TOPLANTI : 18

C İ L T : 43

•

^y*"*-'-'.';.

CUMHURİYET
TUTANAK DERGİSİ
•

..

•

56 ncı Birleşim
12 .4 .1979

Perşembe

İÇİNDEKİLER

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI

Sayfa
396
396
397

397

1. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Mareşal
Fevzi Çakmak'in 29 ncu ölüm yıldönümüne
dair gündem dışı demeci.
397:398
2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzafın, Ge
lir Vergisi mükellefi küçük esnaf ve sanatkâ
ra asgari ücretin yıllık tutarı kadar vergi mat
rahı mecburiyeti getiren Hükümet bildirisi
hakkımda gündem dışı demeci.
398:399
3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, mukaddes emanetler hakkında gündem
dışı demeci.
399:400
4. — Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın mukaddes emanetler hakkında açıkla
ması.
400
5. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1633) 400:401
6. — 1 Ocaik 1974 tarihinden sonraki teş
vik belgesi, imalât izni ve fiyat tespiti işlem

Sayfa
lerine dair kurulan Araştırma Komisyonu
Başkanlığının komisyonun
görev bölümüne
dair tezkeresi. (3/1631, 10/68)

401

7. — Eğitim politikamızın ve düzeninin
yurdun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına
uygun olup olmadığı ve bu hususlarda alın
ması gerekli tedbirler hakkında. (10/83) ku
rulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi.
401:402
8. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si Hayrettin Erkmen ve arkadaşlarının, eko
nomiyi güçlendirme programı üzerinde bir
Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri.
(8/13)
402:416
V. — SORULAR VE CEVAPLAR

416

416
A) Yazılı Sorular ve Cevapları
1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı
Karaören köyünü Nevşehir - Arikara asfaltına
bağlayan yolun yapımı ile camiiriin tamiri
hakkında soru önergesi ve Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı ceva
bı. (7/1067)
416:418

C. Senatosu

B : 56

12 . 4 . 1979

O :1

Sayfa

Sayfa
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Deniz Baykafın yazılı cevabı. (7/1071)

2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, Nevşehir Derinkuyu ilçesin
de yapımı durdurulan su kanalının ıslahı için

t>m<m>^L t

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda:
Birinci oturumda, yapılan yoklama sonucunda Ge

12 . 4 . 1979 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 15,32'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Osman Salihoğlu

Divan Üyesi
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin

nel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından
Birleşime yarım saat ara verildi.
İkinci oturumda, Başkanlıkça çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından;

II.
Yazılı

GELEN KÂĞITLAR

Sorular

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Bakanlıklar ve 440
sayılı Kanuna tabi Kamu İktisadi Teşekkülleri ile iş
tirak ve ortaklarının her birinin 1 . 1 . 1978 tarihinde
hangi gazete veya dergilere abone olduklarına dair
yazılı sorusu (7/1085) (Başbakanlığa gönderilmiştir.)
2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin İstanbul'da Aydın

lık Gazetesinde yayımlanmakta iken Sıkıyönetim Ko
mutanlığı tarafından yayımı durdurulan bir tefrikaya
dair yazılı sorusu. (7/1086) (Başbakanlığa gönderil
miştir.)
3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Meh
met Kılıç'ın, 8 Nisan 1979 tarihli Milliyet Gazetesinde
yayımlanan «Dövizle Askerlik Kanunu» tasarısı ile il
gili habere dair yazılı sorusu. (7/1087) (Başbakanlığa
gönderilmiştir.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkan vekili Osman Salilıoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.),

Mehmet Bilgin

(Bingöl)

BAŞKAN — Sayın senatörler, 56 ncı Birleşimi açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BA\ŞKAN

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere

başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Mu.) Üyesi İsmail İlhan'ın, Mareşal Fevzi
Çakmak'ın 29 ncu ölüm yıldönümüne dair gündem
dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın senatörler;
Üç arkadaşımız gündem dışı söz istemişlerdir.
Gündemimiz çok yüklüdür. Arkadaşlarımdan rica
ediyorum, üçüne de söz vereceğim, yalnız lütfen on
dakikayı geçirmesinler.
Söz talebini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Mareşal Fevzi Çakmak'ın 29 ncu Ölüm Yılı dola
yısıyla 10 . 4 . 1979 Salı günü Cumhuriyet Senato
sunda gündem dışı konuşma yapmak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
İsmail İlhan
Muş Üyesi
BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
Geçen Salı günü bildiğiniz üzere büyük asker, bü
yük vatansever ve Türk milliyetçiliğinin ebedî sem
bollerinden biri olan
Mareşal Fevzi Çakmak'ın
29 ncu ölüm yıldönümü idi.
Bu büyük Türk evlâdını birkaç kelime ile olsun
anmak için sözü edilen gün, gündem dışı söz istemiş
tim. Bilinen nedenle Salı günü konuşma imkânını
bulamadığından bugün aynı sebeple huzurunuza gel
miş bulunuyorum.
Cumhuriyet tarihimizin iki Mareşalından biri ve
Atatürk'ün çok yakın görev arkadaşı olan Mareşal
Çakmak
1876 yılında İstanbul'da doğdu. Çak-

makoğullarından Topçu Albay Ali Bey ile Varnalı
Müftü Flacı Bekir Efendinin kızı Hasena Hanımın
oğludur.
Resmi ve özel olarak çok iyi bir eğitim görmüş
bulunan Mareşal Çakmak 1893'te Harbiye'ye girdi
ve 1898 yılında 22 yaşında kurmay subay olarak o
zamanki Erkânı Harbiye Mektebinden mezun oldu.
Çeşitli kumanda ve karargâh hizmetlerinde büyük
başarılar göstererek birç >k madalyalarla taltif edil
di. Derin askerlik bilgisi yanında, çok sağlam ka
rakter yapısına malik bulunan Mareşal Çakmak Ordu
kumandanlıklarında bulundu, Harbiye Nazırlığı yap
tı. Bu görev esnasında Anadolu'ya silah, cephane ve
malzeme aktararak Milli Mücadelenin güçlenmesine
büyük ölçüde yardım etti. 26 Mayıs 1920'de İstan
bul Hükümetince rütbe ve nişanlarının geri alınması
ve idam edilmesi için ferman çıkarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisince 3 Mayıs 1920'de
Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlığa; Sakarya
Zaferinden önce de Genelkurmay Başkanvekilliğine
getirildi. Sakarya Meydan Muharebesinin ve Büyük
Taaruzun planlaması ve uygulanmasında çok büyük
hizmetleri geçmiştir. Sakarya Zaferinden sonra, bu
zaferin kazanılmasındaki hizmetleri Türkiye Büyük
Millet Meclisince takdir edilerek rütbesi Mareşalliğe
yükseltilmiştir.
29 Ekim 1923"te asaleten Genelkurmay Başkan
lığına getirilen Mareşal Çakmak 1944 yılında tekaüt
edilinceye kadar Cumhuriyet Ordusunun kara, deniz
ve hava kuvvetlerinin eğitiminde modern silah ve
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araçlarla teçhizinde ve yurt savunması için her an
hazır bulunmasında büyük hizmetleri olmuştur.
Askerlikten ayrıldıktan sonra politikaya giren Ma
reşal Çakmak, yurdumuzun demokratik bir yönetime
kavuşması için çalışmıştır.
29 yıl önce 1950 yılında Teşvikiye Sağiık Yurdun
da Allanın rahmetine kavuşan Mareşal, Türk Hal
kının gönlünde çok büyük bir yer tutmuştur. Bugün
en küçük köylerde bile üniformalı resimlen duvarları
süsler ve halkımız onun mümtaz kişiliğinde Türk
Silahlı Kuvvetlerimize karşı ebedi saygı duyar.
Büyük Türk Mareşalini bu ölüm yıldönümünde
de hürmetle ve rahmetle anıyoruz.
Gönlümüz isterdi ki, bu büyük askeri TRT'de
birkaç dakikalık bir özel programla ansın ve birbir
lerini yıllardan beri insafsızca boğazlamakta olan
genç kuşağa, hep birlikte parçalamaya çalıştığımız bu
mukaddes vatanımızın kimler tarafından, ne gibi zor
şartlar içinde korunmuş ve müdafaa edilmiş olduğu
anlatılsın.
Rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak, Rauf Orbay ve
Kâzım Karabekir gibi bu memleketin kurtarılmasın
da yüzde yüz emekleri geçmiş olanların ölüm yıldönümlerine yer vermeyen TRT, hiç bir zaman milli
bir TRT olamaz. Halkın kalbinde yer almış ve tarihe
mal olmuş bazı büyüklerimize TRT'nin koymuş ol
düğü bu ambargo Türk Milletini ziyadesiyle üzmek
tcdir.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — TRT'nin başka
işi var.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — TRT'nin bu akıl
almaz tutumunu halkımız hiç bir zaman affetmemek
tedir.
Geçen Salı günü Hürriyet Gazetesi TRT yetkili
lerini zamanında uyardığı, basına yaptığım bir açık
lama ile aynı konuyu dile getirdiğim halde Mareşal
Çakmak için hiçbir özel program hazırlarnamıştır.
Ancaik, haberlerde Sayın Genelkurmay Başkanı Ke
nan Evren'in rahmetli Çakmak ile ilgili mesajından
ve aynı nedenle yapılan anma törenlerinden söz et
mekle yetinmiştir. Halbuki, kimleri televizyon ek
ranlarında
seyretmeye
mecbur
bırakılmıyoruz.
TRT'de görev yapan şahısların istedikleri kimseleri
izlemekten bıkan halk, biraz da kendi gönüllerinde
yer almış bir tarihe mal olmuş şahısları görmek isti
yor. Bu, milletimizin en tabii hakkı.
Mareşal Fevzi Çakmak'ın 29 ncu ölüm yıldönü
mü vesilesiyle Sayın Genelkurmay Başkanı Kenan
Evren'in beyanatını büyük bir memnunlukla dinle
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dik. Unutmayan unutulmaz. Kendilerine şükranları
mı bu yüce kürsüden ifade etmek isterim.
Bu durum karşısında,
Hükümetten soruyorum:
TRT, daha ne zamana kadar bazı art düşünceli şa
h l a r tarafından bu şekilde istismar edilecek ve belli
gayeleri için bir alet olarak kullanılacaktır? TRT'nin
içinde bulunduğu bu durumuna ve tutumuna ses çı
karmamak, ve gerekli tedbirleri almamak, bence,
Devletimize yapılan en büyük ihanettir.
Bu vesileyle büyük asker ve büyük
vatansever
Mareşal Fevzi Çakmak'a Allah'tan rahmet diler, he
pinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan.
2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'in, Gelir Ver
gisi mükellefi küçük esnaf ve sanatkâra asgari ücre
tin yıllık tutarı kadar vergi matrahı mecburiyeti ge
tiren Hükümet bildirisi hakkında
gündem dışı de. ineci.

