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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

64 ncü Birleşim 

15 . 5 .1979 Sah 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 608:609 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 609. 

11L — YOKLAMALAR 610, 650:651 

IV, — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 610,636 

1. — Erzincan Üyvil Niyazi Ünsal'm, 
TÜSİAD üyelerimin 13.5:1979 tarihli bildirisi 
nfâ dalir gündem drşı demeci, 610:613 

2. — Muş Üyeai İsmail İlhan'ın, hilkü-
rmit programlarımda ve beş yülük kalkınma 
planlarında önigcrüllmlüş bulunan altyapı ya-
Itı-ı rimlarına dair gündem dışı demeci. 613:614 

3L._•=_ Giöjcöv ile yuılt dışına gedecek, olan 
M'illii Savunma Balkanı Neş'et Alkmianldbr'a, 
Maliye Balkanı Ziya Müezzlinoğaı'nun v etkililik 
eıtmısdinr.n, uygun g'öıül'mlülş olduğuna dair 
Cuimliıurlbaişlkanilığı teizikerıesli. (3/1651) 614 

4. — Görev ille yurt dışınla gidecek olan 
Dövlelt Balkanı ve Başbakan Yaadrrajcısı Faruk 
Saikana, Sağlılk ve Sosyal Yaı'dıim Balkanı Me
nle Tan'ın, velkillilk etilmeüinin uygun gödüılimlüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1652) 614 

Sayfa 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Balkanı Günldüz ökçün^e, Defvlelt Ba
lkanı ve Başlbalkan Yardımcısı Hikmet Çeltin'lin 
vdkillliik etmesinin uygun gö/rüknjüiş olduğuna 
'dalir Cumhurbaşkanlığı tezlkeüieıs'i. (3/1653) 614:615 

6. — Görev ile yurt dışına güdecelk olan 
iBaışbalkan Bülenit EcıeMiıt'e, Dövlelt B'alkanı ve 
Barbakan Yardımcısı Orlban Eyülboğiu'nun, 
vekillik etmesinin uygun görlülmpş olduğuna 
dair Cumlhurlbiaşlkanhğı tezlkeıresli. (3/1654) 615 

7. — Eskişehir Üyesi Hilfcrne't Savaş'a, 
2.4.1979 tarlhliınldem illlbaren 44 gün izin veril
mesine dair Başlkanlılk tez'kecesi. (3/l'656) 615 

:8. — Anayasa ve Adalet Komligyonu Baş
kanlığının, göıüşmle sürıeısli bu gün bilecek, olan 
«DÜaver Göçemien (Göç!mie:n)':in Ö z e l A f f ı 
Halkıkinlda Kanun telkliıfbnlin önceliik ve ivödii-
iilkla görüşülmesi için, çahşimalaıra sla'alt 19.00'-
dan sonra da devam edllmesıine dalir tezkeresi; 636:637 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 615,637 
1. — Ciuimjhurliyi.it Senatoisu Giresun Üyesi 

Hayretin Eılklmien ve arkadaşlarının, Ekıonjo-
mliyıi Güçlendirme Programı üzerinde bir Ge
nel Görüşme açılmasına dalir önergeleri. (8/13) 615: 

636,637:649 
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Sayfa 
2. — Dilaver Goçemen (Göçmen)im Özel 

Affı Hakkında Kanun TsiklCfinin Millet Mee-
üsânce kaihul olunan, mıetnii ve Cumhur'iye'i; Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Mecrisi : 2/718; C. Senatosu: 2/150,) 
(S. Sayısı : 921) 649:650 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 652 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 652 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gazü'antep 

Üyesi M'dimjelt Kılıç'ın, 8 Nisan 1979 tarihlî 

Sayfa 
Milliyet Gazetesinde yayumlanan «Dövizle 
Aslkerl'Jk Kanunu» tasarısı ile ilgili habere 
dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı 
Neş'eıt Aklman'dör'un yazılı cevabı. (7/lC|87) 652 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köıker'ün, Tansa projesine dair soru 

önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müazzinoğ-' 

lu'nua yazılı cevabı. (7/1Q91) 652:653 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

EsklişebJir Üyesi Ömer Ucuza!, 1 Mayıs 1979 olay
ları ; 

(Muş Üyefsü İsmail İlhan, TRT'nin yayın ve prog
ramları; 

Giresun Üyesi Hayrettin Erfcmen, 28 Nisan 1979 
günü Trabzon ilinin Tonya ilçesinde maruz kaldık
ları silahlı saldırı ; 

Konularında gündem, dışı birer demeçte bulun
dular. 

(İçişleri Balkanı Hasan Fehmi Güneş, Eskişehir 
Üyesü Ömer Ucuzal'ın gündem dışı konuşmasıyla il
gili konuda açıklamada bulundu. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 

Çerin'e, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in; 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Eğrim 
Balkanı Necdet Uğur'un; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
'dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

1 Mayıs 1977 tarihinde İstahbui Taksim Cumhu
riyet Alanında meydana gelen olaylara dair kuru'an 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev hölürn'üne dair tezkeresi: 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 

iBaşJkanlık tezkeresi, 
Danışma Kurulunun 8 Mayıs 1979 tarihli 3 nu

maralı Kararı; 
Kabul edildi. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 
neı Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine 
ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Ek 3 ncü maddesinin; 

4412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Madde
lerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi, 1C)36 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştfi-
tilmesi ve 443 Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi: 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiş.'riimesi; 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5434 sayılı Kanunun 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun, Bazı Mad
delerinin Değiştirilme 3i, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun tasarısının 
21 nci maddesinin; 

Görüşülmesi için kurulan Karma Komisyonlara, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığınca isim
ler' bildirilen üyeler seçildiler. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayretin 
Erkmen ve arkadaşlarının, Ekonomiyi güçlendirme 
Programı üzerinde bir Genel Göryşme açılmasına 
dair önergeleri (8/13) üzerinde bir süre görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

— 608 
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15 Maiyus 1979 Salı günü saalt 15.0C.lte topilam-
imalk üzere BirleşC'mıe saalt 18.101da son varildi. 

Başjkan Divan Üyasi 
Biaşkamvökiil Bingöl 

Mehmet Ünaidı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Mehmet Erdem 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyasi Ra-

igıp Ümer'in, Neivş'chir ili Kaymaklı kasabasında va-
pı'Imalkta olan helOko^er sahası inşaaltına dair yazıh 
sorusu. (7/10199) (Yerel Yöraeftim Bakanlığına gömde-
rtllmlJşj&r.) 

2. — Cumhuriyete Senaito'su Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Hacıbelfctaş ilçeisinde bulunan Hacı Belktaş 
mÜBesitte dair yazılı sorusu. (7/1.130/) (Kültür Ba-
(k'anlığma göndeirliiirhişltir.) 

3. — Cumhuriyelt Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Ünier'İn, Nevşehir iiİnlde temelli atılmış bulunan ak
tarıma organiları falbrilkası inşaaltına dair yazılı sorusu. 
(7/110(1) Sanaiyi ve Telknoloji Bakanlığıma gonderiil-
ımiştir.) 

4. — Cumlhuıiyelt Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, hamipt/crol ve patrio'l ürünleri ithalaitrna dair 
yazılı sorusu. (7/11 C|2) (Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gömıdenülmiiştir.) 

5. — Cumhuriyeit Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-
iış'm, Bolu iiihde 1979 yılı içinde yapılacak içme su
yu ve köprüler için ayrılan tahsisatlara, dair yazılı so
rusu. (7/1103) (Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
na göniderilimişltlir.) 

;6, — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyedi Orhan Ça-
lış'ın, Bolu ilinde bulunan belediyelere 1978 yılında 

yapılan yardımlara dair yazılı sorusu. (7/1104) (Yer-
©1 Yönıefâm Bakanlığıma gönlderilimıi^tiir.) 

7. —• Cumhuriyet Senatolsu Bolu Üyesi Orhan Ça j 

lış'ın, Bolu Topîialksu Başmphenidi^iğİnae 1978-1979 
yıllarında tekiif ödülan işler Ve ayrılan tahsisatlara dair 
yazılı sorusu. (7/110(5) (Köy İşleri ve Kooperatifleri 
Bakanlığına gönideriilimliştiir.) 

8. — Cum|hurilye!t Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ço-
lıış'ın, 1978 yılımda Bolu iliinlde yapıflrmaısı teklif ödlilenı 
Ikîc'ty yolu isme suyu ve köprülere dair yazılı sarpsın. 
(7/ İH Q6) (Köy İşleri ve Kao^eraJÖiıfkr Bakanlığıma 
^ömdeıilmjişlti'r.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balılklesiir Üyesi Hik-
rmdc Aslamoğlu'nun, 1979 M!ali Yılı •Bütçe'siyle Balıke
sir'e götürülecek, hizmetlerin neler o'lduğuna dair ya
zılı sorusu. (7/1107) (Devlelt, Davîeıt, Devlelt, Devlet 
Devilet, Devlet, Adakit, Mil'Jİ Saivunlm'a, İçişleri, Dış
işleri, Maliye, Milli Eğütilm, Bayınldurlılk, Ticardt, Sağ-
lılk ve Sosyal Yardım, GiiimrüJk ve Telk'el, Ulaştırma, 
Gııda - Tarım ve Hayvanicıklk, Çalışma, Sanayi ve 
Teknoloji, İşletmeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
Turizm ve Taniiıma, İmar ve islkân, Köy İşlarıi ve 
Kooperatifler, Onman, Gençlİlk ve Spor, Sosyal Gü
venlik, Kültür ve Yerel Yön'diim b'alk'ainlıiklanna gem-
Iderillmişltiir.) 

609 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanYeltiK Ceng'zhan Yorulmaz 

DÎVAN (ÜYELERİ — <Mustö£q rÇe£k '(Afyonkarabisar), Emanulîah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 64 ndü Birleşi'mıi açı'yıorum. 

IIL — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklaırn'a yapılacaktır. 
((YökJaımıa yapıldı) 

(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; müzalkî 
re devam ediyoruz efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. <— \Erzincan Üyesi Niyazi 'Ünsa'ın, TÜSİAD 
üyelerinin 13.5.1979 tarihli bildirisine dair gündem 
dışı demeci. 

iBAŞKAN — Gündleım dışı kjonuşma talepleri var; 
ilkü sayın üyeye söz veıöceğiim. 

Sayın Niyaai Unsal, «13.5.1979 günü TÜSİAD 
ülyıeferMn yayıniadıMan bildim» üzîerinfde söz iste-
rfşsdniz; buyurun efenjdim. 

NlYAZt UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

13 Mayıs 1979 günlü Hürriyet Gazetesinde, bu
gün de Milliyet'de, Türk Sanayicileri ve İşadamları' 
nın bir bildirisi yayımlandı. 

İlan durumundaki bu bildiriyi her okuyucu gibi 
ben de inceledim. Demokratik ülkelerde böylesi dav
ranışlar olağan sayılsa da, konuyu zamanlama ve içe
rik yönünden üzerinde durmaya değer buldum. 

«Gerçekçi Çıkış Yolu» başlığını taşıyan bildiride, 
Türk sanayici ve işadamları, ülkemizin içinde bulun
duğu durumu iyi görmeyerek, kendilerince çizdikleri 
tablo içinde Hükümeti eleştiriyorlar. 

Başta da söylediğim gibi, demokratik ülkelerde 
böylesi davranışlar doğaldır. Herkes, beğendiği bir 
durumu övdüğü gibi, beğenmediği bir durumu yere
bilir, karşı çıkabilir; ima bunu yaparken, kimse çiz
meden yukarı çıkamaz, demokratik hak ve özgürlük
leri! kötüye kullanamaz, güç gösterişlinde bulunamaz, 
Hükümete Hükümetin şahsında Devlete kafa tuta
maz. 

Bu bildiriyle Türk sanayici ve iş adamları, her 
şeyden önce bir güç gösterisinde bulunuyor; Hükü

metin şahsında Devlete ve Devlet düzenimize kafa 
tutuyor. 

Dünyanın hiç bir 3rerinde, hiç bir ülkesinde ser
mayenin halka gerçek çıkış yolunu gösterdiği görül
memiştir; halkı sömürdüğü görülmüştür, emeği çal
dığı görülmüştür, halk yok?ullaştıkça, sermayenin bü
yüdüğü, güçlendiği, geliştiği görülmüştür. İçte, dışta, 
salt kendi çıkarı için biriVştiği, birbirini desteklediği 
görülmüştür; ama halk için gerçek çıkış yolunu gös
terdiği, ne görülmüştür ve ne de duyulmuştur. Eme
ğin karşısında sermayenin birleştiğini biliyoruz. Emek
çiden yana her girişimi, sermayecinin her zaman, 
her yerde arkadan hançerlediğini biliyoruz; ama ser
mayenin emekçiyi düşündüğünü bilmiyoruz. 

Bildiride diyorlar ki, «Temel güç, hür teşebbüs
tür,^ «Hangi hür teşebbüs?» Halkı soyan, sömü
ren, emek çalan hür teşebbüs mü?.. Halk yoksullaş-
tıkça, büyüyen, gelişen hür teşebbüs mü?.. Kazandı
ğından vergi vermemek için her hileye başvuran hür 
teşebbüs mü?.. Şu günlerde, yani şu geçitiğimiz gün
lerde, onbinlerce işçinin eline üç, beş kuruş vererek 
kapı dışarı atan hür teşebbüs mü?.. 

Ve diyorlar ki, «Çağımızın ileri toplumları, refa
ha yalnız bu yolla erişn^şlerdir. Bir başka yol da 
yoktur^» Görüyorsunuz; refaha kavuşmak için sö
mürü düzeninden başka bir yol yokmuş... Bunu bir 
de işinden atılan işçiye saralım; emeği sömürülen
lere, dar gevirii kamu görevlilerine, küçük esnafı, işsiz, 
sahipsiz halka soralım. 

Beyler; bu bir bildiri değildir, iyi niyetle yazılmış 
bir yazı da değildir. Bu, eşi az görülen bir muhtıra, 
yeni bir muhtıra biçimidir. Bu işin zamanlaması da 
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iyi seçiümüştir. Anlaşılıyor ki, içerideki sömürücüler, 
dışarıdaki sömürücülerden geri kalmak istemiyorlar. 
İstemiyorlar, çünkü Türk ekonomisi bugün iki kıskaç 
arasındadır; bunun biri dışandan, diğeri içeriden bizi 
sıkıştırıyorlar. 

Bu bildiriyle sermaye işbirliğinin, bu bildiriyle 
dünyadalki sıerimaye işiblirlğinin tarihsel bir emeğimi da
ha görmüş oluyoruz. Dışarıdan yardım yapılacağını 
anlayan güçler, içeriden harekete geçtiler. Aslında 
dışarıdan yardım yapılmasını en çok isteyen onlar. 
Çüınlklü; bugünle kadar alınan yardımlardan en fazıla 
yararlanan, sanayici ve işadamlarıdır; ama onların 
endişesi dışarıdan şu ya da bu ölçüde Devlerin kredi 
alması değildir. Onların endişesi; dışarıdan alınan 
bu kredileri içeride nasıl yönlendirecekleridir, dışarı
dan alman bu kredileri içeride, kimin ve nasıl kulla
nacağıdır. 

İş adamları ve sanayiciler, daha doğrusu diledik
leri gibi halkı sömürmeye alışanlar, güdebildikleri ve 
yönlendirebildikleri hükümet aramaktadırlar. Ser
maye sahipleri, alınacak kredileri istedikleri gibi 
yönlendiremeyeceklerini anladıkları için, Devleti, 
Hükümetin şahsında yabancılara ihbar ediyorlar. 
«Alıp sattıkları altının bedbini tutturuyor)» diye, şu 
günlerde altın stokçuları isyan halindeler. Hükümet, 
piyasadaki dövizleri karaborsacılardan daha fazla pa
raya aldığı için, karaborsacılar Hükümete düşman 
kesilmiştir. Şu günlerde, Güney hudutlarımızdan dı
şarı döviz gönderemeyen sermaye sahipleri altın gön
dermeye başlamışlardır. Anlayacağınız; onlar serma
yelerine sermaye katmak için her olanaktan yararla
nıyorlar, her fırsatı ülkemizde ve dünyada iyi değer
lendiriyorlar. Onlar her olanaktan yararlanırken, her 
fırsatı değerlendirirken, olan halka olur, olan, eme
ğiyle geçinenlere olur. Ola / kısaca budur. 

Beyler, sermaye buhran ister, fırsat arar. Tür
kiye'de buhran vardır, fit sat doğmuştur; şu anda 
doğru olan budur. 

Beyler, ülkemizi refaha, daha aydınlık günlere 
götürecek temel güç, h a k gücüdür. Sermayenin gü
cü, hiç bir zaman, hiç bir yerde halkı refaha kavuş-
turmamışitir, aydınlığa ç-'kaılrnamıştır. Btz, parasının 
adamı olan yığınlar değil, kafasının adamı olan in
sanlar istiyoruz. Sermayenin büyümesinden başka 
şjey düşünmeyenler bunu böyle bilrneEldir. 

IBu bildMyıi yayınlayan TÜSİAD üiyc'JerMin çoğu, 
13 ncü dereceden maaş alan bir kamu görevlisinin 
verdiği vergiyi Devlete vermiyor; ama, Meclisler ver
gilendirme işini ele alınca, sermayenin tüm adam

ları elbirliği ederek buna karşı çıkıyor... «Bu Hü
kümet, uçan kuştan verji alacak» diyen onlar, «Bu 
Hükümet, hanımların boynundaki altınlara el atacak» 
diyen onlar, yayan onlar, bu ülkeyi borç kuyrukla
rma sokan onlar, bu ülkeyi borç kuyruklarına sokan 
Hükümeti destekleyen onlar, isteyen onlar; onlar 
gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz. 

ıMu'halefeltice oîaniar bizi, benzim, miazlolt, tüp kuy
ruklarıyla kötülüyor. Bizim, benzin, mazot ve tüp 
kuyruklarında 50 ila 100 kişi varsa, Demirel'ia 
Ecevit'e bıraktığı borç kuyruklarında 98 bin yaban
cı firma var, 224 banka var, aklınıza gelen gelme
yen her devlet var... Biz mal kuyruğu yaptık, siz 
borç kuyruğu bıraktınız... 

ÖMER UCUZAL, (Eskişehir) — Evvela dün
yayı dolaştınız, ondan sonru... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Herkes biliyor 
ki... 

ATA BODUR (Ordu) — Sen sadede gel, bizi 
bir tarafa bırak. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Herkes biliyor 
ki, şu günlerde oluşan kuyruklar, Demirel'in bırak
tığı borç kuyruklarından kaynaklanıyor... (AP sıra
larından «Maşallah» sesleri) Bunu iş adamları ne
den söylemiyor; neden?... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Neden o 
kuyruklar dün yoktu da, bugün oldu?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki, size göre 
neden kaynaklanıyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Genel Kurula hitap 
edin efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Livamla) — Doğru. Söyle
mezler, söylemezler... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ben müdahale ede
ceğim, lütfen. 

ATA BODUR (Ordu) — Şiara kaJKliydMizliğmizı-
den doğdu. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — O borç da, sizin 
kabiliyetinizden doğdu dernektir. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Genel Kurula bitap 
edin lütfen. 

Devam edin efendini. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Söylemezler bey

ler; çünkü, kurt daima dumanlı havayı sever. Aydın
lık günlerde kurtların avlandığı hiç görülmemiştir... 

ATA BODUR (Ordu) — Onların 'sayesinde hü
kümet oldunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sermaye sahipleri 
ülîkemizdöki yoklardan değil; sermaye sahipleri ve süz, 
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ülkemizdeki yoklardan değil, Ecevit'in getireceği ay
dınlık günlerden korkuyorsunuz. 

Evet; çünkü sermayenin sola dost olduğu hiç, ama 
hiç görülmemiştir, Sermayenin sola düşman olduğu 
görülmüüşiür, yaşanmıştır, duyulmuştur; ama dost 
olduğu, ne duyulmuştur, ne görülmüştür ve ne de bu
güne kadar yaşanmıştır. 

Yaşamın her safhası, 'sermaye - emek kavgası ile 
doludur. Sermaye ışıktan korkar, aydınlık günleri hiç 
sevmez; ama sermaye, istese de istemese de, sevse de 
sevmese de, Türkiye'ye aydınlık günleri getireceğiz. 
İşçilerle, köylülerle, kısacası halkımızla birleşip, bü
tünleşerek getireceğiz. Gördüğünüz o kuyruklar hal
kımızı bileyecek ve bilinçendirecek. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Halkın 
huzuruna git de, yiyeceğin şamarı ye. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Gördüğünüz o 
kuyrukları kimin yarattığını halk, er geç anlayacak. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Gitsene ya, 
halk kuyruklarının yanma... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu bildiri, işte 
'böyle bir oyundur. İyi hesaplanmış, günü iyi seçil
miş bir oyundur. Türk halkı bu oyunu anlayacak ve 
bu oyuna gelmeyecek, bu oyunun sahiplerine uyma
yacak. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ne oldu o tedbir
ler paketi?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Gelmeyecek; 
çünkü 'Türk halkı böylesi oyunları her zaman boza
cak güçtedir ve bilinçtedir. Ama yine de, çalışanlar, 
emekçiler, aydınlar, okuyabilen herkes bu bildiriyi 
iyi okumalı ve okuyup saklamalı. Gerçek dostumuzu 
biz, böyle böyle ileride anlayacağız. 

Sayın senatörler; 
İşadamlarının duyduğu bazı endişeleri biz de du

yuyoruz; ama onların gösterdiği ve üzerinde durduğu 
çıkış yolunu asla düşünmüyoruz. Onların önerdiği 
yol, sermaye için çıkış yolu olabilir; ama halk için 
asla. Türkiye, bugün bu duruma onların önerdiği yol
da ilerleyen hükümetlerin elinde gelmiştir; bunu bi
liyoruz. 

Biz, emeğin değerini veren dürüst işadamlarına, 
emekçinin ve ülkesinin mutluluğunu kendi mutluluğu 
ile eşdeğerde sayan herkese saygılıyız ve onun her 
zaman ve her yerde destekçisiyiz; ama bugünkü dü
zende böyle birbirini bulmanın da maalesef olanağı 
yoktur. Çalıştırdığı işçinin günlüğü biraz yükselince, 
«Kıdem tazminatını fazla alırsın.» diye işçiyi işin

den atıp, yerine yenisini alan işadamı var. Yabancı 
ülkelerdeki işçilerin elinden dövizi resmi kurun üze
rinde toplayan sermaye sahipleri var, karaborsanın 
akla gelen, gelmeyen her oyununu uygulayarak halkı 
soyup soğana çeviren ticaret adamı var ve nihayet 
bizim tüm bunlara katlandığımız sırada, abasının al
tından çomak gösteren ticaretçi ve sanayiciler var. 

Geçen gün ünlü işadamlarımızdan Vehbi Koç di
yor ki; «Demokrasiye olan inanç giderek sarsılıyor...» 
Nedenmiş o?.. Hükümet, aşın devletleştirmeye gidi
yormuş... KİT'lere fazla bel bağhyormuş... Doğru. 
Vehbi Koç gibi sermaye adamı dururken, kamu ku
ruluşlarına önem vermek, bel bağlamak, demokrasiye 
olan inancı sarsabilir. Neleri duymadık biz bunlar
dan?.. İşte, böylesi düşünceleri de duyacağız ve oku
yacağız. 

Ne imiş Hükümetin aşırı Devİetieştirdiği?.. Üç beş 
kömür ocağı. Kömür ocaklarından birkaç çıkarcı 
milyonları vurduğu zaman Vehbi Koç rahattı; ama 
şimdi rahatsız. Maden sahalarımızı Vehbi Koç'lar di
lediğinde kapattığı zaman rahattı, şimdi rahatsız.. 

BAŞKAN — Saym Unsal, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Burada ol
mayan, kendini burada müdafaa edemeyecek olan 
insanlar hakkında böyle konuşulur mu? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Gıyabında 
olur mu?.. Ayıp. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyiniz. 

Burada bulunmayan kişinin ismini vererek eleş
tiriye devam etmeyin. Benim sizden ricam şu: Fikri
ni verdiniz, eleştirirken lütfen isimsiz eleştirin. Ben 
onu rica edeceğim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Vehbi 
Koç daha dün Ecevit'in yanında idi. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — «Ankara Oteli» 
kitabını okusunlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade 
buyurun... 

Buyurun Sayın Unsal, siz rahat rahat konuşun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Daha devletleş
tirmede demire sıra gelmedi. Topraklar, sular, tüm 
doğal kaynaklar bir avuç sermaye sahibinin elinde, 
şirketler onlarda, holdingler onlarda, bankalar on
larda... Daha devletleştirmenin kıyısında bile değiliz; 
ama geleceğiz, bu işin göbeğine kadar varacağız. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasa var. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Biz varmasafc, 

çocuklarımız varaca:k. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasa var, 

Anayasa. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sermayesinden 

başka şey düşünmeyenler bunu görmeye hazırlansın
lar. 

Sayın senatörler; 
Türkiye kamyon alanların, traktör alanların sü

ründüğü, kamyon satanların, traktör satanların yan 
gelip yattığı ülke olmaktan er-geç çıkarılacaktır. 

Beyler; 
Bu duyuru, Türkiye'de bir çıkar kavgasının, bir 

sınıf savaşının ilk ve kesin belgesidir. Adamlar, sı
kıyönetimin hüküm sürdüğü bir sırada açık, seçik 
sınıf kışkırtıcılığı yapıyorlar. Milyonlara varan pa
ralı duyurularla sermaye sahiplerini Hükümete karşı 
tavır almaya çağırıyorlar. Bu, bir suçtur. Parti baş
kanlarını, sendika başkanlarını içeri tıkanlar, bu suç
luların yakasına yapışmalıdır. 

DİSK Genel Başkanının sözlerini Devlete karşı 
güç gösterisi sayanlar, bu duyuruları ne sayacalklar?.. 
Merakla ve ibretle bekliyoruz. 

Ne yaparsa yapsın sermaye sahipleri, savundukla
rı düzeni daha fazla Türkiye'de sürdüremeyecekler
dir. Herkesin kartını açık oynayacağı günler gel
miştir ülkemizde. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
2. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Hükümet prog

ramlarında ve beş yıllık kalkınma planlarında öngö
rülmüş bulunan altyapı yatırımlarına dair gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, altyapı yatırım
ları hakkında gündem dışı görüşme istemiştir. 

Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Yıllardan beri bu yüce kürsüden ülkemizdeki, 

özellikle Doğu Anadolu ve geri kalmış yörelerdeki 
yatırımları dile getirdim, Bugün de birkaç kelime ile 
yatırım ve altyapı yatırımları konusunda görüşümü 
belirttikten sonra, Hükümetin bu yatırımların sıra-
landırılmasında Doğu Anadolu ve geri kalmış yöre
lere öncelik ve ağırlık vermesi gerektiğini belirtmeye 
çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi, bugüne kadar hükümet program
larında ve beş yıllık kalkınma planlarında öngörül-

I rnüş bulunan yatırımlar gerçeikleştirilmJiştir. Ülke-
I rnizin şu anda içinde bulunduğu bu perişan ve içler 
I acısı duruma gelinmesinde, hedefe ulaşmayan kal

kınma planlarının etkisinin de inkâr edilmesi münv 
[ ikün değildir. 
I 1978 yılında Bütçede öngörülen yatırımların an-
I cak % 14'ü gerçekleşmiştir. Yatırımların, öngörü-
j iten hedef lef den çok uzakta kalması yanında birçok 
I fabrika ve işyerleri kapanmıştır. Bu suretle 60-70 
j bin işçi işinden olmuştur. Halbuki, değil çalışan iş-
j çilerin işine son vermek, her yıl yüzbinlerce yend iş-
I çiye iş bulacak şekilde yatırımlara yönelmemiz ge-
I rekmektediir. 

1978 yılında seçim bölgem olan Muş'ta, para ol-
I madiği gerekçesiyle, hiç bir yatırım yapılmamıştır. 
I Malazgirt ve Bulanık 'ilçelerini sulayacalk olan Ak-
I tuzla Barajının yapımını üzerine alan müteahhit an-
I Taşmasını feshederek, başlamış olan çalışmaları bıra-
I karak gitmiştir. Şimdi, Devlet Su İşleri bu iş için yenü 
I bir müteahhit aramaktadır. 

I Muş için, çok önemli bir yatırım olan et ıkombi-
I naşı için müteahhJiite Gıda - Tarım ve Hayvancılık; 

Balkanı hiç para vermediği için, haklı olanak müte-
I ahhit, herhangi bir çalışmada bulunmamıştır. Hal-
I buki, Muş gibi hayvancılıkla uğraşan bir ilin halkı 

için, et kombinasının bir an evvel bitirilmesi ve ça-
I lışmaya başlaması hayati önemi haizdir. Bütün te

mennimiz, hiç olmazsa bu yıl ilgili Bakanlığın bu ya
tırımın gerçekleşmesi için gerelken çabayı gösterme
sidir, 

I Yem fabrikası çalışmaları aynı sebeple çok yavaş 
ilerliyor. Şeker ve meyanikökü faibrikalannın bir an 

I evvel üretken duruma gelmesi de, yine Hükümetin 
I tutumuna bağlıdır. Mamafih, bu iki yatırım ile ilgili 
I çalışmalar diğerleriyle kıyaslandığında, hiç de fena 
I sayılmaz. 
I Seçildiğim günden beri Muş'ta bir çimento falbri-
I kasının yapılması gerektiğinden söz ettim durdum;. 
I Esasen, 1966 depreminde yıkılan 273 köydeki konut 
S sorunu, Muş'ta bir çimento fabrikasının yapılrnası-
j nı zorunlu kılmaktadır. 1978 - 1979 yılı Sanayi ve 
1 Teknoloji Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde de aynı 
I konuyu dile getirmiştim. Bu yıl Muş'ta bir çimento 
I fabrikası yapılması Hükümet Programında öngörül-
I mektedir. Ancak, bir an evvel ihaleye verip, bir an 
1 evvel temelinin atılması için Sanayi ve Teknoloji 
I Bakanlığının konuya önemle eğilmesi gerekmektedir. 

Fabrikanın programa alınmış olması bir noktada ye-
1 terli değildir. Bu fabrikanın bir an evvel çimento üre-: 
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tecek duruma götirilknesi için ilfeiJi Balk'aalığın hemen 
harekete geçm'esi gerekir. Muş halkı Sanayii ve Tek
noloj i Bakanl ığından bunu önemle beyemöfctedir. 

Enerji ve Tabüi Kaıyna/klar Bakanı Sayın Bay-
kal ' ın hir süre önoe yaıpmış olduğu konuşmıaya göre, 
M u ş - Yunus Yaylasının, (Esıki İsmi'yle Çaılaktepe 
Barajı) öncelikle progr^amıa aliınması gerekmıelktedir. 
Bu konuda k a ç yıldır Devlet Su İşlerinde çalışmıalar 
devam letmektedir. 500 bin dönümlük ara^iiyi sulaya-
bilecelk ve ülkemizde gereikli enerji üretiminü sağla
mak bakımından, Hükiümetin bu barajın yapımına' 
ı'biir an evvel başlamiası gerelkmıeiktedir. 

1978 yılında, Muş ' t a deprem ikönutu çalışmıaıları 
yapılmiamıştır. Bu konuda ayrılimış olan büıfcün para 
Van ve Palu'ya harcıanmışitır. Muş halkı bunun için 
üzgün ve dargındır . Ayn ı şekilde, 1978'de «Köye Ula
şım Projesi» çalışmaları dışmıda, Muş ' t a köylerdelki 
•ilkokul inşaaitı çalışmaları da durmuştur . îçmie ve su
lama suyu çalışmaları tamamiiyle durmuştur . Bu 
konuda ilgililerde görüştüğümüzde, «Para yolk k i , iş 
yapal ım. .» diye cevap verilmöktedir. Programa alı
nan işler için öngörülen paralar ın yeter i o lmaması 
yüzünden bazı projelere 'ihalelerde talip çıkmaımakıta-
dır. Böylece, yıl lardan beri programa akndılklan hal
de, baizı köylere içme ve arazi suliama suyu götürüle-
meraaktedir. Hükümet in , bu çolk önemü ve hayati 
soruna mutlaka çözüm getirmesi şarttır. 

K ö y elektriflikaisyonu ve k ö y t eMonu konusuna 
da H ü k ü m e t i n ciddi olarak eğilmesii gerekir. 

Bundan üç yıl evvel K ö y İşleri Balfcanlığı Bütçesi 
görüşüılürken, yaz aylar ında köy yolları , i ç m e ve 
arazi sulama suyu ve köy elektriği konusunda rotas
yon sıisteminin uygulanmasım; yani. Batı Anadolu'da 
bazı illerden makine parkının birkaç ay süre için 
D o ğ u Anadolu'ya gönderlilim'esiinin faydalı olacağını 
söylemiştim. Birkaç gün evvel Sayın Denfe Baıykal'ın, 
k ö y elektrifikasyonu konusunda böyle bir uygulamıa-
ya gitmekte oHdukl'arını sevinerdk öğrendüm. Ancıak, 
yalmz köy elektriği konusunda değil, biraz evvel 'be
lirt t iğim düğer a l tyapı çalışmalarında dla aym uy
gulamaya gitmenin kaçını lmaz bir zaruret o lduğunu 
belirtmek isterim. 

Yat ı r ımlar aksadığı için işsizler ordusu büyümek
tedir, îki gün evvel Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakan
lığı yetkililerinden öğrendiğime göre. Maliye Bakan
lığı bu yıl işçi içlin para vermeyecekmiş.. . Bu se
beple, Sı tma Savaşta çal ışmakta olan 6 bin işçiye yol 
veriliecekmiş... Bu, yalnız ve yalnız Sağlık Bakanlı
ğıyla ilgMi bir konu değildir; Karayol lar ı ve YSE'-

nindie aynı şddJde Maliye Bakanlığından cevap al
mış o lduğunu üzülerek öğnonmiş bulunuyorum. 

Îşsıizlenin % 20'lerden fazla bir rakama^ ulaştığı 
mıemleketimizde, bu sorunun çözümü için yatırım'-
lara, a l tya î ınmla ra çok önem vermemiz gerektiği 
kanısını belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

B A Ş K A N — Teşekkür ederliz Sayın î lban . 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli 

Savunma Bakanı Ne^'eî Akmandor'a, Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1651) 

,BAŞKAN — G ü n d e m e geçiyoruz ©fenidim. Su

nuşlar var, takdim ediyomm, 

Cumıhuriyet Senatosu Başikanlığına 
11-19 Mayıs 1979 günleri aras ında Brükselde düzen

lenecek Avrupa Grubu ve DPC Savunma Bakainları 
toplant ı lar ına ka t ı lmak üzere Belçljka'ya gidecek olan 
M i l l i Siavunma B'alkanı Neş 'et Akmiandor'un dönü
şüne kadar; MiUıi Savunma BaJkanlığına, Maliye 
Bakanı Ziya Müeızzinoğlu'nun vekillik etmesinlin, 
Başbalcanın teklif i üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu larz ederim. 

