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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kemal Cantürk, H. Nail Kübalı, Safa Reisoğlu, 
Namık Kemal Şentürk ve Metin Toker'in, Anayasa
nın 72 ve 73 ncü maddeleri gereğince Cumhuriyet 
Senatosu üyeliğine seçildiklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kemal Cantürk, H. Nail 
Kübalı, Safa Reisoğlu, Namık Kemal (Şentürk ve 
Metin Toker Anayasanın 7 nci maddesi gereğince 
andîçtiler. 

Ankara Üyesi Uğur Alacakaptan, bir polis me
muruna yapılan saldın; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, TRT'nin tutumu; 
Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu

lar. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu Başkan

lığının, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kemal Cantürk, 
H. Nail Kübalı, Safa Reisoğlu, Namık Kemal Şentürk 
ve Metin Toker'in Grupla'nna katıldıklarına dair 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürleri ile 
yargı kararlarının tatbiki hakkında (10/31) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

çalışma süresinin 23 . 10 . 1977 tarihinden itibaren 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi kabul edildi. 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, 18 . 10 . 1977 tarihli 
87 nci Birleşimde İçtüzüğün 52 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının uygulanmaması nedeniyle usul hakkında 
bir demeçte bulundu. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Lüksem-
burg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında verdiği 
bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
yapılan görüşmeler tamamlandı. 

Gündemin «Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere geçim» maddesine geçildiğinde : 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı saptandığından; 

27 . 10 . 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

SORULAR 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Mardin İline bağlı bazı ilçelerin 
yol yapımına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/797) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, 11 Ekim 1977 tarihinde Cumhuriyet 

Senatosunda yaptığı gündem dışı konuşmaya dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderil
mişti'. (7/798) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, 3 Ekim 1977 tarih ve 16073 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan bir yönetmeliğe dair 
yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/799) 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Muhsin Batur, Türkiye 
uçak sanayiinin kurulması; 

Yozgat Üyesi Veli Uyar, Yozgat Yerköy ilçesin

de toprak reformu uygulanmalarının şekli; 

Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan, 
durumumuz; 

bugünkü iktisadî 

Konuîannda gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Çocuk Mahkemeleri kurulması konusunda (10/38) 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis-

I yonan çalışma süresinin 23 , 10 . 1977 tarihinden iti-
j baren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi kabuî edildi. 
| Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve arkadaşlarının 
| «Ekonomimizin bugünkü durumu» hakkında (8/4) bir 
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genel görüşme açılmasına dair önergesi kabul edildi, 
İçtüzüğün 128 nci maddesince gerekli işlemin Baş
kanlık Divanınca yapılacağı bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler ile Başkan
lık Divanında açık bulunan bir Divan Üyeliği için ya
pılan seçimler sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı saptandığından; 

1 . 11 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Tabiî Üye 

Rahmi Erdem Emartullah Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

SORULAR 

Sözlü Soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» başlıklı 
yazıya dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/86) 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal'ın, son üç yıl içinde ihraç ve ithal edilen ma
denlere dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/800) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ili Bahçe ilçesinin Kara

çalı köyü içme su ihtiyacına dair yazılı soru önergesi. 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/801) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin dağ ve ormanlarında 
bulunan yabani hayvanlara dair yazılı soru önergesi, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göndcriî-
miştir. (7/802) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ili Bahçe ilçesinin Kara
çalı köyü ilkokul binasına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/803) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Adliye mensuplarının vazife es
nasında giydikleri kıyafetlere dair yazılı soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/804) 

»>•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Emanuîlah Çelebi (Tabiî Üye), Mustafa Çelik (AfyonkarahJsar) 

BAŞKAN — 90 ncı Birleşimi açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. _ Cumhurbaşkanınca S. Ü. Muhsin Batur'un 
Türkiye Uçak Sanayiinin kurulması hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyesi Sayın Muhsin Batur, Türkiye 
Uçak Sanayii kurulması konusunda Hükümetçe izle
nen tutum hakkında gündem dışı konuşma talebinde 
bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Batur. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Say:n Başkan, sayın senatörler; 

Dün sabah bana göre çok üzücü ve Devlet yaşan-
tısı içinde çok ciddî sayılabilecek bir olay cereyan 
etti, 

Üç gün önce Türkiye Uçak Sanayii Anonim Şir
keti Sayın Genel Müdüründen bir davetiye aldım. 
Davetiyede İtalyan Aeroautica Macchi Uçak Şirketi 
ile akdedilecek olan MB 339 uçağı lisans anlaşması 
için 26 Ekim saat 10'da imza töreni yapılacağı bil
diriliyordu. Gittim, bir davetli grupu vardı; fakat 
dikkatimi çekti; ne bir hükümet sorumlusu, ne de Ge
nelkurmay Başkanlığının, Millî Savunma Bakanlığı
nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, Hava Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfının, bırakın sorumluları, 
temsilcileri bile salonda yoktu, hatta merasimi tertip
leyen TUSAŞ'ın Yönetim Kurulu üyeleri olan 3 emek
li hava generali de törende hazır bulunmuyorlardı. 

Merasim saati geldi, TUSAŞ Genel Müdürü kür
süye çıktı ve şu duyuruyu davetlilere yaptı: «Şimdi 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından telefon aldım. Sayın 
Başbakan, merasimin 29 Ekim günü aynı saatte, aym 
yerde yapılmasını arzu buyuruyorlar. Sizlerden rica 

BAŞKAN — Görüşmeler için yeterli çoğunluğu
muz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ediyorum o gün tekrar zahmet buyurun, törene teşrif 
edin» dediler ve tören bitti. 

Ben o anda çok şeyler hissettim ve üzüldüm. Bil
miyorum, olaya siz de şahit olsanız neler hissederdi
niz?... 

Değerli arkadaşlar; 
Silâhlı Kuvvetîerimizdeki hizmet dönemimizde 

üst makamlara gelip yüksek seviyeli konularla karşı 
karşıya kalıp, sorumluluk ve ileriye dönük ihtimal
ler ve bunlara bağlı planlama ve karar verme durum-
lanyle karşılaşınca, sorunları daha açık görme im
kânım buldum. Böylece yalnızca dış kaynaklara ve 
bilhassa tek kaynağa dayanılarak bir silâhlı kuvvet
ler teşkil ve idamesinin, yalnızca dış askerî yardım
lara güvenmenin, bu yardımların sonsuza dek deva
mını umut etmenin yanlışlığı bilincine vardım. 

Dışa bağlı ve ipotekli bir silâh sistemine dayanı
larak gerektiğinde bir ulusal politika izleyebilme im
kânının çok azaldığım gördüm. «Gördüm» tabirini 
kullanırken bunun yanlış anlaşılmamasını bilhassa 
rica ederim. Zira, aynı tarihlerde, bu görüşler Tür
kiye'de sivil ve asker kişi ve çevrelerde belirdi ve yer
leşti. 

Nitekim, şimdi mensubu olduğum Cumhuriyet 
Halk Partisi de değişen dünya koşullarını dikkate ala
rak ulusal diş politika ve bunu destekleyecek bir ulu
sal savunma konseptine sahip olmamız gereğini gö
rerek, bunu yıllarca evvel programına koydu. 

Ben, Hava Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra, 
kendi kuvvetimin dışa bağımlılığını bir zaman süreci 
içinde ve bir ölçüde azaltabilmek ve bu fikri bir ulu
sal istek haline getirebilmek amacıyîe, «Kendi uça-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ğım kendin yap» sloganını işleyecek ve maddî ola
nak sağlamada yardımcı olacak Hava Kuvvetlerim 
Güçlendirme Vakfım 1970 yılında kurduk. 

Ulusumuzun büyük ilgisini gören Vakfı, Meclis
lerimiz devamlı gelirlerle besleyen kanunu, 1971 yı
lında ve Türkiye'de bir uçak endüstrisi kurmayı amaç
layan Kanunu 1973 yılında kabul ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu fırsattan istifade ederek bir noktayı açıklığa 

kavuşturmak istiyorum. 
Bazı kişi ve çevrelerce vakıf kurma yolu yanlış 

bulundu. Vakıf ve iane paralarla bir uçak sanayi
nin kurulmasının mümkün olamayacağı belirtildi; san
ki böyle bir düşünce varmış gibi. 

Halbuki, Vakfın amacı, bir uçak sanayii kurul
masının mümkün ve gerekli olduğu fikrini yaymaya 
ve Devletin yükünü hafifletmeye dönüktü ve bunda 
da başarı sağladığı kanısındayım. Çünkü, girişimi 
millet destekledi ve bugün Vakfın elinde 2 600 000 000 
TL. birikti. Büyük ve umulmayan; fakat her gün 
değer gücünü Vakfın kabahati olmaksızın kaybeden 
ölü bir para. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bizim devrimizde uçak sanayii konusu bir Dev

let ve Hükümet politikası olarak yürütülüyordu. 
TUSAŞ Kanun tasarısının hazırlanması esnasında ko
nu Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlarının bizzat kendilerinin; Hava Kuv
vetleri Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkam, Dev
let Planlama Teşkilâtı Müsteşarının sürekli katıldık
ları toplantılarda ciddî olarak çeşitli yönleriyle tartı
şıldı, görüşüldü ve sonuçlandırıldı. Bu çalışmalara 
katılan değerli zevatın bir kısmı şimdi aramızda sena
tör ve milletvekili olarak bulunuyorlar ve zannederim 
sözlerimi doğrularlar. 

TUSAŞ ile ilgili Kanun böylece sevkedildi ve ka
bul edildi. Bu Kanunun kabulünün genel anlamı ise, 
Türkiye'de uçak endüstrisi kurulmasının benimsenmiş 
olmasıydı. Bu benimseniş ile konu İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının son senesine ve Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planının içine monte edildi. Çok bü
yük bir kısmı ile ekonomik, sosyal, ulaşım, eğitim vs. 
verilere dayanan ilmî bir çalışma ile sanayiin kurul
ma yerine ait değerlendirmeler ve teklifler bir kitap 
halinde hazırlanıp bastırıldı ve gizli olarak ilgili mer
cilere sunuldu, Zaman ve tip seçimine ait çalışmalar 
sonuçlanmadan ben görevden ayrıldım. Konuyu dı
şarıdan; fakat elverdiği kadar yakından bugüne ka
dar izledim. 