BAŞKAN — Bir başka gündem dışı söz talebi
var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Gelir Vergisi mükellefi küçük esnaf ve sanatkâ
rın asgari ücretin yıllık tutarı kadar vergi matrahı
mecburiyeti getiren Hükümet bildirisi üzerinde gün
dem dışı söz verilmesini dilerim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Meriyette bulunan Gelir Vergisi Kanununa göre,
Gelir Vergisi mükellefi vatandaşlar Mart ayı içeri
sinde yıllık kazancını gösterir kâr veya zararını gös
teren Gelir Vergisi beyannamesini 31 Mart akşamı
na kadar vermekle mükelleftir. Zaman zaman vergi
dairelerindeki sıkışıklık da nazarı itibara
alınarak
Hükümet beyanname verme müddetini Nisan ayı
nın 15'ine kadar sürdürür; fakat, verginin ilk taksiti
nin mutlaka Mart ayı sonuna kadar ödenmesi şar
tıyla.
20 Marttan bu tarafa hepinizin dinlediği gibi, bir
Hükümet bildirisi neşredilmekte radyoda ve televiz
yonda. Hükümet bu bildirisinde diyor ki, «Gelir
Vergisi mükellefi olan ve işletme defteri tutan kişi
ler asgari ücret toplamı olan yıllık 39 bin liradan
aşağı gelir matrahı gösterdiği takdirde kendisine bir
imkân tanıyorum. 17 Nisan 1979 tarihine kadar ön
ce vermiş olduğu beyannameleri geri alır, yerine ye
ni bir beyanname doldurması, vermesi neticesinde
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Onun defterlerini, hesabını tetkik etmeyeceğim»;
ama mutlaka 39 bin lira yıllık kazanç göstermesini
zımnen emrediyor.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi, Türkiye'de mali mevzuatı bilen çok az
sayıda kişiler vardır; ama Maliyenin, «Hesabını tet
kik edeceğim» dediği her vatandaş, hesabını ne ka
dar dürüst tutarsa tutsun, mutlaka kontroldan da çe
kinir. Aslında herkes yıllık kazancının hesabını (Bil
hassa küçük esnaf ve sanatkâr) mutlaka verir.
Şimdi, Türkiye'de cirosu itibariyle ve oturduğu
gayri menkulün kirası itibariyle Gelir Vergisi mükel
lefi olmayan esnaf ve sanatkâr kalmamıştır.
Hükümetin bu bildirisi karşısında, her vatandaş
kendi yüreğinde, mutlaka 39 bin lira gelir matrahı
göstermek mecburiyetini hissedecektir. «Aksi halde,
hesabım tetkik edilecek. Bilmediğim birtakım işler
den dolayı başıma iş gelecek.» korkusuyla 39 bin
lira gelir matrahını göstermek suretiyle yüz binlerce
yeni beyannameler verilmektedir.
Böylece ne olu
yor? Böylece, Anayasanın 61 nci maddesi ihlâl edi
liyor değerli arkadaşlarım.
Bir vatandaştan her hangi bir suretle vergi alabil
mek, resim ve harç alabilmek için, mutlaka kanun
şarttır. Anayasanın 61 nci maddesine göre tedvin edi
len bir kanun varsa, vatandaştan vergi alınabilir, re
sim ve harç alınabilir. Aksi halde, başka türlü, Hü
kümet bildirisiyle Maliye Bakanlığının, emriyle falan
veya filan bakanlığın emriyle Anayasanın 61 nci mad
desi meriyette kaldığı müddetçe vatandaştan kimse
bir kuruş alamaz değerli arkadaşlarım; ama ben emi
nim ki, Türkiye'de bugün asgari 500 bin vatandaş
yeniden beyanname vermek mecburiyetinde kalmış
tır bu bildiri karşısında. Böylece, kazanmadığı paranm üstünde bir vergi ödemekle de karşıkarşıya kala
caktır.
Hükümetin bu tutumu yanlıştır. «Kontağınızı ka
patamazsınız. Dükkânınızın kepengini kapatamazsı
nız. Böyle hareket ederseniz, vergi kontrol memur
larını göndereceğim, şunu yapacağım, bunu yapaca
ğım...» O, tehdit; ama Gelir Vergisi mükellefleri için
lütfen bu yoldan vazgeçsin Hükümet. Benim vatan
daşım ister istemez çekinir. Köşede bucakta, kirası
sebebiyle ayakkabı tamir eden bir vatandaş rızkını
zor kazanırken," kazanmadığı halde yılda 1 0 - 1 2 - 1 5
bin lirayı bu Devlete vergi olarak vermeye ve ondan
vergi almaya ne Hükümetin hakkı vardır, ne de biz
bu işi geçiştirebiliriz.
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Bu hususu Yüce Kurula arz etmek üzere huzuru
nuza geldim. Saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
3. •— Zonguldak Üyesi Ahmet Demir
Yücenin,
mukaddes emanetler hakkında gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce'nin gün
dem dışı söz talebi var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Mukaddes emanetler için kısa bir gündem dışı
konuşma yapmama müsaade buyurulmasım istirham
eylerim.
Zonguldak Senatörü
Ahmet Demir Yüce
BAŞKAN — Sayın Yüce, Devlet Bakanının bu
hususta bugünkü gazetelerde bir beyanı oldu; «Bu
nun aslının olmadığını» beyan ettiler. Her halde o
konuda konuşacaksınız. Buna rağmen,
konuşacak
mısınız?
AHMET DEMİR YÜCE
(Zonguldak) — Ben
görmedim efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak ) — Sayın
Başkan muhterem arkadaşlarım;
Matbuatta kaydı ihtiraz* ile de olsa, beyan edil
miş olduğu gibi, mukaddes emanetleriin bir teşhir
maksadıyla veyahut bir rehin maksadıyla başka bir
memlekete nakledileceğine dair haberler çıktı.
Şimdli, bu gündem dışı konuşmayı yapmak üzere
gelirken Sayın Başkanımızın ifade ettiğine göre, Dev
let Bakanının, böyle bir teşhir veyahut rehin kastıyla;
da olsa, mukaddes emanetleri başka bir mahalde,
başka bir memlekette teşhir edilmesi husuSunidak'i ha-.
herlerin yanlış ve yalan olduğuna dair beyanları çık
mış. Ta Mi ki, bendeniz bundan dolayı fevkalade bir
rahatlığa kavuştum. Yalnız, Sayın Devlet Bakanının
bu kürsülerden de böyle bir beyanın yanlış olduğunu
ifadelendirmelerinde fayda umduğum için, bu konuş
mayı kısa da olsa, tekrar mahiyetinde de olsa yap
mak lüzumunu hissettim.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu mukaddes emanetler, bir müze eşyası durumu
nun dışında eşyalardır. Bir hukukun teessüsünde,
hukukun tessüs unsurlarından da biridir.
Binaenaleyh, bu nevi eşyanın, bu mukaddes ema
netlerin; emanetçileri tarafından dikkatle muhafaza
edilmeleri zarureti aşikâr olmakla beraber, birtakım
yeni hukuki münakaşaların da doğmasına neden ol
maması için, Hükümetin çok dikkatli hareket etmesi
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ioap ettiği lüzumuna kani bulunuyorum ve bunu açık
lıkla söylememekle beraber, bir ikaz sadedinde nok
talamak icap ettiği kanaatini Ve görevini ifa etmeye
çalışıyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu konularda, zaman zaman dünya matbuatında
da ve İslâm Aleminde de bazı haberler çıkmış, bazı
girişimlerde bulunulmuş; fakat 1946'ların Türkiye
Cumhuriyeti, o zamanlar yapılmış olan girişimlere
fevkalade sert tepki göstermiştir. O zamanın gaze
telerinde bunu görmek mümkündür. Sadece böylece
ifade etmek istiyorum. 1946'ların Türkiye Cumhu
riyetinin bu hususta göstermiş olduğu hassasiyeti
bugünkü Hükümetin de göstermesi temennisiyle hepi
nize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkkür ederiz Sayın Yüce.
4. — Küttür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nm mu
kaddes emanetler hakkında açıklaması.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzmir Millet veklili) — Cevap vermek istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Cevap vereceksiniz?..
Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet
Senatounun sayın üyeleri;
Birkaç gündür kamuoyunda, nereden kaynaklan
dığım bilemediğimiz yanlış bazı haberler ve o ha
berlere dayanan tamamen yanlış yorumlar yapılmak
tadır. Bu nedenle, bu sabah da Kültür Balkanı ola
rak bu konuda yazılı bir açıklamayı basına vermiş
bulunuyorum. Aynı konu, biraz önce Cumhuriyet Se
natosunun bir sayın üyesii tarafından da bu kürsüye
getirildiği için, basına yaptığım açıklamayı burada da
özetlemek isterim.
Bu yoldaki haberler tamamen hayal mahsulüdür,
gerçekle en ufak bir ilgisi yoktur. Kutsal emanetlerin
yurt dışına çıkarılması, sergilenmesii, hele rehin edil
mesi! hiç kimsenin, hiç bir sorumlunun hayalinden bi
le geçmemiştin
Zaten bugün yürürlükte olan yasalarımızda, bıra
kın kutsal emanetler gibi bizim için özel önemi ve
anlamı olan tarihsel maddelerin, onun dışında herhan
gi bir müzelik eski eserin yurt dışına çıkarılmasına
bile bugünkü mevzuatımız olanak vermemektedir.
Bundan birkaç ay önce Bakanlar Kurulundan ge
çerek Meclislere sunulmuş olan bir yasa değişikliği
önerisi vardır. O önerinin de bu konuyla hiç bir ilgi
si yoktur. O emeri, Kültür Bakanlığı ile Dışişleri
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Bakanlığının girişimiyle Bakanlar Kurulunun kararı
na bağlı olmak üzere, bazı eski eserlerin yurt dışın
da sergilenebilmesine olanak tanımak amacını güt
mektedir.
Biliyorsunuz, son yıllarda birçok ülke, bütün dün
yanın kendi kültürlerine ve kendi turistik değerleri
ne dikkatini çekebilmek için, müzelerindeki bazı
önemli eşyayı başka ülkelerde sergilemek yoluna git
mişlerdir. Örneğin; Mısırlıların Tutankhamon hazi
neleri bunun en açık bir örneğini oluşturmaktadır.
Bu sergi Batı'nın biçok ülkesinde gerçekten de ola
ğanüstü bir biçimde dikkatleri Mısır kültürü üzerine
çekmiştir ve öyle zannediyorum ki, Mısır'ın turistik
değerlerinin o ana kadar olduğundan da üstün bir
düzeyde dikkati çekmesine olanak hazırlamıştır.
işte bu amaçla böyle yerine konulamayacak eski
eserler değil; yani kaybolduğu takdirde bir benzeri
daha bulunamayacak tarihsel veya sanat değeri taşı
yan eserler değil, benzerleri bulunabilen eserlerden
oluşan bazı sergileri, gene Türk kültürünü yeterince ta
nıtabilmek amacıyla yurt dışına çıkarabilmek için
hazirlanmıştır bu değişiklik tasarısı; ama bu leğişikl'ik tasarısını hazırlayanların içerisinde olan bir kişi
olarak söyleyeyim, kesinlikle bu tasarıyla kutsal ema
netlerin yurt dışına çıkarılması düşünüknerniştür. Ör
neğin neyi düşündük, size bir örnek vereyim :
Dünyanın en değerli minyatür koleksiyonlarından
birisi Topkapı Sarayında bulunmaktadır. Örneğin; bu
minyatür koleksiyonunun bir bölümünün bir sergi
olarak gönderilmeğini ve buna benzer bazı şeyleri dü
şündük ve bunun da hiçbir sakıncası olduğunu san
mıyorum. Tam tersine bizim kültürel değerlerimiz
üzerine hak edilen bir ilginin yurt dışında da uyandırılabilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.
Bu açıklamayı yapma olanağını bana tanıyan Sa
yın Cumhuriyet Senatosu üyesine teşekkürlerimi su
narım.
Hepinizi saygı ile selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
5. — Sayın üyelerden bazılarına izin
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1633)

verilmesine

BAŞKAN -— Gündemimizin sunuşlar kısmına ge
çiyoruz efendim.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı. Başkanlık Di
vanının 1 1 . 4 . 1979 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır.
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Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur.
Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
— Cumhuriyet Senatosu Siirt
Üyesi
Süreyya
Öner'in mazeretine binaen 10 . 4 . 1979 tarihinden
itibaren 20 gün.
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süley
man Efe'nin hastalığına binaen 3 . 4 . 1979 tarihinden
itibaren 20 gün.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi
Süreyya Öner'in mazeretine binaen 10 . 4 . 1979 ta
rihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süleyman
Efe'nin hastalığına binaen, 3 . 4 . 1979 tarihinden iti
baren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
6. — / Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik bel
gesi, imalât izni ve fiyat tespiti işi emlerine dair ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının Komisyo
nun görev bölümüne dair tezkeresi. (311631, 10/68)
BAŞKAN — Komisyona üye seçimleri vardır, bil
ginize sunuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1 Ocak 1974 Tarihinden Sonraki Teşvik Belgesi.
İmalât fzni ve Fiyat Tespiti İşlemleri hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonumuz, 5 . 4 . 1979 tari
hinde yapmış olduğu üçüncü toplantıda çoğunluğu
sağlamış ve Başkanlık Divanına aşağıda isimleri ya
zılı sayın üyeleri seçmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Aydın Senatörü
Geçici Başkan
İskender Cenap Ege
Başkan : Kâmil Karavelioğlu (Tabii Üye)
Sözcü : Mehmet Kılıç (Gaziantep Senatörü)
Kâtip : Nurhan Artemiz (İzmir Senatörü)
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
7. — Eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun
gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun
olup
olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler
hakkında (10/83) kurulan Araştırma
Komisyonuna
üye seçimi.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, teklifi üzerine kurulan Eğitim
politikamız hakkındaki
Araştırma
Komisyonuna
Grupların verdiği üyelerin isimlerini okutuyorum.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 26 . 3 . 1979 tarih ve
6/970-10183 sayılı yazıları.
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgüneş'in eğitim politikamızla ilgili gerekli tedbirler
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesini ince
lemek üzere kurulan 11 kişilik Senato Araştırması
Komisyonuna aşağıda adları yazılı üyelerin Grubumuzca aday gösterilmeleri kararlaştırılmıştır.
Bilgilerinize saygıyla arz olunur.
Cumhuriyet Senatosu
CHP Grubu Başkanvekili
Orhan Vural
1. — Ergün Ertem (Ankara Üyesi.)
2. — Reşat Oğuz (Antalya Üyesi.)
3. — S. Sırrı Ergun (Edirne Üyesi.)
4. — Veli Uyar (Yozgat Üyesi.)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 26.3.1979
tarih ve 6970-10183-10/83 sayılı yazıya.
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgüneş'in eğitim politikamızın v^ düzeninin, yurdun
gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup
olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler
hakkında Genel Kurulun 22 . 3 . 1979 tarihli 50 nci
Birleşiminde kurulması kabul edilen 11 kişilik Araş
tırma Komisyonuna Grubumuzdan aşağıda adları ve
seçim bölgeleri yazılı sayın senatörler aday gösteril
mişlerdir.
Saygılarımla arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu
AP Grup Başkanı
Ömer Ucuzal
Turhan Kapanlı (Ankara)
Kâmran İnan (Bitlis)
Mehmet Kılıç (Gaziantep)
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak)
Cumhuriyet Senatosu Başlkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgüneş'in eğitim politikası hakkındaki Araştırma Ko
misyonu kurulması istemi, Genel Kurulca kabul edi
len komisyona Grubumuzdan Sayın Mehmet Özgüneş seçilmiştir.
Gereğinin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi ri
ca ederim.
Saygılarımla.
Milli Birlik Grubu Başkanı
Fahri Özdilek
401 —

C. Senatosu

B : 56

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi: 2 6 . 3 . 1 9 7 9 tarih ve 10/83-6970-10183 sayılı
yazınız;
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.3.1979
tarihli 50 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılan,
eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun gerçeklerine
ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı ve bu
hususlarda alınması gerekli tedbirler hakkındaki Se
nato Araştırma Komisyonuna Grubumuz Üyesi Dr.
Şerif "Tüten aday gösterilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üyeler Grup Baksan vekili
Şerif Tüten
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maddelerinin fiyatlarına ağır zamlar getiren, vatan
daşın gelir - gider dengesini bozan, geçim sıkıntısını
tahammül edilmez boyutlara ulaştıran bu uygulama
istikrar sağlayıcı nitelikten de yoksundur. Vatandaşın
ödeme kabiliyetiyle ilişki kurulmadan, zaruri ihtiyaç
maddelerinin fiyatlarını artırmaik suretiyle toplanıp,
kamu geliri muamelesine tabi tutulan fonların bütçe
dışı harcamalarda kullanılmasının Anayasa hükümle
rine aykırı olduğu açıktır. Ayrıca, Hükümet bu uy
gulamada vatandaştan «özveri» yani fedakârlık iste
mektedir.
Hukuki ve ekonomik yapısı geniş tartışma ve yo
ğun şikâyetlere konu olan, bazen Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı, bazen de «Önlemler Paketi» adıyla
anılan ve benzeri bulunmayan bu uygulama üzerinde
İçtüzüğümüzün 127 ve müteakip maddeleri gereğince
Genel Görüşme açılmasını talep ederiz.

BAŞKAN — Sayın senatörler;

Giresun
Hayrettin Erkmen

Araştırma Komisyonuna gruplarca verilmiş üye
lerin hepsinin isimleri zapta geçmiştir. Bu zapta geç
miş üyelerin hepsinin komisyona seçilmelerini oyları
nıza arz deiyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

Kayseri
İbrahim Kirazoğlu

SABAHATTİN
Lûtfi Doğan.

(Diyarbakır) — Sayın

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan teklif ediliyor.
Aynı komisyona Sayın Lûtfi Doğan'ın
seçilmesini
aylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Böylece komisyon üyeleri
tamamlanmıştır.
8. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen ve arkadaşlarının, Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı üzerinde bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergeleri. (8/13)
BAŞKAN — Hükümetin son ekonomik tedbirleri
haflekımia bir genel görüşme talebi var; okutuyorum.