Fa'hri S. K o r u t ü r k 
C u m h u r b a ş k a m 

B A Ş K A N — Bilginize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'a Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1652) 

B A Ş K A N — Bir sunuş daha var, tafcdüm ediyo
rum. 

Cumhuriyet Seımtosu Başkanlığına 
7 - 8 Mayıs 1979 günleriinde Paris'de düzenltene-

cak OECD Çevre Komiteislinin Bakanlar idüzeyıin-
deki toplantıs ına kaitılmak üzere Fransa'ya gidecek 
oîan D e v M Baikaım ve Başbakan Yardımcısı Dr . Fa
ruk Sükan 'm dlönüşüne kadar; Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcıl ığına, Sağlık ve Sosyal Yandım 
Bakam Dr . Mete Tan ' ı n vekill ik etmesinlin, Başıba-
kamn tekl i f i üzıerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. K o r u t ü r k 
Cumhurbaşllcanı 

B A Ş K A N — Bilginljze sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin 
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uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1653) 

B A Ş K A N — Bir başka sunuş var, talkdıim ©di
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına; 
G ö r e v ile 2 - 20 Mayıs 1979 günlerimde İspanya, 

Fas ve Fi lpinler 'e gidecek olan Dışlişleri Bakanı 
Prof. Günd'üz Ökçün 'ün dönüşüne kadar; Dışişlieri 
Bakanlığına, Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcı
sı Hikmet Çetin ' in vekillik etmesinin. Başbakanın 
tekl i f i üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rdim. 

Fahri S. Koruitürk 
Cumhurbaşkan ı 

B A Ş K A N — Bilgiterinii'Ze sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başba

kan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1654) 

B A Ş K A N — Bir başka sunuş var, takdim ed!i> 
yorum., 

Cumihuriiyet Senatosu Başikanlığınai 
Avrupa Konseyi Pardamenteder Kuru lu Başkanı 

Hans J. de Koster 'in çağrılısı oliaraJk 10 Mayıs 1979 
gününde Strasbourg'a gidlecök olan Başbakan Büllenit 
Ecevit 'in dönüşüne kaidar; Başibâkanhğa, Devlet 

Bakanı ve Başıbakan Yardımcıs ı Orhan Eyülboğlu'nuni 
vekillik etm^esinin, Başbalkanın tekl'ifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz edertim. 

Faihri S. Koruitürk 
Cumıhurbaşlfcanı 

B A Ş K A N — Biilgileriinize sunulur efenıdim. 
7. — Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş'a, 2.4.1979 

tarihinden itibaren 44 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/1656) 

B A Ş K A N — Bir izîiın fcalielbi var, takdim ediyo
rum. 

Genel Kurulla 
Cumhuriyet Senatosu Bslkişehir, Üyesi Hiıkmat Sa-

vaş'ın has tahğına binaen 2.4.1979 tariMndten i t i 
baren 24, 8,5.1979 tarihinden itibaren dte 20 gün 
olmak üzere toplam 44 gün müdde t l e iz in l i sayıl
ması hususunun Genel Kurula arzı . Başkanlık D i 
vanının 10.5.1979 tariıhld toplantıs ında karar laş t ı 
rılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensipleı^ine 'arz olunur. 

iSırrı Atalay 
Cumhuriyet Senaitosu Başkanı 

B A Ş K A N — Sayın HiJkmet Savaş' ın hastal ığına 
binaen 2.4.1979 tariMnden (itibaren 24, 8.5.1979 
tarihindien itibaren de 20 gün olmak üzere topiiam 
44 gün müdde t le izinl i sayılraaısını oylar ımza sunu
yorum: Kabul edeniler... Kabul eıtmeyenlier... Kalbul 
edlilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

B A Ş K A N — Sayın üyeler; gündemin birinci 
şurasındaki. Cumhuriyet Senaitosu Giresun Üyesi 
Sayın Hayrettin Erkmen ve arkadaşlarının. Ekono
m i y i Güçlendi rme Programı üzörindeki Genel G ö 
rüşmesine devam edeceğiz^ 

Hükümet? . -

Ö M E R U C U Z A L (Eskişehir) — Var efendim. 
B A Ş K A N — Nerede Saym Uouzal?.. 
Ö M E R U C U Z A L (Bskişehir) — İşte orada... 

B A Ş K A N — Hüikülmet yök mu efenldim? Genel 
Görüşmeyle devam edecegiız?..; 

N E J A T S A R L I O A L I (Balıkesir) — Böyte Genel 
Oörtüşmeye böyl'a Hülklülmelt... (CHP sıra'lannidan, 
ı«'Geliyor.» seisilerü). 

B A Ş K A N — Hülkütoid hazır değil gönüniüj'ior Ge
nel Kurulda öfenfdiim.. 

ÖİMER U C U Z A L (Eski^ökir) — Ydk. eflendilm,, 
Hülköm)0t yok. Gelmez buraiya, başika M'eclıiste. 

ıBAŞKAN — Anoalk, 129 ncu m'^ddeyü bir k'ere 
Yüce Kuru lun ıttılaına arz eidiecegim|:i 

ı«Genlel Görüşmeıye, Başk'aınlılkça önergemin oıku-
itu'lmasıyla başlanır. Önergie salhiip'leriınlden biılisi, di-
toae, ön'erlgeyi açıklar. Varsa en az üç üyenlin kjonuş-
hTıalsmdan sonra HüklüJmfât dinlenlir..»! 

Hü/klüJmelt'in dinlenmie zorunluluğu vardır efendim. 
Filba!kli!ka, üç olCunumdur buma devam ediyoruz; he^ 
nüz gruıplandan sonra üç siayın üjye de klonuşlmıuş de"-
ğilldir^ 

iBu Jtlilbark, ü^ saym üyenlin de konuşmaisıından 
iSomra Hülküimeltin diınllenme zorunluluğu varıdır. Ev-
viellki bir uygülam'amııızida, Yüoe Kuırul, Hülkiüimielt bu-
lunmıald'an da devam karan allmıışltır. 
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CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Dinl'asin ki, ce
vap vereedk. 

IBAŞKAN — Bu itibarla, BaşÖflamhlk olarak, bazı 
(grupların konuşma isffielkUeri var ve kişisel konuşma is
teyen sayın üyeler var; konuşmalara davam estirece
ğim. Bu aınaida Hülklülmielt goUirse, dinlleteceğim, Aksi 
ıhalde, hu Genel Görüşmieyii Hülkülmtet konuşmayınca 
fcfijirtaelm efemldlim* 

IBu itibarla Genel Görfüşmieiye başlıyoruz. Lütfen 
görevliler Hülkiülmeffie haber versinler eflanlduim. 

CuımıhuıbaşpKianınca Seçilen Üyeler Grubu Adm!a 
Sayın Zeyyait Baylkara, buy urunuz efentf'Jm. 

ISaym grup yöneticileri; Varsa bir miazer'eti, lüt
fen talep olaıraik gefilirlin-

CUMHURBAŞKANINCA S Ü. GRUBU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayım Baışlkan, değerli senatörler;* 

Adaleft PariüM Senato Grubuna mensup bazı ar-
Ikaidatlarımız tarafından, «Ekonomiyi Güçlendirme 
Programı» üzednldle açtırılan Genel Görüşmede Kon
tenjan Grubunun görüşlerini açukl'amalk için söz al
tmış buJunuyoiPuirrL 

'Sözlerime başlarlkön hepinize Grubumun saygıla
rını suniarıım.* 

Her şeyden ömde, mıenılelkıeiiinıizlin bir numaralı 
sorunu oiaralk ön!ü!m!üztde duran böyle önemüi bir ko-
nufda bize göırüşlerilmtizi açılklama fırsatını veren gi
rişim sahibi AP Grubundan senatör ar'kadaşlarıma te
şekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu görüşmelerin ya
rarlı olabüllmesi için heürlimielk istediğim br nöikta var: 

(En iyü niyetler ve titizlikle haizırianjmış bir ekono
mik programın bile haftaları, eklsüklikleri olabilir, Bu 
balkıımdan, taim ve mükemmel olduğu iddia edilen 
pınograımlariın da eleşi'iıriiDecdk bir çolk yönleri her za
man bulunabiilir. Bunu normal sayalım; eleştirilerimi
zi yapalım; atma bununla yötinmeyelim. Eğer görüş-
îerimiizi, dlleştikıiferiim'izji ve değerlendirmelerimizi bir 
yapıcı temele oturttur, programın sakıncalı, eksik, ha
talı göırdlüğü'mıüz yanları üzerinde önerilerimizi de 
açıîklarsatık, genel görüşmeden bdkfcnilen sonuç elde 
edülmıiiş olur. Ben, kjonuşmalmlda böyle bir yol izleme
ye gayr'elt ödeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önemli bir nokta da şudur: Türk ekonomisinin 

bugünkü kritik noktaya gtlişinde bir kişiyi, bir si
yasi partiyi hedef alarak, bütün eleştirileri, suçlama
ları ona yöneltmenin hiç bir yararı ve anlamı yok
tur; ama bu noktaya nasıı gelindiğinin, bu gelişin 
ekonomik nedenlerinin olay olarak bilinmesi elbette 

ki, yararlı ve hatta zorunludur. Gelişmeleri bilmek, 
görüşme konumuz olan «Ekonomiyi Güçlendirme 
Programı» ve onun öngördüğü önlemleri değerlen
dirmek için de gereklidir. 

Değerli senatörler; 
1970 yılı Ağustos ayında, Sayın Demirel Hükü

meti zamanında, Türk lirası üzerinde yapılan devalü
asyon, yerinde ve başarın bir operasyondu. Ekono
mimizin oldukça düzgün bir rota üstünde 1974 yılı 
ortalarına, hatta sonlarına kadar başarı ile gelmesini 
sağlamıştır. Ancak, 1973 sonlarında, petrol üretici 
ülkelerin; yani OPECin petrol fiyatları üzerinde 
yaptıkları büyük yükseltme her memleket gibi Tür
kiye'mizin, özellikle dış ödemeler dengesini çok 
olumsuz bir yönde etkiledi. Endüstrileşmiş ülkeler, 
petrol fiyatlarının ortaya çıkardığı olumsuz etkileri, 
maliyet artışlarını, imal etlikleri ihraç mallarının fi
yatları içinde gelişme nalndeki ülkelere yansıtma 
olanağını bulurken, Türkiye ve onun ekonomik dü
zeyi dolaylarındaki, ihracatları daha çok tarıma bağ
lı olan ülkeler böyle bir yansıtma olanağından yok
sun kaldı. Türkiye, o günden beri petrol fiyatlarını 
bu olumsuz etkisi altında kalmakta devam etti. Bu
gün de durum budur. Bu durumun dış ödeme gücü
müzü, ithalât olanaklaı imiz ne kadar kısıtlı bir 
duruma soktuğunu belirlemek için bir örnek ver
meme müsaadelerinizi rica ediyorum: 

Türkiye'nin 1973 yılındaki ham petrol ithalâtı 8 
milyon ton, bunun için ödediği döviz 220 milyon do
lardır. 1978 yılında aynı miktar petrolü; yani 8 mil
yon ton petrolü alabilmemiz için ödeyeceğimiz dö
viz ise 815 milyon dolardı/. Yani, 220 milyon yerine, 
1978'de 815 milyon dolar ödemek mecburiyetindeyiz. 
(Aynı miktar petrolü alabilmek için) 

Başka bir örnek: 
1973 - 1978 yıllarını kapsayan altı yıllık dönem 

içinde ithal ettiğimiz petrole toplam olarak ödediği
miz döviz 5 milyar 800 milyon dolardır. Eğer pet
rol fiyatları 1973 senesi seviyesinde kalsa idi, aynı 
miktar petrol ithali için altı yılda ödenecek döviz 
toplamı sadece 1 milyar 900 milyon dolayında ola
caktı. Oysa 1 milyar 900 milyon dolar bugün yak
laşık olarak ancak bir yıllık petrol gereksinmemiz 
için harcayacağımız dolardır. 

Başka bir örneği de i.'hal mallarında ortaya çıkan 
pahalılıktan vermek isterin?-

Yapılan bir hesaba göre. Türkiye, 1973 yılında 
100 dolar ödeyerek ithal ettiğ:' malı, 1978'de 201 do
lar vererek almak durumundadır. Araştırmada ay
rıca şu canlı örnek de veriliyor: 
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Türkiye 1978 yılında yaptığı ithalât için dışarıya 
4 milyar 600 milyon dolar ödemiştir. Eğer aynı it
halâtı 1973 fiyatlarıyla yapabilseydik ödeyeceğimiz 
para ancak 2 milyar 200 milyon dolar olacaktı; yani 
2 milyar 300 milyon dolar eksik. Hesabı 1973 - 1978 
dönemi için yaparsak, aym ithalât için 1973 fiyatla
rına göre ödediğimiz fazla para toplamının 10 milyar 
doları bulduğu anlaşılır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu örnekleri vermekteki amacım, ülkemizin dış 

ödemelerde ithalâtta çekiği sıkıntıların sadece bizim, 
bizim hükümetlerimizin kusurlarından, beceriksizlik
lerinden, ileriyi göremezliklerinden kaynaklanmadı
ğını belirtmek içindir. 

Burada, 1974 yılına gelinceye kadar, ekonomimizi 
olumsuz yönde etkileyen dış ve iç gelişmelerin ayrın
tılarına girmek istemiyorum. Ancak, şurasına işaret 
edeyim ki, bu olumsuz gelişmeler 1975 yılı başlarında 
bazı ekonomik tedbirlerin alınması zorunluluğunu 
yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlamıştı. Bu tarih
lerde işbaşında bulunan Sayın Irmak Hükümetinde 
Başbakan Yardımcısı, YÜK sek Planlama Kurulu Baş
kanı ve Bakanlıklararası Ekonomik Kurulun Başkanı 
olarak görev yapmış bir zikadasınız olarak döviz re
zervlerinde, işçi dövizlerinde ortaya çıkan gerilemeler, 
buna karşılık ithalâttaki arlis ve fiyatlardaki hareket
lilik ve benzeri gelişmelerin bizi ekonomik tedbirler 
alma hazırlığına ve bazılarının da uygulama alanına 
ittiğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada sayabi
leceğim tedbirlerin içerisinde şeker, Toprak Mahsûl
leri Ofisi, Tekel mamulleri. Devlet Demiryolları gibi 
mal ve hizmetler üzerinde yapılan düzeltmelerdir. 

Hemen söyleyeyim k;. uygulamaya konulan ön
lemlerin sağladığı 8 milyara yakın ek kaynaklar, büt
çelerde gider için kullanılmadan, Parlamento içinden 
işbaşına gelecek hükümetin her zaman kullanabileceği 
bir fon olarak serbest bırakılmıştır. Gerçekten 1975 
Bütçesinin, son senelerin hemen hemen tek dengeli, 
hatta gelir fazlası vermiş bir Bütçe olması gerçekleş
mesinde bu tutumun büyük rolü olduğu sonradan 
anlaşılmıştır. 

Mart 1975 sonlarında Fükümetten ayrılırken Türk 
ekonomisinin özellikle d<ş ödemeler gücümüzle ilgili 
darboğazlar dönemine yal. lastiği görüşü yeni Hükü
metin yetkililerine yansıtılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dövize Çevrilebilir Mevduat hesaplarına girişle

rin en yüksek olduğu vdSardan birini 1975 yılı oluş
turur. 1975'e gelinceye kadar, DÇM borçlanmaları
nın en yüksek düzeyi 380 milyon dolar olduğu halde, 

1975'te bu borç 1 milyar 29 milyon dolara yüksel
miştir. Kısa vadeli borçlanma biçimindeki Dövize 
Çevrilebilir Mevduat hesaplarındaki yığılmaların ve 
geriye dönmedeki güçlüklemi bugün de büyük bir 
sorunumuzu oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Yığıl
maların, DÇM hesabına girişlerin 1976'da 1 milyar 
296 milyon dolar, 1970'îe de 941 milyon dolar oldu
ğunu görüyoruz. Toplam net borçlu durum; yani 
toplam giriş ve çıkışların bakiyesi 1977 yılı sonu iti
bariyle 1 milyar 988 milyon dolardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
1977 yılı Türk ekonomisinin o zamana kadar 

geçirdiği en kritik yıllardan biridir denilebilir. Dış 
ödemelerdeki çok belirgin tıkanıklıklar, fiyatlardaki 
yükselişler, ara malı ve yatırım malları ithallerindeki 
güçlükler, sınai üretimde gerilemelerin başlaması, 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurmaların da etki
siyle ortaya çıkan emisyon artışı ve enflasyon döngüsü 
Türk ekonomisindeki kritik dönemin birer işaretleri
dir. Bu nedenle, 1977'de işbaşında bulunan hükümet, 
1977 Eylül ayında ekonomide istikrarı sağlamaya yö
nelik önlemler almaya başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planlı ekonomik gelişme sürecinde, plan ve prog

ramlar bir yana bırakılarak kişisel takdirlere, kişisel 
yorumların geçerliliğine öncelik verilirse, alınan en 
ciddi ve tutarlı kararlar bile etkinliğini kaybeder. Bir 
sayın Başbakan Yardımcımızın söylediği gibi, «Bu 
plan memleketimize dar geliyor]» görüşü ile planda 
öngörülenin çok üstünde ithalat; hiç bir yerde plan
lanıp, projelendirilmemiş yatırımlar yapılırsa, enflas
yon belirtilerinin adamakıllı belirgin hale geldiği dö
nemlerde gereken bütçe, para, kredi, fiyat, vergi, ge
lir ve ücret tedbirleri alınmazsa, elbetteki ekonomi
nin dengesi büsbütün bozulur, enflasyon dört nala 
koşmaya başlar. Siyasi nedenlere bağlı olarak ön
lemlerin eksik veya geç alınması ya da olaya uygun 
düşmeyen önlemlerin yürürlüğe konulması da aynı 
etkiyi yapar. Üzülerek söylüyoruz ki, bu durum 
memleketimizde sık rastlanan hallerdendir. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Genel Görüşme konumuz olan ekonomiyi geliş

tirme programına geçiş gereğini duyan Hükümetten 
önceki dönemin ekonomik koşullarının özeti kısaca 
budur. Bu özetin belirlediği koşullar elbetteki par
lak ya da daha doğrusu elverişli değildir. Enflas
yon bütün genişliği ile ülkeye yayılmaktadır. Alınan 
önlemler dağınık ve yetersizdir. Dış ödeme gücümüz 
bir darboğaz içine girmiştir; ama açık kalplilikle söy-
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leyelim ki, bu durum hi? birimize, ne Türk ekono
misinin ve maliyesinin <Jfia^ halinde bulunduğu
nu, ne de bir «Enkaz» durumuna geldiğini söylemek 
hakkını vermemelidir. Çünkü, eğer böyle bir du
rum varsa hem memleketimizin «İflas,» ya da «En
kaz» halinden memnun olacak dış çevreler vardır, 
hem de bu durumlardan üikemizi esenliğe çıkaracak 
olanlar yine siz, biz, o parti veya bu partidir; yani 
Türk toplumudur. Bu şekildeki sözlerin karşılıklı 
olarak bütün toplumumuzun daha müreffeh bir ge
leceğe olan umudunu, memleketimizin dış kredi 
kaynaklarının itimadını sarsabileceğinin bilincini ar
tık içimizde derinden hissetmeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
1978 yılı ülkemizin iç ve dış ekonomik durumu 

açısından tam bir darboğazlar yılı, fiyatlar bakı
mından da enflasyonun şimdiye kadar yaşanmış en 
şiddetli dönemi olmuştur. Bu yılın başka bir özel
liği de planlı kalkınma dönemine girişten bu yana 
1978in ilk plansız yıl olarak geçirilmiş olmasıdır. 
1978 yılında ekonomik verilerimiz özetle şöyledir: 

Gayri safi milli hasıladaki artış planlı dönemin 
en düşük düzeyini oluşturan % 3 veya yeni rakama 
göre % 3,5 olarak gerçekleşmiş, fert başına düşen 
milli gelir payı hemen hemen aynı kalmıştır. 

ithalat kaynak yokluğu nedeniyle 1977 seviyesi
nin yaklaşık olarak 2 milyar dolar gerisinde (4,5 mil
yar dolar) gerçekleşmiş, sanayi üretimi bu yüzden 
gerilemiştir. 

1978 yılında kaynak yokluğu nedeniyle ithalat 
transferleri 1977'nin ilk dokuz ayında 4,5 milyar do
lara karşılık, 3 milyar 153 milyon dolara düşmüştür. 

İhracat ise 1977'den (553 milyon dolar fazlasıy
la) 2 milyar 288 milyon dolar olarak belirmiştir. 

İşçi dövizi girişlerindeki azalış devam ederek 983 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1976 yılında 1 milyar, 1977 sonunda 650 milyon 
dolar olan döviz rezervlerimizi, 1978 sonunda 1 mil
yar olarak görülmektedir. 

1978 yılında emisyon, % 46 oranında 36 milyar 
liraya yakın bir artış göstermiştir. 

Merkez Bankası kredileri bir yıl içinde 48 milyar 
350 milyon lira arıtarak, 1978 sonunda; 223 milyar 
700 miilyon liraya çıkmıştır. Bunun 156 milyar lirası 
kamu kesimine açılan kredilerdir. Hazineye açılan 
56 milyar liralık kısa vadeli avans, kamu kesimine 
açılan kredilerim en büyük kalemini oluşturmaktadır. 
Bunu, «Özel Finansman» adı altında Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine açılan 32 milyar liralık kredi kovala

maktadır. Özel finansman tamamen açık finansman 
karakterindedii'. 

1978 yılında gerek toptan eşya fiyatlarındaki, ge
rekse gedinme endekslerindeki artışlar Türk ekono
misinde bir rekor düzeyi oluşturmaktadır. Yaklaşık 
c/c 50 ve % 60 düzeyindeki enflasyon oranlarına ül
kemizde ilik olarak 1978 yılında rastlanmıştır. 

KİT'lerin ürettiği mal ve hizmet fiyatları üzerinde 
1978 yılında yapılan yükseltmeler, bu üretici kuru
luşların mali durumlarında hiç bir iyileşme sağlama
mışta. Bunun en başta gelen nedeni, aynı yıl içinde 
imzalanan toplu sözleşmelerin getirdiği ek mali yük
lerin, KİT fiyatlarına yapılan zamların toplamına 
yakın bir kısmı ile karşılanabilir bir durumda olma
sıdır, 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1977 yılından 1978 yılına devredilen dış ödeme-

lerdeki kritik darboğazın aşılması konusunda 1978 
yılınlda önemli bir gelişme elde edilemediğimi hepimiz 
biliyoruz. Bu yıl içinde sağlanan dış ödeme kolay
lıkları, borç ertelemeleri ve proje kredileri biçimin
de olmuştur. Bunlar şüphesiz ekonomimizin ihtiyacı 
olan ara mallarını, yatırım mallarını sağlayacak, Tür
kiye'nin ödeme güçlüklerini hafifletecek nitelikte ko
laylıklar değildir. Bu dönemde birçok yabancı mem
leket ve uluslararası finans kurumları, Türkiye'nin 
döviz darboğazını aşabilmek iiçin yaptığı yoğun yar
dım arama girişimlerini sempati ile karşılar görün
müşler; ancak bu sempati bugüne kadar yardim ak
siyonunun gerçekleşmesi aşamasına girememiştir; 
hatta dört büyüklerin Guadeloupe Zirve Toplantı
sında Türkiye'ye âcil yardım yapılması için aldıkları 
karar bile yardımın gerçekleşmesini sağlayamamıştır. 
1979 bütçe görüşmeleriyle ilgili olarak Grubum adı
na yaptığım konuşmada, «Dörtlerin Türkiye'ye yar
dim kampanyaları (Âcil) olma durumunu yiltirmek 
üzeredir» demiştim. Bugün ise bir ivedilikten bah
setmek aklımıza bile gelmemektedir. 

Türkiye'ye yapılacak dış yardımın bir türlü so-
nuçlandırılamamasının nedeni, dönüp dolaşıp Ulus
lararası Para Fonunun «Yeşil ışığına» bağlanmakta
dır. Yardım yapabilecek durumda olan ne kadar res
mi, özel, uluslararası kurum, kuruluş ve banka var-; 
sa hepsinin gözü bu yeşil ışıktadır; ama bizim de or
tağı olduğumuz uluslararası bu finansman kurumu 
bu ışığı bir türlü yakamamıştır; hatta anlaşmasını 
yaptığımız 450 milyon dolarlık katkının ancak bir 
kısmı kullandırılmış, arta kalanı bloke edilmiştir. 
Söylentilere göre bilinenler bunlardır ama bugüne 
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kadar kesinlikle öğrenilemeyen şey IMF'nin bu tu
tumunun nedenidir. Kredilerin kullandırılmaması, 
ünlü yeşil ışığın bir türlü yakılamamasının açık ve 
kesin nedenini ne bizi:m yetkililerimiz açıklamışlar
dır, ne de IMF tarafı. Yorum yoluyla yapılan tah
minlerden çıkan sonuç ise, IMF'nin istediği yeni bir 
devalüasyona ve KİT'lerin üzerinde daha radikal ön
lemler alınması önerilerine Türk Hükümetinin katıl
madığı şeklindedir. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Uzun yıllar memleketimizin dış ekonomik ve ma

li ilişkileriyle sorunlarıyla ilgili konularda görev al
mış bir arkadaşınızım. Bu sıfatla edindiğim tecrübe
lere dayanarak söylemek isterim ki, bizimle olan iliş
kilerinde Uluslararası Para Fonunun hiçbir zaman 
bu kadar katı, bu kadar dirençli bir görüntü içine gir
diğini asla görmedim. Bunu derin bir üzüntü içinde 
söylediğime lütfen inanmanızı isterim. 

BAŞKAN — Sayın Baykara, bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Tutanaklara geçmesi yönünden arz ediyorum; Hü
kümet adına Sayın Maliye Bakanı katılmışlardır. 

Buyurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Her za
manki iyi ilişkilerin böyle bir tutuma dönüşmesinin 
elbetteki bir nedenli olmalıdır. Bu nedenlerin olu
şumunu araştırırken tek tarafa değil, elbette ki, IMF 
ile olan ilişkilerimizde bizim tutumumuza da baka
cağız. 

Biraz önce belirttiğim kredileri sağlamak için 
IMF'le yaptığımız görüşmeler sonucunda onlara 
1978'de bi'r iyi niyet mektubu vermişiz, bir «Stand-by» 
anlaşması imzalamışız. Bunlar IMF statüsünde bizim 
de üye olarak imzaladığımız her üyeye uygulanan 
genel yöntemdir. Onur kırıcı hiç bir yanı da yok
tur. Bu mektup ve anlaşma resmen yayınlanmadığı 
için tam metnini bilemiyoruz. Ancak, genel olarak 
niyet mektuplarının e'konomiyi dengeye getirmek ve
ya dengede tutmak için uygulanması gereken ekono-
rriik önlemleri ve para ve kredi politikalarını kapsa
dığını biliyoruz. 

Bildiğimiz başka önemli bir husus da, memleketi
mizin 1978 yılında görülmemiş bir enflasyon dönemi 
liçind'3 bulunduğudur. Böyle bir ekonomiyi belli blir 
düzeyde dengeye yöneltebilmek için geniş ve etkili 
ekonomik ve mali önlemler alınarak ve gerekirse ba
zı sınırlamalar getirilerek bunların ödünsüz olarak 

uygulanmasının gerekli olacağı doğaldır. Aslında 
IMF ile anlaşma yapsak da, yapmasak da ülkemizÜn 
ekonomik selameti için bu önlemleri kendiliğimizden 
almamız doğal bir haldir. Yani, bu önlemler bir zor
lama sonucu alınmış önlemler sayılamazlar, sayılma
malıdırlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, durum bu iken, niyet mektubundan çok 

kısa bir süre sonra orada bellirlenmiş olan kurallara, 
önlemlere tamamiyle ters düşeri tutum ve uygula
malar içine girer ve bunda ısrar edersek, örneğin,; 
açık finansman yollarını, emisyonu körüklersek, gös
terilen güveni zedelemiş olmaz mıyız? Öyle sanıyo
rum ki, IMF ile aramızdaki çekişmenin, anlaşmazlı
ğın nedeni, verdiğim bu örnek ve bunun benzerleri 
yüzünden başlamış ve ötekli dış özel finansman ku
rumlarına da yayılmıştır. Üzerinde mutabık kalınmış 
bir önlemin gereklerine uyulmamaisının yaıratacağı 
olumsuz ortam, yeni ve başka bir önlemin peşinen 
kabuî edilmemesinin yaratacağı olumsuz ortamdan 
çok; ama çok daha ağır olur. Çünkü, kişiler arasın
da olduğu kadar devletler, uluslararası kurumlar ve 
bankalar arasındaki ilişkilerde de en etkili ve değerli 
faktör taahhüde sadakattir. 

Dış ekonomik ilişkilerimizle ilgili olarak önemli 
bir konuya daha değinmek isterim. Sayın Başbakanın 
programı açıklayan konuşmasında, artık dış yardıma 
umut bağlamayı doğru bulmadıkları, kendi ulusal gü
cümüze dayanmanın tek kurtuluş yolu olduğu be
lirtilmektedir. Ulusal güce, ulusal potansiyele güven-
me,elbette kii, en önde gelen bir güven ve güvence kay
nağıdır; ama kalkınma sürecini henüz tamamlama
mış bir ülkenin dış kaynaklardan faydalanmayı dü
şünmesi, ondan umudunu kesmesi ne doğrudur, ne 
de olağandır. Aslında bir taraftan çeşitli uluslararası 
kuruluşlar ve devletler ve bankalarla 'kredi görüşme
leri sürerken ve yabancı sermayenin yurda gelmesi 
özendirilir'ken, dış yardımdan umudu kesmiş olma gi
bi biir durumun söz konusu olmaması gerekir. Bugün 
hangi ekonomik aşamada bulunursa butorrsttrt, zen
gin - fakir, dünyanın hiç bir ülkesi kendisiini uluslar
arası ekonomik ve mali yardımlaşmanın dışında tut
maz, tutamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memleketimizde Türk parasının dış değeri 1977 

yılında %• 10 oranında, 1978 yılında da c/c 30 oranın
da düşürülmüştür. (Paramızın bağlı olduğu Amerikan 
dolarının dış piyasalardaki değer dalgalanmalarıyla 

619 — 



C. Senatosu B : 64 15 , 5 ; 1979 O : 1 

(ilgili olarak Türk lirası üzerinde sık sık yapılan ayar
lamaları hariç tutuyorum.) Açıkça söyleyelim ki, bu 
devalüasyonların ekonomimize, dış ticaretimize, döviz 
girdilerimize hiç bir önemli katkısı olmamıştır. Bunun 
nedenlerini 1978 ve 1979 bütçeleri üzerindeki konuş
mamda belirtmiştim. Örnek olarak 1979 bütçe müza
kerelerinde söylediklerimi tekrarlamak isterini. Ağır 
enflasyon dönemlerinde yapılacak devalüasyonlardan 
yararlı bir sonuç alınması hemen hemen olanaksız
dır. Enflasyonu önleyici, durdurucu kesin istikrar ön--
lernlterinin uygulamaya konulmuş olmasıyla birlikte, 
döviz rezervleri de yeterince takviye edilmiş memle
ketlerde, diğer koşullar da mevcutsa, devalüasyonun 
başarı şansı artar. Bizim kanımıza göre, 1978'de yapı
lan % 30'luk devalüasyon, bu koşullar mevcut olma
dığı için başarısız, boşa gitmiş bir para operasyonu 
olmuştur, 

Bu bakımdan, yeni bir para operasyonu ile Tür
kiye'ye yapılacak yardım faaliyetleri arasında orga-
niik bir ilişki görmekteyiz. Bu ilişki içinde daha ön
ce çözümlenme bakımından öncelik, dış yardımda, 
döviz rezervlerinin takviyesiindödir. 

Şimdi, durumda hiç bir değişiklik olmadığı için 
en son üç ay önce belirttiğim bu görüşlerimüzi bugün 
de aynen tekrarlıyoruz ve ek olarak diyoruz ki, «Ye
ni bir devalüasyonun gerekli olup olmadığına karar 
verebilmek için aranacak koşulların en başında, en 
az 3 - 4 aylık ithalâtımızı karşılayabilecek düzeyde
ki bir dış yardımın gerçekleşmiş olması gelmektedir. 
Aksi bir tutum, faydasız devalüasyonlardan birinin 
daha tekrarlanması olur.» 

Değerli arkadaşlarını; 
1978 yılından 1979'a girerken Türk ekonomisinin 

durumuna gelince: Bunu belirleyen özeliklerden bazı
ları şöyle sıralanabilir ? 

Rekor seviyedeki bir enflasyon ve fiyatlar, hayat 
pahalılığı, 

'% 30 oranındaki bir devalüasyona rağmen, daha 
da göze çarpar hale gelmiş bir döviz ve dış ödeme 
darboğazı, 

Düşük kapasite ile çalışan bir sanayi, 
Zararları gittikçe artan bir KİT topluluğu, 

En düşük düzeydeki bir gelişme hızıyla kapanmış 
bir kalkınma yılı, 

Merkez Bankası kaynaklarına dayalı bir kamu 
finansman uygulaması, 

İhrcatta geçen yıla ıtözoran belirli bir yükselme ve 
iyileşme. 

j Anahatları itibariyle 1978*in 1979'a devrettiği 
ekonomik koşullar bunlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. 1978 

yılında, 1977'de alınanlar dışında, özellikle dış eko
nomik durumu düzeltmek, dengeye getirmek am-
cıyla alınmış birçok önbmler vardır. Örneğin, kamu 
kesimince üretilen birçok mal ve hizmet fiyatlarıyla, 
akaryakıt fiyatları önemli ölçülerde yükseltilmiş ol
masına rağmen, ekonomik durumda niçin nispi bir 
düzelme eğilimi olsun ortaya çıkmamıştır?.. 

Bunu kanıtlayacak basit bir örnek vermek iste
rim. 

1978 yılında hemen hemen bütün KİT'lerin üret
tikleri mal ve hizmetlere yüksek oranlarda zam ya
pılmış olduğunu biliyoruz. Bunun doğal sonucu 
olarak KİT'lerin finansman ihtiyaçlarının, zararlarının 
azalacağı beklenirken, durum tersine olmuş, bu ku
ruluşlarımızın finansman programındaki zararları top
lamı, 25 milyardan 34 milyara, sonradan da sanırım 
ki, 50 milyar liraya çıkmıştr. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Zamlara ve öteki tedbirlere rağmen, ekonomide 

niçin bir düzelme olmamıştır?.,» sorusunun cevabını, 
önlemlerin yetersizliğinde değil, genellikle mali, eko
nomik ve fiyat ve ücret politikaları uygulamalarının, 
alman önlemlerin etkilerini yok edecek biçimde yü
rütülmüş olmasında aramak gerektiği kanısındayız. 

j 1978 yılında kamu kaiminde çalışanların özlük 
haklarıyla ilgili yasaların ve toplu sözleşmelerin ge
tirdiği yıllık ek mali yükün yaklaşık olarak 80 - 90 
milyar lira olduğunu ve bu giderleri karşılayacak, 

I Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürettikleri mal ve hiz
met fiyatlarında yapılan zamlardan başka, bu gider
leri karşılayacak hiç bir sağlıklı ek kaynağın mevcut 
olmadığını düşünmek lâzımdır. 

