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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 306 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1176) 306 

2. — İzinli olarak yurt dışına giden Devlet 
Bakam -. Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bakan^a, Devlet Bakam Süleyman Arif Emre' 
nîri vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dâir Cumhürbaşkanhğı tezkeresi. (3/1177) 306 

3. — İzinli olarak yurt dışına giden İmar 
ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutam'a, Sa
nayi ve Teknoloji Bakam Oğuzhan Asüıtürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhürbaşkanhğı tezkeresi. (3/117S) 306:307 

4. — İzinli olarak yurt dışına giden Gıda -
Taran ve Hayvancılık Bakanı Fehmi Adak'a, 

Sayfa 
Orman Bakam Sabahattin Savcı'ıun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1179) 307 

5. — İzinli olarak yurt dışına giden İçişleri 
Bakam Korkut özal'a, Çalışma Bakanı Fehmi 
Cumahojğhı'mm vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuma dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1181) 307 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı Sadi Somuncuoğhı'na, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Cengiz Gökçek'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1182) 307 

7. — Görev üe yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı = Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş'e, Gümrük ve Tekel Bakam Gün 
Sazak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1183) 307 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İh
san Sabrı ÇağlayamgiTe, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1190) r 307 
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Sayfa 
9. — Görevli olarak yurt dışına giden Tica

ret Bakanı Agâh Oktay Güner'e, Devlet Bakam 
Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1187) 307:308 

10. — Rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da te* 
davi görmekte olan Turizm ve Tanıtma Baka
nı İskender Cenap Ege'ye, Kültür Bakanı Avni 
Akyol'un vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dalir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1186) 308 

11. — Görev üe yurt dışına gidecek olan 
Milli Savunma Bakanı Turhan Kapanlı'ya, Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1191) 308 

12. — Görevli olarak yurt dışına gidecek 
olan Bayındırlık Bakam Selâhattin Kılıç'a, 
Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1189) 308 

13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangü'e, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1184) 308 

14. — Tabii Üye Suphi Karaman'ın İdare 
Anıirîiği görevinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/317) 308 

15. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, 
mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusun
da kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonlarının görev bölümüne dair tez
keresi. (3/1066, 10/59) 308:309 

16. — Belediyelere yapılan Devlet yardımı 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonlannın görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/1067, 10/26) 309 

17. — Milli Eğitim Bakam tarafından ya
pılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin 2 ay uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/10*69, 10/13) 309 

18. — Lice'de depremden sonra yapılan ko
nutlar hakkında araştırma yapmak üzere kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko-
m?syonrun görev süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1070,10/25) 309:310 

Sayfa 
19. — 1975 - 1976 öğretim yılında devam

sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğren
cilerin uğradıkları çeşitli mağduriyetlerin sap
tanması ve bir çözüm yolu bulunması hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılması
na dair tezkeresi. (3/1031,10/44) 310 

20. — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol 
yapımı hakkında kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
üki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1032, 
10/51) 310 

21. — öğretmenler arasında yapılan nakil 
ve tayinlerle açığa alınanlar hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığımn, Komis
yonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/1033,10/22) 310 

22. — Ankara İmar Limited Şirketinin An-
soy Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu 
menfaatlar ve keyfi davranışlar hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi (3/1074, 10/2) 310:311 

23. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikala
rında cereyan eden olaylara dair kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin iki ay uzatılmasına dair tezke
resi. (3/1188, 10/47) 311 

24. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygula
ma belgeleri hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi (3/1192, 
10/45) 311 

25. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri üzerindeki denetimin etkinliği, mahiyet ve 
şümulü hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/77) 311:313 

26. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in mazeretine binaen 20 . 11 . 1977 
tarihinden itibaren 30 gün müddetle izinli sayıl
masına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1193) 313 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 313 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

İbrahim Öztürk ve arkadaşlarının, ekonomıimi-
zin bugünkü durumu hakkında bir Genel Görüş
me açılmasına dair önergeleri. (8/4) 313:328 
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Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 328 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları. 328 
T. — Tabii Üye Mehmet özgüııeş'in, har

camalarla ilgili olarak Hesaplan înceleme Ko
misyonunca hazırlanan raporların Genel Kurul
da göreceği işleme dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanından soru önergesi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkam Sun Atalay'ın yazılı cevabı, 
(7/766) 328:330 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Amerikalı bir gazeteci ve ya
zara dair soru önergesi ve İçişleri Bakam Kor
kut Özal'ın yazdı cevabı. (7/782) 330:331 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Ziraat Bankasınca 1976 ve 
1977 yıllarında sanayi ve ticari kredisi açılan 
anonim şirket ve kurumlara dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı 
cevabı. (7/789) 331:332 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, Mardin iline bağlı bazı 
ilçelerin yol yapımına dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakam Selâhattin Kıhç'ın yazılı ce
vaplan. (7/797) 332:333 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin dağ ve or-
manüannda bulunan yabani hayvanlara dair so
ru önergesi ve Gıda - Tanm ve Hayvancılık 
Bakanı vekili Recai Kutan'ın yazılı cevabı. 
(7/802) 333:334 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri konusunda (10/30) kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığımn, Komisyonun görev 
bölümüne dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun, mazeretine 
binaen 10.11.1977 tarihinden itibaren 30 gün izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

CHP, AP ve MB Grupu Başkanhklannın, Cum
huriyet Senatosunun, mahalli seçimler nedeniyle 
29 . 11 . 1977 tarihinden itibaren 10 gün ara verme
sine dalir önergesi kabul edildi, 

Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'nı, tuz istih
salinin artırılmasına dair soru önergesi ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Gün Sazak"ın yazdı ce
vabı. (7/805) 334:336 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ah
met Yıldız'ın, Van felaketzedelerine dair soru 
önergesi ve İmar ve tskân Bakam Recai Kutan' 
in yazdı cevabı. (7/807) 336:337 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir Daldal'un, Otopark yönetmeliğine dair 
soru önergesi ve İmar ve İskan Bakam Recai 
Kutan'ın yazdı cevabı. (7/808) 337:339 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçîlen Üye Fethi Çelikbaş'm, Devlet Sa
nayi ve İşçi Yatırım Bankasının iştiraki olan 
şirketlere dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakam Oğuzhan AsOtürk'ün yazdı ce
vabı. (7/811) 339:342 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi ÇeKkbaş'ın, ilaç endüst
rimize dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam Cengiz Gökçek'in yazıh cevabı. 
(7/813) 342:343 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, patates ürünü için 
taban fiyatı uygulanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Gıda - Tanm 
ve Hayvancıhk Bakam Fehdm Adak'ın yazılı 
cevabı. (7/814) 343 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz-
türk ve arkadaşlarınım, ekonomimizin bugünkü du
rumu hakkında bir genel görüşme açılbnasına dair 
önergeleri (8/4) üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

13 . 12 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl ^ 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Abdul

lah Köseoğhı'nun yasama dokunuhnazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhur*. 
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
<3/852) (S. Sayısı : 706) {Dağıtma tarihi : 5.12.1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/853) (S. 
Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 5.12.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Myonkarahisar Üye
si Mustafa Çelik'in yasama dokunuhnazhğının kaldı-
nLiîası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/842) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma tarihi : 5.12.1977) 

4. — Cumlhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün yasama dökunuhnazhğmın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena -̂
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/817) 
(S. Sayısı : 709) (Dağıtana tarihi : 5.12.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztiirk^iin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/854) (S. 
Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 6.121977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Ko-
caman'm yasama dokunulmazhğının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/813) (S. 
Sayıa : 711) (Dağıtma tarihi : 6.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Lûtfi 
Doğan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Kondisyonu raporu. (3/791) (S. 
Sayısı : 712) (Dağıtma tarihi : 6.12.1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Sabahattin Özbek'in yasama dokunulmaz-
îîğîisın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezlkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/755) (S. Sayısı : 713) (Dağıtma tarihi : 
6.121977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/756) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sıtkı 
Yırcalı'mn yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumlıuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/731) 
(S. Sayısı : 715) (Dağıtana tarihi : 6.12.1977) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1132) 
(S. Sayısı : 716) (Dağıtana tarihi : 6.12.1977) 

12. — 'Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/619) 
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 6.12.1977) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesıi Ni
yazi Ünsal'm yasama dokunulmazhğının ka'dınhnası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komüsyonu raporu. (3/986) 
(S. Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 6J2J977) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Koımisyonu ra
poru. (3/1130) (S. SayıSı : 719) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1977) 

15 Cumlıuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un yasama dokunulmazhğîiun 
kaMınîması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/666) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1977) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/620) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1977) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tahii Üyesi Emanuî-: 
lah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/649) 
(S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 6.12.1977) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın yasama dokunuMıazhğiîun kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/651) 
(S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 6.12.1977) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyya't'ın yasama dokunulmazlığının kaldınhnası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyona raporu. (3/650) 
(S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 6.12.1977) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
han Kapanlı, Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğîu ve Afyon-
karablsar Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/1068) (S. Sayısı : 725) (Dağıt
ma tarihi : 6.12.1977) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdullah 
Emre İleri'nlin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/956) 
(S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 9.12.1977) 

Önerge 
22. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerin
deki deneti'min etkinliği, maliyet ve şümulü hakkın
c a Senato Araştırması İsteyen önergesi. (10/77) 

Sözlü Soru 
23. — Cumhuriyet Senatosu Bııısa Üyesi Şebip 

Karamullaoğhı'nun, Devlet Bakam - Başbakan Yar
dımcısına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/88) 

Yazılı Sorular 
24. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki ya
bancı uyruklu ve Türk Soyundan gelen öğrencilere 
dair yazılı soru önergesi, M M Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/823) 

...... 

25. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, geçen mali yıl içinde turist pasaportu ve 
Hac maksadı ile yurt dışına çıkan vatandaşiara ne 
miktarda döviz tahsis edildiğine dair yazık soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/824) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Diyanet İşleri Faşkanlığı merkez ve taş
ra teşkilatından kaç kişinin Danıştaya başvurduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/825) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çefikbaş'm, Türkiye ile AET ara
sında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan 
ek protokola dair yazıh soru önergesi, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/826) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'ın, Rize ilinde 30.7.1977 tarihinde meydana 
gelen sel felaketinde harap olan çay bahçelerine dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/827) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'ın, Rize ilinde meydana gelen sel felaketinde 
çay bahçeleri harap olan üreticiye yapılan yardıma 
dair yazıh soru önergesi, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/828) 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne 
dair yazıh soru önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/829) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş 
Üyesi Rıza Akgün'ün, eğitim enstitülerine dair yazılı 
Soru önergesi, Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/830) 

. .«.M 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.C0 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Saîihoğlu 

KÂTİP : Mehmet Bilgin (Bingöl) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
7 nci Birleşimi açıyorum. 

n - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşime 

devam ediyoruz. 
Saym Senatörler; 
Başkanlık Divanı üyelerinden bir arkadaşımız bu

gün gelememiştir. Oturuma devam edebilmemiz için 
lütfen genç bir arkadaşı görevlendirelim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Altısı da 
mı yok Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Maalesef. Sabahtan beri gayret et
tik bir arkadaşı bulduk* 

AHMET TAHTAKDLIÇ (Uşak) — Olmaz böyle 
şey Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız lütfen bu
yursun 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
tatbikatı var; ben vaktiyle çıkmıştım Riyasete. (CHP 
sıralarından «Olmaz böyle şey Saym Başkan.» sesle
ri.) 

BAŞKAN — Efendim, geçici olarak bir arkadaşı
mızı aday gösterirsiniz, oylarız, burada bulundururuz; 
bu geçmiş tatbikatta olmuştur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Temel Ki-
tapçı'yı aday gösteriyorum, 

BAŞKAN — En genç üye de Kitapçı arkadaşı
mızdır. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Saym Kitapçı. 
(Sivas Üyesi Temel Kitapçı Başkanlık Divanmda 

yerini aldı.) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz isteyen 
çok arkadaşlar var. Biliyorsunuz, genel görüşmemiz 
devam ediyor; aynca ikinci bir genel görüşme de 
vardır. O bakımdan arkadaşlarım beni mazur görsün
ler, onlara söz veremeyeceğim* 

Sunuçlara geçiyorum. 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1176) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri ÇağlayangiPin dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — İzinli olarak yurt dışına giden Devlet Baka

nı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a, Devlet 
Bakanı Süleyman Arif Emre'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/1177) 

BAŞKAN — İkinci bir tezkere okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İzinli olarak yurt dışma giden Devlet Bakam -
Başbakan Yardımcısı Profesör Dr. Necmettin Erba-
kan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı - Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre' 
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim* 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — İzinli olarak yurt dışına giden İmar ve İskân 

Bakanı Mehmet Recai Kutan'a, Sanayi ve Teknoloji 
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Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1178) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İzinli olarak yurt dışına giden İmar ve iskân Ba

kam Mehmet Recai Kutan'm dönüşüne kadar; İmar 
ve İskân Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Oğuzhan AsHtürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — İzinli olarak yurt dışına giden Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Fehim Adak'a, Orman Bakanı 
Sabahattin Savcının vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1179) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, okutuyo
rum* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İzinli olarak yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Fehmi Adak'ın dönüşüne kadar; 
Gıda - Tarım ve Hayvancıhk Bakanlığına, Orman Ba
kanı Sabahattin Savcı'mn vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — İzinli olarak yurt dışına giden İçişleri Baka

nı Korkut Özal'a, Çalışma Bakanı Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1181) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku-
tuyorum* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına1 

İzinli olarak yurt dışına giden İçişleri Bakanı Profe
sör Korkut Özal'ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlı
ğına, Çalışma Bakanı Dr. Fehmi Cumahoğlu'nun ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Cengiz Gökçek'in vekillik etmesinin uy

gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1182) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka

nı Sadi Somuncuoğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Cengiz 
Gökçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba

kanı - Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş'e, Güm
rük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1183) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum^ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakam 

- Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş'in dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanı - Başbakan yardımcılığına, Güm
rük ve Tekel Bakam Gün Sazak'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İhsan 

Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1190) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri ÇağlayangJTin dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına ,DevIet Bakam Seyfi Oztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur-
9. — Görevli olarak yurt dışına giden Ticaret Ba

kanı Agâh Oktay Güner'e, Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1187) 
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BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, okuru- | 
yorum* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına' I 
Görevli olarak yurt dışına giden Ticaret Bakam I 

Dr. Agâh Oktay Güner'in dönüşüne kadar; Ticaret I 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik I 
etmesinin, Başbakanının teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. I 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulur. 
10.— Rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da tedavi I 

görmekte olan Turizm ve Tanıtma Bakyanı İskender I 
Cenap Ege'ye, Kültür Bakanı Avni Akyol'un vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur- I 
başkanlığı tezkeresi. (3/1186) I 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır okutuyo
rum^ I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da tedavi görmek

te olan TurizmY ve Tanıtma Bakam İskender Cenap 
Ege'ye, Kültür Bakam Avni Akyol'un vekâlet etme- I 
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, Anayasanın 106 ncı I 
maddesi gereğince uygun görülmüş olduğunu arz ede- I 
rinii 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulun 
11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli 

Savunma Bakanı Turhan Kapanlı'ya, Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1191) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli Savunma 

Bakanı Turhan Kapanlı'mn dönüşüne kadar; Milli 
Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Cihat Bilge
han'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. I 
12. — Görevli olarak yurt dışına gidecek olan Ba

yındırlık Bakanı Selâhattin Kılıç'a, Devlet Bakanı Ek
rem Cuyhun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1189) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo- j 
rum< | 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görevli olarak yurt dışına gidecek olan Bayındır

lık Bakanı Selâhattin Kıhç'ın dönüşüne kadar; Ba
yındırlık Bakanlığına, Devlet Bakam Ekrem Ceyhun' 
un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — BUgüerinize sunulur. 
13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1184) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayanğil'in dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
14. — Tabii Üye Suphi Karamanın İdare Amir

liği görevinden çekildiğine dair önergesi. (4/317) 
BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo

rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divamndaki İda

re Amirliği görevimden çekiliyorum. 
Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Gerekli işlem yapılacaktır. 
15. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 

ulaşım, dağıtım ve depolama konusunda kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının gö
rev bölümüne dair tezkeresi. (3/1066, 10/59) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.1.1977 

tarihli 24 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen, 
«Deprem ve Depremle ilgili Yerleşim, Mesken, Ula
şım, Dağıtım ve Depolama Konusunda» kurulan Araş
tırma Komisyonumuz, 17 . 11 . 1977 günü toplanarak 
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isimleri aşağıda yazılı üyeleri Komisyon Başkanlık Di- I 
vanına seçmiştir. I 

Saygıyla arz ederim. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Başkan : Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) 
Sözcü : Barlas Küntay (Bursa) I 
Kâtip : Kemal Kıüçoğlu (Hatay) I 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. [ 
16. — Belediyelere yapılan devlet yardımı hakkın

da kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1067, I 
10/26) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 

in, Belediyelere yapılan Devlet yardımı hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonumuz, 17 . 11 . 1977 günü 
toplanarak aşağıda isimleri yazdı sayın üyeleri Baş
kanlık Dîvanına seçmiştir. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

İbrahim öztürk 

Başkan : İbrahim Öztürk (Ankara) 
Sözcü : Kemâl Sarılbrahimoğlu (Adana) 
Kâtip : Ahmet özmümcü (Kütahya) i 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

17. — Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmış 
olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 2 ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1069, 
10/13) 

BAŞKAN — Bazı komisyonların süre talepleri 
var, onları okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan ta

yin ve nakil tasarrufları hakkında araştırma yapmak 
üzere kurulan Komisyonumuzun çahşma süresi 
19 . 11.1977 tarihinde sona ermektedir. 

Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığına so
rulan sorulara ve iki kere tekit edilmesine rağmen 
bugüne kadar cevap verilmediği için, Komisyonumuz 
konuyu müddeti içerisinde sonuçlandırmamıştır. j 
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Bu nedenle sürenin, 19 . 11 . 1977 tarihinden iti
baren iki ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam 

Tabii Üye 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığının tayin ve 
nakiîîeriyle ilgili Araştırma Komisyonu, 19 . 11 . 1977 
tarihinden itibaren iki ay müddet istemektedir. 

19 . 11 . 1977 tarihinden itibaren Komisyona iki 
ay..j 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Yazıda, Ko
misyonun yazılarına Milli Eğitim Bakanlığından bü
tün çabalara rağmen cevap verilmemiş olmasının ge
cikmeye neden olduğu yazdı. Başkanlığın bu hususta 
biı görevi olup olmadığım sizden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, Başkanlık, Ko
misyon faaliyete geçtikten sonra Komisyonla ilgili Ba
kanlık karşı karşıya geliyor, yazışma yapıyorlar. An
cak, Komisyonun yeniden bu hamlesini yapmasından 
başka yapacağımız bir şey yoktur tabii. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Teşekkür ede
rim, 

BAŞKAN — Efendim, müddetin 17 . 11 . 1977 
tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18. — Lice'de depremden sonra yapılan konut
lar hakkında araştırma yapmak üzere kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1070, 
10/25) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi takdim ediyo
rum i 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Lice'de depremden sonra yapüan konutlar hakkın

da araştırma yapmak üzere kurulan Komisyonumu-1 

zun çahşma süresi 12 . 11 . 1977 tarihinden sonra er
mektedir. 

Komisyonumuz çalışmasını bitirememiştir. Konu
nun sıhhatli olarak neticelenmesi için, 12 . 11 . 1977 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay müd
det verilmesini arz ederim. 

Komisyon Başkam Yerine 
Sözcü 

Naim Taşan 
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BAŞKAN — Efendim, Lice depremiyle ilgili Ko
misyon, 12 . 11 . 1977 tarihinden itibaren başlamak 
üzere iki ay müddet istemektedir. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19. — 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık ya
pan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları 
çeşitli mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm yolu 
bulunması hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki ay uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/1031, 10/44) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi takdim ediyo
rum; 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan ve 

yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları çeşitli 
mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm yolu bulun
ması hakkında araştırma yapmak üzere kurulan Ko
misyonumuzun çalışma süresi 19 . 11 . 1977 tarihinde 
sona ermektedir. 

Komisyonumuz araştırmasını bitirememiştir. Ko
nunun sıhhatli olarak neticelenmesi için 19 . 11 . 1977 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay müd
det verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Niyazi Unsal 

BAŞKAN — 1975 - 1976 ydı öğretim ydında de 
vamsızhk yüzünden sınıfta kalmış öğrenciler hakkın
daki Araştırma Komisyonunun müddeti 19.11.1977'de 
bitmektedir. 19 . 11 . 1977 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere iki ay müddet talep edilmektedir. 
19 . 11 . 1977 tarihinden itibaren Komisyona iki ay 
müddet verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

20. — Karayolları 12 nci Bölgesinde yol yapımı 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1032,10/51) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi takdim ediyo
rum* 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak

kında araştırma yapmak üzere kurulan Komisyonu
muzun çalışma süresi 19 . 11 . 1977 tarihinde sona 
ermektedir. 

Komisyonumuz araştırmasını bitirememiştir. Ko
nunun srhhaüi olarak neticelenmesi için, 19 . 11 . 1977 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay daha 
müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam Yerine 

Kâtip 
Muzaffer Şâmiloğlu 

BAŞKAN — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol 
yapımı hakkındaki Komisyon, 19 . 11 . 1977 tarihin
den itibaren iki ay müddet istemektedir. Oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi
nin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1033, 10/22) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Öğretmenler arasında yapdan nakil ve tayinlerle 

açığa alınanlar hakkında Araştırma yapmak üzere 
kurulan Komisyonumuzun çalışma süresi 12.11.1977 
tarihinde sona ermektedir. 

Komisyonumuz araştırmasını bitirememiştir. Konu
nun sıhhatli olarak sonuçlandırılması için, 12.11.1977 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay müd
det verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam Yerine 

Sözcü 
Reşat Oğuz 

BAŞKAN — Öğretmenler arasında nakil ve tayin
ler hakkındaki Komisyon 12 . 11 . 1977 tarihinden iti
baren iki ay daha müddet istemektedir. Komisyona 
12 . 11 . 1977 tarihinden başlamak üzere 2 ay müddet 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1074, 10/2) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi takdim ediyo-
ruz* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 Ocak 

1975 tarihli 19 ncu Birleşiminde kurulması kabul 
edilen, Ankara tmar Limitet Şirketinin Arısoy Kol
lektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve 
keyfi davranışlar hakkındaki Araştırma Komisyonu-



C. Senatosu B : 7 13 . 12 . 1977 O : İ 

muzun görev suresi, 7 . 11 . 1977 tarihinde sona cr-
mektedir. 

Komisyonumuz görevini tamamlayamamış olma
sı nedeniyle 7 . 11 . 1977 tarihinden itibaren 2 ay 
daha süre verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Ankara İmar Limitet Şirketi hak
kındaki Araştırma Komisyonunun müddeti 7.11.1977 
tarihinde sona ermektedir. 7 . 11 . 1977 tarihinden iti
baren bu Komisyona 2 ay müddet verilmesini oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

23. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında ce
reyan eden olaylara dair kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1188, 10/47) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo-
ru& 

Yüksek Başkanlığa 
İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında cereyan 

eden olaylara dair Araştırma yapmak üzere kurulan 
Komisyonumuzun çalışma süresi 18 . 11 . 1977 tari
hinde sona ermektedir. 

