yol alma
larım önlemtek istemektir. Oysa, bizim anlayışlınıza 
göre refahı yaymak ve yerleştirmek hükümetlerin 
başta gelen görevleri arasındadır. 

Bir de bu amaçlara ulaşma çaba'sı sürdürülürken, 
uyulması gerekli görülen kurallara göz atalım. Bun-
1ların her biri araç da, amaç da sayılabilecek nlitelıik-
tedif. 

Meselâ, ekonominin kendi dinamiğinden yararlan
ma araç değil mi? Bu başlık altında yer alan işçi dö
vizlerimin artırılması tedbirleri hem araç, hem de amaç 
niteliği taşımıyor mu? Ya sınır ticareti?.. Genellikle 
ticaret faaliyetlerinin özellikle dış ticaret hacminin 
artırılması amaç değil mi? Hem «Sınır ticareti» ne 
demektir, ne anlam taşır? Sınırlarda serbest bölge
ler teşkili mi düşünülüyor? Öyleyse, bu bir araçtır 
ve bir kanun mevzuudur. Yok, öyle değil de kaçak
çılık faal'iyetinin devletleştirilmesi söz kinusu ise, bu 
gidiş ne amaç ne de araç sayılabilir. Sayılsa Sayılsa 
haraç sayılır. Keyfi usul ve ölçülerle vatandaşın şüp
he, suçlama, kısıtlama muamelelerine maruz bırakıl
masından başka bir sonuç getirmez. 

Bize göre, arsa ve taşınmaz mal spekülasyonunu 
önlemek amaçtır. Bu maksatla kullanılan tasarruf, 
ekonomi içine, normal yerine çekilebilirse bir araç 
elde edilmiş ola'biliir. 

Bir de ekonomik bağımsızlığı pekiştirme kuralı 
var. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum Sa
yın Başkan. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin öteden beri 
dillerine doladıkları bir iddia vardır. Bu iddiaya gö
re, «Türk ekonomisti dışa bağımlıdır. Sanayimiz dışa 
bağımlı ve ithal likamesi amacına yöneliktir. Ekono
mimizin modeli yanlış, yapısı çarpıktır.» Bunlar, 
Cumhuriyet Halk Partisii sözcülerinin yıllardan beri 
millet huzurunda bu kürsülerde tekrarladıkları iddia
lardır. İşin tuhafı, bu sözler söylene söylene düşünül
meden ve tartışmasız doğru kabul edilebilir hal© gel
miş, bazı kesimler ve kişiler içlin, hatta mütearife ni
teliği kazanmıştır. 

«Türk ekonomisi dışa bağımlıdır» denıiliiyor. Her 
şeyden önce, «Bağımlı ekonomi» ve [«Bağımsız eko
nomi» deyimleri üzerinde açıklığa varılması gerekir. 
B?ğiiTîsız ekonomi denilince, her halde kendine yeten, 
otarşi ekonomisti kastedilmiyor. Böyle bir ekono
mi modeli, böyle bir ekonomi düzenli bugünün dün
yasında yok ya da belki var; fakat buna ekonomi de
mek imkânı yok. Dıştan bir şey .satın almayan ve
ya dışa bir şey satmayan bir toplumun üretlim ve tü
ketim faaliyetlerine de ekonomik faaliyet gözüyle 
b?kmak mümkün değil. Dışarıdan bir şey satınaî-
roadan dışa bir şey satmak ise, hiç mümkün değiil. 
Dışa bağımlılık görüntüsü belki geri kalmış ekono
milerde bulunabilir. Biz de böyle bir görüntü için
deydik 1950'lerden önce. Dış ödeme zorluğu sorunu
muz yoktu 1950'lerden önce. Maliye bakanları, büt
çelerinin, denk, para değerinin müstakar, rezervleri
nin kabarık olmasıyla övünürlerdli o dönemlerde; 
ama vatandaş?.. Vatandaş en hayati ihtiyaçların 
esiriydi. Gayri safi milli hâsılanın ve kji$İ başına mil
li gelirin utanılacak derecede düşük olduğu bir dö
nemdi o dönem. 

Çağdaş ekonomik ilişkilerde toplumların ekonomi 
yapıları birbirine bağlıdır. Buna bağımlılık (Depen-
oance) denmez, «înterdependlance» denir; yani karşı
lıklı bağımlılık içinde alışverişlerini zaman zaman 
dengeleyen, teknolojik gelişmeleri veya yatırım yeni
lemeleri girişimlerinde ağır ödeme sıkıntısına düşme
yen ülkelerin ekonomilerine bağımsız gözüyle tekili-
yor.?3, bu gelişmişlik tanımlamasıdır; fakat, her hal
de alımda ve satımda başka ekonomilerin tamamla
madığı ekonomi düzenli ne mevcuttur, ne mümkün
dü^ 

Sayın Başkan; 
Gelişme süreci, ekonomilerin en hassas dönemle

ridir. Yatırım yapılmasını gerektirir. Her yatırım bir 
harcamadır; her harcama da bir satın alma gücü trans
feri, dolayısıyla talep yaratma girişimidür. Bu girişim 
ister istemez enflasyonust etki doğuracaktır. Mesele, 
bu etki tepki i İlişkilerinde ölçüyü kaçırmamaktır. 
Ekonomi politikasının görevi budur. Bugünkü Hü
kümet sadece ölçüyü değil, ipin ucunu da kaçırmış 
görünüyor. Cumhuriyet Halk Partli'si sözcüleri ise, 
ağacı görmekte, fakat ormana gözlerini kapatmak
ladırlar. 

Sanayimizin dışa bağımlı ve ithal ikamesine dönük 
olduğu, iddiasına gelince : 

Gelişmemiş bir ülkenin kalkınma ve gelişme sü
reci içinde yatırım malları ve teknoloji bakımından 

543 — 



C. Senatosu B : 60 26 . 4 . 1979 O : 1 

dışa, gelişmiş ülkelere doğru uzanmaktan, noksanla
rını oralardan tem'in etmekten başka izleyeceği yol 
yoktur. Bu yol, zahmetlidir, sıkıntılıdır. Zahmet ve 
sıkıntı, katletmeye karar verilen mesafeyi aşmak ve 
gelişmişliğe ulaşmak için harcanacak zamanla ters 
orantılıdır. Yani, cihazlanma ve öğrenme aşamala
rını geçip, gelişmişliğe ulaşmak için kullanmaya ka
rar verilen zaman ne kadar kısa tutulursa, zahmet ve 
sıkıntı o kadar ağırlaşır. Biz bu süreyi 25 yıl ola
rak tespit etmişiz; normaldir, makuldür. Eğer buna 
rağmen, zaman zaman sıkıntılar ağırlaşıyorsa; bu, ya 
beklenmedik bir halin ortaya çıkması, ya da daha 
çok ekonomi politikası uygulamalarında düşülen ha
talar yüzündendir. Bugün işte böyle bir hatanın, tiş-
başındaki Hükümetin fahiş hatalarının ıstırabını çe
kiyoruz. 

Geri kalmış ekonomilerin bir özelliği de, tasarruf 
yetersizliğidir. Teçhizat ve teknoloji transferlerinin 
yanı sıra, tasarruf açığının giderilmesi için de dışa 
uzanmak zorunluluğu vardır. Yıllar yılı suçlandığı
mız, ekonomirnizi dışa bağımlı hale soktuğu üst perde
den öne sürülen borçlanmaların gereği ve gerekçesi, 
bu bilimsel gerçekte yatar. Bizi çeyrek yüzyıl boyu 
suçlayan Cumhuriyet Halk Partisi, bu gerçeği anla
mış olacak ki, şimdi kapı kapı dolaşıp borç bulma 
çabasına düştü; ama geçmişi suçlamaktan da geri 
durmuyor. Bu, onların kötü huylarından biridir, sa
dece biridir. 

Suçlamaları sıralarken, çelişkiye düşmekten, ayıp
lanmaktan çekinmjemek de, kötü huylarının başka bi
risidir, 

Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan, kurulması
na öncülük ettiğimiz sanayimizin ithal ikâmesine dö
nük olduğunu iddia eder, bu yapıyı meydana getiren
leri suçlar; sonra dönüp, «İhracat gelirlerinin 1/3'ü-
n'ü mamul madde satışı 'ile sağladıklarını» söyler ve 
övünürler. Bana söyleyebilirler mi, dışa satmakla 
övündükleri mamul maddeleri üreten sınai tesisle
rin hangisi işletme bakımından dışa bağımlıdır; çi
mento fabrikaları mı, tekstil fabrikaları mı, şeker 
fabrikaları mı. şişe ve cam fabrikaları mı?.. Hatta, 
montaj sanayii diye yıllar yılı tezyif ettiikleri otomo
tiv ve madeni eşya tesislerinin ürünleri yok mu sa
tılan mamul maddeler arasında?.. Bu konuyu da bura
ca kapatıyorum. 

Ekonomik modelin çarpıklığı meselesine ve iddia
sına değinmek 'istiyorum. Ekonomimizin modeli Ana
yasa ile bedirlenmiştir Sayın Başkan. Ekonomimi
zin modeli, karma ekonomidir. Bu, Anayasa emri

dir. Karma ekonomi; salt kapitalist ekonomi modeli 
değildir, mülkiyeti, hür teşebbüsü kabul eden, dev
let kapitalizmini de kapsayan niteliktedir ve serma
yeyi üretim faktörü sayan bir düzendir. Siz bu dü
zeni değiştirme iddiasındasınız; ama yerine koyaca
ğınız düzenin adını söylemeye cesaretiniz yok. Ben 
söyleyeyim; koli ekti f ekonomi düzenini düşlüyor, 
eveleme, geveleme yapıyorsunuz. Bu eveleme, gevele-
muîcrin arkasında ne yattığını millet çok iyi anlıyor. 
Onun için gelin, çıkarın baklayı ağzınızdan. O zaman, 
goıüntünüz daha net, davranışınız daha samimi olur. 
Model üzerinde bizim ne tereddüdümüz var, ne de 
bu modelin değiştirilmesi!ne razı oluruz. Bu mücade
leyi, demokratik yoldan; yani Milletin iradesine ve 
sadece onun iradesine dayanarak sonuna kadar sür
dürmeye de kesin kararlıyız, 

Çarpıklık iddiasına gelince: Evet, bir çarpıklık 
hâsıl oluyor ekonomimizin yapısında. Bu çarpıklık, 
sizin mülkiyet, hür teşebbüs ve pazar ekonomisi te
melleri üzerinde oturan ekonominize, kollektûf (Dik
kat buyurun, «sosyalist» demliyorum.) ekonomi mo
delini oturtmaya çalışmanızdan ileri geliyor. Ekono
mimizi, çarpık, hem de çürük - çarpık bir yapıya ben
zetme yolundasınız, haberiniz olsun. 

Programın, savurganlığı önleme kuralı üzerinde 
durmuyorum, üzerinde durmaya değer de bulmuyo
rum. Çünkü bu kural da tıpkı benzerleri gibi içi boş 
bir slogandır, ne tatbik edildiği var ne de Hükümet
te bu kuralı uygulama gücü mevcut. 

Araçlara gelelim: Burada da araç - amaç kargaşa
sı hüküm sürüyor. Mesela, ihracat gelirlerini artır
mak... Bu, her hükümetin her yerde ve her zaman 
gözetmesi gereken bir ekonomik amaç. İhracat gelir-
lerin'n artırılması için zorlayıcı ve caydırıcı yöntem
lere başvurulacağı ifade olunuyor ve tedbirler şöy
le sıralanıyor; bu sıralamalarda akla gelebilecek mü
essir, gayri müessir, kabili tatbik, gayri kabili tatbik 
her şey mevcut. Bunlardan birincisi ihracat gelirleri-
n'n artırımını sağlamak. Şüphesiz her hükümetin gö
re1.'' ve amacı; ama ihracatın artırılması ancak ve 
evvela üretimin artırılmasıyla mümkündür. Üretim 
artışı da yetmez, üretilen malın kalitesinin ve fiya
tının dünya pazarlarında cazip olması ve rakipleri 
karşısında tutunabilmesi de zorunludur. 