Böyle bir uygulama, temelden bozulmuş olan 
arz - talep dengesini yeniden kurabilme amacıyla 
alınmış olan önlemleri tam aksi bir amaca yöneltmek, 
yani talebi, tüketimi artırıcı, enflasyonu kamçılayıcı 
bir amaca yöneltmek demektir. Kaldı ki. «Böyle 
bir uygulamadan, özlük hakları, ücretleri bir ölçüde 
artan kamu personeline, işçilere reel anlamda bir fay
da sağlanmış mıdır?.. Onların alım gücünde belirli 
bir artış olmuş mudur?» sorusu da ortada durmak
tadır. 

Mal arzının talebin altında bulunduğu zaman
larda, alım gücünün artırılmasının, fiyat artışlarını ve 

i enflasyonu körükleyici ve tüketici fiyatlarındaki ar-
[ tısın 1978 yılında (/c 60 dolaylarında olduğu bilindi -
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ğine göre, bu soruya «Evet» cevabını vermek kolay 
değildir. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, 1978\ie aldığı birçok önlemlere 

rağmen Hükümet, 1979 3'ilma ağır bir ekonomik so
runlar envarteri ile girmiştir. Eğer böyle, her tarafı 
darboğazlarla, engebelerle dolu bir ekonomik bün
ye, dengeli bir düzeye ulaştırılmak isteniyor idi ise 
(Ki, bundan kimsenin kuskusu yoktu.) Vakit geçir
meden başvurulacak birçok önlem vardı. 1978 yılı
nın sonlarında ve 1979 yılının başlarında zaman ve 
önem itibariyle, en önde ve en başta gelen düzenle
menin 1979 Bütçesiyle yapılması gerekiyordu. 

Bizim, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu 
olarak, 1979 Bütçesini değerlendirmemiz özetle şöyle 
olmuştu: «1979 Bütçesini ne yapıcı bir bütçe olarak 
değerlendirme olanağı vardır ne de içinde bulundu
ğumuz galopan enflasyon döneminin gereklerine uy
gun bir bütçe olarak, 1979 Bütçesi ekonomik istik
rara yardımcı bir bütçe sayılamaz.» 

1979 Bütçesinin tümü üzerinde Grubum adına 
yaptığım konuşmada bu değerlendirmenin gerekçele
rini etraflı olarak açıklamıştım. 

Değerli arkadaşlarım: 
1979 Bütçesinin başlaı.gıçtaki bu yetersiz duru

mu, üzüntü ile ifade edebin ki, yürürlüğe girmesini 
kovalayan ilk günlerden başlayarak Parlamentomuz
da kabul edilip yürürlüğe giren, gider kanunlarıyla 
daha da kritik bir hale sokulmuştur. Sağlıklı bir 
gelir kaynağı aranmadan kabul edilen kanunların 
her birinin portesi, bütün kamu personelinin aylık 
derecelerini otomatik olarak bir derece yukarı çıka
ran Kanunda olduğu gibi milyarlarca lirayı bulmak
tadır, Ekonomik ve mali istikran sağlamaya yönelik 
çalışma ve önlemlerin be şansına büyük bir engel 
oluşturan bu tutumun tek tesellisi, sanırım ki, son 
akaryakıt zamlarının sağlayacağı büyük kaynak ola
caktır. 

1979 Bütçesinin ekonomiye daha fazla zarar ver
meden kaptılabilmesi için bütçe konuşmamızda be
lirttiğimiz açık finansman yollarının kesinlikle kapa
tılması mutlak bir zorunluluktur. Bununla çok ya
kın bir ilişkisi bulunan vergi konusuna biraz sonra 
değineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
1979 yılında bütçenin kabulünü kovalayan gün

lerden başlayarak yeni vt kapsamı çok geniş bir 
«Fiyat artırması», «Zam]» kampanyası başladı. Ka
mu üretimi olsun, özel kesim üretimi olsun, bütün 

mal ve hizmetler bu zincirleme fiyat yükseltmelerin
den etkilendiler. Vatandaş, resmen açıklanan fiyat 
yükseltme kararlarındaki mallarla uzaktan yakından 
hiç bir ilgisi olmayan malların da fiyatlarının artırıl
dığını, ya da piyasadan çekildiğini gördüler. Fiyat 
kontrol örgütlerinin bulunmadığı ya da çok etkisiz 
olduğu yerlerde bu durunun yadırganacak bir yönü 
yoktu. Bu durum, ekonominin bir kuralı değilse 
bile, piyasanın, kolay para kazanmanın bir yolu idi. 

Bu arada, 19 Mart günü evelâ şeker, demir - çelik 
ve çimento zamları olmak üzere bir dizi zamlar yü
rürlüğe konularak «Ekonomiyi Güçlendirme Prog
ramı» nın uygulanmaya başlandığı bildirildi. Sayın 
Başbakan, bir gün sonra bu program hakkında genel 
bir açıklama yaptılar. Bu. açıklamada programın 
amaçlan şu 6 nokta etrafında toplanıyordu: 

Dış ödemeler darboğazının aşılması, 
Fiyat artışının kısılması, 
Üretimde kapasite kullanımının ve verimliliğin ar

tırılması, 
Tüketimin artış hızının kısılması ve artan tasarruf

ların ekonomik ya da toplumsal açıdan öncelikli 
alanlara yöneltilmesi, 

Başlamış ya da yeni yatırımlarda ekonominin dar
boğazlardan çıkışını kolaylaştırıp hızlandırıcı alan
lara öncelik verilmesi, 

Bütün bu amaçlara doğru ilerlerken gelirlerin den
gelenmesi ve işsizliğin azaUJması. 

Programda bu amaçlara ulaşabilmek için bağlı 
kalınacak kurallar, bu kurallar doğrultusunda kul
lanılacak araçlar ve politikalarda belirlenmektedir. 
Elbetteki program, yazılı şekliyle uygulandığı, uygu
lanabildiği takdirde ekonomimize bir ölçüde ferahlık 
getirecek bir yapıdadır. Eksik, yetersiz gördüğümüz 
taraflarını daha önce söylediklerimize ek olarak bi
raz sonra belirtecek ve görüşlerimizi söyleyeceğiz. 
Ancak her şeyden önce hır terim üzerinde görüş bir
liğine varmamızın gerekli olduğu kanısındayım. 

Kısaca belirteyim: Ekonomide «İstikrar» terimi 
hiç bir zaman «Durgunluk» anlamında kullanılmaz. 
İstikrar, tüm ekonomik etkenlerin bir uyum, bir 
denge içinde işlemesidir. Durgunluk istikrarı değil, 
tersine, istikrarın bozulmasını ifade eder. Örneğin; 
«istikrar içinde kalkınma» en dengeli kalkınmadır. 
Kalkınmada ise, dinamizm vardır, durgunluk değil. 
Ağır enflasyon dönemlerinde aranan istikrar durgun
luk değil, enflasyon ile bozulmuş olan tüm ekonomik 
etkenlerin yeniden dengeye getirilmesidir. İstikrar 
tedbirlerinin ekonomide bir deflasyon, bir Recession 
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(duraklama) dönemi açma amacıyla kullanılması ya 
da dinamizmi ile çelişki ve düşmesi düşünelemez. Bu 
bakımdandır ki, biz, 2 Şubat tarihindeki bütçe ko
nuşmamızda bu anlamıyla bir istikrar programı ha
zırlanması önerimizi yapmakta hiç bir sakınca gör
memiştik. 

Değerli senatörler; 
Türk ekonomisi 1977 başından beri bir istikrar 

önlemleri ihtiyacı ve arayışı içine girmiştir. Ancak 
ya önlemlerin eksik alınmasından ya da fiyat ayar
lamalarının gereken düzeyde yapılmaması nedeniyle 
istenen sonuçlar elde edilmemiştir. Bu son neden 
yüzünden, aynı mala bir daha zam yapmak gereği 
ortaya çıkınca, ekonomide, piyasada fiyatlar sık sık 
değişmiş, bu değişikliklerin kanuni, gerekli olanları ile 
olmayanlarını birbirinden ayırmak olanağı kalmamış, 
karaborsa fiyatları piyasaya hâkim olmuştur. Sayın 
Ecevit Hükümetince 1978 ve 1979 yıllarında kısa 
aralıklarla aynı malların fiyatları üzerinde iki defa 
yükseltme yapılması da avnı sonuca yakın bir sonuç 
vermiştir. Hele, hangi maların fiyat artışına uğraya
caklarının çok önceden kesinliğe yakın bir biçimde 
belli alması ya bu malların, açıklanmalarından çok 
Önce yüksek fiyatla satılmalarına ya da saklanmalarına 
olanak sağlanmıştır. Arada zarar gören sadece tüketici 
vatandaş olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son günlerde döviz darboğazının aşılmasına yar

dımcı olabilecek bazı önemli önlemlerin alındığını 
biliyoruz. Bu önlemleri 4 bölümde toplayabiliriz: 

Birinci önlem; dünya piyasalarında doların değer 
kazanması karşısında Türk lirası, değerinin alış 
kurlarına göre % 6 oranında düşürülmesidir. Eğer 
bu düşürme yapılmasaydı gerçekten Türk lirasının 
değerinin diğer dövizlere karşı kıymet kazanmışcasına 
yükselmesi gerekirdi. Böyle bir işlem ise, dünya 
para piyasalarındaki fiili duruma ters düşerdi. Türk 
lirasının dolara karşı ieğeri % 6 düşürülmekle ger
çeklere aykırı düşecek bir durumun ortaya çıkması 
önlenmiş oldu. 

İkinci önlem, işçi ve turist dövizlerine c/c 40 ora
nında prim uygulanmasıdır. 

İşçilerimizin yurda gönderdikleri veya getirdikleri 
ve turistlerin bozdurdukları dövizlere % 40 nispetinde 
yani dolar başına 10.60 TL. prim verilmesiyle bun
ların 'karaborsa yerine resmi kanallarla sağlanması 
temin edilmiştir. 

Üçüncü bölüm önlem ise; yurt dışında bulunan, 
yurda geri getirilmesi mecburi olmayan dövizlerin 
Türkiye'ye sokulması halinde bunlara 9 Mayıs 1979 

tarihine kadar dolar başına 10 liralık, bu tarihten 
9 Haziran akşamına kadar da 5 liralık ek prim öden
mesidir. 

Bir manada, nakdi servet transferi anlamını taşı
yan bu önlemin amacı yurt dışına çeşitli yollarla çı
karılmış ya da orada kazanılmış dövizlerin yurda 
dönüşünü sağlamaktır. 

Aslında son iki bölümdeki önlemler, halen bo
zulmuş Türk ekonomisinin ortaya çıkardığı hastalık
ların yüzeysel tedavisi sayılabilir. Bunlar gerçekte 
ağrı kesici ilaçlar gibidirler. 

Bir süre geçtikten sonra bunların sağladığı döviz 
girişleri, TL'nın değeri başka önlemlerle desteklen
mezse, ilk hızını elbetteki kaybeder. Çünkü kara
borsada oluşacak yeni döviz fiyatları bu primlerle 
desteklenen Türk Lirası karşılığının üstüne çıkar. Ka
naatimizce, Hükümetimiz taze para bulunacaya kadar, 
bu dönem için bu yollarla döviz akımını arttırmayı 
amaçlamıştır. Hemen belirtelim ki, uygulanmasına 
başlanan katlı kur sistemi, çoğu kez yeni bir devalü
asyonun habercisi maalesef olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi de «Ekonomiyi Güçlendirme Programı» nın 

Sayın Başbakanca açıklanan bazı kısımları üzerindeki 
görüşlerimizi arz etmek isliyorum: 

1. İhracattan elde ettiğimiz dış gelirlerin hemen 
hemen tamamına yakm bir kısmını akaryakıt ithalâ
tına harcadığımızı daha önce belirttiğimi yinelemek 
isterim. Akaryakıt ithalatıyla ilgili döviz ödemelerini 
vaktinde yapamadığımız için bu alandaki darlığı, sı
kıntıları, kuyrukları da hepimiz biliyoruz. Adı, «Eko
nomiyi Güçlendirme Provamı» da olsa, aslında is
tikrar programından başk-ı bir şey olmayan bir bel
gede, akaryakıt ithalatına harcadığımız dövizlerde ta
sarruf sağlama önlemleri üzerinde de durulması en 
doğal bir hal sayılmak gerekirdi. Oysa, program açık
lamasında bundan hemea hiç bahsedilmediğini gö
rüyoruz. Bu büyük bir el sikliktir. Akaryakıt iç fi
yatları, üst üste yapılan iki zam ile olağanüstü yük
seltilmiştir. Bu yükseltmenin Hazineye 70 milyar 
lira kadar bir kaynak sağladığı anlaşılmaktadır. Bu 
olumlu bir girişimdir. Ancak Türk ekonomisinin 
asıl sıkıntısı akaryakıt ithalatına ödediğimiz dövizdir; 
bunu azaltabildiğimiz ölçüde döviz darboğazımızda 
bir ferahlık olacaktır. Yoksa bu konjonktür içinde 
akaryakıtların iç fiyatları tüketimi azaltıcı büyük bir 
rol oynayamaz. Bu durumda tüketimi azaltma ama
cını elde edebilmek için akaryakıt iç tüketimini da
raltacak kısıtlama önlemlerine kesin ihtiyaç vardır. 
Bunun kısa sürede gerçekleştirilmesini bekliyoruz. 
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2. Programda, kamu sektörüne sağlıklı finans
man kaynakları sağlamak için yapdan zamların bazı
larının fazla yüksek duşunun nedeni, Hükümetin 
hazırladığı vergi yasalarının î.îecî.'ste enselenmiş ol
masına bağlanmaktadır. Bu izah biçiminin eeeeriik^i 
birçok yönlerden cihetteki tartışılabilir. 

İlk olarak, mallara yapdan zamların, \e:y :krin 
yerini tutması elbetteki be'ds konuca olamaz. Hiç bir 
vergi yasa olmadan almam az. Eğer vergiden bek- -
nen gelirler KİT ürün'erine yapdaeak zamlarla ahna-
bilseydi, vergi yasaları yerine Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak kararnamelerle vergi yasaları çıkarman, n 
zorlukları kökünden halledilin s ~luı Ju 

Öte yandan , 5 ™ „ <-c
 l j t 

layan araçlar goz^>b ^c ı rvk b ık bu an ığ ıd ı r 
Vergilerin sosys' a ı t ' 
leri en az Haz n .. s a 
önemlidir. Bu b " ' 
lamayı gerçekçi b '-*• o 

3. Türk ekopoı-- p ,\ i < -. ' 
ken, Devletin kongre A c r <" m n 
çıkılmayacağını b lı _ı ı 
tutumların, Dev' t ^os <v ı • 'a ı •> 
şılabilir. özemle,. ' ı n •> < 
bir yolunu bula k i ' ^ 
sından çok, o »- s 1 

muza getirmeyi u^ ' - L 
maktır. 

4. Kamu İ! f ^ T 
ekonomisinin bi ' e t 
rını. Yasaların'ı-7! ^ c ' ' ı k , 
çevesi içinde ö «.r ' ı ı - x 

runda oian bu l r r l ' . 
bir zaman kazanç "> r ı J r » ı ı ^ 
fiyat uygulama] - v1 c n - - l > 
siklikler, yetki 1 I i 7i o^r \ » r ı '> 
ile KİT'lerin bir „ "i<. t uu/^nLı j

; t ş ı *_!'%_ ıhı ya*, 
lan vardır. Gt ir ~ ç b v r 
denemişierdir; ı ma v. * ^ ı k 
nin bugünkü sıkını iî ö ı u ^ a d sr "uh. iv "* iv.r 
zararla çalışma! rır n b pa ı ( d 
ama bu durumdan k mk r n .sorumlu oldoju „rartı 
rılmaz. 

Bütün bu sö\ledı! r m c - b ^ ı ^ o ı ' 
yaşayan ülkemi/ın eknn >mı \ d ^ t nt i n g 
bilmesi için KİT'lerin yeni bir erdışma düzenini ka-
vuşturulmaîarmm en önde gelen bir koşul olduğunu 
kanıtlamaya yeter sanırım; ama ne yazık ki. Ekono
miyi Güçlendirme Programında en başta ele alınması. 

gereken KİT reorganizasyonu konusunda radikal bir 
ön-eme rastlanmamaktadır. Sorun, bazı İktisadi 
Kamu Teşebbüsleri yöneticilermc belli miktarlarda 
dışsatımı gerçekleşme sorumluluğunu vermekten da
da geniş boyutludur. K dilerin yemden düzenlen
mesini kapsamayan bir istikrar programı için bu 
beyiik bir eksiklik savum 

5. Yeri rbşmda taahhüd işleri alan firmalarda 
çalıştırılacak işçilerimizin tasarruflarının resmi kanal-
"-'••den hemen yurda göndermelerinin sözleşmelerine 
'•mmdr-'-ak koşude'da saykmacağı -şeklindeki önlemin, 
hangi hukuk kurallarına dayanılarak sağlanacağını 
a n h m A c'^d n kola değ'ld'r 

( T ~> k s •> ' • j r oıel ve işçi fazlahğı-
•• i ' *• e belirtiliyor. Sayı 

1 ' -1' le * ve " o lin su veya bu kamu 
, J „ j , ^ s ^ , -, «.̂  1 ^ . ^ J m a j j fay. y a . 

r i am> o' \< 
r*. ı < ı , 

t <. ı1 7i ? ^ •amnun eksik ya da 
1 ' ' ı '""ı an önlemlerine ilişkin 

"* ^ 1 ' ı c ş, -,n1 s oluyorum. Sayın 
s ' "> n ' T -> -• ı \ ' «•' n açıklamaları birçok 

ı ' ^ ı ' n kla brraber, kısmen de 
1 1 \~ w' ıketv> izlenimini ver-

' " < ~ n ' cMik bunlar, yani ön-
Lm'er b b - rıdm i opuktur B ı kopuklukların gide-

"> ""a yöntemlerinin belir-
ı 1 ı ' ' malanyla kabil olabi-
' ' a i üne kaçlar yapılmış 

-ı - -di i ' men hemen bütün 
ı kıc' ı PI ' :.ç hale gelmiş bir 

' n c Hrici) önlem olarak 
' "> ' ' ı •» nde yeni düzanleme-

*"u' ı ' ı ( i l i her ekonomi ve 
çalışma kc...na ağır baskısı altında tutan enflasyon, 

p ^ ı b kazanç ve gelir dağı-
ıı ıi k ırd'a^ına alı us etmiş toplumun zenginlik, orta 

v o ' u1f,ukri tümden değişmiştir. 
ı Î ' -»i emleri esastan bozuk ve 

- ' - ı ~ n syonun yaptığı etki daha 
1 ı " r ( nleketimizde bu durum, 

1 ı ıdan beri vardır. Vergi 
1 g t u ' P k asma gerek duyulmayan 

gerçekler arasına katılmıştır. Vergiyi ancak kaçıra-
mayarJar öder. Sayın Maliye Bakanı, geçenlerde 
öd;nen tc-plam gelir ver^ismin memur, işçi, hizmetli

m i ^ - 5i L-.-r, elen alınan um:nm sanrnm c/c 70'e ulaştığını söylü-
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yordu. Vergi adaletinin gelir dağılımının tümden 
bozulduğu bir dönemde enflasyonu önlemek için 
kaçakçılığı ve sağlıklı kaynaklan vergileme önlemle
rini almayı ihmal etmek (sebebi ne olursa olsun) bir 
istikrar programının en büyük eksiği sayılır. Eko
nomiyi Güçlendirme Programının bu son derecede 
büyük bir eksiği sayılır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enflasyon dönemlerinde ekonomiye denge, istikrar 

getirmeyi amaçlayan programların vazgeçilmez ko
nularından birisi de, ücret - fiyat politikalarının sap
tanmasıdır. Bu politikaların süreli ya da süresiz ola
rak yürürlükte kaldıkları memleketler vardır. Mem
leketimizde ise, şimdiye kadar özellikle enflasyon 
dönemleri için öngörülmüş fiyat ve ücret politikaları, 
kuralları mevcut değildir. Aslında bu politikalar ve 
bunların normları bazı memleketlerde özel kanunlar
la belirlenmiştir. Örneğin; İngiltere'de enflasyon 
dönemlerinde uygulanacak önlemleri kapsayan üç 
yıllık bir süre' için geçerli özel bir kanun vardır. 
«Enflasyonla Mücadele Ksnunu|ş> adını taşıyan bu 
kanun, böyle dönemlerde uygulanacak fiyat ve ücret 
politikalarını ve bunları uygulayacak geniş yetkilerle 
donatılmış organları da açıkça belirlemiştir. Bu 
organlar görevlerini, tüketici, üretici, dağıtıcı ve işçi 
temsilcilerinin görüşlerini Je alarak yürütür. 

Sayın arkadaşlarım; 
Enflasyon dönemlerinde gelir ve fiyat uygulama

larını bir düzen içine almayan memleketlerde istikrar 
programlarının tam bir başarı ile uygulanma şansı 
çok azdır. Bunu Bütçe konuşmamda da söylemiştim. 
Örneğin, fiyat politikasının sadece caydırıcılık, dene
tim gibi önlemlerle yürütlimek istendiği bizim gibi 
memleketlerde belirttiğim başarı şansı daha da aza
lır. 

Bu nedenlerle diyoruz ki, Ekonomiyi Güçlendir
me Programında fiyat - geliı politikası önlemlerinin 
açıkça yer almaması programın büyük bir eksiğidir. 

Kira sorununun program dışında bırakılmış ol
ması da aynı durumu yaratmaktadır. Son 2 - 3 yıl
dan beri vatandaşı en tedirgin eden kira konusu için, 
hiç olmazsa Meclisteki kanun çıkıncaya kadar Ekono
miyi Geliştirme Programına bazı önlemlerin konul
ması gerekirdi. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Eksikliklerine rağmsn, Ekonomiyi Geliştirme 

Programının etkili ve gerçekçi bir uygulama düzenine 
sokularak ekonomimizi bı 'günkü dağınıklıktan, yo
ğun enflasyondan ve halamızı da bezginlikten bir 
ölçüde kurtarmasını diliyoruz. 

Tekrar ediyoruz ki, bu sonucun alınabilmesi, prog
ramdan hiç bir sapma yapmadan, yukarıda belirtti
ğim eksiklikleri tamamlaya! ak ve bunlara ilişkin ön
lemler de alınarak onun tavizsiz olarak uygulanma
sıyla kabil olabilir. 

Her bakanlık, her kuruluş kendisini ilgilendiren 
önlemlere ve onların başarı ile uygulanmasına can
dan sahip çıkmalı ve uygulamalar merkezi bir örgüt 
tarafından dikkatle kovuşturulmalıdır. 

Memleketimizin, Türk ekonomisinin yeniden nis
pi bir istikrar dönemine kavuşturulması için kaybe
decek zamanı olmadığını hepimiz bilmeliyiz. Yurdu
muzu darboğazlardan, ağır enflasyondan kurtarmak 
amacını güden Ekonomiyi Güçlendirme Progrargının 
başarılı bir uygulamaya kavuşmasını dileyerek Cum
huriyet Senatosunun değerli üyelerine derin saygıla
rımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykara. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri arz edi
yorum: 

Sayın ismail İlhan, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın 
Hayrettin Erkmen, Saya Hasan Güven, Sayın 
Selâhattin Çolakoğlu, Sayır Niyazi Unsal, Sayın 
Ahmet Yıldız, Sayın Adnan Başer Kafaoğlu. 

Sayın üyeler; 
Bir şeyi hatırlatmak; a yarar görüyorum. Bugün 

süresi biten kanun teklifi vardır, 2 gün sonra sü
resi biten kanun teklifleri vardır. Bu itibarla Yüce 
Genel Kurulun ıttılaına durumu arz ederim. 

Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; 

Adalet Partisi Giresun Senatörü Sayın Hayrettin 
Erkmen ve arkadaşlarının Hükümetçe alınan son 
ekonomik önlemler açısından «Türkiye'nin ekono
mik durumu hakkında» Cumhuriyet Senatosunda 
Genel Görüşme açılması hususundaki önergeleri ve 
bu önerge üzerine açılan Genel Görüşme dolayısıyla 
söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, Sayın Hayrettin 
Erkmen ve arkadaşlarına bize bu imkânı verdiği için 
huzurunuzda kendilerine şükranlarımı belirtmek is
terim. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, bu Genel Görüş
me açıldıktan sonra, üye arkadaşlarımızın Genel Ku
rulda bulunmamaları, bu suretle Genel Görüşmeyi 
ciddiyetle takip etmemeleri, Genel Görüşme ve onun 
ciddiyetine gölge düşürmüştür. Bu konuda iki defa 
yoklama istenmiş ve çoğunluk bulunmadığı için gö-
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rüşmelere ara verilme zorunluğu duyulmuştur. Bun
dan böyle, arkadaşlarımızın bu kabil görüşmelere da
ha fazla önem vermelerini temenni ederim. 

Türkiye'nin ekonomik durumu konusunda gerek 
İkinci MC Hükümeti zamanında ve gerekse geçen 
yıl açılan genel görüşmelerde bütün siyasi partiler 
görüşlerini ortaya koymuş, ayrıca kişisel konuşma
lar yapılmıştır. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin ekono
mik durumu geniş biçimde tartışılmış ve hükümetle
re bazı önerilerde bulunulmuş olduğu malumunuz
dur. Üyelerce önerilen teklif ve temennilere başta 
bulunan hükümetler uymuş olsaydı, her halde bugün 
Türkiye'nin durumu bu kadar berbat olmaz ve mem
leket de bu karışıklığa düşmezdi. 

Hepimizce bilinmektedir ki, Türkiye Cumhuriye
ti, tarihinin en bunalımlı günlerini yaşamaktadır. 
Anarşi giderek tehditlerini artıran bir milli felaket 
halindedir ve maalesef Parlamentoya kadar da gir
miştir. Hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon, huzursuz
luk giderek artmakta, Türk Milleti şerefli mazisine 
yaraşır bir sabırla bütün güçlükleri sinesine çekmek
tedir. Ancak, sabrın da bir sonu vardır. Milletimizin, 
bu sıkıntılara daha ne zamana kadar tahammül ede
ceğini kestirmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit bir ifadelerinde iş

sizlik oranı % 18'e çıkan memleketlerin sosyal pat
lamalara hazır hale geldiklerini söylemişlerdi. Bugün 
Türkiye'de işsizlik '% 20'yi aşmış bulunmaktadır. 

Bugünkü Hükümet, on altı ay önce çok büyük 
vaatlerle işbaşına gelmiştir. Gerçi devralınan miras, 
Hükümet yetkililerinin sık sık belirttikleri gibi pek 
iyi değildi; bunu hiç kimse inkâr edemez. Ancak, 
Hükümet kurulmadan önceki dönemlerde ve Hükü
met kurulurken öylesine büyük sözler söylenmiş, öy
le iddialı hayaller ortaya atılmıştı ki, milletimizin 
büyük çoğunluğu, Hükümetin kurulmasıyla pek çok 
meselenin kendiliğinden çözülebileceğine inandırıl-
mıştı. Ancak, bugün bütün bu ümitler sönmüş geniş bir 
halk kitlesi ümitsizliğe düşmüştür. 

Ecevit Hükümeti iktidara geldiğinden beri bir 
çok kere ekonomik tedbirler alınmış, bu tedbirlerle 
Türkiye'nin, içinde bulunduğu darboğazdan kurtul
masına çalışılmıştır. Ancak, bu önlemler parça parça 
alınmış, yan etkiler düşünülmeden ve gerekli tedbir
ler alınmadan uygulamaya konulmuştur. Bunun için 
de umduğu neticeyi pek alamamıştır. Halbuki Türk 
halkı on altı ay evvel, Ecevit Hükümetinin ilk iktida
ra geldiği aylarda her türlü fedakârlığa tahammül 
edebilecek bir hazırlık içindeydi. Bugün artık vatan

daş, geleceğe ümitsizlikle bakmaktadır. Hükümet, iş
başına geldikten sonra Türkiye'nin meselelerinin ne 
olduğunu, çözüm yollarının ne şekilde bulunabilece
ğini kavrayamamış, kavramamakta da bugüne kadar 
ısrar etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Yukarıda biraz evvel bahsettiğim kanaat, yalnız 

bana ait değildir. Sıkıyönetim konusunda karar al
mak üzere bundan dört buçuk ay evvel Cumhuriyet 
Halk Partisi grup toplantısında konuşmuş olan sa
yın Cumhuriyet Halk Partili bazı parlamenterler de 
aynı konuyu aynı şekilde ifade etmişlerdir. Yine aynı 
şekilde Hükümetin başarısızlığı, Cumhuriyet Halk 
Partili sayın parlamenterlerin yanında, öteden beri 
Cumhuriyet Halk Partisini tutan basının da ortak 
kanaatidir. Üç ay önceki bütçe görüşmelerinde iç ve 
dış basından bu konuda somut örnekler vermiştim. 
Bunları tekrara gerek görmüyorum. Hükümet hâlâ 
kendisini muhalefette farz etmekte, bu yüzden de 
üstlendiği tarihi sorumluluğu kabullenememektedir. 
Bu durum devam ettiği sürece bu Hükümetten müs
pet ve halka ümit veren icraat beklemek ümidi za
yıflamaktadır. 

Hükümetin, Türkiye'nin meselelerine koyduğu 
teşhisler yanlıştır. Yanlış teşhislerde ısrar ise hata
dır. Bugüne kadar getirdiği tedbirler Türkiye gerçek
lerine terstir. Yalnız Türkiye ge/çeklerine değil, ilmin 
esaslarına ve dünya gerçeklerine de aykırıdır. 

Hükümet kurulduğunda meselelere doğru teşhis 
konmuş olsaydı ve meselelerin hallinde ilme, akla, 
Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun çözümler tes
pit edilseydi, Türkiye bugün ekonomi darboğazını 
büyük ölçüde aşmış bulunuyordu. Oysa on altı ay 
boyunca daima zikzaklar çizilmiş, birbirini nakşe
den, birbirine ters düşen davranışlara girişilmiştir. 
Bu tutum Türkiye ile münasebeti olan dış çevreleri de 
tereddüt içinde bırakmıştır. 

Hükümet kurulduğunda dünyanın her tarafından 
döviz talep edilmiş, İMF ile acele müzakereye baş
lanmış, uçan kuştan döviz talep edilmiştir. Bu talep
lerde bazen çok aşırı ölçülere varflrhTş7 meselâ A E T 
den sekiz milyar dolar gibi, bu kuruluşun imkânları 
dışında olduğu bilinen taleplerde bulunulmuştur. Bu ta
lepler iç ve dış basında karikatürlere konu olmuş
tur. Bu taleplerin hiç birisinde dışa karşı güven ve
ren ve tutarlılık gösteren bir hüviyete girilememiştir. 

Hükümet, krediyi hükümetlerden ve uluslararası 
resmi kuruluşlardan talepte bulunmakta ısrar etmiş
tir. Halbuki, sosyalist ülkeler dahi büyük, uzun va-
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deli kredi ihtiyaçlarını özel bankalardan sağlamakta, 
resmi kuruluşların kaynaklarının kıt olduğunu hesa
ba katmaktadırlar. 

Özel bankalardan kredi sağlayabilmenin yolu ise, 
geri ödeme garantisinin verilebilmesi ve alınacak 
ekonomik tedbirlerle Türkiye'nin güvenilir bir mem
leket haline getirilmesidir. Hükümet bu yolda başa
rıya ulaşamayacağını anladıktan ve on altı aylık çok 
kıymetli bir zamanı boşa harcadıktan sonra şimdC 
halikımıza dönmüş, «kendi yağımızla kavrulma» ede
biyatına başlamıştır. 

Ben Hükümsün bugün de bu konuda başarılı ola
cağına kanaat getirirdim. Yalnız bir şarüa; Hükümet 
(iktidara geldiği zaman, barış ve kardeşlikten bahset-
rnıiş'tir. Barış ve kardeşlikten bahsetmiş olan Hükümet, 
maalesef barış ve kardeşliği getirmemiştir. Eğer geti-
rdbilmiş olsaydı, eğer Hükümet yetkililerinin birkaç 
ay evvel, birkaç gün evvel dile getirdikleri gibi, han
gi görüşte olursa olsun, çeşitli görüşte bulunan öğ
rencilere aynı okulda okuyabilme olanağını getirmiş 
olsaydı, bugün de bu tedbirler halk tarafından en iyi 
şekilde karşılanırdı. Maalesef Hükümet söylediğini, 
haltta bizim dahi Hükümetten ilk günlerde beklediği
mizi, umduğumuzu yapamamıştır .Bugün kim ne der
se desün, ayrı ayrı görüşlerde olan öğrenciler aynı 
okulda okumamaktadır. Bunu açıklıkla söylemekde 
fayda görüyorum. Partizanlık almış yürümüştür. 

Bütçe görüşmelerinde de ifade ettiğim gibi, Sayın 
Başbakan ve Hükümet, işbaşına geldikleri günlerde 
Türfkiye'nin ekonomik gerçeklerini açık ve samimi 
olarak, abartmadan, siyasi polemik konusu haline ge
tirmeden halkımıza televizyonla radyoyla basın vası
tasıyla anlatmak yolunu seçseydi ve halktan fedakâr
lık, belirli bir süre için kemerlerini sıkma talebinde 
bulunsaydı, mutlaka başarılı olurdu. Bugüne kadar 
darboğaz aşılırdı. Ancak, 16 aylık bocalamakrdıvn ve 
birbiriyle çelişen girişimlerden sonra milletten feda
kârlık istenmesi, milletin bu yoldaki tahammül gücü
nü törpülemiştir. Bugün herkes katlanılacak fedakâr
lıkların sonuçsuz kalacağı endişesi içindedir. 