Komisyonumuz Araştırmasını bitirememiştir. Bu
nun için, 18 . 11 . 1977 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere 2 ay müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam Y. 
Abdullah Emre İleri 

BAŞKAN — İskenderun Demir - Çelik Fabrika-
larındaki olaylar hakkında kurulan Komisyonun sü
resi 18 . 11 . 1977 tarihinde bitmektedir. 18.11.1977 
tarihinden itibaren bu Komisyona da 2 ay süre veril
mesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Ka-
bu 1 etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -
1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1192, 10/45) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi takdim ediyo
ruz* 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 yıl

larında verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakkında 
Araştırma yapan Komisyonumuzun çalışına süresi 
19 . 11 .1977 tarihinde sona ermektedir. 

I Konunun aydınlanması için, 19 . 11 . 1977 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha süre ve
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı Yerine 

Sözcü 
I Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hak
kındaki Araştırma Komisyonunun müddeti 19.11.1977 
tarihinde bitmektedir. 19 . 11 . 1977 tarihinden iti-

I haren 2 ay süre verSmesirii oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiş-

I tir4 

j 25. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
I Özgüneş'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki 
I denetimin etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında Se-
I nato Araştırması isteyen önergesi. (10/77) 
I BAŞKAN — Bir araştırma önergesi vardır, okutu-
I yorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Milli ekonomimizde çok önemli bir yeri olan Ka-
I mu İktisadi Teşebbüslerinin teknik denetimi Başba

kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. 
j Bu Kurulca hazırlanan raporlar 12 . 5 . 1964 gün 

ve 468 sayılı Kanun ile bu Kanun değiştiren 15.8.1977 
gün ve 2102 sayılı Kanun gereğince Türkiye Büyük 

I Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna sunulmaktadır. 

468 sayılı Kanuna göre Karma Komisyonca ha
zırlanan raporlar, önce Cumhuriyet Senatosunda, da-

I ha sonra Millet Meclisinde görüşülmekte iken, 2102 
sayılı Kanun bu usulü kaldırmış, yerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonunda uy
gulanan usûlü benimsemiştir. Buna göre, Karma Ko
misyon raporları Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyelerine dağıtılmakta; dağıtım tarihinden iti
baren 30 gün içinde siyasi parti gruplarından, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin enaz 10 üyesinden ve-

I ya Hükümetten bir itiraz vaki olmazsa raporun kesin
leştiği kabul edilmektedir. 

Açıkça görülmektedir ki, Kamu İktisadi Teşebbüs-
I Ierinin denetiminde ağırlık noktası Başbakanlık Yük

sek Denetleme Kurulundadır. Karma Komisyonun 
I tüm üyeleri siyasi kişilerdir. Bir işletmenin denetimi' 

için yeterli bilgi, tecrübe ve mesleklere sahip bulun
maları zaruri değildir. Kaldı ki, Karma Komisyon 
müzakerelerim Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu raporları üzerinde yapmaktadır. Bu bakımdan 

[ da Karma Komisyondan teknik bir denetim beklene-

- 311 -
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mez. Bu Komisyonca yapılmakta olan denetim esa
sen teknik değil, siyasidir. 

Bu durumda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca kullanılan de
netim metotları, denetimin mahiyet ve şümulü önem 
kazanmaktadır. 

Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin 
ve harcamaların mevcut mevzuata uygun olup olma
dığını arayan, mali ve cezai sorumlulukları tespit 
eden bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim, 
bir işletmenin enaz rasyonellik, verimlilik ve kârlı
lık bakımından sürekli olarak incelenmesini, bunları 
etkileyen unsurların tespitini, sonuçlarının değerlendi
rilmesini, olumlu etkenlerin geliştirilmesini, olumsuz
ların asgariye indirilmesi için alınması gerekli tedbir
lerin ortaya konulmasını ihtiva eder. 

Etkili bir denetim, işletmenin verimini ölçer, ça
lışanları daha iyiye doğru teşvik eder, yönetim ve iş
letme usullerindeki boşlukları ve aksaklıkları ortaya 
çıkarır, üretimde üstün standartlar sağlar. 

Kanunlarımız, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin çağ
daş işletmecilik ilkelerine göre çalışıp çalışmadıkla
rını sürekli olarak denetlenmesini, maliyet ve hesap
larıma emsai kurumlardakilerle kıyaslanmasını, so
nuçların analitik bir değerlendirmeye tabi tutulmasını 
öngörmüştür. Bu kanunların ve edililen tecrübelerin 
ışığı altında hazırlanmış bulunan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Denetleme Kılavuzu, yapılması 
gerekli denetimi, teftiş, kontrol, revizyon ve gözetim 
gibi isimler altında yapılan diğer murakabe biçimle
rinden ayırmış; iktisadi denetlemeyi mahiyet ve şümul 
bakımından şöyle tespit etmiktir: 

— Denetlemenin geniş kapsamlı bir türü olan ik
tisadi denetleme ise; kuruluşların modern işletmecilik 
ilkelerine göre rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yön
lerinde sürekli olarak incelenmesini ve kuruluşların be
lirlenen hedeflere ulaşabilmesi için alınması gerekli 
tedbirleri göstermeyi amaçlar. (Sayfa : 5) 

Kılavuz, iktisadi denetleme için iikeler de tespit 
etmiştir. Bu ilkelerden birkaçını buraya almakta fay
dalar vardır: 

Raporlar, yalnızca görülenleri kâğıt üstüne dö
küp yansıtmakla kalmayıp, olan bitenlerin nedenlerini 
de arayıp, açığa vuracak ve bu arada, elde edilen 
sonuçlan doğuran çeşitli etkenler arasındaki karşılıklı 
ilişki ve tepkileri dile getirecektir. (Sayfa : 9) 

Yalnızca işlem ve harcamaların mevzuata uygun
luğu, belgeler ve kayıtlar arasındaki aykırılıklar, ma
li ve cezai sorumlulukların tespiti gibi nispeten dar 

— 31: 

saydabiîecek şuurlar içine sığması imkansız bulunan 
iktisadi denememenin, kusur ve kusurluyu arayıp bu
luşu olmaktan ziyade, doğru yön verici, ışık tutucu 
vasfı ağır basar. (Sayfa : 6) 

— Rapor anaçizgilerile söz konusu kuruluşun; 
a) Ne olduğu, 
b) Nasıl çalıştığı, 
c) Ne sonuçlar elde ettiği, 
d) Niçin o sonuçlan aldığı, 
e) Daha iyi sonuçlara ulaşabilmesi için neler ya

pabileceği soruların cevaplandıracak hacimde düzen
lenmelidir. (Sayfa : 11) 

— Raporlar, yıllar yılı kalıplaşmış metinler ha
linde tekrar edilmekte olduğu izlenimini bırakmaya
cak biçimde işîenmeKdir. (Sayfa : 12) 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin muhteva ve şümu
lü yukanda belirtilen esaslara uygun olarak denetlen
diğini iddia etmek çok zordur. 

Gerçek şudur ki, Başbakanlık YükseK Denetleme 
Kurulunca, işletmelerin genellikle sadece durumian 
tespit edilmekte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uy
gun olup olmadığı araştınlmakta, analitik bir değer
lendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Rasyonellik, verim
lilik ve kârlılık unsurları, bunları etkileyen faktör
ler dikkate alınmamaktadır. O kadar ki, raporlarda 
işletmelerin yıllık kâr ve zararlan sadece rakam ola
rak ifade edilmekte, bunlar üzerinde değerlendirme 
yapmaktan kaçmamaktadır. 

Bu tutumun işletmeleri dinamizmden uzaklaştıra
cağı, özellikle yöneticilerde mevzuata uymakla yetin
me alışkanlığı yaratacağı kuşkusuzdur. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin asla tatminkâr olmayan bugünkü du-
rumlannda, yetersiz ve yanlış denetimin çok büyük 
bir hissesi vardır. Bu kurumlar, özellikle, karar or-
ganlan, personel idaresi, iç denetim, yönetim, planla
ma, araştırma ve geliştirme, donatım bakımından ça
ğa uygun metotlarla denetlenmedikçe, verimlilik ve 
kârlılık beklemek mümkün değildir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimini bir taraf
tan yukanda belirtilen kılavuza uygun hale getirme 
gayretleri içine girerken, öbür taraftan bu kılavuzu 
ilgili kurumlardan, özellikle üniversitelerimizden yar
dım görerek, analitik değerlendirmeye ve tedbirler 
önermeye ağırhk veren bir yönde geliştirilmesinde za
ruret vardır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin 
etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında bilgi edinmek 
üzere Anayasanın 88 nci, ve İçtüzüğün 133, 138 nci 
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maddelerine göre Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
açılmasını arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
26. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra

gıp tinerin mazeretine binaen 20 . 11 . 1977 tarihin
den itibaren 30 gün müddetle izinli sayümasına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/1193) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın mazeretine bina
en izin talebi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 

in, mazeretine binaen 20 . 11 . 1977 tarihînden itiba
ren 30 gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 28 . 10 . 1977 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

S im Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Ragıp Üner'in mazeretine bi
naen 20 . 11 . 1977 tarihinden itibaren 30 gün müd
detle izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
/. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk ve arkadaşlarının, ekonomimizin bugün
kü durumu hakkında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/4) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ekonomik konu hak
kındaki genel görüşmede söz sırası Sayın Maliye Ba
kanı Cihat Bflgehan'dadır. Buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Bah-
kesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra
him Öztürk ve arkadaşlarının ekonomimizin bugün
kü durumu hakkmda bir genel görüşme açılmasına 
dâör önergesi, Yüce Senatonun oy birliği ile günde
me alınmış ve günlerce bu konuda 20'ye yakın arka
daşımız değerli fikirlerini söylemiş, tenkitlerini yapmış-
ve görüşlerini biMirmişZerdir. 

Konuşulanların arasında doğrular vardır, eksik 
olanlar vardır, gerçek dışı olanlar vardır, yanlışlar 
vardır. Konuşmamda yer yer bunlara temas edece
ğim. Hemen iîave edeyim ki, istediği kadar sert, oîa-
biMiği kadar acımasız ve insafsız eleştiriler yapıl
mış obuasına rağmen, Hükümet olarak ekonomik ko-

I nulann Yüksek Meclisinizde görüşümıüş olmasın
dan memnunuz. Bu vesile ile Heyetinize doğrulan ve 
yanlışları ifade etmek fırsatım Hükümete verdiği için 
değerli arkadaşlarıma müteşekkiriz. 

Muhalefet tarafından hazırlanmış bulunan öner
gedeki «En karanlık günlerin yaşanmakta olduğu, 
ihtikârla, karaborsa, vurgunla, soygunun egemen ol-

I duğu karanlık ortamdan, savurganlık, dış çevreler 
I iç'în ödün vermek, ciddiyetten ve sağduyudan yok

sun» gibi terimlerin kullanılmış olmasına cidden 
üzülmüş buhınmaktayım. Çünkü, ekonomik mesele
lerin tabiatında bir ağır başlıhk ve rakamlara dayan
dığı için de değiştirilmesi mümkün olmayan bir cid
diyet vardır. Ancak, önergenin böylesine sert, böy
lesine hırslı yazılış ve içinde bazı gerçek dışı iddia-

I îarın yer almış bulunmasını sadece bir ay devam ede-
I bilmiş ve güvenoyu büe alamamış bir iktidar parti

si mensuplarınca imza edilmiş olmasının tabii sonu
cu olarak kabul ediyorum. 

Yalnız sayıların, istatistiklerin ve bunun tahlili 
! sonuçlarının yer alması gereken bir önergenin âde

ta bir İhtilâl beyannamesi üslubu ile kaleme alınmış 
o!masım, yukarıda söylediğim gibi aynı sebeplerle 
bir beşeri duygu olarak elbette saygı ile karşılıyo
rum. Ama, yakın geçmişde ülkemizde ve başka ül
kelerde buna benzer durumlarda sosyal patlama-

I ların nerelere vardığım gösteren acı örnekler vardır. 
«Halkımız bugüne kadar böyle bir tepki gösterme-

I miş ise, bunun olumsuz etkileri şimdiden görülme
ye başlayan bu önlemleri anlayışla karşıladığı yolun
da anlamak ve yorumlamak, ileride onarılması güç 

I sonuçlar doğuracak büyük bir siyasa] yanılgı ohır» 
I cümlesinin ne anlama geldiğini bu Önergede imzası 

bulunan sayın eski bakanlar, sayın eski valiler her 
halde bilemeyiz diyemezler. 

Derhal ilave etmeye mecburum ki, Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi önerge sahipleri, bir taraftan böy
lesine acımasız bir iddia ve telkinlerde bulunurken, 
öte yandan bu kürsüde, dar gelirli milyonlarca me-

I naur, emekli, dul ve yetime vermiş olduğumuz 750 
ve 1 000 lira ek ödemeyi, «Neden verdiniz?» diye ten-

j kit etmekten de kendilerini alamamışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partili sayın sözcü bize, «Me
mur ve emeklilere nereden ve neden 750 ilâ 1 000 li
ra verdiniz?» diye suçlamada bulunmuştur. 

Şimdi müsaade ederseniz Türkiye'nin bugünkü 
ekonomik durumunu oluşturan faktörleri incelemek 

I istiyorum. 
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Saym senatörler; 
îç ekonomi politikalarının etkilendiği dış ekono

mik mütalâaları dikkate almadan bu politikalar üze
rinde tenkitler yapmak ve yargılara varmak, yalnız 
hatalı olmayacak, fakat aynı zamanda haksızlık ve 
insafsızlık olacaktır. 

Bildiğiniz gibi 1973 sonu ve 1974 başında başla
yan petrol krizi yüksek petrol faturaîariyle hâlâ sü
regelen, doğrudan ve yan tesirleriyle dünya iktisat 
tarihinde 1929 buhranım hatırlatacak önemli bir dev
re olmuştur. 

Binaenaleyh, Türkiye ve benzer gelişmekte o!an 
ülkeleri bu perspektiften tecrit etmek mümkün değil
dir. 

Bu gibi buhranların bir, iki sene sonra geçebile
ceğini kabul etmek de mümkün değildir. 

Şu anda bir hatıramı anlatmak istiyorum: 1929 
yılında başlayan buhrandan sonra kabul edilmiş bu
lunan b'r Buhran Vergisi mevcut idi. Bendeniz Hu
kuk Fakültesinde talebe olarak okurken, tatil dönem
lerinde çalışmak zorunluluğunda olduğum için, Balı
kesir Maliyesmde çalışırken hatırlıyorum, sene 1942 
idi. O tarihlerde hâlâ Buhran Vergisi, Muvazene Ver
gisi, MiMi Müdafaa Vergisi diye birtakım hesapları 
yaptığımı hatırlıyorum. 

Binaenaleyh, 1929 senesinde başlamış oian buh
ranın 1942'Iere kadar uzandığını bizzat müşahade 
etmişimdir. Burada çok değerli maliyeci arkadaş
larım vardır, onlar Buhran Vergisinin, Muvazene Ver
gisinin ne zaman kaldırılmış olduğunu benden çok 
iyi bilirler. 

Petrol fiyatlarının direkt ve mamul madde şeklin
de ithal girdilerimize yansıyan etkisi yanında, sana
yileşmiş ülkelerde ortaya çıkan resesyon (Durgunluk) 
ihracatımızı menfi yönde etkilemiştir. Demek oluyor 
ki, bir yandaşı ithal ettiğimiz petrol ve yan ürünlerine 
daha çok döviz verirken, öte yandan ticaret hadleri
nin daralması sebebiyle daha az ihracat yapmak du
rumunda kalmışızdır. 

Esasen dış ticaret açığı ne bugünün, ne yakın ge
leceğin problemidir. 

Elimde «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve 
Programlan» adlı bir kitap var. Bu kitapta aşağı yu
karı 1923 yılından 1965 yılma kadar bütün hükümet
lerin programlan yazılı. Bu programlardan lalettayin, 
bilfarz 16 Ağustos 1923 tarihli ve icra Vekilleri Heyeti 
Reisi Aıi Fethi Bey tarafından okunan Hükümet 
Programında aynen; 

«Dalma ithalât büyük nispetlerle ihracata galibe 
etmiştir. Bunun devamı İse, paramızın düşmesi ve 

harice borçlu kaîmakhğımız ve dahilden kesb-â ser
vet refah eylemeye imkân bulup bulunmamakhğı-
mız ile neticelenecektir. Bu konuda gerekîi tedbirler 

1 alma çaktır.» diyor. 
Seneler geçiyor; 27 Ocak 1923 tarihinde Saym 

merhum Dr. Refik Saydam Hükümeti kuruluyor. O 
da, ay m Hükümet Programında; 

«Alelumum ticari mübadelelerde normal yollan 
takibe taraftar olmakla beraber, aynı zamanda dün
ya iktisadi şartlarının icabı olarak karşılıklı menfaat
ler ve müsaadeler yoluyla tediye bilançosunun mü-
tevazin olmasına dikkat edeceğiz.» buyuruyor. 

Daha sonra, 1951'de rahmetli Menderes tarafın
dan okunan Hükümet Programında: 

«Dış ticaret rejimimize istikrar vermeye matuf 
mesaimize devam edeceğiz. îç ticaret politikasında 
istihsal masraflarında mühim bir amil olan faizi 
ucuzlatma kararındayız.» 

11 Temmuz 1960 tarihinde yine, Sayın ve mer
hum Cemal Gürsel tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu Beyannamesinde: 

«Uzun vadeli olarak ihracatın teşviki için bir ih
racatı Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Dış yardım
larla da takviye edilecek olan bu araştırma organı, 
yabancı ve yerli mütehassıslarımızın işbirliği ile ihra
catımızın artırılması için lüzumlu ilmi ve tatbiki ça
lışmaları yapacaktır.» diyor. 

30 . 12 . 1963'te Saym ve merhum İsmet İnönü 
tarafından kurulmuş bulunan Hükümette yine: 

«İktisadi kalkınmamız için istihdam ve üretim 
yönlerinden küçük sanayi ve el sanatlannıın büyük 
rolü ve payı olduğuna inanıyoruz. Bu teşkilâtım teş
kilâtlanması ve dış ticaret alanında kısa vadede kal
kınmamızın zorunlu kıldığı yatırımlan ithalâtın ve sa
nayimizin hammaddede ihtiyaçlannın karşılanması
nı ve uzun vadede dış ödemeler dengesi açığının ka-
paMnıasını..» planlıyorlar. 

Daha sonra 26 . 2 . 1965'te Saym Süleyman De
mire! tarafından kurulan kabinenin programında «Bu 
arada başlıca ihraç maHanmızm dışında ihraç potan
siyeli arz aden yeni maddelerin bulunmasına ve özel
li jkle mamul madde ihracatının geliştirilmesine çalı
şılacak ve yeni pazarlar bulmak yolundaki gayret
lerimiz artınlacaknr.» 

Şu okumuş olduğum hükümet programlarımda, 
yani 1923 senesinden aşağı yukarı, ondan sonrakile
rini, sîzi meşgul etmemek için huzurunuza arz et
miyorum, bütün hükümet programlarında Türkiye d?ş 
ticaret açığının kapatılmasını hedef olarak ittihaz et-

314 — 



C. Senatosu B : 7 

mistir. Ama, bugüne kadar gelmiş geçmiş bulunan 
hükümetlerimizden hiç birisi Bizim de dahil oldu
ğumuz hükümetler bunun içindedir) buna muvaffak 
olamamıştır. Çünkü, dış ticaret açığının kapatılması, 
ben dış ticaret açığım kapatacağım demekle eğer 
mümkün olmuş olsaydı, bu takdirde daha dış ticaret 
açığımız 1923 senesinde kapanmış olacaktı. 

Binaenaleyh, Türkiye'min bugün içinde bulundu
ğu dış ödemeler dengesizliği, yukarıda da arz ettiğim 
gibi ne bugünkü hükümetlerin bir mesuliyeti, bir 
problemidir, ne de yarınki hükümetler kısa bir vade
de bu problemi çözecek durumda olamayacaklardı. 

Bundan önceki Koalisyon Hükümeti devir aldı
ğı zaman 1974 yılının Aralık'tan Aralığa enflasyon 
nispeti % 19,1 nispetindeydi. 1974 yık yatırunîan 
istenen oranda gerçekleşmemiş, işsizlik artmış, va
tandaş - hepinizin bildiği ve hatırladığı gibi - Rama
zanda dahi bir kaşık yağa muhtaç olmuş idi. Zamlar 
almış yürümüş, suni gübre % 300 pahaldaşurilmış, 
tarlalar gübresiz kalmış, Türk köylüsünün 700 milyo
na yakın pancar parası ödenmemişti. Başhca gıda 
maddeleri; yağ, pirinç, un., o tarihlerde karaborsa
daydı. 

NEJAT SARLICALI (Bahkesir) — Hangi pirinç 
Sayıın Bakan? İnsaf... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Pamuk faciasının sonucu olarak, üretici 
perişan ediHmiş, 8,5 milyar liralık pamuk, Devletin 
elinde kalmıştı. Hatta o dönemde, «Zammın şifa ol
duğu» bile ilan edilmişti. 

Burada bunları ifade etmek istemiyorum tabii.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yerlerinizden mü
dahale etmeyiniz. 

Sayın Bakan, devam edin. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De

vamca) — Hayır hayır, yerlerinden ifade buyururlar
sa, eğer zatiâliniz müdahale buyurmazsamz bende
niz arz-ı cevap edebilirim onlara. 

İnşaat demirine % 100 zam yapıldı, 7 ana mad
deye zam yapıldı. Sayın Ecevit: 

«Zamlardan halk zarar görmez. 
Margarin darlığına tedbir isteniyor. 
3,5 milyarhk tesis üretime geçemiyor. 
Alüminyum tesisi enerji bekliyor. 
Zamlarla bütçe sağlamlaştı. 
Bizdeki fiyatlar hayat pahalılığının gerisinde. «Zey

tinyağına % 20 zam yapıldı» «Elektrik kısıtlaması 
iki ay daha sürecek, Hükümet, elektrik tasarrufu için 
yurt çapında yeni tedbirler aîdı.» «Karanlık basınca 
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dükkânlar kapanacak.» «Kumaş fiyatları bir yılda 
% 75 arttı.» «Doğunun beklediği yemler, Trakya'da 
istasyonlarda duruyor.» 

Ben bu başlıkları sayın Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımızı tenkit etmek için söylemiyorum. 
Bunu, hükümetler gerektiği zaman, memleketin yük
sek menfaatleri icap ettiği zaman; belki halka karşı 
çok sempatik olmayacaksınız, ama memleketin men
faati bunu gerektirdiği için, bunu yapmak mecbu
riyetini hissedebilirsiniz ve nitekim 1974'te Cumhu
riyet Haîk Partisi İktidarı bunları yaptı. Ben, bunları 
burada ifade ederken tenkit sadedinde ifade etmiyo
rum; ama sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımın bu önergeyi verirken, bir zaman kendilerimin de 
yapmak mecburiyetinde olduğu hususları, bir başka 
Hükümet yapü diye, onu, «Savurganlıkla, ciddiyet
sizlikle, mesuliyetsizlikle» itham etmemeleri lâzım 
geldiğini burada arz etmek istiyorum. 

O zaman ahnmış olan tedbirler, nasıl ekonomi
nin bir gereği idi ise, bugün bizim Hükümetimizin 
almış bulunduğu tedbirlerin de yerinde, ekonomik 
istikâmette ve cesurana alınmış tedbirler olduğumu ifa
de etmek istiyorum ve burada ilan ediyorum; bizim 
yerimizde hangi Hükümet oJsa idi, yine bu tedbirleri 
alacaktı. Bunların isimleri; bizim ifade ettiğimiz gibi, 
ister istikrar tedbirleri olsun, ister Sayın Besim Üs-
tünel arkadaşımızın ifade ettiği gîbi, «Kurtarma ope-
rasyomu» olsun, ne fark eder? Eğer, isimlerle herhangi 
bir şeyin, maddenin değişmesi mümkün olsaydı, bir
takım maddeler kendi isimlerini değiştirmek duru
munda olurlardı. Sayın Üstünel, burada ifade buyur
dular, «Biz böyle tedbirler almayacaktık, kurtarma 
operasyonu yapacaktık.» dediler. Acaba Sayın Üs-
tünel'in, «Kurtarma operasyoınu» dediği tedbirler han
gileriydi?.. Bunları gerçekten merak ediyorum. 