Bunlardan hiç bahis yoktur, bunlar zikredilmez, 
sadece şöyle söylenmiş: Dışsatım olanağı bulunan bü
tün mallar ihracata yöneltilecekmiş; ama bu mallar 
aıasında toplum için hayati önemi varsa onlar çı-
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kari'Iaoakmış, sanayi İçin girdi niteliği taşıyanlar var
sa onlar da çıkarılacakmış; sonra iiç tüketimi caydırı
cı yollardan mal artırılacak ve bunlar da ihraç edi
lecekmiş. Bakınız muhakeme ve idrak çerçevesine. 

İç tüketim nasıl caydırılacak?.. Her halde fiyat 
mekanizmasıyla. Yani, malların fiyatlarım yükselt
mek suretiyle. Vatandaşın alamayacağı derecelere doğ
ru fiyatı iterek iç tüketimi caydırma yoluna gidecek-
ler. Sonra?.. Tüketim imkânlarımdan yoksun, asgari 
tüketim sınırlarının altımda yaşayan bir vatan mey-
•dana gelecek ve bu vatanda da ekonomi güçlendiril
miş olacak. Ekonomi güçlendirilirken de vatandaş 
güçsüzlüğe, tam güçsüzlüğe, takatsizliğe terk ve mah-
kûn edilecek. 

İhracat gelirlerini artırmak için bir tedbirleri 
daha var : Dışsiatım olanağı bulunan malların üre-
tim!i için gerekli döMiz ihtÜiyacımı karşılayacaklarmış. 
Güzel... Eğer 'döviz bulabilirlerse tabii yerinde olur, 
yerende bir tedbirdir; 'döviz bulabilirlerse ve ihracat
çıları teşvik etmek için döviz 'ihtiyaçlarını karşılaya-
Mirlerse yerine masruf bir hareket olur. 

İşletme ve yatırım kredilerinin ihracata zorlayıcı 
şartlar konacakmış... Bu da mütalaa edilebilir bir 
tedbir; ama hassas bir tedbir, ekonomide, bilhassa 
pazar ekonomisinde her zorlayıcı tedbirin mutlaka 
bir tepkisi olacağını ve beklenenin tersinin meydana 
gelinmesi ihtimalini doğuracağını da gözden uzak tut
mamak lâzım. Zorlamaktan çok ekonominin kendü 
kuralları içinde, kendi kanunlarına göre eikonomiyi 
büyütmenin yollarını aramak gerekir. 

Bir tedbir daha var; dikkatinizi çökmek istiyorum 
Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlarım. Dışsatım 
olanağı bulürtan mallardan yüksek kaliteli olanlar 
iihraç edilecek, iç tüketim için düşük kaliteli mal it
hal edilecekmliş. İşte bu dahiyane bir buluş doğrusu... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Öyle değil efendim, ifade öyle değil. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Ben metıinlerih'iZden aldım. Kendi üs
lubuma dönmüşse, öyle söylüyorsunuz. 

Her halde, bunu teklif edenler, İngilizlerin iyi 
kumaşları dışarı sattıklarını, kötü kumaşlarını içeride 
kullandıklarını duymuşlardır da oradan esinlenmişler
dir; ama kazın ayağı da öyle değildir. Mesele de öyle 
değil. Bunu nasıl tatbik edecek, hangi hükümet nasıl 
tatbik edebilecek hayretler içindeyim. 

Bir hükümetin, memleketinin iyi mallarını dışa 
satmak, kötü mallar ihraç edip de vatandaşlarına arz 
etmek gibi bir teklifle milletin karşısına demckra'.ik 

olarak çıkabilmesini hayretle karşılamamak mümkün 
değildir. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kaysıri) — Yok öyl'e şey. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Ve sonra nasıl tâtb'k edilecek, soruyo
rum. Nasıl tatbik edilecek, hangi malları seçeceksiniz, 
kalitesi yüksek mallar hangileri?.. Buzdolaplarından 
Arçcliği İhraç edeceğim, bilmem falancıyı içeride 
kullanacağım ve yerine başkasını getireceğim. Nasıl 
bir ekonomi, nasıl bir dış ticaret işleyişidir bu?.. 
Kim yürütecek bunu?.. Piyasa bir tarafa gidecek, 
yeni kuruluşlar... İşte kollektif ekonomi dediğim bu, 
oraya gidiyorsunuz. Götürmek istediğiniz nokta bu 
ve satırlar arasında, şurada burada bu hemen sırıtı
yor, belli oluyor, meydana çıkıyor. 

Kusura bakmayın, ben sizin metinlerinizden oku
yorum ve benim aklımın ve bilgimin erdiği kadar 
k'onüşüyorum. Her halde kollektif ekonomi düzenin
den başka bir düzende tüketim mallarının ayrıma 
tabi tutularak iyisinin dışarıya kötüsünün içeriye sak
lanması, dışarıya satılanın yerine kötüsünün dışarıdan 
alınıp vatandaşa peşkeş çekilmesi her halde o düzen
den başka bir düzen içinde mümkün değildir. Benim 
bilgim böyle ve memleketin bu istikamete doğru yö
netilmesinden de elem duyuyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Her düzende var
dır bu, kollektif düzende değil. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Efendim, bir şey mi buyurdunuz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yabancı kötü 
mal almazki zaten; senden belli, kaliteli mal ister. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Öyle mi?.. Güzel, tamam anlaştık, o 
zaman seçmeye mahal yok. Tamam, Niyazi Ünsal'la 
bir defa olsun beraber olduk. Memnun oldum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Belli tüketim 
malı ister. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet, gayet tabii, dışarıya eğer... 

BAŞKAN — Sayın Hatip, cevap vermeyin. 
Sayın Unsal, lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Efendim, bana bir açıklama fırsatı ver
diği için izin Verirseniz devam edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, haklısınız, siz görüşmeye 
devam edin efendim; Genel Kurula hitap edin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Alır mı?.. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz ya
bancının kötüsünü alır mısınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Kara, hatibi rahatlıkla dinli
yoruz, lütfen efendim... 

Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERK MEN 

(Devamla) — Pazar ekonomisi içinde... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Her düzend; var

dır, kollektif düzende de vardır. Yabancı kaliteli mal 
alır. Sizin döneminizde Gömerlerin zeytinyağı s:si
masına benzer. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lüzumu yok bunların. 

AP' GRUBU ADINA HAYRETTİN ERK MEN 
(Devamla) — Pazar ekonomisi içinde... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mobilya yerine 
sunta ihraç edersin. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Anladığın bir 
şeyde itiraz etsen neyse! 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İşinize gelmiyor, 
değil mi?.. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERK MEN 
(Devamla) — Pazar ekonomisi içinde ticaretin ken
disine göre işleyişi var ve herkes alacağı malın fiya
tını ve kalitesini beğenirse alıcısı olur; fiyatını ve ka
litesini beğenmediği malın da kimse alıcısı olmaz. Bu 
içte de böyle, dışta da böyledir. 

Binaenaleyh, artık ben iyi vasıflı malı dışarı gön-
deıeceğim, kötü vasıflı malı içeride tutacağım, dışa
rıdan düşük vasıflı mal getireceğim dernek haya'ie 
uğraşmaktan ibaret. Ben de zaten bunu ifade etmek 
istiyordum, teşekkür ederim. 

El sanatları ürünleri dışta pazarlanacakmış. İşte, 
akla gelen bir şey yazılmış. Ne getirecek, ne pazar-
lanacak, kim pazarlayacak, kaç para getirecek bilin
mez. Yoksa, Hirfet devrine mi döneceğiz; o da bel'1' 
değil. Yazılmış burada. 

Gene, dikkatle izlenmeye değer bir tedbir daha 
var. KİT'ler için dışsatım hedefleri saptanacakmış. 
Bu hedefe (KİT - Kamu İktisadi Teşebbüsleri) uyum 
gösteren kamu görevlileri de ödüllendiri'eeekrrrş. 
İşte şimdi kurtulduk. Yani, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin mallarına pazar bulan idarecileri ödüller; iirir-
sek, dış ticaret açığımız da kapanır, hatta dış ödeme
ler dengemiz bile yerine gelir. Kendileı!'nin içerdiği 
idareyi muktedir değil müdebbir tacir gibi hareke': 
etmeleri lazım geldikleri kanunlarında yazılı kuruluş
lar, daima siyasi fıkracılar altında, hele bugün büs
bütün partizan tazyiklerin altında bunlara gösterile

cek hedeflerle, Türkiye'ye döviz sağlamaları her hal
de bir şaka olsa gerek. 

Evet, kamu ve özel kesim or'tak kuruluşları mey
dana geürilecekmiş. Kamu kuruluşları ile özel kesim 
ortaklıklar yapacaklar ve ihracata yönelik, dış pa
zarlarda mal satımını geliştireeeklermiş. Gene demin
ki kaide burada cari. Eğer özel kesim dışarıda mal 
satmak imkânına sahip ise, kamu teşekkülüne ortak
lık çıkarmasına ihtiyacı yok. Eğer kamu kesimi dı
şarıda mal satmak imkânına sahipse, bir ortak ara
masına da gerek yok. Niçin bu ortaklık olacak, bu 
ortaklıktan ne bekleniyor, bu ortaklık rızai mi ola
cak, yoksa cebri mi olacak? Onu da kestirmek müm
kün değil. 

Bir şey daha var. Övünülecek bir düşünce ve ha
kikaten adil bir düşünce, Türkiye yoksul ülkelere dış 
satım kredileri açacakmış? İnşallah o günlere geli-
; 'z; amacımız odur; ama bugünden 20 sene sonra, 
25 srne sonra, belki 30 sene sonra varamayacağımız 
bir noktayı ,theüef olarak seçipte milletin önüne dök
mek herhalde pek inandırıcı bir davranış olmasa ge
rektir. Yoksul ülkelere mal satmak için kredi aça
cağız, sürprodüksiyonumuz mu var?.. Elimizde çok 
mal var da satamıyor muyuz?.. Sürprodüks'iyonun 
tazyiki altında mıyız ki, kredi ile ödeme gücü olma
yan memleketlere mal satacağız. Bu ancak, elinde 
fazla malı bulunan, satış imkânı olmayan, onun için 
veresiyeye başvurup ilerde tahsil edersem ne âlâ, tah-
sT Hemezsem zaten kaybolacaktı diye, malı gözden 
çıkaran b;r zihniyetle yapılabilir. Türkiye'nin böyle 
bir imkâna ve böyle bir düşünce düzeyine varmış 
olduğunu düşünmek, gerçekten bu memleketin çok 
dışında ve hayaller dünyasında yaşanmış olduğunu 
gösteren en açık delildir. 

Pazarlama hizmetleri için dış turizm bürolarından 
yararîanılacakmış.. Onlar, hele turizm işlerini ayarla
sınlar yeter; onun için bunu bırakıyorum, üzerinde 
durmuyorum. 

Yüksek düzeydeki iç ve dış kamu görevlilerine ek 
görev verilecek, başarıları sicillerine işlenecekmiş. Bu 
da güzel, bu da harika bir tedbir. Hiç kimsenin ak
lına gelmemiştir. Demin söze başlarken herkesin ak
lına gelenler yazılmış dedim; ama doğrusu herkes'n 
aklına gelmeyecek olanlar da yazılmış buraya. Bu, 
itiraf edeyim ben;m aklıma gelmezdi. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Akıl akıldan 
üstündür. 
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AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERK MEN 
(Devamla) — Doğru. 

Evet, bürokratik engellerde azaltılacakmış... Bu, 
hep istenen, hep vaat edilen; .fakat nedense bir türlü 
tahakkuk ettiriiemeyen yeni bir vaat; ama bu hükü
metin bürokratik engelleri azaltıcı değil, aksine yük
seltici bir yolda olduğunu görüyoruz. Hükümet de
ğil, hâkim olan büroksai. Bürokrasi, hükümetli önü
ne katmış götürüyor ve memleketin bugün siyasetini 
dahi bürokrasi büyük ölçüde etki altında bulunduru
yor. Hal böyleyken, yöneticiyi bertaraf etmek müm
kün mü?.. Bürokratik engelleri kaldırmak demek, bü
rokratların yetkilerine ket vurmak demektir, kısın
tıya tabi tutmak demektir. Razı olurlar mı?.. Nite
kim razı olmadıkları belli ki, bu tedbirler açıklanalı 
haftalar oluyor, en kısa zamanda bunların gerektir
diği kararlar, tebliğler, kanunlar hazırlanıp sevk edi
lecekti; ortada hiçbir teşebbüs yok, bir haber de yok. 
Herhalde gene bürokratlar bu meselenin de üzerine 
yattılar ve meseleyi gene askıya aldılar. 