I Şimdi izlenimlerimi kısaca arz etmek istiyorum: 
I 1. Cephe iktidarları işbaşına geldikten sonra ko-
1 nu bir Hükümet meselesi Olmaktan uzaklaşarak, ön-
I ce Koalisyon Partileri arasında bir çekişme vesilesi 
I oldu. Birinci Cephe Hükümeti devrinde Cumhuriyetçi 
I Güven Partisi haklı olarak, kurulan Uçak Şirketinin 
I Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınarak Millî Sa-
I vunma Bakanlığına bağlanmasını önerdiyse de bu gö

rüş iltifat görmedi ve konu sonunda Hükümet içinde-
I ki M. S. P.'nin özel kontrolüne ve tekeline girdi. İl

mî ve ciddî çalışma metotlarından maalesef uzak-
I laşıldı. 

2. Zaman, yer ve tip seçimi yapılmadan TUSAŞ 
I alelacele kurularak bina, yönetim ve ücretler için mil-
I yonîarca lira boşuna sarf edildi. 

3. Kurulacak sanayiin yer seçimine ait demeç-
I îeri gazetelerden takip ediyoTuz. Yüzde 90'ı ile bilim-
I sel, yüzde 10'u ile bir siyasî konu iken bu oranların 

ters yüz edildiğini görüyoruz. Böyle bir gidişin, pro
je uygulamasının başarı derecesini azaltacağı, mali-

I yeti ise çok artıracağı gerçeklerinin dikkate alınma
dığını görüyoruz. 

I 4. Tip seçiminde, asıl kullanıcı ve ihtiyaç sahibi 
unsur olan Silâhlı Kuvvetlerin görüşünün tespit edil
mesinin önemi aşikârdır. Bugün Hava Kuvvetlerimi-

I zin muharip, eğitim ve ulaştırma uçakları temini, ye-
I nilestirihr.es! konularında âcil ihtiyaçları vardır, bu

nu biliyoruz. Bu sebeple şu tip uçağın önce imaline 
başlanması lüzumlu ve doğrudur iddiasıyle ortaya 

I çıkmıyoruz; ama yine de diyoruz ki, mümkünse ga
ye, savaş uçağı imali olmalıdır, çünkü ileri düzeyde 
bir uçağın gövdesinin imal olanağı sağlanan bir te
siste, bundan daha basit olan diğer tip uçakların ya
pılması mümkündür. İlâve olarak da diyoruz ki, tip 
seçimi yapılırken dikkat edilecek en önemli noktalar
dan biri de şudur: Seçilen uçağın yapım paketi bit
tikten sonra ufak değişimlerle bir ileri tipin yapmıı-

J na geçiîcbilmcîidir. 
5. Uçak endüstrisine başlamak bir plan ve prog

ram işidir. Ciddî bir konudur. Milyarlarla ifade edi
lecek bir konudur, önemli döviz veya dış kredi ihti-

I yacı gösterir. Bunlann sağlanmasına aut bir işaret gö
rememekteyiz. Biz bize Olsak mesele yok. Plansız, 
programsız, parasız temelleri görmeye ve bunlarla 
oyalanıp biraz gülerek diğer sıkıntılarımızı gidermeye 
alıştık; ancak bu uluslararası bur konu. tşe başladık-

j tan veya başlar göründükten sonra, çarkın değil dur
durulması, hatta yavaşlatılması dahi büyük ekono
mik kayıplara yol açacağı gibi, Türkiye'nin uluslar-

I arası platformda saygınlığını yitirmeye etken olur. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şimdi bu izlenimlerimin ışığı altında Sanayi ve 

Teknoloji Sayın Bakanından şu sorulan cevaplandır
masını rica ediyorum: 

1. Genel anlamıyle konu bir Hükümet politika
sı yörüngesinde mi yürütülmektedir, yoksa Hüküme
tin bir kanadını teşkil eden partilerinin kendi başla
rına yürüttükleri bir eylem midir?». 

2. Konu hangi tarzda yürütülüyorsa yürütülsün, 
yer seçimi ve bilhassa uçak tipinin seçiminde Genel
kurmay Başkanlığı, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, 
Ticaret Bakanlıkları ile Hava Kuvvetleri Komutan
lığı, Devlet Planlama Müsteşarlığı görüşleri ve daha 
önemlisi tasvipleri alınmış mıdır?... Tasvipleri alınma
mışsa, uçak tip ve yer seçimleri karan Hükümetçe 
mi, yoksa yalnız M. S. P. kanadınca mı verilmiş
tir?... 

3. Türkiye'de uçak endüstrisi kurmaya ve işbir
liği yapmaya dört yabancı şirket talip olmuştur. Bun
larım önerdikleri tipler ve ileri sürdükleri şartlar belli
dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve Genelkurmay 
Başkanlığına teklif edilen dört tip uçağın tercih sıra
lan sorulmuş mudur?... Sorulmuşsa, ne cevap alın
mıştır?... Alman cevaplarla seçimi yapılan uçak tipi 
uygarlılık halinde midir?... Bu sorunlara ait yazılı ve
sikalar Bakanlıkta mevcut mudur?... 

4. Seçmiş olduğunuz tipin sınırlı sayıdaki imali 
bfiince, mevcut tezgâh makine, avadanlıklarla az 
bir değişiklik ve ufak ilâvelerle yeni ve daha mütekâ
mil bir uçak tipinin yapımına geçmek olanağına sa
hip olabilecek misiniz?... Anlaşma içinde İtalyan fir
masının böyle Mr taahhüdü var mıdır?... Diğer tek
lif sahibi şirketler böyle bir taahhütte bulunmayı üst
leniyorlar mıydı?... 

5. Mevcut teklifler içinde maliyeti en düşük, tek
nolojisi en basit diye mi bu tipi seçtiniz, yoksa bu
nalım geçiren İtalyan hava sanayiini canlandırarak 
amacıyle ileri sürülen bu teklifi, ttalya ile yaptığınız 
geniş kapsamlı anlaşma ve kredinin sağlanabilmesi 
karşılığında bir taviz olarak mı kabul ettiniz?... 

6. Uçak Sanayii kurulması gibi, Türkiye'de her
kesin mutluluk duyacağı bir törene ilgililerin katılma
masını nasıî tefsir ediyorsunuz?... Böyle ciddî bir tö
renin başlayacağı saatin tehirim Hükümet etme cid
diyetiyle bağdaştırabiliyor musunuz?... Gayri ciddî ele 
alınan bîr imza töreninin 29 Ekim gibi çok mutlu ve 
önemli bir günde aynı fiyasko ile karşılaşacağı endi
şesini taşıyor musunuz?... 

Bu sorduklarımı cevaplandırmakta sıkıntı çekece
ğiniz noktalar varsa, bunun sebebi Hükümet içindeki 
uyumsuzluk, koordinasyonsuzluk, ciddiyetsizlik, tu
tarsızlık, işleri partilerin ele alma temayülleri midir, 
yoksa bimediğimiz başka sebepler mi vardır?... 

Hükümetin başı olarak Sayın Başbakandan da bir 
hususu cevaplamasını rica ediyorum: 

Bütün bu olup bitenleri kendileri biliyorlar mı?... 
Biliyorlarsa, tasvip ediyorlar mı?... 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Beni sabırla dinlediniz. Teşekkür ve saygılanmı 

sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batur. 

2. — Yozgat Üyesi Veli Uyar'm, Yozgat - Yer
köy ilçesinde toprak reformu uygulamalarının şekli
ne dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senato
su Yozgat Üyesi Sayın Veli Uyar, Yozgat - Yerköy 
ilçesinde Toprak Reformu uygulamalarının şekli açı
sından gündem dışı konuşma talebinde bulunmuşlar
dır. 

Buyurun Sayın Uyar. 
Sayın Uyar, bir diğer konuda da gündem dışı 

konuşma arzusunda bulundunuz. Ancak, içtüzüğü
müzün ilgili maddesi, «Bir konuda» dediği için bu 
konuda söz veriyorum. Diğer önergenizi, ayın bir 
gündem dışı söz istemi talebi olarak kabul ediyor ve 
bir dahaki birleşimlerde gözönünde bulundurmak 
üzere muameleye tabi tutuyorum efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

VELÎ UYAR (Devamla) — Sayın Başkan, say
gı değer senatörler; 

Yıllar yılı istirabım çektiğimiz bîr konuyu size 
kısaca arz etmek istiyorum. Bu da, Türkiye'de Ha
zine mallarına sahip çıkılmaması konusu. 

Bunun en tipik bir örneği; benim ilimin Yerköy 
ilçesine bağlı Sekili köyünde. Burada binlerce dönüm 
Hazine arazisi yıllar yılı kasabada ve şehirde oturan
lar tarafından, daha doğrusu zenginler tarafından iş
gal edilip, ekilip biçilmekte; ama o köyde yaşayan 
fakır fukara ise her zaman için hüsranla karşılaş
maktadır. 

Yerköy Mal Müdürlüğünün Hazine temsilcisi ola
rak buraya sahip çıkması lâzım gelirken, köylülerin 
müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığımızın büyük gay
retle işe el koyması ve valiye talimat vermesi sonu
cunda Mal Müdürlüğüne defaatle bu Hazine arazisi 
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hakkında yazılıyor, ama Mal Müdürü, kasabada bu
lunan birkaç tane zenginin burayı ekip biçmesi düşün
cesiyle burası Hazine arazisi değildir diye kesip atı
yor. Yine yazılıyor, yine yazılıyor; en sonunda, de
min arz ettiğim gibi, tçişleri Bakanlığımızın büyük 
ilgisi üzerine vali, defterdarı görevlendiriyor. Mahal
lin Mal Müdürü de beraber ve köy muhtarının hu
zurunda bu Hazine arazisinin, bugün için tespit edi
len 2 700 dönüm Hazine arazisinin Hazine malı oldu
ğu tespit ediliyor; ama gel gör ki, bu Hazine malı san
ki köy hükmî şahsiyetine ait bir malmış gibi köy 
muhtarlığına teslim ediliyor. Daha evvelce köyde bu
lunanlardan bu araziyi ekip biçmek için köylülerden 
de müracaatlar olduğu halde, her nasıl ise, Hazine 
temsilcimiz tarafından köyde oturanlara icara veril
miyor veyahut muhtara icara verdirilmiyor, bu ara
zi kasabada bulunan zenginlere, hatta hatta özel ida
re müdürüne zamanında kiraya verdiriliyor. Böyle 
garip bir düzen içerisinde. Nihayet Hazine arazisi ol
duğu tespit edildikten sonra, tapuyla müseccel olan 
bu arazi köy muhtarlığının işgalindeymiş gibisine 
köyden ecri misil almak suretiyle yine kasabada bu
lunan zenginlerce ekilip biçilmesine müsaade edili
yor. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına köylü
ler müracaat ediyor, iki sene evvel toprak reformu 
uygulaması bölgesi olduğu için, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı gereken etütleri yapıyor, tetki-
katları yapıyor ve buradaki Hazine arazilerinin ke
sinlikle kimse tarafından işgal edilmemesi, ancak bu
ranın Toprak - İskân Genel Müdürlüğünce kiraya 
verilebileceği ve dağıtılacağı belirtiliyor. Ama bunla
rın hiç birisi bizim Yozgat ilimizin ve Yerköy ilçe
mizin idarecileri tarafından hiç nazara alınmıyor, yi
ne - tabirimi hoş görün - imam bildiğini okuyor. 
Tüfkiye Cumhuriyetinin temsilcileri olarak bizim ve 
orada bulunan devletin memurlarının Hazine arazile
rine sahip çıkmaması devam ettikçe, (Nihayet Yer
köy'ün durumunu bir örnek olarak gösterdiğimiz gi
bi) Türkiye'nin bir çok yerlerinde de bu Hazine ara
zileri maalesef gayri menkuller eski deyimiyle şunun 
bunun elinde çar çur olmakta. Ama bir taraftan da 
toprak reformu yapıyoruz, toprak reformunda efen
dim ilk defa toprak dağıtan lider diye köprülerin 
başlarında yazılarını gelip geçtikçe görüyoruz. Ne 
uygulama var, ne de Hazine malına sahip çıkma var. 