Esasen, bu kürsüde konuşan değerli konuşmacı
lardan hiç birisi, «Bu tedbirler alınmamalıydı, petro
le zam yapılmamalıydı» gibi bir iddiada bulunmamış
lardır. Bu kararların yanlış olduğunu iddia edenler 
varsa, doğrunun ne okluğunu da bu kürsüde ifade 
etmeli idiler. 

Şimdi, Türkiye'nin genel ekonomik durumu hak
kında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 30 Kasım'da Bütçe Yüksek Mec
lislere sunulmuş olmasına ve bu bütçenin de zanne
diyorum ki, önümüzdeki haftalar içinde müzakeresi
ne başlanacağına göre; değerli arkadaşlarımızın bu 
kürsüden ifade buyurduğu konular hakkında bütçe 
müzakereleri sırasında çok daha geniş müzakere-
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ler yapılması imkânı bulunduğu için, Yüksek Heye
tinizi uzun rakamlarla yormak istemiyorum. Tür
kiye'nin ekonomik durumunun ne olduğu konusunda 
kısa ve oMukça aydınlatıcı (Tabii ben de dahil ol
mak üzere, aydınlanmam şartiyle) Yüksek Heyetini
ze bazı bilgileri arz etmek istiyorum. 

Bazı değerli arkadaşlarımız, gayri safi miSfi hâ
sıladaki artış hızının plan hedeflerinin gerisinde kal
dığı konusunda tenkitlerde bulundular. Bu yöndeki 
tenkitler tamamen haksız ve mesnetsiz kalmakta
dır. Zira, Türkiye'nin mıiHı gelir endekslerini alıcı fi-
yatîariyle arz ettiğim takdirde, bu tenkitlerin haksız 
ve mesnetsiz öüduğu ortaya çıkacaktır. 

1968 sabit üretici fiyatlariyle; 1970'de gayri safi 
mili hâsıladaki artış 5,8, 1971'de 10,2, 1972'de 7,4, 
1973'de 5,4, 1974'de 7,4, 1975'de 8, Kasım aymda 
1976'da 7,9, 1976, 15 Mart'mda 8,1, 1976'da 7,7 o*-
muştur; 1977'nin Temmuz 15 itibariyle 5,5 olduğu 
meydandadır. 

Bu, bizim ekonomik göstergelerimiz içinde; milli 
gelir artışlarının gerçekten en olumlu olduğu mey
dandadır. 

Gayri safi milli hâsılada, özellikle sanayi kesi
minde gerçekten hızlı bir artış izlenmektedir. Son 
üç yıla ait bilgiler, sanayi sektöründeki gelişmeyi te
yit etmektedir. Nitekim, gayri safi milli hâsılada baş
lıca sektörlerde sabit fiyatlarla artış yüzdeleri tarım
da 1975'de 10,9, 1976'da 7,6, 1977'de - 3,1 olmuştur. 

Sanayi; ki en çok tenkit edilen konu bu olmak
tadır, 1975'de 9, 1976'da 10,3 ve 1977'de 13 olmuş
tur. Bu bahsettiğim rakamlar, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün 1977 rakamlarıdır. 

Görüldüğü gibi, sanayi kesiminde son üç yılda 
% 9, °/0 10,3 ve % 13 nispetimde hızlı artışiar ol
muştur. 

1977 yıhnda gayri safi milli hâsılada görülen 
% 5,5 oranındaki artışın, diğer yıllara göre düşük 
oluşunun başlıca sebebini, tarım kesiminde 1975 ve 
1976 yılarına nazaran görüfeta gerileme teşkil et
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım para arzı konusunda da 
burada çok değerli fikirlerini ifade buyurdular. Bu 
konuda resmi rakamlara dayanarak; para arzının 
hangi boyutlara vardığını ifade etmek istiyorum. 

Son üç yi! içinde 89 milyar liradan 191 milyar 
liraya çıktığı konusundaki görüşe gelince; bunu uzun 
bir dönemi ele alıp incelemekte fayda görmekteyim. 

Para arzı son sekiz yıMa; yani yıl sonları itiba
rîyle arz ediyorum, aşağıdaki gelişmeyi göstermiş
tir: 

1970 yıh sonu 35 milyar 268 milyon, 1971 yılı 43 
milyar 587 milyon, 1972 yıh 53 milyar 253 milyon, 
1973 yıh 70 milyar 528 milyon, 1974 yıh 90 milyar, 
1975 yıh 108 milyar, 1976 yıh 151 milyar ve 1977 Ey-
lüî sonu itibariyle 188 milyar Türk Lirası olmuştur. 

Para arzının artışında başlıca etkenler şunlar 
olmaktadır: 

Son üç yılda gayri safi mili hâsıla cari fiyatlar
la 422 milyar liradan 819 milyar liraya yükselmiş
tir. Bu miSi gelir artışının parafefinde para arzıda 
gayet tabii artırılmış bulunmaktadır. Daha açık bir 
deyimle, para arzımın ana bölümünü teşkil eden kay
dı para; yani tevdiat parası, ekonomik büyümenin 
bir bölümü olarak banka sistemi tarafından yaratıl
mıştır. Ayrıca, sekiz yıla ait treât incelendiğinde bu 
gelişmede bir anormallik görülmemektedir. 

Merkez Bankası kredilerine gelince, son sekiz yıl
da şu seyri göstermektedir: 

Merkez Bankası kredileri 1970 yıh sonu itibariy
le 14,5 milyar, 1971 yıh 16 milyar, 1972 yıh 19 mil
yar, 1973 yıh 27 milyar, 1974 yıh 45 milyar; yani bu 
Cumhuriyet Halk Partisi dönemi 1973'ten 1974'e gi
dince 27 milyardan 45 milyara çıkıyor. 1975 yıhnda 
45 milyardan 54 milyara çıkıyor, 9 milyarlık bir ar
tış oluyor. 1976 yılında bu 96 milyarı buluyor ve 
halen 1977 yıh Eylül ayı sonu itibariyle 152 milyar 
lirayı bulmaktadır. 

1977 yıh Eylül somu itibariyle 152 milyar liralık 
kredinin dağıhmı şöyle olmaktadır. Çünkü, burada 
bazı değerli arkadaşlarımız daha ziyade özel sektö
rün himaye edildiğini ifade etmişlerdi, vereceğim ra
kamlar bu kredilerin büyük bir kısmının kamu ke
simine ait olduğunu açıklamaktadır, filhakika mev
cut rakamlara göre 152 milyar Mrahk kredinin 112 
milyar lirası kamu kesimi kredileri, buna mukabil 
39 milyar lirası bankalara açılmış bulunan kredi
lerdir. Binaenaleyh, değerli arkadaşlarımızın daha 
ziyade özel sektöre kredi açıldığı yolundaki iddiası
nı bu rakamlar tekzip etmektedir. 

Kamu kesiminde açılmış bulunan bu büyük kre
dilerin nedeni ise, destekleme alımlarından doğmak
tadır. Destekleme alımlarını yapmak Hükümetimizin 
sosyal devlet anlayışına uygun düşmektedir. Destek
leme aîımlariyîe üreticinin emeğinin değerlendiril
diği ve neticede tarımsal üretimin arttığı görüşüne 
sizlerin de iştirak edeceğini ümit etmek isterim. Filha
kika, Merkez Bankasının haftalık vaziyetinde açık
ça ifade edildiği gibi, mevcut bulunan bu kamu ke
simine ait 112 milyar liralık krediden, Hazine kısa 
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vadeli avansı sadece 39 milyardan ibaret oluyor, 
buna mukabil Tekel İdaresinin 15 milyar 300, hin, 
21ra, Toprak Mahsullerinin 19 milyar 644 lira, Şeker 
Şirketimin 5 milyar 711 milyon lira, Et Balık Kuru
munun 2 milyar 50 milyon lira ve Çay - Kur'un 2 mil
yar 744 milyon liralik bir hesabı olduğu meydan
dadır. Bu da, Toprak Mahsullerinin, bildiğiniz gibi, 
hububat stoklan, Teke! İdaresinin tütün stokları ve 
Şeker Şirketinin üreticiye dağıtmış bulunduğu pan
car avansları, Et ve Balık Kurumunun yine hayvan
cılık bölgesinden almış olduğu mubayaaların bede
li olarak Merkez Bankasındaki hesapta bulunmak
tadır. 

Hükümetiniz, gerek Toprak Mahsulleri Ofisinin 
elinde bulunan hububahn, gerekse Tekel İdaresinin 
elinde bulunan tütünlerin satılması için bir gayretin 
içinde bulunmaktadır. 

Enflâsyonla mücadele konusunu ifade etmek is
tiyorum. 

Enflâsyonla mücadele, sadece bizim Hükümeti
mizin değil, elbette bütün hükümetlerin başlıca he
defidir. Bilindiği üzere, Hükümet Programında da 
enflâsyonla ciddi şekilde mücadele edileceği bilhas
sa belirtilmiş bulunmaktadır. Bugün ülkemizde hı-
zını henüz kesemedlğimiz enflâsyon, daha ziyade dış 
kaynaklardan etkilenmektedir. Yukarıda da arz etti
ğim gibi, başta petrol olmak üzere, ithal edilen baş-
Eıca hammaddelerin, mamui malların ve yatırım mal
larının dünyadaki fiyatları son derece artmıştır. Ül
kemiz dış pazarîara fazla açık olmamakla beraber, 
ithal edilen bütün mallarda görülen fiyat yüksek
likleri enflâsyon oranının yükselmesine sebep ol
maktadır. Ayrıca, Türk sanayicisinin ithal ettiği ve 
üretimde kullandığı hammadde ve ara malların fi
yatlarının yükselmesi, maliyet ve satış fiyatlarını bir 
yönden artırmaktadır. 

Enflasyonla mücadelede başarılı olabilirsek gaye
siyle, gerek maaş katsayısında, gerekse tarım ürün
leri taban fiyatlarında fevkalâde dikkatli bir politi
ka izlenmektedir. Hatta, sayın sözcülerin bir kısmı 
bu konuda Hükümeti tenkit etmek durumunda olmuş
lardır. Filhakika, taiban fiyatlarının çok düşük tu
tulduğundan bir taraftan bazı arkadaşlarımız şikâ
yet ederken, bazı arkadaşlarımız da bu, yüksek tutul
duğundan dolayı ihracatın yapılmadığını ifade et
mişlerdir. 

İhracat ve ithalâtla ilgili bazı rakamları arz et
mek istiyorum, 

I Sayın senatörler, bildiğiniz gibi, 1977 programın
da 2,5 milyar dolarlık ihracat ve 5,8 milyar dolar
lık İthalatım yapılması öngörülmüştür. 

Bu yıl ihracatın, eldeki mevcut buğday, tütün, 
I pamuk ve bunun gibi zirai mahsullerin satılması ha

finde geçen yılın rakamlarına; yani 1 milyar 960 mii-
yon dolara ulaşması ve kötümser bir tahmin olan 
1,6 milyar dolan aşması mümkün görülmektedir. 

I Mevcut stokların ihracı için, demin de arz ettiğim 
gibi, azami gayret gösterilmektedir. Şayanı Şükran
dır ki, Tekel İdaresi son zamanlarda gerçekten bü-

I yük ölçüde bir ihracat imkânını elde etmiş bulunmak
tadır. 

İthalata gelince : Türk sanayiinin talepleri ve top
lumun ihtiyaçîan doğrultusunda elde mevcut döviz 
imkânlarının elverdiği ölçüde ithalât sürdürülmek
tedir. Sanayiin hammadde ve ara malları talepleri 
karşılanamadığı takdirde, bazı fabrikaların işleyemez 
hale gelmesi, işsizlikle birlikte mal arzında darlık
lar görülebilecektir. Bunlara mani olmak ve ülke
miz halkının başlıca ithal malı taleplerini karşıla
mak görevimizdir. Mevcut döviz imkânları bu ga
yeler çerçevesinde kullanılmaktadır. Hangi hükümet 
İşbaşına gelirse gelsin, sanayiin ve toplumun bu ta
leplerini gözetmek ve yerine getirmek zorunda kala-

J çaktır. 

Döviz rezervleriyle ilgili arkadaşlarımızın görüş
lerini karşılamak üzere bazı rakamlar vermek isti
yorum. 1 

1974 yıiı başında net döviz rezervleri 2 milyar do-
I 2ar üzerinde seyretmiştir ve rezervlerin birikimi o yıî 

ulaşılan en yüksek enflasyon oranının bir sebebi sa-
ı yitmiştir. Bilindiği gibi, 1974 yılında toptan eşya fi-
I yatları endeksinde o yılların en yüksek enflasyon nis

peti olan % 29,9 rakamına ulaşılmıştı. Aynı yıl için
de döviz rezervlerinin elden çıkarılması konusunda 
b'rçok ilmi tartışmama yapıldığı da hatırlardadır. 
Nitekim 1974 yılı başında 2 milyar 85 milyon dolar 
olan rezervler, aynı yıl sonunda 1 milyar 682 milyon 
dolara inmiş, daha sonraki yıllarda döviz rezervi 
biriktirme yerine, döviz kaynaklarını en ekonomik 
şekilde kullanma siyaseti izlenmiştir. 

Bu arada, bir değerli arkadaşımız mevcut döviz 
rezervlerinin lüks mallar içisn kullanıldığım ifade bu
yurdular. Tabii, bu mümkün değildir. Kendileri de 
pekala b lirler ki, her sene hangi malların ithal edi-

I îeceği, hangi malîann ihraç edileceği konusu, prog
ramda yazıhr, o program gereğince, benim bildiğim 

I kadarıyla aşağı yukan % 45 nispetindeki ithalât, (Ki, 
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bunun en büyük rakamı bugün petrole gitmektedir; 
aşağı yukarı petro] için her ay ödemiş bulunduğu
muz miktar 150 milyon doları bulmaktadır.) fabri
kaların ihtiyacı olan hammadde için, % 45'i yeni 
yatırımlar için harcanmaktadır. Kendilerinin ifade 
buyurduğu lüks maddeler o halde nereden gelmek
tedir, neden bu piyasalarda bu maddeler vardır? 
BMarz lüks olarak kabul edilebilen yatak takımları 
vesaire gibi konulara gelince; derhal ifade edeyim ki, 
bu, Gümrük Kanununda bulunan ve «Haaıe nakli» 
dediğimiz ev naklinden doğan ve halen meriyette bu
lunan Gümrük Kanunu itibarıyla mani olamadığı
mız, gerçekten manii oîmak istediğimiz; ama kanun
da bir değişiklik yapılmadığı sürece buna mani ola -̂
madiğimiz bir nedenden ileri geldiğini, bedelsiz itha
lat yoluyla getirildiğini ve yine hepinizin bildiği gi
bi, bedelsiz ithalatın sadece Türkiye'nin ekonomik ih
tiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğumuz bazı 
değişikliklerin; lüks otomobil ithalinin yasaklanması
nın, bizim yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Türk 
Hükümeti aleyhinde, ne kadar aleyhte birtakım 
propagandalara vesile verdiğini her halde gazeteler
de okumuş bulunuyorsunuz. Tabii bu konuda, kim
lerin bunları tahrik ettiğini, hangi menfaat grupları
nın bundan istifade ettiğini hepimiz bilmekteyiz. 

Dış tkaret açıklarına sözlerimin başında temas et
miştim ve dış ticaret açığının Türkiye'nin kronik bir 
meselesi olduğunu, 1923 tarihinden bugüne kadar 
devam eden bütün hükümetlerin bu konuda gerekli 
tedbirleri almak lüzumunu hissettiklerini ifade etmiş
tim. Rakamlara dayanarak arz edeyim: 

1973 yılındaki ihracatımız 1 milyar 317 milyon. 
Buna mukabil ithalatımız 2 milyar 86 milyon; yani 
aradaki dış ticaret açığı 769 milyon iken, bugün bizi 
bu önerge vesilesiyle tenkit etmekte bulunan Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın iktidarda 
bulunduğu 1974 yılında, ihracat 1 milyar 532 milyon, 
ithalat 3 milyar 777 milyon, dış ticaret açığı 2 milyar 
245 milyon olmuştur. 

Yine, demin ifade ettiğim gibi, bunu Cumhuriyet 
Halk Partisini tenkit etmiş olmak için söyîemiyorum; 
ama bir vakıayı tespit ediyorum; o dönemde de bu 
dış ticaret açığı vardı, bu dönemde de bu dış ticaret 
r.çığı vardır. Dış tkaret açığı, ne hükümetlerin savur
ganlığından ileri gelir, ne hükümetlerin ciddi oüup ol
mamasından ileri gelir. Elimizde mal varsa ihraç ede
ceksiniz, yoksa ihraç edemezsiniz. Birtakım malları 
ithal etmek zaruretinde iseniz, bunları ithal edeceksi
niz, etmediğiniz takdirde fabrikalarınız durur, işsiz
dik aîır gider. Binaenaleyh, bunlar, hükümetlerin bün

yesinden doğan veya hükümetlerin ehliyetli olup ol
mamasından doğan konular değil, Türkiye'nin natü-
lünde (tabiatında) bulunan birtakım zorluklar olduğu 
İçin ifade ediyorum. 

Bu dış ticaret açığı 1975 yılında üç milyara çık
mış, 1976'da tekrar üç milyar olmuş ve dînîdeki ra
kamlara göre 1977 Nisan ayı itibarıyla dış ticaret 
açığı 1 milyar 365 milyon lira oümuştur. 

Samimiyetle belirtmeliyiz ki, dış ticaret açıklan, 
ekonominin yapısal durumundan ortaya çıkan bazı 
sebeplerle, daha hîr süre devam edip gidecektir. Ça
balarımız, ihracatın artırılmasına, sanayimizin dışa 
bağlılığının azaltılmasına yöneltilmekle, bu açıkları 
kapatmak mümkün olacaktır. 

Değerli senatörler; 
Dış borçlanma politikasına gelince; Daha önce 

çeşitli basım toplantılarında birer vesile ile belirtti
ğim gibi, belli bir kalkınma hızım sürdürebilmek için, 
iç ve dış kaynakların ve imkânların zorlanması k a p 
etmektedir. 

Türkiye'nin kalkınması için gereken döviz ve tek
noloji darboğazı, dış kaynaklarla g'derilebilmekte-
dir. Bugün, hemen gelişmekte olan bütün dış ülke
ler, dış kaynaklara müracaatla sanayilerini ve tekno
lojilerini geliştirmektedirler. Hatta, hemen ilave et
mek lazım gelir ki, sosyalist blok a dahil ve ilerlemiş 
olan bir çok memleketler; başta Sovyet Rusya olmak 
üzere, dış sermayeye kapılarını açmış bulunmakta
dırlar. 

Dış borçlanma iie ilgili temel görüşümüz; bu 
borçlarla sanayimizi geliştirmektir. Borçlanma şart-
larında da vadenin uzun olması yanında, faiz ora
nının düşük olması aranmaktadır. Buna göre çalış
malar sürdürülmekte ve borç verme talepleri ince
lenmektedir. Özellikle, DÇM ile ilgili olanlar ko
nusunda Bakanlığımızda çatışmalar sürdürülmekte
dir. 

Sayın senatörler; 
Kamu harcamaları politikasına gelince; bazı de

ğerli arkadaşlarımız, kamu maliyesi alanında bir 
çıkmaza girdiğimiz konusunda iddialarda bululdu
lar. Ben, başından beri meseleleri gayet realist ola
rak hem kamuoyuna, hem Yüksek Meclislere ifade 
etmişimdir ve öyle yapmakta devam edeceğim. Ben, 
Türkiye'nin ekonomik durumunun parlak olduğunu 
ifade etmiyorum. Türkiye'min gerçekten bir darbo
ğazın içinde olduğunu; Maliye Bakanlığı görevini 
hasbelkader aldığım günden bugüne kadar ifade et
mişimdir, Binaenaleyh, Türkiye'nin gerçekten 1977 
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Bütçesi itibarıyla sıkıntılı durumda olduğunu daha 
önce îfade ettiğim gibi, burada Yüksek Heyetin hu
zurunda da açıkça ifade ediyorum. Ancak, buraya 
nereden gelinmiş olduğunu da bilmekte fayda var-
dîr. 

Bildiğiniz gibi, 1977 yılı Bütçesi yapılırken, Hü
kümet tarafından sevk edilen bütçede memur kat
sayısı 10 olarak tespit edilmişti ama Yüksek Meclis
ler burnun Hükümete rağmen, 12'ye çıkarılması ko
nusunda bir takrir vermişler ve bu takrir de Yüce 
Meclislerin tasvibine mazhar olmuş ve böylece iki 
puan daha artmak suretiyle, Hükümetin hazırlamış 
olduğu bütçenin karşısındaki geliri de gösterilmemek 
suretiyle, 1 Mart 1977'ye girdiği zaman, her katsayı 
artışının 6 milyara baliğ olduğunu kabul edersek (Ki, 
öyledir) iki puanı artışı 12 milyar liralık; yani 1977 
Bütçesi 1 Mart 1977 günü yürürlüğe girdiği anda, za
ten Hükümetin öngörmediği; ama Yüce Meclislerin 
kabul buyurduğu bir sebepten dolayı, 12 milyar lira
lık bir açıkla meriyete girmiş bulunuyor idi. 

Bu arada, toplu sözleşmeler vesaire ile bütçeye 
yapılmış bulunan yükler, bütçede gerçekten bir nakit 
sıkıntısının meydana gelmesine sebep olmuştur. An
cak; özeîj'kîe, çok sevdiğim, saydığım, eski bîr dos
tum o'an Sayın Maliye Bakam Besim Üstüne! arka
daşımızın, burada gerçekten fevkalâde hırslı, fevkala
de iddialı, fevkalade acımasız konuşmasında, Maliye 
Bakanlığını tenkit ederken, bir noktayı gözünden ka
çırmaması lazım geldiğini burada ifade etmek istiyo
rum. 

Size 1977 Bütçesinin altı aylık uygulama sonuç-
fennı arz ettiğim zaman, burada en az konuşması lâ
zım gelen arkadaşım her hâlde Sayın Besim Üstünel 
olduğunu, lütfen kabuî buyuracağınıza inanmak isti
yorum. 

Mart 1977; harcamalar 19 milyar 164 milyon, ge-
îirTer 12 milyar 277 milyon. O ay harcama fazlası, 
demin de ifade ettiğim gibi, 6 milyar 887 milyon. Ni
san ayındaki harcamalar 14 milyar 636 milyon, burna 
mukabif, gelirler 19 müîyar. Gelir faz!ası 4 milyar 
444 miîyon. Mayıs ayında harcamalar 22 milyar 996 
mifryon, gelirler 15 nııîîyar 236 miîyon. Harcama faz
lası 7 miîyar 759 milyon. Haziran ayı harcamaları 13 
milyar 537 milyon, gelirler 12 milyar 679 milyon. 
Harcama fazlası 857 milyon. 

Şimdi, Sayın Besim Üstünel arkadaşımın Maliye 
Bakanı olarak bulunduğu Temmuz ayındaki harca
malar, 31 milyar 263 milyon, buna mukabil gelirler 
15 milyar 656 milyon. Harcama fazlası 15 milyar 606 
miîyon liradır. 