îşçi dövizleri girişimi düzenleyici ve artırıcı çare
ler bulunacakmış... Bunlardan birisi de, yurt dışına 
çalışmak üzere gMen işçilerden döviz gönderme ta
ahhüdü alınacakmış... Doğru mu?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Doğru. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ER KM EN 
(Devamla) — Hayır, bazılarına «Doğru değil» diyor
sunuz da, Doğru mu? «Doğru» peki. 

Yurt dışına giden işçilerden gidişinden önce git
me şartı olarak, çalışma şartı olarak, çalışma hakkı
nı dışarıda kullanabilme imkânı olarak taahhütname 
alacaksanız. Bunu hangi hukuk mantığına sığdırıyor 
sunuz?.. Hangi kanuna oturtacaksınız bunu?.. 

Hangi; kanunla vatandaşın dışa gitmesini ve dışa
rıda çalışmasını bir taahhüt şartına bağlayabileceksi
niz?.. «Anayasaya sadığız» dersiniz, «Demokratik so
luz» dersiniz, «Hukuk devletiyiz» dersiniz; bunu na
sıl söylersiniz?.. 

Vatandaşa taahhüt vermeyeceksiniz ve «Ayda şu 
kadar dolar, mark döviz göndermezsen senin dışa
rıda çalışma hakkını nez edliyorum» diyebileceksiniz, 
bir hükümet bunu diyecek... 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Memleketli sevmek; bunun adı bu. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katkısı olma
sın mı?.. 

AP GRUBU ADINA HAYRETİN ERK MEN 
(Devamla)'— Efendim?.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Vatandaşa kat
kısı olmasın mı?.. 

AP GRUBU ADINA HAYRETİN ERKMEN 
(Devamla) — «Vatandaşın da hakkı olmasın mı, 
hürriyUi olmasın mı?..» Siz yıllar yılı bu bayrak
larla geldiniz. Vatandaşın, sokakta anarşi yapan 
insamn hareketini «Masum gösteri»' diye insan hak
lan adına savunanlar, şimdi gelip, dışarıda çalış
mak isteyen insanların dışa gitmesi için mutlaka 
taahhüte bağlanmasını nasıl müdafaa ediyorlar?.. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
O vatandaş da bayrak gönderiyor buraya. 

BAŞKAN — Sayın Colakoğlu lütfen. 
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Evet ne ise, siz de söylersiniz görüş
lerinizi burası kürsü. 

Böyle bir taahhütnamen'in hukuki dayanağı yok
tur. Böyle bir kanun çıkarmaya kalkarsanız, Ana
yasa ile bağdaşır yönü olmayacaktır. Bu ne çeşit 
bir mükellefiyettir?.. Yeni bir mükellefiyettir. As
kerlik mükellefiyeti var anladık: ^ma bir de ye
ni bir mükellefiyet daha çıktı. Vaktiyle vardı Zon
guldak'ta; iş mükellefiyeti vardı. Yeniden dışta ça
lışma mükellefiyeti getiriyorsunuz. Bunlar «Eski 
köye yeni âdet» değil, eski köylülerin eski âdetle
ri. Getiriyorsunuz bunları yeni yeni. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Liberal devlet 
'tarihe karıştı. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Liberal devleti savunan yok. Bunun 
öyle bir liberal devletle alâkası da yok. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Karşıdan var 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güven lütfen müdahale et
meyin. Sayın Erkmen, siz Genel Kurula hitap 
edin efendim. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Söylediklerimin liberal devletle alakası 
da yok. Liberal devlet ne demek; bir kere onu 
da bilmem ya, liberal ekonomi politikası mı de-
rriek istiyorsunuz, ne demekse ftilmem ne de
mek istediğinizi; ama liberal ekonomi politikasını 
savunan da yok burada. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Anayasadan 
bahsetti, Anayasadan. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — «Dışarıda birikmiş işçi dövizlerinin 
yurda getirilmesi sağlanacak...» Bunun için tedbi
rinin ne olduğu anlaşıldı. Primli kur tatbikine 
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geçildi. Paramızın rayici iki iken (Birisi resmi, 
birisi gayri resmi) şimdi beş oldu. Beş kuru var 
Türk Parasının. Sayayım: 

Birincisi, resmi kur; dolar 26,5 lira. 
İkincisi, işçi dövizıi kuru. 
Üçüncüsü, Türkiye'ye getirilmesi mecburi ol

mayan dövizler. Ona ek prim veriyorsunuz; 1 do
lara karşı 47 lira. 

Dördüncüsü, yurt dışına çıkacak Türk vatan
daşlarının alacağı turistik döviz kuru. 

Beşincisi de karaborsa kuru. 
İki idi beş oldu sayenizde. Bunu elbette bire 

irca edeceksiniz birgün. Kaçınılmazdır bu. De
valüasyon primle başlar, sonra kur ünifikasyonuy-
la birleştirilmesiyle biter; ama prim tatbikatından 
hiç bir ekonomi yarar sağlayamamıştır. Bunu biz 
de denedik, başka ülkelerde de örnekleri var. Pa
ranın değerinin düşürülmesi lazım gelirse düşürü-
lür, bu bir amdiyalttır, yapılır, buna razı olu
nur; ama parayı hastalık nöbetleri içinde bırak
mak doğru olmaz. İhtilâç içinde para. Kimisi 
26.5'tan alıyor kimisi 47'den satıyor, kimisi 55'ten 
alıyor. Hele hele Devlet, hiç anlaşılır bir şey 
d.ğil, biz'm Hükümetin tatbikatında, pahalı alıp 
ucuz satıyor. Sol'd mu var bilemiyorum, ama pa
halı alıp ucuz satıyor. Doları 47 liraya alıyor, 
41'e satıyor, 26,5 - 27,5'e kadar tutturabildiğine 
satıyor. 

Bakınız bu defa birkaç gün önce İstanbul'da 
öğrendim. Bir ara döviz işlemleri durduruldu. Se
bebini öğrendim. Meğer, vatandaş gelip döviz ta
lebinde bulunurmuş. 41 liraysa 41 lira, neyse 
fiyatı verip alacak. Yok mevcudu. Yok deyin
ce, döviz temin edip getirilmesi mecburi olmayan 
bir döviz gibi temin edip dövizi bankaya satıp 47 li
radan, 41 liradan geri alıyor. 47 liradan satıyor 
41 liradan geri alıyor aynı adam ve hu operasyonla 
kısa zamanda birçok insanlar büyük paralar kazan
mışlar. Bunun farkına varılmış, ihbar mı oldu ne su
retle bilemiyorum. Durdurulmuş. 

İşte, işaret etmek istediğim tatbikat bu. Pahalı 
alıp ucuz satma tatbikatı. 

«Devalüasyonu yapmayacağız» dedi Sayın Baş
bakan ve «Devalüasyonu eski başbakanlar yapmaz, 
işbaşındaki başbakanlar yapar»1 dedi. Doğru. Bu söz
lerin etkisi altında devalüasyon yapmadı; ama para
yı da ihtilâç içinde bıraktı ve devalüasyondan çok 
daha zararlı, paramızın değerini çok daha aşağılar
da tespit etmeye bizi mecbur edecek ve dış itibarı
mızı çok daha sarsıcı bir uygulama yolu seçildi. 

Bir tedbir daha var : Kamu kuruluşlarının özel 
şirketlerdeki payları döviz karşılığında satılacak
mış. Tabii bu yetkiyi haiz midir, kuruluş veyahut 
kuruluş içindeki payı temsil eden kamu organı?.. 
Bilemem. Tabii meseleyi hadiseye göre mütalaa et
mek lazım; ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki, 
bu bir kanun ile tanzim edilmesi gereken konudur 
ve özel şirketlerdeki hisseler satılmaya çıkarıldığı 
zaman hangisinin önce satılacağının tespiti de hayli 
zor bir iştir. Herhalde kâr eden şirketlerin hisseleri 
satılmaya başlanacaktır. Zarar eden şirketin hisse
sini kimse almaz. Kâr dağıtan şirketler varsa, orda 
da kamu organlarının payları mevcut ise, o şirket
lerin, yani kârlı şirketlerin payları önce elden çıka
rılacak. Ee, ne yapalım, dövizdir. Arkadaşımızın de
diği gibi, «Vatanın gereği budur. Zararı yok, mille
tin malını satarız, kâr edeni veririz, zarar edeni üs
tümüzde bırakırız» deriz; bu da bir çözümdür der 
ve o zihniyetle de bu tedbir buraya getirilir. Bunun 
kabul edilir ve savunulur bir yönünü göremiyorum. 

Çok meseleleri var bunun. Detaya girmeyeceğim, 
geçiyorum. 

Bedelsiz ithalat sınırlanacakmış; doğru. Tam kal
dırılsa daha çok memnun oluruz. Bedelsiz ithalatın 
memlekete yararı olmadığında şüphem yok, kanaa
tim tamdır. Kaldırabilse daha doğru olur. 

Dövizle askerlik bedeli ödettirilecek, bu yoldan 
döviz geliri artırılacakmış. Bunun hiç ekonomiyle 
alakası var mı Allah rızası için?.. Şu tedbirlerin eko
nomiyle bir gûna alakası var mı?.. Nasıl ekonomiyi 
güçlendirme tedbiri diye buraya bunu sokabiliyorsu
nuz?.. Tabii kanun gelecekse tartışacağız, fakat geri 
alındığına göre zannediyorum sizler kar helvası gibi 
yaptınız, beğenmediniz, bu öyle de olsa. böyle de 
olsa, kanun geçse de, kabul edilse de, iptal edilmese 
de veto edilmese de, yürürlüğe de girse, bunun eko
nomik tedbir olarak zikrine imkân yoktur. Bu, ayrı, 
yeni bir imtiyaz, yeni b i r düzen, yeni bir anlayış; 
ama askerliği satmaya hakkınız yok, döviz muka
bili askerlik müddetini. Böyle şey olmaz. Malı sa
tarsınız, hizmeti satarsınız; ama askerlik mükelle
fiyetini satamazsınız. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri)' 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
O da hizmet. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Mükellefiyet, hizmet değil. Mükelle
fiyet. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hem de kut
sal hizmet. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Onu da satmaya kalktıktan sonra sat
mayacağımız bir şey kalmaz zaten. Satalım, satışa 
devam. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Türk çocuğunun emeği. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Çok güzel, çok güzel. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yiyicilerin 
elinden kurtaralım da döviz getirsinler. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Onu da yiyecekler bulunur, merak et
meyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Dahili sömü
rücülerden Allah korusun bu memleketi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyalt, müdahalenizin yeri 
oluyor mu?.. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — «Dış hizmet sunumu özendirilecektir. 
bağımsız dış kredi olanaklarında savurganlık önlene
cek».. Tabii bunlar öyle laflar ki, makale cümleleri 
gibi burada tahlile kalkışmak hem çok vaktinizi 
alacak, hem de tahlile tahammülü olacak düşünce
ler de değil kanaatimce. Onun için üzeninde dur
muyorum. 

Yalnız başka bir mesele var, bir konu var; ya
bancı sermaye yatırımlarını kolaylaştırmayı düşünü
yor Hükümet. Bu enteresan işte. Bu, biır uyanış mı, 
bir dönüş mü bilemiyorum. (AP sıralarından «Aşa
ma, aşama» sesleri) Yıllar yılı sermaye ve yabancı ser
maye hakkında söylediklerinizi ne yapacaksınız? O söz
ler hafızalarda dururken, kitaplarda yazılıyken, broşrü-
lerle dağıtılmışken, onu kime unutturacaksınız da slize 
güveniip yabancı sermaye buraya gelecek?.. Nasıl ümit 
bağlayacaksınız böyle bir tedbire?.. Bu bir gösterme
lik. Zannediyorum ki, bu da sırf IMF'yi ve kredi 
umdukları mlal'i müesseseleri oyalamak için, onları tes
kin etmek için öne sürülmüş bir düşünceden ibaret. 
Yoksa, ne taitfrik kabiliyeti var, ne de bu eamhuri-
yet Halk Partisi İktidarının böyle bir anlayışla tat
bik ata girmesi, girse de inandırması mümkün. 