Aynı şekilde millete gerekeni açıklıkla söyleme, teş
hisimi doğru koyup, meselelerin tedavi yolu iyice tes
pit edilebilseydi; parça parça, birbiriyle bütün te-'c'i 
etmeyen tedbirler yerine, ilmin gereklerine, dünya ve 
Türkiye gerçeklerine uygun, tek ve bütünlüğü, tutar
lılığı olan bir programı yürürlüğe koysaydı, ülkemiz 
bugünün sıkıntıları içinde bulunmazdı. TIİç değilse 
halimiz günden güne kötüleşmez, milletimizin gele
ceğe ait ümidi daha güçlü olurdu. Ş?.yet gerekli di

ğer tedbirler de birlikte alınsaydı, daha evvel alınan 
ekonomik önlemler ve devalüasyon, mali istikrarın sağ
lanmasında, enflasyon ve fiyat artışlarının önlenme-
süride veya hızının kes ilmesinde büyük yarar sağlardı. 
Halbuki gerekli yan tedbirlerin alınmaması, devalüas
yonu tamamen ters etki yapar hale getirmiş, fiyat ar
tışları ve enflasyon daha şiddetlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Kesinlikle ve açıkça ifade etmek gerekir ki, bu

günkü Türkiye ekonomisi, Hükümetlin devraldığı 1978 
başındakinden daha kötü durumda olduğu hususunda 
görüş birliği mevcuttur. İç ve dış basın da aynı gö
rüşlerde birleşmiştir. Enflasyon, hayat pahalılığı, iş
sizlik gibi faktörlere, zaruri tüketim ve yatırım mal
larının bulunmaması da eklenmiştir. Akaryakıt, ma
zot yokluğu, ulaşım ve zirai istihsali şiddetle mütees
sir etmektedir. Gübre darlığı mesele olmuştur. Bu 
yüzden önümüzdeki dönemde ziirai istihsalde önemlli 
düşüşler beklemek kaçınılmazdır. Hammadde ve ara 
mali darlığı endüstriye ağır darbeler indirmiştir. İlaç, 
likit gaz gibi pek çok tüketim malları karaborsa metaı 
haline gelmiştir. Şu anda bu durumun daha iyiye dö
nüşeceğini gösteren herhangi bir ışık da ufukta maa
lesef görülmemektedir. 

Sık sık bu yüce kürsüden vurguladığım bir hususa 
tekrar değinmek istiyorum, önemle altını çizerek be
lirtmek istiyorum. 

Bugüne kadar ülkemizde piyasa hiçbir Ciddi kont
role tabi tutulmamıştır. Satıcı eiinddki mala istediği 
fiyatı koymakta ve vatandaştan bunu almaktadır. Hiç
bir endişe duymadan bunu yıllardan beri yapmakta
dır. Halk arasında ve basında bu konuda ibret verici, 
tüyler ürpertici ve parlamenteri olarak bizleri üzün
tülere gark edici örnekler duymaktayız; fakat hiçbir 
tedbir alınmamaktadır. Vatandaş bu durum karşısında 
ne yapacağını bilemiyor. Şaşırmış ve hatta paniğe ka
pılmış durumdadır. Yakalanan birkaç ton demir ve 
birkaç kilogram sigara ile vatandaşın bu çok ciddi 
sorununa çözüm getiremeyiz. Bunun için, Hükümetin 
çok daha cicTdi ve çok daha etkili önlemler alması ge
rekir. 

Bugün Türkiye'nin meseleleri milletçe bir araya 
gelmemizi gerektirir boyutlara ulaşmıştır. Daha ön
celeri de bu kürsüden ifade ettiğim gibi, 1950 yılrnidan 
bugüne inatla sürdürülen kısır parti çekişmeleri artık 
bırakılmalıdır. Demokratik rejim tehlikeye girmiş ve 
zaafa uğramıştır. Bundan en büyük zararı m l̂leifcim'iz 
görmektedir. İktidarlar hükümet olmanın, muhalefet -

— 626 — 
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ler de memleket kaderine müessir olmanın sorumlulu
ğunu ıkabul ermelidirler. Bugünkü duruma düşmemi
zin en büyük sebebi, parti çekişmelerinin belirli sınır
larda tutulamaması ve özell'Me muhalefetin daima 
tahripkâr, tathrikkâr tutum içinde bulunmasıdır. Mu-
halefet yaparken hiçbir ölçü tanımayanlar, rey uğ
runa her mefhumu, müesseseyi tahripten çekinme
yenler, iktidara geldiklerinde muhalefetteki tutumları
nın sıkıntısını çökmektedirler. Artık siiyasi partilerimi
zin asgari müştereklerde birleşmeleri zaruridir. Bu 
sağlanmadıkça, içinde bulunduğumuz büyük zorluk
ları aşabilmemiz çök zor olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Biraz sonra sözlerimi bitireceğim. 
Son ekonomik tedbirler çerçevesinde yapılan 

'kur ayarlamasının tek amacı, âcil ihtiyaçlar için Tür
kiye'ye döviz sağlamaktır. Bu operasyon kısa sürede 
bir miktar döviz sağlasa dahi, uzun vadede bu geliş
menin devamı mümkün değildir. Alınan diğer ted-
tbkîerin de belirli ve uzun vadeli bir ilmi temeli 
yoiktur. Maksadın aksine alınan son tedbirler de fiyat 
artış hızını artırmak, enflasyonu körüklemek istida
dını taşımaktadır. Ekonomik olayların polisiye ted
birlerle yönl'endiriiimesi mümkün değildir. Tedbirler 
paketi açıldıktan sonra televizyon, radyo ve Basın
da yayınlanan ve «Bir yerde üç ton demir, öte tarafta 
da beş ton çimento bulundu» yolundaki haberler va
tandaş arasında ancak lâtife konusu olmaktadır. Ka
raborsacılıkla 'stokçulukla piyasa düzensıizliğiyle el
bette mücadele edilmelidir. Ancak, ekonomik vasatın 
müsait olduğu her yerde karaborsacılığın, stokçuluğun, 
vurgunculuğun görüleceği de bilinmektedir. 

Biz Hükümetten kalıcı, etkin tedbirlerin alınmasını 
ve bu tedbirlerin de ciddi olarak takip edilmesini isti
yor, huzurunuzdan hepinize saygılar sunarak ayrılı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 

Şahısları adına söz isteyen üyelere devam ediyo
ruz: 

Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yoklar. 
Sayın Erkmen, siz şahsınız adına mı talep ettiniz?.. 

Çünkü 135'e göre işlem yapmak mecburiyetindeyim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Evet, şah
sım adına kayıt ettirmiştim; fakat şimdi vazgeçtim. 
Gerekirse sayın Bakandan sonra grup adına konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hasan Güven?... Yoklar. 
Sayın Selâhattkı Çolakoğlu?.. Yoklar. 

Say m Niyazi Unsal?... Yoklar. 
Sayın Ahmet Yıldız?... Yoklar. 
Sayın Kafaoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLL! 

(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Sayın Hayrettin Erkmen ve arkadaşlarının eko
nomiyi güçlendirme programı konusunda Yüce Se
natoda açılmasını istedikleri ve bir kaç oturumdan 
beri görüşülmesi sürdürülmekte bulunan konuda Hü
kümet adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Sayın Hayrettin Erk
men ve arkadaşlarına ve bu genel görüşme vesilesiy
le söz alarak gruplar ve şahıslar adına yaptıkları açık
lamalarla bu konudaki düşünce ve görüşlerini orta
ya koymuş bulunan sayın senatörlere teşekkürlerimi 
sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Sayın Erkmen ve arkadaşlarının 

önerisi başlangıçta Senatomuzda çeşitli yönleriyle 
tartışma konusu oldu. Üzerinde durulan nokta he
men bütçe görüşmelerinden sonra ve bir programın 
henüz uygulanmaya konulduğu bir sırada böyle bir 
görüşmede yarar olup olmadığı ile ilgiliydi. Öyle 
sanıyorum ki, şimdi görüşmelerin sonuna yaklaş
tığımız bir sırada, bu konuda daha açık bir değer* 
lendirme yapma olanağına sahip bulunuyoruz. 

Sayın Erkmen ve ondan sonra söz alan arkadaş
larımız konuyla ilgili görüşlerini ortaya koydular. 
Ekonomiyi güçlendirme programı çeşitli yönleriyle 
eleştiri konusu oldu; fakat öyle sanıyorum ki, bir 
nokta Yüce Senatonun dikkatinden kaçmamıştır. Şu
bat ayında bütçe müzakerelerinde burada hangi konu
lar üzerinde durulmuşsa, ekonomiyi güçlendirme 
programı çerçevesinde yapılan görüşmelerde de söy
lenenler hemen hemen aynı çerçeve içinde kaldı. 

Sayın Erkmen'in buradaki uzun konuşmasını, sa
nıyorum ki, bazı yönleriyle ele almak gerekecektir. 
Her şeyden Önce iki nokta üzerinde Yüce Senato
nun, izin verirseniz dikkatini çekmek istiyorum: 
Bunlardan biri, Sayın Erkmen'in konuşma üslubu ile 
ilgilidir. Kendisini hepimiz bu Senatonun saygıdeğer 
bir üyesi olarak tanıyoruz ve sanıyorum ki, tüm ar
kadaşlarımız bu görüşü paylaşmaktadır; fakat şu da 
gözümüzden kaçmadı ki, bu programı, eleştirirken 
yer yer Hükümet ve Hükümet Başkanı hakkında 
ironik (ironigue) bir ifade kullanmaktan da kendini 
alamadı. 
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Bir başka nokta da sanıyorum ki, bundan daha 
çok önem taşıyor, sayın arkadaşlarım, o da şudur: 
Sayın Erkmen, ekonomiyi güçlendirme programı üze
rinde görüşlerini grup adına arz ederken bir rakam 
kullanmamaya ve sayısal bir bilgi vermemeye neden
se büyük bir özen gösterdi âdeta. Böyle bir konuş
maya, bundan önce bütçe müzakereleri sırasında da 
tanık olmuştuk ve Sayın Adalet Partisi Grubu adına 
konuşan Sayın Ucuzal, 1979 mali yılı Bütçesi üzerin
de grubunun görüşlerini açıklarken hiç bir rakamdan 
söz etmemek suretiyle âdeta kendi içinde ve kendine 
özgü bir bütçe konuşması örneğini vermişti. Bunu o 
zaman bir çok arkadaşımızın yadırgadığını sanıyo
rum. Sayın Erkmen'in bu konuşması da sanıyorum 
ki, yine aynı nedenlerle her halde bir yadırgama ko
nusu olmaktan kendini kurtaramarmştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu nedir? Konu, kısaca şudur : Hükümet bir 

süre önce bir program yürürlüğe koymuştur ve bu
nun adını «Ekonomiyi Güçlendirme Programı» ola
rak belirlemiştir. Bu program konusunda biraz son
ra daha etraflı bilgi arz etmeye çalışacağım, Türk 
ekonomisinin bugün içinde bulunduğu koşulları göz 
önünde tutarak, bunların sakıncalı yönlerini önle
meye ve sağlıklı ve dengeli bir gelişmeye yöneltme
ye dönük önlemler almayı öngörmektedir. 

Yalnız, sanıyorum ki, bu önlemleri değerlendirir
ken her şeyden önce bunların, böyle bir programı 
hazırlamanın üzerinde durmak lazımgelir. Neden 
böyle bir program hazırlamak gereği duyulmuştur? 
Bunun her halde açıkça ortaya konulmasından son
radır ki, alınan önlemlere ne dereceye kadar gerek 
olduğu ve bunların aynı zamanda ne ölçüde isabetli 
olduğu ortaya çıkabilsin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bizi ister istemez 1977 yılı sonuna kadar gö

türmektedir. Bildiğiniz gibi, 1977 yılı sonunda Türk 
ekonomisi, geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığı zaman 
çok yoğun diye kolaylıkla nitelenebilecek bir buna
lım noktasına gelmiş bulunuyordu. Bu, ekonomimi
zin hem içe dönük yönünde, hem de dışa dönük yö
nünde kendini açıkça gösterecek nitelikte idi. Bunun 
altında yatan neden ise, biraz daha geniş açıdan ko
nuya bakmak gerekirse, yalnız Türkiye'nin kendi 
ekonomik politikalarıyla ilgili bir neden değildi. Bu
nun altında o sırada dünyada oluşan ve bir çok eko
nomiyi acımasız bir biçimde etkisi altına almış olan 
bir başka neden yatıyordu. 1973 yılı sonlarında dün
yada petrol fiyatları birdenbire dört kat artırılmış 

bulunuyordu ve bu artan fiyatlar petrol üretmeyen 
ülkelerin ekonomilerini hiç beklenmedik bir zaman
da çok güç koşullar içine itmiş bulunuyordu. 

Bunu, sanıyorum ki, ekonomimizin 1977 yılı so
nundaki durumunu değerlendirirken ve ondan sonra 
bu alanda alınan önlemleri ve bunların sonuçlarını 
yine değerlendirirken mutlaka göz önünde tutmalıyız. 

Petrol sorunu ve bu yeni ortaya çıkan ortamın 
oluşturduğu öteki etmenler Türk ekonomisini de, 
bir çok ekonomi gibi etkisi altına almıştır. Sanı
yorum ki, bunu birkaç rakamla açıklamak daıha 
doğru olur. 

1972 yılında Türkiye petrol ithalattı için 154 
milyon dolar harcamıştı. 1973 yılımda, yani petrol 
fiyatlarının arttırıldığı yıl içinde bu ithalatın 221 
milyon dolar olduğunu görüyoruz; fakat ondan son
raki yıllarda hızlı bir artışın kendini gösterdiğini ay
rıca gözetlemek durumunda bulunuyoruz. 1976'da 
petrol ithalatımız 1 milyar 125 milyon dolar, 1977'dle 
1 milyar 469 milyon dolar, 1978'de 1 milyar 600 mil
yon dolardır. 

Böylece ortaya çıkan bu olgu, kendi boyutları 
içinde Türk ekonomisi üzerinde ne kadar etkili ol
duğunu açıkça gösterebilecek durumdadır. 

Petrol fiyatlarındaki bu artış yanında, bir baş
ka etmen daha o yıldan itibaren Türk ekonomisi üze
rindeki etkisini giderek arttıran bir biçimde hissettir
miştir. Bu da, petrol fiyatıyla birlikte dünyada 
oluşan ekonomiık bunalım ve bu bunalım içinde sa
nayileşmiş ülkelerde görülen ekonomik durgun
luktur. Kendi ekonomilerini yeni petrol fiyatıyla 
birilikte oluşan koşullara uydurmak isteyen bu ülke
ler, bir yandan kendi üretfcükleri sanayi mallarınım 
fiyatlarını yükseltmek yoluna gitmişler; fakat aynı 
zamanda durum tüm açıklığıyla ortaya çıkıncaya 
kadar, kendi ithalatlarının kısıtlayıcı tedbirler de 
almak yoluna gitmişlerdir. 

Birinci tedbir; yani bu ülkelerim kemdi ürettik
leri malların fiyatlarını artırması, Türkiye gibi 
petrol yanında yatınım malları ve ara malları ithal 
etmek zorunda bulunan ülkeleri ayrıca olumsuz yön
de etkilemiştir. Bu ülkelerin kendi ithalâtlarını kıs
mak yoluna gitmeleri, yine Türkiye gibi ülkeleri 
olumsuz yönde etkileyen bir başika ortam yaratmış
tır. Bu nedenledir ki, onu izleyen yıllarda, 1974'ü 
izleyen yıllarda sanayileşmiş ülkelerin aldıkları ön
lemler nedeniyle Türkiye'niim bu ülkelere olan ihra
catında da gerilemeler görüyoruz. 
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Bu ülkelerin, bütün bunların dışında resesiyon 
(recession) nedenliyle ortaya çıkan işsizliği gözönün-
de tutarak dışarıdan işgücü alımını durdurmaları, 
bizim Ekonomimizi bütün bunların üstünde ayrıca 
ve önemli ölçüde etkileyen bir başka falktör olmuş
tur. 

İşte, bütün bunlar göz önünde tutulursa, yapı
lan bir araştırmaya göre şunu görüyoruz ki, 1973 
yılı sonunda başlayan petrol bunalımıyla birlikte pet
rol fiyatındaki artışlar ve onun oluşturduğu öteki 
etmenler Türik ekonomisi üzerinde 12 milyar dolara 
varan bir ek yük oluşturmuştur. 1977 yılı sonun
da işte Türkiye, kendi dışında oluşan hu ortamın 
beraberinde getirdiği ağır yükü taşımanın son nok
tasına gelmiş bulunuyordu. 

Şunu eklemek gerekir ki, bu durumda olan ül-
Ike yalnız Türkiye değildi. Gelişrne yolundaki ülke
lerden birçoğunun petrolden yoksun olduğunu bili
yoruz; fakat bu ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığı
mız zaman, onların birçoğunun bu yeni koşullara 
göre, yeni politikalar oluşturduğunu ve petrol yeri
ne başka kaynaklardan yararlanmak suretiyle ener
ji alanındaki ihtiyaçlarını karşılarken, yine artan 
ithalat ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ihracatlarını 
da artırmak yoluna gittiğini görüyoruz. Türkiye, 
1974'ü izleyen yıllarda, özellikle 1975 - 1976 ve 1977 
yıllarında bu yola gitmemiş, bunun yerline dış öde
meler alanında artan güçlüklerini, kendine göre o 
zaman oluşmuş bulunan koşullardan da yararlan
mak suretiyle kısa vadeli borçlanma yoluyla gider
meye çalışmıştır. 

İşte asıl bu yaklaşım, petrol fiyatlarındaki ar
tış ve onun oluşturduğu ekonomik bunalım içinde 
Türkiye'nin sorunu çözümlemek için bu yaklaşımı, 
Türkiye'yi ekonomik alanda bir çıkmaza götürmüş
tür. 

Biraz önce petrol ithalatıyla ilgili rakamları arz 
etmiştim. Bunun dış ödemeler dengesi içindeki ye
rini belirlemek üzere, sanıyorum ki, buna ithalat 
ve ihracatımızın o dönemdeki seyrini de eklemek ge
rekir. 

1973 yılında ihracatımız 1 milyar 317 milyon lira 
(idi. O yıldaki ithalâtımız ise, 2 milyar 086 milyon 
dolardı ve açık 700 milyon dolar civarında olup, o 
sırada ihracatımız ithalâtımızın % 63'ünü karşılaya
biliyordu. 1977 yılında, aradan geçen 4 yıl zarfın
da ihracatımızın ancaik 1 milyar 753 milyon dolara 
çıktığını görüyoruz. Bu rakam, bir yıl önceki ih
racattan % 10 daha da azdır. İthalâtımız ise, bir 
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taraftan petrol fiyatlarındaki artış ve onun yanında 
tüm olarak ithalâttaki artış nedeniyle 1977 yılında 
5 milyar 796 milyon dolara çıkmıştır. Dış ticaret 
açığımız, 1973 yılında 700 milyon dolar dolayında 
iken, 1977 yılında 4 milyar 43 milyon dolar olmuş
tur ve evvelce % 63 olan ihracatın, ithalatı karşıla
ma oranı 1977 yılında % 30'a düşmüştür. 

Artan ithalât ve giderek düşen ihracat sonucu 
aynı zamanda, biraz önce de arz ettiğim gibi, git
tikçe artan boyutlarda bir borçlanma o sırada ken
dini göstermektedir. Bunu da rakamlarla izleye
cek olursak, gördüğümüz tablo şudur: 

1974 yılında Türkiye'nin, yalnız 229 milyon 
dolar kısa vadeli borcu vardır. Bu raikam; 1975 yı
lında 1 milyar 388 milyon dolar, 1976'da 3 milyar 
342 milyon dolar, 1977 yılında ise, 6 milyar 10 
milyon dolar olmuştur. Önemli olan, onu ayrıca 
vurgulamak gerekir ki, Türkiye'nin o sırada, dün
ya piyasası buna çok elverişli olduğu halde, uzun 
vadeli borçlanma yerine, kısa vadeli borçlanma 
yoluna gitmiş olması. Bu nedenledir iki, 1974 yı
lında tüm dış borçlarımız içinde ıkısa vadeli borçla
rın oranı yalnız 7,3'ten ibaret iken, bunun 1977 
yılında % 54,6'ya yükseldiğini görüyoruz. Türki
ye'nin, gelişme yolunda bir ülke olarak dış kaynak 
transferine ihtiyacı vardı ve bu nedenle borçlanma
sını da olağan karşılamak gerekir; fakat bu borç
lanmanın 1975 - 1976 - 1977 yıllarında bu kadar 
büyük boyutlarda ve kısa vadeli olarak yapılmış 
olması, bir süre sonra beraberinde beklenen sonu
cu da getirmiş ve 1977 yılı sonunda Türkiye, zorun
lu ödemelerini ve bu arada geçmişte aldığı borçların 
anapara ve faizlerini zamanında ödememe duru
muyla karşı karşıya gelmiş ve bu da, dünya piya
salarından yeni krediler sağlamak olanağını tümüy
le ortadan kaldırmıştır. 

İşte 1977 yılı sonundaki ve 1978 yılı başında bu 
Hükümet işbasına geçtiği zaman karşı karşıya bu
lunduğu durum bu idi. Buna, ekonominin içe dö
nük yönüyle bazı noktalan da eklemek gerektir. 
Türkiye'nin ihracatının gidaretk azalmış olması m©-» 
densiz değildi. Çünkü, Türkiye'de tüketim devam
lı artmaya başlamıştı, yatırıma ayrılan kaynaklar, 
yani tasarruflar her yıl plan hedeflerinin gerisinde 
kalıyordu. Yine kamu harcamaları artanken, kamu 
gelirleri de planda öngörülen hedeflerin gerisindie 
kalıyor ve bütçeler her yıl giderek daha çolk açıklar 
veriyordu. Öyle ki, 1977 yılı sonunda, o Bütçe
nin 39 milyar lirayı bulan bir açıkla kapandığına 
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tanık olduk. Kamu İktisada Teşebbüsleri, aynı ne
denle devamlı işletme açığı veren kuruluşlar haline 
gelmişti ve bunlar bu haliyle kendi kaynak yarat
ma amacını bir tarafa bırakarak, bütçenin üzerine 
giderek daha ağırlaşan yükler oluşturmaya başla
mışlardı ve fiyatlar bütün bu nedenlerle giderek da
ha hızla bir artış temposuna girmiş oluyordu ve 1977 
yılı sonunda toptan eşya fiyatlarındaki artışın Çc 
36'ya ulaştığını görmüş olduk. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte bu koşullar altında işbaşına gelen Hükümeti

niz, ekonominin bu durumunda yapılacak ilk işi, 
bu koşulların daha kötüye gitmesini önlemekte gör
dü ve 1978 Mali Yılı Bütçesiyle birlikte ve onun 
yürürlüğe konulmasından sonra bu yönde bir dizi 
önlemler alarajk uygulamaya koydu. Bu önlemler 
tümüyle tüketimin (özellikle gösterişçi tüketim eği
liminin) önlenmesini, tasarrufların artırılmasını, 
kamu harcamalarında savurganlığın önlenmesini; ge
rek bütçe ve gerekse Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
açıkların kapatılarak, bunların Merkez Bankası kay
naklarına daha az başvurmalarının sağlanmasını ve 
nihayet ihracat ve öteki döviz gelirleri artırılarak öde
meler dengesinde gittikçe büyüyen açıkların kontrol 
altına alınmasını, bunu yaparken aynı zamanda 
ekonominin gerekli girdilerini karşılamak üzere el
verişli koşullar altında taze para sağlanmasını öngö
rüyordu. Bu amaçla uygulanan önlemleri sanıyo
rum ki, ayrı ayrı burada tekrara etmek suretiyle 
daha fazla zamanı alma,!: isabetli olmayacak. Yal
nız, banların uygulama sonuçlarını ki, bu sonuç
lar daha sonra ekonomiyi güçlendirme programı 
içinde veri olarak kabul edilmiştir, burada her 
halde belirtmekte yarar vardır. 

Tasarrufları artırmaktan söz ettim. Bu amaçla 
tasarruflara ödenen faiz oranları 3'enlden düzenlen
men yoluna gidilmiştir. Bunun sonucunu yıl içinde 
vadeli tasarruf mevduatının c/c 34 oranında artması 
biçiminde gördük. Bu oran, geçmiş yıllarca ger
çekleşen oranların çok üstündedir. 

Yine, tasarrufları artırırken, banka kredilerini 
üretken alanlara yöneltmek üzere bir s efektif kredi 
politikası öngörülmüştü. Buna göre, bir faiz - iade 
politikası ve faiz oranları arasında bir çeşitlendirme 
politikası ve uygulaması öngörülmüştür. Bunu da 
sonuçlaırını, yine bu tarihten itibaren, banka kaynak
larının daha çok üretken alanlara yönelmiş olması 
şeklinde gördüğümüzü söyleyebiliriz. 

Savurganlığı önleme ve kamu gelirlerini artırma 
yönündeki çalışmaları ise, beklenen hedeflerin vergi 

| kanunlarında öngörülen değişikliklerin tüm olarak 
gerçekleşmemesi nedeniyle ulaşılması mümkün ol
mamakla birlikte, bütçe açıklarının geçmıiş yıllara 
göre önemli ölçüde azalması şeklinde kendini gös-

| termiştir. 1977 Bütçesinin 39 milyarlık bir açıkla 
j kapanmış olduğunu biraz önce arz etmişim. 1978 

yılı Bütçesinde bunun 17 milyar liraya indiğini gör-
j dük. Buna karşılık Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

açıkları 1978 yılında da devam etti. Çünkü, bunların 
yapıları olduğu kadar yönetimleri de yeniden gözden 
geçirilmesi gereken bir noktaya ulaşmış bulunuyor
du. 

İhracatımızda f'/c 38 artış gerçekleşti. Böylece 
dış ticaret açığımızın önemli ölçüde azaldığını gör
dük. Çünkü, aynı zamanda ithalâtımızda da azalma 
olmuştu. 

J İşçi gelirlerinde ise, 1977!d:e gerçekleşen dü-
I zeyin sürdüğünü ve bir miktar artış olduğunu gör

dük. 

Tüıkiye, 1977 yılı sonunda, sanayide, kurulu ka-
i pasitenin ancak yarısını kullana bilmişti. 1978 yılında 

bu noktada, bu alanda büyük bir değişüklik olmadı. 
i Çürrkü, 1977 ayılında sanayinin girdilerini karşılamak 

için karşılaşılan güçlükler, o yıl içinde yeni bazı kredi 
olanakları sağlanmış olmasına rağmen, büyük öiçü-

J de devam etti. ödemeler dengesinin baskısı kendimi 
sürdürüyordu. Bu baskıyı gidermek için dış borçları-
mrzm ertelenmesiyle ilgili büyük bir opeerasyona 
başlanmıştı. Bu operasyon bir yönüyle sonuçlandı 
ve devletten devlete olan borçlarımızla, devlet ga
rantisi altındaki borçlarımız yeni bir ödeme prog-
rarmna bağlandı. Böylece Türkiye, 1 milyar 200 mil
yon dolan bulan bir Ödeme yükünden 1978 yılı için-

j de kurtulmuş ve bunu daha ileri yıllara aktarmış bu
lunuyordu. Keza aynı yıl içinde, yeni taze para bul
ma konusundaki çalışmalarda da ekonomimize nakit 
şeklinde ve p:~ogram kredisi şeklinde 700 milyon do
ları bulan bir kaynak sağlanmış bulunuyordu. Ayrı
ca, yine proje finansmanı şeklinde 1 milyar 300 mil
yon dolarlık bir kaynak da sağlanmıştı; faıkat bun
ların yeterli olmaması nedeniyle ve bu yüzden gir
dilerin tam olarak sağlanmaması nedeniyle sanayi-
mizdeki kapasite kullanımındaki düşüklüğün sürdü
ğünü ve bunun dışında ayrıca yatırımlar alanında 
1575, 1976, özellikle 1977 yıllarında başlamış olan 
durgunluğun da büyük ölçüde yine sürdüğünü görmek 
durumunda kaldık. 

Değerli arkadaşlarım; 
I İşte, 1979 yılma bu koşullar altında girenken, bir 
J yeni aşamaya da gelmiş bulunuyorduk. Bu aşama, 
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yeni Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazır
lanıp Meclislerimizce kabul edildikten sonra yürür
lüğe konulmasıyla gerçekleşmişti. Yenli kalkınma 
planı, buna dayanılarak hazırlanmış olan 1979 Mali 
Yılı Bütçesi, bu koşullar altında ekonomimize yeni 
bir düzenleme olanağını da beraberinde getirmiş 
bulunuyordu. Ekonomiyi güçlendirme programı, işte 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, buna uyularak 
hazırlanmış olan 1977 Yılı Programı ve 1979 Mali 
yılı Bütçesi dizisi içinde yer alan ve o çerçeve içinde 
öngörülen hedeflerin en etkin bir hiçimde gerçekleş
tirilmesi için alınması gerekli önlemleri özel bir çer
çeve içinde ortaya koyan bir programdır. 

Programın amaçları ve bu amaçları gerçelkleştiir-
mek için öngörülen araçlar, özellikle Sayın Gün-
doğan tarafından burada açık ve ayrıntılı biçimde 
ortaya konulmuş oldu. Bunları burada tekrar etme
den sanıyorum ki, şunu söylemekle yetinebiliriz : 

Program, 1979 yılı başlarında da etkisini sürdür
mekte bulunan döviz darboğazını aşmayı ve bunun 
etkisini en alt düzeye indirmeyi bir yönüyle amaçla-
mıaikfcadır. Yine, 1979 yılı içinde etkisini sürdüren 
enflasyonun hızının azaltılması Programın başka bir 
amacı olarak gözönünde tutulmuş ve ayrıca sanayide 
kapasite kullanımının yükseltilmesi, yurt içi tasar
rufların artırılması ve yatırımların yeni bir yakla
şımla ele alınarak, bunlardan başlanmış olanlara ön
celik vermek suretiyle bunların tamamlatılrnası yo
luna gidilmesi ve bütün bunların dinamik bir istikrar 
ortamı içinde gerçekleştirilmesi görüşü ile hazırlan
mış ve uygulamaya konulmuştur. 

Bu uygulamalarda tümüyle Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının ilkelerinin göz önünde tutulacağı 
ayrıca program içinde belirtilmiş bulunmaktadır. 
Uygulamada yürütülürken, ekonominin kendi dina
miğinden yararlanılacaktır. Kaynak harcama denge
si böylece oluşturulacak ve savurganlık, özellikle ön
lenmek yoluna gidilecektir. Ayrıca bütün bu uygu
lamalarda toplumsal adaktin gözönünde tutulması 
da ayrı bir amaç olarak uygulanmıştır. 

Parça parça açıklanarak uygulamaya konulan bu 
programin sanıyorum ki, çeşitli yönleri üzerinde ya
pılan eleştirilerde burada kısaca açıklığa kavuşturmak 
doğru olur. 

Programda tüketim alanında, özellikle «Gösterişçi 
tüketim» diye nitelediğimiz tüketim türünü caydırıcı 
önlemlerden söz edilmiştir. Bunu burada açıklarken, 
Sayın Erkmen «Tüketimin kısılması halkın refahını 
düşürmek demektir» diye bir noktaya değindi. Sa-
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nıyorum ki, bunu kendi içinde değerlendirirlken, tü
ketimle tasarruflar ve yatırımlar arasındaki iHşkiileri 
gözden uzak tutmamak gerekir. Türkiye gibi ülkeler, 
kuşkusuz halkın yaşam düzeyini iyileştirmeyi amaç
larken, onun yanında tasarrufları artırmayı ve bun
ları yatırıma dönüştürmeyi de her zaman özen gös
termek durumundadırlar. 

1973'de ülkemizde gayri safi milli hâsılanın % 
80'nin tüketime gittiğini biliyoruz. Onu izleyen yıl
larda (özellikle 1975 - 1976 yıllarında) bu oran gi
derek yükselmiş ve 1977 yılında elimizdeki rakam
lara göre % 84 olmuştur. Bu tüketimin artığım ve 
aynı zamanda yatırımlara ayrılan gayri safi milli 
hâsıla bölümünde azaldığını açıkça ortaya koymak
tır; fakat sanıyorum ki, 1977 yılında tüketim harca
malarının böyle artmış olmasına rağmen, halkımı
zın 1977 yılında, eski yıllardan daha müreffeh oldu
ğunu söylemek her halde isabetli olmayacaktır. 

Tasarrufun yetmemesi halinde, bunun dışarıdan 
kaynak aktarmak suretiyle ve borçlanmak suretiyle 
karşılanması olağandır. Bunu da Sayın Erkmen bu
radaki açıklamaları sırasında, 1975, 1976, 1977 yı
lında ve bu andaki gelişmeleri izah ederken, «Borç
lanmaların gereği ve gerekçesi tasarruf açığının gii-
derilmesidir» diye ortaya koydu. Buna ilk bakışta 
şunu söylemek gerekir ki, borçlanma olağan olmak
la birlikte (Türkiye koşulları içinde olan ülkelerde) 
önemli olan bu borçlanmanın biçimiyle ilgilidir ve 
bu şekilde transfer edilen kaynakların nasıl kulla-
nıldığıyla ilgilidir. Türkiye 1975'ten sonraki yılarda, 
başlangıçta da kısaca değindiğim gibi, ortam uzun 
vadeli borçlanmalara çok elverişli olmasına karşın, 
kısa vadeli borçlanma yoluna gitmiş ve «DÇM» diye 
adlandırdığımız, mali tarihimizde mutlaka ileride 
enine boyuna eleştirilecek olan bir siistem içinde, git
tikçe artan dış ödetmeler dengesi açlıklarını karşıla
mak yolunu tutmuştur. Bu yolun geçerli olmadığı 
ise, her şey bir yana sanıyorum ki, 1977 yılında öde
melerimizin bitme ve tükenme noktasına gelmiş ol
masıyla açıkça ortaya çıkmıştır. 

Yine Sayın Erkmen, ekonomiyi güçlendirme prog
ramında amaç olarak belfirlenmliş bulunan dışa ba
ğımlılığı azaltma ilkesi üzerinde dururken, «Cumhu
riyet Halk Partisi öteden beri hep çarpık ekonomi 
yapısından söz eder ve modelin yanlış oluşturulmuş 
olduğunu ileri sürer. Oysa bu bir gerçek değildir» 

* dedi ve bunu çeşitli örnöklerle açıklamak yoluna 
gitti. 

Biz bu noktada sanıyorum ki konuyu değerlen
dirirken, ekonomiler arasındaki karşılıklı bağımlılığı, 
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değil, bir dkonomidkı dış ekonomilere kendi gücü
nün dışında bağlanmış olmasını göz önünde tutmak 
zorundayız ve bu da Türk ekonomisinin ortaya koy
duğu örnekte çok açık bir şekilde kendimi göster
mektedir. Eğer bir eSkonominin tüm ihracattan sağ
ladığı gelir, yalnız bir malın ithalâtını karşılamaya 
ancak yetebiliyorsa, bu ekonomliniin dışa bağımlılığını, 
normal ekonomiler arasındaki ilişkiler çerçevesi için
de düşünmek ve değerlendirmek olanağı yoktur. 
Türk ekonomisi ne yazık ki, 1977 yılı sonunda böy
leydi ve daha önce de arz ettiğim gibi, o yıl tüm 
ihracat gelirimliz 1 milyar 753 milyon dolar iken 
aynı yıl, tüm ithalâtımız içinde önemli bir yer tu
tan yalnız petrol için ödediğimiz miktar ise, 1 mil
yar 400 milyon doları buluyordu. Petrol için geçerli 
olan bu gözlem, birçok öteki alanda da geçerlidir ve 
sanayimizin yalnız yatırım malı açısından değil, yal
nız yedek parça açısından değil, birçok ara malı 
açısından d)a ithalâta bağımlı olması, 1977 ve 1978 
yılında acı sonuçlarını açıklıkla tekrar ortaya koy
muştur ve bu nedenledir ki, döviz darlığı nedeniyle 
bu alanlardaki ithalatın gerçekleştirilememesi, sana
yideki kapasite kullanımının % 50 dolayına düşme
sine neden olmuştur. 