Şimdi, bu durumda, bendenizin Maliye Bakanı 
oîarak geldiğim tarihte, Maliye Bakanı olarak, Büt
çe Kanununda ve Merkez Bankası Kanununda ya
zılı % 15 avanstan akabileceğim miktar sadece 246 
milyon lira idi. Bir ay içinde Sayın Besim Üstünel 
arkadaşımın gelirlerden (15 milyar lira, ki, bu 31 mil
yarlık bir harcama Türkiye maliye tarihinde şimdiye 
kadar mevcut olmamıştır) bu harcamayı yaptıktan 
sonra bu kürsüden gelip de Maliye Bakanlığımın sa
vurganlığını ifade etmeyi, sizin vicdanlarınıza, sizin 
insaflarınıza terkediyorum, 

Değerli arkadaşlarım; 
KİT'lerin finansmanı konusunu, alınan ekonomik 

tedbirler konusunu, zaten bildiğiniz hususlar olduğu 
için vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız, vergi yü
künün adil dağılımı konusunda çok konuşmalar ol
du. Bunlara kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Tabii, bizim şimdiye kadar uygulamalarımızda, 
gerçekten Türkiye'de vergilerin, gelirin âdil ölçüler 
içinde dağıtılması en kutsal görevimiz olmuştur ve 
bu görevimizi yaparken kanunların verduği ölçüler 
İçinde, imkânlar içinde bu yolu her zaman tercih et
mişizdir ve bilhassa fakir halk gruplarının bu gelir 
dağılımında, kendilerine düşeni adil ölçüler içimde 
aîması hususundaki çalışmalarımız devam etmekte
dir. İnşallah 1978 Bütçesinde bunun ürünlerini gör
mek imkânıma sahip olacağız. 

Türk toplumunun çeşitli sektörleri arasında gö
rülen gelir dağılımı dengesizliklerini gidermek ga
yesiyle çok önemli sayılan bir çok tedbirler tara
fımızdan alınmaktadır. Buna ait bir kaç örnek aşa
ğıya alınmıştır: 

Devlet memurları üzerinde mevcut enflasyon bas
kısını azaltmak üzere, 750 ilâ 1 000 liralık yakacak 
zammı ödemeleri son alınan tedbirlerden birisidir. 

Değerli senatör arkadaşlarım, bu konuda derhal 
İfade edeyim ki; böyle bir ilâvenin yapılmış olması 
(İsterseniz buna «Yakacak zammı» deyiniz, isterse
niz başka bir şey söyteyinlz, isim önemlü değildir) 
Bütçede her katsayı artışı itibarıyla ödeyeceğimiz mik
tarın aşağı yukarı 10 katını ifade etmektedir. Yani, 
bürhsesa küçük memurların maaşlarında yapılacak 
her katsayı artışı en çok 100 liralık bir ilaveyi ifade 
etmektedur; ama küçük dereceli memurlara verilmiş 
bulunan 1 000 liralık bir zam» onların katsayısının 
bugün almakta bulundukları 12'den 22'ye çıkarılma
sı anlamına gelmektedir. 

Binaenaleyh, bunu sosyal adalet bakımından, he
le küçük dereceli memurlar ve büyük sıkıntı içinde 

— 319 -^ 



C. Senatosu B : 7 13 . 12 . 1977 O : 1 

bulunan emekli, dul ve yetimler için bunun gerçekten 
faydalı bir hizmet olduğuna inanıyorum. 

Tarım kesiminde çalışan büyük nüfusu daha yük
sek gelir düzeyine uîaştırmak gayesiyle destekleme 
alımları hudutları genişle tilmıîş, desteklenen taran 
ürünleri adedi artırılmışür. 

Sendikalı işçilerin toplu sözleşmeler yoluyla mil
li gelirden aldıkları payların arürılması gayretleri, zan
nediyorum ki, olumlu bir şeklide sürdürülmektedir. 

Bu arada yine elbette Yüksek Meclislerin; yani 
sizlerin de reyleriyle kanunlaşmış bulunan 65 yaşım 
tamamlamış şahıslara yapılan ödemeler, sosyal ada
let açısından gerçekten büyük bir aşama olmuştur. 
Böylece 65 yaşını bitirmiş ve bir taraftan geliri ol
mayan vatandaşlarımızın böyle bir gelire kavuştu-
ru muş olması, Devletin onlara en büyük lütfü ol
muştur. Böylece bu vatandaşlarımız kimseye muh
taç olmadan yaşamak imkân ve fırsatına da kavuş
muş bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu arada Para Fonu iie ilgili olarak bazı açdda-

ma-arda bulunmak istiyorum: 
Konuşan değerli sözcülerden bazıları, bu kuru

luşu olduğundan farklı göstermiş ve bazı yanıltıcı 
yorumlarda bulunmuşlardır. Para Fonu hepimizin de 
badiği gibi, dünyada en kalabalık üyesi olan (131 
üye) Uluslararası bir kuruluştur. 

Para Fonunun milli hedeflerimizi, beş yıllık pla
nınızı ipotek altına sokacak bir zorlamada bulun
ması mümkün değildir. Kaldı ki, bizim böyle bir zor
lamayı kabul etmeyeceğimiz de şüphesizdir. Esasen 
Fonun çalışma usulü de böyle değildir. 

Nitekim, Sayın Üstüne! arkadaşım konuşmasın
da benim böyle bîr cümlemi eleştiri konusu da yap
mıyor. 

Bir Sayın gazetede IMF ile adı açıklanmayan bir 
hükümet arasında imzalandığı iddiası ve örneği ya
yınlanan bir anlaşmada; «İşçi ücretlerinin dondurui-
ır*^snı kabul ve taahhüt ederiz» şeklindeki, bir mad
deye işaret ederek, ben bütün kamunun önünde ve 
bilhassa değerli basm mensuplarının önünde ifade et
tin, Dedim ki, «(İşçi ücreîlerin'n dondurulmasını ka
ba! ve taahhüt ederiz) şeklindeki bu maddenin altına 
ben Maliye Bakam olarak imza koymam». Bunu o 
toplantıda bulunan saym basın mensuplarına açıkça 
ifade etmiştim ve bunu bir gazete, demin de arz etti-
ğlm gibi yayınlamıştı ve gazete; «Bilgehan, böyle bir 
anlaşmanın altına imza koyar mısınız, koyacak mısı
nız?» diye soruyordu. Ben de cevaben, «Bunu sadece 

o gazeteye vermek istemiyorum, bütün kamuoyu önün
de ilan ediyorum ki, böyle biı anlaşmanın altına im
za koymam» dediğim halde, Sayın Üstünel burada; 
«BHgehan hem görüşme yapıyor, hem de anlaşma im
za etmem diyor» diye beni tenkit etmişti. 

Tabii kendileri konuyu, bildiğiniz meşhur «La 
takra büssalate» olarak aldılar, «ve enle siikâra» yi 
okumadılar. Ben bunu söylerken, «O cümlenin altına 
imza koymayacağımı» ifade etmsşt'm. Yani, ben, «İş-
çi ücretlerinin dondurulması hükmünü havi bir taah
hüdün altım imza etmem.» demiş iken, Sayın Besim 
Üstünel arkadaşım bunu, «Bir taraftan görüşmeleri 
yapıyor, bir taraftan IMF ile imza yapmayacağım di
yor» diye bendenizi tenkit etmişlerdi. 

Bu sözleri, sırf bizim IMF ile yapılan müzakere
lerde Türk ekonomisini herhangi bir şekilde ipotek al
tına alacak bir taahhüdü imza etmeyeceğimizi burada 
arz ve ifade etmek için sizlere beyan ediyorum, 

«IMF ile görüşmelerimizi milliyetçilikle bağdaş
maz» diye ifade buyurdular. Zannediyorum ki, de
ğerli arkadaşlarım biliyorlar, Para Fonu, İngiltere 
ile İspanya ile İtalya ile birtakım müzakereler yap
mış ve kredi anlaşmaları imza etmiş olmasına göre, 
acaba bu memleketlerin milliyetçiliğinden neyi alıp 
götürdüklerini gerçekten merak ediyorum. Hele, «Dış 
memleketlerden kredi almamn faydalı bir şey oldu
ğunu» ifade eden Sayın Besim Üstüne! arkadaşımı
zın bunu ne şekilde söylediğini de anlamak cidden 
mümkün değildir. Nitekim Saym Besim Üstüne! ar
kadaşım, Maliye Bakanı olarak 27 Haziran 1977 gü
nü bir gazeteye vermiş oldufhı beyanatta aynen; «Dış 
kredi bulma konusunda Hükümet olmadan önce al-
dığımız vaatler vardır. Güvenoylamasından sonra bu 
konuda ferahlatıcı açıklamalar yapacağız» demiş ol
masına rağmen; bir dış kredi almanın ferahlatıcı açık
lama olması Sayın Besim Üstünel arkadaşım için uy
gun oluyor da, acaba Maliye Bakanlığı olarak bizim 
IMF'den alacağımız bir kredi neden milliyetçi anlayı
şa aykırı düşüyor? Bunu da anlamam mümkün ola
mamıştır. 

Nitekim, Saym Cumhuriyet Halk Partili bazı ar
kadaşlarımız da bizim M'Ili Selâmet Partisi ile ortak
lık yapmamızı, «O kafalar» diye tenkit ettiler burada. 
Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selâmet Partisi 
ile Koalisyon yapınca «Tarihi yanılgıdan dönüş olu
yor» da Adalet Partisi, Miîii Selâmet Partisi ile bir 
Koalisyon yapınca günah oluyor... Bunu da anlamak 
mümkün değildir. 

Bazı değerli arkadaşlarımız, «Dışarıya borçlan
mak suretiyle tehlikeli bir davranışta bulunduğumu-
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zu» ifade ettiler. Sayın arkadaşlarımın hepsi bilirler 
ki, kalkınmakta olan bütün ülkeler dış borçlanma za-
ruretindedirler. Hatta kalkınmış olan sosyalist mem
leketlerin bile yabancı sermayeye açılmış olduklarını 
ifade etmiştim. Şurada, Dünya Bankasının bir do
kümanından aldığım rakamları ifade ettiğim zaman, 
Türkiye'nin dünyadaki dış borç ödeme miktarı itiba
rıyla fert başına düşen ydîık dış borç ödemede (Dolar 
olarak) dünyada 20 nci sırayı almaktadır. Filhakika 
sırayla İsrail, Panama, Uruguay, İran (Petrol Ülke
si), Venezüella (Petrol ülkesi), Yunanistan, Arjantin, 
Cazayir, Meksika, Şili, Tunus, Yugoslavya, Güney 
Kore, Mısır, Brezilya, İspanya, Fas, Irak, Suriye ve 
ondan sonra Türkiye gelmektedir. Fert başına düşen 
borç miktarı itibarıyla İsrail 149,3 dolar, buna muka
bil Türkiye'de fert başına düşen borç miktarı dolar 
olarak 5,7 bulunmaktadır. Böyle bir kredi vermek im
kanı var ise, biz bu kredileri almakta devam edece
ğiz; Türkiye'nin menfaatları bunu gerektirmektedir. 

Bazı arkadaşlarım Hac dövizleriyle ilgili beyan
larda bulundular. Bu konuda, tabii güncelliğini kay
betmiş olduğu için, bilgi vermeye lüzum görmüyo
rum. Bununla beraber biz, bidayette 10 milyon dolar 
olarak kullandırılmasını düşündüğümüz bu imkanı 
sonunda aşağı yukarı 90 bin vatandaşımıza 54 milyon 
dolar vermek suretiyle bunların dini görevlerini ifa 
etmelerine imkan verilmiş bulunmaktadır. 

Bazı değerli arkadaşlarım özel yatırımların daha 
çok teşvik edildiğini ifade buyurdular. Aslında ba 
yanlış bir iddiadır. Size rakamlarım arz etmek sure
tiyle ifade edeceğim. 1976 ydı kamu sabit sermaye ya
tırımları toplamı 76 milyar 528 milyon lira olduğu 
halde, özel kesim yatırımları 67 milyar 958 milyon 
liradır ki, burada tercihin kamu sektörüne ait oldu
ğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarını; 
Destekleme alımlarıyla ilgili olarak malumat ver

mek isterdim; fakat vaktinizi almak istemiyorum. 
Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. 

Türk Devleti devlet olarak büyük bir Devlettir. 
Türkiye bugün gerçekten birtakım ekonomik sıkıntı
ların içinde bulunmaktadır. Bu ekonomik sıkıntıların 
içinden kurtulmanın tek yolu evvela Türk Devletinin 
büyüklüğüne inanmak ve bu konudaki inancınızı her 
zaman ve her vesileyle ifade etmek durumundadır. 
Elbette, bu sıkıntıdan kurtulmak için halen mevcut 
olan Hükümet ve muhalefette bulunan değerli arka
daşlarımızın birbirimize yardımcı olmak suretiyle bu 
sıkıntıları bertaraf etmemiz mümkün olacaktır. 

Bu memleket hepimizin memleketidir. Bu memle
ketin batması diye bir şeyi ben kabul etmiyorum, 
Çünkü biz, gerçekten Milli Mücadeleye girdiğimiz za
man herhalde fevkalade bundan daha zor şartlar için
de bulunuyorduk. Eğer 19 Mayısta Rahmetli Atatürk 
Türkiye'nin o günkü şartlarını görse ve bu şartlar 
içinde bir şey yapılmaz dc^ıiş olsaydı, Türkiye'nin 
bugüne gelmesi mümkün değildi; ama o büyük Türk 
milletine, büyük Türk milletinin hasletlerine güvene
rek yola çıkmıştı. 

Bunları belki çok hamasi konuşmalar olarak ka
bul etmek mümkündür; ama hükümet adamlarının 
evvela kendi milletine, kendi devletine güvenmesi ve 
birtakım zorlukların içinden o milletin kendisine 
mahsus hasletleriyle çıkabileceğine kendi kendisinin 
inanmasıyla mümkün olacağını burada ifade etmek is
tiyorum. Eğer bir müessesenin başında bulunan kim
se o müessesenin bizzat iflas ettiğini iddia ve ifade 
edecek olursa başkalarının onun sözlerine inanması 
mümkün değildir. 

Binaenaleyh, ben zorlukları kabul ediyorum. Bu 
zorlukların içinden cesaretle inançla çıkacağımıza gü
veniyorum. Nitek'm 3 aylık, 4 aylık Hükümet döne
mimizde hepinizin basından takip ettiği gibi, Alman
ya'dan 130 milyon marklık bir kredi, Japonya'dan 
bir kredi, Belçika'dan bir kredi almak imkanları ha
sıl olmuştur. Bu ayın 19 unda dünyanın büyük ban
kalarından ibaret bir konsorsiyum heyeti Türkiye'yi 
ziyaret edecektir. Bütün bunlar Türk Devletinin iflas 
halinde olmadığım, Türk Devletinin büyük bir potan
siyele sahip olduğunu ifade eden işaretler olmak iti
barıyla benim bu inancımı teyit etmektedir. 

Yüksek Senatonuza tekrar böyle bir görüşme im
kanını bahşetmiş olduğu için en samimi şükranlarımı 
arz ederek, hepinize saygılarımı sunuyorum, değerli 
senatörler. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan... 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bazı so

rular sormak istiyorum, onun için... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Değerli arkadaşlarım, ekonomimizin bugünkü du

rumu hakkındaki genel görüşmede bugüne kadar 12 
sayın senatör kendi adına, 5 sayın senatör grupları 
adına olmak üzere 17 senatör arkadaşımız konuşmuş
tur. 
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İçtüzüğümüzün 127, 128 ve 129 ncu maddelerinde 
genel görüşmenin tatbikat şekli gösterilmiştir. Bugü
ne kadar Senatomuzda yapılan uygulamalarda ise, se
natörlerin konuşmasından sonra sayın bakanların ko
nuşmasıyla genel görüşme bitmiştir. Ancak, bunu ar
kadaşlarımla beraber inceledim; Tüzüğümüzün bir 
maddesindeki «Son söz senatöründür» kısmına uya
rak ancak bir senatör arkadaşıma söz verme imkanı
na sahibim. 

Sayın Tahtakılıç ve Sayın Müezzinoğlu; Müezzin-
oğlu daha evvelce müracaat etmiş, sual sorma tale
binde bulunmuştur... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sual sorma imkanı yoktur. Ancak, 
«Son söz senatöründür» hükmüne uymak üzere bir 
sayın senatöre söz verme imkanını tatbik edeceğim. 
Sayın Müezzinoğlu, Sayın Ahmet Tahtakılıç; Müez
zinoğlu daha evvelce müracaat ermiştir, o halde... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Tamam. 
Buyurunuz Sayın Müezzinoğlu. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan- usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim?.. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkanım, gene! görüşmelerin sonunda senatörün son 
söz hakkı ayrı şey, bir senatörün Hükümetten soru 
sorması ayrı şeydir. Her zaman bir senatör, Hükümet 
burada bulunduğu zaman, kendisine hükümet hakkın
daki sorularını yöneltebilir. 

Şimdi 4 - 5 celsedir devam eden bu genel görüş
me sonunda arkadaşlarımıza! konuşmalarına cevap 
mahiyetini taşıyan Sayın Bakanın konuşmalarında bi
zi tatmin etmeyen ve öğrenmemiz lazım gelen, bütün 
ülkeyi ilgilendiren bazı konular vardır. Örneğin, ben 
konuşmamda çok güncel olan iki soru sordum; fakat 
onun cevabını alamadım. O konuda Sayın Bakana 
bir senatör olarak soru soracağım; son söz hakkı ola
rak değil. Bunu anlayışla karşılamanızı rica ederiz. 
Son söz hakkı ayrı; konuşulur. Ama, yerimizden de 
olsa bizim soru sormak hakkımızdır. Bunu ifade et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bu mevzuu inceledik. Gene! 

görüşmeler mevzuundaki, Tüzüğümüzün maddelerini 
size söyledim. O maddelerde böyle herhangi bir şe
yin mevzu bahis olmadığını göreceksiniz. 

Üstelik, bugüne kadarki uygulamalarda da sizin 
talep ettiğiniz şekilde bir uygulama icra edilmemiştir. 
Şu halde, hangi imkanla, hangi şeyle bunu yapacağı
mı lütfen bana Tüzükten gösterin? İçtüzüğümüzde 
böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh, ancak son sözü 
bir senatöre verme imkanını zorlayarak aradım. Son 
süz hakkı Sayuı Müezzinoğlu'nundur, buyurunuz efen
dim. Beni mazur görünüz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
Hükümet adına yapılan konuşmalarda her zaman so
ru sorulur. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Bütçede 
sorulur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bütçede de soru
lu», her zaman sorulur. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Bütçede 
sorulur beyefendi. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bugün Hükümet adma Sayın Maliye Bakanının 

yaptığı konuşma ile ülkemizin ekonomik durumu ve 
hayat pahalılığı konusunda açılmış olan genel görüş
menin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Her şeyden önce Yüce Senatonun sayın üyelerine 
Grapumuzdan bir bölüm arkadaş tarafından hazırla
narak sunulan bu genel görüşme önergesinin kabulün
de gösterdikleri ilgi ve konunun çeşitli yönlerinin 
açıklığa kavuşması için, burada yaptıkları konuşma
larla ortaya koydukları katkı için bir kere daha şah
sım adına teşekkürlerimi sanmak isterim. 

Değerli arkadaşianm; 
Şunu herhalde teslim etmek gerekir ki, ülkemizin 

ekonomik alanda ve onunla birlikte sosyal alanda ve 
nihayet siyasal alanda (Ki, aslında bu konular birbi
riyle takdir buyuracağınız gibi yakından ilgilidir) bir 
çıkmaz içinde bulunduğu sarada Yüce Senatonun bu 
konuya gündemine alarak tartışması çok yararlı ol
muştur. 

B?z önergemizde; ekonomimizin bugün bir çık
maz içinde bulunduğunu ve bu çıkmaza Cephe Hükü
metlerinin tutum ve uygulamaları sonucunda getiril
diğini iddia ediyorduk ve bu çıkmazın boyutlarını 
ortaya koyduktan sonra, Hükümetin bir süre önce ha
zırlayarak uygulamaya koyduğu tedbirler paketini 
eleştirerek, bunun yeteri: olmadığını ve aslında ken
di içinde uyumsuz olan ve şimdiye kadar uygulama
sıyla sorumsuzluğunu da ortaya koymuş bulunan bu 
Hükümetin böyle bir programı uygulayarak ekono-
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mjmizi bu çıkmazdan kurtarabileceğine inanmadığimı-
zı ifade ediyorduk. 

Bu görüşümüzün genel görüşme sırasında gruplar 
adına söz alan arkadaşlarımız tarafından genellikle 
paylaşıldığını gördük. Yalnız, Adalet Parti»? Grupu 
adına konuşan sayın arkadaşımız bir çıkmaz içinde 
bulunduğumuzu kabul etmekle birlikte, bunun bir an
lamda kalkınma açısından kaçınılmaz bir yöntem ol
duğunu burada ifade etmiş bulunuyor. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, aslında Ada
let Partisi ile aramızdaki en büyük ayrılık bu nokta
da kendisini göstermektedir. Sayın Bakan da bugün
kü konuşmasıyla bir bakıma bu ayrılığı bir kere da
ha vurgulamış oldu. 

Biz, kalkınmanın enflasyon olmadan gerçekleştiri
lebileceği inancındayız. Oysa burada Adalet Partisi 
Grupu adına yapılan konuşmada, kalkınma için hiç 
olmazsa bir ölçüde enflasyonun kaçınılmaz bir ihti
yaç olduğu, ve hatta onun bir parçasını oluşturduğu 
ifade edilmiştir, 

Ne var ki, enflasyonun bir kalkınma yöntemi ol
madığı bugün artık hemen herkesin kabul ettiği bir 
gerçektir. 

Adalet Partisi sözcüsü olan arkadaşımızla aynı gö
rüşte olmadığımız bir başka nokta daha var, onu da 
arz etmek isterim. Bu da, kalkınma anlayışıyla ilgili
dir. Arkadaşımız burada yerdiği örneklerle kalkınma
yı sadece yatırım ve büyüme olarak anladıklarım or
taya koymuş bulunuyor. Oysa kalkınma, Sayın Yüce' 
nin savunduğu gibi, yatırım değildir, hatta salt gayri 
safi milli hasıla artışı da değildir. Bugünkü anlayışa 
göre gerçek anlamda bir kalkınma ve gelişmeden söz 
edebilmek için gayri safi milli hasıladaki artışın han
gi alanlarda olduğuna bakmak gerekir, bu artışın net 
ve brüt olarak açıklamasını yapmak gerekir; daha 
önemli olan, sağlıklı bir kalkınma ve gelişmeden söz 
edebilmek için milli gelirin dağılımına bakmak ve ni
hayet istihdam durumundaki değişmeleri ve gelişme
leri gözden geçirmek gerekir. 

Bu açıdan baktığımız zaman, Cephe Hükümetleri 
döneminde, biraz önce Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi, gayri safi milli hasılada bir artış kaydedilmiş ol
makla beraber, brüt olan bu artışın net olarak ele 
alınması halinde yeteri: olmadığını, kaldı ki, bu artış
la birlikte halkın gelir dağılımında bir iyileşme olmak 
yerine, gelir dağılımının daha çok kötüleşmiş olması 
dolayısıyla halkın refah düzeyinde herhangi bir iyi
leşme olmadığını ve nihayet istihdam durumunun iyi-
leşmediğini, Türkiye'deki işsiz sayısının azalmadığını, 

aksine artmış olduğunu iddia ediyoruz. Devletin res
mi istatistikleri de bunları kanıtlamaktadır. 