Zaten bu bir kanun mevzuudur, eğer böyle bîr 
düşünceleri varsa, kanun geldiği zamtan daha etraflı 
meseleyi konuşmak imkânına sahip olacağız demek
tir. 

«Turizm gelirleri yükseltilecek.» Her zaman her
kesin istediği şey. «Döviz bozdurmak mecburiyeti 

kaldırılarak ve gümrüklerde büyük mağazalar açmak 
suretiyle döviz geliri artırılacakmış...» Bunları da fi
kir olarak çok parlak buluyorum. 

Döviz bozdurma mecburiyetini kaldıracaksınız, 
gelen turist döviz bozdurmadan döviz getirecek mıem-
laketiımize. Nasıl olacak bilemiyorum; ama *aısıl ente
resan olanı, gümrüklerde büyük mağazalar kurmak. 
Gümrüklerde büyük mağazalar kurulacak ve ya
bancı turistler oradan gelip mal alacaklar, dövizle 
mal alacaklar, biz de döviz kazanacağız... Nasrettin 
Hoca'nın koyun-diken hikâyesine benziyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — .Çalıya dolaşa
cak da... 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Çalıya dolaşacak, oradan yünler top
lanacak, eğirilecek, kumaş yapılacak.. Neyle kurula
cak bu mağazalar?.. Bu bir yatırım mevzuu, bir kere 
yatırıma ihtiyacı vardır. Mağaza kuracaksınız, tesis 
yapacaksınız, sermaye koyacaksınız; yatırım... Ne
rede bu yatırım?.. Karşılığı nerede, planı nerede, fi
zibilitesi nerede?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kuyrukta. 
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Sonra, ne satacaksınız o mağazalardaı?.. 
Türk mallarını satacaksınız, içeride var. Herhalde 
yabancı malları satacaksınız; yani turist geldiği mem
leketten kendi malını almayacak, gelip sizden alacak 
burada.... 

AHMET İHSAN BİRÎNCİOĞLU (Trabzon) — 
Free-Shop. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Free - Shop oralarda da var; çıktığı is
tasyonlarda var, hepsini bırakacak Türküye 'döviz 
kazansın diye gelip bizim kurduğumuz mağazalar
dan mallar alacak ve bize de döviz kazandıracak... 

«Döviz bütçesi yapılacak, dış kadrolarda tasar
ruf sağlanacak, binalarda tasarruf sağlanacak»!. Evet, 
geçiyorum. 

«Kambiyo denetimli rejimi gözden geçirilecek, 
bankaların döviz bulundurma sınırları daraltılacak, 
Merkez Bankasının 'bankalar üzerindekıi muırakalbe 
yetkisi genişletilecefcmiş..» Bundan ne döviz geiri çı
kar diye düşündüm kendi kendiline; bankaların dö
viz bulundurma sınırlarını daraltırsanız 'bankaları, 
ticaret bankalarını döviz işlemi yapmaktan alıkoyu
yorsunuz demektir, caizübesini kaybettireceıktir. O 
halde, dövizle alım - satım, banka muameleleri ticaret 
bankalarınca yapılrnıyacak, sadece Merkez Bankası 
tarafınıdan yapılacak. Merkez Bank aşınmışa, buna ne 
teşkilâtı ne fonksiyonu müsait. 
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«Merkez Bankasının bankalar üzerindeki mura
kabe yetkisi genişletilecek...» Bundan ne bekleniyor, 
onu da kestirmek mümkün değil. Belki Maliye Ba
kanı bizi tenvir ederler, tenevvür ederiz; ama itiraf 
edeyim ki, ben nüfuz edemedim, Merkez Bankasının 
•bankalar üzerimdeki murakabe yetkisini artırrnasıy-
la döviz gelirlerinin artırılması 'arasında münasebet 
tesis edemedim. Kaldı ki, bu murakabe yetkisinin ar
tırılmasının Türık Parasının Kıymetini Koruma Ka
nuna göre yapılabileceğini zannetmiyorum, ayrı bir 
kanun mevzuu olması gerekir kanaatindeyim. 

Nihayet geliyoruz asıl tedbire; fiyat artırmak su
retiyle ekonomik istikrarı, hem de dinamik bir istik
rarı sağlayacaklıarrnış... Yani asıl tedbir dediğimiz; 
zam. 

Hemen belirtmek isterim ki, yukarıdan aşağıya 
özetleyerek sıraladığımız konuların çoğu, tatbik mev
kiine, uygulamaya konulabilmesi için, teşrii kararlar, 
kanunlar isteyen veya idari kararlar, kararnameler is
teyen, en azından mevcut kanunlardan bazılarına 
dayanılarak kararlar ve tebliğler çıkarılmasını gerek
tiren konulardır. Bunlar hazırlanırken, kanun tasarı
ları hazırlanırken veya kararname hazırlanırken 
acaba «Altılar Partisi» ne diyecek? Ortağınız «Al
tılar Partisi», altı bağımsız arkadaşınız itiraz ettiler, 
dediler ki; «Ekonomik önlemlerden bizim haberimiz 
yok, bize danışılmadan yapıldı.» Sonra tebliğde, «Be
raberiz» diye ilân edildiyse de, acaba bu tedbirlerin 
hepsine onlar da katılacaklar mı ve bu kararları bu 
Hükümet çıkarabilecek mi?.. Onu da bize zaman gös
terecek. Hükümetin ömrü de bunlara yetecek mi, 
onu da bize zaman gösterecek. 

Zaten bence asıl maksat, zam uygulamalarıdır. 
Bunlar, göstermelik hazırlıklardır ve yeni ümitler 
uyandırma düşüncesiyle öne sürülen düşüncelerdir; 
asıl maksat zamdır ve paranın değerini düşürmektir. 
Hükümet kendisini ilki tedbiri, iki kararı mutlaka al
mak mecburiyetinde hissetmiştir. Bir; zamları yap
mak. İkincisi; paranın değerini düşürmek. Her ikisini 
de IMF'i memnun etmek için yapmak zorunda his
setmiştir kendisini. IMF'i memnun etmek için... O 
IMF ki, kendilerinden evvelki Hükümetle teması teh
likeli idi, yabancı sömürücü sermayenin temsilcisi idi; 
şirndü onu memnun etmek için, kendisi istemeden; 
IMF istemeden «Onu nasıl memnun ederiz?» düşün
cesi içinde tedbirler uyguluyor Hükümet arka arkaya. 
Paranın değerlini düşürtmek ve zamları yapmak sure
tiyle, KİT'lerin finansmanını normal yola sevkede-
ceği ümidini IMF'de yaratmak, onu memnun edip 

i yeşil ışık yakmasına imkân hazırlamak için bu yol-
I lara girmişlerdir. 

Tabii Hükümet, IMF yeşil ışık yakarsa- diıye ümit 
ediyor; gelen dış yardım veya kredi ne ise, miktarı ne 
olursa olsun, bunu göstermelik olarak kullanıp, Hü
kümete bir süre daha yaşama imkânı sapayaibiliriz he
sabı yapılıyor; tabi buna yaşama denilebilirse. Bu Hü
kümetin yaşamasına yaşama denitebilirse, bir müddet 
daha hayatım uzatmaya çalışıyor. 

Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlarım; 
Gerçi fiyat ayarlama işleminin istikrar tedbirleri 

arasında yeri vardır; ama bu yöntemle piyasadan çe
kilen satın alma gücü sterilize edilebilir, yani tek
rar piyasaya sürülmezse, bu fonksiyonu ifa eder. Ay-

I rica, fiyat ayarlamasına gidilirken dikkat edilmesi ge
reken »asgari noktalar mevcuttur. Bunların birisi; za
ruri ihtiyaç maddeleri fiyatlarının lartırulmamasına 
gayret gösterilmesidir. Oysa, uygulanan fiyat zamla
rı hemen tamamen zaruri ihtiyaç maddelerini kapsar 
maktadır. 

Bu maddelerin talepleri esnek değildir. Bu yoldan 
tüketim azalması mümkün değildir, sağlanamaz; an
cak geçlim darlığı, geçinme çilesi fakrü sefalet yara
tılabilir; bugün olduğu gibi. 

Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta; fiyat artır -
I ma kararları, uygulamaya konulacakları ana kadar 

gizli tutulmalıdır. Aksi halde büyük haksız kazanç
lara, fırsat zenginlerinin türemesine sebep olunur. Ni
tekim öyle olmuştur. 

Üçüncü dikkat edilecek nokta; fiyatı artırılan mal, 
yemi ve daha yüksek fiyatla alımı-satım konusu ol
mamalıdır, olamamahdır. Oysa, fiyatları tespit edi-

I len, yükseltileın mallar, hemen ikisini söyleyeyim; de
mirle çimento, tespit edilen fiyatların bir kat üstünde 
piyasada muamele görüyor. Demir 30 lira, «Çimento 
120 lira 150 lira.» diyenler var; bilmiyorum, duy
duklarımı söylüyorum. Sıkıntıda olan 150 liraya 
kadar ala biliyormuş. 

Esasen Hükümetin yaptığı iş, fiyat ayarlama de
ğil, zamdır; yani ağır oranda fiyat artırmasıdır. Bu 
uygulamanın istikrarla götürücü yönü yoktur, aksi
ne yeni ve daha yüksek fiyat hareketlerine sebep ola
caktır. Öyle de olmuştur. 

Sayın Başbakan «Dinamik istikrar» derken, her 
halde fiyatları sürek! ve süratli biçimde yukarı iten 
bir fiyat mekanizması meydana getirme myetinii açık
lamış olsa gerek. Girişilen zam uygulamalarının te
mel amaçlarından biri, hazineye gelir sağlamaktır. 
Bunu Başbakan itiraf etmiştir. Bu davranış Anıaya-

I saya aykırıdır. 
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Vergi, kanunla salınır. Verginin bir mevzuu, bir 
matrahı, bir de nispeti varıdır. Vergiye itiraz, mükel
lefin kanuni haikkudiır. Zam yolu ile tahsil edilip, Ga
ni kamu harcamalarında kullanılacağı anlaşılan fon
lar, bu esasların hiç birine uyulmadan teşekkül ede
cektir. Bu harcamalar yeni bir enflasyon körüğü ola
caktır. Zamlar maliyetleri yükseltecek, enflasyon ya
ratıcısı bir fiyat düzeyi teşekkül edecektir. Maliyet 
yükselmeleri sebebiyle iç ve dış fiyatlar arasımda yeni
den farklılaşma hâsıl olacaktır. Yeni değil, devamlı 
bir devalüasyon tohumları ekilmiştür. Bu anlayış ve 
bu yöntem içinde paramızın değerini tutmaya imkân 
yoktur. 

Zamların sebep olduğu hayat pahalılığı karşısın
da, ya 'taban fiyatları arttırılacak, ıgeleneksel ihraç 
mallarımızın satışı tılkanacak, yine devalüasyon ted
birlerine başvurulacak ve fasit daire yeniden dön
meye başlayacaktır, ya da taban fiyatları yeterince 
artırılmayacak, (Şimdi olduğu gibi) bundan tarım 
üreticilerinin, nüfusumuızun yanışımdan fazlasını teş
kil eden köylünün sefalet dönemine avdetinden başıka 
bir netice beklenemez. Bugün taban fiyatlarının ye
terince ve hayat pahalılığına uygun bir nispette ayar-
îanamaması sebebiyle; köylü, cidden dünü arayacak 
duruma gelmiştir ve yeniden safalet dönemine avdetin 
eşiğindedir. 