Eskişehir
Ömer Ucuzal
Bolu
Orhan Çalış

Elazığ
Cahit D al o kay

Efendim, komisyonun tamamlanabilmesi için grup
kuramayan üyelerden de bir isim rica ediyorum:
SAVCI

Ö : 1

BAŞKAN — Sayın üyeler;
İçtüzüğümüzün 127 ve 128 nci maddeleri gereğin
ce genel görüşme talebi, ilgililerin, imzası olan kişi
lerden birisinin konuşması ve lehinde - aleyhinde iki
üyenin söz istemesiyle tamamlanır ve kabul edilip
edilmemesi Yüce Kurulun oylarına arz edilir.
Önerge sahiplerinden isteyen sayın üye?..
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Ben isti
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ben de önerge
nin lehinde söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki efendim.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler;

Hükümet «Ekonomiyi Güçlendirme Programı»
adıyla bazı uygulamalara girişmiştir. Temel ihtiyaç

Ülkemiz, siyasal alanda olduğu gibi, ekonomi ala
nında da Cumhuriyet döneminin en ağır bunalımı
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içindedir. Bunalımların son 15 ay içinde alabildiğine
yoğunlaşarak boğucu hale geldiği tartışmasızdır. Hü
kümetin teşhis hataları, tereddütlü davranışları, za
manı iyi seçilmemiş ve eksik bırakılmış tedbirleri;
içte güveni, dışta güvenilirliği sağlayamaması, ülke
mizi bugünkü ağır bunalım düzeyine getirmiştir.
Şimdi Milletin önüne yeni bir iddiayla çıkıyor
Hükümet, ekonomiyi güçlendirme iddiası... Niteliği,
sloganlar arkasında sislendirilmek istenen bir prog
ram da var; ekonomiyi güçlendirme programı.. Bu
sözde programın, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planıyla ve onun 1979 yılına ait uygulama progra
mıyla ilgisini ve ilişkisini kurmaya lüzum dahi duy
madan girişilen uygulamalar var. Biri öbürünün yo
lunu tıkayan, birbirlerinin etkilerini yok eden veya
biri öbürünün etkisini tamamıyla ters yöne çevire
bilecek tedbirler... Kısa vadeli, orta vadeli, uzun va
deli tedbirlerin hepsi aynı sepete konmuş. Hangi uy
gulamadan ne zaman sonuç alınacağı belirsiz.
Aslında Hükümetin bugüne kadar
uygulamaya
koyduğu tedbirlerin yeni olan yönü, sadece adı ve ede
biyatı, değişik olan yönü ise, acımasızca büyütülmüş
olan oranlarıdır. Ortada zamdan başka bir uygula
ma yoktur. Aynı yönteme 1974 yılında da başvurul
muştur. Gerçi o zaman sunucu değişikti ve zamlar
«Şifa niyetine» duasıyla yutturulmuştu. Aynı reçete
bir yıl önce de denendi. Ne beş yıl önce ne de son
bir yıl içinde şifa getirdi bu zam reçeteleri. İstikrar
bir serap oldu.
Sayın Başkan;
Ekonomik hayatın her ülke için sıkıntılı dönem
leri vardır. Sorunlar zaman zaman yenilenir, ağırlaşır,
çeşitlenir, az veya çok yaygınlaşır. Yeni sıkıntı türü
ne ya da bazı sıkıntıların zaman zaman ağırlık ka
zanması haline sade iktisaden geri kalmış ülkelerde
rastlanmaz. Çünkü, oralarda sıkıntı zaten yeterince
yaygındır ve çeşidi de tektir; asgari ihtiyaç seviyesin
de yaşama zorunluluğu. Geri kalmışlıktan sıyrılma
kararı veren, kalkınma sürecine giren, gelişme haline
geçen, hatta gelişen bütün ülkele^ muhtelif aralıklar
la ekonomik sıkıntı dönemleriyle yüz yüze gelirler. Ne
var ki, kalkınma sürecinde bulunan ya da gelişme
halini idrak eden ülkelerde bu tür sarsıntılara daha
sık rastlanır.
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Yurdumuz 1950'lere kadar asgari ihtiyaç seviye
sinde, hatta bu seviyenin altında yaşama çilesi çeken
insanlar ülkesiydi. 1950'lerden bu yana ise, iktisaden
büyüme ve gelişme savaşı veren, kalkınma politikası
uygulamasına girişen ülkelerin sorunlarını tanıdık. Bu
cümleden olmak üzere, 1974'lerde başgösteren bir sı
kıntı dönemi içine girmiştik. Enflasyon oranı % 30
lara yükselmişti. Bir sonraki yılda; yani 1975'te enf
lasyon hızı yarıya düşürülebilmiş ise de müteakip
yıllarda; yani 1976 ve 1977 yıllarında hız yeniden
yükselmeye başlamıştır.
Enflasyon, özellikle kalkınma sürecindeki ülkele
rin çok çabuk tutuldukları ekonomik bir hastalıktır.
Bunu zaten var olan dış ödeme araçları kıtlığı; yani
döviz darlığının artışı, onu da devalüasyon izler.
Şayet enflasyon durdurulabilir, hiç olmazsa hızı ted
rici olarak azaltılabilirce, hastalık, devalüasyon de
nilen ameliyata gerek kalmadan geçiştirilebilir. Bunun
tersi olursa; yani enflasyon daha çok hızlanırsa, eko
nominin bütün dengeleri bozulur, hastalık vahamet
kazanır, bunalım gelip çatar.
Bugün, işte böyle bir halin karşısındayız. Hükü
met 1977 yılı sonunda devraldığı enflasyon hızının
c
/c 100 artmasına sebep olmasaydı, bunalım bugün
kü çözümsüzlük noktasına gelmezdi. Ne yazık ki,
fiyat politikası, para politikası, ücret politikası, bütçe
uygulamaları hep enflasyonu körükleyici yönde kul
lanıldı.
Geçen yılın mart ayı başında paramızın değeri
düşürüldü. Operasyon zamansızdı. Karar IMF'nin
etkisi dışında hareket edildiği görüntüsünü verme he
sabına dayanıyordu. Aslında, bu kuruluşu memnun
etme amacı güdülmüştü. Devalüasyon, kur ayarlama
sı adı altında tevali etti ve paramız 1977 yılı sonunda
son değerini c/c 100 kaybetti. Buna rağmen IMF tat
min edilmemiş, yabancı mali çevrelerin güveni sağ
lanamamıştı. Ekonomıimizin acil ihtiyacı
istikrardı.
İstikrar, Sayın Başbakanın zannettiği gibi durgunluk
demek değildir. Ekonominin kendi dengesi ve kendi
dinamiği içinde işlerliğinin sağlanması demektir.
Hükümetin 1 nci icraat yılı sonunda ekonomimiz
istikrar alanından büsbütün uzaklaşmış, dengelerin
tümü bozulmuş ve harabiyete sürüklenmiştir.
Son üç ay içinde tablo maalesef daha da ağırlaş
mıştır. Başvurulan tedbirlerin istikrarı sağlayıcı nite-
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likten yoksun olduğunu Millet haykırıyor. İlgililer bu
gerçeği ağır eleştirilerle ortaya koyuyor.
Bir senatör arkadaşımız basındaki köşesinde ba
kınız ne söylüyor :
«Ekonomiyi güçlendirme programı olarak takdim
edilen önlemler bir cehalet anıtıdır. Karaborsayı, ka
çakçılığı resmileştirmektedir: Devleti karaborsacı ve
,kaçakçı yapmaktadır» diyor.
Bir inceleme kuruluşunun bildirisinde de şu ifa
deler var : «Ekonomik dengeleri yeniden kurmaya
yarayacak ciddi ve tutarlı bir istikrar programı oluş
turulmamıştır. Belki de baştan beri sürdürülen yanlış
politikanın iflasının bir çeşit tescili niteliğinde olacak
böyle bir program yerine, ne anlama geldiği ve hangi
hedefi esas aldığı pek anlaşılamayan bir ekonomiyi
güçlendirme programından söz edilmeye başlanmıştır.
Enflasyon oranı c/c 70'e yükselmiş olan bir ekonomi
de istikrar sağlamak amacıyla hiçbir yan veya karşı
tedbir almadan bu kadar geniş ve yüksek oranlı zam
lar yapıldığı görülmüş, duyulmuş şey değildir» deni
liyor bu bildiride.
Bunlar, tarafsız ve objektif müşahedeler ve beyan
lardır. Buna karşılık, uygulamaya konan önlemler
paketinin olumlu sonuçlar getireceği, ekonomiyi is
tikrara kavuşturacağı yolunda tarafsız ve ciddi hiç
bir beyana rastlanmıyor. Siyasi sempati veya diplo
matik nezaket dolayısıyla verilen demeçlerde bile
olumlu bir bekleyişin izleri görülemiyor.
Sayın Başkan;
Genel görüşme yapılmasını teklif ettiğimiz tedbir
lere Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin âdetleri
olduğu üzere, siyasi bir mimari verilmeye çalışıldı.
Demetin 6 amaç, 6 kural ve 9 araçtan oluştuğu ifa
de ediliyor. Hepsi bilinen, hepsi söylene gelmiş, hepsi
uygulama konusu yapılmış düşüncelerin gelişigüzel
sıralanmasından ibaret bu mimari. Amaçları kimi
uzun, kimi orta, kimi kısa vadeli. Bunların bazıları
beyhude tekrarlanan, bir kısmı da tekrarlana tekrarlana içi boşalan vaatlerdir.
Amaçlar şunlar :
Döviz darboğazının aşılması,
Enflasyon hızının ve fiyat artışlarının durdurul
ması,
Üretimin artırılması,
Tüketimin azaltılması,
Ekonomiyi darboğazdan çıkarıcı yatırımlara ön
celik verilmesi,
İşsizliğin azaltılması.
Hükümetin, tabii ve acil görevlerinin bir kısmını,
(evet sadece bir kısmını) amaç edinme noktasına icra
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hayatının 15 nci ayı içinde ulaşabilmiş bulunmasını
memnunlukla değil, her halde esefle karşılamak ge
rekir.
Ayrıca bu görevlerin nasıl yapıla geldiği hususun
da söylenmesi gereken hususlar vardır. Genel görüş
meyi onun için istiyoruz.
Gelelim kurallara :
1. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına, Cumhuriytı Halk Partisi Programına, Hükümet Progra
mına uyma,
2. Ekonominin
kendi dinamiğinden
yararlan
ma,
3. Arsa ve taşınmaz mal spekülasyonunu önleme
ve konut problemini çözümleme,
4. Ekonomik bağımsızlığı pekiştirme,
5. Savurganlığı önleme,
6. Toplumsal adaleti sağlama.
Bu konuların ayrı ayrı tartışılması gereğini izaha
hacet yok. Dinamiği tahrip edilen ekonominin dina
miğinden yararlanmanın mümkün olup olmadığının
ortaya konulması, konut probleminin çözümlenmesi
ni sağlayacak tılsımlı formülün açıklığa kavuşturul
ması, hele dil pelesengi yapılan ekonomik bağımsız
lık iddiasının kökenine inilmesi, «Savurganlığı önle
me ve toplumsal adaleti sağlama» gibi ütopyaların
çırılçıplak hale getirilmesi, Hükümetin önünden ka
çamayacağı, kaçmaya kalkışmaması gereken önemli
sorunlardır.
Hükümet ayrıca özveri; yani fedakârlık istiyor.
Bu fedakârlığın mahiyeti ve sınırları hakkında Par
lamentonun aydınlanması gerekmez mi?.. Bu neden
lerle de istiyoruz genel görüşmeyi.
Bir de araçları var bu uygulamanın. Mesela, ihra
catı artırma gibi. Her hükümetin, her zaman üslen
mesi gereken tabii bir görev araç oluvermiş. Aslında
ihracatın artırılması araç değil, amaç; hem de beş
yıllık kalkınma planlarının temel amaçlarındandır.
Bu amaca ulaşılmasını sağlayıcı nitelikte sandığı ileri
sürülen Hükümet tedbirlerini gözden geçirmek, bu
meselelere Hükümetin vukuf peyda etmediğini açıkça
ortaya koyuyor. Bunları açıklamak istiyoruz.
Mesela, işçi dövizleri girişini artırmak, Yine bir
amaç araç sayılmış. İki gün önce açıklamam prim
ve ek prim uygulama yöntemi, amacın kullanım biçi
mini ortaya koydu. Bu uygulamanın paramızın değe
rini tahrip ettiğini, üretim
maliyetlerini
olumsuz
yönde etkileyeceğini, ihracat gelirlerinin artmasını
engelleyeceğni, enflasyonu kürükleyip, pahalılığı kat
layacağını açıklamak zorundayız. Bu görev ancak bir
genel görüşme içinde yapılabilir.