Adalet Partisi Grupu adına yapılan konuşmada, 
karanlık bir tablo çizdiğimizden söz edilrmşti. Saym 
Bakan bu konuda daha da ileri giderek, önergemizi 
bir ihtilal beyannamesi olarak nitelediler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu huzurunuzda bir kez daha ve tam bir içten

likle arz etmek isterim ki, önergemizde ortaya konu
lanlar gerçeklerdir ve bunlar önergede, yer alan ista
tistiklerle desteklendiği gibi, Grupumuz adına ve ar
kadaşlarımızın şahıslan adına yaptıkları konuşmalar
da da yine devletin resmi rakamlarına ve istatistikle
rine dayanmaktadır. Bu nedenle Sayın Bakandan hu
zurunuzda sormak istiyorum : Bu rakamların içinde 
gerçeğe uymayan ya da değiştirilmiş olan herhangi bir 
istatistik ve rakam var mıdır?.. 

Sanıyorum ki, bu soruya Sayın Bakan, bizi tek
zip edecek yönde bir cevap veremeyeceklerdir. Çünkü, 
arz ettiğim gibi, bu rakamların hepsi devletin resmi 
rakamlarıdır, Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınla
dığı rakamlardır, Ticaret Bakanlığının yayınladığı ra
kamlardır, Maliye Bakanlığının ve Devlet Planlama 
Teşkilatının yayınladığı rakamlardır. Biz onun dışın
da hiç bir rakam imal etmedik ve bu resmi rakamları 
da hiç bir şekilde değiştirmek yoluna gitmedik. Bu 
rakamların ortaya koyduğu tablo ise, tekrar ifade et
mek lazım gelir, gerçekten karanlıktır. Bu nedenledir 
ki, biz tekrar ediyoruz; Türkiye, Cumhuriyet tarihi
nin en karanlık dönemlerinden birinin içinde bulun
maktadır. 

Şunu da eklemek isterim ki, değerli arkadaşlarım; 
bunu yalnız biz söylemiyoruz. Önerge muhalefet adı
na, daha doğrusu muhalefet grup undan bir bölüm 
senatör tarafından hazırlanmış olduğu için, Saym Ba
kan, bunu bir anlamda böyle görmek ve göstermek 
istediler. Oysa iddia yalnız bize ait değil. Türkiye için
de ve Türkiye dışında, Türk ekonomisinin bugün en 
karanlık dönemlerinden birini yaşadığı çeşitli plat
formlarda, çeşitli zamanlarda açıklanmıştır. Örnek 
olarak arz etmek isterim : 

Bir süre önce İşverenler Sendikasının Genel Baş
kam konuştu. Bu konuşma TRT'de de yer aldı. Genel 
Başkan bunda açıkça, Türk ekonomisinin bir çıkmaz 
içinde olduğunu ifade etti. Öyle sanıyorum ki, İşve
renler Sendikasının muhalefet ve Cumhuriyet Halk 
Partisiyle bir ilgisinden söz etmek herhalde yerinde 
olmaz. 
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Yine bir süre önce ülkemizin iki büyük holdingi
nin başkanları konuştular. Onlar da, biz/m ortaya 
koyduğumuz gerçekleri kendi açılarından değerlendir
diler ve böyle devam ettiği takdirde üretimin dura
cağından, işyerlerinin kapanacağından söz ettiler. On
ların da herhalde Cumhuriyet Halk Partisiyle bir il
gisinden söz etmek akla gelmeyecektir. Çünkü bun
lar, yapıları nedeniyle ve konuları bakımından şim
diye kadar hükümet yanında yer almış olan çevreler
dir ve Hükümeti kuruluşunda ve kurulduktan sonra 
destekledikleri bilinmektedir. 

Elimizde TÜlSAD; yani,, Türkiye İşverenler ve 
.Sanayiciler Derneği tarafından yayınlanan belgeler 
var, Sayın Bakanın ve Bakanlığının bundan bilgisi ol
madığım sanmıyorum. Bunlarda da gerçekler aynı 
açıdan ortaya konmuştur ve yapılan değerlendirme
lerde yine Türk ekonomisinin bir çıkmaz içinde ol
duğu vurgulanmıştır. 

Bunların yanında yabancı basında da, bir süreden 
beri, Türk ekonomisinin bir çıkmaz içinde olduğu ge-
neîlikle haber ve yorum konusudur. Çok kısa bir sü
re önce Almanya'dan dönen bir arkadaşım, Alman 
televizyonunda yayınlanmış bir programdan söz etti. 
Bu programda, «Türkiye iflas mı ediyor?» başlığı al
tında, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları tar
tışılmıştır. Yabancı basında yayunlanan haber ve yo
rumlanıl ancak bir kısmı bizim basınımızda yer alı
yor; bunlarda da aynı konu üzerinde duruluyor. En 
son örneğin? Bayramda gördük. Bayramın o tatlı gün
lerinde, Bayram gazetelerinde aym konu ile ilgili ya
bancı kaynaklı çok acı haberler yer alıyordu. 

O halde bugünkü çıkmaz hakkında bizim genel 
görüşme önergemizde ileri sürdüğümüz düşünceleri ve 
buradaki konuşmalarda ortaya koyduğumuz gerçek
leri bir Muhalefet Partisinin olayları abartması ola
rak değil, objektif açıdan görerek değerlendirmekte 
yarai vardır. Ne yazıkki Sayın Maliye Bakanı, bugün 
burada yaptıkları konuşmada bu objektifliği gozönün» 
de tutmamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz önergemizde Hükümetin; yani bugünkü İkin

ci Cephe Hükümetinin ve bundan önceki Cephe Hü
kümetinin tutum ve uygulamalarıyîe, ekonomimizin 
bugünkü çıkmaza gelmiş olduğunu ortaya koymuş
tuk. Sayın Bakan konuşmalarında buna katılma
dılar ve 1973-1974 bunalımına, dünyada petrol fiyatı
nın artırılmasından sonra ortaya çıkan bunalıma ka
dar giderek bugünkü durumu ve içinde bulunduğu
muz çıkmazı daha çok bu açıdan; yani dış ekono

milerde olan değişiklikler ve Türkiye'nin dış ekono
mik ilişkilerinden yansıyan nedenlerle izah etmek 
yoluna gittiler. Oysa, hepimiz , hatırlıyoruz ki, 1974 
yılında Cumhuriyet Halk Partisi dış ekonomilerdeki 
büyük değişiklikler nedeniyle (petrol bunalımından 
sonra) bazı önlemler almak yoluna gittiği zaman, bu 
dış etkenlerden hiç söz edilmemişti. Bunların bütün 
günahı o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metine; daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisinin 
başında bulunduğu Koalisyon Hükümetine mal edil
mek yoluna gidilmişti. 

Saym Bakanı dinledikten sonra, şunu bir kere da
ha ifade etmekte yarar görüyoruz ki, bugün içinde 
bulunduğumuz çıkmazı ve hızlanan enflasyonu ar
tık, dış ekonomilerdeki değişikliklerle ve bunların 
Türk ekonomisine yansımasıyla izah etmek olanağı 
kalmamıştır. Çünkü, özellikle 1976 yılından itibaren 
dünyada ekonomik şartlar genellikle normalleşme 
yoluna girmiş ve dünya ülkelerinin çoğunda enflas
yon önlenmiş ve normal bir gelişme süreci uygulan
maya başlanmıştır. Örnek olarak arz etmek isterim: 
OECD üyesi 24 ülke arasında (elimizdeki son rakamı
na göre) tüketici fiyatlarındaki artış, Türkiye'de öte
ki ülkeler ortalamasının üç katıdır. Yine bir başka ör
nek olarak arz ediyorum, İstanbul Ticaret Odasının bir 
süre önce yayınladığı Ücretliler Geçinme Endeksine 
göre; bu yıl EylüTden Ekim'e tüketici fiyatlarında 
% 6,5 artış olmuştur. Ocak, Ekim dönemindeki artış 
% 28,5'tur. Bir yıl içinde tüketici fiyatlarında % 42,1 
artış olmuştur. Ev eşyası fiyatlarında % 40, kiralarda 
% 50 artış olmuştur. Bunlar, Türkiye'de enflasyonun 
hızını artırarak sürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu 
noktada sanıyorum ki, bir konuyu daha da açıklığa 
kavuşturmak gerekmektedir. 

Sayın Bakan, Türkiye'de devam eden ve hızlanan 
enflasyon konusunu izah ederken; dış etkenler yanın
da 1977 Bütçesinin Meclislerimizde müzakeresi sırasın
da Hükümetçe öngörülen 10 katsayı 12'ye çıkarılmış 
olmasını başlıca neden olarak ileri sürdü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Oysa, bu konunun ancak bir yanım izah edebile

cek durumdadır ve geçmiş yıllardaki enflasyon veya 
hayat pahalıhğs düşünülecek olursa; çalışanlar kesimi
nin bu nedenle uğradığı gelir kaybım karşılamak açı
sından böyle bir katsayı artışına olan ihtiyaç açıktı. 

Biz, genel görüşme önergemizde de izah ettiğimiz 
gibi, Hükümetin politikasını ve bunların uygulamalrmı 
hızman enflasyonun asıl nedeni olarak görüyoruz ve 
bu nedenle de bugün içinde bulunduğumuz çıkmazdan 
bu Hükümetin sorumlu olduğu kanısındayız. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Konunun bir başka yönüne daha bu vesile üe de

ğinmek istiyorum. Gerek Sayın Bakanın konuşmasın
da gerekse, Sayın Adalet Partisi Grupu adına yapdan 
konuşmada, bugün içinde bulunduğumuz çıkmazın 
bîr döviz dar boğazından ibaret olduğu anlatılmak is
tendi. Bu görüşe göre, Türkiye'nin öteden beri bir öde
meler dengesi sorunu olmuştur. Nitekim Sayın Bakan 
1923 yılna kadar giderek bu konuda örnekler verdi. 
Ve böylece demek istedi ki. Bu bizim ezeli derdimiz-
dir ve bu dert şimdi de devam etmektedir. Bugün bu 
alandaki geçmişe göre biraz daha güç bir durumun 
ortaya çıkmış olması başka bir deyişle döviz dar bo
ğazının daha çok daralması şimdi içinde bulunduğu
muz çıkmazın başlıca nedenidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuya böyle yaklaşmak, çok hatalıdır. Aslında 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu çıkmazın başlı
ca nedeni de bu yanlış yaklaşım ve bu yanlış kalkınma 
anlayışıdır. Kalkınma böyle bir dar açıdan görüldüğü 
takdirde, konunun gerçek unsurları bir yana bırakıl
mış olduğu için bu bizi yanlış bir kalkınma politikası
na götürür ve bu politikanın sonucu da şimdi olduğu 
gibi hüsran olur. 

Kalkınma tasarrufa dayanır ve bunun için de her 
şeyden önce iç tasarrufları artırmak ve artan tasarruf
ları da en iyi şekilde kullanmak gerekir. Geriye doğru 
bir değerlendirme yaptığımız zaman, Türkiye'de tasar
rufların geriye doğru bir değerlendirme yaptığımız 
zaman son üç yd içinde, Türkiye'de tasarrufların art
tığım değil azaldığını görüyoruz. Çünkü, yanlış bir ta
sarruf ve yanlış bir tüketim politikası uygulanmış ve 
gösterici tüketim giderek artmış ve tasarrufları yemek 
yoluna girmiştir. İç tasarruflar tümüyle arttırılamamış; 
özellikle gösteriş tüketiminin artması sonucunda, Tür
kiye Devlet olarak, (evvelce de arz ettiğimiz gibi) ola
naklarının üstünde yaşamaya başlarken, halkın belli 
kesimlerinde de giderek bu alışkanlık yerleşmiştir. Bu
nun yanında eldeki kaynaklar iyi kullanılamamış, ka
mu ve özel kesimde israf artmıştır. Yanlış yatırım po
litikası, yanlış harcama ve tüketim politikası hem Dev
let kuruluşlarında, hem de KİT'lerde giderek artmış 
bulunuyor. Bunların örneklerini burada yapılan konuş
malarda arkadaşlarımız somut olarak ortaya koydu
lar. 

O halde, bugünkü dar boğazdan çdcarken, bir yan
dan iç tasarrufları arttırmak ve artan tasarrufları kal
kınma hedefleri doğrultusunda en iyi biçimde değer
lendirirken, öte yandan da ek dış kaynaklar aramamız 

gerekiyor. Hükümet, bugüne kadar olan politikasın
da konunun birinci bölümünü bir yana bırakmış ve so
runu biraz önce de arz ettiğim gibi, sadece dış kaynak 
açısından görerek, o alanda çaba harcamak suretiyle 
halletmek çarelerini aramışfar. Bu aramalarmda da 
başarılı olmadığını bir kere daha belirtmek isterim. 
Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, kalkınma süreci 
içinde bulunan bir ekonomide dış kaynak ihtiyacım 
ve bu arada bu ihtiyacın karşılanması için borçlanmayı 
bir gerek olarak kabul ediyoruz. Yalnız, hemen ekle
memiz gerekir ki, Cephe Hükümetleri döneminde Tür
kiye'de borçlanmaların en kötü şekli uygulanmıştır. Sa
yın Bakanın şimdi Maliye Bakanlığında incelenmek
te olduğunu söylediği DÇM konusu bunun en acı 
örneğidir. 

Cephe Hükümetleri döneminde Cumhuriyet tari
hindeki tüm borçlanmaların % 45'ini bulan ölçüde 
Devletimizin yeni borç alfana girdiğini biliyoruz ve 
önemli olan bir nokta da şu ki; bu borçların büyük 
bir kısmı DÇM adını verdiğimiz kısa vadeli ve yük
sek faizli borçlardır. Dış borçlanmanın bu şekilde 
sürdürülmesi, özellikle bu yıl içinde ödemeler dengesi 
alanında karşı karşıya bulunduğumuz çok ciddi so
runun bir başka nedeni olmuştur. Eylül ayma kadar 
olan dönemde Türkiye'nin 325 milyon dolar borç ve 
taksit faizi ödediğini biliyoruz. Bunun 100 milyon 
dolardan fazlası yalnız DÇM borçlarının faizleriyle 
ilgilidir. Bu rakam dahi, bu alanda uygulanan politi
kanın Türkiye'yi nasıl ağır bir yük alfana soktuğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Bakan konuşmalarında Tedbirler Paketine 

de değindi ve bu paket içinde öngörülen tedbirleri 
savunarak, iktidarda hangi hükümet olsa bu tedbir
leri almak zorundaydı diye ekledi. Biz, Türk ekono
misinin bugün bulunduğu noktada herhangi bir ted
biri gerektirmediğini hiç bir zaman ileri sürmedik, 
tam aksine Sayın Bakanın da burada tekrar ifade 
ettikleri gibi, Türk ekonomisinin bir kurtarma prog
ramı çerçevesi içinde ele alınarak uygulanacak bir
biriyle tutarlı önlemler sonunda bu dar boğazdan 
geçilebileceğini iddia ettik. Aramızdaki fark şu: 
«Tedirler paketi» diye uygulamaya konulan bu prog
ram, konunun sadece bir yönünü ele almıştır. Çün
kü, paketten zamlar ve devalüasyon çıktığım gördük. 
Öyle zamlar ki, uygulamada doğurduğu sonuçlar 
bakımından bir vergi niteliğindedir. 

Hızlı bir enflasyonla mücadele etmek için uygula
maya konulan bu gibi programların (ki, bunlar ge-
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netlikle «İstikrar programı» diye adlandırılır) genel
likle bir taraftan iç talebi, öte yandan da dışa dönük 
talebi kısıtlama gibi bir amacı vardır. Uygulamaya 
konulan programda bu açıdan hareketle sadece 
zamlar üzerinde durulmuş ve artan fiyatlarla tüke
tim harcamalarını etkileyerek toplam talebi, kısıtla
mak öngörülmüştür. Bunun bu haliyle istenilen ama
cı sağlamaya yeterli olmadığı ortadadır. Çünkü, ta
lebi kontrol etmek bakımından sadece fiyat mekaniz
masından yararlanmak yeterli değildir. Onun ya
nında kredi mekanizmasını ve ayrıca vergi uygula
masını gözden geçirmek gerekirdi. Hazırlanan ve uy
gulamaya konulan programda hiç olmazsa açıkla
nan şekliyle biz bu alanlarda hiç bir önlem alınma
dığını gördük. Kredi mekanizmasıyle ilgili olarak 
hiç bir önlem alınmamıştır. Tümüyle bankaların kre
di kaynaklan, geçmişte olduğu gibi, yine spekülas
yon uğrunda kullanılmakta ve karaborsa geniş ölçü
de bu kaynaklardan beslenmektedir. 

Bu programda yine çok sözü edilmiş olmakla be
raber, vergi yükünün daha adaletli bir şekilde dağı
tılması ve özellikle çalışanların üzerine binmiş olan 
bu ağır yükün hafifletilmesi için de hiç bir önlem 
öngörülmemiştir. Esasen program, tümüyle program 
sosyal içerikten yoksundur. 

Bu arada Sayın Bakan, memurlara ödenen 750 ve 
1 000 liralara bizim karşı çdumş olduğumuzu ifade 
ettiler. Oysa, burada üzerinde durduğumuz nokta, o 
sırada sözü edilen bu ödemelerin hangi kaynaklar
dan karşılanacağı, nasıl ve ne zaman ödeneceği so
rusu idi, Çünkü, biliyoruz ki, Cephe Hükümeti çok 
şeyden söz etmekte; fakat bunların ancak pek az kıs
mını ve sonradan değişik şekilde uygulamaktadır. 
Bu nedenle bu noktanın açıkhğa kavuşmasını iste
miştik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamı şöyle özetlemek istiyorum: 
Sayın Bakanın Hükümet adma yaptığı konuşma

da, «Bugün Türkiye ekonomik alanda bir çıkmaz 
içinde bulunmaktadır. Bu çıkmazdan kurtulmak için 
hangi hükümet olsa, buna benzer tedbirler alacaktı. 
Biz de kendimize düşeni yaptık.» şeklindeki izahları
na katılmıyoruz. Türkiye'nin ekonomik alanda bir 
çdcmaz içinde bulunduğu gerçektir. Biz diyoruz ki, 
Türkiye'yi bu çıkmaza sürükleyen bu Hükümet ol
muştur. Birinci Cephe Hükümeti dönemindeki uy
gulamayla İkinci Cephe Hükümeti dönemindeki 
uygulamasıyla bu Hükümet olmuştur. İkinci Cephe 
Hükümeti döneminde uygulamaya konulan tedbirler 

paket, içerik olarak Türkiye'yi çüunazdan kurtara
cak nitelikte değildir. Kaldıki, böyle bir programın 
başarıyla uygulanabilmesi için her şeyden önce, bu 
programı uygulayacak Hükümetin kendi içinde tutar
lı, güçlü ve aynı zamanda ciddi olması gerekir. 

Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki, programın ye
terli olup olmaması bir yana, bu Hükümet böyle bir 
programı başarı ile uygulayabilecek bir yapıda değil
dir. Geçmişteki uygulaması birçok yönleriyle sorum
suzluk ve ciddiyetsizlik örneği olmuştur. Bu nedenle 
böyle güç bir dönemde bu Hükümetin zaten yeterli 
olmayan bir programı başarı ile uygulaması da bek
lenemez. 

Sayın Bakan konuşmalarında, Cumhuriyet Halk 
Partisinin kısa Hükümet dönemine de temas ettiler 
ve bugün toplantıda bulunmayan bir arkadaşımızın 
bakanlık döneminden de bazı örnekler verdiler. Bu 
arada, bütçemizdeki açığı bu arkadaşımızın, özellik
le kendi dönemindeki uygulanmasıyla izah etmek iste
diler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, bu da Hükü

metin konulara bakış şeklinin ne kadar çarpık oldu
ğunun bir örneğini oluşturmaktadır. Hepinizin bildi
ği gibi, bir bütçe uygulamasında, bütçe açığını değer
lendirirken, Devletin gelir ve giderlerinin seyri yanın
da, bunun nedenleri üzerinde de durmak gerekir. 
Bütçe Mart ayı başından itibaren uygulanmaya ko
nulmuştur. Mart ayında Devletin vergileri tahsil edil
meye ve gelirler henüz toplanmaya başlanmış oldu
ğuna göre, harcama durdurulamayacağı için, o ay
da harcamaların gelirlerinden daha çok olması doğal 
karşılanmak gerekir. 

Mart ayı Gelir Vergisinin taksit ayıdır. Bu vergi-
lerin tahsili Nisan ayından itibaren Hazinenin duru
muna aksedeceğine göre ve aynı zamanda Nisan ayın
da yeniden Kurumlar Vergisi tahsilatı da başlaya
cağına göre; Nisan, Mayıs aylarının gelir bakımın
dan verimli, buna karşılık harcamalar bakımından 
önemli olmayan aylar olduğu da ortadadır. Oysa Ha
ziran ve Temmuz ayından itibaren durum tamamen 
değişir. Çünkü, yeni bütçe ile birlikte yapılan iha
leler uygulanmaya başlamıştır. Yani devletin cari gi
derleri yanında, yatırm giderleri de artık ödenme saf
hasına gelmeye başlamıştır ve nihayet Temmuz ayı 
herhangi bir verginin taksit ayı da değildir. O halde 
Temmuz ayında eğer o ayın hesaplarına bakarak 
biz «Devlet gelirleri 15 milyar lira olduğu halde, har
camalar 31 milyar lira olmuştur, bu nedenle harca
malar yönünde, 16 milyar liralık fazlalık olduğuna 
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bakarak bu artış da Cumhuriyet Halk Partisi döne
minde olmuştur. O halde bugün bütçe bir çıkmazda 
ise, bunun nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti ve onun Maliye Bakamdır» dersek gerçekten 
çok büyük haksızlık yapmış oluruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin Maliye 
Bakanı o zaman ne yapmıştır..? Şunu yapmıştır: Gel
diği zaman Devletin tahakkuk etmiş birçok ödeme
lerinin yapılmadığı görülmüştür. Kimlerin ödemele
ri yapılmamıştır..? Tütün ödemeleri yapılmamış
tır. Tütün, Tekel tarafından mubayaa edilmiş; fakat 
üreticiye emeğinin karşılığı ödenmemiştir. 

Ne yapılmıştır başka?.. Devlete hizmet yapan, 
(Sözleşmeler çerçevesinde) müteahhitlerin ödemeleri 
yapılmamıştır. Bunlar âdeta Hazinenin kapısmda bir 
kuyruk oluşturmuş bulunuyorlardı. Maliye Bakanı 
bu ödemeleri yapmıştır. Nihayet, o zamana kadar 
yasalara aykırı olarak Devlet gelirlerinden kendileri
ne verilmesi gereken paylan verilmemiş olan beledi
yelerin bu paylarını ödemek yoluna gitmiştir. Öyle 
olunca, Temmuz ayının özelliği nedeniyle harcama
larla gelirler arasında ortaya çıkan farkı, bu ayda 
Devlet bütçesinin dengesinin bozulduğu şekilde anla
mak ve izah etmek çok yanlış olur. 

1977 Bütçesinin bir açıkla son bulacağını biz 
bütçe müzakereleri sırasında burada açıkça ortaya 
koymuştuk. Bütçenin dengeli olduğunu, bir açığın 
söz konusu olmadığını, bu Bütçenin, Türkiye'nin en 
büyük hizmet bütçesi olduğunu, beraberinde tam bir 
istikrar getireceğini iddia eden bugünkü Hükümetti. 
Maliye Bakanı değişti; ama o Hükümet büyük ölçü
de yine eski kadrosuyla aynı sorumluluğu taşıyarak 
karşımızda bulunuyor. 