Ben üzülerek şunu huzurunuzda belirtmek istiyo
rum ki, Maliye Bakanımız, bu kişinin bu şekilde gay
ri kanunî davranışta devam etmesi konusunda hâlâ 

direnmekte, bu kişiyi oradan almama gibi bir sakın-
| cali davranış içinde bulunmaktadır. Ne Yozgat Va

lisi kaymakam hakkında, ne kaymakam vali hakkın
da hiçbir icraî, idarî tedbirle takibatta bulunmuyor. 
Ancak, İçişleri Bakanlığımız kesin olarak talimat ver
miş bulunduğundan, sanıyorum ki, bugünler içerisin-

I de bir müfettiş gönderme işlemine tevessül edilecek-
, tir. İnşallah bundan sonra, bu konuşmalarımız da 
| dikkate alınarak Hazine arazilerine biraz daha sahip 
! çıkarlar da fakir fukara vatandaşlarımızın da istirabı 

dinmiş olur. 
Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 

; alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
3. — Erzurum Üyesi Lûtfi Doğanın, bugünkü ik

tisadî durumumuza dair gündem dışı demeci. 
j BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu 
| Erzurum Üyesi Sayın Lûtfi Doğan, «Bugünkü iklisa-
| dî durumumuzla ilgili görüşlerini bildirmek ve ilgili 

makamlar katında bazı temennilerini bildirmek» üze
re gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Doğan. 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Saym Başkan, 

muhterem senatörler; İktisatla ilgili bir düşüncemi 
szlere arz e »inek ve belki faydalı olur düşüncesiyle 
bazı temennilerimi; gerek yöneticHere, gerek siz de
ğerli arkadaşlarıma arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Değerli Senatörler; 
Yurdumuz, sayısız denecek kadar zenginlikleri bu

lunan bir ülkedir. Toprak altı ve üstündeki zengin
likleri bir başka ülke ile kıyaslanamayacak derecede 
üstündür. Buna rağmen bugün iktisadî yönden bir 
takım dar boğazlardan geçmekte olduğumuz da bir 
vakıadır. Haklı olarak hemen herkes, az veya çok, 
bu konu üzerinde zihin yormaktadır. Yetkililer, bu 
dar boğazdan kolaylıkla ve salimen geçmemizin ted
birlerini düşünmektedirler. Bu hususta aklı eren ve 
sorumlu her vatanseverin elinden gelen cehdi ve fe
ragati göstermesi millî, vatanî bir borçtur. 

Bendeniz de bu hususta bazı düşünceler ve temen
nileri, siz değerli senatör arkadaşlarıma ve Hükümeti
mize takdim etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Kanaatimce, eğer ülkemizde millet olarak sahip 
bulunduğumuz servetlerimizi, yeraltı ve yer üstü zen-
gin'iklerimizi rasyonel, prensipli bir şekilde değerlen
dirmiş olsaydık, bugün bu dar boğazdan geçme zor
luğunu duymamış olacaktık. Kabul etmemiz gere
kir ki, bunlar dünden bugüne intikal etmiş meselde-
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rimlzali*. Bendeniz, öyle ümSt ediyorum ki, eğer şimdi 
arz edeceğim tedbirler ve benzeri prensipler daha ön
celeri bütün sorumlularca göz önünde bulundurul
muş olsaydı, biç bir vakit böyle iktisadî zorluklarla 
karşılaşmayacaktık. 

Sözlerime geçmezden önce ikinci bir noktayı da 
be'irtmekie fayda görüyorum: 

Büyük bir ilim ve devlet adamı olan Şeyhülislâm 
Yahya" Efendi bir kıtasında şöyle diyor. Nesir olarak 
sizlere sunuyorum: 

«Devlet sorumlularını yersiz davranışlara mecbur 
kıîan asıl sebep; sefahat ve bir de israftır. Basiret ve 
aklı selim sahibi insanların her mezar taşı bir ibret 
çehresi ve her şeyi en güzel gösteren saf bir aynadır.» 

Sayın senatörler; 
Şimdi, bizim, millet olarak hergüçlüğü yenmeyi ba

şardığımız gibi, millet olarak bu iktisadî dar boğazı 
da kolaylıkla aşacağımıza eminim. Yeter ki, bunun 
gerektirdiği tedbirleri, 'başta bütün yetkililerimiz ol
mak üzere her birimiz almış olalım. Bendereîzin ka
naatimi göre bu tedbirlerin başında gelen ilk husus
lar şunlardır: 

İsraftan sakınmak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece ferdî işlerimizde değil, millî ekonomimizin 

Sstenilen genfş'fğe ulaşması için bütün Devlet kuru-
fc/vlsvımızm da israftan kaçınması lâzımdır. İsraf de-
ijjjtîce onun millî bünyemizi iktisadî yönden nasıl 
sarst.ığşnı bütün vatan evlâdının gönüllerine yerleştir
memizde büyük fayda vard?r. Çünkü, Devleti de mil
leti de ıstıraba, iktisadî zorluklara götüren en müestür 
sebep israftır. 

israf bir malı lüzumsuz yere sarfetmek ve malı 
sürfolmede makul ve meşru ölçüleri aşmaktır. Daha 
açık ifade ile ihtiyaca göre değil de fena bayağı bir 
maksada erişmek için çok mal sarfetmektlir. Bir malı 
lüzumundan fazla olarak ve yersiz bir tarzda harca
mak israf olduğuna göre bizim durumumuza dikkat gös
termeliyi:*;. Halbuki, bilinen güzel düsturlardan biıCsi 
şudur: «İktisada riayet eden, ihtiyacı gidermek üzere 
yaptığı her masrafı makul ölçü ile yapan kimse fa
kirlik yüzü görmez.» 

İkîisada riayet etmek, harcamalarında ölçülü dav
ranmak geçimin yarısıdır. Bu düşünceler fertler için 
de, Devlet kurumları için de son derece güzel düstur
ları! u*. O halde bizlerin bu hususlarda neler yapmış 
d u a m ı z lâzımdır. Birkaçına yüksek müsamahakarı
nıza güvenerek burada işaret etmek istiyorum. 

1. — Biz millet olarak bu iktisadi dar boğazı ko
laylıkla geçmemiz, yatımlarımızı ve sınaî kalkınma
mız» gereği gibi yapabilmemiz için, hepimüz israftan 
kaçınmalıyız, İktisada riayet etmeliyiz. 

Devle* dairelerinde de israftan kaçınılmalı ve is
raftan uzak kalmabilmek içlin Hükümetimizce- gerek
li tedbirler alınmış olmalıdır. 

Bizler de yönetici kadrolarımıza elimizden geldiği 
kadar yardımcı olmalıyız. 

2. — Kendi ülkemizde İstihsal olunan mamuller 
ile iktifa etmeli, zarurî ve hayatî önem taşımadıkça 
dış ülkelerden hiç bir şey ithaline tevessül etmemeli
yiz. Diğer bir tabir ile, ber hususta iktisada riâyet et
meli, lüks ve israftan bütün vatan evlâtlarının sak:n-
masına yardımcı olmalıyız. 

İhtiyaçlı olanlara da insanlık elimizi ve yardun-
larimızı ulaştırnıalıyız. 

3. — İçki ve süs eşyalarının ithal edildiği duyul
maktadır. Bunlar doğru ise Hükümet bu gibi şeylere 
kesin olarak mani olmak, imkân vermemelidir. 

4. — Lüzumsuz lüks eşyanın yurda girdiği, kaçak 
eşyanın getirildiği söyleniimektedir. Yurt dışına gi
dip gelen veya yurt dışında bulunup da yurda giren 
vatandaşlarımıza bunlardan sakınılması telkin edilme
li ve vatan evlâdının hepsi bundan sakınmalıdır. 

Bu arada siz değerli senatörlere şu ciheti arz et
mekte fayda görüyorum. Hac farizesinin yaklaşmış 
olması münasebetiyle hatırlanmakta fayda görüyo
rum. Bendeniz zaman zaman da gerek yaptığım 
derslerde, gerek resmî olarak tfa ettiğim vazifelerde, 
bütün vatandaşlarıma yeri geldiği zaman hatıriataıı-
şımdır, hacca giden vatandaşlarımıza elbette her tür
lü kolaylığın gösteriEmesi lâzımdır. Hattâ bazı döviz 
sıkıntılarının olduğu söyleniyor; İnşallah, ümit edi
yorum ki, yetkili makamlar bunu en kısa zamanda 
aşmış olacaklar, herkese kolaylık göstereceklerdir. 
Çünkü, bir ibadetin yerine getirilmesine yardımcı 
olmak yönetici kadronun başta gelen vaZiffelerinden-
dir, kanunî de bir zorunluluktur, 

Hacca giden kardeşlerimize şunu haürlatmışun-
dır; gittikleri yerlerden, farzı ifa ettikten sonra o 
mukaddes beldelerden ahp gelecekleri sadece zem
zem, hurma ve bir de misvaktır. Bunların dışında 
kalan ne gîbi ihtiyaçları olursa, hediyelik veya başka 
neyi almak isterlerse yurdumuzda ima! edSIen, yur
dumuzda mamul ve mevcut eşyadan aanalıdırîar. 
Çünkü, bunların dışında yurdumuzda her şeyin en 
güzeli imal edilmektedir. 

— 466 — 
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5. — Bilhassa faizle çalışan müesseselerde iktisa
da riayet edilmediği, lüks ve israfa gidildiği çok defa 
göze çarpmaktadır. Binaenaleyh, bu müesseselerin 
de diğer devlet kuruluşları gibi iktisada riayet etme
leri, israftan sakınmaları temin edilmelidir. 