Sayın Erkmen, yine ekonomiyi güçlendirme prog
ramım eleştirirken kalkınma hızı üzerinde de durdu 
ve» geriye doğru bir değerlendirme yaparak, 1978 
yılında bu hızın sıfır olduğunu ifade etti. Sanıyorum 
M, bunu söylerken, her halde burada açıklıkla ifade 
etmiş oknamakla birlikte, daha çok net büyüme üze
rinde duruyordu ve nüfus artışı düşüldükten sonra 
gerçekleşen oranı ifade etmek istemişti. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Doğru, 
evet. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 1978 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü
nün yayınladığı rakamlaira göre, Türkiye'de büyüme 
hızı % 3,5 olmuştur. Bu gerçekten düşük bir hızdır. 
Geride bıraktığımız 15 yıl içinde çok kez Türkiye'nin 
% 7 oranında bir büyümeyi gerçekleştirdiğini düşü
necek olursak bunu böyle görmek durumundayız; 
fakat unutmamak gerekir ki, 1977 yılında da kalkın
ma hızı % 4 tü ve 1976 yılında c/c 7 iken, o yıl % 4'e 
düşmüş bulunuyordu. O halde bunu da, yani 1978 
yılı sonucunu da, o yılın kendi içinde değil, 1975, 
1976 ve 1977 yıllarının Türkiye'ye getirdiği noktada 
ve o ekonomiik koşullar içinde değerlendirmek gere
kin 

Yine, Ekonomiyi Güçlendirme Programını değer-
lertdirirken Sayın Erkmen, taban fiyatlarına da de

ğindi ve köylünün dünü arayacak durulma geldiğini, 
bir sefalet döneminin eşiğinde olduğunu ileri sürdü. 
Sanıyorum ki, burada da gerçeklere ters düşen bir 
beyan ve bir değerlendirmeyle karşı karşıyayız. Önü
müzdeki sayısal bilgiler, bunun böyle olmadığını açık
ça gösterecek niteliktedir. 1978 yılında köylümüzün 
ürettiği önemli ürünlerin hemen hepsinin taban fi
yatları önemli ölçülerde artırılmıştır ve bunun sonu
cunda 1977 yılında bu amaçla yapılan ödemeler top
lamı 49 milyar lira iken, 1978 yılında 67 milyar 600 
milyon liraya yükselmişitir. Sanıyorum ki, oransal ola
rak artışlar bunu daha açık bir şekilde ortaya koya
cak niteliktedir. 

Her halde Sayın Erkmen özellikle ilgilendiği için 
fındıktan başlamak doğru olur. 1976 yılında 14 lira 
50 kuruş olan fındık fiyatları, 1977'de 16 lira 50 ku
ruş olmuştu, 1978'de 21 lira 50 kuruş olarak tespit 
edilmiştir. 1976 - 1977 değişme oranı % 3,8'dir. 
1977 -. 1978 değişme oranı lise % 30,3Mr. Pamukta 
bu oran % 27, çekirdeksiz kuru üzümde % 45, tü
tünde •% 22, arpada % 42, ayçiçeğinde % 30, tiftik
te % 65, zeytinyağında % 30; 1978 yılındaki bu ar
tış oranlarına karşın, 1976 - 1977 artışları karşılaştı
rıldığı zaman bu oranların çoğunlukla tek rakamlı 
olarak kendimi gösterdiğini görüyoruz. O halde sanı
yorum ki, 1977 - 1978 karşılaştırması yapıldığı za
man, 1978 yılında Türk köylüsünün dünü arayacak 
duruma geldiğinden söz etmek ve sefalet döneminin 
eşiğinde olduğunu ileri sürmek her halde gerçeklere 
uygun bir beyan ve gözlem olmasa gerektir. 

Bunun yanında, işçi gelirlerinde de ve toplumun 
öteki kesimlerinin gelirlerinde de önemli sayılacak 
artışlar olduğunu biliyoruz. Bunlar da kamu görevîli-
leri ve işçi kesimi için ortalama c/c 60'ı bulmaktadır. 
Bu düzenlemeler yapılırken amaç, ekonominin den
gesini de gözönünde tutarak bu kesimlerde yer alan 
yurttaşların eline, aşağı yukarı eski düzeyde bir sa-
tınalma gücünün verilmesi olmuştur. 

Bu arada, görüşmeler esnasında Sayın Erkmen, 
IMF İle ilişkilerimize değinmişti. Aym konuya Sa
yın Gündoğan ve Sayın Baykara da çeşitli yönleriyle 
değindiler ve eleştiri konusu oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, burada da bir açıklığa varmamızda 

yarar vardır. Türkiye ile IMF arasındaki ilişkiler, za
man zaman kamuoyunda da çok tartışma konusu ol
muştur. Bu kuruluştan bir heyetin şu sırada Türki
ye'de bulunması nedeniyle, yine bu tartışmaların sür
düğünü görüyoruz. 
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Bildiğimiz gibi Türkiye, IMF'nin kuruluştan beri 
üyesi olan bir ülkedir. ikinci Dünya Savaşından he
men sonra 'kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu, dış 
ticaret ve ödemeler arasında sağlıklı bir gelişmeyi ve 
giderek serbest ödemelerin gerçekleştirilmesini amaç
lıyordu. Bu nedenle, aslında başlangıçta önemli bir 
görev yüklenmiş olan güçlü bir kuruluş olarak mey
dana çıkmıştı; fakat sonradan bu kuruluşun gücünün 
dalha da arttığına tanık olduk. Bugün bu nedenledir 
ki, Uluslararası Para Fonu, dünyada dış ödemeler ve 
mafli (ilişkiler arasında kendisinden daima çok söz edi
len bir kuruluş olarak görev yapmaktadır. 

Biz, «IMF'siz bir şeyiin olmayacağı» şeklindeki 
görüş ne kadar yanlış ise, IMF'ye karşı çıkmak içlin, 
IMF'yi görmezlikten gelmenin de yanlış olduğu ka
nısındayız. Önemli olan, bizim anlayışımıza göre, 
Uluslararası Para Fonuyla Türkiye arasındaki ilişki
leri Türfciye'nlin çıkarlarına uygun düşecek bir biçimde 
ve o doğrultuda geliştirmek ve sürdürmektir. Hükü
met olarak, işbaşına geldiğimiz anldain itibaren buna 
ayrı bir özen gösterdik. 

Sayın Baykara'nın da burada ifade ettiği gibi, 
o günkü koşullar içinde gerekli gördüğümüz önlemleri 
aldıktan sonra, Uluslararası Para Fonuna müracaat 
ederek, bir destek anlaşması imzaladık ve bu anlaş
ma çerçevesi içinde 450 milyon dolarlık bir ödeme 
kolaylığı sağladık. Bu anlaşrria, bugün de yürürlüğü
nü sürdürmektedir. Geçmişteki uygulamalarla karşı
laştırıldığı zaman ortaya çıkan özelliği, gerekli ön
lemlerin alınmış olmasından sonra bu anlaşmanın 
imzalanmasında kenldüni gösterir. 

Anlaşma çerçeveslinde öngörülen önlemler, aslın
da ekonomimizin o günkü koşullar içinde gerekli olan 
önlemlerdi ve bunların arasında bir devalüasyon da yer 
lalıyordu. 1975 - 1976 ve 1976 yılında uygulanan po
litikalar sonucunda, iç fiyatlarla dış fiyatlar arasın
da oluşan farklar ve devamlı biçimde artan dış öde
meler açığı ve bunun sonucunda rezervlerin tama
men tükenmiş olması, Türkiye'yi böyle bir noktaya 
zaten getirmişti ve tr zaman yapılan iş, btufüL duru
mu teşçiil etmekten ibaret kaldı. 

Sayın Baykara, devalüasyonun kendisinden bek
lenen yararı sağlamadığım burada ileri sürdü. Sanı
yorum ki, bu yarardan söz ederken, daha doğrusu bu 
değerlendirmeyi yaparken, Sayın Baykara'nın özel
ikle üzerinde durduğu nokta, bu devalüasyon ya
pılırken gerekli fonların elde hazır bulunmamasıyla 
ilgiliydi. Bu yönünün doğru olduğu söylenebilir; fa

kat devalüasyonla birlikte Türkiye'nin ihracatında/ 
önemli bir artış olduğunu da burada ayrıca eklemek 
gerekir. 

1978 yılı içinde ihracatımızda % 38 oranında bir 
artış olmuştur. Rakamlar izlendiği zaman, bu artışın 
1978 yılı Nisan ayından itibaren başladığı ve onu iz
leyen aylarda da artışım sürdürdüğü görülür. Mart: 
ayında devalüasyon yapılmıştı, Nisan ayından itiba
ren bu artışın başlaması her hialdie bir rastlantı so
nucu değildir. Devalüasyon bize, starım ürünlerimiz 
alanında dünya koşullarını daha elverişli hale getir
diği idin, o zamana kadar ihriaç olanağı bulunmayan 
tarım ürünleri bu şekilde ihraç olanağına kavuşmuş 
olduğu gibi, yine kapasite kullanımı düşük olmasına. 
rağmen, sanayi ürünlerimiz için de ihracat olanağı 
hâsıl olmuş ve böylece, hem tarım ürünlerinin, hem 
de sanayi ürünlerinin ihracatındaki artış, tümüyle ih
racatımızda yüzde 38'i bulan bir artışın gerçekleşme
sini hazırlamıtır. Bu artış, 1979 yılında dla sürmekte-
dit. 

Burada, Sayın Baykara'nın üzerinde durduğu bür 
başka noktaya da kısaca değinmek istiyorum. Sayın 
Baykara, eleştirilerini yaparken, «1979 bütçesinin eko
nomimizin içinde bulunduğu ortamlara uygun bir 
bütçe olmadığını, yani istikrarı sağlayacak yönde 
bir bütçe olmadığı gibi, yapıcı bir bütçe özelliğine de 
sahip bulunmadığını» ileri sürdü. 

Sanıyorum ki, bu noktayı değerlendirirken, büt
çenin ilk uygulama sonuçlarını göz önünde tuttuğu
muz zaman varacağımız sonuç, başka şeklide ken
disini gösterecektir. 1979 bütçesi, aslında ekonomli-
mizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bir istik
rar bütçesi olmak durumunidaydı ve o amaçla ha
zırlanmıştır. Yüce Seniato önünde müzakere edilirken, 
«1979 bütçesinin denk bir bütçe olarak hazırlandığını 
ve gerek gider rakamları, gerekse gelir rakamları 
samimi bir şekilde tahmin edilmiş olduğu içlin, uygu
lamada da denk bir bütçe olarak sonuçlanmasını bek
lediğimizi» açıkça ifade etmiştim. Şu sırada Mart 
ayının gelir rakamlarını elde etmiş bulunuyoruz. Bu 
rakamlar bize, 1979 yılının Miart ayı sonunda Dev
let gelirleri tahsilatında, bir yıl öncesine göre, yüzde 
66,2 oranında artış olduğunu ortaya koymuştur. Mart 
ayı tahsilatı, bildiiğniz gibii, Gelir Vergi'sdnin sonuç
larını ortaya koyması 'ba'kımından önem arz etmekte
dir. Ayrıca, Nisan ayı sonunda Kurumlar Vergisi ile 
ilgili rakamları da, kesin olmamakla beraber, topla
mış bulunuyoruz. Bu da, Kunımlar Vergisinde yüzde 
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100 dolayında bir artışın mevcut olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

İki büyük gelir kaynağındaki bu artış oranlan, 
(Ki, bütçede öngörülen oranların önemli derecede 
üstündedir) bizüm 1979 yılı bütçesinin denk bir bütçe 
olarak uygulamada da kendisini göstereceği konusun
daki tahminlerimizi güçlendirecek nitelik taşımakta
dır.; 

Burada, yine bu program çerçevesinde; yani 
«Ekonomiyi Güçlendirme Programı» çerçevesi içinde 
alınmış olan önlemlerden bazılarının sonuçlarım da 
değerlendirmek, sizlere arz etmek sanıyorum ki, ye
rinde olur. 

İhracatımızdaki artıştan söz etmliştim. Bu artış, 
bu yılın 'ilk üç ayında da sürmüştür ve ilk üç aydaki 
artış oranı da % 38'i bulmuştur. 

Mevduatta, tasarruflarda, tasarrufların artırılması, 
yine «.Ekonomiyi Güçlendirme Programı» içinde yer 
alan önemli hedeflerden biri idi. Bu nedenledir ki, 
geçen yıl yapılan yeni düzenlemeden sonra, bu yıl da 
tasarruf falizlerinin artırılması yoluna gidilmişti. Al
dığımız ilk bilgiler, tasarruflardaki artışın da yine sür
düğünü göstermektedir. 

İşçi dövizleri alanında ise, bu program çerçevesi 
ııçinde öngörülen uygulamalar sonucunda önemli ge
lişmeler olmuştur. Bu çerçeve içinde, işçi ve turist 
dövizi gelirlerine c/c 40 oranında bir prim ödenmesi-
ri'n öngörüldüğü bilinmektedir. Buna ek olarak, ilk 
ay için dolar başına 10 Kiralık, ikinci ay için de 5 li
ralık bir ek prim ödenmesi öngörülmüştür. Şimdi ilk 
bir aylık uygulama sonuçlarını elde etmiş bulunuyo
ruz. Bu bilgilere göre, ilk aydaki uygulama içinde 
işçi dövizleri gelirlerinde bir yıl öncesine göre 200 
milyon doların üzerinde bir artış olduğu görülmek
tedir. Bu artışın, aynı ölçüde olmamakla birlikte, ikin
ci ay uygulaması içinde de süreceğini tahmin ediyo
ruz. 

Eklemek gerekir ki, bu prim uygulaması, bera
berimde bütçeye bir ek yük de getirmektedir; fakat 
Türk ekonomisinin ödemeler dengesi alanında çok 
güç bir dönemde bulunduğu zamanda bu uygulama 
bize, Sayın Baykara'nın da biraz önce ifade ettikleri 
gibi, bir ölçüde nefes alma imkânını sağlamıştır. 

Bu arada kfira sorunundan söz edildi. Fiyat ar
tışları yanında, kiria sorununun da üzerinde durulma
sı gereken çok ciddi bir noktaya gelmiş olduğu göz 
önündedir. Bu konu da, bir yönüyle «Ekonomiyi Güç
lendirme Programı» içinde yer almış bulunmaktadır; 

çünkü bu program içinde ayrıca bir yeni yerleşme 
birimleri oluşturulması öngörülmüştür kü, bu, özeli 
İlkle kamunun elindeki arazi parçalarından yararlan
mak suretiyle büyük kentlerin yanında, yeni yerleş
me yerlerinin oluşturulması ve burada üretilecek ar
saların, toplumun buna ihtiyaç duyan kesimlerine el
verişli şartlarla verilmeğini ve burada da, yine genel
likle toplu biçimde konutlar yapılmasını öngörmek
tedir. Bu, konut sorununun tabii ki geleceğe dönük 
yönüdür; bugünle ilgili kira sorunları ise, Hükümetçe 
bir tasarı çerçevesi içinde ele alınmış ve Büyük Mil
let Meclisine sunulmuşsa da, ne yazık ki bu tasarı bu
güne kadar gerçekleşme noktasına gelmemiştir. 

Sayın İlhan, yine aynı konuda yaptığı eleştiriler 
arasında, Hükümetin almış olduğu önlemlerin yanlış 
olduğunu, bunun bazı sorunlara yanlış teşhis konul
masından ileri geldiğini, bu nedenle bunların beklenen 
sonucu vermeyeceğini ileri sürdü. Bu konuda şüphe
siz ki, Sayın İlhan'ın görüşüne saygı duymakla birilik
te, örneklerini vermedikleri için bu 'iddialarının ne de
receye kidar geçerli olduğunu ya da olmadığını açık
lamak olanağını bulmamış oluyoruz. 

Sayın İlhan, yine bu Hükümetin bu program çer
çevesi içindeki tutumunu eleştirirken, borçlanmada 
ölçünün kaçırıldığından ve âdeta uçan kuşa borçlan
mak yoluna gidildiğinden söz etti. Bunun da, her 
halde gözlem olarak ikinci bölümü doğrudur; Tür
kiye uçan kuşa borçlanma yoluna gitmiştir; ama bu
nun da bu Hükümet zamanında değil, bundan önceki 
Hükümet ve hükümetler zamanında olduğu hepimi
zin bildiği bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylece, söz alan ve bu genel görüşme vesile

siyle görüşlerini açıklayan sayın senatörlerin üzerin
de durdukları noktalar hakkındaki görüşümüzü açık
ladıktan sonra, izin verirseniz, bir başka noktaya da 
değinmek istiyorum. O da; bu Hükümetin iş başına 
geldiği tarihten bu yana ekonomik alanda yaptıkları 
yanında, yapmadıklarını da yansıtacak bir konuyla 
ilgilidir. Bu da, yine özellikle, Sayın Baykara'nın bu
rada yaptığı konuşmada önemini vurguladığı vergi 
konusudur.; 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ekonomiye yön veren politikalar içinde, hepi

nizin bildiği gibi, para - kredi polM'kası, dış ticaret 
ve ödemeler politikası yanında ve bunlardan daha et
kili bir politika aracı olarak, daima vergilerden söz 
e'dilir. Türkiye'nin 1975 yıllarından sonra oluşan ko-
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şulları içlinde bu politika, özellikle önemini artırmış 
bulunuyordu. Ne yazık ki, o yıllarda Türkiye'de 
vergi politikasını ekonomimizin değişen koşullarına 
göre yeriiden düzenlemek mümkün olmadığı gibi, on j 

dan sonra da Hükümetimizin bu alanda yaptığı giri
şim de bugüne kadar gerçekleşmedi. 

Değerli arkadaşlarımj 

Bir ülkede enflasyonun hızlandığı ve giderek boyuıt-
ılarının arlttığı bir dömemde, vergi politikası daha bü-
yiülk önıem, kazanır ve bunun kamuya sağlıklı kaynak 
sağlamak yanında, gelir dağılımını düzeHiici; vergi 
yükünü dalha adaletli bir biçiimde düz'eralelmidk yoluyla 
gelir dağılıimınm düzeltici fonksiyonu da, yiine ayrıca 
ibfi'r önem kazanır. 

'Ne yazılk ki, Türküye d e bugünkü vergi sisiteimi 
'siom yıllarida, güderek bu iki işlevini de yenine geitiiret-
ımıez duruma düşltlüğü halde, bunu göz önünde tuta
rak, Hükütoeitlimizim geçen yıl içimde hazırladığı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinle sunlduğu Vertgli ka-
ınunlarında değişikliği öngören tasarı, mulhaMeltlin bi
linen tutumu nedeniyle bugüne kadar ya'salaşırriairruş, 
yasalaşması bir yana, Millelt Meclisinde gö'rüşlüim'esi 
olanağı dahi hazırlamamamı şjtı. 

Bunun sanıyorum ki, ekonomik alandaki sonuçlar» 
yanında, toplumsal ve politik alandaki sonuçlan da 
diilkkatle üzierkıde durulmaya değer bir konu olmak
tadır. Böylece Türk Parlamlsnıtasu, 1979 yılından bu 
yana, hiç bir yengi kanunu, hemen ham en geçirme-
imelk surelliiyle, âdelta parlalmlenltolar tarıiminde kendinle 
özgü bir örn^k yar'altimı;şitır. Biz, bunu Tüıık Parlamein-' 
tosunun tümünden çoik, muhalefeltin tuftulmu ile ilgili 
bir konu olarak görüyoruz ve bu Hülklürnejin bu dö
nemde yaptıkları ve de yapmadıklarının muhasebesi 
yapılırken, bu konunun da, Hüküm ei tt en çek, muha
lefetin zimmeiline yazilacağına inanıyoruz. Çünkü, 
vergi kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılmamış 
olması, bir bakıma bugün Türkiye'min"" içinde bulun
duğu ekonomik güçlüklerin başlıca nedenlerimden biM 
oimuşftur. Başka bir biçimde ifalde etmdk gsreikkse, 
şunu açıklıkla söylelmek gerekir ki; eğer geçen yıl içlim
de biraz öncie arz efâiğ'üm nedenle, bu durum ortaya 
çilkmıalmış ve vergi kamulnlanmda öngörülen değişiklik 
gerçekleşmiş olls'alyidı, bütçemizin yapıısı bir başka bi
çimde olacağı gibi, bugün ciiddi sorunlarla karşı kar
şıya bulunduğumuzu bildliğOmiiz KİT'lerin durumları 
da bugünkünden çok faılklı olalbileodktli; falkali Hüiklü-
ımıeiîJin zamanında hazırlaldığı ve Tüijkii'ye Bü!yük Millet 

] Medlisine sunmuş olduğu bu talsarıyı; rmulhaiafeıt parliii-
lertimin bunların konuşulmasını devamlı şekilde önle
yen tutumu nedeniyle, geu '̂dklieşjtirimıek mümkün oi-
ımıamışjtır. 

'Değerli aılk adaşlarım; 

Sözlerimi. izin verirseniz şöyle tarriamlaımalk işiti
yorum: Tüakıiye, bulgun ekonomik alamda ciiddi sorun
larla karşı karşıyadır ve bu sorunlar 1979 Maıİİ Yılı 
IR'ülCçiesünıi takdim ederken de Yüde Senatoya arz 
•elttıiğiim gibi, bir yömü ile enflasyonun kontrol altına 
alınması, öteki yönü ile de döviz darboğazının aşıl
ması ile ilgili bulunlrmalktaldır. Bu sorunlar 1978 yılın
da, ya da 1979 yılında ortaya ç>krrmş sorunlar değildir. 
IBunlar, 1973 yılımdan sonra dünyada oluşan yem; elkıo-
nomlik ortaim içimde, Türlkiye'nlin bunu izleyerek, ge-
rdkl'i ömlem'ieri zamanımda almalmış ollmalsıı ve sorun
larım bkOk|mldsıi sonucunda oluşmuş sorumlardır. 

1978 yılı, bu sorunlar nedenliyle Türkiye'de olu
şan oritamım dalha kötüye gidişimi! ö'nleyacefk yö-nldls 
'önlemler alınirmasına sahne olmuşu. Bu yıl, bültçe ile 
ibirlikte ve hemen omdan sonra yürürlüğe konulan 
«Ekonomiyi Güçlenldkimıe Programı» aynı doğrucu
da yeni önlemler geUirmelklied'ir ve Dördüncü Beş Yıl-
hik Kallkınlma Planı ile yillık programdan kaymakla
man bu önlelml'er, dkomcırnirmizim kemdi dlnamizlrrılimi 
değerlemdirmeîk suretiyle bir yandan üretîkriin arttırıl
masını, kamu maliye&inim ve KİT'lerin daha sağlıklı 
'bir bünyeye kavuşturu'imasmı, dışsatım gelirlerimin 
artırılmasını ve öteki döviz, gelirlerimin aıltırılrmaisı 
suretiyle, bir yandan fiyalt artışlarının normal sayıla
bilecek bir düzieye imdiıCrnieisini, öte yandan da dövizi 
darboğazınım etikllerjimim azaltılmasını ömgccmsklce-
dir. 

Hükümet, bu Programı samimiyetle ^ortaya koy
muştur; gerçelkleiii olduğu gibi kabul etmek sureltiyie 
ıcriHeimlertimi seçmiş Ve uygularma'ya koymuştur ve uy
gulamaları da yimie aynı açıklık içimde sürdürmek 
yoluma gidecektir. Umuyoruz ki, bu uygulamalar 
!biai-ekfonloimilk alamda karşı 'karşıya bul umduğumuz 
güçlülklei'in kısa sayılabilecek bir zamamda aşılmasını 
sağlayacak bir oritamı beraberimde getiirecelktir. 

Bu anlayış içimde Yüce Senatoya saygılarımı su
nuyor ve görüşlerini açıklayan ar|kadaşlarıimıza ay
rıca teşekkürlerimi ifade ediyorum, sağ olunuz, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Balkan. Baş
kaca söz islteyen sayın üye?.. 

— 635 — 
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[HAYRETTİN ERKiMEN (Giresun) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Sayın Erlklmen, Graıp adına mı şah
sımız aldına mı?.. 
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HAYRETTİN ERKİMEN (Giresun) — Grup aldı

na Saıyın Başikian. 

BAŞKAN — Bıir dalkıüka Sayın Eılklmen, 

IV. — BA,ŞKANLDX DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

8. •— Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı- l 'bugün süresi bitecek bir kamuln tökJiiıfâ. var, onun da 
nın, görüşme süresi bu \gün bitecek olan «Dilaver 
Göçemen (Göçmen)'in [Özel Affı Hakkında Kanun 
teklifi» rân önceik *ve ivedilikle görüşülmesi için, ça
lışmalara saat 19.00'dan sonra da devam edilmesine 
dair tezkeresi. 

(BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim, 

Cumjhuriyeit Senatosu Başkanlığına 
iL 921 Sıra Sayısı ile Gündemde yer alan Dilaver 

Göçmen'in öziel affı halikında kanun takîCif'inlin, Cuım-
hıuıliyet Senatosu Genel Kurulumda görüşülme sü
resi 15 Ma'yjis 1979 taırüitıirUde sona ermektedir. 

>10 Mayıs 1979 tarihli önergemizle bu dudumun 
göz önlün/de bulunduırıulmaisı sureciyle, sözü edlilen 
Ikanun tefcifiinlin gümdemdelkli bütün işlere talkdOmen 
vte görüşülmesi bitinceye kaidar, öncelikle görüfşül-
ımıöstini arz ve ttdklif ötlmliş ildik. 

2. Gutahuıfiyföt Senatosu Giresun Üyesi Hay-
netlöin Brlkmien ve arkadaşlarımın «Ekonomiyi Güç
lendirme Programı» üzerimdeki Genel Görüşme is-
Itemi üzeıline başlayan genel görüşme devam ermek
tedir. 

Öneri ı 
a) İkinci maddede sözü edilen genel görüşmeye, 

gerelkjtiğiinlde ve biltinceye kadar, saalt 19,00'dan sonra 
da devam olunması, 

Ib) Genel görüşmedin bitiminden sonra da, bi
lindi maddede sözü edilen kanun teklifimin, Gün-
d'emldeiki bütün işlere talkldJmıen ve görüşülmesi bitin
ceye kadar, öncelülkle görüşülmesini öner'kCm. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 

IRomiÜsyonu Başkanı 
Zihni Beltil 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; 
'Dinlediğinliz önergede ilki husus mievcüt. Biri; gö-

rüşjülm!elk|tie olan genel görüşmeniiın, bugün saat 19,00' 
dan sonra da bitinceye kadar devamı istenmdkiteJdir. 
Devam edeoelk, bölümıme yolk. 

ıllkinioi kilsimi; Genel görüşme biilltiklten sonra, 
Bugün saalt 24,C|Q'e kadar çalışma süremiz vardır) 

Gündemle alınıp (Ki, Gündemdedir) öncelik ve ive-
•dilük'jla görüşülmesi •teMifi vardır. Onun da görüşül* 
mesi isitenimldkltedir. 

ıBu itüibaılla... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaademizle 

Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuızal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Gündem devam ediyor; genel görüşme, daha ön

ce de, «•Bölünür mü, bölünmez mü?» münakaşaları 
ıburada oldu. 

'BAŞKAN — Görüşmeyi bölünüyoruz, yanlış an
laşılmasın. Devfam ediyoruz gemel görüşmeye. Hiç 
bölmeden görüşmelere devam edeceğiz. Saat 21,00te, 
22,C|Q'ye kadar da olsa genfel görüşmeyi sürdüreceğiz. 
O bifdtilkıten sonra da, saat 24,GQ'e kadar süremfiz var 
bugün, «Belirtilen af yasasını görüşebilmemin imkâ
nını bulalım.» diyor önenge. Duruim öyledir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Peki Sayın Baş
kan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (tstanibul) — Sayın Baş
kan, 

Bunun daha kolay bir yolu yok mu?.. «Genel 
görüşmeye devam edel'im» demiyor ki Sayın Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanı. «Şu kanun 
çıksın» diyor. 

'BAŞKAN — Hayır, öyle demiyor efendim; biraz 
evvel benim dediğim gibi diyor. Önerge okundu Sa
yın Günıdoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İsltanbul) — Biz öyle 
yapalım. 

BAŞKAN — Nasıl efendim, nasıl?.. Bölelim mi 
diyorsunuz genel görüşmeyi?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne olur 
>ef emdim?. • 

BAŞKAN — Öyle değil teklif efendim. Ne ola
cağı var mı Sayın Gündoğan?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olabilir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Varsa tekliflimiz oylarım. Şimdilik 
bu önerge üzerinde konuşuyorum efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstenibul) — ŞLmıdli biz, 
bu kanunu ele alalıım diyoruz. 

(BAŞKAN — Böyle bir töklif ydk elimıde efen-
dıim. Telklif, bunun d'avaımınıa ailttir. NiçOn. başlka tür
lü tartışıma >aç iyonsunuz Sayın Günldoğan?.. 

F İKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beniilmlka de 
bir tdkflüf. 

IBAŞKAN — Yazın verin, onu da elsşHürellim efe'n-

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

'BAŞKAN — Buiyıuüuın Sayım Eıflcimien. 

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

Siyaset edebiyatımıza, «Ekonomiyi Güçlendirme 
Programı» adı ile kaydedilen tedbirler sıralamasının 
muhterem heyetinizden... 

BAŞKAN — Sayın Erkmen, izin verirseniz kısa
ca bir şeyi ifade edeyim. 

Sayın üyeler; 
Dinleyiciler içerisinde ve görevliler içerisinde di

ğer yasalar için bekleyenler var. Ancak, şu görüştük
lerimiz üzerinde bugün akşam gece 24.00'e kadar gö
rüşme vardır. Diğer görevliler gidebilirler efendim. 

Çok teşekkür ederim. 
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Tedbirler sıralamasının değerlendiril
mesini ve uygulamadan beklenebilecek neticelerin 
aydınlanmasını temin maksadıyla sunduğumuz öner
ge üzerinde bir kaç celsedir görüşüyoruz. Fakat 
üzüntüyle tespit etmek mecburiyetindeyim ki, görüş
meler gerek Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü, 
gerek Sayın Bakan tarafından yapılan konuşmalarla, 
bu tedbirlerin çok ötesine taşındı ve tedbirlerden ne
ler beklendiğinin ve neler elde edildiğinin, edilebile
ceğininT aydınlanması mümkün ulmadı. Tedbirler ve
sile yapıldı, ekonomimizin geçmişteki yapısı eleştiril
di ve bugünkü ekonomik sıkıntıların kaynaklarının 
geçmişe ait olduğu iddia olundu, sorumluluğun dün
kü iktidara, bugünkü muhalefete ait olduğu söylen
di; ama bu tedbirlerden ne beklendiği, ne elde edile
bileceği, esefle tespit etmek mecburiyetindeyim ki, 
açıklığa kavuşturulmadı. 

Bunu bilhassa ben, Sayın Bakandan beklerdim. 
Sayın Gündoğan, daha çok işin siyasi edebiyatını 

ıd&m. Bien simidi bunu oyluyorum Sayın Gündoğan. 
bunları zamanınida arkadaşlarla konuşurken düşü'n-
s'dyldljriiız çolk daha rahat ofluridu. 

Ön!er(geniin her iki rnalddesinii birilikte oylarımıza 
sunuyorum. Kabul efdenler... Kabul eSmöyenler... 
Önerge kabul edilim'işitiir- Genel görüşme saat 24X(0'e 
(kadar deVaim edsddktlir. Bu süre içlimde bi'tanse, hu-' 
gün süneisli biten kamun tdkfJJfü de g!örtülş'üllödetkitir. 

I yaptılar; ama Sayın Bakan teknik bir organı temsil 
eden bir Hükümet üyesidir, sorumlu bir kişidir. 
Onun daha aydınlatıcı ve Yüce Meclisi daha doyu
rucu bir konuşma yapmasını beklerdim. 

Bunu söylerken, Sayın Gündoğan'dan daha do
yurucu bir konuşma yapmasını beklemiyordum de
mek istemiyorum. O, kendince doyurucu konuşma
sını yapmıştır. O, benim konuşmamı beğenmedi; ta
bii mecbur değil beğenmeye. Ben de onunkini be
ğenmedim, ben de mecbur değilim beğenmeye. O, 
benim konuşmamı demagojik buldu, yüzeysel buldu, 
«Sultani tembellik mahsulü» saydı, bir sürü iddia 
koydu ortaya ve buraya yığınla gazeteyle çıktı; ne 
denli bir hazırlık Meclisin huzuruna, Yüce Heyetin 
huzuruna çıktığını ispatlamaya çalıştı; ama beyanla-

I rı ile hiç bir şey ispatlayamadı. Çünkü, beyanlarında 
bu hazırlıkların mevcudiyetine delalet edecek bir kı
rıntı dahi ben, bütün dikkatime rağmen bulamadım. 

j Buyurdular ki, «Ben bir aydan beri çalışıyorum...» 
Elbette Yüce Heyetin önüne hazırlıksız çıkmak kim
senin haddi değil, hakkı da değil. Asgariden kendisi
ne saygısı olan kişi hazırlanarak gelir. Bu aynı za-

I manda Yüce Heyete olan saygının da gereğidir. Bir 
I aydan beri hazırlanmışlar; beni de hazırlanmamış ol

makla itham ettiler. Onu nereden bilebildiler, bilemi-
J yorum? Ben de kendileri gibi yığınla gazete kitap 

getirseydim buraya acaba ispatlayabilir miydim? 
i Onu da bilemiyorum; ama her halde zabıtlara geçen 
i beyanlardan hangi sözcünün _ hazırlıklı, hangi sözcü-
I nün hazırlıksız buraya çıkmış olduğu, tarafsız oku-
I yucularca tespit edilecektir. Ben bunun üzerinde fazla 

durmuyorum. 
I Evet, bir ay hazırlanmışlar. Ben de belki o kadar 

hazırlandım; ama benim bir de otuz sene arkasında 
bunun mesleki hazırlığım var. Onların üzerine bina 
ederek huzurunuza geldim ve mevzuu taşırmamaya 
büyük dikkat sarf ettim. Arasıra siyasi salçalama, 
ara sıra siyasi renklendirme yapmışsam, bu da tabii 

V. — (GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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hem bu kürsünün gereğine ve geleneğine uygun bir 
harekettir, hem de siyaset adamı olmamızın icapla
rından sayılmak gerekir. 