C. Senatosu

B : 56

12 . 4 . 1979

O :1

Bir başka aracı, mesela; yabancı sermaye yatırım- I yeni belirtisidir. Oysa. prim ve ek prim uygulama
larını kolaylaştırmayı ele alalım. Cumhuriyet Halk
ları, gerek mahiyeti, gerek neticeleri itibarıyla deva
Partisinin bu konu karşısındaki geleneksel tutumunu
lüasyondan başka bir şey değildir. Hem de devalü
hatırlatmak, Hükümetin bu aracı kullanmasının, bun
asyonun en sakıncalı şeklidir. Çünkü, para değerin
deki istikrarsızlığı sürdürür, devalüasyonun bazı hal
dan yararlanmasının mümkün olmadığını açıklamak
lerde sebep olduğu hak edilmemiş kazançlara yaygın
istiyoruz.
lık ve devamlılık getirir.
Yine mesela; kambiyo denetimi sisteminin göz
den geçirilmesi konusu var. Enine boyuna düşünül
Bir süre sonra, ister istemez tek kura dönülecek
mesi, tartışılması gereken kambiyo denetim sistemiy
tir. Bu kur, paranın değerini daha düşük düzeye
le denetimde Merkez Bankasına verilecek görevler
oturtacaktır.
ve Merkez Bankasıyla bankalar arasında kurulacak
Bütün bunların açıklığa kavuşabilmesi, konunun
ilişki, ekonomimizin geleceğini ilgilendiren temel so
geniş biçimde tartışılmasına bağlıdır.
runlardan biri olduğu halde, kısa vadede gerçekleşti
Sayın Başbakan dün akşamki televizyonda dinle
rilmesi düşünülen konul-ar arasına atılmış.
diğimiz beyanatında, «Bu tedbirlerin sanki bilimde
Böylesine bir tutumun yakın ve uzak sakıncalarını
ve teknikte yeri yokmuş gibi
yadırganıyor» diye
söylemek hem hakkımız hem görevimiz. Son tahlilde
şikâyetçi; ama hemen şunu ifade edeyim ki; Prim
tedbirinin bilimde yeri yoktur, teknikte vardır. Eko
hayatı çekilmez hale getiren ağır zam uygulamala
nomi ilmi, prim diye bir
konuyu tanımaz, yalnız
rına varan önlemler paketi, Hazineye gelir sağlayıcı
ekonomik
politika
ve
kambiyo
tatbikatında, tekH
niteliğiyle bir vergi hüviyeti kazanmaktadır. Verginin
ğinde prim zaman zaman başvurulan bir tedbirdi*-;
ancak kanunla alınabileceği Anayasa emridir. Mese
fakat daima bekleneni vermemiş ve zararlı neticeleılenin bu yönden de tartışılması zorunludur.
miş bir tedbirdir. Bunun
örnekleri başka memle
IMF'ye verilen niyet mektubu, ısrarlı talepleri
ketlerde
de,
bizim
memleketimizde
de çokça sıra1sı
mize rağmen Parlamentonun bilgisine sunulmamıştır.
nabilir. Eğer görüşme açılırsa, bu konuyu da etraf
Girişilen uygulamaların bu mektupta taahhüt olunan
lıca aydınlatmak mümkün olacaktır.
hususlarla karşılaştırılması lazımdır. Genel görüşme
bu gereğin de yerine getirilmesine yardımcı olacak
tır.
Nihayet, gelip çatan devalüasyon var. Önce ya
pılmayacağı öfke içinde ilân edildi, sonra şartlar ta
mamlanırsa yapılacağı söylendi, iki gün önce de
yapılıverdi. Hem de en karşılık biçimde yapıldı. Yeni
istikrarsızlıklara, hak edilmemiş büyük, çok büyük
kazançlara sebep olacak biçimde yapıldı.
Sayın Başbakan, bu karar alınırken hiç bir komp
lekse kapılmadan hareket edildiğini söylüyor. Bu be
yan bile bir kompleksin ifadesidir. En azından, etki
altında görünmeme kompleksine kaptırmıştır kendi
sini Sayın Başbakan.
Mart 1978 devalüasyonu bu kompleksin ürünü
idi. IMF'nin isteği üzerine devalüasyon yapıldığı gö
rüntüsünü perdelemek için alelacele, çırılçıplak bir
devalüasyon
yapılmıştır.
Devalüasyonun eski baş
bakanlar tarafından değil, işbaşındaki Başbakan ta
rafından yapılabileceği hakkındaki öfkeli beyan da
aynı kompleksin belirtisi değil mi?
Nihayet, bugün uygulamaya konan prim yönte
mi, sırf IMF'nin, yabancı mali çevrelerin telkinleri
ne uyulmadığı, bağımsız hareket
edildiği intibaını
verme amacına yöneliktir. Yani, aynı kompleksin en

Sonra, «Dinamik istikrar...» gibi, alışılmamış, hat
ta anlamsız bir terim kullanılmıştır. Başbakanın zih
ninde bir kavram kargaşası hüküm sürüyor zanne
diyorum. Ekonomik istikrar; yani stabiiizasyon îe
ekonomik durgunluk; yani resesyon karıştırılmakla
dır. Ekonomimizin bulunduğu hayati dönemeçte ıer
türlü kargaşanın önlenmesi, giderilmesi lâzımdır.
Genel görüşmenin bu bakımdan da açılmasında
zaruret vardır.
Nihayet, her yerde tartışma konusu yapılan, Mil
leti tümüyle geçim sıkıntısı, geçim baskısı altına so
kan, ekonomimizin yapısını dejenere edecek ve ge
leceğini ağır ipotekler altına sokabilecek nitelik taşı
yan uygulamalar karşısında.
Parlamentonun devre
dışı bırakılmasına Yüce Heyetinizin rıza göstermesi
mümkün değildir.
Asli görevlerimiz arasında yer alan bir konu kar
şısında, Senato Grupları ile muhterem üyelerin görüş
ve düşüncelerinin Millet ve tarih önünde tespitini
sağlayacak olan bu görüşmenin açılmasını oylarıyla
desteklemelerini sayın arkadaşlarımdan rica ediyo
ruz.
Önergemiz açıklama
imkânını bahşeden Sayın
Başkana ve beni dinlemek lütfunda bulunan Yüce
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Heyete saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erkmen.
Sayın Gündoğan, aleyhinde istiyorsunuz değil mi
efendim?
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz.
Sayın Gündoğan, Sayın
Dalokay lehinde iste
miştir, onun için rica edeyim, ondan sonra siz buyu
run.
Sayın Dalokay siz buyurun efendim.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkm,,
değerli senatörler;
16 aya yakın bir süredir işbaşında bulunan Hü
kümet, İktidara gelirken Yüce Meclislerde okunan
Programında ezcümle: «Can ve mal güvenliğinia sağ
lanacağını, hür demokratik rejimi. Devletin üJk-: i ve
milletiyle bütünlüğünü tehdit eden, rejimi. Devletin
ülkesini ve bölünmezliğini
tehdit eden; her tür1:!
anarşik hareketlerle ve hızlı enflasyon, görülmem» ş
hayat pahalılığı, enerji ve mal darlıkları, ihtikâr, ka
raborsa, hayat pahalılığı her alanda savurganlık ve
kadro şişkinlikleriyle mücadele edeceğini; ülkemizin
bugüne kadar gereği gibi
kullanılamayan kaynak
ve olanaklarını değerlendirerek, ekonomik sorunla
rın kısa zamanda üstesinden geleceğini» vaat ediyor
du.»
Ülkeyi içinde bulunduğu ve kendilerine göre tas
vir ettikleri sıkıntılı durumdan kurtarmak için, b "
gün dahi bekleyemeyen, gensoru verip de zamanın
Hükümetine müdafaa hakk.. konuşma hakkı tanıma
yanların elinde ülkenin şimdi ne hale getirildiği \e
hangi buhranlar içerisine düşürüldüğü gözler önün
dedir.
Bugün Hükümet olanlar iktidarı ele geçirdikten
sonra, Türk Ekonomisini her yıl yeniden kurtarma
sloganı ile milletin
huzuruna çıkmayı âdet haline
getirmişlerdir.
1979 Mali Yılı Bütçesinin gerekçesinde, 1978 yılı
içinde bir dizi istikrar önlemleri alınmıştır. «Bu ön
lemler yönlendirici olmaktan çök düzenleyici, başka
bir deyimle kurtarıcı olmak biçiminde idi» denilmek
tedir. Bu gerekçeye göre, 1978 yılında ekonomiyi kur
tarma önlemleri alınmıştır. Şimdi ise görüyoruz ki,
1979 yılında ekonomi yeniden kurtarılma noktasına
gelmiştir. Bu sebepten de ekonomiyi kurtarma paketi
hazırlanmıştır.
Değerli arkadaşlarım;
Hükümet tarafından hazırlanan ve kamuoyuna
ekonomiyi kurtarma paketi olarak sunulan ve parça
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parça açıklanması tercih edilen sözde bu tedbirler
manzumesinden çıka çıka zamlar çıkmıştır. Hangi
isim altında takdim edilirse edibin, bu paket geniş ve
son derece ağır zamlar demetinden başka bir şey de
ğildir. Paketi hazırlayanların yine o maruz «Zam şi
fadır» felsefesiyle hareket ettikleri açıkça görülmek
tedir. Her zam paketinin esbab-ı mucibesi de, ekono
minin kurtarılması olmuştur.
Şimdi hatırlayalım; daha önce de ne gibi zam ya
pılmıştır. Mart 1978, 1978 mali yılı bütçesi yeni ka
bul edilmiştir. Bütün temel mal ve hizmetler zam ge
liyor. Türk parasının değeri (-/c 30-35 oranında de
valüe ediliyor, değeri düşürülüyor. Arkasından her
hafta yeniden kur ayarlaması, yani her hafta Türk
parasının değeri yeniden düşürülüyor. Sanki muntazam
bir takvime bağlanmış gibi.
Yurt dışındaki işçilerimize
âdeta «Çok kazan,
ama göndermek için bekle» deniyor. Zira, «Bir hafta
daha beklersen bir Mark karşılığı daha fazla Türk
Lirası alabilirsin», denmek istiyor. Ne zamana ka
dar?.. Bilinmez. Bugünkü yanlış ve çelişkili ve sözde
önlemler devam ettiği müddetçe şüphesiz.
İkinci zam Eylül 1978'de geliyor. Bunun da mu
cip sebebi yine aynı lâflar; ekonomiyi kurtarma. Va
tandaş bunalmış, gün günü aratıyor. Fabrikalar kapa
nıyor, işçiler işlerinden çıkarılıyor. Üçüncü şifa pos
tası ise; 1979 yılı başında sökün ediyor. Sanki vatan
daşa yeni y;l hediyesi. Telefon ücretlerine zam, arttık
bir telefon konuşması dört lira oluyor. Et - Balık Ku
rumu mamullerine. Sümerbank mamullerine zam, sa
yısız temel maddelere zam. Nedir gerekçesi?.. Diğer
leri gibi yine ekonomiyi kurtarma.
İktisadi Devlet Teşekkülleri 1978 yılında 70 mil
yar lira zarar etmiş. Zam yapmazsak, zarar 100 mil
yara çıkacaktır deniyor. Başarılı olduğu 1978 yılında
500 milyon lira kâr ettiği gösterişle ilân edildiğinin
haftasına Sümerbank mamullerine c/( 40'a varan zam
yapılmıştır. Kâr ettiyse bu zamlara ne lüzum vardı?
İktisadi Devlet Teşekkülleri neden zarar ediyor? 1978'
de kaç yeni personel aldınız? 80 000. Neden, ihtiyaç
mı vardır? Bunu da biz söyleyelim. Hayır, ama bun
lar iktidar partisinin tabanını oluşturuyor. Sonra di
yet alacakları olan birtakım dernekler de var, bunla
ra da iş bulmak gerekli tabi.
Değerli senatörler;
Şimdi dördüncü zam serisine gelelim: Bu kerre
zammın yalnız gerekçesi değil, doğrudan doğruya adı
da ekonomiyi kurtarma. Ekonomiyi kurtarma adı al-
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tında gösteriş ve alayişle günler öncesinden ilan edilen
c
/c lGG'e varan, kemerleri 'değil, vatandaşın boğazını
sikmayı, aşım kısmayı hedef alan akaryakıta, demire,
kömüre, şekere, yağa, sabuna, televizyona, buzdola
bına, sigaraya hülâsa her şeye, birçok şeye zam.
Bu yaygın ve ağır zamlar vatandaşın gelir - gider
dengecini bozmuş, geçim sıkıntısını dayanılmaz bo
yutlara ulaştırmıştır. Vatandaşın ödeme kabiliyetiyle
ilişki kurulmadan zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyat
larını artırmak suretiyle toplanıp, kamu geliri mua
melesine tabi tutulan fonlar nerede kullanılacaktır?
Denk olduğu iddia edilen bütçe açığını
kapatmak
için mi? Değilse bu fonların bütçe dışı harcamalarda
kullanılması Anayasa hükümlerine aykırı düşmüyor
mu?
16 aydır Türkiye'yi hergün daha kötüye götürüp,
şimdi büyük bir çalımla güya tarihi toplantılar dü
zenleyerek, zamları halkın desteklediği görüntüsünü
vermeye çalışan Hükümet, bir de vatandaştan özveri,
yani fedakârlık istemektedir. Oysa, zirvede 'kapalı ka
pılar ardında hangi pazarlıkların sonucu olduğu be
lirsiz toplantıların acı meyvesi olan bu paket halktan
kopuktur. Zira, tepeden inme gelen bu zamlara halkın
ne rızası vardır ve ne de artık fedakârlık yapacak ta
kati kalmıştır.
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şey de değildir. Esasen bütün ekonomik faaliyetlerin
amacı vatandaşlara daha iyi ve müreffeh bir hayat
seviyesi sağlamaktır.. Devletin görevi budur, Anayasa
bunu emretmektedir.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye'nin sıkıntısı fazla tüketim değildir. Yeter
siz üretimdir. Şimdi sormak gerekir, Türkiye'nin üre
tim kapasitesine 15 ayda ne ilâve edildi? Zamanı dev
letlerinde kaç fabrika kapandı? Kaç kişi şimdi kahve
köşelerinde vakit öldürüyor? Türkiye neden yoklar
ülkesi haline geldi? Zam yaparak enflasyonu önlemek
mümkün olabilir mi? Değildir, aksine körüklenir.
Zam yoluyla toplam tüketimin kısıtlanamayacağı
da bir vakıadır. Bu yolla harcamalar sadece gelir
grupları arasında yer değiştirmektedir, yani geniş va
tandaş kitlelerinden meydana gelen, toplumun belke
miğini teşkil eden orta tabaka ezilmekte, fakirleş
mekte, buna mukabil ise zam vurguncuları, yeni zen
ginler, önlem zenginleri türemektedir.

Esasen kamuoyundan gizlenmeye çalışılan şu hu
susu ortaya koymak gerekir ki, iddia edildiği gibi is
tikrar tedbirleri paketi dış yardım sağlanamayacağı
noktai nazarından harekemle hazırlanmamıştır. Aksine,
dış yardım sağlama amacına dönük olup IMF'nin is
tekleri doğrultusundadır.
Ekonomik tedbirler paketinin geniş ölçüde zam
ları ihtiva ettiği bilinmekteydi. Bu sebepten merakla
beklenen beraberinde getirilecek tedbirlerdir. Ancak,
meşhur paket açılınca görüyoruz ki, hiçbir ciddi ted
bir getirilememiş, içinde bulunulan ekonomik darbo
ğaz ve bugünkü bunalımın teşhisinde hata yapılmıştır.
Tedbirler paketinin hazırlanmasında hâkim olan
anafelsefe, daha az tüketim ile, ekonominin sözde bir
dengeye kavuşturulmasıdır. Hemen ifade edelim ki,
bu felsefenin temel yaklaşımı yanlıştır, tutarsızdır.
Türk vatandaşının tüketim düzeyi sanıldığı ve ileri
sürüldüğü kadar yüksek değildir. Esasen gelen zam
ların büyük çoğunluğu da temel mal ve zaruri ihtiyaç
maddelerinedir.