Tarım üretimin azalması neticesi hâsıl olacaktır, 
göçler meydana gelecektir. Ne hileyim, bir sürü eko
nomik, sosyal sonuçlar doğuracaktır bu tatbikat; ki, 
hepsini sayıp dökmeye, burada ne zaman, ne de 
mevzu müsait. Zaten tarım girdileri (Biraz evvel Dok
tor Baiha arkaldaşım buradan açıkladı) Fiyatlar ala
bildiğine yükseldiği için ve yokluklar içinde bulundu
ğundan (Gübre, tarım anaçları, a/fcaryakıt; 'kimi yok, 
kimi çok pahalı alınamıyor, ikimi zaman var, kimi 
zaman yok). Bu tarım girdilerinin yokluk sebebiyle 
yahut palhalmlıık sebebiyle temin ediememesli yüzün
den tarım sektörü şimdiden atalete maruz bıralkılmış-
tır. Üretici çaresiz ve sefalete mahkûm hale getiril
miştir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sonuç : 
Önlemler tutarlı değildir Bir çoğunun hukuki 

dayanağı yoktur. Bu hukuki dayanakların temini 
zaman ister, zamana bağlıdır. Oysa, ekonomimizin 
derlenmesi toparlanması içiı en kıymetli unsur za
mandır, en iyi kullanılması lazım gelen unsur zaman
dır; biz bu kırtasi formüller içinde zaman israfından 
başka bir şey görmüyoruz bu tedbirler manzumesin
de. 

Hükümet IMF'nin içinden, kendisine IMF'ye kar
şı müttefik arıyor. Bu garip bir şey. IMF, bildiğiniz 
gibi, kapitalist ekonomi düzenini yürüten yahut ser
best ekonomi düzeninde bulunan Batı ülkelerinin üye
si bulunduğu bir milletlerarası teknik, ekonomik 
kuruluş. Buraya bütün büyük devletler, gelişmiş dev
letler üye, biz o üyelerden de, onların ülkelerindeki 
malı müesseselerden Kredi temini yolundayız. IMF 
ile bir kere bozuştu Hükümet; baştan, daha Hükümet 
olmadan IMF'yi hırpalaya hırpalaya yanma gidemez 
hale geldi, şimdi yanma uğrayamıyor, görüşmüyor, 
görüşemiyor; bir taraftan aracı koyuyor, bir Alman 
Federe Devletinin Maliye Nazırını aracı olarak ko
yuyor; bir taraftan da aralarında müttefik arıyor; 
«Acaba, IMF üyelerinden bazılarını IMF'ye karşı 
kullanabilir miyim?» diye Böyle bir Talleyrand 
varsa memleketimizde, iftihar edeceğiz ya; bir te
şekkül içindeki insanları üyeleri biribirine karşı ge
tirmek boşuna bir hayal, en azından tebessümle kar
şılanması gereken bir davı a niştir. Bunu tespit etmek 
isterim. 

Sonra kaldı ki, IMF ile uyumsuzluğunu ilan eden 
bir Hükümete İMF yeşil ışık da yaksa, hangi mali 
müessese, ne ölçüde kredi verecektir, ne ölçüde iti
bar edecektir?.. Bu da, düşünülmesi geıeken, her 
halde bu Hükümetle nşılması bugün için imkânsız 
bir engel olarak önümüzde duruyor. 

Dışa bağımlı olduğu, Hükümet ve İktidar Partisi 
Gruplarınca hâlâ ilan edilen bir ekonominin geri 
ödeme gücüne mali müesseseleri nasıl inandıracaksı
nız?... «Dışa bağımlı bir ekonomiyiz, verdiğinizi yer 
bu ekonomi,» diyorsunuz. O halde, istediklerinizi de 
yutacak bir ekonomiye kim, hangi düşünce ile yar
dımcı olacak yahut kredi verecektir?.. Bu çelişkiyi 
de tespit etmeden geçmem mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yıllar yılı kötülemeler yapıldı; ne kazanıldı bu 

kötülemelerden, ne hâsıl oldu?.. Ekonomimizi dışa
rıya karşı kötüledik. Ne hâsıl oldu?.. Türkiye'ye 
karşı bir inançsızlık. Bu kötülemelerden ekonomi
miz zarar gördü, hatta kötülemelerden, politik mak
satlı tahriplerden milli bünyemiz zarar gördü ve gö
rüyor. «Doğu ve Güney Doğunun hükümetlerce 
maksatlı olarak geri bırakıldığı» ilanı ve iddiası, bu
gün bölücülerin elinde silah olarak hepimize çevril
miştir. Ne kazandık?.. Kayıptan başka neyimiz 
var?.. Şimdi gelin, nerede buluşacağız, nasıl topla
nacağız, onu düşünmemiz lazım; ama bu tedbirlerle 
değil, bu düşünce ile değil; bunlarla bir yere varma
nın imkânı yoktur. 
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Boşuna dememişler, «Kişi .söylediğinin esiridir.» 
diye. İşte, bu söylenen sözlerin esaret zincirleri için
de bunalıyorsunuz, bocalıyorsunuz şimdi. Sayın 
Ecevit, kendi söylediği sözlerin esaret zincirleriyle 
sımsıkı sarılmış, bağlanmış, bocaladıkça canı yanı
yor; fakat bu zincirin halkalarını koparması, bu zin
cirin içinden, bu sargıdan çıkması mümkün değildir. 
Çünkü; kendi kurduğu bir ağın içinde kendisi mah
pus hissediyor. 

Evet, başka bir çırpınışın da içinde Sayın Başba
kan; uyumsuzluğu mensuplarınca açıklanan Hükü
meti bir süre daha, hiç oimazsa Cumhuriyet Halk 
Partisi Kurultayına kadar hâlâ hayatta göstermenin 
çırpınışı içinde; çırpın.yor. Karikatürlere, fıkralara, 
espirilere konu olan dimdik ayakta bir Hükümet ve 
onun başında tükenmiş bir Başkan. İşte karşısında 
bulunduğumuz manzara. 

Yeni umut ışıkları yakma telaşını da unutmaya
lım bu arada. Sayın Ecevit Grubuna şöyle sesleni
yor: «İMF yeni ışık yakmıştır. OECD ile bu ka
naldan önemli ölçüde kıedi verilmesi için harekete 
geçilmiştir.» Grubunda geçen hafta söylediği bir 
söz, böyle söylüyor Grubuna. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tutalım ki, çok önemli miktarda, yani bir milyar 

doların üstünde bir kredi verildi ve hemen verildi. 
Bu karasız, bu bilgisiz, bu uyumsuz Heyet bu kay
nağı nasıl kullanacak?.. Bu laçkalaşmış, kendisini 
ideolojik saplantıların seline kaptırmış İdare, bu 
kaynağı hangi biçimde değerlendirecek?.. Bu kay
naklar ne zaman devreye girer, etkileri ne zaman 
görülür?.. Bütün imkâniar hayal edildiği gibi, Ma
yıs ayında gerçekleşse bile her halde bir yıldan önce 
değil. Bu kredilerin hepsi, tamamı bir yıldan önce 
alınsa bile, bir yıldan :nce ekonomimize girmesi ve 
etkisini göstermesi mümkün değil. O halde, 1979 
yılı yatırımlarının gerçekleşmesi muhal, enflasyonun 
durdurulması muhal, kalkınma hızının gerçekleş
mesi muhal, istikrar ise bir serap. İşsizliğin art
maya devam edeceği muhakkak, ekonomimizin 
Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi boyunca işlerliğe 
kavuşma savaşı vereceği muhakkak. 1978 ve 1979 
yıllarının Türkiye'nin ekon< mi tarihine bahtsız yıllar 
olarak geçeceği muhakkak. Bu Hükümetin siyasi 
tarihimize en bereriksiz Cumhuriyet Hükümeti ola
rak geçeceği muhakkak. 

Sayın Başkan; 
Mademki bütün bu olumsuz sonuçlar bir şairin 

eseridir; sözlerimi adı bilinmeyen bir şairin iki be
yit ile tamamlamama izin veriniz. 

«Çok tel kırılır sinei kanunu cihanda, 
Nâ ehline mızrabı tasarruf, verilince.» 
Yüce Heyeti saygı ile selamlarım. (AP sıraların

dan alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Gündoğan, buyurun efendjm 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Bundan bir hafta daha önce, belki 10 gün önce, 
Adalet Partisi Grubuna mensup bazı arkadaşlarımı
zın imzalayıp, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
sundukları «Ekonomiyi Güçlendirme Önlemleri ve
ya Programı» üzerinde Genel Görüşme açılmasını 
isteyen önergeleri okunduğunda, bendeniz, önergenin 
kabul edilmemesi sadedinde bazı fikirler geliştirerek, 
karşı - görüş belirttim. Karşı görüşümü dinleyen
leriniz hatırlarlar; «Ekonomiyi Güçlendirme Prog
ramı adı altında Hükümetçe, alınan bir dizi önlemin, 
önergede de yazıldığı gibi, henüz uygulanmadığı bir 
aşamada Genel Görüşmesinin yapılmasının, ne Par
lamentoya, ne ülkeye, ne de ülke insanına faydası 
olmaz.» demiştim ve gerekçeyi de böyle arz etmiş
tim. 

Gerçekten, «Ekonomiyi Güçlendirme Programı» 
adı altında Hükümetçe alınan bir dizi önlemi ihtiva 
eden bu paketin, uygul imaya geçmeden, üzerinde 
tartışma açmanın yarar sağlamayacağı düşüncemde 
samimi idim; ama bir yandan da, «Belki o zamana 
kadar bazı uygulamalar olur, o uygulaamların bazı 
sonuçları olur ve o uygulamaların sonuçlarına baka
rak bu önergeyi verenler gelirler, sonuçlara göre de
ğerlendirmeler yaparlar, eleştirileri varsa onu söyler
ler, önerileri de varsa onu söylerler, biz de yararla
nırız.» diye zayıf da olsa bir umuda kapılmış idim. 
Ne var ki, ne hazindir ki, bugün bu kürsüde, bu öner
genin baş imzacısı Sayın Erkmen, beni, ilk konuş
mamda söylediğim sözlerden dolayı tahyib ederken, 
bir yandan da tasdik etti; «Elbette daha bu Önlem
ler Programı uygulanmadı, ama biz bunların üze
rinde teorik de olsa görüşlerimizi belirtmek için bir
takım görüşmeler yapacağız Neden bunlar salt siya
sal maksada matuf birtakım eleştiriler gözüyle gö
rülüyor?.. Öyle değildir; bütçeler, hükümet prog
ramları da böyle eleştirili;» dedi. Doğrusu, bu 
sözü kendisinden dinledikten sonra, o gün yaptığım 
konuşmada bu Genel Görüşmenin asıl amacının, 
salt siyasal çıkar sağlama olduğu düşüncemin, bu söz
lerle doğrulandığına şahit oldum. 
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Dahası var, Sayın Erkmen'den birbuçuk saate ya
kın zamandan beri dinlediklerimi, (Ki, 19 sayfa da 
not aldım.) iştittiklerinıi anladıktan, değerlendirdik
ten sonra, kendisi için (Böyle bir hakkım yok; ama 
eğer Grup adına konuştu ise, ki öyle sanıyorum) ve 
Grubu için üzüldüm. 

Sayın Erkmen, maalesef ekonomiyi güçlendirme 
önlemleri üzerine, oturup kaili kalil, teşehhüd miktarı 
bir zaman sarf ederek, bunların ne idüğü, neyi 
amaçladığı ve neyi sağlamaya yönelik oldukları hak
kında en ufacıcık bir çalışmaya, araştırmaya ve 
bilgi edinmeye dahi lüzum ve zaruret hissetmemiş, 
tam sutani bir rehavet içinde günleri geçirmiş... 

Söyledikleri sözlerin (Dinleyenlerce tabii takdir 
edilmiştir) ekonomi ile, hele ekonomi politikasıyla 
ilgisi yoktur denecek kadar azdır. Hemen hemen 
yoktur. Çok amiyane tekerlemeler; evelleyip, geve
lemeyin ağzınızdaki oaklayı, çıkarın, demeler. «Si
zin maksadı habisinizi biz biliriz^ deyip, kâşifane 
birtakım üslupla, eda ile cümleler... 