Onun ötesinde beyanlarım benim, geri kalmış bir 
ekonominin özelliklerini tespitle başladı. Geri kalmış 
bir ekonomiden, gelişmekte olan bir ekonomi düze
nine geçmiş olduğumuzu ifade etmeye çalıştım. Bu
nun sıkıntılarının ne olabileceğini ifade etmeye çalış
tım. O sıkıntıları geçiyoruz, geçirdik, beraber geçir
dik; bunlar zaman zaman artabilir, o artışların se
bebi hükümetlerin hataya düşmeleridir dedim ve bu
gün artmışsa bu sıkıntılar, bugünkü Hükümetin ha
talarının, geçmişteki Hükümetin hatalarından daha 
fazla olduğu içindir dedim. Ondan sonra, «6 kural, 
6 amaç, 9 araç» diye sıralanan, böyle slogan tipinde 
bir sıralamayla programın nelerden ibaret olduğunu, 
neleri kapsadığını, neleri içerdiğini, neleri getirebile
ceğini, neleri getiremeyeceğini teknik olarak tartış
maya çalıştım. Teknik olarak görüşlerimi ortaya koy
dum ve bunun ötesinde de hiç kimseye ta'an etme
dim. Ne 30 sene öne gittim, ne 30 sene geri gittim, 
ne sınıfları birbirine karşı karşıya getirme edebiya
tına iltifat ettim, ne de ekonominin çarpıklığından 
sorumlu aramak yoluna gittim. 

Bunlar, bu mevzuun belki dolaylı olarak içine 
sokulabilecek; fakat demagojik biçime veya dema
gojik üsluba iltifat etmeden bu mevzua sokulamaya
cak hususlardır. Onun için gene de, o demagojik 
üsluba itibar eden arkadaşıma imtisal etmeden, mev
zuun içinde, Sayın Bakanın beyanlarından tespit 
edebildiğim hususları kendi görüşümüze göre cevap
lamaya, bazen açıklamaya gayret edeceğim. 

Sayın Bakan sözlerine başlarlarken buyurdular ki, 
«Şubat ayında yapılan Bütçe konuşmalarından farklı 
değildi buradaki konuşmalar...»' Bu doğru; Gündoğan 
için doğru. Çünkü, ben burada, şubat ayında Bütçe 
konuşmalarında sözü edilen mevzuların hiç birisine 
dokunmadım. Ne dünya ekonomisinden bahsettim, ne 
Türkiye'nin genel dengesinden bahsettim, ne bütçe
nin denkliğinden bahsettim, ne geçmişteki dengesiz
liklerden söz ettim, ne ücret politikasını, ne vergi po
litikasını, hiç birisini buruları getirmedıim buraya. 
Ben sadece programın sınırları içinde konuştum; ama 
bunu arkadaşı için söylüyorsa diyeceğim yok, kendi 
aralarındaki meseledir, ben de bu noktada kendileri
ne katılırım. Hakikaten şubat ayında Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına yapılan bütçe konuşması
nın daha hazırlıksız ve daha yüzeysel bir örneğini gör
dük; Sayın Gündoğan'ın konuşmasında burada. 

Sayın Bakan, üslûbumu beğenmemişler. Olabilir 
tabii. Takdirîeridir, hiç bir diyeceğ'im yok. Ben ken-
dilerin'in üslûbunu beğeniyor muyum, beğenmiyor 
muyum? Onu da söylemeye gerek yok. 

Nedenmiş üslûbumun beğenilmemesi? Hükümet 
ve Hükümet Başkanı hakkında ironik tavır takınmı
şım. Bu bir üslup meselesidir, değerlendirme işidir. 
Benini söylediğim, sizin çok saygın bir tavırla müna
sebette bulunduğunuz kişi için size ironik görünebi
lir; ama ben hiç kimseyle istihza niyetlinde değilim. 
Gerçekleri ortaya koymaya, nihayet tutumunun, baş
ka bir şairin iki beyitiyle ifade edilmesini'n yeninde 
olacağı gibi bir espriyle işi bitirmek 'istedim. Yoksa, 
hiç kimseyi ne istihza etmek istedim, ne de aklımdan 
geçer istihza etmek, «ironi» bu kürsüde pek kolay 
kullanılacak bir unsur değildir ve kullanılırsa da ayıp 
da değildir, bunu da söyleyeyim. 

Sonra, Sayın Bakan benim rakam kullanmamama 
parmak bastılar. Rakam çok... Şimdi ben getirdim 
bir kaç tane. Gündoğan'a imtisal olsun diye değil; 
ama getirdim. Devlet İstatistik Enstitüsünün rakam
ları var, burada, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dai
resinin rakamları var, burada OECD'nin rakamları 
var, burada İş Bankası bülteninden alınan rakamlar 
var, burada İstanbul Ticaret Odasının rakamları var 
ve burada (Kızmayın sakın) ateş püskürdüğünüz 
TÜSİAD'rn rakamları var. Dün dostunuz, dün destek
çiniz olan, bugün tenkilde tevessül ettiği için karşısı
na geçip ateş püskürdüğünüz TÜSİAD'dan da esinlen
meye, onun rakamlarından da yararlanmaya çalıştım. 

Sayın Bakan mademki rakam istediler, vereyim 
birkaç tane. Madem istediler; eski dostumdur, arka
daşımdır, kıramam. bazı rakamlar vereyim kendile
rine. 

Efendim, evvela şu hususta birkaç rakam 
vereyim : «Bu ekonomi çarpıktır, bu ekonomi 
yıkıktır, bu ekonomi bozuktur, bu ekonomi dışa 
bağımlıdır» iddialarına karşı, bu ekonominin son 
beş yıllık plan dönemine ait birkaç temel un
surunu ortaya koyayım. Geçmişiyle mukayese 
edilip ekonominin nereden nereye gelmiş ol
duğunu belirtmek bakımından yararlı olacağı 
düşüncesiyle sadece önemli gördüğüm bazı rakamlara 
temas ederek ekonomiyi tanımlayamaya çalışacağım. 

Bu ekonominin Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemin
de gayri safi hâsıla artış hızı c/c 6,7; yairi c/r 7'ye ya
kındır. Yani, bu ekonomi bir dönem öncesine nazaran 
c/c 6.7 nispetinde büyüyerek geîmişiür. Bu ekonomi
nin gayri safi milli hâsılası içinde sanayiin payı 



C. Senatosu B : 64 15 . 5 . 1979 O : 1 
c/c 20'ye yükselebilmiştir. Nerelerden geldiğimizi, sa
nayinin nerelerde olduğunu, % 2lerden % 3Terden 
</c 20'lere yükseldiğimizi tespit etmek için söylüyo-
aım. 

Bu ekonomide tarım sektörü, üretim teknolojisi 
bakımından ilerleme kaydetmiştir, bu ekonomide 
ilerleme hâsıl olmuştur tarım teknolojisi alanında. 
Mesela, kimyevi gübre kullanmada bir önceki döne
me nazaran hek'tar başına 34 kilodan 57 kilograma 
yükseMlebiîmiş/tir. Traktör sayısı 135 binden 340 
bina yükselmiştir. Ekonominin yapısına taalluk ettiği 
için bu rakamları bilhassa yapısının çarpıklığına ve 
çürüklüğüne işaret eden arkadaşlarımın bilgilerine 
sunmak istiyorum. 

Traktörle üslenen arazi büyüklüğü 10 milyon hek
tardan 25 milyonu aşkın bir miktara yükselmiştir; 
yani 2,5 kat yükselmiştir. Sulama alanı % 22'lerden 
% 28-29'lara yükselmiştir. Yatırım harcamaları, sa
bit sermaye harcamaları, bütün bunları teker teker 
rakam olarak vermek mümkün. Fakat, günün bu sa
atinde arkadaşlarımı daha fazla yormamak ve bir 
şakayı da arkadaşlarımın sabrını suiistimal etmek 
suretiyle uzatmamak için bunu, bu bahsi burada ka
patıyorum. 

Başka rakam verebilirim. Mesela, şimdi Sayın 
Maliye Bakanı da söyledi, Ticaret Bakanı da sık sık 
söylüyor, bu kürsüden de söyledi, Başbakan da 
zaman zaman söylüyor; «İhracatımız arttı» diyor, 
«İhracat gelirlerimiz artmıştır» diyorlar. Bu, bütçe 
görüşmeleri sırasında burada tartışıldı; «İhracat ge
lirlerimiz artmıştır» derken, devalüasyonu hesaba 
katmadan konuşmanın ihtiyatsızlık olduğunu o za
man da ifade ettim, 1978 yılı için devalüasyonun 
etkisini hesaba katmadan konuşmanın ihtiyatsızlık 
olduğunu söyledim. Devalüasyonu yok farz ederek 
ihracat gelirlerinin arttığını iddia etmek mümkün de
ğildir. Zaten devalüasyon yapıldığına göre anormal 
olan artmamasıydı. İhracat gelirlerini artıran Hükü
metin gayreti değil, devalüasyonun hüneridir, deva
lüasyonun etkisidir. Satılabilirlik kazanmıştır bazı 
eldeki mallar, «Bir önceki Hükümet satamadı» dedik
leri mallar fiyat yönünden satılabilirlik kazanmış ve 
satılmıştır, bu suretle ihracat bir miktar artmıştır. 
Ama, neden söylemezler, bu artışın yamnda 1978 
ihracat programına ulaşabilmişler midir? 1978 için 
çizdikleri, tespit ettikleri programa ulaşabilmiş mi
dir? Hayır, % 12 gerisinde kalınmıştır. Devalüasyo
na rağmen tespit edilen hedefin '% 12 gerisinde ka
lınmıştır. Buna değinmek yok, sadece devalüasyonla 

sağlanan 300 milyon dolarlık bir ihracat artışından 
öğünme var. Bunu mantıklı kabul etmek ve bu dav
ranışı yerinde saymak mümkün değildir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — İyi bir rakam, % 12. 
AP GRUBU ADİNA HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Ben işaret ediyorum. Azı çoğu dinle
yenler takdir eder. Zatıâlinizin takdirince önemli gö
rülmüyor. Bence önemlidir. Devalüasyon olmasaydı 
belki daha az önemli olurdu; ama % 12 yine dövize 
muhtaç bir ekonomi tablosu için de önemli bir eksik
tir. Özellikle «İhracatı artıracağız» diyen bir Hükü
metin programına neden ulaşamamış olduğunu dü
şündürücü bir netice olduğu için de önemlidir. «İh
racatı artıracağım» diyor; fakat tespit ettiği progra
ma ulaşamıyor. Öbür taraftan bir miktar elde mev
cut stoku satmaktan ihracatın arttığını iddia edebili
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İhracat durup dururken artmaz. İhracat üretim

le artar. İhracat malların fiyat ve kalite bakımından 
rekabet gücünün yükseltilmesiyle artar, ihracat yeni 
pazarlara ulaşmakla artar. Bugün dünya ekonomisi 
bir pazar mücadelesi sahasıdır. Bugün dünya ekono
misi yahut başka adı ile piyasa ekonomisi, pazar eko-
nomisidir. Pazarlar kapışılmakta, paylaşılmakta, tar
tışılmakta ve pazarlarda tutunulmaya çalışılmakta
dır. Bütün güçler buna dönüktür. Biz bunu bir ta
rafa bırakıp, mallarımızın üretimini, üretebileceğimiz, 
satabileceğimiz malların miktarını artırmayı düşün
meden veya artırma tedbirlerini almadan, ihracatımı
zın geçmiş yıldan devir edilen miktarla artmış olma
sını bir başarı sayıyoruz ve kendimizi aldatıyoruz. 
Buna, Hükümetin de kendisini aldatmaya hakkı yok, 
ihtiyacı da yok. Gerçekleri herkes görüyor çünkü... 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — 1977'de azaldığını düşünmek zorunda
yız her halde. 

AP GRUBU ADİNA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet, 1977 yılında azalmasının nede
nini de yine fiyat bakımından satılabilirliğini kaybet
miş olmasında görmek lazım. Bütçe Komisyonunda 
söyledim; eğer, sizden önceki Hükümet para ameliye
sini 1977 yılının Eylül ayında başarabilseydi, bu mal
lar size kalmayacaktı. Bu malları satacaklardı, ra
hatlıkla satacaklardı ve siz de öğünmek fırsatını bu
lamayacaktınız; ama yapamadı. Kendi aralarında 
mutabık kalamadılar. Siz geldiniz yaptınız. Siz de 
yanlış yaptınız. Siz de bu devalüasyonu yaptınız. 
Tekrar bu mevzua dönmeyeceğim, o mevzua Sayın 
arkadaşım Baykara da değindi. 
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Türk tarihinin, mali tarihinin, ekonomi tarihinin I 
en başarısız devalüasyonunu yaptınız. Perpetuel, de- ı 
vamlı bir devalüasyon serisi içinde yuvarlanıp gidi
yorsunuz; nerede duracağınız da belli değildir. On- I 
lar yapamadılar, siz kötüsünü yaptınız. Ve en kötü
sünü yaptınız. Kusura bakmayın gerçekleri burada 
dile getirmek görevimizdir. 

Evet, başka rakam istiyorsanız onu da verebili
rim. 

«Dış ticaret açığımız azalmıştır» dediniz. Kendi
niz de itiraf ettiniz ya sonra, bunu ithalatın kısılma
sına büyük ölçüde borçlu olduğunuzu. 

Dış ticaret dengesinin sağlanması dış ticaret açı
ğının küçülmesi şüphesiz memnuniyet verici bir şey
dir; ama ithalatın kısılması, mal darlığının ağırlaştı
rılması pahasına eğer bunu başarırsanız ben bunu 
başarı saymam, kimse de bunu başarı saymaz. Tür
kiye'nin dış ticaret dengesini dışarıdan daha az mal 
almak suretiyle yanı, ihtiyacın altında mal almak 
suretiyle ve memleketin içinde üretimi balta
layan, tüketimi kısıtlayan, vatandaşı yokluklar içine 
sürükleyen bir yoldan eğer dış ticaret açığını kapat-
mışsanız, bunu başarı saymak mümkün değildir. Va
tandaşın ıstırabı ve üretimin gerilemesi pahasına sağ
lanmış olan bu netice aksine bir başarı değil, tam bir 
başarısızlıktır. Ekonomiye yanlış bir yön verme ta
sarrufudur. 

Evet, başka rakamlar verebilirim. Mesela fiyat
lar içjn vereyim başka rakam; rakam istiyorsunuz 
mademki : Yoksa niyetlim yoktu bunları vermeye. 

İstanbul işçJi geçinme endeksi rakamlarını söylü
yorum ve kaynağını da veriyorum, «İstanbul Ticaret 
Odası Araştırmaları». 

1978 Ocak ayına nazaran İstanbul'da geçim 1979 
Ocak ayında c/c 76 ağırlaşmıştır. Geçim endeksi c/c 

16 oranında yükselmiştir; yani İstanbul'lu vatandaş 
geçen seneye nazaran c/c 76 oranında daha fazla b.'r j 
geçim sıkıntısı içindedir ve geçim baskısı akındadır. 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Gelirindeki artış?.. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Gelirindeki artışı; kimin gelirinde ne I 
artış olduğunu tespit etmek mümkün değil, ama ki
min gelirinde ne artış vardır, işçilerin gelirlerinde 
belki sektör sek'tör, işyeri, işyeri, işkolu işkolu top- I 
1 us özleşmelere bakılarak o gelir artışları araştırılabi
lir; ama hiç birisinde % 76'lı'k bir artışın olmadığını 
görürüz. Umumi vatandaş gelirlerindeki artış; peki ı 
işsizleri ne yapacağız Sayın Müezzinoğlu? | 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Miras... 
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Ne yapacağız yani? İşsiz fciş'iler var, 
İstanbul'da milyonu aşan işsiz kişi var. Bu kişiler gü
nü gününe geçinen kişiler, bugün iş bulan, yarın bu-

./siler. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sizden devir aldık. 
ORHAN VURAL (Ordu) — Bizim zamanımızda 

işsiz duruma gelmedd ki... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin tere
keniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başken, 
hep beraber mi görüşeceğiz? 

BAŞKAN — Şimdilik orta bir yol buldu Sayın 
Ucuza!... 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Beyefendiler; 

Bu izah sizi de inandırmıyor, beni de kandırmıyor, 
MüLti de kandırmıyor. Bırakın 'tereke meselesini, bir 
malı aldı mı insan, muhafazası için ve onu ihya için 
alır. Aldığınız malı nerede aldınız, nerede bıraktı'nız 
blıa7 sonra rakamları yine vereceğim. Acele etmeyin, 
l/ç acele etmeyin Fikret Bey. Acele etmeyin, biraz 
sonra rakamları yine vereceğim. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Affedersiniz, yine aklıma bir mısra gele':. Mehmet 
Akif'ten bu sefer : 

«Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu. 
Çekerde adlî ilâhi, sorar Ömer'den onu.»' 
Şimdi, b;ş seae sonra, üç sene sonra, b:rbuçuk 

sene sonra ne yapsanız, kabahat yine biz'm. 
Demin de- Sayın Bakan zimmet hanesi açtı mu

hal: fete. Hiç de duymamıştım muhalefete zimmet 
hane:i açıldığını. 

Tenkit icrada olana yapılır. Niye şaşırıyor benim 
sevgili dostum, bilmiyorum, ama. Peki, madomki 
bahsi oraya getirdim, onu bitireyim de öyle söyleye
yim. 

Peki, biz vergi kanunlarına oy vermedik yahut 
müzakeresinde kabul etmedik. Bunu da lütfettiler 
Sayın Maliye Bakanı muhalefetin zimmet hanes:ne 
yazdılar. 

Çıkan kanunlar var, bizim de katıldığımız, oy 
verdiğimiz. Onlar bizim matlup hanemizde mi? Yok, 
siz söylüyorsunuz, «Şu kanunları çıkardık.» diye. 
Yine sizin matlup hanenizde. Bu nasıl tek taraflı he
saptır? Yaoıi, kazansan da, kaybetsen de kârlı sensen. 
Eğer, bu bir kâr 'ise. 
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Evet, gelelim rakamlarımıza, bu paran'tezi kapa
talım. 

1979 Ocak ayı ile Şubat ayı arasında geçim en
deksinde c/c 2 artış var. Ocak - Mart arasında % 10'a 
yakın fark var. 

Nasıl galopan, nasıl hızlı, nasıl yıldırım hızıyla ve 
dörtnala yükseliyor geçim endeksi rakamları. 

Şubat - Mart arasında (/c 7,5 fark var. Hiç bir 
yerde görülmüş değil. 

Bakın siz hemen isterseniz tou rakamları Ticaret 
Odasının rakamları sayın da ve sizin edebiyatı'nızda 
«çıkar çevrelerirJin hesabı»1 filan deyin, ben size o za
man OECD'den rakam vereyim. 

Türkiye'nin toptan eşya fiyatları, 1978 sonunda 
1977'ye nazaran % 67 artmış. OECD'nin Türkiye 
üzerindeki rakamı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin siste
minizin eseri. 

AP GRUBU ADİNA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Yine bizüm eserimiiz. 

Olanı tespit edelim de, sonra paylaşırız; bu ki
mindir, şu kimindir... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Paylaşırız. 

/ , P GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Yalnız olanı tespit edelim bir kere. 

1978'de 1977 senesinde aldığınız ekonomiyi top
tan eşya fiyatları bakımından % 67 yükselterek 
1978'e getirmişsiniz. % 67 yukarı çıkarak getirmiş
siniz. Bunu da OECD söylüyor gene, ben söylemiyo
rum. Peki, aynı sistemle kapitalist sistemle karma 
ekonomi sistemiyle işleyen başka memleketler de 
var, onlara bakalım isterseniz. Mesela, şu Batı mem
leketleri : Lüksemburg, Japonya, Belçika (OECD 
memleketlerini sayıyorum). Evet, aynı sistemi işli
yorlar. Aynı model ekonomiyi tatbik eden ve hür 
teşebbüse yer veren, rekabet ekonomisini uygulayan, 
pazar ekonomisine uygun hareket eden, kapitalist 
düzeni muhafaza eden, mülkiyete riayet eden bir dü
zen içindeki memleketlerden bahsediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gelişmiş 
ama... 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gelişmiş. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Gelişmiş... Gelişmemiş Portekiz var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Durup dururken 
gelişmiş. 

I AP GRUBU ADİNA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Bir dakika efendim. Biraz sabretseler 
öğrenecekler de, şimdi, madem ki öyle en gelişme
miş, en yakınından bahsedelim biz de. Portekiz : 
c/c 22.6. Gelişmiş mi Portekiz, diyebilir misiniz? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hem 
de nasıl gelişmiş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sana na
zaran. Haydi, haydi. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — İspanya : % 19.7. Yunanistan yanımız
da :C/C 12,5, biz % 67.... Rahatsız olmuyor musunuz 
bundan?.. Kimin eseri olursa olsun, kimin kabahati 
olursa olsun. Kabahat sizin ama... Bir senelik tatbi
katınızdan sonraki netice bu. Çünkü, benim evvelki 
tatbikatımda sistemin eseri olsa, diğer senelerde de 
1977 ile 1976 arasında da bu nispet olması lazım. 
O senelerde % 28, % 29; daha evvel ı% 12, ı% 15. 
Gelmiş gelmiş gelmiş, 1974'te % 30'a çıkarmışsınız; 
1974'te l% 30'a çıkmış; 1978'de ,% 67'ye, % 70'e çık
mış. Eser kimin? İşbaşında kimse onun. 

1974'te yükselten, o zamana kadar ulaşılmamış 
nispete ulaştıran iktidar, Hükümet, Cumhuriyet Halk 
Partisinin büyük kısmını teşkil ettiği koalisyon ve 
bu sefer Cumhuriyet Halk Partisinin yandaşlarıyla 
kurduğu bir çeşit, başka bir çeşit koalisyon, ;% 67' 
yi, % 70'i bulmuş. Şimdi, sisteme niçin kabahat 
bulursunuz? O sistemi uygulayan başka hükümetler 
bu derecelere düşmemişler de, bu derece fahiş fiyat 
sıçramalarına icraatlarıyla sebep olmamışlar da bu 
Hükümet sebep olmuşsa sisteme nasıl yüklersiniz 
bunu, mantığı var mı? Çok istirham ederim. Yani, 
mutlaka işin içinden sıyrılmak için, bir kabahati bir 
yere yüklemek için çırpınmak maksat ise, hedef bu 
ise inandırıcı olsun olmasın devam ediniz. Ben, gay
retlerinizin beyhudeliğini söylemekle, yorulmamanı-
zı tavsiye etmekle bu bahsi kapatıyorum; çünkü, söz
leriniz kimseyi inandırıcı değildir ve geçmişe bağ
lantılı sorumluluk denklemleriniz sizi bugünkü so
rumluluğunuzdan tarih önünde kurtarmayacaktır. 

Evet, «Rakam vermedi» dedi de sayın arkadaşım 
i Müezzinoğlu, bu rakamları şöylece verivefdîm; ama 

aslında rakam vermeye de lüzum yok bu program
da; onun için rakam vermedim, onu da izah edeyim 
şimdi. Çünkü, programınızda rakam yok. Sayısal 
hiç bir denklem yok. Hiç bir kemmi husus yok; 
kemmi nitelik yok. Ben güçlendirme programını tar
tışıyorum burada. Zaten bir tedbirler sıralamasının, 
manzumesinin program niteliği kazanabilmesi için, 

j tedbirler arasında bir mantıki teselsül ve irtibat bu-
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lunması lazım, bir. Bir zaman içinde geliştirilmesi
nin şart olması ve o zamanın belirlenmesi gerekir, 
iki.. Kemmi nitelikleri ihtiva etmesi lazım, üç. 

Diyorsunuz ki, «Enflasyon durduralacaktır» 
yüzde kaça inecek, söyler misiniz? Söylemiyorsunuz, 
rakam yok. Ben nereden rakam söyleyeyim size? 
Sizin programınızda rakam yok. Enflasyonu % 70' 
ten yüzde kaça indireceksiniz? Söylemiyorsunuz; «İn
dirilecektir» diyorsunuz. 

Aziz arkadaşım Baykara güzel söyledi. Ben, gene 
ironik bulmazsa Sayın Maliye Bakanı tekrar edece
ğim : Bunlar önlem değil, özlem. Siz özlemleri ifade 
ediyorsunuz, önlemleri değil. 

«Enflasyonu azaltacağız. İhracatı artıracağız. 
Fiyatların hızını düşüreceğiz. Tüketimi azaltacağız.» 
gibi bazı özlemler. Hiç birisinde, kemmi bir nok
talama yok. Hangisi, nereden nereye gelecek? Fiyat
lar hangi tempoyla, nereye irca edilecek? Enflasyon, 
hangi hızdan, hangi hıza doğru, hangi metotlarla, 
hangi tedbirlerle indirilecek? İhracat ne miktar artı
rılacak? Artarsa, «Artırdık» demek yolunu açık tu
tuyorsunuz; fakat ne miktar artıracağınızı, ileride 
tartışma konusu yapılmaması için söylemiyorsunuz. 
1978 - 1979 programında rakamlar var: ama bu güç
lendirme programında hiç bir rakam yok. Rakamın 
olmadığı yerde ben rakam nasıl söylerim, niçin söy
leyeyim? O zaman da haklı olarak diyecektiniz ki, 
daha çok haklı olacaktınız, «Ben rakam söylemedi
ğim halde, neden rakamlar getirildi buraya? Yine, 
bütçe konuşmasına benzetmek için.» diyeceksiniz. O 
zaman, bir başka sillojizmle karşı karşıya geleceğiz. 

Evet, programda... Program diyemiyorum ben. 
Tekrar ediyorum, bu özlemler paketine program di
yemiyorum. Çünkü; birinci konuşmamda izah etme
ye çalıştım, başvurulacağı öne sürülen tedbirlerin bir 
kısmı orta vadeli, bir kısmı uzun vadeli, bir kısmı 
kısa vadeli. Arkadaşım Gündoğan buna da takıldı. 
«Bundan tabii ne var?» diyor. Bundan gayri tabii hiç 
bir şey yok ki. Bir program içinde üç vade birden 
olmaz. Bir program, muayyen bir zamanda gerçekle
şecek bir vaattir. Onun içine, bir tanesi uzun vadede 
gerçekleşecek bir tedbir koyarsanız, birisi kısa va
dede halledilecek meseleyse, öbürü orta vadeye gire-
cekse, orta program diyemezsunüz. «Bundan tabii bir 
şey yok.» değil, bundan gayri tabii hiç bir şey yok. 

Tedbirler arasında teknik ilişkiler zayıf, yer yer 
kopuk, bazen hiç yok; onun için ben buna program 
diyemiyorum, «Önlemler Paketi» demeye devam 
edeceğim. 

Sayın Bakan, bu önlemlere neden lüzum görül
düğünü açıklamak için yine kendi ekolünün, Cumhu
riyet Halk Partisi siyasi ekolünün metodolojisini kul
lanarak geçmişe sarktı ve bazı beyanlarda bulundu, 
onların üzerinde durmayacağım, geçiyorum. 

Benim tasarruf yetersizliği konusundaki mütalaa
larıma da kısmen iştirak ederek, «Bunu gidermek 
için, faiz hadlerini değiştirdiklerini, yükseMklerini 
ve tasarrufu teşvik edici bir para politikası, kredi 
politikası yoluna girdiklerini»1 ifade ettfiler; ama he-
mün arz edeyim ki, enflasyonist bir ontam içinde faiz 
haddi ne kadar yükselirse yükselsin, tasarruf teşvik 
edilemez, mümkün değildir bu. Çünkü, parayı tutan 
kişinin paraya güvem" yok'tur, onu para olaralk tut
ması mümkün değildir. Siz ona % 12, %20, % 24, 
c/c 30 vaat ediyorsunuz bankalarda; ama para değe
rini, senede <</c 60-70 kaybediyor. Bu itibarla, bu; 
ancak müstakar ekonomilerde, istikrar içindeki bir 
ekonomide faiz haddinin değiştirilmesiyle 'maniple 
edilebilecek ve tasarruf hareketi hızlandırılabilecek 
bir tedbirdir; ama bugünkü enflasyonun hızı içinde 
faiz hadlerini nereye götürürseniz görürünüz, tasar
rufu gereğince teşvik etmeye imkân yoktur. Zaten 
tasarrufa imkân yoktur ki, teşvik etmeye Omkân ol
sun. Her gün yükselen fiyatlar karşısında vatandaş 
neyi artıracak da, faizinden istifade etmek için gö
türüp bankaya yatıracak?.. Bugün Türkiye'nin sathın
da, geliri, giderine denk ne kadar insan kaldı bilm''yo
rum; ama bugün dengesini bulanlar da, yarm fiyat
ların kovalaması dolayısıyla yine dengesizliğe düş-
mey; mahkûm olacaklardır. Hatta tasarrufu, tüketi
mi azaltmak suretiyle teşvik ve temin e'mek müm
kün değildir. Sayın Bakanın iddiası hilâfına böyle 
bir ortamda... 

Kaldı ki, tüketimi kısıtlamak için baş vurulan ted
birler, biz:m tüketim seviyemiz, oranımız, ortalama, 
marjinal tüketim seviyesi karşısında pek övünüle
cek veya tavsiye edilecek bir tedbir de değildir. Onu 
tekrar ediyorum; ama öyle de olsa diyelim ki, kabul 
edelim ki tasarruf, tüketimi kısıtlamak suretiyle teş
vik edilecek. 

Fiyatları her gün artan malları aynı miktarda de
ğil, daha az miktarda almak için dahi daha fazia 
para harcamak mecburiyet'inde vatandaş. Dün eti ICO 
İraya alırken, eti yarım kiloya indirirse 50 lira ta
sarruf sağlayacağı düşünülebilir; ama et 150 liraya 
çıkarsa yarım kilo aldığında 75 lira verecek. Tasar
rufun yarısı gitti, daha yükselirse, daha az miktarda 
mal aldığı halde daha fazla para ödemek mecburiye-
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tinde kalacağı (için fiili tasarruf 'nakdi tasarruf, im
kânı bu ekonomilerde söz konusu değildir, bu bir 
aldatmacadır, bu b'ir uydurmacadır, bu bir kandırma
cadır. Kusura bakmayın, bunun gerçekle alakası yok
tur. Şimdi, Sayın Bakan tasarruf mevduatındaki ar
tışın hızlandığını söylediler; ama ne miktara geldi
ğini de ifade etmediler. Öyle de olsa bir mukayese, 
geçmiş senelerle mukayese bize gerçeği gösterecektir. 

Her halde hakikat olan şudur ki, enflasyonist bir 
oltamda faiz hadleri tasarrufu harekele geçirecek bir 
manivela, bir mekanizma değildir. Meselenin bir de 
öbür yönü var; faiz hadlerinli yükselttiğiniz ölçüde 
kredinin pahalılanması var. Kredinin pahalılanması-
nın mali düzene yapacağı tesirler var. Böyle zincirle
me birçok meseleler var ki, iç içe girmiş... 

Bankaların durumu var. Bankalar c/c 30'la parayı 
alacak, yüzde kaçla verecek?.. Biiiyormusunuz ki ban
kalar fiktif muamelelerini artırmışlardır?.. Farazi 
muameleler yapıyorlar. Vaktiyle tüccar hatır bonosu 
verirdi. Şimdi bankalar, hatır teminat mektubu çıka
rıyor tüccara veyahut işadamına, sırf onun faizinden 
isltifalde etmek için. Kredi piyasası, bankalar arası 
muamele ve banka muameleleri bu faiz hadleriyle 
hercümerç hale gelmişti, ak üst olmuştu. Eğer mak
sat, bankaları devreden çıkartmak, bankaları acze dü
şürüp devlötleştirmekse, belki bu tedbir yerinde olur, 
bankalar yarın kapılarını kapatmak mecburiyetinde ka
lır ve Devlet de yahut bugünkü Hükümet bankaları 
devletleştirmek emeline ulaşmış bulunur. Belki di
yorum, bilemiyorum; eğer maksat buysa, bu yoldan 
sağlanabilir. 

Sayın Balkan dış borçların ertelenmesiinden balbJsöt-
tiler, onu da biliyoruz, 1 milyar 200 milyon dolar ci
varında bir borcun ertelendiğini söylediler. Tabii bu, 
bugünkü yükü kaldıracak bir harekettir; ama ekono
miye hareket getirecek bir tedbir ve bir başarı değil
dir. Zaten ertelenmezse ne olacak?.. Erteleme, arka-
sınldan para gelse, yeniden kredi limitlerimiz açılsa, 
borcu tecil edilen kişi, müşteri eğer yeniden krediye 
müstahak görülürse yapılan muamele işlerlik getirir. 
Hayır, sadece borç tecil edilir de, o müşterinin tecil 
edilen borcunu ödemesi için kendisine imkân hazır
lanmazsa, yapılan muameleden bir işlerlik bekleme
mek lazımdır. Faiz yükü üzerine eklenerek ileride 
aym külfetle o müşteri karşı karşıya gelecek demektir. 
Türkiye bugün, o müşterinin durumundadır. Borçları 
bugünlük istenmiyor; fakat faizleri işiyor, kendisine 
kredi kapısı, kredi musluklarıda açılmıyor. 

Şimdi, Sayın Bakanın beyanlarından iki rakam 
tespit ettim, yanlışsa özür dilerim, «Taze para olarak 
700 milyon dolarlık bir kredi imkânı belirdi.» dedi
ler, sonra da, «1 milyar 300 bin dolarlık bir yatırım 
imkânı belirdi.» dediler. Bu belirme nerede, hangi 
ufukta bilemiyorum, ne miktarda gerçekleşme şansı 
vardır, onu da söylemediler... 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Yani, fiilen 1979'da girdi, proje finam-
manı oüara'k. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — 1 milyar 300 milyon dolar... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Yani, fiilen girdi 1978 yıh içerisinde 
ekonomiye proje finansmanı olarak. Öteki de nakit ve 
program finarisimanı olarak; öyle arz et'miştim. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet anladım; teşekkür ederim. 

Evet, bu DÇM meselesinin üzerinde Sayın Gün
doğan da durdular, sayın Bakan bir nebze durdular. 
Gündoğan kadar keskin değillerdi; alma daha bir 
teknik anlayış içinde meseleyi mütalaa ettiler. Bu 
DÇM'yi Sayın Gündoğan bir tefeci faiziyle, bir te
feci kredisi olarak vasıflandırdı; oysa gerçek bu değ'l. 

DÇM, tercih edilecek bir kredi kaynağı olmaya
bilir; daha iyisi bulunduğu takdirde tercih ed'ürnj/e-
cek bir kredi kaynağı olabilir, ama bilmiyorum, Gün
doğan biliyor mu, DÇM'nin de bir mevzuata tabi ol
duğunu?.. Hani, kendileri burada programın hukuki 
yapısından bahsedenken Türk Parasının KıymeUinıi Ko
ruma Kanununa müsteniden çıkarılan tebliğlerden 
bahsettiler ve o tebliğlerıden DÇM'yi tanızüm eden bir 
seri var, ben buraya getirdim, DÇM'yi taruzim eden. 
Faiz hadleri ne olacak; uzun vadelisinin, orta vade
lisinin, kısa vadelisinin faiz hadleri nedir, Eure mar
ketle ilşkisi ne olacak, yüzde kaç nispetinde üstüne 
çıkabilir?.. Bunların hepsi tanzim edilmiş; neden bu
na tefeci faizi, alabildiğine istenlilen faiz venilmek su
retiyle temin edilmiş borç diyebiliyor, nasıl diyebiliyor 
Gündoğan arkadaşım, hayretler içimdeyim doğrusu. 
Maksat, karalamak, kötülemek olunca, diiin de kemi
ği bulunmadığına göre, demek ki söylenebiliyor. 