Bjr taraftan KİT'leri partizan amaçlarla kadro
lar alarak daha çok harcama yapma yoluna sevk ede
ceksin, aynı şeyi devlet kadrolarında yapacaksın, is
rafı önlemeyeceksin ve sonra da Bütçe yarı yolda ka
lınca bunun kabahatini, hükümette üç hafta hükü
mette kalmış olan bir partiye yükleteceksiniz. Bunu 
sanıyorum ki, insafla da bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir noktayı daha belirttikten sonra sözlerimi ta

mamlamak istiyorum. Programın niçin yeterli olma
dığını izah ettim, aynı zamanda bu Hükümetin ya
pısının böyle bir programı, (içeriği yeterli olsun ve
ya oîmasın) basan ile uygulamaya elverişli olmadığı
nı anlatmaya çalıştım. Şunu eklemek isterim ki, as
lında Hükümetin bu Programda ne yapmak istedi

ği belli değildir. Bir istikrar programının belli bir 
amacı olur. bu amacın Türkiye'deki enflasyonu dur
durmak olduğu anlaşılıyor; ama bu sadece bir genel 
amaçtan ibaret. Hiç bir zaman bu kürsüde ve başka 
bir yerde bu porgarmla Türkiye deki enflasyon hızı
nın kaça indirilmesinin amaçlandığı, yani program 
çerçevesi içinde uygulanan önlemlerle enflasyon hı
zının ne olmasının öngörüldüğü açıklanmamıştır. 
Türkiye, giderek hızlanan bir enflasyonun içinde ya
şamaktadır, ve öyle görünüyor ki, tedbirler alınmadı
ğı ve gerçekçi bir şekilde uygulanmadığı takdirde, bel
ki de iki rakamlı enflasyon dönemini geride bırakıp, 
üç rakamlı bir enflasyon dönemine girilmesi söz ko
nusu olabilir Hükümetin bunu açıkladığını görmedik. 
Hükümet istikrar getirmek istiyor; fakat bu istikrarın 
somut hedefi nedir bilmiyoruz. 

Hükümet, ödemeler dengesi alanında da iyilişme 
öngörüyor; programın savunma şeklinden bunu an
ladık. Yalnız, bugün dış ticaret ve tümüyle ödeme
ler dengesi alanında karşı karşıya bulunduğu açığın 
ne olacağı ve nasıl karşılanacağı Programda açıklan
mamıştır. Bu amaçla alınacak önlemler de belli değil
dir. Dış ticaret rejimi hâlâ bir yönü ile boşluktadır 
denilebilir. Çünkü, bir ihracat seferberliğinden söz 
edilmekle ve hiç durmadan tekrar edilmekle beraber, 
henüz normal ihracat rejimi Hükümet içinde hazır
lanarak uygulamaya konulmamıştır. 

Borçlanmadan söz ediliyor. Ne kadar borçlanma
yı düşünmektedir Hükümet?.. Bu borçların hangi 
dış kaynaklardan karşılanacağı da açıklanmamıştır. 
O halde, tekrar etmek gerekirse, «Tedbirler paketi» 
adı altında hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş 
olan bir istikrar programı vardır; fakat bu, bir anlam
da Hükümetin bir niyetini ifade etmektedir. Bu ni
yetin somut hedefleri nelerdir?. Onları bilmiyoruz. 
Alınmış bir miktar önlem var. Bunlar tümüyle Türk 
Parasının değerinin düşürülmesini ve zamlar yapıl
masını öngörüyor. Bundan sonra ortaya çıkacak so
runlar nasıl çözümlenecektir?.. Bu programın bera
berinde getirdiği sosyal sorunlara öngörülen çareler 
nedir, yani programın sosyal içeriği nedir?.. Bu da 
bilinmiyor ve şunu gördük ki, Hükümet birçok yö
nüyle bilinmeyen bir programı, bir anlamda ekono
mimizin bugün bulunduğu noktada kaçınılmaz bir 
yaklaşım olarak görüyor ve «Hangi hükümet de ol
sa aynı şeyi yapacaktı. Diyor ve bunun bizim tara
fımızdan da anlayışla kanlanmasını bekliyor. Bu 
noktada Hükümetle beraber olamayacağımız açık
tır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın konuşmalarında katıldığımız bir 

tek nokta var; onu da arz etmek isterim: 
Türk Devletinin büyüklüğüne, gücüne ve Türk 

Milletinin yüceliğine biz de inanıyoruz. Bunlar hepi
mizin ortak anlayışlarıdır ve bu nedenle biz de Tür
kiye'nin bu dar boğazdan çıkabileceğine ve gerçekçi 
bir program çerçevesinde alınacak ve içtenlikle uy
gulanacak önlemlerle Türkiye'nin bu gün içinde bu
lunduğu güçlüğü geride bırakarak normal bir geliş
me sürecini tekrar başlatabileceğine inanıyoruz. Yal
nız, şunu tekrar vurgulamak isterim ki, bunu, kendi 
içinde tutarsız olan ve birçok örnekleriyle ciddi ol
madığım açıkça ortaya koymuş bulunan bu Hükü

metin gerçekleştirebileceğine asla inanmıyoruz. Bu 
nedenledir ki, önergemizde de tek hal çaresini bu Hü
kümetin istifa etmesinde görmüştük ve bunu yap
makla Hükümetin hem ülkemizi bu darboğazdan 
kurtarmış olacağım, hem de aynı zamanda kendisini 
kurtarmış olacağını ifade etmiştik. Sayın Bakam din
ledikten sonra bu düşüncemizi bir kez daha Yüce 
Senato önünde yeniliyor ve hepinize saygdarımı su
nuyorum. (CHP şualarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğlu. 

Sayın senatörler, böylece Türkiyenin ekonomi
sinin bulunduğu durum hakkındaki Genel Görüşme 
bitmiş oluyor. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Sıradaki Genel Görüşme konusunun önemine bi
naen ve çoğunluk kalmaması nedeniyle yoklama ya
pılmasını dileriz. 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Sakarya 
Hasan Fehmi Güneş 

Kırşehir 
E. Akıp Aksaç 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 52 nci 
maddesi gereğince, beş saym üyenin yazılı olarak 
müracaatı halinde Başkanın yoklama yaptırması za
rureti vardır. 

Yoklama yapılacaktır. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Saym Başkan, 

Başkan eğer yeterli çoğunluğun olmadığım görürse 
yoklama yapmayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Sami Bey, dışarıda arkadaş
larımızın olup olmadığını yeniden zillerle tahkik et
mektense bu yol daha iyidir her halde. 

Yoklamaya geçiyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklamada salo
numuzda çoğunluk olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu bakımdan, 15 . 12 . 1977 Perşembe saat 15,00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,35 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in, harcamalar
la ilgili olarak Hesapları İnceleme Komisyonunca 
hazırlanan raporların Genel Kurulda göreceği işle
me dair Cumhuriyet Senatosu Başkanından soru öner
gesi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay'ın 

yazılı cevabı. (7/766) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu Başka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mehmet Özgüneş 
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SORU : 1 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu raporunun Genel Kurulda müzakeresine 
imkân verilmemesi üzerine (Bakınız : 5 Kasım 1974 
günkü birleşim tutanakları) konunun açıklığa kavuş
ması için İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince işlem 
yapılmak üzere Başkanlığınıza sunmuş bulunduğum 
9 Kasım 1974 tarihli önergem üzerinde bugüne ka
dar ne gibi işlemler yapılmıştır? 

SORU : 2 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Ko

misyonu raporunun İçtüzüğün 175 nci maddesinin 
açık hükmüne rağmen Genel Kurulda müzakere et
tirilmemesinin, konunun açıklığa kavuşturulması için 
İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince vermiş bulun
duğum önergenin üç yıldır savsaklanmasının gerçek 
sebebi nedir? 

SORU : 3 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Sayıştay muraka

besinin dışında kalan, İçtüzüğün açüc hükmüne rağ
men Genel Kurul murakabesinin de dışında tutulma
ya çalışılan Cumhuriyet Senatosu harcamalarının bu 
durumda kalmasının Devlet parasının korunması ve 
Cumhuriyet Senatosunun itibarı bakımından sakınca
lı olduğu kanısında değil midir? 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 11 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
12738-5790 

7/766 

Sayın Mehmet Özgüneş. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi. 
ligi : 26 . 9 . 1977 tarihli 12738-5790, 7/766 nu

maralı yazıh soru cevabına ektir : 

Harcamalarla ilgili Hesapları İnceleme Komisyo
nu raporlarına uygulanacak işlem hakkında Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporunun bir nüshası ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 6 . 10 . 1977 

Komisyonu 
Esas No. : 120 
Karar No. : 28 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İnceleme Komis
yonu raporlarının Genel Kurulda tabi tutulacağı iş
lem hakkındaki görüşünün büdirUmesi, Cumhuriyet 
Senatosu Tabii Üyesi Mehmet özgüneş tarafından 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına sunulan 
10 Kasım 1974 günlü yazı üzerine Sayın Başkanlı
ğın 3 . 12 . 1974 gün ve 2420 sayılı yazısı ile isten
miş ve 15 . 8 . 1977 gün ve aynı sayıh yazısı ile de 
tekit edilmiş olduğundan, Komisyonumuz 6.10.1977 
gününde toplanmıştır. 

1. Anayasamızın 126 nci maddesi; Devletin ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki Kamu tüzel ki
şilerini harcamalarının bütçelerle yapacağım, Ge
nel ve katma bütçelerin nasıl yapılıp uygulanacağının 
yasa ile gösterileceğini; 127 nci maddesi de, genel ve 
katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile 
mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sa-
yıştayca denetleneceğini buyurmuştur. 

2. Kesinhesap yasası taşanlarının Bakanlar Ku
rulunca ve genel uygunluk biMiriminin Sayıştayca, 
ne kadar süre içinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulacağı da Anayasamızın 128 nci maddesinde 
gösterilmiştir. 

3. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 173 ncü 
maddesi, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin nasıl ha
zırlanacağını; 174 ncü maddesi, harcamalarla ilgili 
verile emirlerinin Cumhuriyet Senatosu Başkam ta
rafından imzalanacağım; 175 nci maddesi de, har
camaların Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonunca denetileceğim; bu Komisyonun, ince
leme sonucunu rapor halinde Genel Kurula sunaca
ğını; her mali yılın sonunda da kesinhesap raporu ha
zırlayarak Başkanlığa vereceğini ve Başkanlıkça da 
kesinhesap raporunun Genel Kurulun bilgisine arz 
edileceğini; bundan sonra raporun Hazine genel he
sabına eklenmek üzere Hükümete gönderileceğini 
göstermiştir. 

4. Anayasamız, bütçe ve harcamalarla ilgili ya
salar ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, Cumhuriyet 
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Senatosu harcamalarım Sayıştay denetimi dışında bı • 
rakmış ve Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu ile Genel Kurulun denetimine tabi tut
muştur. 

İçtüzüğün 175 nci maddesi, bu Komisyona, harca
maların denetimine ilişkin olarak iki nevi rapor dü
zenleme görev ve yetkisi »vermiştir. Bu raporlardan bi
rincisi harcamaların denetimi sonucunda düzenlenen 
inceleme raporu, ikincisi de mali yıl sonunda düzen
lenen kesinhesap raporudur. 

İçtüzüğün 175 nci maddesi, (birinci raporun Ge
nel Kurul'a sunulacağım) ve (ikinci raporun da Ge
nel Kurulun bilgisine arzedileceğini) buyurmaktadır. 
İçtüzüğü düzenleyerek yürürlüğe koyan Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu, inceleme raporunun da keshı-
hesap raporu gibi Genel Kurulun sadece bilgisine arz-
edilmesi ile yetinilmesini düşünmüş ve istemiş olsaydı, 
her iki rapor hakkında ayrı deyimler kullanmaz, aynı 
deyimıi kullanırdı. Komisyonlar, sonuçlarım Genel Ku
rula sunacakları iş ve işlemlerde Genel Kurul çalışma
larına yardımcı olmak ve 'bu çalışmaları kolaylaştır
makla görevli ve ödevlidirler, konuyu bir karar ile 
sonuca bağlama yetkisi, Hesapları İnceleme Komis
yonunu seçen ve onun üstünde bir organ olan Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunundur. 

Sonuç : 

Komisyonumuz; yukarıdaki açıklamalara göre har
camaların, denetimi sonucunda Hesapları İnceleme 
Komisyonu tarafından düzenlenen ve Genel Kurula 
sunulan inceleme raporlarının Genel Kurulda görüşü
lebileceği ve gerekli karara bağlanabileceği görüşüne 
oy birliği ile varmıştır. 

Gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gıyla sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 

C. Bşk. S. Üye 
Nihat Erim 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sözcü 
İstanbul 

Fevzi Hakkı Esatoğlıı 
Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deliveîi 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 
Tabu Ü, 

Mucip Ataklı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tabii Ü. 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 
Uşak 

Ahmet Tahtaküıç 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal'ın, Amerikalı bir gazeteci ve yazara dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Korkut ÖzctVın yazılı ce
vabı. (7/782) 

Cuırihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçtüzük uyarınca İçişleri Ba

kanının yazılı olarak yanıtlanmasına ön o5mamzı say 
gıyla rica ederim. 4.10.1977 

Erzincan 'Senatörü 
Niyazi Unsal 

Sorular : 
Amerikalı gazeteci ve yazar Şulzberger'in "bir sü

re önce Türkiye'ye geldiği 'biîinımektedir. Bu gaze
teci : 

a) Türkiye*de kimlerle görüşmüştür, görüşmelerin 
resmi bir yönü var mıdır? 

b) Türkiye'de kaldığı sürece nerelere gitmiştir, 
gittiği yerlerde kimlerle görüşmüştür ve ne iş yapmış
tır? 

c) Kayıtlarınıza göre bundan önce Türkiye'ye 
kaç kez gelmiştir ve ne iş yapmıştır? 

ç) Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Kâmran 
İnan'ın bu gazeteci onuruna verdiği yemeğin resmi 
yönü var mıdır, varsa nedir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 212.1977 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
41282-178 

Daire : Güvenlik 
Şube : Yıkıcı Faali. (E) 

Konu : Cuırihurjyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Niyazi Ünsal'ın yazılı soru öner
gesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27.10.1977 gün ve Em. Gn. Md. Güv. D. Y. 

F. Şb. E-245417-7/782 sayılı yazımıza. 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün

sal'ın, Amerika Birleşik Devletleri tebaasından gaze-
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teci ve yazar Cyrüs Lee Şufeiberger'le ilgili yazılı soru 
önergesinde 'bahse konu nususlar incelenmiştir. 

Adı geçen gazeteci 1939 ilâ 1950 yılları arasında 
müteaddit defalar yurdumuza gelmiş ohıp, 17 -
22.8.1977 tarihleri arasında alabalık avlamak üzere 
Van ve Bitlis illerine yaptığı son gezisinde, kendisine 
İngiltere'min Paris Büyükelçisi Nicola Henderson ve 
Dışişleri Bakanlığından bir tercüman refakat etmiştir. 

Önergede Söz konusu diğer hususların Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanınca cevaplandırılmasının uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'in, Ziraat Bankasınca 1976 ve 1977 yılların
da sanayi ve ticari kredisi açılan anonim şirket ve 
kurumlara dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Agâh 
Oktay Güner'in yazılı cevabı. (7/789) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ticaret Bakanının aşağıdaki sorulara yazılı ola

rak yanıt vermesine ön olmanızı saygıyla rica ederim. 
10.10.1977 

İC. Senato&u Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal 

Sorular : 
1. Ziraat Bankasında 1976 ve 1977 yıllarında, 

a) Kendilerine yeniden sanayi ve ticari kredi açı
lan kişi, şirket, anonim şirket ve diğer kurumların 
isimleri ile açılan kredi miktarını, 

b) Bu yıllarda 'kredili ölüp ta, kredileri artırılan 
kişi, şirket, anonim şirket ve diğer kurumların isim
leri ile artan kredi miktarlarını, 

2. Ziraat Bankasının 1976 ve 1977 yıllarında, 

a) Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle tarımsal fa
aliyetlere açtığı kredi miktarım, 

>b) Yine aynı yıllarda banka merkez ve şulbeleri 
aracılığı ile açtığı tarımsal kredi miktarını, 

3. Bankanın 1976 - 1977 yıllarında kiraladığı oto
lara kaç îira Ödediğini. 

4. Bankanın şu sırada ipotek ettiği, ya da temi
nat saydığı gıda maddesi var mıdır? Varsa bu gıda 
maddeleri nelerdir? Bunların miktarı ne kadardır ve 
gıda maddeleri teminatı karşılığı ödenen para nedir? 

5. Bankanın 1976 yılı faiz gelirleri kaç liradır? 

i 6. 1976 ve 1977 yılı içinde bankanın genel mıü-
] dürlü'k (binasına ve genel müdürün oturduğu eve yaptı-
I ğı onarım ve donatım masrafı kaç liradır? 
I Yazılı olarak büdirmenizi saygıyla rica ederim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 17 . 12 . 1977 

Içticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No :, 14(140.2) 

Banka ve Kredi 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Erzin-
I can Üyesi Niyazi Ünsal'ın 

yazdı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İLİĞİ : a) 13 . 10 . 1977 tarihli 13154 - 5943 -
7/789 sayılı yazınız 

b) 31 . 10 . 1977 tarihli 13154 - 5943 - 7/789 
sayılı yazınız 

c) 7 . 11 . 1977 tarihli ve 14/27761 sayılı yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın 
Niyazi Ünsal'ın, T.C. ZLrat Bankasınca 1976, 1977 
yıllarında açılan, sanayi ve zirai krediler, kiralanan ta^ 
şıtlara ödenen paralar, 1976 ydı içinde Genel Müdür
lük binasına ve lojmanına yapılan onarım ve dona
tım masraflarına dair yazılı soru önergesi ilgisine bi-

j naen mezkûr Banka Genel Müdürlüğüne incelettiril
miş olup önergede sorulan hususlara ait cevaplar 
maddefer halinde aşağıda sunulmuştur. 

1. Ziraat Bankasınca, 1976 ve 1977 yıllarında, 
kend elerine yeniden sanayi ve ticari kredi açılan kişi, 
şirket anonim şirket ve diğer kurumların isimleri ile 
açılan kredi miktarı, bu yıllarda kredili olupta, kredi
leri artırılan kişi, şirket anonim şirket ve diğer kurum
ların isimleri ile artan kredi miktarları hakkında, elli-
bini aşkın firmayla ilgili olarak yapılan çalışmaların 
kısa süre içinde dökümünün sağlanması maddeten 
mümkün olmamıştır. 

Öte yandan; 7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 
ncü maddesi, sıfat ve vazife dolayısıyla vakıf olunan 
bankaya veya bankanın müşterilerine ait sıraların sela-

I hiyetli mercilerden gayrisine açıklanmasını yasaklamış 
I bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Ziraat Bankasının müşterilerine ait 
kredilerin tesbit edilerek açıklanmasına Bankalar Ka-

j nununun yukarıda belirtilen maddesi muvacehesinde 
] imkan bulunmamaktadır.-
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2. a) Bankanın Tanm 
tarımsal faaliyetler için açtı: 
İtibarıyla aşağıda belirtilini 

Haziranî976 (TL) 

T. Kredi Kooperatifleri 3 840 486 443 
T. Satış Kooperatifleri 24 350 642 66 

b) Bankanın merkez ve şubeleri aracılığıyla açtı
ğı tarımsal kredi miktarı yıllar itibarıyla şöyledir: 

Haziran 1976 (TL) 1976 yü sonu (TL) Haziran 1977 (TL) 

10 632 734 593 12 316 779 811 13 687 521 487 

3. Bankanın 1976 - 1977 yıllarında kiraladığı ta
şıtlara ödediği miktarlar aşağıya çıkarılmıştır. 

Yıl Taşıt sayısı Ödenen kira 

1976 39 418 991 TL. 
1977 79 1 972 324 TL. 

4. Ziraat Bankasınca, gıda maddeleri üzerine 
avans işlemi prensip olarak spekülasyona mahal bırak
mamak amacıyla yapılmamaktadır. Ancak; imalatçı 
ve fabrikatör firmaların veya üretici kuruluşların (köy 
Kalkınma Kooperatifleri gibi) ham madde ihtiyaçla
rım karşılamak, faaliyetlerini sürdürmelerine yetecek 
stok ihtiyaçları için spekülasyona yer vermemek şar
tıyla cari usul ve mevzuatı esaslarına göre kredi kul
landırılmaktadır. 

5. Bankanın 1976 yılı faiz gelirleri toplamı; 
5 323 953 523 liradır. 

6. 1976 ve 1977 ydı içinde Bankanın Genel Mü
dürlük binasına ve Genel Müdürlük lojmanına yaptığı 
onarım ve donatım masrafı 4 292 508 liradır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Agâh Oktay Güner 

Ticaret Bakanı 
4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet 

Ali Arıkan'ın, Mardin iline bağlı bazı ilçelerin yol ya
pımına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı SeUî-
hattin Kılıç m yazılı cevapları. (7/797) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanlığı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygı ile arz ederim. 

Mardin Senatörü 
Mehmet Ali Arıkan 

îdi kooperatifleri eliyle 
kredi miktarları yıllar 

1976 yılı sonu (TL) Haziran 1977 (TL) 

4 147 571 094 5 164 694 456 
30 694 886 424 31 327 394 558 

Soru : 
1. Bismil - Savur yolu Tepe nahiyesine kadar as

falt olarak güzeî yapılmıştu*. Geri kısmın bitirilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Ömerli - Midyat yolu açılmış olup ancak 200 
metrelik bir kısım müteahhit tarafından yüzüstü bıra
kılmıştır. Gerek bu yolun ikmali gerekse asfatlanması 
hususunda tedbirleriniz nelerdir? 

3. Midyat - Nusaybin yolu inşaatı ne safhadadır. 
Çok önemli olan bu yolun ikmal edilerek trafiğe açıl
ması hususunda tedbirleriniz nelerdir? 

4. Mazıdağı - Mardin yolunun asfaltlanması için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 28 . 11 . 1977 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı : S. 276-5212 

Konu : Mardin ili yolları. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğinin 
25 . 10 . 1977 gün ve 13254-5971-7/797 sayılı yazısı 
ile eki : 

İlgi yazı ekine konu edilen hususlardan; 
1. Bismil-Savur yolunun ağımızda olan kesim

lerinin asfalt kaplaması tamamlanmıştır. Tepe - Savur 
yolu ağımızda bulunmamaktadır. 

2. Ömerli - Midyat yolunun eksik kalan kısım
lar?, kış mevsiminde çalışacak olan yapını şantiyesi ta
rafından ikmal edilecektir. Müteakiben 1978 yılı as
falt programına alınacaktır. 

3. Midyat - Nusaybin ve Mazıdağ - Mardin yol
ları, ihale edilmiş olup yapım çalışmaları devam et
mektedir. 

Ergilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Bayındırlık Bakanı 
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TC 
Bayındırlık Bakanlığı 1 . 12 ' . 1977 

Özel Kalem 
Sayı : 3816 

Konu : Mardin Senatörü Mehmet 
Âli Arıkan'ın yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 25 .10 .1977 tarih ve 13254/5971-7/797, 
b) 17 . 11 . 1977 tarih ve 13254/5971-7/797 sa

yılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 

Arıkan'ın, Mardin iline bağlı bazı ilçe yollarının ya
pımına dair yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. Bismil'in Tepe Bucağı ile Savur arasında ya
pım ve bakımları iîe görevli bulunduğumuz Devlet 
ve il yolları ağımıza dahil direkt bir yol bulunma
maktadır. Konu Köy İşleri Bakanlığım ilgilendirmek
tedir. 