Ekonomik önlemler, ekonomik politikası, Tür
kiye ekonomisi, Türkiye'nin geçmişteki durumu, bu
günkü durumu, yarınki geleceği ve bugün alınması 
gereken önlemlerin isabetliliği, isabetsizliği üzerinde 
asla ne ilmi (teorik yani), ne de uygulamaya değin 
hiç bir, dinlenmeye layık, değerlendirmeye layık hiç 
bir şey söylemediler. Çok çok bu «Önlemler;» sö
zünü cümlesinin başına getirerek, Hükümetin peri
şanlığından, halkın ıstırap içinde bunaldığından, Hü
kümetin tutarsızlığından, uyumsuzluğundan, Altılar 
partisinden, Başbakanın şairliğinden, kırık mızrabın 
naehil ellere düştüğünden ve de buna benzer bir
takım daha böyle Karagöz Gazetesi muhteviyatı söz
leri dinledik. 

Doğrusu, Adalet Partisi adına ben üzüldüm. Ger
çekten uygulamaları henüz daha yapılmamış önlem
lerin üzerinde açılacak bir genel görüşmenin fayda 
sağlamayacağı kanısındaydım; ama belki o günden 
bugüne geçen zamandaki uygulamalar, hiç olmazsa 
uygulamaları ihtiva eden hukuk yapıtları üzerinde 
görüş ve düşünceler serdedilmeli ve bu görüş ...ve 
düşünceler araştırmaya, incelemeye bağlanmalıydı. 
Ben, bir araştırma ve inceleme eserin mahsulü ola
rak kabul edemiyorum E.rkmen'in konuşmasını. Çok 
yüzeysel, o kadar ki; yani insan bunları bir genel 
görüşmede ekonomik, hele ekonomi politikası eleş
tirisi, iki partinin temelli dünya görüşlerinin karşılaş
tırılması mahiyetinde bir ekonomi politikası müna
kaşasında çok zayıf savlar olarak gördüm ve üzül
düm. 
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I Aklıma gelmişken söyleyeyim; ben Erkmen'i din-
ı lerken şu kanıya vardım. Belki de ondan dolayı bu 

kadar yüzeysel ve salt siyasal çıkar sağlama ama
cıyla birtakım tekerlemeli sözler söyledi. Şunu de
mek istiyor gibi geldi bana; bilmem beni doğrula
yacak mısınız: 

A efendim, sizin bugün ister ekonomiyi güçlendir
me önlemleri deyin, ister istikrar önlemleri deyin, is
ter bunalımdan çıkma çareleri deyin, ne derseniz de
yin; bu ekonomiyi içinde bulunduğu ağır bunalımdan 
kurtarmaya yönelik tüm uğraşlarınız beyhudedir. 
Çünkü bu ekonominin bu duruma gelmesinin mimarı 
biziz. Onunla biz yıllar yılı uğraştık. Otuz yıl 
didindik. Neler yapmadık, neler yapmadık; gi
rişimci sınıflar mı yaratmaya kalkmadık? Bü
tün Devlet kaynaklarını onlara aktardık. Çiftçiyi 
uzun seneler somurttuk . İşçiyi uzun süreler somurt
tuk. Sermaye birikimi tahakkuk etsin diye, bu Dev
letin, bu ülkenin içinde y?şayan bütün insanların eko
nomik kazançlarını ve varlıklarını o sınıfa ve kendi
lerinin tasarladıkları ekonomi politikasını yürütmeye 
memur saydıkları bir sınıfa, bir girişimciler tayfasına 
verdik. Otuz yıl uğraştık. Kanunla, kararnameyle, 
bütün kamu kaynaklarıyla arkalarında dimdik dur
duk. Bu memlekette onlanu bütün imkânlardan ya
rarlanmalarını sağlayacak her türlü ortamı yarattık. 
Tüm düşünceleri dahi yasakladık. Kim ki, özel gi
rişimcilik, bilmem kapitalizm ve saire ile kalkınma 
olur mu, olmaz mı münakaşasını açmaya kalksa, he
men karşılarına büyük heyulalar ve tehlikeler dike
rek ç'ktık. Toplum içinde toplumu birbirine düşür
meye kadar varan örgütler kurduk. Dış ülkelerle iliş
kilerimizi zaman içinde edna derecede bir edilgenlik 
noktasına indirdik. Pasıfızmin, tabyetin, teslimiyetin 
en derinlerine indik. Bütün uğraşlarımızı esirgeme
den, işte tasavvur ettiğimiz bir ekonomi politikasıyla 
bu ülkede sanayileşmeyi, giderek kalkınmayı başar
mayı yeğledik; ama 50 yılı aşkın uğraşlarımız (Bü
tün bu saydıklarım dahil) boşa çıktı. Olmadı. Ol
madı ve ülke sonunda ekonomik ve giderek sosyal 

1 bunalımın en ağırına düştü ve şimdi siz niye uğraşı
yorsunuz, a gafiller, der gibi bir eda sezinledim söz
lerinden... 

Şu tedbirler dediğimiz şeyin her türlüsüne karşı 
çıktı. Hiç birisini kabui etmedi. Oysa, bizim bu 
ekonomik tedbirler diye ortaya koyduğumuz tedbir
ler, sizin de bildiğiniz, herkesn bildiği ve değerlendir
diği ve uzun uzun anlatmaya muktedir olursak, delil-

l lerini de göstereceğimiz gibi, bu tedbirlerin, hemen 
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söyleyeyim sahibi olmaktan; yani onları hukuk ya
pıtlarına geçirmekten, onları yaşama geçirmekten 
öteye hiç bir ilişkisi olmayan bir Hükümetiz biz. 
Evet, sözümü. yanlış anlamadınız. Bu tedbirlerle bi
zim an - asi bağlı bulunduğumuz siyasi partinin ide-
olejisiyle, temel fikriyle ve felsefesiyle neredeyse bir 
gûna alâka ve münasebeti yoktur. 

Biz bu tedbirleri, kendi felsefemizden çıkararak, 
oradan üreterek getirmedik. Biz bu tedbirleri, içine 
düşülen ekonomik ve sosyal bunalımdan kurtuluşu 
sağlayıcı birer araç olarak, yine o ekonomi politika
sının, bunalıma düşmüş ekonomi politikasının has 
araçlarını kullanarak, ona özgü araçları kullanarak 
getirdik. Bu tedbirler, işte o 30 yıldan beri uğraşı
lan ve fakat bir türlü baraşılamayan 'sanayileşme ve 
kalkınma modelinin yeğleyicisi Adalet Partisinin ülke 
ekonomisini içine düşürdüğü ağır bunalımdan kur
tarmak için, o anlayışa uygun tedbirlerdir. 

Eğer, bu açıdan söyleniyorsa ki, bu tedbirler, kol
ektivizmdir yahut değildir, evelemeyin, geveleme
yin... Hemen söyleyeyim: 

Bunlar bir kere koliektivist filan değildir tabii. 
Olacak şey değil bu. Koljektivizmi bilen ilk mekteo 
çocukları bile her halde bunların kollektivizm olma
dığını bilir. Kollektivizınin bu olmadığı bilindiğine 
göre, ekonomi de çok ağır bir bunalım içinde yaşa
dığına göre, şu alınan önlemlerin getiricisi ve uygu
layıcısı biz olduğumuza göre. bizi koliektivist düşün
ceye salik (Sülük etmiş yani) bir parti gibi tanımla
maya çalışmak, düpedüz bir çeşit avam - firibce 
gammazlıktır. 

«Gevelemeyin ağzınızda, baklayı çıkarın, siz kol
lektivizm istiyorsunuz)> d:\or. Söze bakınız. Efen
dim, şu ekonomik önlemler üzerinde biz tartışma 
yapıyoruz. Bu önlemleri de biz getirmişiz, Bunların 
da koliektivist önlemler olmadığı belli. Hal böyle 
iken, tutar da sen bana, bfnim partime, «Sen eve-
leyip, geveleyorsun, kollektivizmi istiyorsun,» dediğin 
zaman, sana verilecek cevap budur; demagojidir bu 
senin yaptığın ve izin veriı seniz, saygın münasebete, 
insan anlayışına sığmaz. 

«Kollektivizm..^» Kollektivizm üzerine münakaşa 
açmayalım. Kollektivizm, sanıldığı gibi veya işaret 
buyurdukları gibi, mesela çok garip bir yeni anlayış 
demek oluyor bu, ben öyle anlıyorum; benim bilgim 
zayıf olabilir, eskimiş olabilir. Mesela bir ülkenin 
ürettiği; yani bu ülkenin ürettiği daha doğrusu kali
teli malların dışarıya satımının özendirilmesi yolunda 
bir önlem aldığınız zaman bunu, «İşte koliektivist 
düşüncenin, şiarın simgesi;> diye vasıflandırmaya kal

karsanız (Kalkmışlardır) bu, ya kollektivizmin bilin
mediğine delalet eder ya da, biraz evvel söylediğim 
gibi koliektivist ekonomi politiğine yan bir parti gös
termek suretiyle siyasi çıkar sağlama amacını güden 
bir demagojidir bu. Başka bir şey olamaz. Canım, 
yüksek kaliteli mallar eğer dışarıya satılmak üzere 
onu üretenlere teşviklerle, özendirmelerle imkân ve
rilirse ve böyle bir tedbir getirilirse bu, koliektivist 
bir anlayışın bir çeşit şut ir altı dürtüşüdür, meydana 
çıkışıdır, denirse, bu münakaşanın düzeyi çok zayıftır. 
Ben bu düzeyde münakaşayı bu kürsüye layık 
görmüyorum. Kendim :çır» vazgeçerim de, belki si
ze faydası olur diye vazgeçemiyorum... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Vazgeçin, 
vazgeçin. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hakikateı düzeyinizi biraz artırın... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Allah 
razı olsun, tedris ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen dinleyelim... 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Arada 

bir şakalaşırız, kusura bakmayın Sayın Başkan. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Sanıyorum bu düzey düşüklüğü önemli 
bir etken Türkiye'de. 

Bugün bu genel görüşmeyi yapacağımızı bildiğim 
için elimden geldiğince bulabildiğim kaynakları yine 
elden geldiğince irdeledim, inceledim ve burada, şim
di karşıda oturuyorlar, iki tane de bu konularla uzun 
süre devlet düzeyinde, devletin yüksek teknokrat ka
demelerinde bulunan kişilerin bizim münakaşamızı 
dinleyeceğini de hesap ettim Bunu, gerçekten bunu 
dinleyen bu iki yüksek teknokratın, nasıl bir değer
lendirmeye tabi tutacakları heyecanını duydum. Şimdi 
biraz saadet içindeyim. 

Sizi dinlediler, bizi de dinliyorlar. Ha hemen söy
leyeyim; ben şundan şikâyetçiyim: Çok yüksek ze
kâsı, dehası olabilir arkadaşımızın: ama sultani re
havet bu düzeyi buraya getirdi. Ben o kadar ze
kâya sahip olmayabilirim; fakat 15 günden beri uğ
raşmaya çalışıyorum. Ne bulursam; burada resmi, 
Maliyeden gittim tüm rakamları aldım, yapıtları 
aldım getirdim, bir kere, bir kere daha, bir kere da
ha okudum. Kafaoğlu kardeşimizin yazılarını, İk
tisat Gazetesindeki, işte biraz evvel Sayın Güven'le 
tartışmaya giriyorlardı; liberal ekonomi politiği ta
raftarlarının yazılarını... Dahası var; büyük iş 
adamları, daha doğrusu İş Adamları Derneğinin biri 
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1977'de, biri 1979'da yayınlanmış iki dergisi, küçücük, 
fakat çok isabetli, DİE'den alınmıştır, istatistiğe da
yalı görüşler... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bende de 
var, bende de. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Tabii, tabu... 

BAŞKAN — Aksini iddia etmediler Sayın Erk-
men, lüzum yok efendim. Konuşan kendileri. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Mesela yine çantamda mevcut dergi
lerde olsun ya da başka bilim yayımlarında olsun 
bu konudaki hemen hemen yazılanların birçoğunu 
derledim, topladım gazeteleri yahut bilimsel yazıları. 
Bilemem ne kadar öğrenebildim, bilemem ne kadar 
iyi terkip yaparım; ama heı halde bu genel görüş
menin düzeyi için asgari bu faaliyetin Adalet Partisi 
Sözcüsünce gösterilmemiş olması bu kürsünün düze
yini düşürme anlamına geîır. Bunu söylemekte hak
lıyım. 