Değerli senatörler;
Bedelsiz ithalat süresi uzatılarak, bir ayda 20 bin
lüks araba yurda sokuldu. Araştırmaya değer, bu ka
rardan kimler istifade etti. Basında yer alan haber
lere göre, bir ayda yapılan bedelsiz ithalat tutarı 160
milyon dolardır. 1979 yılı programında Türkiye'nin
otomotiv endüstrisinin yarı kapasite ile çalıştırılması
planlanmıştır. Sebep de lüks tüketim malı addedilen
otomobil kullanımını kısıtlamaktır. Bize göre bu dü
şünce de yanlıştır; ama yerli üretimi kısıtlarken, şu
voya bu yoldan daha lüks, daha masraflı üstelik yedek
parça bakımından f/,: ICO dışarıya bağlı yabancı araba
ithaline göz yummak nasıl oluyor, sebep nedir?.. İşte
gerçek israf, kaynakların heba edilmesi de budur.
Türk işçisinin işinden olması pahasına birkaç kişi
ye çıkar sağlamak da işte budur. Türk otomotiv sa
nayii tam kapasite ile çalışmazken, bir belediye baş
kanının 300 otobüs ithal etmek kaprisi nereden kay
naklanıyor acaba?.. Bu otobüslerin bedeli tarım ürün
leri ile ödenecekmiş. Sanki, tarım ürünlerimiz bedava
da karşılığında ne alsak kârdır; bunu anlamak müm
kün değildir. -

Kıymetli arkadaşlarım;
Son kurtarma paketinden zamdan başka ne çıktı
ğına bir bakalım. Valilerin, büyükelçilerin ihracaatçılığı ve buna göre de sicil alacaklar çıktı. Bu tedbiri
yani sözde önlemi kim düşünmüşse maalesef Devleti
Değerli senatörler;
bilmiyor, valinin, büyükelçinin görevini ve başarısı
Eğer Türk vatandaşının refah seviyesi giderek iyi
leşmekte jse, bu şüphesiz kıskanılacak ve kısılacak bir I nın nasıl ölçüleceğini de bilemiyor. Ayrıca, ticaret
— 407
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nedir onu da bilmiyor, thracaatçılığın bir meslek ve
ihtisas işi olduğu ve bunun mevzuata bağlı bulundu
ğu da unutulmuş maalesef.
Hele memur maaşlarının çekle ödenerek tasarru
fun artırılacağı da önlemler arasında. Son zamlar ve
çekilmez hayat pahalılığı karşısında bunun ekonomiyi
kurtarmadaki rolü sadece gülünçtür, gülünç.
Yoksul ülkelere kredi ile mal satma önlemi de
bu paket içerisinde. Satılmayan hangi malımız var ki
bir de kredi ile yoksul ülkelere satacağız?..
Değerli senatörler;
Bu arada bir noktaya işaret etmeden geçemeyece
ğim. Dördüncü Beş Yıllık Plan bundan dört ay önce
Meclislerde görüşüldü. Görüşmeler esnasında bizim
iyi niyetle yaptığımız tenkit ve ikazlar maalesef dik
kate alınmadı. Dördüncü Beş Yıllık Planın 1 nci di
limi olarak da 1979 yılı programı hazırlanıp. Bakan
lar Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi.
Program, 1979 yılı için gayri safi milli hâsılada
/c 6,7 oranında artış öngörüyordu. Programın tutar
sız, hayal mahsulü olduğunu, içinde bulunduğumuz
şartların iyi değerlendirilmediğini o zaman söylemiş
tik. Şimdi tekrar ediyoruz. 1978 yılı gayri safi milli
hâsıladaki artış sıfırdır, sıfır. Bu gidişle, bugünkü enf
lasyon, mal darlığı ve yatırımların duraklaması kar
şısında bu seneki kalkınma hızı sıfırın da altına düşe
cektir.
(

Şimdi, programın kabulünden 3 - 4 ay sonra da
ayrı bir ekonomiyi kurtarma programı hazırlanmıştır.
Yıllık programda Türkiye'nin ekonomik meseleleri ele
alınmamış mıdır ki, yoksa üç ayda Türkiye çok da
ha mı kötüye gitmiş bulunuyor, bu bir itiraf mıdır?..
Değerli senatörler;
Birkaç cümle ile devalüasyon konusuna da temas
etmek istiyorum. Hükümet Başkanı bir yandan «Ke
sinlikle devalüasyon yapılmayacak» diyor. Öte yan
dan yabancı basına «Yeterli döviz bulununca deva
lüasyonu düşüneceğiz» diye beyanda bulunuyor. Bu
çelişkili durumun yine bazı güzel sözlerle izahı ve
tevili kabil olsa bile Türk parasına olan güveni yeni
den sağlamak asla mümkün olayamayaca'ktır.
Nitekim. Hükümet bu acemi ve çelişkili beyan ve
tutumları sonunda son zamlar neticesi devalüasyondan
kaçmamamıştır. «Devalüasyon yok» dediği için de
karmaşık bir uygulamaya geçmek zorunda kalmıştır.
Bir gece yarısı operasyonu ile Türk parası Amerikan
Doları karşısında Cf 5,7 devalüe edilirken, 10 Ni
san 1979 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen sözde
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yeni bir ekonomik önlem kararı ile Türk parasının
değeri c/c 85,5 oranında düşürülmüştür. Hükümet dü
şünülebilecek, akla gelebilecek
en acemi, en kötü
para operasyonunu yapmıştır bu suretle.
Bu kararla Türk parasının değeri, değer düşüşü
yeni bir muharrik bulmuş olmaktadır. Alınan karara
göre Hükümetin, Doları 47 lira 50 kuruştan almaya
talip olması tam manasıyla bir devalüasyondan başka
bir şey değildir.
Bu durumda iki cins dolar var demektir. Bu uy
gulama ile, para ticaretine, karaborsaya hizmet etmek
demektir. 26,5 lira üzerinden dolar tahsisi alanların,
gayri meşru yollarla aşırı kazanç sağlamalarına se
bebiyet verilmektedir. Yeni, yeni ihracat zenginleri,
tahsis zenginleri, yani meşhur «Önlem» zenginleri
türeyecektir.
Sözde, istikrar getirmesi beklenen bu karar, Ha
zinenin ithalatçıyı sübvanse etmesi sebebiyle yüz mil
yonlarca, belki milyarlarca lira zarara uğramasına se
bebiyet verecektir. Yeni fiyat artışları körüklenecek ve
deposunda ithal malı bulunanların aşırı kazançlarına
da tekrar yol açılacaktır.
Değerli senatörler;
Bu kararla büyük sosyal adaletsizlik de yaratıl
maktadır. İhracatımızın <)'( 70'ini teşkil eden ve Türk
koyulusunun alıriteri mahsulünü bir doları 26 lira 50
kuruştan hesap ederek alacaksınız ve fakat bu karar
dolayısıyla diğer mallara gelen yeni zamlara ilaveten
köylümüzü doların 47,5 liradan hesap edilmesi demek
olan ithal malını </f 40 daha yükseü fiyatla satın al
maya mahkûm edeceksiniz. Bu suretle Türk köylüsü
nün alınteri ve emeği bir kere daha hiçe sayılmış de
mektir.
Hele Türk lirasının İsviçre frangına karşı değer
kazandığını kabul etmek aklın alamayacağı bir iş
tir. İsviçre Frangının c/( 7,5 nispetinde revalüe edil
mesine ilişkin bu karar, daha önce kesinlikle deva
lüasyon yapılmayacağını beyan eden .Hükümet ve
Başkanını sözde güç durumdan kurtarmak için alın
mış bir karar olsa gerek düşüncesindeyiz.
Bütün bu uygulamalar sonunda çok değil, 3 ve
ya 5 ay sonra bugün yapılacağından daha yüksek
oranda resmi devalüasyon yapılması zarureti doğa
cağı şüphesizdir. Bütün bunların da zararını yine
Türk Millet ve Türk ekonomisi çekecektir.
Değerli senatörler;
Bu arada altın ticaretini Devlet kontrol altına
almak gayretine ge!;nce: Bu, altına hücumu da hız
landıracaktır, daha da hızlandıracaktır. Ekonomiye
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zarar veren altın fiyatından ziyade kaçak altının yur
da girmesi ve böylece verimli iç kaynakların altına
dönüşmesidir. Akın konusundaki bu kararın demok
ratik rejim ve serbest piyasa ekonomisiyle ne derece
ye kadar kabili telif olduğu münakaşaya değer bir
husustur ve düşündürücüdür. Hiç bir şeyi kont fol
edemeyen Hükümetin, altın piyasasını kontrol ede
bileceğini sanması ise açıkça bir paradokstur.
Değerli senatörler;
Sözlerimi bitirmeden şu hususu da belirtmek is
terim ki, düne kadar kolayca bulunan kredinin, bu
gün siyasi taviz karşılığında alınacak bir yardıma dö
nüşmüş olabileceği hususunda da çok ciddi endişe
lerimiz vardır. Türkiye'nin ihtiyacı yardım değil,
ticari kredidir. Dünyada plasman imkânı bekleyen
4C0 milyar dolardan fazla para bulunduğu halde Tür
kiye gibi bir ülkenin neden 1 , 5 - 2 milyar dolan bu
lamadığı sorusu da üzerinde durulması ve cevap bu
lunması gereken ehemmiyetli bir konudur.
Muhterem arkadaşlarım;
Yukarıda kısaca arz ve izahına çalıştığım husus
larda daha derinliğine ve şümullü olarak görüşleri
mizi ifade etmek ve bütün sayın üyelerin bu husus
ta kyımetll fikir ve görüşlerini söylemelerini ve do-.
layısıyla kamuoyunun da aydınlatılmasına imkân sağ
lamak üzere önergeye iltifat buyurup, Genel Görüş
me açılmasını kıymetli oylarınızla destekleyeceğiniz
ümidiyle sözlerimi bitirir, hepinize saygılarımı suna
rım. (AP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dalokay.
Önergenin aleyhinde Sayın Fikret Gündoğan bu
yurunu?; efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul)' — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım;
İtiraf edeyim ki, bugün saat 15,00'e doğru, Ge
nel Kurul toplantısına geldiğimde, gündemlimizde, bi
rinci sırada, biraz evvel sayın arkadaşlarımızın, Yü
ce Kurulunuza takdim ettiği ve sovundukları bir Ge
nel Görüşme önergesinin bulunduğunu gördüğümde
hayrete düştüm. Neden derseniz böyle bir önerge
nin verildiğinden sonraki ilk birleşimde gündeme alın
masını amir bulunan İçtüzüğün 127 nci maddesi hü
kümleri, herhalde Başkanlık Divanınca uygulanmış
tır; hiç kuşkum yok. Başkanlık Divanının başka tür
lü bir uygulama süreci içinde hareket ettiği ya da me
todu kullandığı hakkında da her hangi bir kuşkum,
böyle bir şüphem, endişem yok; ama kabul buyurur
sanız, acaba bu 127 nci maddedeki prosedür(ki, bu
gün uygulanmıştır) uygulamadan önce, böyle Genel
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Görüşme gibi ve buna benzer önemli konularda da
ha önceden, yani gündeme bu genel görüşme taleple
rinin girmesinden önce, gündeme alınmasından önce
en azından grupların, hatta aslında grupların bir üs
tünlüğünden bahsetmek istemiyorum, grupların ol
mazsa, daha çok daha ziyade bütün üyelerin bir ha
berli, malumatlı olmaları lazım gelir.
İçtüzüğümüzde böyle bir haber verme, üyeleri ve
rilecek önergelerden gündeme girmeden önce haber
dar etme gibi bir prosedür olmayınca, Başkanlık
Divanından da bunu istemek olanağı yok.
BAŞKAN — Sayın Gündoğan; gruplara yazıl
mıştır efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, an
lıyorum efendim; gruplara yazılmak; ben söyledim,
gruplardan, ondan sonra üyelerden.
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Şahıslara da
yazm.H
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — İzin ve
rin başkanlar; rica ederim, hepiniz burada bulundu
ğunuz zaman şu konuşuculara, şu konuşmalarını öğ
retmek gibi yahut onu yönlendirmek gibi bir görevin
ifasıyla mükellef değilsiniz...
BAŞKAN — Hayır, ben size yardım etmek iste
dim efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Söylersi
niz: efendim.
BAŞKAN — Peki buyurun efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İzin ve
rin efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok gü
zel. Sayın Başkan bu sizin söylediğiniz; farztedelim
gruplara verdiniz, dün verdiler ve siz dün de grupla
ra verdiniz ve bugün de gündeme aldınız mesela efen
dim.
BAŞKAN —• Salı günkü gündemde vardı efen
dim.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efendim..
Salı günü bu Parlamentonun içinde Karma Parla
mento Komisyonu diye bir komisyon toplandı, bu
Karma Parlamento Komisyonu ile bütün Türkiye
adına uzun uzun mücadeleler yapıldı. Salı günü biz
buraia çoğunluk da yapamadık. Çoğunluk olmayın
ca, çoğunluğun olmadığı bir toplantının gündemi var
dır, yoktur, bunun üzerinde durmuyorum.
BAŞKAN — Peki efendim, devam edin.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben size
zatın bir kusur bulmadım. Ne bu...
P AŞK AN — Tamam efendim, tamam.