2. Ömerli - Midyat yolu, Mardin - Midyat - Ciz
re projesinin içinde ele alınmıştır. Adı geçen proje 
1977 çalışma programının Devlet yolları devam eden 
işler bölümündedir. Yaklaşık proje bedeli 100 milyon 
TL. olan bu projenin 1977 yılı ödeneği 24 milyon TL. 
o!up 1978 yılı sonunda bitirilmesi öngörülmüştü. An
cak 1978 yatarım programı tasarısının hazırlanması 
sırasında söz konusu projemin evvelce planlanan ma
liyet ve sürede bitmeyeceği anlaşıldığından 1978 tasa
rısında yaklaşık proje bedeli 170 milyon TL., bitiş yılı 
1980 ve 1978 yılı ödeneği de 31 milyon TL. olarak 
teklif edilmiştir. 

3. Midyat - Nusaybin yolu ihaleli olarak yapıl
maktadır. Mukavelesine göre işin 15 . 11 . 1978 ta
rihinde bitirilmesi gerekmektedir. 

4. Mazıdağı - Mardin yolu Diyarbakır - Mardin 
projesinin içinde ek alınmıştır. Adı geçen proje 1977 
çalışma programının Devlet yolları devam eden işler 
bölümündedir. Yaklaşık proje bedeli 140 milyon TL. 
olan projenin 1977 yılı ödeneği 35 milyon TL. olup 
1979 yılı sonunda bitirilmesi öngörülmüştü. Ancak 
1978 yatırım programı tasarısının hazırlanması sıra
sında söz konusu projenin evvelce planlanan maliyet 
ve sürede bitmeyeceği anlaşıldığından 1978 yatırım 
programı tasarısında yaklaşık proje bedeli 300 mil
yon TL., bitiş yılı 1981 ve 1978 yılı ödeneği de 90 mil
yon TL. olarak teklif edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Bayındırlık Bakanı 

13 . 12 . 1977 O : 1 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Türkyie'nin dağ ve ormanlarında 
bulunan yabani hayvanlara dair soru önergesi ve Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Vekili Recai Ku
tanın yazılı cevabı. (7/802) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından yazdı olarak yanıtlanmasına ön ol
manızı dilerim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru: 
1. Türkiyemizde dağlarda ve ormanlarda ne ka

dar sayıda yabanî hayvan vardır. (Bunların cinsleri 
ve sayıları liste olarak) 

2. Bunların iller itibariyle sayıları (tesfoit ve tah
min) liste olarak verilebilir mi? 

3. Bu hayvanların tarla ve bahçelere yaptığı za
rarlar para olarak değerlendirilebilir mi? Kaç TL.'dır? 

4. Bunların avlanarak veya yakalanarak ekono
mik yararı düşünülmekte midir? 

5. Yabancı ülkelerden gelecek (Avcı - turistler) 
eliyle avlanmalarına müsaade edilmesi düşünülüyor 
mu? 

TC 
Gıda - Taran ve 1.12.1977 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 1545 
Konu : Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 27.10.1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/802-13284 5980 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 

NaSbanltoğhı tarafından, yabani hayvanlara ilişkin ola-
ra!k Bakanlığımıza yöneltilen yazın soru önergesi ce
vabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Recai Kutan 
Gıda - Tanın ve 

Hayvancıhk Balkanı V. 

Cumhuriyet 'Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu tarafırtdan yabani hayvanlara ilişkin 
olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 

cevahı. 
1. Türkiye'de dağlarda ve ormanlarda yaşayan 

yabani hayvanların kuşlar dahil sayısal olarak tespiti 
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hiçbir zaman mümkün değildir. Sadece (kuşlar ha
riç) memeli yabani hayvanların cinsleri aşağıya çıka
rılmıştır. 

1. Geyik 
2. Alageyik 
3. Karaca 
4. Yaban koyunu 
5. Yaban keçisi 
6. Çengel boynuzlu dağ keçisi 
7. Tavşan 
8. Yalban domuzu 
9. Pars 

10. Ayı 
11. Sırtlan 
İ 2, Kurt 
13. Çaka! 
14. Tilki 
15. Vaşak 
16. Karakulak 
17. Yaban kedisi 
18. Saz kedisi 
1.9. Porsuk 

20. Sansar 
21. Zerdene 
22. Kokarca 
23. Su samuru 
24. Kuyruksiiren 
25. Kakım 
26. Gelincik 

2. Yukarıda ilk altı sırayı teşkil eden memeli ya
bani 'hayvanların az veya çok olarak bulunduğu iner 
aşağıya çıkarılmıştır. 

a) Geyik : 
Antakya, Adıyaman, Kayseri, Adana, Ankara 

(Çamâdere), Antalya, Kastamonu, Bursa, Çanakkale, 
Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Bitlis, Bolu, Zonguldak, 
Eıâzığ, Mardin, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, 
Uşak, Trabzon, Gümüşhane, Rize. 

b) Alageyik : 
Adana, Antalya, Bursa, İnegöl, Çanakkale, Siirt, 

Bitlis, Trabzon, Gümüşhane. 

c) Karaca : 
Adana, Kayseri, Hatay, Mersin, Tokat, Samsun, 

Çorum, Çankırı, Antalya, İsparta, Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Elâzığ, Tunceli, Siirt, 
Erzurum, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Bo
lu, ZDîîguldaüc, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Trabzon, 
Rize, Gümüşhane, Artvin. 

d) Yabani Koyun : 
Tunceli, Bitlis, Sürt, Kars, Hakkâri, Van (Özalp), 

Konya. 
e) Yaban Keçisi : 
Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, İçel, 

Tokat, Samsun, Sivsa, Ordu, Konya, Antalya, Bur
dur, İsparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Ada
na, Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, Van, Malatya, Si-
ir't, Erzurum, Ağrı, Muğla, Denizli, Trabzon, Rize, 
Gümüşhane, Artvin. 

f) Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi : 
Miktarı çok az olarak Adana, Kayseri, Kahraman

maraş, Adıyaman, Samsun, Sivas, Antalya, İsparta, 
Erzurum, Kars, Van, Tunceli, Muş, Bingöl, Denizli, 
Muğla, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Giresun, 
Ordu illerinde rastlanmaktadır. 

Diğer yabani hayvanlara ise hemen hemen yurdu
muzun biiîün illerinde az da olsa rastlanabilin ektedir. 

3. Türkiye'de dağlarda ve ormanlarda yaşayan 
memeli yabani hayvanların tarım arazisine (tarla ve 
bahçelere) yapm;ş olduğu maddi zararlar parasal ola
rak bugüne kadar tespit edilememiştir. Zira memleke
timizde bu konuda ne bir envanter çalışması yapıla
bilmiş ve ne de memeli yabani hayvanlara ait toplu 
maddi zararlar tespit edilerek münferit kayıtlar tu
tulmuştur. 

4. Memleketimiz tarım arazisine (tarla ve bahçe
lere) musallat olan ve az veya çok maddi zarara se
bebiyet veren memeli yabani hayvanların, avlamlma-
sı veya başka hır şekilde yok edilmesi muhakkak dü
şünülebilir. Fakat, bu avlanma ve yok edilme işlerin
de hangi yalbani ve zararlı hayvanların bütün yıl bo
yunca avlanabileceği ve hangilerinin ise avlanma sü
releri içinde avlanıîması gerektiği 3167 sayılı Kara Av
cılığı Kanun hükümlerine göre her yıl tespit edilmek
tedir. 

5. Yabancı ülkelerden avlanmak üzere memleke
timize turist ceîbedilmesi Orman Bakanlığı ile Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında müştereken ele 
alınabilecek bir konudur. 

3167 sayılı Kanunun hükümlerine göre her yıl tes
pit edilen bölgeler ile av hayvanları grupları ve süre
lerine bağlı kalınmak kaydı ile yabancı ülkelerden 
memelketimize turist ceîbedilmesi düşünülebilir. 

6. — Cumhuriyet Seıuttosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tuz istihsalinin artırılma
sına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Gün Sazak'in yazılı cevabı. (7/805) 
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26.10.1977 
[Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakam ta
rafından yazıh olarak cevaplandırılmasına delalet Du
yurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

'Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 

Prof. Fethi Çelik!baş 

1973 yılında Bakanlığım sırasında, tuz istihsalinin 
artırılması çalışmaları sürdürülürken konunun Birleş
miş Milletler (UNIDO) yardımı ile yürütüldüğü ve ne
ticesinin kısa surede alınacağı ifade edilmişti. 

1. ' O tarihten bu yana hâlâ istihsalin ihtiyacı kar
şılayacak şekilde artırılmamağı, Çamafhnda yapıla
cak tevsiann gerçeMeştirihnemesi sebepleri nelerdir? 
Bahis konusu tevsiat ne zaman tamamlanabilecektir? 

2. Memleketin devamlı artan tuz ihtiyacının kar-
şılanamamalsı karşısında tuz istihsal ve satışının Te
kel Genel Müdürlüğü kontrolü altında özel teşebbüse 
de açık tutulması hakkında 'hükümetin görüşü nedir? 

3. 1978"den itibaren gelecek beş yıl İçerisinde Te
kel İdaresince üretilecek tuz miktarları nelerdir? (Yıl
lık olarak). Aynı yıllarda memleket ihtiyacı nasıl tah
min olunmaktadır? 

TC 
Gümrük ve Tekel 30.11.1977 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 
Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 4-1-9142 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
<r •-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

1.11.1977 günlü 13303-5989-7/805 saydı yazdan. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Fethi Çelkbaş'm tuz istihsalinin artırılması hak
kında, ilgide kayıtlı yazılarıyla Bakanlığımıza yönelt
tiği yazılı soru önergesinin cevalbı üç nüsha ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Fethi Çelikbaş'ın, Tuz İstihsalinin Artünlması 

ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
1. 1973 yılında Birleşmiş Milletler (Ünido) yar

dımıyla tatbikatı yürütülen İzmir Çamaltı Tuzlası 
üretiminin uzun dönemde 450 000 tondan 1 200 000 

tona çikanlmasmı öngören proje; çok yüksek meb
lağlara bali olmasına rağmen yatmnıların başlamış 
obuasından dolayı halen tatbik olunmaktadır. Türkiye, 
tuz yatakîan yönünden diğer ülkelerle kıyaslanama
yacak büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Bu 
potansiyeller arasında tuz golüyle, ülkenin büyük bir 
kısmına yayılmış bulunan geniş yeraltı tuz yataklarını 
sayabiliriz. 

Bilhassa tuz gölünde ve yeralu tuz yataklarında 
kısa vadede üretimle ilgili tedbirler almak dururken 
İzmir Çamaltı Tuzlasına 500 000 - 600 000 tonluk 
üretim artışı için bugünkü fiyatlarla takriben 2 mil
yar TL. Iık bir yatırım götürülmüş bulunmasının eko
nomik rantabilitesi tartışılabilir. Turizm sektörü yö
nünden değerlendirilebilecek sahillerin tuz sektörüne 
kapatılması da sözkonusu olabilir. Halbuki, tuz gölü 
sahip olduğu 210 milyon tonluk tuz rezervi ile kısa 
dönemde geniş tuz üretimlerine imkân vermesine rağ
men bu potansiyel gerçekçi olarak bugüne kadar de
ğerlendirilememiştir. Bunun yanında 1969 yılında 
projelendirilip 1974 yılında tatbikatına başlanan Dev
let Su İşleri Konya Ovası anatahliye kanalından ve
rilen sularla gölde su seviyesi devamlı yükselerek göl 
civanndaki Yavşan, Kayacak ve Kaldırım tuzlalann-
da tuz üretimini imkânsızlaştırmasına rağmen, kanalla 
ilgili hiç bir ciddi teşebbüste bulunulmadığı gibi gölde 
tuz üretimiyle ilgili gerçekçi tedbirler bugüne kadar 
maalesef alınmamıştır. 

Türkiye'nin tuz açığım süratle kapatmak için kısa 
dönemde gerekli tedbirlerin alınmasına derhal başla
nılmıştır. Bunun içinde tuz göKi cîvannda bulunan 
Yavşan Tuzlasında tamamen idare imkânlarıyla top
rak şedde inşaatına 22 gün önce başlanılmış ve mez
kûr tuzladan 1978 üretim mevsiminde 500 000 ton/ 
yıllık üretim planlanmıştır. Kısa dönemde tedbirlere 
ilaveten tuz gölü civanndaki diğer tuzla olan Kaya
cık Tuzlasının 1 nci şedde inşaatı 16 . 11 . 1977 gün 
ve 2305 sayılı Müdürler Komisyonu Kararına göre 
3 796 253,76 TL. bedelle Döner Sermaye Talimatna
mesine göre yaptırılması planlanmıştır. Yine mezkûr 
tuzladan 1978 üretim mevsiminde 300 000 ton/yıllık 
üretim gerçekleştirilmiş olacaktır. Tuz gölü civann
da bulunan Kaldırım Tuzlasının seddeleme inşaatının 
1979 üretim mevsimine yetiştirilmesi planlanmış olup, 
bu hususta gerekli yatırım 1978 bütçe programına 
teklif edilmiştir. Ancak, bugünkü şartlarla ve yapıla
bilecek basit proje müdahalesi ile Kaldmm Tuzlasın
dan 1978 üretim mevsiminde 100 bin ton tuz alınabi
leceği kanaatindeyiz. Böylece kısa dönemde tuz gö
lünden DSİ kanalına rağmen alınacak tedbirlerle 
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900 000 ton tuz üretilebilecektir. Teknoloji değişikli
ği ile üretim imkânları mu artırılması için çalışmalar 
yapılmaktadır. Gerekli teknoloji değişikliği yapıldığı 
takdirde üretimin daha da artması normal h a k gele
cektir. Ayrıca; kapalı tuz işletmelerindeki mevcut üre
timde, bazı değişikliklerle yılda 125 000 ton olacak 
şekilde programlanmıştır. Memba tuzlarının dağıtım 
kanalları yönünden bölgesel ihtiyaçları karşılaması 
göz önünde tutularak, yıllık üretimleri 50 000 tondan 
75 090 tona çıkarılacaktır. Bunların dışında tuz dar 
boğazını aşmak için iki kapalı tuz işletmesinde yapıla
cak açık işletme ile 200 000 ton/yıllık üretim ihtiyaç 
halinde devreye sokulacaktır. Asgari rakamlarla be
lirlenen tuz gölü ve yeraltı tuz yatakianndaki 1978 
yıl! üretim hedefleri 1 300 000 tonu bulmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen pahalı yatırım olarak be
lirlediğimiz Çamaltı Tuzlasında da yapılan harcama
ların ve kamulaştırımaların etkisiz kalmaması için, 
gerekli tedbirleri almaktayız. 1978 üretim döneminde 
gerekli proje müdahalesiyle mezkûr tuzlanın üretimi 
700 000 tona çıkarılacaktır. Ayrıca mezkûr tuzlada 
tuzun yan ürün olması ve esas ürünün k, Br, Mg gibi 
kimyasal maddeler olması ve tuzlanın ekonomi yö
nünden rantabl hale gelmesi için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

2. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı 
tuz üretiminin Devlet tarafından karşılanamaması söz 
konusu olmayacaktır. Ayrıca, döviz darboğazlarını 
aşacak tuz üretiminde yapılacak teknoloji değişikliği 
ile Türkiye, Tuz Sektöründe ihracatçı bir ülke ola
cak ve bu sektörde döviz girdisi büyük ölçüde sağlan
mış olacaktır. Bundan dolayı tuz üretiminin özel sek
töre açılmasında fayda mülahaza edilmemektedir. 
Ayrıca, bu husus, Kamın ve Tüzükle sınırlandırılmış
tır. 

3. 1978 yılından itibaren Türkiye tuz ihtiyaçları 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Bunlar; 
1978 1.431.414 ton (Soda imali için gerekli 

tuz tüketimi hariçtir.) 

1979 1.474.925 Ton (Soda imali için gerekli 
tuz tüketimi hariçtir.) 

1980 1.520.424 Ton (Soda imali için gerekli 
tuz tüketimi haliçtir.) 

1981 1.568.045 Ton (Soda imali içi» gerekli 
tuz tüketimi hariçtir.) 

1982 1.617.896 Ton (Soda imaM için gerekli 
tuz tüketimi hariçtir.) 

Üretim ise yukarıda arz edildiği üzere, 1978 yı
lında mevcut talebin üzerine çıkacak ve bunu takip 
eden yıllarda artan bir oranla yükselecektir. Tuz Gö
lü çevresindeki Yavşan, Kayacık ve Kaldırım Tuzla^ 
Sarında alınacak üretime yönelik ve üretilen tuzu en 
çabuk şekilde değerlendirmeye müteveccih tedbirler, 
Türkiye'nin tuz ihtiyacını kolaylıkla ve zamanında 
karşılanmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar bu alan
da mevcuî aksamalar sayın önerge sahibinin sorula
rından da ortaya çıktığı üzere ülkemizin tüketim ih
tiyacını kolaylıkla karşılayacak bir rezervi olan Tuz 
Gölünden alınabilecek basit ve ucuz tedbirlerin ih
mal edilerek, bunun yerine reklama müsait fakat 
sağlanacak verim ile harcanacak meblağ arasındaki 
rantabl ilişkinin tartışılabileceği ve kısa dönemde so
nuç vermesi imkânsız olan Çamaltı projesine kurta
rıcı gözüyle bakılarak önceîik verilmesinden doğmuş
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldızın, Van felaketzedelerine dair soru önergesi ve 
İmar ve İskan Bakanı Recai Kutanın yazdı cevabı. 
(7/807) 

Hükümet Kusurlarının Cezasını Felaketzedelere 
çektirmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tüm halkımızın yüreğinde büyük acılar ve düşle

rinde yürek paralayıcı anılar bırakan Van depremi 
felaketzedelerinin, Sayın Başbakanın en kesin beyan
larına karşın, en az % 40'ının, bu kış evsiz kalacak
ları yetkili beyanlardan anlaşılmaktadır. 

Hükümetin kabahatinin cezasını çeken bu felaket
zedelerden, bu amaçla Ankara'da yaptırılan binalar
da, geçki olarak oturanlara, bu hafta başı yapılan iş
lem, felaket acılarını katmerleştirmektedir. 

Gerçekten, Sölfasol - Site Yddız Tepe'de 24.10.1977 
günü yapılan ev boşaltmasında, daha önce oralara 
yerleştirilen Van felaketzedelerinden Nisan'da yaz-
iık işlerini görmek için, Hükümetin verdiği söze ina
narak, memleketine dönenlerden, evleri verilemeyece
ğini gördüklerinden geri gelip, eski oturdukları ev
lere yerleşenlerde kapı dışarı edilmişlerdir. 

Bunlardan «Nereye gideceğiz?» diye yakman iki 
kişi de gözaltına alınarak, en acımasız işlemlere uğra
tılmışlardır. 
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Bu durumda, aşağıdaki sorularımın yazdı olarak 
Sayın İmar ve İskan Bakanınca, yanıtlanmasının sağ
lanmasını saygıyla dilerim. 

Ahmet Yıldız 
Tabii Üye 

1. Evleri bu yıl verilemeyeceği anlaşdan Van 
felaketzedeleri için ne gibi önlemler düşünülmekte
dir? 

2. Ankara'da geçici olarak oturtulmuşken, Hükü
metin sözüne inanarak, Van'a gidip evlerini alamaya
caklarını anlayınca, eski yerlerine dönenleri zorla ka
pı dışarı edip, açıkta bırakan Hükümet, bu yurtsuz 
ve sahipsiz bırakılan insanlar için, hiç olmazsa bu kı
şı geçirmek üzere, ne gibi önlemler alacaktır? 

3. Hükümetin kesin resmi beyanlarını yalanla
yan, bu üzücü sonucu yaratan nedenler ve bunlara 
ilişkin önlemler hakkında açıklamalar yapılmasını 
dilerim. 

TC 
İmar ve îskan Bakanlığı 1.12.1977 
Bakanlık Başmüşavirligi 

Sayı : c/320/26T 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üye
si. Ahmet Yıldızdın yazık soru- öner
gesi Hk» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
hgi : 1 . 11 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

13296-5986, 7/807 sayıh yaz*», 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet Yıldız'ın 

Van felâketzedelerine dair, yazıh soru önergesine kar
şılık olarak hazırlanan cevap 3 nüsha halinde ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğim müsaadelerine arz ederim. 
Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyete Senatosu Tabu». Üyesi Sayın Ahmet 
Yıldız'ın Yazdı Soru Önergesine Cevaptır. 

1. Bütün çabalara rağmen-Van ve Ağn depre
minde evleri? yıkıbnsşv oton heri& sahibi afetzedelerin 
tümünün • bitirilmesi mümkün? olamamıştır; 

Meskenleri Wtiıa9öwyip>te' hak; sahibi olan af etze^ 
delerin Uleri dahilinde çeşithV resmi kuruluşlara ait 
binalarla komşu?; boylere yeıdeştirilmeleri planlanmış 
ve gerekli çakşmala?a^baş$arninBşto., 

2. Ağırı ve Van illerindi Ankara'ya 3G5 afetze
de; aile gelmiştir. Bftnhndanr: 249 aile kendi istekleriy
le yaz başlarında (Yol paralan Devletçe ödenmek 

suretiyle) memleketlerine geri dönmüşler geri kalan 
57 aile de Solfasol Yıldız Tcpe'defci Bakanlığımıza 
ait boş meskenlere iskan edilmişlerdir. 

Memleketlerine dönen afetzedelerden bir kısmının 
bilathara iş bulmak veya mesken sahibi olarak yerleş
mek amacıyla Ankara'ya gelerek Bakanlığımıza ait 

. olup evsiz vatandaşlar için yapılmış sahipli (Henüz 
boş durumda olan) meskenlere yerleştikleri tespit 
edilmiştir. 

Bu meskenler sahiplerine dağıtılırken aile duru
munda olmayan bu vatandaşlar da tahliye edilmişler
dir. 

Bu kişiler dışında memleketine gidip eşyası ile 
tekrar geri dönen ve açıkta kahin' aile olmadığı gibi 
Ankara'da kalanlar arasında da açıkta kalmış aile bu-

, Ummamaktadır. 
3. Bakanlığımız hak sahibi ve borçlanmasını 

yapmış bütün afetzede ailelerin meskenlerini kıştan 
önce bitirmeyi hedef almıştır. 

Ancak; sene içinde bir çok alanda görülen sıkm-
- ti (Enerji, inşaat malzemesi gibi) ile afet mahallinde

ki altyapı noksanlığı (Yok su) gibi nedenlerden mes
kenlerden bir kısmını bütün gayretlere rağmen yuka
rıda belirtilmiş olduğu üzere bitirilmesi mümkün ola
mamıştır. 

Böyle olmakla beraber yaptırılmakta olan konut
ların bir an önce bitirilmesine azami gayret sarf edil
mektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakam 
8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, otopark yönetmeliğine dair soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Recai Kutan'in yazılı ceva
bı. (7/808) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İmar ve İskan ve İçişleri 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmala
rı hususunda delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

İzmir Senatörü 
Münir DaMaî 

İmar ve İskân Bakanlığının 7 . 11 . 1976 tarihin
den itibaren tatbikine başladığı - otopark yönetmeliği, 
büyük şehMerimizdeki trafHc sorununu çözümlemek 
amacım güderken, uygu&ına yöntem ve kapsam ba
kımından aksakhklan da beraberhıie getirdiği görü
lerek, şikâyet konusu edilmektedir. 

Not : İzmir Ticaret Odasmttr yönetmelik hakkın
daki mütalaasıeklidir. 2 adet(16) sayfa:-
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İzmir Mimarlar, Mühendisler, Ticaret ve Ege Böl
gesi Sanayi Odaları müşterek deklarasyonda bu yö
netmeliğin nitelik ve kapsam itibarıyla çözüm yeri
ne, sorumlar yarattığı, Anayasamızın eşitlik ve adalet 
ilkelerine ters düştüğü ve yurt ekonomisinin temel 
faaliyet kollarından biri olan inşaat sektörüne son de
rece olumsuz etkiler yaptığı ileri sürülmektedir. 