Meselâ, belki sîzlere de intikâl etmiştir, bendeniz 
bir davetiye aldım, Ziraat Bankası Medisimizde bir 
şube açıyor, tabiîki bunun için çok memnun oldum, 
bir İhtiyaca cevap veriyor, buna müteşekkiriz. Bu
numa birlikte şunu da ifade ediyor; işte saat 19.00 
ile 21.00 oırasında verHecek kokteyl partiye teşrifleri
niz, filan flanla birlikte... 

Değerli arkadaşlarını, 
Burada çay verlüebiîir, pasta verilebilir, bunların 

hepsi gayet güzel, gayet makul, gayet meşru şeyler
dir; ama acaba bu kokteyl partiler nereden, hangi 
şeyden alınıyor, bunlara da dikkat edilmeli. Kanaa
timce faydalı yerlere paralar sarf edilmelidir. Söy
lenebilir ki, bir okulumuza laboratuvar, ihtiyacı ne 
ise onları karşılamak bir kokteyl parti vermekten son 
derece daha memlekete Millete daha faydalıdır ve 
sayın senatörlerimizde, milîetvekillerimizde kanaa
timce bunu daha makul görürler. 

Bir başka ciheti de yetkililere hatırlatmak isti
yorum: İstanbul'a gittiğimizde görmıüşsünüzdür, çe
şitli ycrkrde genç genç çocuklar kaçak sigara satmak-
tedırîar. Bazı yetkililerin ifade ettiğine göre yur
dumuza giren bir yıldaki kaçak sigaranın miktarı bir 
milyar dolara yaklaşni3ktadır.ı Bunun doğruluğu 
h ı k ı n d a bir •biîgTan yok; ama değiüki bir mlilyar do
lar, bir milyon dolar dahi olsa, bu bizim için bir 
hiçtir, memleketimiz içlin maddî bakımdan büyük bir 
zarardır. Yurdumuzda tütünün en güzeli istihsal 
edilsin ve biz başka memleketlerden memleketamize 
sigara ithaline göz yumakm, bu nıemîeketitmiz için 
yazıktır. 

O halde, nasıl kaçak eşyadan, kaçak Sigaradan 
sakınılması memleketimiz için bir tasarruf oluyor, 
lüksten de kaçınılması ibir zarurettir. Ne güzel bir 
sözdür, ne güzel yerinde söylenîhnliş daha doğrusu 
Kuran-ı Kerim'de de geçer hepinizin bildiği, AÎS'ahü-
teâla buyurur ki; «Yiyiniz, içiniz, fakat asla israf et
meyiniz.» Bu en güzel bir düsturdur. 

Son olarak değerli senatör arkadaşlarım; bir uz
man, bir doktorumuzun bir sözünü de bu konuda 
s'zîare arz ederek sözlerimi 'bitirmek İstiyorum: 

Vaktiyle Devlet Planlama Teşkilâtında çalışmış, 
bu çatının altında da bulunarak yasama görevi de 
ifa etmiş mütehassıs bir doktorumuz şunu diyor; 

| yurdumuzda istihsal olunan üzüm, incir, fındık gibi 
I gıda maddelerim Devletimiz üreticiye bir sübvansi

yon temin ederek yuıtf umuzdaki vatandaşlarımıza gı
da maddesi olarak sunmalıdır ve bunları sureti ka-

I tiyede ihraç maddesi olarak kullanımamahdır. 
I Sebebini sorduğum zaman şunu diyor: «Gıdasız 

kalan vatandaşlarımız haliyle hastalanmaktadırlar. 
I Halbuki bol gıda almış olsalar (ki, bunlar en güzel 

gıda maddeîerindendir) hastalık nispeti de azalacak-
I tır. Binaenaleyh, bunları dışarıya ithal edip de bi-

lâhara tedavi için yurt dışından ilâç ithaline İhtiyaç 
S duymanın manası yoktur.» 

I Düşünüldüğü zaman demek ki, her cihetten ta-
I sarraf etmek ve israftan sakınmakta hem ferdî haya

tımız için, hem de Devlet ve Milletimiz için büyük 
I kazançlar vardır. Çünkü, iktisada riayet etmek ge-
I çimin yansıdır. Binaenaleyh, bizler de Devletimize 
I yardımcı olmalı, Milletimizin her ferdinin gönlüne 

israftan sakınma duygusunu yerleştirmeye çahşmak-
yiZı 

Eminim ki, değerli senatör arkadaşlarım ve bu 
memleketin aklı eren bütün fertleri bu hususta mıil-

I letimizin her evlâdına en güzel örnek olacaktır. 
I Hepinizi saygılarımla sefâmlannı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 

4. — Çocuk mahkemeleri kurulması konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin 2 ay uzatılmasına dair tez
keresi. (3/1136, 10/38) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemimizin sunuş
lar kısmına geçiyoruz. 

Bir Araştırma Komisyonu tezkeresi vardır, oku
nup oylanacaktır: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkındaki Araş

tırma Komisyonumuzun çalışma süresi 23.10.1977 
tarihinde sona ermektedir. 

Araştırmanın sıhhatti olarak neticelemiirilmesi 
için 23.10.1977 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 2 ay daha süre verOmesimi arz ederim. 

İ Atıf Benderlioğlu 
Komisyon Başkam 

BAŞKAN — Çocuk Mahkemeleri Kurulması 
Hakkında Kurulan Araştırma Komisyonunun çalış
ıma süresinin 23 Ekim 1977 tarihinden itibaren 2 ay 

| süre ile uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
\ Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

467 — 
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5. — Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve arkadaş
larının ekonomimizin bugünkü durumu hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri. (8/4) 

BAŞKAN — Sasyın üyeler 
Bir genel görüşme önergesi yandır. Önerge uzun

dur, Divan Üyesi arkadaşımızın oturduğu yerden 
okuması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
er..: Kabul etmeyenler.» Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Sentosu Başkanlığına 
Genel Görüşme Önergesi 
1. Ekonomimizin bugünkü durumu : 
İçeride ve dışarıda olağanüstü sorunlarla karşı 

karşıya bulunan ülkemiz, ekonomik alanda bugün 
Cumhuriyet döneminin en karanlık günlerini yaşa
makladır. 

İhtikârla karaborsanın, yoklarla zamların ve vur
guma soygunun egemen olduğu bu karanlık ortama 
ekonomimiz, her türlü sorumluluk duygusundan, 
ciddiyetten ve sağduyudan yoksun maceracı Birin
ci Cephe Hükümetinin hesapsız, savurgan ve sakat 
politikaları ve uygulamaları iîe getirilmiştir. 

Birincisinin uzantısı olan İkinci Cephe Hüküme
ti ise ekonomiyi bu çıkmazdan kurtarmak savıyla 
hazırlayarak uygulamaya koyduğu «Ekonomik ted
birler paketi» ile durumu daha da ağırlaştırnuştrr. 

Böylece, Cephe hükümetlerinin partizan ve be
ceriksiz ellerinde iki buçuk yılidır tüm iç ve dış ola
nakları iktidar ve oy çıkarları uğrunda bitirilip tü
ketilen ekonomimiz, onarılması güç bir biçimde, 
tahrip edilirken, tedbirler paketinden sonra büsbü
tün ağırlaşan koşullar içinde ezilen halkımız da iş
sizlik, yokluk ve yoksulluğu en acı biçimiyle yaşa
maktadır. 

Eldeki tüm ekonomik göstergeler içinde bulun
duğumuz bu bunalımın hızla ulusal bir yıkım hali
ne dönüşme yolunda olduğunu ortaya koymakta
dır. Gerçekten, bir mirasyedi savurganlığı içinde 
iç ve dış tüm kaynakların tüketilmesi nedeniyle ya-
tsrımlar hemen hemen durmuştur. Üretimde geri
lemeler gözlenmektedir. İşsizlik bugüne değin gö
rülmemiş boyutlara ulaşmış ve toplumsal gerilim 
patlama noktasına varmıştır. İhracatımız gerilemek
te ve ithalâtımız tam bir başıboşluk içinde olağan
üstü bir hızla artmaktadır. Dış ticaret açığımız re
kor düzeye ulaşırken, öteki döviz gelirlerimiz azal
maya ve giderlerimiz ise artmaya devam ettiğinden, 
kısa vadeli borçlanmalarla ayakta durmaya çalışan 
Merkez Bankamız taahhütlerini yerine getiremez 
duruma düşmüştür. Bu durum, yalnız ekonomik alan-
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daki güçlükleri her gün biraz daha ağırlaştırmak
la kalmamakta, aynı zamanda Devletimizin dünya
daki saygınlığını da onanlmaz biçimde zedelemek
tedir. 

Giderek yoğunlaşmakta olan bunalsm bir yan
dan ekonomimizi karanlık yarınlara doğru sürük
lerken, öte yandan da yokluk, pahalılık ve karabor
sa halinde köyde ve kentte günlük yaşantının bir par
çası haline gelmiştir. İnsan sağlığı için zorunlu ilâç
larla başlayan yoklar listesi tuz, yağ, /şeker ve tüp-
gaz gibi halkımızın günlük gereksinme maddele
riyle giderek kabarmaktadır. Üretim girdilerinden 
bir çoğu bulunamaz olmuştur. Traktör, lâstik akü-
mülâtör ve yedek parça piyasada resmi fiyatlarının 
çok üstündeki fiyatlarla satılmakta, yapılan son zam
lara karşın demir ve çimentoda da ba durum sür
mektedir. 

İkinci Cephe Hükümetinin kurulmasından he
men sonra tekel maddeleriyle başlayan zam uygu
lamaları ve bunların doğurduğu zincirleme zamlar
la hayat pahalılığı geniş halk yığınları için çekil
mez hale gelmiştir. 

Öte yandan Cephe Hükümetinin ilgisizliği yü
zünden başdöndörücü bir hızla artan kiralar, konut 
sorununu, gecekondu ile çözümü de aşan bir boyuta 
taşmaktadır. 

Kısaca Hükümet ortaklarının «Büyük Türkiye» 
ve «Lider üJke» gibi halkımızı oyalamaya ve dikka
tini saptırmaya dönük sloganları artık geçerliliğini 
tümüyle yitirmiş ve bugün yokluğun, pahalılığın, iş
sizliğin ve karaborsanın giderek egemen olduğu bir 
Türkiye gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. 