— 409 —-

C. Senatosu

B : 56

12 . 4 . 1979

O :1

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin aley
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yoktu Sa- 1
U günü.
hinde söz istedin. Başkanlığın aleyhinde konuşuyor
sun, olmaz ki...
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Allah Al
lah. Her Başkan geliyor, bir konuşucu buraya çıkı
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Efendim,
yor, mutlaka onlar çok daha iyi biliyorlar ki, konuş
lütfen yerinize oturunuz Sayın Ucuzal. Sözlerinizii
macı îarın konuşmalarına müdahale ediyorlar. Canım
ucuza alacağım sonra, yapmayın.
siz daha iyi konuşuyorsanız buyurun buraya gelin.
Demek ki bizim bu İçtüzüğümüzde bu kabil işlerin
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Haklı, ne de
görüşülmesine değin hükümler yeterince iyi düzenlen
mek?..
miş hükümler değil; bunu böylece İçtüzük noksan
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Aslında
lığı olarak arz ediyorum ve şimdi önergenin aleyhin
çok zor iştir de ondan.
deki sözlerimi söylemeye izninizi rica ediyorum.
Değerli arkaidaşlarım;
Arkadaşlar;
Böyle bir yöntemin uygulanmasını çok arzu ederdim.
Bu önerge, yazılı olduğu üzere, metninden an
O zaman bütün Senato üyeleri bu önergeler hakkın
laşılacağı veçhile ve önerge sahiplerinin ifadelerin
da malumat sahibi olurlardı ve bugün olduğu gibi
den de öğrenileceği üzere, Türkiye
Cumhuriyeti
gündeme alındığı celsede konuşulurken herkes kendi
Hükümetinin son defa aldığı ve adına «Ekonomiyi
görüş ve düşüncesini açıklama olanağına sahip olur
Güçlendirme önlemleri» denen birtakım ekonomik
du. Hatta öyle bir yöntem geliştirilmiş olsaydı İç Yö
önlemlerin uygulamalarının yanlışlığı üzerine bina
netmelikte...
edilmiş ve onların eleştirisini amaçlayan bir öner
BAŞKAN — Siz yanlış söylüyorsunuz efendim.
ge görünümünde ve içeriğindedir. Bunun böyle ol
Bakın şimdi Başkanın müdahalesini...
duğu, önergenin metninde yazılıdır.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Biz sizi...
Diyorlar ki; «Bu uygulamalar, Türk ekonomi
BAŞKAN — Beyefendi rica ederim; İçtüzüğümü
sinin
ve giderek Türk halkının aleyhinedir.» Oysa
zün 127 nci maddesi, gereğince önerge kabul edildik
ve hal böyle, ise, bu önergede yazılı olanlar böyle
ten sonra, herkesin zaten söz hakkı kendiliğinden do
ise ve böyle olduğu da belli ise, demek ki, ekonomi
ğacak cetveli de hazırladım Beyefendi.
yi güçlendirme önlemlerinin uygulanmış olmaları la
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
zım gelir ki, o uygulamalar üzerine hâsıl olacak so
kan. .
nuçtan, Türk ekonomisinin yarar veya zarar gördü
BAŞKAN — Yalnız. Başkanlık Divanının veya
ğü, Türk halkının da bundan menfi veya müspet
Başkanın herhangi yanlış bir tutumu yoktur.
yclda etkilenip, etkilenmediği anlaşılsın.
Evet, devam edin efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Başkanlık
Divanının bu 127 nci maddenin hükmü muvacehesin
de yanlışlığı vardır demedik Sayın Başkan; ama ba
kınız ne söylüyorsunuz; önergenin kabulü ve reddi
münakaşa edilen bu celsede kimsenin malumatı dahi
olmasa, kabul edildikten sonra herkes fikrini söyler...
BAŞKAN — Zaten iki üyeye hak veriyor İçtü
zük..
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, anladım; kabul veya reddin oylanmasında üye
ler, bu önergeden malumattar değillerse, önceden
bir fikre sahip değillerse, oylarını nasıl kullanacak
lar Sayın Başkan? Size bir kabahat, bir kusur atfet
miyoruz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge izah
Cdild'.
FİKRET GFÜNDOĞAN (Devamla) — Gürültü
etme rica ederim, otur yerine Ömer.
Ama, diyorum ki bu bir eksiklik...

Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafın
dan son defa alınan ve kamuoyuna daha bir hafta
önce açıklanan ekonomiyi güçlendirme önlemlerin
den hemen hemen hiç birisi uygulamaya konulma
mıştır. Uygulamaya
konulmaya uğraşılan vardır,
eğer bazı önlemler özellikle kararname ısdarını ge
rektiriyorsa, kararnamelerin çıkarılması aşaması ya
şanmaktadır; bazı önlemler için şayet bakanlık ta
limatları gerekiyorsa, henüz onların tanzimi,
on
ların düzendenmesi süreci içindeyiz; şayet bu önlem
lerin bazılarının fiilen uygulanması, bazı yan
ön
lemlerin alınmasını gerektiriyorsa, henüz o önlem
lerin alınması sürecindeyiz; ama denebilir ki sonuç
ta, bu ekonomiyi güçlendirme önlemlerinin uygulan
ma aşamasında bulunmuyoruz ve bu ekonomik ön
lemlerin, evet uygulaması yapılmadığına göre, za
rarlı veya yararlı oldukları hakkında bir hüküm ver
me olanağı yoktur. Nitekim, önergede, uygulama
ların vereceği zararı verdiği zararı daha doğrusu ken-
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d'isine mesnet ittihaz etmiş ve bu mesnede dayalı ola
rak verilmiş.
Demek ki, önergenin ekonomik önlemlerin uy
gulanmasına yönelik olduğu gerçeği, bedihi ve açık.
Ekonomik önlemlerin uygulanma safhasına geçiril
mediği de bedib; ve açık. O takdirde, bu önerge
nin bu safhada, bu aşamada verilmesine mantıken
imkân yoktur ve verilirse ve şayet açdir v s görüşme
başlarsa, hiç bir uygulama ile karsı karşıya bulun
mayan Yüce Senato ve Türk kamuoyunun önünde
yapacağımız
müzakereler neye istinat
edecektir.
Olsa olsa, farzımuhal, bir ekonomik önlemin yazılı
olarak kâğıt üzerinde bulunduğu şekliyle ve tahmi
nen ve uygulandığı takdirde ve mutlaka başarısız ol
ması kaydıyle zararı olduğu iddiası geçerli olacak
tır. Henüz daha yaşama geçirilmemiş, uygulama aşa
masına varmamış, henüz kâğıt üzerinde bulunan ön
lemlerin uygulanmadan önce zararından bahsedip.
Türk kamuoyunu bu konularla işgal etmeye kalkış
manın, gerçekçi, içten! ikü. doğru bir amaca yöne
lik olmadığı bedihidir. Bu
önergenin bir maksadı
vardır: Hiç uygulanmadığı ve sonucu belli olmadığı.
yararlı veya zararlı, oldukları hakkında elde objektif
kanılar ve kanıtlar ve belgeler bulunmadığı
halce
böyle bir önergeyi «Şöyle bir sonuç verecektir.» diye
bu kürsüye getirmenin amacı, ne Hükümete ekono
mik alanda, ekonomik bunalımdan çıkma alanında
ve buna ekli daha birçok alanlarda yardımdır, ne de
gerçekten uygulamaların vereceği zararları önleme
ye yönelik herhangi bir
Bu. doğrudan
doğruya siyasi amaçlı bir önergedir. Maksat, son za
manlarda artık siyasi edebiyatı da. neredeyse tavuk
pazarı edebiyatına çevirenlerin bir deyimiyle söyle
yeyim, maksat, kendilerinin icat ettiği deyimle «Sil
keleme» dir ya da «Avantadan siyasi birtakım ka
zançlar sağlamak»tır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Avanta değil.
entrikalar.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çünkü,
henüz uygulama safhasına geçmemiş önlemler üze
rinde söz söyleyip, bunların zararlı olduğunu ifade
etmek, yine kendi deyimleriyle, mümkün
değildir.
Bunu ifadeye kadir olanların alnmı karışlarım. İşte
böyle şeyler bunlar. Böyle bir edebiyatın hâkim ol
duğu Türkiye'de gerçek bir muhaîefeı-hükümet di
yalogu kurmak ve hakikaten bir memleketin en âcil
ihtiyacı olan ekonomik meseleler üzerinde bir yar
dım sunmaktan çok öteye, tamamen onun dışında,
siyasi maksatlı, siyasi çıkar sağlamayı amaçlayan,
spekülatif ve gerçekten insanı, şu Mecliste
bulu
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nan her insan, bir türlü kandıramayacak, biraz evvel
söylediğim, salt siyasal amaçlı, hem de yıkıcı siya
sal amaçlı bir girişimdir.
Değerli arkadaşlarım;
Bu önlemler paketinin uygulama aşamasına geç
memesinden ötürü bu önlemlerin isabetli, isabetsiz
olduğu yolunda teorik bir münakaşanın açılmasına
sebep yoktur. Ciddi planda bu, kimse
tarafından
kabul edilmez; ama siyasal çıkar peşinde koşuyor
sa önerge sahipleri, onun yolu, bir müddet daha
beklemek veya salt siyasal konularda genel görüş
me açılmasını istemektir, hatta gidip, eğer çok güve
niyorlarsa ve şayet geçmişte olanlarla bugün olanla
rın aralarında kromozomotik bağlar, kan
bağları,
böyle genetik bağlar olduğu gerçeğinden korkmuyorlarsa, Mecliste gensoru konusu olur bu.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ondan da şi
kâyetçisiniz, gensorudan da şikâyetçisiniz.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) — Bizim
gensoru konusu yaptığımız hususlar, gerçekten Mec
liste ele alınması ve hükümetlerin, iktidarların kal
maları veya gitmelerini sağlayacak güçte önergeler
oîmuş'ur tarih boyunca. Ama, bakıyorum, Adalet
Partili arkadaşlarım, gensoru olsun, genel görüşme
olsun, herhangi bir konuda olsun, hangi bir metot
ta olursa olsun, Hükümetin tenkidi yoluna gittiği
zaman özenle şundan kaçınıyorlar: Çok dikkatle bu
gözüküyor, dikkatsizleri bile artık uyarır oldu. Ken
dilerinin zamanı iktidarlarında; ki 1950'den 1977'nin
sonuna kadar, katıksız ve şimdi başımıza gelen ne
varsa hepsinin ceddi politikaların sahipleri oldukla
rı için, hepsi onların cinsinden cibillinden türediği
için, bugün öyle bir genel görüşme veya bir gensoru
•/ermeye kalktıkları zaman, dâima kendilerinin.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Açalım da ced
di bulahm. Arayalım bakalım.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen. Rica ediyo
rum, çok müdahale ediyorsunuz, yapmayın.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Açalım da, ara
yalım.
BAŞKAN — Siz konuşurken kimse bir şey söy
lemedi.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Mahkûm
omaya müsait konuların, getirilse bile, sonucuna
varılmaması gibi bir taktik uyguladıkları belli.
Şimdi, önergelerinde yer alan ve bizim Hükümet
olarak «Ekonomiyi Güçlendirme Önlemi» diye adiandırdiğimız konulara yönelik eleştirilere şöyle kı
saca göz atarsanız ne göreceksiniz:
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Mesela deniyor ki, «Hükümet altın piyasasının
kontrolünü sağlamak için bir ekonomik önlem dü
şünüyor. Ve böyle bir önlemin uygulamaya geçiril
mesi kararında.» Oysa Sözcü; «Altın piyasasının, al
tın girdisinin bu ülkede koritroluna kalkışmak, dü
pedüz ticaret serbestisine, liberal ekonominin, kapi
talizmin ana kuralına aykırıdır. Böyle bir tedbir Tür
kiye aleyhine olur.» diye buyuruyor. Örneğin Dalckay'ın sözlerinden bunu açıkça anlıyorsunuz.
Şimdi bakınız; Şu sözü söyleyen partinin mensu
bu arkadaşım; ki, partinin temsilcisidir, sanıyorum
paftinin fikrini ifade ediyor. Türkiye'de altm girdi
sinin, ekonomik varlık olarak altının Türkiye'ye gir
mesinin Hükümet tarafından kontrol altına alınması
bir tedbir olarak düşünülmüş 'olan önlemin, ekono
mik kurallara aykırı, Türkiye halkının zararına ve
böylece yanlış bir tutum ve davranış olduğunu söylü
yor.
Efendim, şu sözleri dinlediğiniz zaman, şu salon
da, yani şu Meclis kanadında şaşmamak ve insanın
şu Meclislerdeki fikir düzeyinin ne derekede oldu
ğuna içinin yanmaması olanak dışı. Bir ülkede; bu
ülkede altının ülkeye girmesinin kontrolü üzerine
bir önlem aldığınız zaman, bunun ekonominin ku
rallarına aykırı olduğunu iddia edenin,
edenlerin,
düşünenlerin hakikaten düşün düzeylerini saptamak
mümkün değil.
'Beyefendiler, bu ülkede hiç bir resmi kuruluş,
hiç bir özel sektör kuruluşu, biç bir kişi, hiç bir za
man altın denilen metanın ne ithaline, ne o metam
fiyatına, susuna, busuna asla ve kat'a hâkim olmadı
ğı gibi, altının bu ülkeye Devlet tarafından getiril
mesine mesağ verecek bir kanun da yoktur. A!tın
bu ülkeye sittin senedir kaçak yoldan girer ve kaçak
yoldan girdiği içindir de, senede 600 milyon dolar
gibi bir memleket varlığını alır götürür. Bu altının
kaça'ic girdiği, hiç bir işleme tabi olmadan, kâh bi
lezik, kâh bilmem gerdanlık, kâh bilmem ne süs eş
yası olduğu ve fiyatının da, Devletçe gramı 28 lira
olan altın fiyatının da bugün gramının 340 lira bu
lunduğu bir ekonomik ortamda yaşadığımızı unu
tuyor musunuz?.. Ve bir memlekette altın girdisinin
hiç bir kayda tabi olmadan kaçak yollardan ve 603
milyon dolar götürecek ölçüde bir memlekete girdi
ğini ve bu girdikten sonra da, dediğim gibi, bir sürü
eşyaya dönüşüp, sadece Devlet tarafından altın saflı
ğının bir çeşit teminat altına alındığını, yıllar yılı bu
sürecin böyle işlediğini bilmiyor musunuz?..
Şimdi, sizin 600 milyon dolarınızı götüren bir
metaın şu ekonomik darboğazı yaşadığınız dönemde.
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şu ekonomik bunalım içinde 600 milyon dolarınızın
bu metea kaçmasını önlemeye yönelik bir tedbir ge
tirilirse ve o tedbir..
Lİ'JTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Açıldığı zaman
bunları müdafaa edersiniz..
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve o ted
bir, gerçekten memleketin 600 milyon dolarını bu
ülkede bırakmaya yönelik bir tedbir olursa ve o 600
milyon dolarla şikâyeteçisi olduğumuz, olduğunuz
üretimin, şimdi c/c 30'lar civarında, % 50'ler civarın
da seyrettiği bir ülkede üretimin artmasına bir kat
kıda bulunma olanağı varsa ve şayet enflasyon de
nilen belanın mal kıtlığından doğduğu, üretim kıtlı
ğından doğduğu ve enflasyonun da
devalüasyonu
doğurduğu gerçeğini, (Ki. ifade ediyorsunuz, kabul
ediyorsunuz, bundan üç ay evvel verdiğimiz mesaj
lardan anlaşıldı, istifade etmişsiniz; çünkü, «Deva
lüasyon enflasyonun veledidir.» demiştim, şimdi ka
bul ediyorsunuz.) bu enflasyonun da giderek deva
lüasyonun da şiddetinin hafiflemesi olanağı bulu
nacaktır, düşüncesiyle hareket eden bir Hükümetin
600 milyon doları bu ülkede tutmaya yönelik bir ted
birini, «Ekonomi kurallarına, ekonomi politikası ku
rallarına, liberalizme, kapitalizme ve nihayet halkın
serbest piyasa ekonomisi içinde ihtiyaçlarını karşıla
yamaz duruma düşmesine engel bir tedbir» diye ta
nımlamaya ne hakkınız vardır sizin?..
Bu denli bilgisizlik mi, bu denli bilerek bilmez
likten gelinmek mi. bu denli hırs ile câh ile bir ik
tidarı, bir partiyi zaafa düşürmek için gözü kararmışlık mı; ne desem hepsi yerli yerine doğru. Bu
yapılabilir mi?..
Şimdi, buyuruyorlar ki, «Çok büyük zamlar ya
pıyorsunuz.»
Gayet tabii. Hem bunun konuşulmasına, görü
şülmesine, ne idiğüne dair şu kürsülerin işgaline, bu
Parlamento kanadının zamanının yitirilmesine ola
nak .var mı, daha doğrusu lüzum ve gereksinme var
mı?..
Zam yapıldığı; şu maddeye, bu maddeye, şu oran
da. bu oranda zam yapıldığı bizzat Hükümet karar
namelerinde ise, kararnamelerinde, ya da başka yön
temler veya araçlarla bu zamlar gerçekîeştiriliyorsa,
o yöntemlerle apaşikâr. güpegündüz söylenerek, ya
zılarak yapılıyor. O da yetmiyorsa eğer, herkes git
tiği zaman çarşıya pazara aldığı malın zam yapıl
madan önceki fiyatını bildiği için. mala zam yapıldı
ğını elbet biliyor ve görüyor.
Şimdi, bu ülkede 15 aydan beri Hükümette bu
lunan. CHP ağırlıklı Hükümetin bazı mallara zam
412 —
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yaptığı gerçeğini, ne bizim parti olarak. Grup ola
rak, ne Hükümet olarak inkâr etmeye ne mecalimiz
vardır, ne de böyle bir zorunluk duyuyoruz.
Evet, bazı mallara zam yapılması zorunluğu hâ
sıl olduğu için zam yapılmıştır. Peki, sizin AP ola
rak bu zam denilen ekonomik olaya karşı durmaya
hakkınız, ya da karşı durmayı meşru ve haklı göste
recek bir temel felsefi dayanağınız var mı?..
Nasıl oluyor da siz, kapitalizmi, hem de en çar
pığını, :en bozuğunu, en soysuzunu, giderek mem
leketi mahv ve kem-nâm etme aşamasına getirenini,
yıllar yılı 30 yıl savunan parti olacaksınız; devletçilikmiş, devlet teşebbüscülüğüymüş, kamu girişimciliğiymiş, bütün bunların şiddetle ve nefretle aleyhin
de bulunacaksınız, bütün bu Devlet girişimciliğini
komünistlikle suçlayacaksınız, «Serbest piyasa eko
nomisi» diye bar bar bağıracaksınız. Evet, piyasa
ekonomisini sağından solundan, önünden ardından,
şöyle veya böyle ölçüde bozan, müdahale anlamı ta
şıyan her türlü Devlet işlevlerine ve işlemlerine kar
şı bir görüşü savunacaksınız; başladığınız gün daha
KİT !jrin satışa çıkarılmasıyla başlayacaksınız; fa
kat geleceksiniz, 30 yıl süreyle içinde yaşadığınız ül
keyi de içine zorla soktuğunuz, tekme tokat soktu
ğunuz şu çarpık kapitalist, bağımlı ekonomi politi
kanızla, şimdi de tükenme noktasına getirdiğiniz şu
ekonomimizin içinde yıllar yılı yine o ekonomi po
litiğinizin gereği Devletin varlıklarını, zengin etmek
istediğiniz, her mahallede yaratmak istediğiniz mil
yonerlerinizin cebine
akıtmak için
kullandığınız
KİT mallarının, serbest piyasada teşekkül eden fiyat
lar karşısında mallarının fiyatlarının çok aşağıda kal
dığı bir durumda, yaşanmayacağı aşikâr hale gelmiş,
Devletin üstüne yüz milyar lira ağırlık çökertmiş ve
yüz milyar lira ziyan etmek, ya da sermaye trans
feri ihtiyacıyla millet ekonomisi
üzerine çökmüş
KİT'lerin mallarının bazılarına zam
yapılmasına
kalkışıldığı zaman rtasıl feryat ediyorsunuz, şaşıyo
rum. Madem ki serbest piyasa ekonomisi içinde fi
yatların teşekkülünü istiyorsunuz, mademki özel sek
törün mallarına yapılan zamların hiç bir zaman aley
hinde bulunmadınız, mademki o sektörün illet kal
kınma dinamiğini
yürütmek
istiyordunuz, bütün
kaynakların onlarda toplanmasını istiyordunuz; yıllar
yılı çiftçiyi sömurdunuz, yıllar yılı işçiyi sömurdu
nuz, yıllar yılı KİT'leri (Kamu İktisadi Teşebbüsle
rini) sömürerek o müteşebbis gruba kaynak aktar
mak için ekonomi politikası kullandınız ve nihayet
ekonomiyi bunalıma, o noktaya getirdiniz, içinden
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çıkılmaz bunalım noktasına getirip terk ettiniz ik
tidarı, gittiniz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır,
terk etmedik.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) — Kaçtı
nız gi etiniz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Güneş Motel
de düşünseydiniz bunu.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Yok er
ken seçim, yok bilmem ne seçimi idi; yok oluyor
du, bitli yorgan, bitsiz yorgan davaları çıkardınız ve
kahramanca yerinizi bıraktığınızı söyleyecek yerde,
birtakım vesilelerle kaçtınız gittiniz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır. Güneş
Motelde entrikayla oldu bu; bırakıp giden yok.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Bir yı
ğın, enkazdan da beter. Sayın Başbakanımızın, terbi
yesi iktizası «Enkaz» dediği değil, bence çöp yığı
nı bıraktınız.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Güneş Motel
şahit, açalım şimdi de soralım.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Gittiniz;
kaçtınız gittiniz; siz eymürgan, kaçtınız.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Güneş Motel
şahit.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Şimdi, si
zin bıraktığınız o 30 senede teşekkül edem büyük
çöplüğün içinden ne çıkacağını sanıyordunuz, hacı
şalı. mı?.. Bu çıkacak gayet tabii.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O çöp
lükten çöplük horozu çıktı.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) — Bana
söyleyebilir misiniz?.. Serbest piyasa ekonomisinde
fiyatların serbestçe teşekkülünü isteyen bir felsefe
ye sahip olan parti, Devletin üretim birimlerinin üret
tiği malların fiyatlarının serbest piyasa koşulları için
de oluşmasına nasıl engel olur?.. Evet, çok güzel;
alıştınız, Devlet varlıklarını da o özel kesime, o merkantil burjuvaya akıtmanın yollan oradan geçiyor
du çünkü.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Beyefendi, bu
güne bak bugüne.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — 10 kuru
şa malolan ipliği, serbest piyasada 20 kuruşa sa
tılan ipliği, sen gideceksin, özel sektörün dokuma
cısına 3 kuruşa satacaksın. Yedi kuruşu devletin büt
çesinden veya kaynaksız alanlardaki, kaynaksız bir
takım varlıklarda ödeyeceksin.
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Güney
de bakır 30 kuruş.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Ona o 7
kuruşu, bütün bu milletin vergisinden oluşmuş büt
çeden aktaracaksın gizli yoldan ve sonra onu zengin
edeceksin..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 25 liralık bulgur
50 lira. O nasıl oluyor?
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) —
Onun
elinden de bekleyeceksin ki, bu ülkede sağlam yapılı
bir doğru ve rasyonel sanayileşme süreci başlasın..
Onu da bulamayacaksın; büyüyecek bu yaptığın hi
leden doğan zarar, milleti boğar hale gelecek, mille
tin yüz milyar lirasını her sene yutar hale gelecek;
sizin bu bıraktığınız çöplüğün içinden milleti kurtar
mak için gelecek bir iktidar, serbest piyasa ekono
misi içinde fiyatların teşekkülüne razı olan bir zihni
yetin karşısında, o ekonomik teşekküllerin malları
nın da fiyatlarının serbest piyasada teşekkül etmesi
ne mesâg verecek bir politika getirecek; buna siz iti
raz edemezsiniz. Biz itiraz edebilirdik; nasıl?.. Şun
dan dolayı:
Biz sol bir iktidarız. Biz sol iktidar olarak, piya
sada teşekkül eden fiyat sürecinin yanında bir fel
sefeye sahip olamayız.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz, mil
let ne kadar isterse, o kadar komünist olursunuz.
NEJAT
SARLICALI
(Balıkesir) — Başkan,
böyle bir müzakere usulü var mı, karşılıklı konuşma
şeklinde?..
BAŞKAN — Efendim, sayın hatibin de usulü
usul değil. «Siz.. Siz., siz..» diye kime hitap ediyor?.
İSKENDER CENAP
di, çöplükten bahsediyor.
ruz.
BAŞKAN — Hitap
Konuşma tarzı, kürsüden
NEJAT