Bakınız, nasıl gerçekken araştırmasız ve inceleme
siz bir çalışma yapmayarak gelindikleri buradan bel
li. Diyorlar ki, söylüyorlar, birtakım önlemlerden 
ve saireden bahsediyorlar, onların eleştirisini yapı
yorlar; «Henüz bu ekonomik önlemlerin, Ekonomiyi 
Güçlendirme Programının hukuksal dayanakları yok
tur.)» diyorlar. «Ne kararnameleri, ne tebliğleri, ne 
de buna benzer dayanakları, belgeleri yoktur.» diyor
lar. 

Şimdi bendeniz, bu görüşün yüzeysel bir incele
meye dahi tabi tutulmadan buraya gelen bir insanın 
görüşü olduğunu ispa.:ia*n.?k için, (1978'den de bah
sedeceğim) 1979'da Ekonomiyi Güçlendirme Progra
mını yürütme babında Hükümetçe alınan kararları 
ve bu kararların türüne göre kararnameye bağlı olan
larını, türüne göre tebliğe bağlı olanlarını size sırala
yacağım ve şunu ispatlamış olacağım: Gerçekten 
bizim bu Ekonomiyi Güçlendirme Programı üzerine, 
Hükümetçe aldığımız önlemlerin hukuki dayanakları 
yoktur iddiası ile insan lwirşı karşıya kalınca derhal 
bir şüpheye düşer. O şüpheyi izale açısından olsun, 
bir de sözlerinin herhangi bir araştırmaya dayalı 
olmaması açısından o l s n , ispatı sadedinde şimdi size 
birer birer okuyacağım. Tabii, sırası geldikçe hep
sinden de bahsetmek kaydıyla 

Bakınız; hukuki dayankran yoksun olduğu, bu ön
lemlerin herhangi bir hukuki belgeye dayalı bulun
madığı iddiası tamamen h'lafı hakikat. İsterseniz, 
1978'leri de söyleyeyim; hani fazla mal göz çıkar
maz. 1979'ları da söyleyebiliriz. 

1978'den başlayayım, it Şubat 1978'de; «DÇM 
girişlerinin kontrol altına alınmasıyla ilgili Türk Pa
rasının Kıymetini Kuruma Hakkındaki 17 sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ.» Bu hukuki dayanaktır. DÇM 
girişlerinin Türk ekonomisine çok ağır yük teşkil et
tiği ve ekonominin bunalıma düşmesi nedenlerinin 
başında bu DÇM'lerin geldiği gerçeği saptamış ve 
tutulmuş. Daha iktidara gelindiğinden bir ay sonra 
DÇM girişlerinin kontrolü, onların geldikleri düzen 
içinde, ekonomik hukuksal düzeni içinde kalmayıp, 
bir çeşit Devlet garantisi altına alınmalarının gerek
sinmesine karşın biraz evvel okuduğum 16 Şubat 1978 
tarihinde bir tebliğ neşredilmiştir. 

Beyefendiler; 
Sırası geldikçe bahsedeceğim dedim. Bu DÇM 

denilen, «Dövize çevrilir mevduat» denilen kredi 
türü öyle sanıyorum ki, dünyada bulunan kredilerin 
en zararlısı. 

Bir bitki düşünün ki: en zararlı olsun canlılara. 
İşte o, öyle bir şey. Bu çünkü bir çeşit tefeci kre
disi. Nereden bulursan alacaksın ve o ne isterse, 
hangi koşulu size şart edecekse kabul edeceksin ve 
bununla ekonominin gereksinmesi olan, diyelim ki, 
yatırımlara, deyelim ki, çok mübrem dışalım kalem
lerinin, dışalım (ithalat) mallarının alınmasına bir 
kaynak bulmuş olmayacaksınız. Ya? Fevkalade gün
cel, lüzumsuz, ekonomiyi köklü şekilde ilgilendirme
yen, belki de lüks ve daha çok da, çok kötü duruma 
düşmüş olan dış ticaret dengenizin kapanması için 
kullanacaksınız. 

Düşünebiliyor musunuz; dış ticaret dengesi bo
zulduğunda, bir ülkede «Dövize çevrilir mevduat» 
adı altında kısa vadeli, yüksek faizli tefeci kredisi 
kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır? Kullanıl
mıştır. Bu ülkede bu ekonomik bunalımın anane-
denlerinden biri budur ve bir anı haline geldi, bir 
aydan fazla zaman olduğu için onu nakledeyim: 

Avrupa Ekonomik Tc^.'uluğu Karma Parlamento 
Komisyonu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
salonlarında toplandık. Orada iki gün süre ile or-
taklarımtz dokuz Avrupa ülkesi temsilcileriyle bize 
verilen görev çerçevesi içinde görüşmeler yaptık. 
Görüşmelerimizin esasını şu teşkil ediyordu: 

Türkiye ekonomisinin itinde bulunduğu bunalım
dan kurtulmasının çaresi sizin de kabul buyurduğu
nuz, kabul buyurmak ZMiunda olduğunuz, çünkü ya
ratıcısı olduğunuz için kabul buyurmak zorunda ol
duğunuz ekonomik bunalımımızın giderilmesi siz 
ortaklarımızın bize anlamlı, yeterli düzeyde ve onur-
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lu karakterde yardım etmeniz lazım. Yardım şöyle 
olmalıdır: Bizim size karşı olan yükümlülüklerimizi 
erteleme talebimizi kabul ediniz. Mallarınızın piyasa
mıza serbestçe gelmesine izin vermek olanağından 
mahrum kaldık. Çünkü, giderek Türk sanayiinin si
zin mallarınızın piyasalarımıza dolması nedeniyle bo
ğulma noktasına geldiği feryatlarını işitiyoruz. Güm
rük vergilerimizi indirmekte sizinle yaptığımız anlaş
mada öngörülen takvime uyamayacağız. Başka? 
Konsolide liberasyon listemizi genişletemeyeceğiz, bu 
ülkeye sizin mallarınızı libere edilmiş bir rejimle so-
kamayacağız. Aksi takdirde Türk mallarının, Türk 
sanayi ürünlerinin sizinle rekabeti mümkün değildir, 
Türk sanayiinin daha doğmadan ölmesi tehlikesiyle 
karşı karşıya kalıyoruz. 

Bu itibarla, konsolide liberasyon listesinin geniş
letilmesi yükümlülüğünden kendimizi bir müddet, beş 
sene için beri tutmak istiyoruz. Bunu kabul ediniz, 
dedik. 

Başka?.. Döndük, dedik ki, ekonomik bunalım 
içinde olduğumuzu görüyorsunuz. Bunun nedeni de 
sizinle olan ilişkimizi düzenleyen Katma Protokolde 
aleyhimize işleyen hükümlerdir. Yani, bugün içinde 
bulunduğumuz ekonomik bunalımın yaratıcısı, temel 
nedeni sizinle bizim aro.m:zdaki bu Katma Protoko
lün olumsuz hükümleridir. Bunu da lütfen revize 
edelim, tekrar gözden geçirelim ve ortaklar arasında 
birinin diğeri aleyhine işleyen bir ekonomsal ilişki 
içinde bulunmasına göz yummayın ve mümkün ise 
program veya proje kredisi olarak ve hatta acil yar
dım olarak bize belli birtıkım ekonomik gereksinme
lerimizi dış kaynak bularak gidermek maksadıyla; 
nedir? Tasrihen yatırımların muhtaç olduğu dış 
kaynak ihtiyacımızı temin için, programlanmış yatı
rımların dış kaynak ihtiyacını bulmak için, projelerin 
sürmesini sağlamak için gerekli dış kaynağın bulun
ması için bize acilen yardım ediniz, dedik. 

Bunları konuştuk, zabıtlarda var: ama Avrupa 
Ekonomik Topluluğu üye ülkeleri, dokuz ülke temsil
cileri bize bin bir dereden su getirerek, birtakım oya
lama sözleri söyleyerek günü geçirmeye ve işte bir 
seyahata bir an evvel kavuşmaya çalıştılar; ama biri 
önemli bir kişi, Haferka ıf isimli yetkili bir kişi söz 
aldı dedi ki, «sizin dış tiouet açıklarınızı ya da cari 
işlemler açıklarınızı kapamak için, kapamanız için 
size yardım vermeyiz.» 

Biraz evvel izah ettim, onlarla olan toplantımızda 
konuşulan konuları arz ettim. Hiç birimiz, ne Halk 
Partililer, ne Adalet Partililer, ne başka partililer Or

tak Pazar ülkelerinden «Bize, dış ticaret açığımızı 
kapamak için para verin» diye bir talepte bulunma
dık; fakat adam bu ;alebimiz olmamasına rağmen, 
açıkça vurgulayarak dedi ki, «Dış ticaret açıklarınızı 
kapamak için size para \eremeyiz...» 

Ve bu söz yenmedi içilmedi, o akşam, Pazartesi 
akşamı (10 Nisan mı neydi) Türkiye radyolarından 
ve televizyonlarından olduğu gibi söylendi. Hafer-
kanf, Türkiye'ye dış ticaret açıklarını kapamak için 
para verilmeyeceğini söyledi. Radyomuz bunu neş
retti; televizyonumuz neşretti. 

Önce, «Yanlış mı duydum?» diye ben de şüp
heye düştüm; çok giran geldi tabii. Eksik olmasın, 
televizyonumuzun Müdürü Ercan arkadaşımdan rica 
ettim, bülteni aldım. Gerçekten söylediğim cümle de 
var içinde. Haferkanf bu sözü niye söyledi?... (Dö
nelim konumuza) Bu sözü, bizim Hükümetimizden 
evvelki dönemlerde Türkiye'de iktidarda olanların, 
DÇM dahil aldıkları tüm dıç. kredileri, dış yardımları 
ekonominin gerçek isterlerine, plan doğrultusunda 
yatırımlara, öncelikli sarayilere kaynak olarak ya-
tırmayıp, ayırmayıp, doğrudan doğruya dış ticaret 
açıklarının kapatılmasına yönlendirdikleri için; onun 
için söyledi Haferkanf bu sözü. Evet, adamın için
de bildiği bir şey var. Siz söylüyorsunuz; «Yüküm
lülüklerimizi erteleyiniz; kontenjanları genişletmeye
lim, gümrükleri indirmeyelim. Bize program ve pro
je kredisi verin<». Bunları söylüyorsunuz; «Katiyen, 
dış ticaret açığımızı kapatmak için sizden para isti-
poruz.» demiyorsunuz. Olacak şey değil; onurlu de
ğil, bir ülkenin onuruyla bağdaşmaz. Adamın içinde, 
o eskiden kalmış ve bir türlü çıkaramadığı umdeleş-
miş bir fikir var; çünkü, tarih içinde öyle yapmışız. 
«Tarih içinde öyle yapmışız^, derken, yakın tarih 
içinde öyle yapmışız. Düşünebiliyor musunuz; biz. 
16 Şubat 1978'de DÇM girişlerinin kontrol altına 
alınması tebliğini çıkardığımız zaman, zaten o onur 
kırıcı olmaktan, ekonomiyi berbat hale sokmaktan, 
enflasyon kamçılayıcısı olmaktan, dış borçları artır
maktan, ödeyemez hale gelmekten ve itibar kırıcı olan 
bu tür krediden uzaklaşmak zorunda da kalmışız; 
kalmışsınız, tükenmişsiniz o noktada. Tükenme nok
tasına gelmişsiniz; çünkü, (Şurada rakamları var) 
1975'te size 338 milyon dolarlık DÇM vermişler, 
1976'da 250 milyon dolarlık DÇM vermişler; ama 
siz onları vaktinde zamanında ödeyemediğiniz için. 
1977'nin başlarında zorl-imişsiniz kapıları, 29 milyon-
cuk bile vermemişler, 29 milyon dolar bile vermemiş
ler. Siz DÇM'ye razısınız; ama DÇM'yi dahi ala
maz hale getirmişsiniz ekcı omiyi. Çünkü, tüm kre-
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dileri toplamışsınız yahut dış kaynakları; dediğim 
gibi, yatırımlara, programların geliştirilmesine, plan 
hedeflerinin gerçekleştirilmesine, enflasyon hızının 
azaltılmasına, yeni döviz kazandırıcı alanların doğ
masına değil, seçim ekonomileri peşinde, cephecilik 
peşinde koşarken, memleketin bütün varlıklarını kün 
feyekün etmişsiniz. 