Ekonominin çarpıklık, dışa bağımlılık meselelerin
de görüşümüzü ifade ettim, tekrar dönmeyeceğim. 
Bize göre ekonomimizin modeli, yapısı belidir. Eko
nomimizin modeli Anayasayla belirlenmiştir. Yapısı; 
bir sektörler yapısı vardır, bir mali yapısı vardır, on
lar da bellidir. Bunların hiç birisinde çarpıklık yok-
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tur. Bazı yerlerinde yetersizlik, kifaye'fcsizik, gelişme j 
halinde bulunmanın verdiği zaaflar vardır; ama «Eko
nomide çarpıklık, ekonomide dışa bağımlılık» diye, 
özellikle bir kusur olarak gösterilmesi mümkün de
ğildir. 

Hele, Sayın Bakan, «Tüm ihracat gelirlerini bir 
tek malın ithaline harcama mecburiyetinde kalan bir 
ekonomi, dışa bağımlı değildir de, nedir?..» dediler. 
Bu, gene daha önce kendilerinin izah öttükleri gıifoi, 
petrol fiyatlarımın artmasından doğan bir neticedir. 
Petrol fiyatları bu derecelere çıkmadan evvel Türkiye' 
nin ihracaat geliri sadece petrolün alımına harcanmı
yordu ki?.. O zaman da söylüyordunuz siz bu dışa ba
ğımlılığı. O zaman da söyleniyordu bu. 

Tasarruf açığı bakımından, teknolojik yetersizlik 
bakımından gelişme halindeki bir dkoniominin dışa
rıya ilişkili bulunması, dışardan kaynak araması ta
biidir, dünyanın her yerinde her ülkede uygulanan bir 
yöntemdir ve bize mahsus bir yöntem de değildir. 
Tabii, bu dışardan kredi alma imkânı hükümetlerin 
saygınlığına, hükümetlerin etkinliğine, hükümetlerin 
güvenıiliirliğine ve hükümetlerin yurt içindeki siyasi 
geleceklerinin uzunluğuna veya kısalığınla göre, ilgi
lilerce değerlendirilir. 

Eğer bir hükümet, kısa bir dönemde gitmek ii±vi-
mali ile karşı karşıya ise, hiçbir maili kuruluş onunla 
kredi müzakeresi yapmaz. Eğer bir hükümet yurdunun 
içinde mal ve can güvenliğimi sağlayamamışsa, hiçbir 
mali kuruluş onunla oturup kredi anlaşması yapmaz 
yahut yapar görünür de görüşmelerini bitirmez. 

O bakımdan, dışa bağımlılık zaten planımızda ön
görülmüş. 25 yıl sonunda ancak dengeye ulaşabilecek 
bir hesabı yapmışız ve bunu kabul etmişiz. Dışlan 
teknoloji transferi yapacağız, sermaye transferi yapa
cağız, kredi transferi yapacağız ve bu sürerle ekono-
mıiımizi daha ileri startlara, daha ileri aşamalara ulaş
tıracağız diye peşinen kabul etmişiz. Kabul ettiğimiz 
bir prensibin uygulanmasındaki zaman zaman düşülen 
hatalar bizleri maalesef munzam sıkıntılara gark et
mektedir. Nitekim, bugün bu munzam sıkıntılardan 
büyük bir böölümünün altında milletçe ezilmekteyiz. 

I M F ile ilişkiler meselesi. Bu hususta da düşün
celerimizi evvelce arz ettik. Yalnız tekrar ediyorum 
ve ısrarla riöa ediyorum, bunu talep ediyoruz, hakkı-
mızıdır da, iMF'ye yazdığınız niyet mektubu, yaptı
ğınız anlaşma nedir; açıklayınız. Ne oluyor, hangi 
kapıların arkasından neler konuşuluyor?.. Karanlık
lar içindeyiz. Milletin m ürness ilerinin, milletin temsil

cilerinin, milletin Parlamentosunun bundan halberdar 
olmaması affedilir bir husus değildir. Bunu daha uzun 
müddet tutamazsınız. Ne yazdınız?.. Ne ivediler?.. 
Neyi kabul ettiniz, neyi etmediniz?.. Getirin isterseniz 
gizli celse yapalım; lütfedin. Bunun için ayrıca bir 
muameleye girişmeye ihtiyaç kalmasın. Gelin bunu, 
kuvvet kaynağınız olan, yetkilerinizin kaynağı olan, 
sorumluluğunuzun merkezi olan Meclislerin önünde, 
sorumluluğunuzun idraki içinde lütfen açıklığa kavuş
turun. 

Sayın Bakan, sözlerinin sonuna doğru lütfettiler, 
program sonuçları hakkında bazı teferruata ait bil-
gileler verdiler. Ona da teşekkür ederim, ihracat ar
tışı sürüyormuş, <% 38 mertebesine varmış. Yıl sonu
nu bekleyelim, inşallah devam eder diyelim. İhracat. 
memleketin malının dışa satılmasıdır; ama üretim tı
kanıklığı karşısında ve bu maliyet enflasyonu içinde, 
memleketin ekonomik dengelerinin altüst olduğu bir 
dönemde, ihracat artışının devam edeceğini ummak 
biraz fazla iyimserlik olur gibi gelir bana. İnşallah 
ben yanılırım; ama sene sonunda korkarım ki ben 
haklı çıkacağım. 

Sayın Balkan, prim uygulamasının bütçeye getir
diği yüke temas ettiler; ama miktarını yahut tahmi
ni miktarını nedense lütfedip açıklamadılar. Bunu da 
öğrenmek isteriz ve bu biziim hakkımızdır. Bakalım 
prim tatbikatı ile temin ettiiğinliz, 200 milyon dolar 
diye bir ayda temin ettiğimizi ifade ettiğiniz döviz 
bütçeye kaça mal oluyor, enflasyonilst gidiş üzerin -
deki erklisinin oranı ne olacak; onu da hesaplamamı
za imkân verin lütfen. Bu rakamı açıklarsanız müte
şekkir olurum. 

Hükümetin ekonomik alanda yaptıkları yanımda 
yapamadıkları da varmış.. Yaptıklarını ben bilemi
yorum ya, yapamadıklarını kendileri söylediler; ver
gi kanununu çıkaramamışlar... Vergi kanununu çı-
karamamanın mesuliyetini de, sorumluluğunu da mu
halefete yüklüyorlar. Ben, bu heyet kadar kolay icrai 
Hükümet eden bir heyet hiç görmedim. Başarı dene
meyecek bir pırıltıyı, büyüteçler altında göz kamaş
tırıcı hale getJirme yoluna kolaylıkla saparlar; ama 
apaçık bir başarısızlığı sırtlarından hemen muhale-
metin sırtına sıyırıp kenarda rahatlıkla oturabilirler. 
Nasıl bir Hükümet etme anlayışıdır bu?.. Hayretler 
içindeyim. Altına girdiğiniiz yükün farkında mı de
ğildiniz yoksa?.. Şimdi farkeftiintizse gene bir kazanç
tır. Bundan nasıl çıkacağınıza daür tedbirlerinizi öne 
sürüyorsunuz, bu tedbirlerin maksada nafi olmadığı 
kanaatinde olduğumuzu ifade ediyoruz, dönüp bize 



C. Senatosu B : 64 15 . 5 . 1979 O : 1 

demiyorsunuz ki, arkadaşlar, siz ihracatımızın öngör
düğümüz tedbirlerle, yani büyükelçileri hardkdte ge
çirmekle, yani turizm bürolarını pazarramla işlerine 
sisvketmiekle yarti yüksek vasıflı malı satıp düşük va
sıflı mal almak suretiyle yani huddt ticaretini düzen
lemek suretiyle, yani gümrüklerde büyük mlağazalar 
açmak suretiyle ne bileyim sıraladığınız, şimdi aklı
ma gelen tedbirler bunlar. «Bunlarla biz, bir yılda 
şu kadar miktar dk döviz kazancı sağlayacağız...» di
ye bir nakam koyun ortaya, ki program hüviyetini 
kazansın belgeniz. Bunu söylemiyorsunuz, bu söylen-
mCyoı, 

Sonra Hükümetin vergi yasalarını çıkaramamış ol
masını muhalefetim zimmet hanesline bir kalemde 
Maliye Bakanı yazıveriyor. Sayın Bakan, haber vere
yim, muhalefetin icra sorumluluğu yoktur. İcraya 
taallûk eden meselelerde zlimmet handsi açılmaz mu
halefete. İki hanesi vardır iktidarın: Zimmet ve malt-
lup ve balansınız yapıldığında görülüyor ki, zimme
tiniz çok sarkmıştır ve matlubunuz da maalesef dişe 
dokunur hiç bir şey görülmemektedir. Kendi zim-
metlinizdekini başkasının zimmetine aktarmaya kal
kışmak iise, bir siyaset hüneri değildir. Bununla so
rumluluğun altından çıkmak mümkün olmaz. Hükü
metlerin görevidir, iktidarların görevidir, çoğunluk
ların görevidir kanunları çıkarmak. Azınlıkların, mu
tabık olmadıkları yahut muhalefetin mutabık olmadı
ğı konularda çoğunluğa yardımcı olmiası diye bir ku
ral yoktur demokrasilerde . Sizin geçmişte emsali 
'kesiiresi var hareketlerinizlin; geçmiyorum, gürmıiyo-
rum içeri. Yani, öteki Mecliste, bu Mecliste, muha
lefet olarak çıkarılması lüzumlu kanunları engettemek 
hususundaki maharetinize bizim ulaşmamız müm
kün değildir. Hem ifade ediyor Sayın Bakan, diyor
lar ki, «,4 - 5 seneden beri yahut 5 - 6 seneden beri 
yahut 2 dönemden beri meclisler vergi kanunu çı
karmadı.» O zamlan siz muhalefettiniz, gene kaba
hat sizin. O zaman da bu zimmeti size yazacağız 
bil, 

MALÎYE BAKANI ZİYA IvtÜEZZÎNOĞLU 
(Kayseri) — Getirmediniz bile siz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 1970'te Fi
nansman Kanununa oy verdik. Saym Erkmen. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Öyle bir kanun getirirseniz belki biz de 
veririz; ama bu kanuna da veremeyiz, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tıpkı ben
zer^ 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Yok, değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — VaMahli 
öyta 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Değil Güridoğan Bey, değil... 

BAŞKAN — Sayın Erkmen, Genel Kurula hitap 
ed'n lütfen efendim. Tatlı bir hava geçiyor. 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Affedersiniz Sayın Başkanım. 

Şimdi, Sayın Bakanın temas ettiği bir mevzu, hak
kında bir iki nokta kaldı, omları da kusaca cevapla
yıp biraz dia Gündoğan kardeşlirnîe hasbihal ettikten 
sonra konuşmamı bitireceğim. 

Bu köylü meselesi, köylü taban fiyaıtlları ve köy
lünün yaşam güçlüğünün artması konusu. Bunu id
dia etitÜm, doğrudur iddiam. Köylü dünü arar duru
ma gelrriiştir. Yarın bugünü arayacaktır. 

Buyuruyorlar ki, taban fiyatlarımda arltış sağla
dık, özellikle fındığı öne sürüyorlar ve diğerlerini de 
beraber söylüyorlar; fakat taban fiyatlarındakli artış 
hızını, artış oranını maalesef geçim endeksindeki ar
tış hızı beiaigian mabelağ çok fazlasıyla silip süpür
müştür ve denklem dikkat buyurunuz, eksi bakiyeyle 
eşitlenmiştir, eksi bakiye vermiştir. Köylü bugün sat
tığından eline geçen düne nazaran fazla paranın, har-
cadığıyla daha fazlasını harcamak suretiyle hiç bir 
hayrını görememiştir. Bunu böylece bilmek ve köy
lüyü içinden meseleyi görerek gerçeklere, yılmadan, 
yüfcsünmeden, çekinmeden, ürkmeden bakmak la
zımdır. Gerçek budur. Köylünün, tarım girdilerinde 
kullandığı malların fiyatlları artmıştır, geçim madde
leri için kullandığı malların fiyatları artmıştır, bütün 
harcamaları artmıştır, bir tek taban fiyatlarıyla sağ
lanan ve miktarı da ancak üretim kapasitesine göre 
önem taşıyan bir tasarrufla, bir muameleyle «köylü
yü refaha götürdük» iddiasında bulunmak gerçek
lere düpedüz sırt çevirmekten başka bir şey değildir. 

Kaldı ki, bu enflasyon fırtınası içinde önümüzdle-
1cİ taban, fiyatfan nasıl tespit edilecek?.. Bu enflasyo
nu durdurma vaadi ve IMF gözetimi kaırşısındla ne 
miktar imkân sağlanacak köylüye geçinmesini kolay
laştırmak bakımından?.. Onu da bekliyoruz, onu da 
rakamlar ilân edilince yine huzurunuzda değerlen
dirmeye çlalışaoağız. 

Sayın Bakanın, program tatbikatı neticeleri hak
kında verdiği kısacık baliğlerden tatmin olmadığımı 
da arz edeyim. İnşallah ileride daha geniş bilgi ve-
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(pirler; ama tatminkâr bilgi veremeyecekleri için, bil
gi vereb'üeceklerini de zannetmiyorum. Çünkü bu 
program maddelerimin biç binisinden müspet netice 
aflınması mümkün görünmüyor bize. 

Sayın Gündoğan buyuruyorlar, benim bir iddiam 
olmuş, demişim ki, «Bu programın görüşülmesi lâ
zımdır.» Buyurmuşlar ki, «,Bu programın görüşülme
sine gerek yoktur; çünkü program henüz yürürlüğe 
konmamıştır.» Demişim ki, «Yürüdüğe konmadan ev
vel görüşülür meclislerde programlar» diyorlar ki, 
«Beyanlarında bu programın hukuki mesnetlerinin 
hiç binisinin olmadığını iddia ettiler.» Hayır, öyle söy
lemedim. Birçoğunun hukuki dayanağı henüz yoktur; 
ama tatbike konulan maddeleri vardır. Hiç birisinin 
de olmasa, görüşülmez mü?.. Elbette görüşülür. Di
yorsunuz ki, «İşçiyi çalışmak üzere dışarıya gönde
rirken kendisinden dövliz gönderme tîaahhüıtname&i 
alacağım.» Henüz yok hukuki dayanağı, olabileceği
ni de zannetmiyorum. Meclis size sormaz mı «Nasıl 
yapacaksınız bunu» diye?.. Sorulma müzakere deği 
midir?.. «Hukuki mesnedi olmadan müzakere edil
mez» diye bir kural nereden çıkıyor?.. 

Kaldı ki, hukuki mesnedi olan var, olmayan var. 
«Hukuki mesnedi nasıl yokmuş efendim, taa 1978'in 
Şubatında DÇM hakkında karar çıkardık» diyorlar. 
DÇM konuşmuyoruz ki burada, programı konuşuyo
ruz. Program 1978 Şubatında yoktu. Programda 
DÇM de yok. DÇM ayrı mesele. Onu sıyırıp içeri
den, DÇM hakkındaki bir kararnameyi sanki pro
gramın hukuki bir mesnediymiş gibi ortaya sürüyor
lar ve «tşte misal» diyorlar. 

«işte, arka arkaya Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Kanununa dayalı tebliğler.» Beyefendiler, bu 
tebliğler her gün çıkar, her Hükümet döneminde gün 
aşırı çıkar veya her gün çıkar bunlar. Şimdi bunlara 
dönüp de «Bunlar şimdiki programın mesnetleridir» 
diye dayanmak mümkün mü?.. Bunlar günlük mua
meleler. ESki tabiriyle ruzmerre muameleler, (arka
daşım sever eski tabirleri, onun için söyledim) gün* 
îük muameleler, günlük işler. Günlük işler gerektir
diği zaman bir tebliğle yahut bir kararla yön verilir 
buna; ama bu bir program mesnedi, 'bir program 
belgesi değildir. O kanunun tatbikatının gerektirdiği 
•bir idari tasarruftur ve bir kararnamedir yahut da 
bir bakanlık tebliğidir. 

Buyurdular ki, bir kural da koydular kestin kesin, 
kesenkes bir kural koydular Sayın Gündoğan, «Enf
lasyon olmayan yerde, devalüasyon olmaz.» Doğrusu 

ben bunu bilmiyordum. «Enflasyon olmayan yerde 
devalüasyon olmaz» diye bir kural yoktur. Enflasyon 
ölmadiğı ahvalde de devalüasyon olur ve ben mi
salini vereyim arzu ederlerse. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Allah Al
lah, hayret!... 

AP GRUBU ADINA HAYRETTİN E'RKMEN 
(Devamla) — Öğreneceksiniz daha çok var.. Ben 30 
sertedir uğraşııyorum bu işlerle. 

1936 Fransız devalüasyonu. Enflasyon yokkır 
ıBluim Hükümeti zarniahınida. Sterlin ve dolar devalüe 
ediümüışltjr. Dış ticaret mjülaihazasıyie dış satışlardalki 
tıkanıklığı gidermek için Fransız HükürrteLe deva
lüe dümjliştıir Fransız Frangını. Enflasyonun olduğu y^r-
de devalüasyon olur, ama enflasyon olmayan yerde 
devalüasyon olmaz; yani bu kaziyenin aksi varit 
değ'llldir. Devalüasyon bir operasyondur, bir ekonomik 
L'Jdtüııdir. Enflasyonu durdurucu maksait olarak da kul
lanılabilir, dış ticaretÜ geliştirici maksat için de kulla
nılabilir, başka maksalliar, için de kuianılablJlir. Bina
enaleyh, bu kuralın da böylelikle geçerli bir kural ol
madığı O'Jjaya çıkmış bulunuyor. 

«İşçilere döviz karşılığı araba satışı kararı başa
rılı olmadığı için vazgeçildi.» dedli arkadaşım. işte 
bunlar günlük muameleler. Bunlar program içinde de
ğil; alma günlük muameleyi de gelp burada Sayın 
Günidoğan ileri sürdüğü için ben de dolkunmak mıcc-
ıbuıJlyistinda kalıyorum. İşçilere döviz karşılığı araba 
•satılmaya kalkışıldı, bunun ne netice vereceği daha 
o zaman kestirilemedi. Yanli Hükümet bunu kes'J.'.e-
ımeiiğl için bunun içerideki madrajbazlar tarafından 
'bir kazanç mevzuu yapılacağım Hükümet kestiıem'cdi., 
'bir yola gJüii, sonra kar helvası gibi, yaptığını kendisi 
<dj beğenmedi, bunldan dönldü. 

Bir Hükümet bu kadar zamanda, bu-kadar basit 
ıbir muameleyi, bu kadar açık bir şeyi, bedelsiz mal 
iühali suretiyle Türkiye'ye gdtürilen dtomdbİMerin Tür-
kiye'dıelkii satış modelleri, oyunları hepsi belli iken, 
Ibir de içeride imal edileni, dışarıdan döviz getirmek 
gibi bir hayal ile bu oyuna sokmak, büyük bir ha^a 
idi. NitelkDm., bu yüzden büyük kazançlar sağlayanlar 
oldu ve döviz kazancımız da maalesef umulanın çelle 
çok gemlerinde kaldı. 

Evelt, bu karar da ekbniomliyi güçlendirme savaşı
nın tedbirleriindeo-, hukuki mesnetlerinden hiriisjyiml'ş.. 
Sayın Gündoğan'dan öğreniyoruz. Yani, otomobillerin 
döviz karşılığı sajtılrnası da, (ki, bu programın ilânın
dan çok evveldir.) bu da, o karar da bu progamzn 
mesneitTerindenrrtJş. 
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Madenlerin deyletteştolrEimesi de bu mesnetlerden -
mliş. Maidenkır*in devletteştirlilmiösi ayrı bir konu ve 
üzün valdöde ne netice geltikiecelk hepiirriiz bekleyece
ğiz, göreceğiz; ama madenilerin davlafcleşviriıimöd'en 
önjce Türfk dış ticarötlinidlelkii yeri bellidir. DavMlsştM'l-
idüdten sonra Tliirik. tücarldCindaM yeri de ilerülde belli 
olacaktır. O zaman, madenleri devletleştirmenin ye
dinde, yararlı olup olmadığı tartışılır; o zaiman kimin 
halklı kltrnıin halksız ollduğu meydana cılklar, 

Sonra, «Madenli deVlaÜeştiırtmıaye karışı duruîiaMlir 
/mıi» diyor arfkaldaşıim- Neden durulmaz?. Madenilerin 
işleitli'llmleisliriin özel elere imjtiiiyazlia vierHÜmlösi bahis ko
nuşludur. Yolklsa maldeni devneitlme'k,, yeraltı servetini 
siyasi eddbiya'ttta kullanıldığı giibi yeraltı setfvatierlni 
özel çıkarlara delvtfeltmek değildir ki, maldanüarİn iş-
lâ'iliîımieisiinli öz|el kişilerle yalhut özel mülkiyete teA 
cfânelk. O alyrı meseledir, bu ayrı meselledir. Her hal
de maidienleıûn özel teşebbüs tarafından işîıeülllrneb'l-
nlin mi, yoksa Devlet eliyle işlettlmldsliniin mi yararlı, 
dış ticaret açısınldan özellikle yararlı sonuçlar verdiğini 
yakın taıOh bize göslteröcieikjtür. 

IMuihiterem, arlkialdalşılartm;' 
Ndyli konuşuyoruz? Niçin konuşuyoruz? Hakika

ten, «Neyli konuşuyoruz, niçin konuşuyoruz» diye 
arlkjaldaşl'ar biılbirâarine, kenidilertine soruyorlar ki, bu 
toplanltı pek umiulduğu kaldar yahut istenildiği kadar 
fcalajbalılk olmuyor. 

Neyi konuşuyoruz biliyor musunuz?.. Bir HOkü-
met gelmiştir, şu beyanla işe başlamıştır. «Devraldı
ğımız enlkaz üç ay 'içinde iremizlenecek.» Bunu 
İBâ balkaln 1978 yılının Ocaik ayında söylemiş, «Dev-
raldığıimaız enlkaz üç ay içinde temiızlenıecek» delmiş, 
ıbir sienle şu kadar ay sonra. bir program geöirnıiş. İs
ta o progralmn kloinuşuyortuz. Bir enlkaz 'temizliği ede
biyatı ile işe balşlalmış ve sonra yol boyunca dsvaim 
eümllş; «1978 Programı ile Türk ekonomisinin dar bo
ğazından bu yıl içinide kurtulacağına inanıyorum, Bu 
yılın sonlarına dbğrıu Türk eikonlomisi esenlik yoluna 
çıfkimoş olacaktır.» buyurmuş. Dörldüınlciü Beş Yıllık 
Plana göne bir Program yapmış. O Programla eko
nominin kprtrfacağınıı ve yıl solnuinda memleketin is
tikrara kayıuşiaicağını vaalt dCmji'ş; yatimemiş o Prog-
raim, vtaaldi yerlime gtelmömliiş, yainıldığı anlaşılmış. Ye
ni bir prograim yaipimış 1979 yılı içinde, işte onu 
IkonuşMyoruz;. O Pnolgırtamı konuşuyoruz. 

Göçen slenleniin bu aylarımda yine Sayın Başjbalkan 
Ibuyurlmiuış; «ıHülkSümetimfo; devraldığı bu darboğazı 
'alsına yolunda büyük atılımlar yapmalkjtadır. Uluis-
lararaisı Para Fonundan sağlayacağırnız olanaklar en 

iyimser tahminleri bile aşmıştır.» «Uluslararası Para 
Fonundan sapayacağımız olanalklar en iyimser tah
minleri bile aşmıştır.» Oysa, Uluslararası Para Fonu 

i Sfenks giıbi salkilt durmaktadır ve onun niyeüeri hafk-
; Ikıırida Hükümiöliln de ne gerçek bllr bilgisi va.'Jır, ne 
| da Meclisi bu konularda aydınlatmaya cesareti var-
! dır, 
| Evet, «Uluslararası Para Fonunldlan sağlayaeağı-
| mız olanalklar an iyilmıser tahmlnleıii bile aşımıdır» 

diyen bir Hülkjülrndt Başkanının bugün hâlâ IMF'nin 
I karşısında, Ulu&laraıralsı Para Fonunun (karşısında 
; 'bekler duırumda, hal-i-inlfcizlarlda olmasını konutşuyo-
!
; ruız. Acıklı şeyler. Bunları mialziye bağlayamazsınız. 
\ iBağlasanmz da faydası yoktur, dert he l̂llrrilzilndlr. Bu-
j 'gün derit ile karşı karşıyalyız. «ıSiz yaptınız» d«ımk, 
j ibize yükleyip işlin idinden sıyrılmak vatandaşın ıs'tı-
| ralbını dinjdirlmez. 

iEğer bulduğunuzdan ağır geldiyse yülklünlüz, alıtın-
dan ka&aimaiyacağınız endiişelsi beljrldiıyse yüırtelkloJJnılz-

| de, gelin o zalmaln başlka türlü konuşalüm ve bu üükeyi 
| bu şaritlaır)dan dalha ilerliiye ekonlomCIk alanlda daha 
I ılleniıye, dış saygınlilk alanınlda dalha ilerü'ye, iç polMca 
j alanınlda, asalyliş alanında daha ileriye götüneceöc yeni 
; ıbir hülkümet'in teşdklkjül eHJmıeülne imlfcân vermielk üiZe-
! re göiravinlizi btfalkınıız. 

Saygılar sınaırım. (AP sıravarmldan aîlkışl'ar) 
'BAŞKAN — Teşakjkür edertiz Sayın Bikmen. 
İSayın Baikan bir arzunuz mu varidi efönldljm?. 

I MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZfNOÖLU 
; (Kaysieıii) — Sayın Başjkain, çolk kısa bir aç .Iklamada 
: IbulunmaLk isitiyoruimj 

IBAŞKAN — Şi'mdJi, Sayın Balkan geıçeCcten Gen'sl 
] Göilü'şımiede Sayın Balkjanm gönişjme halkikı var, bir 

kere. Ancak, önerge sahiplerü bazı sorular; yöneltıtilier 
size, bu yöndjen, kemdlilerlinin aydiinlialtılknıası yGnünlden 
bir fayda var rruidır bllarniyorulm; yani çok müşkül 
durumda kalıyorulmy (Sayın Bakan çdk kısa mı olur?.. 
Sayın Balkan bizi aydınlatsınlar elendim, önerga saihi-
'biriin soruları vardı. 

iBuyuııuıniuız Sayın Balkan. Sayın Erikirnen sorular 
yönettiler de onları aydınMacalklar. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce konuşmasını dikkatle izlediğimiz Sa
yın Erkmen, bu kez yaptığı açıklamalarda, daha ön
ceki konuşmasında yer alan 'bir çok hususları tekrar
ladı. Bunlar üzerinde durmaya gerek olduğunu san
mıyorum; fakat öyle sanıyorum ki, bu konuşmaların 

— 647 — 
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tümünü değerlendirirken ana bir iki kavram üzerinde 
açıklığa varmamız da gerekmektedir. Bunların başın
da da Sayın Erkmen'in bu kez yaptığı konuşmada tek
rar üzerinde durduğu dışa bağımlılık ve çarpık eko
nomi ve çarpık sanayileşme kavramları geliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sanıyorum ki, ekonomiler arasındaki ilişkilerde 
karşılıklı bağımlılıkla, bağlılıkla bir ekonominin öte
ki ekonomilere bağımlılığını bir birinden mutlaka 
ayırmamız gerekir. Normal koşullar içinde dünya 
ekonomisinde yer alan ekonomiler arasında hangi 
düzeyde olursa olsun belirli bir ilişki olduğunu bili
yoruz. Bizim üzerinde durduğumuz nokta, Türk eko
nomisinin geçmişte uygulanan yanlış politikalar ne
deniyle dış ekonomilerle gereğinden fazla bağlan
mış olması olgusudur. Bunun en iyi örneğini, tekrar 
ediyorum; 1977 yılı sonunda Türkiye'nin dış ticare
tini gözden geçirdiğimiz zaman görürüz. 

1977 yılı sonunda Türkiye'nin tüm ihraca'tı 1 mil
yar 753 milyon dolardır. Bundan anlaşmalı ülkelere 
yapılan ihracat ki 300 küsur milyon dolardır, çıkın
ca geriye 1 milyar 400 milyon dolar kaldığını görürüz. 
Aynı yılda Türkiye'nin yalnız petrol ithalatı, tekrar 
arz ediyorum; 1 milyar 469 milyon dolardır. Öyle bir 
ekonomi ki, tüm dış ihracat geliri yalnız bir malın 
ithalâtına yetmiyor. Bu ekonomi, dışa bağımlı bir 
ekonomidir ve bu geçmiş yıllarda uygulanan politi
kaların sonucudur; yalnız petrol fiyatlarındaki artış
la ilgili bir olgu da değildir. 

Yine bağımlılık açısından bir başka örnek daha 
vermek isterim. 

Türkiye'nin bu yıl ödeyeceği borçların faiz ve ana 
para olarak toplamı 1 milyar 600 milyon dolardır. 
Bunların tümü geçmiş yıllarda yapılmış olan borçlar
dır. Öyle ise, şu gerçekle karşı karşıya kalinis oluyo
ruz. Bu Hükümet öyle bir ekonomi devralmıştır ki, 
bunu üstlendiği sırada tüm ihracat geliri 1 milyar 753 
milyon dolardır, üstlendiği borcun ana para ve faizi 
1 milyar 600 milyon dolar tutmaktadır. Bu da, bu 
ekonominin dışarıya nasıl bağlanmış olduğunun ve 
bu bağlılığın hangi boyutlara ulaşmış bulunduğunun 
ayrı bir göstergesidir. Biz işte 'bu anlamdaki geçmişte 
uygulanan politikaları mahkûm ediyoruz ve bu poli
tikaların Türk ekonomisini dışarıya bağlamış oiJu-
ğunu açıkça ortaya koymak istiyoruz, 

Çarpıklık konusuna geîince değerli arkadaşlarım, 
bu da s^niyimizde apaçık kendini göstermektedir. 
Eğer bir ülkede kurulmuş olan sanayi yatırım mallan 
yanında, teknolojisi yanında, yedek parçasıyla, ara 

mallarıyla da dışarıya bağlıysa, bu sanayi çarpık bir 
sanayi demektir. Çünkü, sanayinin de kendi içinde 
birbirini tamamlayan yönleri olması, yatırıma, ara 
mallarına dönük ilişkilerin birbirini tamamlayacak 
yönde ve ekonominin doğal ve insan kaynaklarını 
en iyi biçimde değerlendirecek teknolojiler oluştur
ması gerekir. Türkiye'deki sanayileşmede bu yoktur. 

Tüketime dönük, yatırım malları yanında ara 
mallarını dışarıdan getiren, yedek parçasını dışarıdan 
getiren bir sanayileşme söz konusudur. Bu sanayileş
meye zaman zaman bu nedenle am'balaj sanayii de-
nilmişse bazı yönleriyle bunu yadırgamamak gerekir. 
Bizim itham ettiğimiz, mahkûm ektiğimiz konu da 
sanayileşme alanında budur. Biz Türkiye'nin gerçek 
anlamda bir sanayileşmeye ihtiyacı olduğunu ileri 
rürüyoruz ve sanayileşmenin bu biçimini eleştirerek, 
bunun çarpık sanayileşme olduğunu söylüyoruz ve 
Türkiye'nin 1977 yılı sonlarında girdiği darboğazda 
bu sanayileşme modelinin büyük payı olduğunu iddia 
ediyoruz. Bu da ayrı bir gerçektir. 

Tasarruflardan söz edildi. Sayın Erkmen'de bu
nun üz. rinde durdu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarruflar, yalnız bankalarda oluşan tasarruflar

dan ibaret değildir. Bunun yanında kamunun bildi
ğiniz şekilde oluşan tasarrufları da vardır. Bunu ön-
r,yen de yine geçmişteki politikalar olmuştur. Bir ül-
k .Je 1970 yıllarından sonra koşullar süratle değiştiği 
halele, gelir dağılımı yeni boyutlarda adaletsizliği be
raberinde getirecek noktalara gittiği halde, bunun en 
önemli araçlarından biri olan vergi sistemi yeniden 
gözden geçirilmezse, tabii ki tasarruf meselesi de 
kendiliğinden bir çıkmaza girmiş olur. Bizim üsLn-
diğ:miz ekonominin durumu bu idi, bunu açıkça or
taya koyduk. Bir vergi reformu anlayışında tasarıyı 
hazırladık, getirdik; fakat bildirilen şekilde bunlar 
engellendi. Bundan da bu tutumdan dolayı da san-i-
yorum ki muhalefetten şikâyetçi olmakta her halde 
haklıyız. Bu şikâyeti yalnız biz yapmıyoruz değerli 
arkadaşlarım. Vergi yükünün bugünkü adaletsiz da
ğılımı nedeni ile bunun altında ezilen, çalışan toplum 
kesimleri tümden şikâyet ediyorlar. Bunun içindir ki 
yüzbirilerce imzalar toplandı, binlerce telgraflar gön
derildi ve bu Türk Parlamentosu bu konuda göreve 
davet edildi. Bunun da her halde nedeni bu Hükü
met değil, bu tasarıyı hazırlayanlar değil, bunu en
gelleyen muhalefet partileri olmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, son bir noktaya daha de
ğinmek istiyorum. 
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Ondan sonra ne oldu?.. Biz o dönemin yüklerimi 
üslendik ve belli bir program içinde bunları yeni bir 
ödeme takvimine bağlamak suretiyle ödemelerimizi 
sürdürerek, Türkiye'nin saygınlığını tekrar gerçek
leştirmek yolunu tuttuk. Bunun sanıyorum ki sonuç
ları da ortadadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başikan o no'ktaya geliyorum. 

Burada Sayın Eı'kmen bundan önceki konuşma
sında değindiği bir noktayı tekrar dile getirdi ve 
Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu ile İlişkilerinden 
söz eCi. Bu ilHşkilerin nasıi başladığını, hangi nok
tada olduğunu arz ettim. 

Para Fonu ile yapılan anlaşmanın burada açık
lanması istendi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisinde bir başka konuşma nedeni İle 

geçen yıl bunu açıkça ortaya koymuştum, Yüce Se
natonun önünde de tekrar ediyorum. Muhalefet par
tileri ve bizden önceki hükümetler, bizden önce imza
lanan. anlaşmaların açıklanmasına razı oldukları tek
dirde, bu hükümetin 23 Mart 1978 tarihinde Uluslar
arası Para Fonuna verdiği niyet mektubunu açıkla
maya hazır bulunuyoruz. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Beyefen
di Hükümetsiniz, açıklayın. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Para Fonu ile iliş'kilerde gizlili'k genel
likle uygulanan bir ilkedir. Bizden önceki hükümetler 
zamanında imzalanmış olan anlaşmaların hiç biri 
açıklanmamıştır. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Beyefendi 
Hükümetsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Erimen, lütfen efendim. 
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MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bunu isteyen muhalefet partüs'i dünkü 
ikil dar partisidir. Eğer sizlerin zamanında imzalan
mış olan mektupların açılmasından yana iseniz, bi
zim zamanımızda imzalanmış olan... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bizim rı
zamız şart değil ki Sayrn Bakan, bunu niçin söylü
yorsunuz? 