II. Ekonomimiz bu duruma nasıl geldi? 
Her şeyden önce burada şunu belirtmek gerekir 

ki, içe ve dışa dönük yönleriyle derin bir kaygı kay
nağı olan bu duruma ekonomimiz kendiliğinden ve 
birden bire gelmiş değüdir. Karşı karşıya bulunduğu
muz çıkmaz, halka ve gerçeklere sırt çevirmiş ve Hü
kümetten çok çıkar ortaklığına benzeyen cephenin 
çok başlı yapısının ve tüm poîitika ve uygulamaları
na egemen olan sakat anlayışının ürünüdür. 

Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak
tan ve kendilerinin ve yandaşlarının çıkarlarım en 
çoğa çıkarmaktan başka amaçları olmayan Cephe 
ortakları, «Gününü gün etme» ve «Hükümet bozul
masın da ne olursa olsun» kaygısı içinde, her alanda 
olduğu gibi ekonomik alanda da temel politika ola
rak sorun erteleme yönetimini seçmişler ve ekonomi
mizin yapısından ileri gelen sorunlan bir yana bı-
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raktıkHarı gibi, ortaya çıkaa yeni sorunları da gör
mezlikten gelerek, ekonomimizi büyük bir hızla tah
rip eta:.şîer ve bugünkü durumuna getirmişlerdir. 

Bu anlayış içinde, toplum yararını her şeyin üs
tünde tutan ve ciddî ve dürüst bir uygulamayı ge
rektiren planlı ve programlı kalkınma ilkesini red
deden Cephe hükümetleri, gelir dağılımım giderek 
dar ve değişmez geürüi geniş halk yığınları al'ejhine 
d^ha da bozan ve ekonomimizin iç ve dîş dengesini 
onarılması güç bir biçimde alt - üst eden enflâsyonu 
bir kalkınma yöntemi olarak seçmişler ve böylece 
yandaşlarını da halk sırtından zengin etme yoluna 
gitmişlerdir. 

Cc^he ortaklarının «Milliyetçilik» adı altında hal
kın zararına olarak sürdürdükleri bu politikalar so
nucunda ekonomimizin bugüne değin görülmemiş 
bu bunalıma adım adım nasıl sürüklendiğini, para 
- kredi, ödemeler dengesi kamu maliyesi ve dış borç-
laiiBiıza ilişkin göstergeler açıkça ortaya koymak
tadır. 

Gayri safi millî hâsıla artış hızı plan hedefinin 
gerisinde kaîJığı ve özellikle sınai üretimde yer yer 
gerilemeler oîduğu halde, son üç yıl içinde para ar
zı 89 milyar liradan, Mart 1975'den 7 Ekim 1977'ye 
kadarki dönemde 191 milyar liraya yükselmiştir. 

Aynı dönemde tedavüldeki banknot miktarı 32 
milyar liradan 76,7 milyar liraya çıkarak yüzde 139 
.oranında artırılmış, Merkez Bankası kredileri ise yüz
de 205 oranında artarak 54 milyar liradan 165 mil
yar liraya yükselmiştir. 

Cephe Hükümetinin uyguladığı bu hesapsız pa
ra politikası sonucunda dünya ekonomisinin iyileş
meye başladığı ve sınaileşmiş ülkelerle gelişme yo
lundaki birçok ülkede enflâsyonun denetim altına 
alındığı ve fiyat artışlarının yavaşladığı bir sırada 
h:z!ı bir enflâsyon tüm olumsuz etkileriyle her alan
da ekonomimize egemen olmuştur. 

Cephe hükümetleri döneminde genişletilen ver
gi iadesi uygulamalarına ve ayarlama adı altında 
yapıran bir dizi devalüasyona karşın, ihracat prog
ram hedeflerinin altında kalırken, ithalât sürekli 
olarak artmış ve dış ticaret açıkları rekor düzeylere 
ulaşmıştır. Netekim 1977 yılı için 2,5 milyar dolar ola
rak programlanan ihracatımızın 1 milyar 600 milyon 
dolar dolayında gerçekleşeceği kesinleşmiş gibidir. 
hk dokuz ayda 1 milyar 191 milyon dolarlık ihra
cata karşılık 8 ayda 4 milyar 22 milyon dolarlık it
halât yapılnuştn'. Bu gidişle yıl sonunda dış ticaret 

açığımızın 4 milyar doları aşarak bu alamla yeni bir 
rekora ulaşacağı şimdiden anlaşılmaktadır. 

Giderek artan dış ticaret açıkları başlangıçla el
deki rezervlerle karşılanmış ve büyük bir savurgan
lıkla bu rezervler tüketildikten sonrada, koşullan 
bakımından olduğu kadar kullanılışı bakımından 
da, tutarsız ve yanlış borçlanma politikası izlendi
ğinden, 30 . 9 . 1975 tarihimde 2,9 milyar dolar olan 
dövizle ödenecek dış borçlar, şimdi 8 milyar dola
ra yükselmiştir. 

Bu miktara Merkez Bankasının 650 müyon dola
rı bulan banker kredileriyle 1 milyar 960 milyon do
larlık DÇM borçlarını da eklemek gerekir. Büyük 
güçlüklerle sağlanabilen bu olanaklara karşın, Mer
kez Bankasında bekleyen transferlerin 2 milyar do
ları aştığı ve bu arada zaman zaman bankanın en 
zorun'u devlet ödemelerini bile yerine getirmekte 
sıkıntı çektiği bilinmektedir. Acı olan gerçek şudur 
ki, bu yüzden uluslararası alanda saygınlığımız bü
yük ölçüde zedelenmiş olduğundan dünya koşulları
nın çok elverişli olduğu şu şurada ülkemiz için şimdi 
borç bulmak da başlı başına bir sorun olmuştur. 

Dış ödemeler alanında oSduğu gibi kamu maliyesi 
alanında da ülkemiz bir çıkmaz içindedir. Politik 
amsçlaria iş yapmaktan çok iş yapıyor gözükmeyi 
yeğleyen Cephe Hükümeti plan ve programlarda yer 
c'mayan projesiz, finansmanı sağlanmamış, seçimlik 
y&hriımların temelleri atılırken, önceden başlamış bir
çok yatırım yürütülmemiş ve her alanda olduğu gibi 
bu a anda da savurganlık ve başıboşluk alıp yürü
müştür. 

Bu yüzden devlet dışarıda olduğu kadar içerde 
de ödemelerini zamanında yapamaz duruma düşmüş, 
ayrıca, kamu gelirlerinin sağlıklı kaynaklardan kar
şılanması ve vergi yükünün hakça dağıtılması yolun
da da hiçbir girişimde bulunulmamıştır. 

Öte yandan, Devletin cephe ortakları arasında 
parsellenmesi yürütülürken, Kamu İktisadî Teşeb
büsleri de yeteneksiz yöneticiler elinde amaçların
dan saptırılmış ve bunlar kaynak yaratmak, kalkın-

katkıda bulunmak şöyle dursun, ekonomiye 
yük olan kuruluşlar haline getirilmişlerdir. 

Cephe Hükümetinin anaçizgiieriyfe açıklanan bu 
tutum ve davranışının ekonomimizi bir çıkmaza gö
türeceği belliydi. Ne yazık ki, Parlamento içinde ve 
Parlamento dışında iyi niyetle yapılan tüm uyarılar 
ilgililerce dikkate alınmamış ve bu kaygı verici gi
dişi ve birlikte gidereceği sonuçları vurgulayarak ön
lem alınmasını isteyen herkes, Cephe Hükümeti ve 
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onun sözcüüeri tarafından «Felâket teEaOığı» ile ka-
rcîaîiiîîiş ve böylece ekonomimiz göz göre göre bu
gün içinde bulunduğu uçurumun eşiğine sürüklen
miştir. 

Birincisinin her alanda devamı olan İkinci Cep
he Hükümeti şimdi bu felâketi kabullenmiş gözük
mekte ve Hükümetin başı, bu nedenle sevimsiz bir
takım tedbirler almak zorunda kakhklarını itiraf et
mektedir. Ne var ki, bugün sorunlar çözülmesi da
ha güç bir noktaya ulaştığı halde, Hükümet bunları 
çözümleyecek yapıya ve güce sahip olmadığı gibi, bu 
amaçla uygulamaya koyduğu tedbirler paketi de 
yeterli olmaktan çok uzaktır. 

III. Tedbirler Paketinde ne var? 
Ekonomimizi istikrara kavuşturmak ve ona can

lılık kazandırmak iddiasıyla Hükümetin uygulama
ya koyduğu «Tedbirler Paketi» aslında bir dizi zam 
ile devalüasyondan oluşmaktadır ve hazırlanmış uy
gulamaya konuş biçimiyle bu tür kararlarda aranan 
uyum ve ciddiyetten yoksun olduğu gibi içeriği ba
kımından da halkın aleyhinedir. 

Ciddiyetten uzaktır; çünkü, hazırladığı günlerce 
önceden duyurularak karalborsacılara ve vurguncu
lara, halkın ve Devletin sırtından haksız kazançlar 
sağlama fırsatı verilmiştir. Cumhuriyet tarihinin hiç
bir döneminde benzeri görülmeyen bu uygulama Cep
he Hükümetinin kimden yana olduğunu yansıtacak 
niteliktedir. 

Söz konusu paket halika karşıdır. Çünkü, paket
ten şimuiye kadar halk için yalnız zam çıkmış ve böy
lece pahalılıktan ezilen halk yığınları için günlük ya
şam büsbütün dayanılmaz bir yük haline gelmiştir. 

Gerçekten, kamunun ürettiği mal ve hizmetlere 
yapılan zamlardan sonra doğan zincirleme fiyat artış
larının da eklenmesiyle son. iki yıldır artmakta olan 
hayat pahalılığı şimdi doruğuna ulaşmıştır. Bu ko
şullar altında işçi, memur, çiftçi ve emekli dul ve 
yetimlerden oluşan dar ve değişmez gelirli geniş halk 
yığınları günlük yaşam savaşında daha şimdiden ye
nik düşmüş gözükmektedirler. 

Gelir dağılımım ve vergi yükünü düzeltmek yö
nünde köklü bir düzenlemeye gidilmedikçe, son gün
lerde sözü edilen ve nasıl gerçekleştirileceğini henüz 
Hükümetin de bilmediği palyatif önlemlerle ve Hü
kümetin uyguladığı politikalar sonucunda artan fi
yattan kontrol etmek sorumluluğunu belediyelere ak
tarmak gibi oyunlarla sosyal patlamalara yol açabi
lecek bu sorunun çözümlenemeyeceği açıktır. 