«Eskiye dönmeyiniz» diyorlar. Ben eskiye dön
müyorum; fakat, eskiden ne olmuş?.. O «Eski;» de
nilen şey ki, nihayet bundan üç - dört sene evvelki 
bir geçmiş, çok yakın bir geçmiş. Ondan sonra ne
reye gelinmiş?.. Şimdi ne haldeyiz?.. Bunun bilin
mesine gereksinme duymuyor musunuz?.. Katiyen 
biz, «Eskiden siz böyle yaptınız, şimdi biz de böyle 
yapıyoruz» diyerek sizin yaptığınıza benzer şeyleri 
yaptığımızdan dolayı bize bir onur geleceğini um
muyoruz veya böyle bir umuda kapılmıyoruz; ama 
bir şeyi, çok rafine oir şeyi, saygıdeğer bir inceliği 
eğer başarabilirsem anlatmak istiyorum. 

Biz, sizin bu ekonomiyi ve sosyal hayatı ve hatta 
Türkiye'nin geleceğini içine düşürdüğünüz, 30 yıl 
süreyle takip edip de iflas ettirdiğiniz bu ekonomiyi; 
hakikaten sizin sevmediğiniz. (Belki de hakikaten, 
belki de gerekli olmayabilir) «Böyle yıkıntı, bir çeşit 
yığın, işe yaramaz bir moloz yığını halinde, bir çöp
lük halinde.» dediğimiz zaman kızıyorsunuz. Tabii 
bu da nasıl bir şeydir bi'miyorum. Fikir yerine, bu 
laflar üzerine eğilip. .<Bunlar şu dışı. bu dışı...\» de
mekle nasıl bir üstünlük kazanıyorsunuz bilmiyorum. 
Bence, tartışmalarda her türlü kelime ve cümle ser
besttir; ama neyse. Bunu anlattığımız zaman ve 
şimdi bizim de halimiz şayet öyle ise, bundan bir 
övünç duyacağımızı sanmayın; ama bir ince fark 
var: Biz bu bunalımın yaratıcısı değiliz; yaratıcısı 
sizsiniz ve bunu bir günde, üç günde değil, 30 sene
den fazla zamanda izlediğiniz ekonomi politikaları 
sonucunda yarattınız. Tükendi, iflâs noktasına geldi 
DÇM'lerde olduğu gibi. İnanmıyor musunuz böyle 
yaptığınıza?.. Belki bize inanmazsınız; biraz evvel 
söylediğiniz gibi, zorla bizi kollektivizme bulaştır
maya çalışıyorsunuz. Buna da inanırsanız her halde. 
Çünkü, ne diyor bu?.. Türk Sanayicileri ve İş Adam
ları Derneği. 1977 senesinin Eylül ayında çıkmış bu. 
Bakın ne diyor?.. Gerçeklen bu ekonomik bunalım 
nereden gelmiş bakalım: Bu, Türk Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneğinin bet zaman neşredip, bize 
gönderdiği bir Dergi, Eylül 1977 tarihli. 

«Türk ekonomisinin bıgün temel sorunu, döviz 
darboğazıdır. Sanayileşme, hızlı gelişme çabasındaki 

] Türkiye'de döviz konjsu, 1950'lerden bu yana her 
yıl önde gelen sorunlar arasında yer almakta idi. 
1977 yılının özelliği, ekonominin döviz darboğazın
dan dolayı duraklaması tehlikesi ile karşı karsıya 
kalmasıdır. 

Bugün sanayiin duruma şudur:..,» (Yıl 1977, ay 
Eylül, gün 5) 

«... Transfer geciktiği için, hammadde noksanlı
ğından, üretim önemli ölçüde azalmıştır. 

Elektrik kısıntıları dolayısıyla fabrikalar randı
manla çalışmamaktadırlar. Çalışmayan saatlere işçi
likler ödendiği için, mali/et yükselmekte, makine ve 
teçhizatlar aşınmakta, birçok malzeme bozulmaktadır. 
Bunun neticesi, aranılan mallar bulunamadığı için, 
fiyatlar yükselmekte ve karaborsa artmaktadır. 

Ekonominin döviz son. r>una çözüm getirecek, dış 
kaynaklara güven verici, kısa vadeli istikrar tedbir
leri paketi süratle ortaya konulmalıdır. Talep artı
şını ve enflasyonu önleyici uygun bir para, kredi, 
maliye, borçlanma ve yatırım politikası, bu paketin 
amacı olmalıdır. 

Kamu yatırımlarında, altyapıyı güçlendirici alan
larına ve özellikle enerji yatırımlarına öncelik veril
meli: küçük dağınık, ekonomik olmayan yatırım ve 
projeler ayıklanmalı ve k.sa dönemde üretime geçe
bilecek olanlara kaynak tahsisinde ağırlık tanınmalı
dır. 

Mevcut sanayi yatırımlarının tamamlanması, üre-
j time geçmesi ve üretimin sürdürülmesi için yeterli 
I enerji ve döviz bulunmaz iken, yeni müsaadeler ver

mek, tüm ekonominin zararına bir uygulamadır. Bu 
uygulama, tam tersine cir sonuç doğuracak, mevcut 
kuruluşlarda üretim ve istihdamın daralmasına se 
bep olacaktır. 

Yatırım planlamasında, altyapı ve kaynak sınırlı
lığı önemle gözönünde bulundurulmalıdır. 

Kamu İktisadi Teşekküllerinin finansman açık
larının azaltılması, Türkiye'nin en önemli sorunların
dan biridir. 

Petrol ve enerji fiyatları yeniden ayarlanmalıdır. 
Enerji sorununun en kısa zamanda, bedeline bakıl
maksızın çözümü için tedbirler alınmalı ve enerji 
tasarrufunu sağlayacak uygulamalara öncelik veril
melidir. 

Bedelsiz ithalat rejimine yeni bir şekil verilmeli ve 
bu yoldan yapılan tüketim mallan girişler önlenme
lidir. 

Dış kredi temininde ve yeni yabancı sermaye gi
rişlerinde, mevcut yabancı sermayeye karşı tulumun 

i önemli bir yeri ve etkisi vardır. 
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İhtiyacımız olan ileri teknoloji (Knaw - How) 

trasferinde yabancı sermayeye uygulanacak kriterler, 

objektif, teşvik edici bir şekilde açıklığa kavuşturul

malıdır. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan; görüşmeyi isleyen beş kişi dahi yok. 
Adalet Partisi Grubunda bir sayın üye var, Arıburun. 
Bu samimiyetsizliği önce tescil edelim, sonra yokla
ma istiyoruz beş arkadaş. 

(Kırşehir Üyesi E. Akıp Aksaç, Muğla Üyesi 
Fevzi Üzer, İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu, 
Samsun Üyesi Ziya Gökalp Mülayim, Trabzon Üye
si Hasan Güven, yoklama isteminde bulundular.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Tüzüğün neresinde yazılı bizim burada oturup dinle
memiz?.. 

BAŞKAN — Yoklama istemeleri haklarıdır efen
dim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hem Genel Görüş
me istersiniz, hem Genel Kurulda bir kişi var. Se
natoyu böyle fuzuli işlerle meşgul edemezsiniz. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
«Gelin ekonomik konuları tartışalım» dediniz, «bu
yurun» diyoruz; kaçıyordunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Allah Allah... 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 

Evet, evet Ucuzal kaçıyoısun. Partin de kaçıyor. 
sen de kaçıyorsun. 

BAŞKAN — Saym ÇoJakoğlu lütfen efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mecbur deği

lim seni dinlemeye. 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 

Evet mecbursun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değilim mec

bur. 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 

Mecbursun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Otur yerine. 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 

Otur yerine, otur. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sakat herif. 

İşçi ücretleri, hayat pahalılığı endeksleri ve pro
düktivite artışlarına paralel olarak objektif esaslara 
bağlanmalıdır. 

Diğer yandan, her şeyi hükümetlerden beklemek 
yanlıştır..,» diye başlamışlar ve söylüyorlar. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Boyundan utan, otur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Görüşme
nin kaldırılmasına karar verelim. 

BAŞKAN — Efendim sayın beş... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyi dinlemeye 

mecburum?.. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Ciddiyetsiz. 

BAŞKAN — İzin verirseniz Başkanlık görevini 
yapsın efendim. 

Beş sayın üye yoklama isteğinde bulunmuşlardır. 
Sayın Aksaç... 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Sana şimdiye kadar böyle cevap vermedim, yaptığın 
yeter artık Ucuzal. 

BAŞKAN — Sayın Özeı, Sayın Esatoğlu, Sayın 
j Mülayim ve Sayın Güvea. 
| Yoklama yapılacaktır efendim. 
| ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Terbiyeli ol. 
ı 
| SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
. Terbiyesizsin, ucuzsun, ahlaksız. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
NİYAZİ UNSAL (l-rzincan) — Pırasadan da 

ucuzsun, pırasadan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ahlaksız, ki

me ucuz diyorsun sen?.. Şeıefsiz. 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Senden ucuzu 
olmaz, terbiyeli ol evvela srn. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sülalen ucuz 
senin. Mecbur muyum sizi dinlemeye?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mecbursun ta
bii. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dinlemiyor
sanız genel görüşme önergesini niye verdiniz?.. 

III. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Tamam efendim yoklama yapılacak
tır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan yoklama so

nunda müzakerelere devam için gerekli çoğunluğu-

26 Î 4 . 1979 O : 1 

muzun kalmadığı anlaşılmıştır. 3 Mayıs 1979 Par-
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanını Saati : 18.12 
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Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKtNCl DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay

rettin Erkmen ve arkadaşlarının, Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı üzerinde bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergeleri. (8/13) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B , TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da'r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S* 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilam hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu-j 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakjkında inceleme yapmak, üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce« 
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşımn, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi (10/87) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Sekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (101/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 , 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 
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26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi İçinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 t 10 . 1978 tarihlî tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması İsteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının (konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 , 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandınlamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . T0.1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . Î0 * 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 



34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. _ Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11,1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi, (10/46) 

• 37. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so-
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r nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı-

I nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da* 
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 

I yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
I yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey

dana geldiği söylenen sufistlimajfere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 

I konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeres*. (10/78) 

I 43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya-
I zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş-
I tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 

konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

I 44. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 

I Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
I aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 

yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere-
I ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di-
I lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 

174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

45. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba-
I kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo

nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 

I Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 .2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

46. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-

I ça Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 



47. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 , 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 , 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftahk 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 , 3 ,1979) 

49. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun. 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 

50. ~ Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı ; 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

51. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

52. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673 "e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

53. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

54. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid MeJen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4 291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

55. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Meten'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis-



yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu izmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil-
lötvdkili Zekiye Gülsentin Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
alt kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

58. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 ndi maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tariMi 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

59. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) tîhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar KaleMtye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 saydı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 193.1979) 
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I 60. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba-
I kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genei 

Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı tshak Şafak'a ait kara-

I rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
I Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
I Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-
I yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko

misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez-
I kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 

ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

I 61. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
I Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu

nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet-
I velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge-
I nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
I Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
I raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 

20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

I 62. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
I Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis-
I yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
I Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
I ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
I ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka-
I rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar-
I ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra

poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihlî tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 noi 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

I 63. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka-
I nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
I Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka-
I rarm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
I Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku-
I rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu-
I nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 

Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

I 64. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
I cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
I Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
I Dilekçe Karma Komisyonunun 6*6, 1974 tarih 
I ve 1, 3 . 3 , 1975 Tarih ve 1, 21 , 2 t 1977 Tarih ve 



1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 4 3 v 1978 ve 20 4 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S, Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

65. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 ve 20 , 2 â 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 .3 .1979) 

66. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu: 4/294) (S, Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 s 3 i 1979) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12,11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 . 5 .1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20.6.1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2.1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 , 1979) 

68. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5,1971 tarih ve 17/1, 10.5,1972 tarih ve 17/1, 

26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S, Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

69. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20,6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S, Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3,1979) 

70. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4,1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

71. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