BAŞKAN — Tamam efendim, öyle söylüyorlar 
covap veriyorlar zaitıâlinize. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bizim zamanımızda imzalanmış olan 
mektubu da açıklamaya hazır bulunuyoruz. 

Bu duygularla Yüce Senatoya tekrar saygılar su
nuyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir senedir açık

layacaksınız, hâlâ açıklayacaksınız. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Bi

zimle ne alâkası var, kime cevap veriyorsunuz sanki?.. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, size cevap değil 

efendim, Sayın Erkmen'e cevap verdiler. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Hayır 

bize sordular da.. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen ve Arka

daşlarının Ekonomiyi Güçlendirme Programı üzerin
deki genel görüşme istekleri gündeme alınmış ve 11 
saata yakın bir süredir ve 11 sayın üyenin konuşması 
suretiyle genel görüşme tamamlanmıştır. 

Arz ederim efendim. 

2. — Dilaver Göçemen (Göçmen)'in Özel Affı 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/718; 
C. Senatosu : 2/150) (S. Sayısı : 921) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel bir karar aldınız. Bugün 15 . 5 . 1979 

Salı günü gece saat 24,00'te süresi biten bir Kanun 
teklifi var. Bu Kanun teklifi bizim Anayasa ve-Ada
let Komisyonunda reddedilmiş, rapor haline gelmiş
tir. Şimdi bu ret raporunu müzakere etmek üzere 
öncelik kararı aldınız. Buna dayanarak müzakerelere 
başlıyoruz. 

(7) 921 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekti
dir. 

Sayın Erkmen 'kredi bulmaktan söz etti; «Kredi 
bulmak bir saygınlık işidir. Bir hükümetin ömrü ile 
ilgili bir konudur» dediler. Doğru olan bir şey var
sa, bundan önceki Hükümetin bu alanda saygınlığını 
yitirmiş olduğu için yeni bir hükümetin ortaya çık
mış olduğudur. O hükümet zamanında bu olgu şöyle 
meydana gelmişti : 

Rakamlarla arz ettim; 1975, 1976 ve 1977 yılla
rında Tüı'kiye en kötü koşullar içinde borçlanmak 
yoluna gitmişti ve 1977 yılı sonurida borçlarının ana 
para ve faizlerini ödeyemez duruma gelmiştir Bir 
hükümetin mali alandaki saygınlığı her şeyden önce 
dünya ekonomisinde böyle tescil edilmiştir. Ne ya
zık ki bu olgu 1977 yılı sonunda olmuştur. 
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Sayın Komisyon buradalar mı efendim?... Bura
dalar. 

Sayın Hükümet temsilcileri?... Buradalar. 

Sayın üyeler; 

m. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan; 
Ş/imdli Millet Meclisinden bu teklif geçmiş ve gel

miş. Bizim Sayın Komisyonumuz bunun reddine ka
rar vermiş. Görüyorsunuz ki, tam bir oy toplama 
imkânı yoktur, ekseriyet yoktur. Bunun için böyle 
bir tasarıyı görüşmek mümkün değildir. Yoklama 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Çoğunluk olmadığını bildiriyor, 
yoklama istiyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 

Biraz evvel Sayın Komisyon Başkanının önergesi 
üzerine öyle bir halin tahaddüs ettiğini düşünerek ben 
müdahalede bulunmuştum. Bakınız şimdi bu kanun 
bugün bitiyor diye kürsüden konuşuldu. Şimdiye ka
dar da aynı mevcut ile genel görüşmeyi görüştük, sa
at 24,00'e daha çok zaman var. Bu kanun da geçebi
lir. Genel Kuruldan bu kanunun görüşülmeden geç
mesini sağlamak için düpedüz bir engelleme durumu
dur bu. 

BAŞKAN — Evet, tutanaklara sözleriniz geçti 
sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olur mu 
efendim?.. Meclisten kanun geçmesini önlüyorlar. 

BAŞKAN — Evet efendim, böyle bir talep İçtü
zük gereğidir. 

Sayın Ucuzal, geri mi aldınız efendim?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır sayın Baş

kan. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Gelsin

ler çıkaralım. Ne kafa tutuyorlar? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne demek 

efendim?.. Genel görüşme bu şekilde geçti. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan beş kişi ayağa kalktık yoklama istiyoruz. 
Lütfen yoklama yapın efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ayakta 
duran arkadaşlarımı saptayamadım. Beş sayın üye 
yoklama istemişlerdir. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Adana Üyesi Meh
met Nuri Âdemoğlu, İzmir Üyesi Münir Daldal, Kay
seri Üyesi İbrahim Kirazoğlu, Gümüşhane Üyesi 

Biraz evvel arz ettiğim nedenle Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunu okutuyorum efendim. 

Rapor biraz uzun olduğu için oturarak okunmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Ömer Naci Bozkurt ayağa kalkarak yoklama istemin
de bulundular.) 

Sayın Ucuzal yoklama istemini geri mi aldılar 
efendim?... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ha
yır efendim, yoklama yapın lütfen.., 

BAŞKAN — Kızmayın Sayın Âdemoğlu, Çöze
ceğiz, ağır ağır bir noktaya varırız. 

Sayın üyeler; 
Benim bir ricam var; yoklamaya geçmeden bir 

teklifim var Sayın Ucuzal. İzin verin, müsaade bu
yurun, ben de Divan Başkanı olarak bir şeyin sorum-
lusuyum. Rapor okunsun, imzalar görünsün, gene 
hakkınız baki, oylamayalım. Arkadaşlarım muttali 
olsunlar. 

Sayın Ucuzal raporun okunmasına değin... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır Sayın 

Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Tamam efendim, yoklama yapıla

caktır. 
Yoklama isteyen beş sayın üye var mı efendim?.. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Devam de

vam. 
BAŞKAN — Devam mı ediyoruz efendim?.. Şu 

halde raporu okutuyorum efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan; 
Beş kişii ayağa kalktık yoklama istedik. Niçin yok

lama yapmıyorsunuz efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, biraz sakin olun 

efendim, ne lüzumu var?.. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Beş 

dakikadan beri yoklama yapılmasını bekliyoruz. 
Böyle Başkanlık olmaz. 

BAŞKAN — Ne lüzumu var asabi olmaya?.. Gö
rüyorsunuz Grup Başkanınız konuşuyor efendim, 
müsaade buyurun Grup Başkanı Beyefendi görüşü
yor efendim... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bize tesir 
yapmaya kalkıyorsunuz. Beş kişi ayağa kalktık, yok
lama istiyoruz. Niçin yapmıyorsunuz?... 

BAŞKAN — Sakin olun efendim. 

— YOKLAMA 
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M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sakin ol
duk. Mütemadiyen tesir etmeye kalkışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, yoklama istiyor muy
dunuz efendim? İsimlerinizi aldım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, yoklama yapıyo

ruz; buyurun. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Beş daki

kadan beri yoklama bekliyoruz. 
BAŞKAN — Olur efendim, olur Sayın Âdem-

olu, olur efendim. 
Sayın üyeler; dağılmayın, söyleceğim bir nokta 

var. 
Buyurun efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; müzakerelere devam 

için gerekli çoğunluğun kalmadığı, yapılan yoklama 
ile anlaşılmıştır. 

Bu teklif, bu gece saat 24,00'te yasalaşacaktır. 
Bunun herha'lükârda tarihi sorumluluğunu bu taleple 
karşılaştığım kişilere bırakarak.. (AP sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Burada 
bulunmayanlara söyle Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buna hakkınız 
yoktur. Tarihi sorumluluk, ekseriyeti temin etmeyen
lerindir. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Bu 
yaptığınız münasebetsizliktir. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, böyle tebliğler yapma, ayıp oluyor. 

BAŞKAN — 16 Mayıs 1979 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,30 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Meh
met Kılıç'm, 8 Nisan 1979 tarihli Milliyet Gazete
sinde yayınlanan «Dövizle Askerlik Kanunu» tasarısı 
ile ilgili habere dair soru önergesi ve Milli Savunma 
Bakanı Neş'et Akmandor'un yazılı cevabı. (7/1087) 

10 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

8 Nisan 1979 tarihli Milliyet Gazetesinde «Dö
vizle Askerlik Tasarısı Değişiklik Yapılmadan Tek
rar Meclise Yollanacak» başlıklı haberde yer alan 
açıklamalar ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Sa
yın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını delaletlerine arz ederim. Saygılarımla. 

Gaziantep Senatörü 
Mehmet Kıîıç 

\. Milliyet Gazetesinin 8 Nisan 1979 tarihli nüs
hasında «Dövizle Askerlik Kanunu» tasarısı ile il
gili olarak Hükümetçe Anayasa Mahkemesinden mü
talaa alındığı yolunda bir haber verilmiştir. 

Anayasanın 145 nci maddesi uyarınca 44 sayılı 
Kanun ile kurulan Anayasa Mahkemesinin Anayasa
nın 7 nci maddesi ve özel kanun gereğince hiç bir 
mercie mütalaa vermesi mümkün değil iken Hükü-
me^niz nasıl olmuş da Anayasa Mahkemesinden 
mütalaa almıştır? 

2. Anayasanın 7 nci maddesi ile 44 sayılı Ka
nun uyarınca Anayasa Mahkemesinin hiçbir mercie 
hiç bir konuda ve hiç bir şekilde mütalaa vermesi 
mümkün olamayacağına göre mezkûr gazetede yayın
lanan bu yalan haber hakkında bir yalanlama yapma
yı düşünüyor musunuz? 

10.5.1979 
TC 

Milli Savunma Bakanlığı 
Ankara 

Kanun: 1979/305/NÇ 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: (a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

10 Nisan 1979 tarihli yazısı. 
(b) Başbakanlığın 19 . 4 . 1979 tarih ve PİB : 

04023 sayılı yazısı. 
Gaziantep Senatörü Mehmet Kılıç'ın Milliyet 

Gazetesinin 8 Nisan 1979 tarihli nüshasında 
«21 . 6 . 1927 Gün ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu

na Ek Madde Eklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı» 
için Anayasa Mahkemesinden görüş alınıp alinma--
dığına yönelik soru önergesine karşın Bakanlığımız 
görüşü aşağıdaki şekilde bellirienmliştiir. 

Anayasanın 7, 132 ve 147 nci maddeleri ile 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkındaki Kanunun 20 nci maddesi uyarın
ca Anayasa Mahkemesinden görüş alınmasına yasal 
olanak buılunmamaktadtf. 

Bu nedenle Anayasa Mahkemesinden anılan ta
salıya ilişkin görüş alınmamıştır. Ancak Anayasa 
Mahkemesinin özellikle Anayasanın 12 ncü madde
sinde müesseseİeşen «eşitlik ilkesi» ne ilişkin karar
larından güç alınarak Anayasaya aykırı olmayacağı 
inancıyla tasarı hazırlanmıştır. 

Ayrıca 8 Nisan 1979 tarihli Milliyet Gazete
sinde yayınlanan tasarıya ilişkin haberle Bakanlı
ğımızın ilgisinin bulunmadığını bilgilerinize suna
rın!. 

Dr. Neş'et Akmaiidor 
MİIK Savunma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Tansa projesine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakan Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1091) 

1 9 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Yerel Yönetim 

Bakanlarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lalet buyrulmasını istirham ederim. Derin saygıla
rımla. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

Sorular : 
1, TANSA Projesi için kurulduğu günden 1 Ni

san 1979 tarihine kadar Genel Bütçe veya bu bütçenin 
fonlarından ayrılan ödenek ile Devlete veya Devletle 
b'Tİlkte yerel yönetimlerin hissedarı bulundukları 
banka veya bankalardan nakit teminat mektubu ve
ya kefalet suretiyle ve özel bankalardan temin olu
nan kredi miktarı nedir? 

2. Birinci maddede anılan yerlerden alınan nakit 
veya teminat mektupları hangi şehir ve kasabalarda 
açılan. TANSA mağazalarına ve hangi miktarlarda 
•tensip olunmuştur? 
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3. TANSA Projesliriin uygulamaya konulabilme
si için: Kuruluş masraflarını ezcümle bina, dükkân, 
mağaza kiralaması veya inşlası, bunların soğultma, 
tartma reyonların hazırlanması giibi demirbaş yatı
rımları için harcanan meblâğ nedir? 

4. Ödenen biralar yıllı'k olarak ne kadardır 
5. Tansa mağazalarında müdür, şef, memur, 

tezgâhtar, kasiyer, şoför vs. çalışan tüm personel sa
yısı nedir? 

6. Personel masrafları: Aylık fazla mesaii, ikra-
mtiye, kasa tazrriinatı namiiyle yapılan her çeşlit öde
meler dahil yıllık ne miktardır? 

7. Tansada pazarlanan ve fiyatları maliyetle
rinin çok altında bulunan bazı kamu kuruluşlarının 
bu satışlardan doğan veya doğacak olan görev za
rarlarının 1979 yılı için öngörülen takribi miktarı ne 
olacaktır. Bu. zararlar hangi yoldan karşılanacaktır? 

8. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1978 yılı zarar
larının Sayın Maliye ve İşletmeler Bakanlarınca ya
pılan müteaddit açıklamalara göre 80 milyar TL.'sına 
varan zararlarına TANSA projesi ile gelmesi mu
karrer ve muhakkak olan büyük ölçüdeki zararın ila
vesi hükümetin bazı mal ve hizmet kalemlerine yap
tığı zamlarla yürürlüğe koyduğunu ilan ettiği ve ge
niş özveriye dayandığını ifade ettiği istikrar progra
mı ve Sayın Başbakanın programlarını gerçekleştire
meyen yöneLidierin değiştirileceği şeklindeki beyan
ları muvacehesinde Yerel Yönetim Bakanlığınca tes
pit olunan hedeflere varamayan belediye başkanları
nın görevden alınabilmeleri için kanuni vedb'rler ge
tirmeyi düşünüp düşünmediğinizi TANSA için 1979 
yılında Türkiye çapında ne miktar kâr veya zarar 
düşündüğünüzü zarar tecelli ettiği takdirde projeyi 
tatbike devam edip etmeyeceğinizi veya son günlerde 
açıklandığı üzere özel sektöre veya esnafa ait kurum 
veya '-kuruluşlarla bir ortaklık veya işbirliğinin öngö
rülüp görülmediğinii ve Gima mevcutken TANSA'nın 

ortaya çıkarılmasının ekonomik olup olmadığını bu
nun savurganlık sayılıp sayılmayacağı hakkındaki 
görüşleriın'iz nedir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 11 . 5 . 1979 

Ankara 
Hazmiit: İç Öd. Say. Müd. 
Sayı : 53121-A-l 25/31619 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25 . 4 . 1979 tarih ve 06.212.00192-00871 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker' 

in, ilgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, TANSA Pro-
jcıi ile ilgili yazılı sorusunda; anılan proje için ku
rulduğu günden 1 Nisan 1979 tarihine kadar Genel 
Bütçeden yapılan ödemeler miktarının bildirilmesiyle 
ügüii 1 No. lu soru Bakanlığımla ilgili görülmüştür. 

TANSA Projesi 'için; 
Ödeme tarihi 

(1978 Bütçe K. 18. M ad. göre) 
Ödeme tarihi Ödenen miktar 

21 . 
15 . 
24 
17 

1 
13 
20 

6 

11 
12 

1 
1 
2 
2 
2 
4 

1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 

25 Milyon TL. 
25 M'i'lyonı TL. 

5 Milyon TL. 
20 Milyon TL. 

5 Milyon TL. 
20 Milyon TL. 
25 Milyon TL. 
25 Milyon TL 

Toplam 150 Milyon TL. ödenmiştir. 

Ödemeler, Yerel Yönetim Bakanlığı ermine İller 
Bankası nezdindeki hesaba yapılmıştır. 

Belgilerine arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

1 5 . 5.11979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ 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) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Ab.cakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair tçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tar ihi : 8.11.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakam - Başbafkarı Yar
dımcısına dâir Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AH Ankan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği halkkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi: 12.12.1978) 



17. —- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deli veli'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/108) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım in, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6 109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Aynm'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/110} (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seç'bn Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emanıet-i Mukaddese» nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 . 4 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
li - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, 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 
Öne'r'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 
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4. — Cumhuriyet Senato u Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin. tabı:-?*: fi/auannm tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hasta! ;k'arb mücadele 
hususunda Senato Araştırması i.Ae^n 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 kalnvş bökelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzer? kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813} (Dağıtma tarih; : 29 . S . 19""S; 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(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 : Si A (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Cay üretimi hakkında inceleme yanmak üze
re kurulan Curahuriyc-r S-an.vAsu Araştırma Komis
yonu Rapom. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.!97Q) 

11. — TC Ziraat Bank.;s;n:n açtığı krediler ve 
bunlara bağlı karcar-aAr hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : S?3) (Dağıtma v-rilıi : 15.2.1979) 

12. —• Cumhuriyet Sen ata: u Bursa Üyesi Şebip 
K.aramuHaoğlu'nun, Bak a: koy Akı) Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (i0î/79) 

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, 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 Unsal'in, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Sen:/o Araş.k:rna<n isteyen 
önergesi. (10/84) 

î 7. — Cumhuriyet S^naaj-su A .ka:_: IA CJİ Kemâl 
Sanibrahimoğlu ve arkadaşların.-.T. DcAa Akdeniz ve 



Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili S.nato 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 kuramların durumlar; 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 Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 £ 9 4 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan BakkalbaşıYiin, 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, (iC/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 s 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-
landınlamadiğma dair, lû . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Curnh'.Hİyeı Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öneı'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis

yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 t 10 , 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'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 isteyen 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 . 1 0 . 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 sonuçlandırılamadığına dair. 26 . 9 , 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan «grencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 , 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- j 
ğmın 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 I 
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 andîaşmalara 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 İş
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
dı 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'm, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
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Araştırması isteyen Önergesi ve Komisyon başkanlığı
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 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey-

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

ı konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm, İşkence olayları hakkında Senato Araş
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 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğîu, Hasan Özel, Abdül- -
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 

I 905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

45. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 , 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
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 1 9 . 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, 
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-
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 : 
377'ye 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 Haftalık 
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 : 19 . 3 . 1979) 

50. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karâr Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı vt 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) 
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I 51. — 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 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 

I 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 

j tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

I 52. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka-

I rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka-
I 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-
I liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
I Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara-
1 rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 

Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
I 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
cı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 

i 54. — Eski Milli Savunma Bakanı Feıid Melen'in 
I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet-
I velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
1 Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
I 140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka-
I rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
I Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
I sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 

ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
I 4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari

hi : 19 . 3 . 1979) 
I 55. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
J Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet-
I velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
I Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
I Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
l 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
letvekili Zekiye Gülsen'in Düetçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait 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 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.197S ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

59. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İİhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye 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 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) Pağ ı tma tarihi : 19.3.1979) 

60. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı Ishak Şafak'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 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

61. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dileskçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
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) 

62. — Cumhuriyet Senatosu. Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğîu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

63. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
ralda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
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) 

64. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Onkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 



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

65. — Ziya Müezzmoğlu'rmn (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 ,1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 .1979) 

66. — Eski Adalet Bakanı İsmail MüftüoğhTnun 
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 
2 1 . 2 . 1 9 7 7 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 . 3 . 1979) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan in 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-

atosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi ; 22.3,1979) 
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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 tarihlî tezkereleri, 
(C. Senatosu : 4/167) (S, Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (D** 
gitma 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) 

72. — Dilaver Göç em en (Göçmen)'in Özel Affı 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/718; 
C. Senatosu : 2/150) (S. Sayısı : 921) (Rağıtma tari
hi : 8 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
15 . 5 . 1979) (Ret) 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 26 .4 .1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 



5 Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçi
mi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/707; C. Senatosu : 2/148) (S. 
Sayısı : 914) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1979) (C. Sena-
tosundaki bitiş tarihi : 21 . 5 . 1979) 

2. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/113; 
C. Senatosu : 1/635) (S. Sayısı : 915) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
19 . 7 . 1979) 

3. — Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı
lanması, ve Nakli Hakkında Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler Komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 2/658; C. Senato

su : 2/149) (S, Sayısı : 917) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 13.7.1979) 

4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/156) (S. Sayı
sı : 919) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1979) (C. Senatosun
daki bitiş tarihi : 26 . 7 . 1979) 

5. — 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Res
mi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Dev
redilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/47; C. 
Senatosu : 1/637) (S. Sayısı : 920) (Dağıtma tarihi: 
8 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 20 . 7 . 1979) 

6. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milli Savunma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
1/270; C. Senatosu : 1/640) (S. Sayısı : 922) (Dağıt
ma tarihi : 10 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş ta
rihi : 29 . 5 . 1979) 



Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 921 

Dilaver Göçemen (Göçmen)'in Özel Affı Hakkında Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

2 /718; C. Senatosu : 2/150) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 333) 

Millet Meclisi 19.4.1979 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3182 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18.4.1979 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Dilaver Göçe^ 
men (Göçmen)'in Özel Affı Hakkında Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 22.3.1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18.4.1979 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 333) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahkûm Dilaver Göçmen'in cezalarının bütün sonuçlarıyla birlikte affına dair Kanun Teklifimizi gerek
çesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 
26.2.1979 

Adana Milletvekili Bursa Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Hasan Cerh M. Emin Dalkıran M. Yaşar Göçmen Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

G E R E K Ç E 

Kazım oğlu Fatma'dan doğma 1939 doğumlu mahkûm Dilaver Göçmen'in cezasının affı için Büyük Mec
lise sunduğumuz Kanun Teklifimizin gerekçesi şöyledir : 

Dilaver Göçmen Ankara 3 ncü Ağırceza Mahkemesinin 1979/158 Esas ve 1978/265 sayılı Kararı ile Türk 
Ceza Kanununun 346 ncı maddesi delaletiyle 342/1 ve 59 ncu madde gereğince sahte raporu bilerek kullan
ma suçundan bir yıl sekiz ay müddetle ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş ve bu hüküm Yargıtay 6 ncı 
Ceza Dairesinin 1979/99 Esas ve 22.2.1979 tarihli kararı ile onanmıştır. 

Şimdi olayların tahliline geçiyoruz. Mahkeme kararlarının tartışılması Anayasamız gereğince konumuz 
dışındadır. Ancak kısaca olayın oluşunu ve Dilaver Göçmen lehindeki düşünce ve kanaatimizi belirtmek tek
lifin özü bakımından faydalıdır. 



__ 2 -

Mahkûm Dilaver Göçmen ehliyet alabilmek için müracaatta bulunmuş ve sağlık kurulundan rapor alması 
gerekmiştir. Trafik hastanesinde kendisinde renk körlüğü bulunduğu tespit edilmiştir, rapor alamadığını ay
nı yerde çalıştığı bir arkadaşına anlatmış, o da trafik hastanesinde bir arkadaşı olduğunu ve rapor için onun 
yardımını isteyeceğini bildirmiş, iki fotoğrafla nüfus kâğıdım veren Dilaver Göçmen'e bir kaç gün sonra 
arkadaşı tanzim edilmiş raporu getirmiş. Sahte bir rapor olduğunu hiç bilip düşünmeden muamelesi için 
trafiğe vermiştir. Trafikçe sahte olduğu saptanan rapor üzerine mahkûm olmuştu. Bu olayda Dilaver Göç-
men'in hiç bir kast unsuru yoktur. Raporun sahteliğini bilerek kullanmamıştır ve bu raporla bir menfaat de 
temin etmemiştir. Bu teklif, çalıştığı yerlerde ve muhitinde dürüst bir insan olarak tanınan hükümlünün giy 
diği cezanın bütün sonuçlarıyla birlikte affedilmesini Yüce Meclisin atıfetine hitabederek hazırlanmıştır. 

Kanun teklifi 3 maddeden ibarettir. 
Birinci madde mahkûmun cezasının bütün sonuçlarıyla birlikte affedilmesini 2 nci ve 3 ncü maddeler 

ise kanunun yürütme ve yürürlük maddelerini kapsamaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 20.4.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı Ö Z E T İ 

M. M. C. S. Dilaver Göçemen (Göçmen'in) Özel Affı Hakkında Kanun Teklifi. 
333 929 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 27 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 27 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 15 Mayıs 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 
1. — Anayasa ve Adalet Kom. 10 Gün. 
2. — Gündeme 5.2.1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 921) 
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ADANA MİLLETVEKİLİ HASAN CERİT VE 3 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazarköy Nüfusuna 
Kayıtlı Kâzım Oğlu Fatma'dan Doğma 1939 Doğum
lu Dilaver Göçmcn'in Cezasının Affı Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahke
mesinin 24.10.1978 tarih ve esas 1978/158, karar 
1978/265 sayılı ve Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 
22.2.1979 tarih ve 1979/99 sayılı ilamıyla tasdik 
olunup kesinleşen hükmü ile sonuç olarak bir yıl se
kiz ay süre ile ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş 
olan Mengen İlçesi, Pazarköy, cilt 5, sayfa 34, hane 
17'de nüfusa kayıtlı 1939 doğumlu Dilaver Göçmen'in 
işbu cezası sonuçlarıyla birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Dilaver Göçemen (Göçmen)'in Özel Affı Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahke
mesinin 24.10.1978 tarih ve Esas 1978/158, Karar 
1978/265 sayılı ilamı ile Türk Ceza Kanununun 346, 
342/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince bir sene sekiz 
ay ağır hapis cezasına mahkûm edilen ve hakkındaki 
bu hüküm Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 22.2.1979 
tarih ve Esas 99, Karar 993 sayılı ilamı ile tasdik 
edilmek suretiyle kesinleşmiş bulunan Bolu ili, Men
gen kazası, Pazarköy nahiyesi, Banaz köyü, Küristan 
mahallesi, hane 17, cilt 5, sayfa 34'de nüfusa kayıtlı, 
Kâzım oğlu, Fatma'dan doğma, 1939 doğumlu Dila
ver Göçemen (Göçmen)'in işbu cezası bütün sonuç
larıyla birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 4 . 1979 

Esas No. : 2/150 
Karar No. : 69 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Adana Milletvekili Hasan Cerit ve üç arkadaşı tarafından yapılan ve Bolu ilinin Mengen ilçesinin Pazar-
köy nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 1939 doğumlu Dilâver Göçmen'in cezasının affı hakkın
da kanun teklifi üzerine Millet Meclisinin 18 Nisan 1979 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuy
la kabul edilen (Dilâver Göçemen (Göçmen)'in Özel Affı Hakkında Kanun Teklifi) metni, Komisyonumu
zun 24 Nisan 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde, görüşülmüştür. 

Teklif sahiplerinden Hasan Cerit de görüşmelerin tümünde hazır bulunmuştur. 
1. Komisyonumuza gönderilen dosya içinde bulunan ve Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinden oybir

liği ile verilen 24 Ekim 1978 tarih, 1978,158 Esas ve 1978 265 Karar sayılı hükmün incelenmesinden : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşçı olan Dilâver Göçmen'in; trafik ehliyetine dayanak olacak sağlık 

raporu almak için Balgat Acil Yardım ve Trafik Hastanesine başvurduğu, yapılan muayenesi sonunda renk
leri ayırdedememesi nedeniyle renk körü olduğu teşhisi konularak kendisine rapor verilmediği, üzülerek bu 
durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında şef garson olan Hüseyin Maviengin'e anlattığı, onun 
da «üzülme, o hastanede tanıdıklarım var, sana gerekli raporu alırım.» dediği ve sözü edilen hastanede ge
nel hizmetlerde çalışan Hacı Necati Ünlü'ye başvurarak gerekli raporu sağlamasını istediği, Hacı Necati 
Ünlü'nün de, Dilâver Göçmen tarafından gönderilen muayeneye sevk kâğıdı ile iki adet fotoğrafı alarak, 
gerekli raporu, 21 Ocak 1977 tarihinde 8195 sayı ile sahte olarak düzenlediği, bunun üzerine Dilâver Göç
men'in bu raporu ibraz ederek 4 Mayıs 1978 tarihinde tıafik ehliyeti sınavına girdiği ve başarı kazandığı, fakat ben
zeri konulardan ve çıkan dedi - kodulardan ötürü Necati Ünlü'ye karşı duyulan kuşkudan ötürü durumun 
sorulması üzerine sözü edilen hastaneden gelen yanıtta 21 Ocak 1977 tarih ve 8195 sayı ile düzenlenen rapo
run sahte olduğunun bildirildiği adı geçen mahkemece sabit kabul edilerek, 

I - Hacı Necati Ünlü'nün hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 342/1 nci maddesi uyarınca iki yıl 
süre ile ağır hapse; 

II - Hüseyin Maviengin'in hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 342 1. 64 ve 59 ncu maddeleri uya
rınca bir yıl sekiz ay süre ile ağır hapse: 

IH - Dilâver Göçmen'in hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 346 nci maddesi delaletiyle 342 1 ve 
59 ncu maddeleri uyarınca bir yıl sekiz ay süre ile ağır hapse; 
mahkûm edildikleri, 

2. Keza, Komisyonumuza gönderilen dosya içinde bulunan ve Yargıtay 6 nci Ceza Dairesinden oybirliği 
ile verilen 22 Şubat 1979 tarih. 99 Esas ve 993 Karar sayılı kararın incelenmesinden de : 

I - Yasal süresi içinde hükmü temyiz etmeyen Hacı Necati Ünlü'nün temyiz işleminin ret edildiği. 
II - Hüseyin Maviengin hakkındaki hükmün Türk (eza Kanununun 65/3 ncü maddesi yerine 64 ncü 

maddesinin uygulanmasının isabetsiz olması nedeniyle, bozulduğu ve 
III - Dilâver Göçmen hakkındaki hükmün tasdik olduğu. 

anlaşılmıştır. 
3. Yukarıda 2 nci maddede sözü edilen Yargıtay 6 nci Ceza Dairesi ilamının Dilâver Göçmen'e ait kıs

mında aynen şöyle denilmektedir : 
(Sanık Dilâver'in, şoför ehliyetnamesi alınmasında gerekli olan sağlık raporunu temin etmek için Balgat 

Acil Yardım ve Trafik Hastanesine müracaat ettiğinde kendisinde renk körlüğü tespit olunarak rapor veril
memesi üzerine, diğer sanık Hüseyin'e durumu anlatacak yardımını istediği ve Hüseyin aracılığı ile sanık 
Necati'nin sahte olarak tanzim ettiği sağlık kurulu raporunu Trafik Müdürlüğüne vererek ehliyetname aldı-
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ğı, bilahare idarece rapordan şüphe edilerek keyfiyet hastaneden sorulduğunda olayın meydana çıktığı iddia, 
ekspertiz raporu ve tevilli ikrar gibi toplanan olumlu delillerle suçun subutu kabul, soruşturma sonucuna uy
gun surette vasfı tayin ve takdir kılınmış ve uygulamada bir isabetsizlik bulunmamış olduğundan, yerinde 
görülmeyen sanık Dilâver'in temyiz itirazları ile vekili ıin duruşmalı inceleme sırasındaki savunmasının red
diyle hakkındaki hükmün tebliğname uyarınca onanmasına, depo parasının gelir kaydına,) 22 Şubat 1979 ta
rihinde oy birliğiyle karar verildi. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporunda; affa gerekçe olarak, Dilâver Göçmen için, (Raporun sah
teliğini bilerek kullandığına dair dosyada herhangi bir maddi ve kandırıcı delil de yoktur.) denilmektedir ki 
bu, yargı organlarının takdir yetkisine müdahale anlamını taşır ve böyle bir müdahale kuvvetler ayrılığı ve 
mahkemelerin bağımsızlığı temel ilkelerine dayalı Anayasamıza açı'kca aykırı olur/» Kaldı ki, Dilâver Göçmen 
sahte raporun düzenlenmesinden önce Balgat Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde muayene edilmiş ve mu
ayene sonunda kendisine, «renkleri ayırdedemiyorsun, renk körüsün, sana bu nedenle olumlu rapor vereme
yiz.» demişlerdir. Bu durumda, Hacı Necati Ünlü tarafından sahte olarak düzenlenen raporun sahte olduğu
nu bilmesi ve bu raporu trafik ehliyeti sınavına girebilmek için sahte olduğunu bilerek ibraz etmiş olması, 
yeter kesinlikte ve maddi nitelikte bir delildir. Bu açıklama karşısında, Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ra
porunda yer alan (Bu nedenle sanığın, bu raporun sahteliğini anlayamamış olması mümkündür.) biçimindeki 
gerekçeye de itibar edilemez. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporunda ileri sürülen (sanığın hatıra mebni kendisi için böyle bir ra
porun düzenlenmiş olduğu kanaatini beslemesi de mümkündür. Zira, zaman zaman hastane ve hekimlerimiz
den bu tür sağlık raporları verilebildiği de seyrek de olsa raslanılabilen bir gerçektir.) biçimindeki gerekçe
ye de değer verilemez. Zira, Dilâver Göçmen, ilk muayenesi sonunda, renkleri ayırdedememesi renk körü 
olduğunu ve kendisine olumlu rapor verilemeyeceğini öğrenmiş bulunmaktadır ve renk körü olduğu halde, 
renk körü olmadığı biçiminde düzenlenen raporun sahte olacağını idrak edebilecek normal yeteneğe de sa
hiptir. Sonra, renk körü olan bir kimseye, hatır için, renk körü değilmiş gibi rapor verilmesi halinde, bu ra
poru düzenleyen hekimlerin, Hacı Necati Ünlü, Hüseyin Maviengin ve Dilâver Göçmen'in yanısıra, Türk 
Ceza Kanununun 342 nci maddesine göre değil, 339 ncu maddesi uyarınca hüküm giyebileceklerine şüphe 
edilemez. 

Komisyonumuz; yukarıdaki açıklamalar karşısında, ayrıca, Anayasamızın Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne verdiği af yetkisinin Dilâver Göçmen hakkında kullanılmasını isabetli gösterecek hiç bir neden bulunma
dığını gözönünde bulundurarak, Dilâver Göçmen'in affı hakkındaki kanun teklifinin ve bu konuda Millet 
Meclisince kabul edilen metnin tümünün oy birliği ile reddine karar vermiştir. 

Komisyonumuz; sözü edilen kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülme süresinin 15 Mayıs 
1979 tarihinde sona ereceğini de gözönüne alarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin Cumhuriyet Senato
su Genel Kuruluna önerilmesini de karara bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokat Manisa Samsun 

Zihni Betil M. Fahri Dayı Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı 

Bursa Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Çankırı 
Şeref Kayalar Safa Reisoğhı Çekinser 

Toplantıda bulunamadı Gürhan Titrek 

Hatay İstanbul izmir 
Mustafa Deliveli Ali Oğuz Kâmran Erkmenoğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin T ay l an 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtahhç 
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