[ Bunun yanında tedbirler paketi ekonomimizin bu
gün içinde bulunduğu bunalımın zorunlu kıldığı, ih
racatın artınlmasi, ithalâtın bir düzene sokulması, 
kamu kesimindeki savurganlığın önlenmesi, tasarruf-
lann artınlmasi, dış ekonomik ilişkiler ve özellikle 
Ortak Pazarla ilişkilerimizin yeniden düzenlenmesi, 
yeni dış kaynaklar bulunması, Kamu İktisadî Teşeb
büslerine bir çeki düzen verilmesi ve plan doğrultu
sundan ve uzun dönemli kalkınma aınaçlanndan sap-

I tınhnış olan kaynak tahsisi politikasının düzeltilmesi 
I gibi konularda anlamlı ve etkili hiç bir önlem içe-
I rememektedir. 

I İhracatı artırmak için «Akla hayale gelmeyen ted-
I birlerden» söz edilmiş ise de, zam paketinden çıkan 
I ve Hükümet tarafından mı, yoksa Maliye Bakam ta-
I rafından mı yapıldığı tartışma konusu olan yüzde 
I 10 oranındaki devalüasyonun dışında şimdiye kadar 
I bu alanda da ciddî herhangi bir önlem uygulamaya 
I konulamamıştır. Cephe Hükümetleri döneminde 
I «ayarlama» adı altında daha önce yapılmış olan 16 
I mini devalüasyondan sonra bu kez yapılan devalüas-
I yonun ise bu ortam içinde ne derece yararlı olduğu 
I bilinmemektedir. Bilinen bir şey varsa, o da, içeride 
I ve dışanda yeni devalüasyon bekleyişlerinin sürdüğü-
I dür. 
I Bütün bunlar, bir bakıma tüm yönleri henüz be-
I lirlenmemiş olan «Tedbirler paketinin, ekonomimizin 
I cephe iktidarı döneminde büsbütün çarpıldaşan ya-
I pisim sağlığa kavuşturmak amacıyla hazırlanmış cid-, 
I dî bir programdan çok, iktidarın! sürdürmek yoîun-
I da Hükümetin başlıca engel olarak gördüğü döviz 
I darboğazını aşmak üzere hazırlanmış bir bölük dağı-
I nık önlemlerden ibaret olduğunu göstermektedir. 

IV. Sonuç : 
I Bilindiği gibi Sayın Demire! 1975 yılında cephe 
I modeli ilk hükümeti kurduğu zaman Yüce Meclislere 
I sunduğu programda Hükümetin ekonomi ve maliye 
I politikasını «yokluk, işsizlik ve fukaralıkla mücadele» 
I olarak tanımlamış ve bu çerçeve içinde enflasyonla 
t etkili bir şekilde mücadele edilerek istikrarın sağla-
I nacağından, dış ödemeler dengesindeki bozukluğun 
I düzeltileceğinden, kamu harcamaianndaki israfın ön-
I Ieneceğinden ve vergi adaletinin gerçeldeştirileceğin-
I den söz etmişti. Aradan geçen iki buçuk yd içinde 
I bu vaadlerden hiç biri gerçekleşmemiş, tam tersine 
I enflasyon hızlanarak hayat pahalılığı dayanılmaz bir 
I düzeye çıkarken, işsizlik de görülmemiş boyutlara 
I ulaşmış ve ekonomimizin iç ve dış dengesi kolayca 
I onardamayacak bir biçimde bozulmuştur. 
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Ciddiyetten uzak, savruk ve sorumsuz tutumuyla 
ekonomimizi içinde bulunduğu bunalıma sürekleyen 
Birinci Cephe Hükümeti ile yapı ve anlayış bakımın
dan fafklı olmayan İkinci Cephe Hükümetinden, eko
nomimizi halktan yana bir yaklaşımda bu durumdan 
kurtarmasını ve esenliğe kavuşturmasını beklemek 
yersizdir. «Ekonomik Tedbirler Paketi» adıyla kamu
oyuna sunulan ve uygulamaya konulan kararlar, 
Cephe Hükümetinin iktidarını sürdürebilmek için tek 
koşul saydığı döviz derdine çare bulabilmek asmacıy-
le borç verecek çevreleri memnun etmek üzere hazır
lanmış ve vurguncu için fırsat, halk için zam ve dış 
çevreler için de ödün paketidir. Böylece Cephe Hü-
blM yaparken, haMumızı da karaborsacıların ve vur-
kümeii, ekonominin yönetiminde yabancıları söz sa-
guncuîanıs insafına terketmiş bulunmaktadır. 

Yakın geçmişte ülkemizde ve başka ülkelerde 
buna benzer durumlarda sosyal patlamaların nelere 
vardığını gösteren acı örnekler vardır. Halkımız bu
güne kadar böyle bir tepki göstermemiş ise bunu, 
olumsuz etkileri şimdiden görülmeye başlanan bu 
önlemleri anlayışla karşıladığı yolunda anlamak ve 
yorumlamak ileride onarılması güç sonuçlar doğura
cak büyük bir siyasa! yanılgı olur. 

Bu nedenle ekonomimizin bugünü ve yarını açı
sından olduğu kadar toplumsal ve siyasal ballımdan 
da olağanüstü önem taşıyan son zamlar ve devalüas
yona ilişkin Hükümet siyaset ve icraatı hakkında 
Cumhuriyet Senatosunda İçtüzüğün 127, 128 ve 129 
ncu maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını 
öneriyoruz ve hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm sayın 
üyeleri bu önerimizi desteklemeye çağırıyoruz. 

25 . 10 . 1977 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztüık 

Malatya Senatörü 
Süleyman Efe 

Gaziantep Senatörü 
Selâhattin Çoiakoğlu 

Manisa Senatörü 
Fahri Dayı 

Çanakkale Üyesi 
İmadetim Elmas 

Urfa Senatörü 
Abdülgani Demîrkol 

Kayseri Senatörü 
Ziya Müezzinoğhı 

Uşak Senatörü 
Ahmet Tahtakıhç 

Konya Senatörü 
Muıkbil Abay 

Konya Senatörü 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Eskişehir Senatörü 
Hikmet Savaş 

Muğla Üyesi 
Fevzi Özer 

Trabzon Senatörü 
Hasan Güven 

İstanbul Senatörü 
Besim Üstünel 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 127 nci 
maddesi gereğince verilmiş olan Genel Görüşme öner
gesiyle ilgili olarak İçtüzüğümüzün 128 nci maddesi 
uygulanacaktır. 

Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğhı. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Ekonomimizin bugünkü durumu ve Ülkemizin bu 

alanda karşı karşıya bulunduğu sorunlar hakkında 
bir genel görüşme açılmasını sağlamak üzere Yüce 
Senatoya 14 arkadaşımla birlikte sunmuş olduğum 
önerge hakkında kısaca açıklamalarda bulunmak ve 
bazı noktalan vurgulamak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizin, ertelenen iç ve dış sorunlar nedeniyle 

gittikçe yoğunlaşan bir bunalıma itildiği şu sırada ge
nel kaygı konusu olan konular arasında ekonomik 
ve sosyal sorunlar da yer almaktadır. 

«Türk ekonomisi nereye gidiyor?..» Bu, üretici, 
tüketici ve emekçi olarak tüm halkımızın üzerinde 
durduğu başlıca konulardan biridir. İşçi, memur, es
naf, sokaktaki adam bunu soruyor, köy kahvesinde 
bu tartışılıyor, televizyonda açık oturumlar düzenle
niyor, iç ve dış basın aylardan beri bundan söz edi
yor, yabancı bankerler ve heyetler gelip gidiyor, de
meçler veriyor ve reçeteler sunuyorlar. Konunun ele 
alınmadığı bir yer varsa, o da Parlamentomuzdur. 

Nedeni belli. Çünkü Parlamentomuz, daha doğ
rusu Parlamentomuzun hükümeti denetleme bakımın
dan daha etkili kanadı olan Millet Meclisi, ekonomi
mizi bu duruma düşüren Hükümeti oluşturan parti
lerin bilinen tutumları nedeniyle, aylardan beri çalış
malarına başlayamamışiır. 

Demokratik rejimle yönetilen ülkelerde buna ben
zer bir başka örnek göstermek olanak dışıdır. Biz 
önergemizde, biraz geç de olsa, işte bu önemli konu
yu Yüce Senatonun önüne getirmiş bulunuyoruz. 
Amacımız, bugün içinde bulunduğumuz çıkmazın bo
yutlarını, nedenlerini ve bunun sorumlularını ortaya 
koymak suretiyle Cumhuriyet tarihinin en karanlık 
günlerini yaşadığımız bir sırada, halkımızın sahipsiz 
kalmadığını ve onun tek temsilcisi olan Parlamento
muzun ayakta oludğunu göstermek ve aynı zamanda 
ulusal bir yıkıma dönüşebilecek olan bu gidişe «Dur» 
denilmesini sağlamaktır. 
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Değerli arkadaşlarımız; 
Ülkemiz, ekonomik alanda gerçekten Cumhuriyet 

Döneminin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Bir 
mirasyedi savurganlığı içerisinde iç ve dış kaynakla
rın tükeiiîmesi nedeniyle yatırımlar hemen hemen 
durmuştur. 

Üretimde gerilemeler gözlenmektedir. 
İşsizlik bugüne değin görülmemiş boyutlara ulaş

mış ve toplumsal gerilim patlama noktasına varmış
tır, 

Dış ticaretimiz tıkanıklık içindedir. İhracatımız ge
rilerken, ithalatımız hızla arttığından,, dış ticaret açık
ları her yıl rekor seviyelere varmaktadır. 

Döviz rezervlerimizin eritilmesinden sonra, öde
meleri borçlanma suretiyle karşılama yoluna gitmiş 
o-an Merkez Bankamız, g'derek bu olanağı da kay
bettiğinden, Türkiye, dış dünyada en zorunlu ödeme
lerini dahi zamanında yapamayan bir ülke durumu
na düşmüştür ve bu yüzden Devlet olarak saygınlı
ğımız zedelenmeye başlamıştır. 

Böylece ekonomimiz, geleceği belli olmayan, da
ha doğrusu tehlikeli olduğu şimdiden görülen bir doğ
rultuya itilirken, halkımız da her zaman olduğundan 
daha güç koşullarla savaşım durumunda kalmış bu
lunmaktadır. 

Türkiye bîr yoklar ülkesi haline gelmiştir, En zo
runlu ihtiyaç maddelerinden çoğu, hiç olmazsa Tür
kiye'nin bir bölümünde zaman zaman bulunamamak
tadır. 

İnsan sağlığı bakımından zorunlu olan ilâçlarla 
başlayan yoklar listesi her gün kabarmaktadır ve son 
zrmankırda bazı tesislerin gerekli hammadde ve ye
dek parçayı sağlayamaması nedeniyle piyasada orta
ya çıkan mal kıtlığı giderek daha da artacak görün
mektedir. 