SARLICALI

EGE (Aydın) — Beyefen
Çöplük horozunu dinliyo
edilen yerden ses geliyor.
oraya intikal edi^vor.
(Balıkesir) —

Görüyor

musunuz?..
BAŞKAN — Görüyorum efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çöplük
var, çöplüğün horozunu dinliyoruz.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İkaz edin
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Her iki tarafı da ikaz etmem ge
rekir.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) -— Ne icap edi
yorsa yapın.
T3AŞJCAN — Sayın Hatibin Genel Kurula hitap
etmesi lâzım.
_
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FİKRET G L N D O G A N (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım;
Şimdi şu anlaşılıyor ki. Adalet Partisinin 30 yıl
bu ülkede sürdürdüğü iktidarlar döneminde uygula
dığı ekonomi politikalarıyla halkı ve Devleti soydu
rarak yaratmak istediği, güya özel girişimcilerin ba
şarısızlığa uğradığı 1975*ierde, hatta daha evvel, yan
larına aldıkları büyük vurucu kuvvetlere rağmen, Ül
keyi yönetemez hale gelip kaçtıklarından sonra, şu
yıkıntının arasında çırpman iyi niyetli insanların;
doğru,..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gidip millete
soralım.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (-Devamla) — O eko
nomi politikasının mahsulü, olan bu ekonomik ya
pıda doğrudur bu kararlar. Savunuyorum bunları.
3iz aldığımız için değil; bir ülkede eğer serbest pi
yasa ekonomisi varsa, mal üretenler ister devlet ol
sun, ister kişi olsun, o malların fiyatlarının teşekkü
lü piyasada olmalıdır. Ne demekmiş o kararnameyle
mal fiyatı tespit etmek?.. Hangi ekonomik
daya
nağı vardır bu iddianın?.. Bir ülkede, eğer bir müd
det devletin varlıklarını veya işçi gibi, çiftçi gibi sı
nıfların ekonomik kazançlarını sömürerek bir sınıf
yaratmak mümkündür. Mümkündür; ama bir şartla
mümkündür: O yarattığınız sınıf, eğer gerçekten o
ülkede kap-:ta1 izm denilen, rasyoneli olan, aklı olan,
mantığı olan. kazancı olan, yükselme gücü olan ve
dünyaya çıkıp, «Ben de bir varlığım.» demesini bi
len bir sınıfın yarattığı bir ekonomik yapıya sahipsen, o zaman seni mazur görürüm.
Yıllar 37ih çiftçiyi somurttun, yıllar yılı
işçiyi
somurttun, yıllar yılı Devleti somurttun. Beslediğin
sınıf, sana bugün Türkiye'de gırtlağa kadar gelmiş
ekonomik bunal im mı hediye etti; yoksa başka ül
kelerde olduğu gibi. ekonomik refahı mı yüksekti?..
HAYRETTİN ERK MEN
(Giresun) — Bizim
önerge' ne oldu?..
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Soruyo
rum size; siz bu ülkede aldığınız bütün imkânları,
yalnız Devletin değil, dış imkânları dahi, yalnız bu
Ülkenin insanlarını sömürerek bugünkü ekonomik
bunalım aşamasına varan bir ekonomi politikası iz
lediniz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Fikret,
bunları İstanbul'da anlat, oy alırsın oy.
FİKRET
G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Hatta,
dış imkânları da buna harcadınız.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunları
İstanbul'da anlat, oy verirler sana.
414
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FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Deevamla) — Bakınız,
sizin 30 yıldan beri hâkim olduğunuz bir ülkedeki
taşımacılık politikanızın sonuçlarına..
HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — 30 yıl
da yaptığımızı siz 30 ayda yaptınız.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Şimdi bi
zi kapı kapı, el ülkelerinde bir avuç mazota, bir avuç
benzine muhtaç hale getirdi politikanız. Bir lastiği
bulmak için depo depo, firma firma gezinmek zo
runda kalıyoruz. Bir ufacıcık motor parçasını, trak
tör parçasını bulmak için uğraşmadığımız yer kal
mıyor. Eğer gerçekten sizin o pilitikanız doğru olsay
dı ve gerçekten o herkesi sömürterek zengin etti
ğiniz sınıfın eliyle burada gerçekten bir burjuva sı
nıfı yaratsaydınız, bir yatırımcılar sınıfı yaratsaydınız; onlar da, gerçekten ve doğru temele dayalı
bir ekonomi politikası geliştirmiş olsalardı, üretim
birimleri kurmuş olsalardı, bunlara muhtaç olmaya
cağımız gibi, şimdi bu ülke, 30 yılını kaybetmiş, bu
nalımdan çıkamaz, uçamaz, kanatlanamaz..
ALİ OĞUZ (İstanbul) —• Kendiniz bunları hal
ledecektiniz hani?..
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Ama, bir
sınıfı yine 'bu sefer fiyatlar yoluyla, enflasyon yo
luyla çok çok büyük zengin eden bir duruma düş
mezdi.
Binaenaleyh, size şunu söylüyorum..
M. MACİT ZEREN (Amasya) — Yine geliyo
ruz çok yakında. Biliyorsunuz.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Siz gene
gelirsiniz; ama nasıl evvelden geldiğiniz zamanlarda
gittiklerinizi bir hatırlayın. Bu sefer ondan da fena
gidersiniz. Bereket versin, biz sizi daima yere dü
şerken tutan merhametli bir ana gibiyizdir. Maale
sef bizim tarihi misyonumuz budur.
HAYRETTİN E R K M E N
(Giresun) — Sayın
Başkan, benim önergemde bunlar yok; nereden çı
kıyor bunlar?.
BAŞKAN — Sayın Güridoğan, affedersiniz bir
dakikanızı rica ediyorum, lütfen bakar mısınız efend'im?.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Buyurun
efendim.
BAŞKAN — Beyefendi, gündemimizde önemli
kanunlarda var. Bu müzakerenin açılıp açılmaması
üzerinde bir tartışma içerisindeyiz. Açıldığı zaman
daha detaylı konuşuruz. Şu konuşulanlarla, Tüzüğü
müzün emrettiği hususlar arasında bir münasebet
göremiyorum. Lütfen, rica ediyorum, bu çizgiye ge
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lin, kanunlara da geçelim. Kabul edilip edilmemesi
Genel Kurulun oylarıyla halledilecek beyefendi.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım;
Sayın
Başkanın söylediklerini dinlediniz; ama
ben Sayın Başkanın söylediklerinden, hakikaten be
nim ne söylediğimi dinlediğini, onların da ne iste
diğini iyice kavradığını sanmıyorum; ama ben söy
leyeyim: Şimdi, şu kadarını söyleyeyim arkadaşla
rım..
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Siz ken
diniz bilmiyorsuz ne söylediğinizi.
ıBAŞKAN — Şimdi, bir dakika efendim, kendi
nizi ne görüyorsunuz siz?.. Bana böyle hakaret ede
mezsiniz beyefendi. Hakeret etmeye hakkınız yok
tur.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Bağırma
Sayın Başkan.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen nasıl
bağırıyorsun?.. Senin bağırmaya ne hakkın var.
BAŞKAN — Deminden beri konuşmalarınız bir
fındık kabuğunu doldurmuyor.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N — (Devamla) — Sayın
Başkan bağırma.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizin ba
ğırmaya ne hakkınız var?.
BAŞKAN — Hayır, böyle konuşamazsınız.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Ben her
türlü konuşurum.
BAŞKAN — Bana hakeret edemezsin.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Buraya
Başkana.. Ben size hakaret etmeye kürsüye gelmem,
rica ederim..
BAŞKAN — Ceza veririm ve celseyi kapatırım.
Ben sizin hakaretinizi yiyemem.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Siz
ne
yerseniz, bilmem; fakat ben size hakaret etmem.
BAŞKAN — Rica ederim, terbiyeli olun,
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Siz ter
biyeli olun Başkan.
BAŞKAN — Rica ediyorum, nedir şu yaptığınız
canım?..
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Siz be
nim konuşmama hariçten müdahale etmeyin.
BAŞKAN — Genel Kurulun oylarıyla seçilen bir
Başkana en asgari yönden nezaketli olacaksınız.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) — Sayın
Başkan;
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Size nezaketli olmak zorunda olduğumu da bi
lirim; ama sizin de lütfen bir hatibin burada konu
şurken sözlerini kesip; ne hakla bana..
BAŞKAN — Beyefendi, ben görevimi
yapıyo
rum.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin gö
reviniz benim sözlerime müdahale etmek demek
değildir.
BAŞKAN — Rica ederim, yeri geldiği zaman
müdahale hakkım vardır.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Sizin mü
dahale hakkınız bir şartla vardır; eğer ben, bu Tü
zükte yazılı olduğu gibi..
BAŞKAN — Hep çizginin dışındasınız. Ağzınız
dan çıkanı kulağınız duysun.
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BAŞKAN — Lütfen efendim dışarıdan müdaha
le etmeyin.
Evet efendim devam edin.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Burası
Başkanların yeri değil, konuşucuların yeridir. Bu kür
sü de, konuşmak için yapılmıştır bu Senatoda.