Ayrıca; otopark sorumunu çözümleme yerine, va
tandaşa ızdırap verildiği, büyük haksızlıklar yaratıl
dığı ve sadece bir sektörün cezalandırıldığı iddia edil
mektedir. 

îzmir vilayetimizde de geniş şekilde şikâyet ko
nuşu olan bu sorunu mesleki kuruluşların da görüş
leri alınmak suretiyle yeni bir önleme konusu yapıl-
masını ve neticenin yazılı olarak tarafıma bildirilme
sini rica ederim. 

TC 
İmar ve İskan Bakanlığı 12.12.1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : c/3-27/269 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir DaMal'ın yazılı soru önerge
si Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

13306-5994/7/808 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Daldal' 

m otopark yönetmeliği ile ilgili yazılı soru önergesine 
karşılık olarak hazırlanan cevap 3 nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim; 
Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakam 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Daldal' 
m yazın Soru Önergesine Cevaptır : 

Otopark yönetmeliği, 6785 sayılı Kanunu değişti
ren 1605 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi gereğince 
Ulaştırma, İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarının da 
görüşleri alınarak belediyelerin imar yönetmeliklerine 
ek olarak çıkartılmıştır. 

Yönetmelik 7 . 5 . 1976 gün 15580 sayıh Resmi 
Gazetede yayınlanmış, ancak yürürlük tarihi, ilgili 
belediyelerce gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için 
(6) ay sonra başlatılmıştır. 

Bu yönetmeliğin amacı, büyük şehirlerde sayısı gün 
geçtikçe artan motorlu taşıtların doğurduğu trafik 
sorunu ve özellikle artan araba sahipliği nedeniyle 
otopark sorununu çözümlemek için bina ve tesisler

de özel, imar planlarında genel otopark yerleri tesisi 
ile, bunların miktar ve ölçülerini belirlemektir. 

Yönetmelik şehirleri, planlamaya esas olan nüfus
larına göre 100 bin ila 30*0' bin ve 300 binden yukarı 
olmak üzere iki anagrupa ayırarak hükümler getir
miştir. Ancak İmar ve İskan Bakanlığı, Turizm, Sa
nayi ve diğer sosyo ekonomik etkenlerin sebep ol
duğu trafik yoğunluğu nedeni ile şehir ve kasabalar
dan lüzumlu göreceklerini üst grupa aktarabileceği 
gibi; planlamaya esas olan nüfusu 100 binden az olan 
yerleri de yönetmelik kapsamına alabilir veya bir 
gruptaki hususlardan bir kısmının bu yerlerde de uy
gulanmasını isteyebilir. 

Otoparklar, 
a) Bina otoparkları, 
b) Bölge otoparkları, 
c) Genel otoparkları. 
Olmak üzere üç grupa ayrılmıştır. 
Bina otoparkları, bir binanın içinde oturan, ça

lışan, icrayı sanat eden kişilerin araçları için gerek
li olan otoparklardır. Binanın oturduğu parsel içe
risinde açık veya kapalı olarak düzenlenirler. 

Parselinde otopark yapılmasında sakınca görülen 
binalarda (trafik, meyil durumu gibi), otopark ihti
yacının parseli dışında karşılanmasında sakınca gö
rünmeyen binaların otopark ihtiyacım karşdamak için 
belediyelerce bölge otoparkları düzenlenir. Binala
rın ihtiyacı kadar otopark yerleri bölge otoparkların
dan tefrik edilir. 

İfade edildiği gibi binanın ihtiyacı olan otoparkın 
binanın kendi parseli içinde karşılanması esastır. Za
ruri sebeplerle bu mümkün olamadığı takdirde, par
sel dışında karşılanması yoluna gidilir. Yönetme
likte parsel dışmda temin edilecek otopark bedelinin 
tesbiti ve tahsil şartları belediye encümenlerine bıra
kılmıştı. Daha sonra yönetmelikte bir tadilat yapı
larak toplanan bu paraların amaçları dışında kulla
nılmayacağını ve tespit edilecek otopark ücretinin 
Bakanlığımızca onaylanacağım belirten bir hüküm 
getirilmiştir. 

Buna rağmen belediyelerin, parselinde otopark 
yapması imkânı olmayan binalara toplu otopark 
yapmak için toplanan paraları amacı dışına kullan
dıkları yolunda şikayetler yoğunlaştığından, Bakanlı
ğımızca yeni tedbirler alınmaktadır. 

Bu konuda ilk iş olarak belediyelerin topladıkları 
paraları amacına kullanıp kullanmadıkları Bakanlık 
müfettişleri tarafından teftişe alınmıştır. Usulsüzlük 
tespit edilmesi halinde kanunî müeyyide uygulanacak-
tır, 
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İkinci olarak, parselinde otopark yapması imkânı 
bulunmayan binalar için tahsil edilecek otopark üc
reti, Bakanlığımız kontrolunda bir hesaba yatırıla
cak ve belediyelere uygulayacakları proje karşılığında 
verilecektir. 

Böylece parselinde otopark yapma imkânı bulun
mayan binaların otopark ücretlerinin tesbiti Bakanlı
ğımızın kontrolunda olacağı gibi; toplanan paraların 
belediyelerce maksadı dışında kullanılması önlenmiş 
olacaktır. 

Bu konuda düşünülen yönetmelik maddesi Bakan
lığımızca hazırlanmış olup pek yakında sevk edile
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakanı 
9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankasının iştiraki olan şirketlere dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Teknolo]i Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/811) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyrulmasnı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi ÇeKkbaş 

1. Kurulduğu tarihten soruma cevap verilen güne 
kadar Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının iş
tiraki oîan şirketler hangileridir? 

2. Mezkur şirketlerdeki hissedarlar kimlerdir? 
Ve sermayeye iştirak nispetleri (ayni ve nakdi) nedir? 

3. DESİYAB'm 1976 yılına ait Mançosu nedir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29 . 11 T 1977 

Kredi ve Finansman Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 12-03/K-3 0.207/778 

Konu : Sayın Fethi Çelikbaş'ın DESlYAB ile 
alakalı olarak Bakanlığımıza yönelt
tiği yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliğine 

İLGİ : 8 . 11 . 1977 tarih ve 13343-6010-7/811 -
103605 sayılı yazınız. 

Senatör Sayın Fethi Çelikbaş'ın, DESİYAB (Devlet 
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A. Ş.) hakkında Ba
kanlığımıza yönelttiği yazılı sorularmn cevapları ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoîoji Bakam 

AKTİF 

DESİYAB 
DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI 

31 Aralık 1976 Bilançosu 

Lira PASİF 

Ödenmiş sermaye 
Kasa 

Bankalar 
Avanslar 
Uzun vadeli krediler (İştirakler) 
İştiraklerimiz 
Sabit kıymetler 
Menkuller 
Gayrimenkuller 
Muhtelif borçlular 

531 250 000 Sermaye 
35 276,15 Karşılıklar 

(Amortismanlar) 
368 395 313,94 Muhtelif alacaklar 

1 000 000 

117 650 000 
1 745 313,80 

Kâr 

1 745 313,80 

Nazım hesaplar 

531 626,70 

1 020 607 530,59 
2 400 014 

1 023 007 544,59 

Nazım hesaplar 

Lira 

1 000 000 000 
188 427,41 

15 018 816,34 
5 400 286,84 

1 020 607 530,59 
2 400 014 

1 023 007 544,59 
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DEVLET SANAYt VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI TARAFINDAN 31 t W s 1*77 TARİHÎNE KADAR 
İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETLERİ GÖSTERİR LİSTE 

(Şirketlerin Hissedarları ve İştirak Nispetleri Dahi*) 

İştiradan adı 

Şirketin 
sermaye 
miktarı 

«TÜMOSAN» Türk Motor Sanayii ve 
Tİc. A, Ş. 500 000 000 

«TAKSAN» Takım Tezgâhlan Sanayi 
ve Tic A. Ş. 500 000 000 

«TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayii 
ve Tîc. A. Ş. 500 000 000 

«TEMSAN» Türkiye 
Sanayii A. Ş. 

Elektroraekanik 
100 000 000 

«AdSELSAN» Acıpayam Selüloz Sa
nayii ve Tic. A. Ş. 24 000 000 

«GERKONSAN» Gerede Çelik Kon-
trüksiyon ve Teçhizat A. Ş. 100 000 000 

Ortaklan 

Desiyab 
Mak. Kim. End, Kanonu 
Şekerbank 
Denizcilik Bankası 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

Desiyab 
Sümerbank 
Şekerbank 
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri 
MKE Endüstrisi Kurumu 

Desiyab 
MKE Endüstrisi Kurumu 
PTT Genel Müdürlüğü 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Denizcilik Bankası 
Şekerbank 
Türk Donanma Vakfı 
PTT Biriktirme Sandığı 

Desiyab 
MKE Endüstrisi Kurumu 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Vakıflar Bankası 

Desiyab 
Vakıflar Bankası 
Kimsan 
Denizli Holding 
Mahalli İdareler, Birliği 
4080 Gerçek Kişi 

Desiyab 
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü 
Ereğli Demir ve Çelik İşletmeleri T. A. 
Bolu İl Özel İdaresi 
Temelkur Yapı Sanayii A. Ş. 
32 000 Gerçek Kişi 

Ortakların 
iştirak 
nispeti 

% 

41 
29 
10 
10 
10 

41 
10 
10 
10 
29 

23 
29 
10 
5 
5 

10 
13 

5 

41 
29 
•ıo 
10 
10 

10 
8 

08,5 
04,5 
02 
80,5 

20 

49 
Ş. 10 

09 
01 
20 
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İştirakin adı 

«UPAŞ» Uşak Elektro Porselen A. Ş. 

Ergani İplik ve Dokuma Sanayii A. Ş. 

«ERDEMİR» Ereğli Demir ve Çelik 
Fab. T. A. Ş, 

«GESAŞ» Genel Gıda Sanayii ve 
T i c A. Ş. 

«YESUTAŞ» Sakarya Yem Süt Gıda 
Sanayii Tic. A. Ş. 

«KARSET» Karshlar Hayvancılık Sa
nayii ve Tic A. Ş. 

Akdağ Deri Sanayii ve Tic. A. Ş. 

«ERGAZ» Likit Gaz Sanayii ve 
T ic A. Ş. 
«EMAŞ» Endüstri Minarelleri A. Ş. 

«NASTAŞ» Nazilli Deri Sanayii ve 
T i c A. Ş. 

«BETONSAN» Konut Sanayii ve 
T i c A. Ş. 

Şirketin 
sermaye 
miktarı 

50 000 000 

10 000 000 

600 000 000 

Ortakları 

Desiyab 
Türkiye İş Bankası 
Uşak Özel İdaresi 
1355 Gerçek Kişi 
Desiyab 
Diyarbakır özel İdaresi 
605 Gerçek Kişi 

Desiyab 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ge-

Ortakların 
iştirak 
nispeti 

% 

40 
10 
6 

44 
40 
15 
45 

10,25 

25 000 000 

16 000 000 

5 000 000 

2 500 000 

50 000 000 
16 000 000 

16 000 000 

75 000 000 

nel Müdürlüğü 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
İş Bankası A. Ş. 
Ankara Ticaret Odası 
Erdemeri Vakfı 
Türkiye İş Bankası Emekli Sandığı 
Endüstri Holding 
Vakıflar Bankası 
Türk Özel Sektör 
Yabancı Özel Sektör 

Desiyab 
98 Gerçek Kişi 

Desiyab 
Sakarya Holding 
560 Gerçek Kişi 

Desiyab 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
118 Gerçek Kişi 
Desiyab 
1273 Gerçek Kişi 
Desiyab 
375 Gerçek Kişi 
Desîyab 
Muş Özel İdaresi 
Sanayi Madenleri A. Ş. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
51 Gerçek Kişi 
Desiyab 
Hamzah Köyü Muhtarbğı 
1136 Gerçek Kişi 
Desiyab 
1400 Gerçek Kişi 

25,5 
25,5 

0,83 
0,9 
5,66 
1,66 
1,66 
2,69 

24,60 
1,56 

10 
90 

37,5 
59,4 
3,1 

20 
25 
55 
0,4 
99,6 
10 
90 
20 
33 
10 
20 
17 
12,5 

0,6 
86,9 
10 
90 
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iştirakin adı 

«HATAŞ» Hatay Tarım Ürünleri Sana
yi ve Tic. A. Ş. 
«AKTOP» Aksalur Topuz Dağı Gıda 
Sanayii ve Tic. A. Ş. 

«GENTAŞ» Genel Metal Sanayii ve 
Tic. A. Ş. 
«YETAŞ» Yapı Elemanları Endüstri ve 
Tic. A. Ş. 
«ÇEPNİ GÜCÜ» Yem Sanayii ve Be
sicilik A. Ş. 

Trabzon Giyim Sanayii A. Ş. 

Şirketin 
sermaye 
miktarı 

20 000 000 

5 700 000 

60 000 000 

20 000 000 

13 000 000 

35 000 000 

Ortakları 

Desiyab 
312 Gerçek Kişi 
Desiyab 
Nevşehir Özel İdaresi 
43 Gerçek Kişi 
Des'yab 
3589 Gerçek Kişi 
Desiyab 
910 Gerçek ve Tüzel Kişi 
Desiyab 
Çeprii Belediyesi 
393 Gerçek Kişi 
Desiyab 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
Yatırım Finansman A. Ş. 
226 Gerçek Kişi 

Ortakların 
iştirak 
nispeti 

% 

1 
99 
17,19 
22,37 
60,44 
10 
90 
20 
80 
10 
1 
89 
25 
15 
25 
35 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, ilaç endüstrimize dair 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Cengiz Gökçek'in yazılı cevabı. (7/813) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delalet Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Prof. Fethi Çelikbaş 

26 Mayıs 1928 tarih ve 1262 sayıh «İspençiyari ve 
Tıbbi Müstahzarlar Kanunu» veya her hangi bir ya
sa, Türkiye'nin münhasıran ihraç edilmek maksadı 
ile ilaç imaline mani bir hüküm taşımadığı halde ha
riçten aldığı ilaç siparişlerini karşılamak maksadı ile 
hammadde ithal etmek isteyen ilaç sanayicilerine ba
kanlık müsaade etmemektedir. Bugün memleketimiz
de ilaç sanayii ileri bir seviyeye ulaşmıştır ve büyük 
bir ihracat potansiyeline sahiptir. Beri taraftan eko
nomimiz döviz sıkıntısı içerisindedir. 

Bu noktadan hareketle ilaç endüstrimizi dış sipa
rişlerini karşılamak maksadı ile hammadde ithalin
de teşvik etmeyi ve bu yolla memlekete harcandığın
dan fazla döviz kazanma yolunu açmayı düşünür mü
sünüz? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 21 t 11 . 1977 
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar 

Genel Müdürlüğü 
14745 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8 . 11 . 1977 T. 13342 - 6011 - 7/813 

Yürürlükteki kanunlara göre memleketimizde her 
hangi bir ilacın imali ve satışı Bakanlığımızdan ruh
sat alınmasına bağlı bulunmaktadır, ruhsat verilme
sindeki ölçülerden biri de o tür bir ilaca ülkenin sağ
lık şartları bakımından ihtiyaç bulunmasıdır. Üçün
cü 5 yıllık kalkınma plam ilaçta enflasyonu önlemek 
bakımından birtakım kısıtlayıcı kurallar getirmiştir. 
Örneğin eş değerli olan müstahzarlar için yeni ruhsat 
verilmemesi bunlardan biridir. 

İlaç firmalarınca imali istenen ilaçlar, memleketi
mizde bol miktarda benzeri bulunan müstahzarlardır 
ve bu nedenle imaline ruhsat verilmemektedir. 

Kanunlarımızda yalnızca yurt dışında satılmak 
üzere ruhsat verilmesi diye bir işlem sözkonusu de
ğildir. Böyle olunca ruhsat verildiğinde bu ilacın Tür
kiye'de satışım engellemek de mümkün olamamak
tadır. 
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Ayrıca Türkiye'nin ihtiyacı olmayan ve bol mik
tarda eş değerlisi bulunan her hangi bir müstahzar 
için ruhsat verilmesine imkân görülmemektedir. İma
line müsaade edilmeyen bir ilacın hammaddesinin ge
tirilmesine izin verilmesi ise kanun gereği mümkün 
değildir. 

Bunun dışında Bakanlığımızın RCD ülkeleri ara
sında ilaç hammaddesi ve tıbbi müstahzar ticaretinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla üretici 
firmaların ihracat imkânları ile ilgili firmalardan alı
nan listeler İran ve Pakistan'a duyurulmak üzere Ti
caret Bakanhğı Dış Ticaret Genel Sekreterliği Anlaş
malar Genel Müdürlüğüne ve İhracatı Geliştirme 
Etüt Merkezine iletilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Gökçek 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, patates ürünü için taban fiyatı 
uygulanması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fe-
him Adak'ın yazılı cevabı. (7/814) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki gerekçeli sorumun Gıda -> Tarım ve 

Hayvaneıhk Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-
landırümasına aracılığınızı saygıyla rica ederim. 

2 . 11 . 1977 
Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Gerekçe : 
Memleketimizde bol miktarda üretilen patatesler 

satılmıyor. Ürettiği patatesi satmak için müşteri bu
lamayan üreticiler insan yiyeceği olan patateslerini, 
samandan daha ucuz olduğu için hayvanlarına yedi
riyor. 

Ağır sanayi hammaddesinin başlatıldığı büyük 
Türkiye'nin yetkililerinin radyo ve televizyonlardaki 
beyanlarında; bir kaç zengini daha zengin etmek için 
büyük çapta vergi iadesi ve ihracat primi ödemek 
koşulu ile başlattıkları ihracat hamlesinde yer alan 
ihraç malları listesinde patates yer almamıştır bile. 

Seçim propagandalarında patates fabrikaları ya
parak, patates üreticilerini kalkındıracaklarım vaad 
eden yetkili politikacılar samandan daha ucuza satı
lan patatesin üreticisine verdikleri sözde durmadık
ları için onların karşısına bir daha hangi yüzle çıka
caklardır? 

Memleketimizin her yöresinde ve özellikle Erzu
rum ilçelerinde üretilen on veya yüz binlerce ton pa
tates çürümeye, üreticisi ise fukaralaşmaya terk edil
miştir. 

Güç durumda olan patates üreticileri ağır sanayi 
ile birlikte görülmemiş ihracat hamlesinin başlatıldığı 
büyük Türkiye'nin yetkililerinden nişasta ispirto, cips 
gibi küçük fabrikaların kurulmasını ve Türkiye'nin 
yetkililerinden yardım bekliyor veya hiç olmazsa; 

SORU : 
1. Patates üreticisi de fındık, üzüm, incir, pa

muk, buğday, pancar gibi Devlet desteği gören ürün
leri yetiştiren üreticileri gibi bu ulusun ve bu ülkenin 
üreticileri okluğuna göre Devlet desteği göremez mi? 
Patates için de taban fiyatı uygulanamaz mı? Top
rak Mahsulleri Genel Müdürlüğünce alımları sağla
namaz mı? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancdık 

Bakanlığı 7 ._ 12 , 1977 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1639 
Konu : Senatör Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 8 . 11 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/814 -13372/6012 saydı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 

Nalbantoğlu tarafından; patates ürünü için taban fi
yatı uygulanmasına ilişkin olarak; Bakanlığımıza yö
neltilen soru önergesi incelendi; 

Malumları olduğu üzere 1976 -- 1977 üretim döne
mi patates mubayaası ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
görevlendirilmiş idi. 

1977 - 1978 üretim yılında da patatesin istihsal 
potansiyeli ile Toprak Mahsulleri Ofisinin depolama 
kapasitesi nazarı itibara alınarak bu ürünün yine ta
ban fiyatı esasına dayalı olarak satınalınmasına iliş
kin çalışmalara bakanlığımız çapında arahksız olarak 
devam edilmektedir. Bu çalışmalar sonunda üretici
nin zarara girmesini önleyecek bir uygulamanın tes
pit ve tatbik edileceğini bilgilerine saygılarımla arz 
ederim. 

Fehîm Adak 
Gıda - Tarım ve Hayvaneıhk 

Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

7 NCt BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk ve arkadaşlarının, ekonomimizin bugün
kü durumu hakkında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/4) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Reşat 
Oğuz ve arkadaşlarım n, can güvenliği ve öğrenim öz
gürlüğü konusunda bir Genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/5) * 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesıi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi M eh 
met Ali Arıkan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi : 15 . 3 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkamnca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim şir
ketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek is
tediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) (Gündeme gi
riş tarihi : 22 . 3 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 . 3 ., 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme 
giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) (Gündeme giriş tarihi : 25.10.1977) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgelerin
de meydana gelen depremler için sarfedilen para mik
tarının ne olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu. (6/85) (Gündeme giriş tarihi: 1.11.1977) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 
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Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde tstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteye» 
önergesi. (10/67) 

III 
. ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI 

KARARLAŞTıRıLAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA tVEDlLlK 

KARARı VERILEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgecidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la İlgili Senato Araştırması isteyen, önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nm ithal edilen bivkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağh bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

7. — Başbakanlığa bağh Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
688) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma 
tarihi: 14 . 4 . 1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca. 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imalat izni ve fiyat tes
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isleyen öner
gesi. (10/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, T. C. Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, sağlıkta can güvenliği konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/75) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
NaFbantoğlu'nun, TKt. Şark Linyitleri Aşkale işletme
sine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/76) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Ab
dullah Köseoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/852) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma Tarihi : 
5 . 12 . 1977) 



21. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in yasama dokunulmazlığının kaldırıhnası hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Cumhuriyet Senato* 
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/853) 
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma. Tarihi : 5 . 12 . 1977) 

22. —- Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar 
Üyesi Mustafa Çelik'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/842) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma Tarihi : 
5 . 1 2 . 1977) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/817) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma Tarihi : 5.12.1977) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresii ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/854) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 1 2 . 1977) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 
Kocaman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/813) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma Tarihi : 6 . 12 . 1977) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Lüt 
fi Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/791) (S. Sayısı: 712) (Dağıtma Tarihi : 6 . 12 . 1977) 

27. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Sa
bahattin Özbek'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/755) (S. Sayısı : 713) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 12. 1977) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/756) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 12 . 1977) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sıt
kı Yırcalı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılma

sı hakkında Başbakanlık tezk@fe.si ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Kamjsyojtu raporu 
(3/731) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma Tarihi ; 6,12.1977) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni^ 
;yazi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma' 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve. Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor» 
(3/1132) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/619) 
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaJdınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena-ı 
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/986) 
(S. Sayısı : 718) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

33. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Ha
lil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresii ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/1130) 
(S. Sayısı : 719) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

34. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Halil 
Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/666) (S. Sa-< 
yısı : 720) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

35 . — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Ha
lil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/620) 
(S. Sayısı : 721) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Emanul-
lah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/649) 
(S. Sayısı : 722) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/651) 
(S. Sayısı : 723) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

38. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/650) 
(S. Sayısı : 724) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 
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39. —^Cumhuriyet Senatosu Anakara Üyesi Tur
han Kapanlı, Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğlu ve Af7 

^yonkarahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama do-
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan-
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/1068) (S. Sayısı : 725) Da
ğıtma Tarihi: 6 . 12 . 1977) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdul
lah Emre Ileri'nin yasama dokunulmazlığının kaldı

rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (3/956) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma Tarihi: 9.12.1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