Traktör, lâstik gibi üretim araç ve gereçleri ya bu
lunamamakta, ya da bulunduğu zaman resmî fiyat
larıma kat kat üstünde fiyatlarla satılmaktadır. Son 
yapılan zamdan sonra da demir ve çimento Türkiye' 
n;n hemen hemen bütün bölgelerinde resmî fiyatları
nın üstünde fiyatlarla satılmakta ve böylece vurgun, 
Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna egemen olmuş 
bulunmaktadır. 

KÎ saca ifade etmek lâzım gelirse, Hükümet Or-
takiarmın, «Büyük Türkiye» ve «Lider ülke» gibi, 
şimdiye kadar halkımızı oyalamaya ve dikkatini sap
tırmaya dönük sloganları, artık geçerliğini tümüyle 
yitirmiştir. Bugün yokluğun, pahalılığın, işsizliğin ve 

karaborsanın giderek egemen olduğu bîr Türkiye ger
çeğiyle karşı karşıya bulunuyoruz ve halkımız bu ger
çeği en acı bir biçimde yaşamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte bu ortamda, Hükümetin uygulamaya koydu

ğu (Hükümet derken, Birinci Cephe Hükümetinin 
uzantısı olan, yapısı ve uygulamasıyle O'nun aynı bu
lunan İkinci Cephe Hükümetinden söz ediyorum). 
Tedbirler paketiyle, şimdi ekonomik alandaki buna
lım çok daha yoğun bir biçim alına yolundadır. Bu
nun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Öyle sanı
yorum ki, daha önce burada bir konuyu ortaya koy
makta yarar vardır ve Hükümetin, özeüikle Sayın 
Hükümet Başkanının tutumu bunu zorunlu kjîmakta-
d?ı*. O da şudur : 

Hükümetin hazırladığı tedbirler paketi kamuoyu
na sunulurken, bunun, bu koşullar altında zorunlu 
olduğu, ekonominize (Sayın Başbakanın deyimiyle) 
hayatiyet vermek açısından gerekli bulunduğu ileri 
sürülmüştür ve bu sav ileri sürülürken öyle bir or
tam oluşturulmak istenmiştir ki, âdeta Türkiye bir
den bire bugün içinde bulunduğu ortama düşmüş, iiriî-
nıiş ve bu nedenle de O'nu kurtarmak gerekmiştir. 

Oysa, Türk ekonomisi kendih'ğinden bu duruma 
gelmemiştir; Türkiye'de ne bir afet olmuştur, ne de 
ona benzer başka bir genel felâket söz konusudur. 
Fakat Türkiye'de egemen olan Cephe Hükümetleri, 
önergemizde açıkladığımız gibi, uyguladıkları tutar
sız, uyumsuz ve gayri ciddî politikalarla ekonomi
mizi son üç yıl içinde, adım adım, bugün kenarın
da bulunduğu felâkete getirmişlerdir. Bunları, eko
nomik hayatın gidişini gösteren tüm göstergeler; pa
ra - kredi istatistikleri, dış ticaret istatistikleri, kamu 
maliyesiyle ilgili istatistikler, yatırımlar hakkındaki 
istatistikler açıkça ortaya koymaktadırlar. İstatistik
ler değerlendirildiği zaman gördüğümüz şudur ki; 
Türkiye'de Birinci Cephe Hükümetinden itibaren, 
bir Anayasa buyruğu olan kalkınma planı ve ona da-

j yalı yıllık programlar bir yana bırakılmış; partizan 
ve akıl dışı bir tutumla Türkiye'nin kaynakları bir 
amaç için, sadece iktidarda kalmak için kullanılmak. 
yoluna gidilmiştir. Bu yatınım politikası, sonunda 
Türkiye'de yatırımların durmasına neden olmuştur. 
Aynı anlayışın ürünü olan dış ticaret politikası, Tür-

İ kiye'yi, dış ticaret ödemeleri alanında bugün bulun-
| duğu çıkmaza getirmiştir. Yine aynı anlayıştan esin-
î 

S îenen maliye politikası nedeniyle enflasyon yüzün-
| den gelir dağılımı ülkemizde büsbütün bozuîduğıı 
; haîde, onu düzeltecek hiç bir tedbir alınmamış, ak-
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sine uygulanan politikalarla enflasyon daha dia hız
landırılmıştır. 

İşte bu ortam içinde yapacak başka bir şeyi kal
madığı için ve bütün sorunu Hükümet sadece döviz 
kıtlığından ibaret gördüğü için, daha doğrusu öyle 
göstermeyi yeğlediği için, bir tedbirler paketi ha
zırlayarak bu darboğazı, döviz darboğazım aşmayı 
düşünmekte ve böylece de Türk ekonomisini, kendi 
bozduğu Türk ekonomisini, iç ve dış dengesini ona-
rıîmayacak şekilde bozduğu Türk ekonomüsini kur
tarabileceğini, ona canlılık ve hayatiyet ıvereceğini 
iddia etmektedir. Böyle bir programın aslında çok 
ciddî dayanakları olması, kendi içinde tutarlı ve 
uyumlu bir program şeklinde hazırlanmış olması ve 
yine ciddî bir hükümet elinde uygulanacağının gü
vence altına alınması gerektir. Oysa, böyle bir prog
ram söz konusu olmadığı gibi, bugüne kadar olan 
tutumuna bakarak Hükümetten böyle bir uygulama
yı beklememiz de tabiî mümkün değildir. 

Tedbirler paketi denilen programdan, aslında, 
açıldığı zaman yalnız zam ile devalüasyonun çıktığı 
görülmüştür. Temel ihtiyaç maddelerine (ki, bunlar 
genellikle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ürettikleri 
mal ve hizmetlerdir) % 50 ilâ % 300 oranında zam 
yapılmış bulunmaktadır. Bu zamların amacı, bu 
kuruluşların 40 milyarı aşan açıklarının kapatılması 
zorunhığu olarak gösterilmiştirj Oysa, bu yapılır
ken, bu kuruluşların Cephe Hükümetleri döneminde 
uygulanan partizan politikalarla nasıl yeteneksiz elle
rin yönetimine bırakıldığı ve bu kuruluşların kadro
larının yine aynı amaçlarla nasıl şişirildiği üzerinde 
hiç durulmamıştır. 

Hükümetin bunu yaparken üzerinde durmadığı 
b'f başka nokta daha vardır: O da, yapılan zamlar 
nn ya?nız bundan ibaret kalacağı ve bunun başka 
alanlarda etkisinin olmayacağı sanılmıştır. Oysa, te
mel ihtiyaç maddelerine yapılan bu doğurgan zam
lar, zincirleme zamlara yol açmış ve enflasyon me
deniyle 1975 - 1976 yıllarından itibaren hızlanan fi
yat artışları, bu paketin uygulamaya konulmasından 
sonra çok daha büyük bir hız kazanmış bulunmak
tadır. Bunları, piyasada günlük ihtiyaç maddele
rinde, öteki ihtiyaç maddelerinde halkımız her gün 
görmekte ve yaşamaktadır. Henüz fiyat endekslerine 
bunlar yansımamıştır; fakat önümüzdeki aydan iti
baren Hükümet şu veya bu nedenle hu endekslerde 
bazı düzeltmeler yapmak yoluna gitse bile, bunların 
etkisini önleyemeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. 

t Değerli arkadaşlarım; 
I Hükümet bunları yaparken, bu yüzden geçim 

sıkıntısı büsbütün artan ve kendileri için hayat âdeta 
I çekilmez hale gelen geniş halk yığınları için hiç bir 

tedbir öngörmemiştir. 
I Hükümet bununla da kalmamıştır, halkın yer yer 

oluşan tepkisini gördükten sonra, bu konuda yükü 
bir başkasının sırtına aktarmak gibi bir yolu da 

I seçmekten geri kalmamıştır. 

Çok İbret verici olduğu için 11 Ekim 1977 tari
hinde Adalet Partisi Müşterek Grup Yönetim Kurul
ları toplantısından sonra TRT kanahyle yayınlanan 
bir bildiriyi Yüce Senatonun dikkatinle sunmak iste-

I rim. Burada deniliyor ki: «Türkiye'de yaratılmak 
îstenen siyasî huzursuzluğun temelinde aşırı solun 

I rejim düşmanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisinin her 
ne pahasına olursa olsun iktidar öîma hırsının bulun
duğu tespit edilmiştir. Bu maksatla, anarşik oîay-

I ların, karaborsanın tahrik ve teşvik edildiği, dar ve 
I sabit gelirli vatandaşların haksız fiyat artışlanyle 

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafın-
I dan ezdiriMiği, halbuki belediyenin halkın zarurî 
I gıda ve geçim maddeleri üzerinde gerekli kontrolleri 

yapmaları mümkün iken, büyük şehirler beledryele-
I rini ellerinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partili 
I belediye başkanlarının bu görevlerini kasten yapma-
] dıklan ve (böylece halkın sıkıntı çekmesine göz yum-
] makta oldukları anlaşılmıştır.» 

I İbret verici diyorum, sanırım değerli arkadaşla-
I rım, buna sizler de katılacaksınız. 
I Bir hükümet düşünün ki, uyguladığı poîitlkalar-
I la ekonomiyi çıkmaza götürüyor, hatasını görüyor, 
I kendine göre bazı düzeltme tedbirleri almak istiyor; 
I fakat bunun üzerine fiyatların arttığım ve halkın 
I geçiminin büsbütün güçfeştiğini görünce, sanki bun

ları yapan kendisi değilmiş gibi, bundan doğan so-
I rumhıluğu bir başka kuruluşa, aslında biç sorumlu 

olmayan belediyelere yüklemek yoluna gidiyor^ Öy-
I îe sanıyorum ki, bundan daha açık ve gerçeklere 
I daha ters düşen örnek bulmak, geçmiş tarihimizde 
I her hakle mümkün değildir * 
I Bu durum da göstermektedir ki, önlemler paketi, 
I aslında yalnız zam ve devalüasyonu içermektedir ve 
I ezilen, yokluk içinde bulunan ve bu nedenle her 
I zamandan çok ilgiye muhtaç olan ve destek bekle

yen halktan yana değil, halka karşı bîr pakettir. 
I Bu içeriği, bu paketin dış çevrelere ödün vermek 
I için hazırlanmış bir paket olduğunu böylece açıkla-
I maktadır. 
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Paketten devalüasyon çıkmıştır; fakat bu defa da, 
daha önce (birçok kez yapıldığı gibi, «Devalüasyon 
ayarlama» adı altında gerçekleştirmek yoluna gidilmiş
tir. 

Son yapılan % 10 devalüasyon île Cephe Hükü
metleri döneminde Türk parası 17 nci kez devalüe 
edilmiş olmaktadır. Bu operasyonlar sonunda paramı
zın değeri, Mark, İsviçre Frangı ve Dolar karşısında 
ortalama % 35 - 40 arasında düşürülmüştür. 