FİKRET GÜNDOĞAN
(Devamla) — Sayın
Başkan;
Tüzükte çizgi yoktur. Sizin kendi icadınızdır Tü
zükte çizgi. Çizgi çıkartıyorsunuz siz.
BAŞKAN — Rica ederim, buyurun
efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Çizgi çı
karıyorsunuz..
BAŞKAN — Rica ederim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) — Hayır
efendim, ben bu Tüzükte çizgi varlığına inanmadı
ğım değil, yazmadığı için biliyorum.
BAŞKAN — Herkese hakaret etmeye hakkınız
yok.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Siz aklı
nıza koyduğunuzu söylemeye yetkili değilsiniz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dinlemez
bu yahu, deminden beri..

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çöplük,
çöplüğün horozu bu..
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım;
iBu müdahaleleri anlamak zor değil. Bu, topyekûn bir girişim, bir siyasal girişim. Baş'kanlanda da
hil olur onlara, bilirim huylarını. Şimdi size şunu
söylüyorum:
BAŞKAN — Bakınız yine hakeret ediyorsunuz.
Başkan tarafsızdır. Beni, «Taraf turuyor» diye itham
edemezsiniz. Beyefendi çok istirham ediyorum.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(Devamla) — Sayın
Başkan, ayıp ediyorsunuz.
BAŞKAN — Genel Kurul görüyor, tarafsızlığı
ma laf edemezsiniz.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Sizin ta
rafsızlığınıza..
BAŞKAN — Celseyi kapatıyorum. Bu kadar.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (Devamla) — Kesemez
sin, mümkün değil, yapamazsınız, mümkün değil.
Benim burada konuşmaya hakkım var..
BAŞKAN — 17 Nisan 1979 Salı günü toplanmak
üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saaii : 17.00
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V. — SORULAR VE CEVAPLARI
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Karooren kö
yünü Nevşehir - Ankara asfaltım, bağlayan y<n;>.a
yapma ile camimin tamiri hakkında soru f,nerqcsı v..'
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun ya
zdı cevabı. (7/1067)
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CEVAPLARI

Cumhuriyet Senatosu Başîcanls^na
Aşağıda beyan edilen soruların Sayın Köy İşlevi
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof Dr. Rag>p Üner

C. Senatosu

B : 56

1. Nevşehir - Merkeze bağlı Karacaören köyü
Nevşehir - Ankara asfaltına 2 Km. mesafededir. Bu
2 kilometrenin asfalt yapılıp yapılmayacağı?
2. Köy Camii tamire muhtaç durumdadır. Ta
mir için ödenek verilip verilmeyeceği?
TC
10.4.1979
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
Araştırma - Planlama ve Koordinasyon
Daire Başkanlığı
Sayı: 03 • 70/290, 4036
Sn. Senatör Ragıp Üner'in yazılı sorusu Hale.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi: 20 . 3 . 1979 gün 06.212.00078-7/1067 sayılı
yazınız.
4 . 4 . 1979 gün 06.212.00078-00645 sayılı yenile
me yazınız, ve Sn. Ragıp Üner'in 8.3.1979 tarihli
başvurusu.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sn. Ragıp Üner'in
Bakanlığımıza yönelttiği sorular ile ilgili olarak Ge
nci Müdürlüklerimiz gerekli değerlendirmeleri aşağı
daki biçimde yapmışlardır :
1. Nevşehir - Merkez - Karacören köy yolu
asfa'H kaplamaya hazır olmadığından 1979 yılı kap
lama programına alınmamıştır.
Adı geçen yol bütçe olanaklarına göre önümüzde
ki yıllarda asfalt kaplama programına alınarak yaptırılacaktn'.
2. Bakanlığımızca uygulanması planlanan enteg
re proje alanlarında örgütlenmeyi özendirici ekono
mik tesis yatırımlarına öncelik verilmeküedlir. Bu ne
denle sözü edilen köyün cami onarımına ödenek ay
rılmasına olanak bulunamamıştır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımla sunarım.
Ali. Topuz
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in, Nevşehir Derinkuyu ilçesinde yapımı dur
durulan su kanalının ıslahı çın ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Deniz
Baykal'ın yazılı
cevabı.
(7/1071)
15 . 3 . 1979
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplaridırılmasına müsaadelerinizi arz ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner

12 . 4 . 1979
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Nevşehir - Derinkuyu ilçesi içinde yapımına baş'anmış olup kasabayı sel baskınından koruyacak
su kanalı inşaası durmuştur. Kendi haline terk edi
len kanal beton dökülmediği için yıkılmış toprakla
dolmuş şehirde hem gidiş gelişi güçleştirmiş, hem de
toprak tümsekleri, yolları kaplamıştır.
Bu durumun acilen ıslahı için Bakanlık ne gibi
bür tedbir düşünmektedir?
TC
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sayı: 112/052-2-7-1630

10.4.1970

Cumhuriyeth Senatosu Nevşehir
Üyesi Sn. Ragıp Üner'in yazılı
soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 26 . 3 . 1979 tarih ve 00486-06.212.00114 sa
yılı yazılan.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra
gıp Üner'in yönelttiği «Nevşehir Derinkuyu ilçeslinde yapımı durdurulan su kanalının ıslahı için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair» yazılı soru önerge
sinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Deniz Baykal
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp
Üner'in Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır
Soru :
Nevşehir - Derinkuyu ilçesi içinde yapımına baş
lanmış olup kasabayı sel baskınından koruyacak su
kanalı İnşası durmuştur. Kendi haline terk edilen
kanal beton dökülmediği için yıkılmış toprakla dol
muş şehirde hem gidiş geliiş'i güçleştirmiş hem de top
rak tümsekleri yolları kaplamıştır.
Bu durumun acilen ıslahı için Bakanlık ne gibi
bir tedbir düşünmektedir?
Cevap :
Nevşehir - Derinkuyu ilçesinin taşkından korun
ması işi 1968 yılında planlanmış, ancak iş 1977 yılın
da projelendirilerek gerçekleştiriimiştıir. Keşif bede
li 1 140 000 000 TL'sı olan bu proje, Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğümüzün
kendi olanakları ile
600 000 TL'sı harcanarak tamamlanmıştır.
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konu

tekrar Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce incele
necektir. Projenin, ilçenin tam korunmasına cevap
veremediği tespit edilirse, iş, anılan Genel Müdürlü-
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gün program ve bütçe olaniakliarına göre önümüzde
ki yıllarda ele alınacaktır.
Bilgilerimize arz ederim.
Deniz Baykal
Enerji ve T a b i Kaynaklar Bakanı
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Perşembe

Saat : 15.00

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayret
tin Erkmen ve arkadaşlarının, ekonomiyi güçlendirme
programı üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına
dair önergeleri. (8/13)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
ÎŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
X 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu :
1/631) (S. Sayısı : 907) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979)
(C. Sena tosundaki bitiş tarihi : 14 . 5 . 1979)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ; r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66)
2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan

Cumhuriyet

Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S.
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977)

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70)
4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71)
5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla
mücadele
hususunda Senato Araştırması
isteyen
önergesi.
(10/72)
6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978)
7. — Geri kalmış
larıyla belirlemek üzere
Araştırma Komisyonu
813) (Dağıtma tarihi :

bölgelerin sorunlarım ayrıntı
kurulan Cumhuriyet Senatosu
Raporu. (10/36) (S. Sayısı :
29 . 8 . 1978>

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu
Araştırma Komisyonu
Raporu.
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978)
9. — T R T hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15,
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978)
10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979)
11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69)
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979)
12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79)
13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80)

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine
dair Senato Araştırması isteyen
önergesi
(10/81)
15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82)
16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nm yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen
önergesi. (10/84)
17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl
Sanibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi.
(10/85)
18. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Münir
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato
Araştırması isteyen önergesi. (10/86)
19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlafidsnlamadiğına dair
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58)
20. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32)
21. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978
tarihli tezkeresi. (1C/37)

Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52)
24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öner'in, DlSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56)
25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (1Ö/5T)
26. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan di alamadığına dair, 4 . 10 . Î978 tarihli tezkeresi.
(10/61)
27. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair. 3 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13}
28. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin
Öztüık'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması
tsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978
tarihli tezkeresi. (10/22)
29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik
Fabrikalarında cereyan eden
olaylara dair Senato
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde
sonuçlandırılamadığına
dair, 2 .10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47)

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

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

23. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner-
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gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli
tezkeresi. (10/25,42)
32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51)
33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45)
34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978
tarihli tezkeresi. (10/46)
35. — Cumhuriyet Senatosu îçel eski Üyesi Lûtfi Bügen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair,
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64)
36. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun,
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978
tarihli tezkeresi. (10/43)
37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76)
38. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde
sonuçlandırılamadığına dair
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7)
39. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu

halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da*
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50)
40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Eroiş
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair,
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi (10/78)
41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi ÜnsaFın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair,
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73)
42. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842)
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978)
43. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesî
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341)
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978)
44. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876)
(Dağıtma tarihi: 19 , 1 . 1979)
45. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A.
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı :
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979)
46. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878)
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979)
47. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesî Refet
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 1 . 1979)
48. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında
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Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979)
49. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979)
50. — Diyarbakır Üniversitesi
Rektörlüğünün
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdülaziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı :
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979)
51. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 2 0 . 2 . 1 9 7 9
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı :
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979)
52. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in,
Dilekçe
Karma
Komisyonu
Genel
Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı ihsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7.
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1 9 7 8
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu :
4/160) (S. Sayısı: 360*a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi :
19 . 3 . 1979)
53. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975

tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 .2 . 1979
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı :
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979)
54. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu
Genel
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve
34 sayılı raporları ile Komisyon
Başkanlığının
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (G.
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 . 1979)
55. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı
Kamımın 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı :
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979)
56. — Eski içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün
Dilekçe
Karma Komisyonu
Genel Kurulunun
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altmok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı vt 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı :
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979)
57. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakam)
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek tpek'e ait kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı :
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979)

58. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı)
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Maıkbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu :
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi :
19.3.1979)
59. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979)
60. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu :
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979)
61. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve «161 sayılı Raporu ile
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979)
62. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun

12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı :
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979)
63. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs,
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülselin Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek)
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979)
64. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
sayılı Kanunun 12 ndi maddesi gereğince kararın Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979)
65. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma
Bakanı) lîhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979)
66. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma
Komisyonu Genei
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979)

67. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihlî ve 36 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S.
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : -19.3.1979)
68. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun Dileıkçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Özipök'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778*e 1 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979)
69. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
ralda görüşülmesine dair Dilökçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979)
70. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun
Dilekçe
Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın
Genel Kurulda
Görüşülmesine Dair Önergesi ve
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C.
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979)
71. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakam - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih

ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile
Komisyon Başkanlığının
1 . 3 . 1 9 7 8 ve 20 . 2 .1979
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı :
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 .1979)
72. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun
Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel
Kurulunun
22 . 7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda
görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonunun
21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu: 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 .1979)
73. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın
Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel
Kurulda
Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe
Karma
Komisyonunun,
31.5.1971
tarih ve 6,
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 2 0 . 6 . 1 9 7 4 Tarih ve 6,
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 2 1 . 2 . 1 9 7 7 Tarih ve 6
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978
ve 2 0 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 ncı Ek) (Dağıtma tarihi :
22 . 3 . 1979)
74. — Kırklareli Eski Milletvekili M, Orhan Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1,
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 ncı ek)
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979)
75. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve
M, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri.
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979)

76. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi.
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776*ya 1 nci ek)
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979)
77. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı :
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKtNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna

Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S.
Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi : 27. 3 .1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 30. 4 .1979)
2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 nci
Maddesiyle 140 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M.
Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayısı : 909)
(Dağıtma tarihi : 27.3 .1979) (C. Senatosundaki bi
tiş tarihi : 30 . 4 .1979)
3. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve ek geçici
maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/634)
(S. Sayısı : 912) (Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1979) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 16.5.1979)