Devalüasyonun amacı, ayrıca izah edilmiş olma
makla birlikte, öyle anîaşmyor ki, tıkanan ihracatı
mızı teşvik etmek ve dışa dönük; yani İthalâta yöne
lik talebi kontrol etmektir. Oysa, devalüasyondan 
sonra ne ihracatımızda, ne de ithalâtımızda beklenen 
etki göriilmemiştir. Aksine, gerek içerde^ gerek dışarda 
Hükümetin yeni bir devalüasyon olmayacağı baklan
da yaptığı açıklamalara rağmen, yeni bir devalüasyon 
beklenmektedir. Bu da, Hükümetin ekonomik tedbir
ler paketinin içe dönük yönüyle olduğu kadar, dışa 
dönük yönüyle de Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu sorunları çözümleyecek nitelikte olmadığının bir 
başka kanıtı olmaktadır. 

Paketten haSk için bir şey çıkmadığı gibi, ekono
minin yararına olacak herhangi bir başka şey de çık
mış değildir. Kamu gelirlerini artırmaya, tasarrufları 
özendirmeye dönük düzenlemeler ve enflasyonun 
başlıca etmenlerinden biri olan kredi bozukluklarını 
giderip, bankaların kaynaklarım üretime yöneltmeye 
dönük tedbirler, enflasyon nedenliyle ağırlığı büsbütün 
çalışan kesim üstünde yoğunlaşmış bulunan vergi yü
künü adaletli bir yönde düzenlemeye dönük tedbir
ler; bunların hiç biri yoktur. Hükümet, yalnız taşıt 
vergilerini yeniden düzenleyeceğimden söz etmişse de. 
bu alanda da şimdiye kadar herhangi bir somut önlem 
getirilmemiştir. 

AsHında Cephe Hükümetlerinin çok başlı yapısı ve 
iktidarda bulundukları dönem içindeki bilinen ujTim-
suzluğu gözönünde tutulursa, alman önlemlerin bu 
denli tutarsız olmasına da şaşmak gerekir. Çünkü, 
her şeyden önce Cephe Hükümetini oluşturan partiler, 
«Ekonomi niçin bu duruma geldi?» sorusunun yanı
tında ibMeşemiyorîar. Koalisyonun önemli bir kana
dını oluşturan Mirî Selâmet Partisinin Sayın Lide
rine sorarsanız; erken seçim ekonomiyi bu duruma 
getirmiştir. Maliye Bakanına göre, bunalımın neden
leri 1974 petrol bunalımı ile israftır. Sayın Başbakan 
ise, bu durumu dövize çevrilebilir mevduatların geri 
gitmeye başlamasında ve 1977 yılı Bütçesinin sonra

dan eklenen ödeneklerle taşınmayacak boyutlara 
ulaşmasında görmektedir. 

Bunalımın nedenleri üzerinde anlaşamayan cephe 
ortaklarının, bunalımdan çıkış yo lan üzerinde anla-
şaimamaîan da doğaldır. Nitekim, tasarrufları özendir
mek için Sayın Maliye Bakam, «Faiz oranlanın yük
seltelim» derken, Sayın Erbakan, tümüyle faizlin kal
dırılmasından yanadır. Buna karşın, yine de önlemler 
arasında faizin artması sonucunu doğuracak nitelikte 
mevduat - munzam karşılıklarının arttırılması gibi 
bir önlem yer almıştır. 

Uzun bir gecikmeden sonra açıklanan bedelsiz it
hal karanna Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının kar
şı çıktığını biliyoruz. Maliye, yatıran ve harcamaları 
durdururken, bu konuda kararlar alırken, devam eden 
temel atmalarla Sayın Erbakan'm ifadesine göre «Buğ
day eker gibi fabrikalar ekiliyor.' 

Anayasamıza göre Devlet Planlama Teşkilâtınca 
hazırlanması gereken kalkınma planının Karacabey 
Harasında hazırlanmakta olduğu biMmlmektedir. Bir 
yandan da bu alanda doğan boşluğu; yani planın ol
maması nedeniyle doğan boşluğu kapatmak için iş 
adamlarınca yılık program hazırlanıp yayınlandığını 
görüyoruz. 

Sayın Başbakan bu yıî fçindek? kalkmma h.:zsnuî % 
5 - 6 dolayında olacağından söz ederken ve eldeki ra
kamlar hatta bunun bile gerçekleşmediğini ortaya ko
yarken, Hükümetin başlarından bir başkası; Sayın 
Erbakan, kaîkmma hızının % 10 olacağında ısrar et
mektedir. Sayın Maliye Bakanı, Uluslararası Para 
Fonuyîe gizli anlaşmalar miza ederken, Sayın Erba
kan, «UIusFararası Para Fonu da kim oluyor?» diyor. 
Ama, Türk ekonomisinin yönetimi, milliyetçi olduğu
nu söyleyen bir Hükümet tarafından böylece yaban
cılara bırakılıyor ya da en azından yabancıların bu 
konuda söz sahibi oîmalan kabul ediliyor. 

Değerli arkadaşlarını 
Cephe Hükümeti, örneklerini daha da çoğaltabi

leceğimiz bu ve buna benzer çelişkilerin, tutarsızlıkia-
rın, uyumsuzluklann tutsağıdır. Bu tutsaklık ve ikti
dar yeteneğini aşan hükümet olma tutkusu, akıl dışı 
sorumsuz politikalarla ekonomiyi ve ülkeyi bugün 
içinde bulunduğu duruma getirmiştir. Ekonomiyi ve 
ülkeyi bu bunalıma sürükleyenlerin, oradan çıkarması 
elbette mümkün değildir. 

Cephe Hükümetinin dünkü ve bugünkü durumu, 
tutumu, uygulaması her alanda bu kanıyı doğrulaya
cak örneklerle doludur. Kıbrıs sorunu bütün önemine 
karşı hâlâ ortadadır. Türk ekonomisinin bugünü ve 
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geleceği açısından savsaklanmayacak sonuçlarıyle 
karşımızda olan AET sorunu, Hükümetin yine kendi 
içindeki uyumsuzluğu yüzünden askıya alınmıştır. 
AET ülkelerine yaptığranız ihracat, bu ülkelerin yeni 
bir düzenlemesi nedeniyle kısıtlanmak tehlikesiyle kar
şı karşıyadır. İşsizliğin ülkemizde olağanüstü boyut
lara ulaştığı bir sırada, AET Anlaşması çerçevesinde 
Hükümet, bu alanda kullanabileceğimiz bazı olanak
ları kullanmak yerine, AET'ye bir anlamda taviz ver
mekten çekinmeıml;ştir. 

Bunun yanında, bir Anayasa buyruğu olan kal
kınma p'anı, zamanı geçtiği halde hazırlanıp orta
ya konulamamıştır ve bu konuda şimdiye kadar hiç 
bir ciddî çaba göstermeyen Hükümetin, ne yazık ki, 
son günlerde Uluslararası Para Fonu istedi diye (ba
sında yer alan haberlere göre arz ediyorum) henüz 
Hükümetçe stratejik kabul edilmediği halde, Devlet 
Planlama Teşkilâtına hemen kalkınma planını hazır
layıp Hükümete getirmek görevi verildiği bilinmek
tedir. 

Bütün bunlar, biraz önce de arz ettiğim gibi, 
Hükümıetin kendi içinde uyumsuz ve tutarsız olduğu 
kadar, aynı zamanda ciddiyeten uzak olduğunu da ka
nıtlamaktadır. Oysa, özellikle böyîe bir dönemde 
ekonominin bir çıkmaza girdiği, bu nedenle uyumlu 
ve tutarlı tedb'rler almak ve bunları yine uyumlu bir 
şekilde uygulamak gerektiği açıktır. Hükümet ise, 
örnek'eriini de ortaya koyduğu gibi, uyumdan ve 
tutarlılıktan yoksun olduğu kadar, ciddiyetten de 
yoksundur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıkteımaîardan sonra sözlerimi şöylece tamam

lamak istiyorum. 
Bilindiği gibi Saym Demirci, 1975 yılında cephe 

modeli ilk Hükümeti kurduğu zaman Yüce Meclis
lere sunduğu Programda, Hükümetin ekonomi ve ma
liye politikasını yokluk, işsizlik ve fukaralıkla mü
cadele olarak tanımlamış ve bu çerçeve içinde enflâs
yonla etkili bir şekilde mücadele edilerek istikrarın 
sağlanacağından, dış ödemeler dengesindeki bozuk
luğun düzeleceğinden, kamu harcamalarındaki 
israfın önleneceğinden ve vergi adaletinin gerçekleş
tirileceğinden söz etmişti. 

Sayın Hükümet Başkanının Parlamentomuzda Hü
kümet Programı çerçevesinde ortaya koyduğu bu 
hususlar bütçe müzakereleri nedeniyle ve başka neden
lerle burada birkaç kez ayrıca tekrarlandı ve bunlar 
Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Maliye 
Bakam tarafından teyit edildi, Aynca, yine biliyo-
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ruz ki, genel seçimler boyunca cepheyi oluşturan 
partiler, her biri kendi anlayışları içinde yine bu 
konulan halkımıza götürdüler ve «Büyük Türkiye, 
lîder ülke» adı altında vaatlerde bulundular. 

Ne var ki, Hükümet Programından bu yana ge
çen 2,5 yıl içinde bu vaatlerden hiç bîri gerçekleşme
miş, tam tersine, biraz önce de arz ettiğim gibi, 
enflasyon hızlanarak, hayat pahalılığı dayanılmaz 
bir düzeye çıkarken, işsizlik de görülmemiş boyut
lara ulaşmış ve ekonomimizin iç ve dış dengesi ko
layca onanlasmayacak bir biçimde bozulmuştur. 

Ciddiyetten uzak, savruk ve sorumsuz tutumuyla 
ekonomimizi içinde bulunduğu bunalıma sürükleyen 
Birinci Cephe Hükümetiyle yapı ve anlayış bakımın
dan farklı olmayan İkinci Cephe Hükümetinden eko
nomimizi halktan yana bir yaklaşımla bu durumdan 
kurtarmasını ve esenliğe kavuşturmasını beklemek 
yersizdir. 

«Ekonomik tedbirler Paketi» adiyle kamuoyuna 
sunulan ve uygulamaya konulan kararlar, biraz ön
ce açıklamaya çalıştığım gibi, Cephe Hiikümetin'n 
iktidarını sürdürebilmek için tek koşul saydığı dö
viz derdine çare bulmak amacıyle borç verecek çev
releri memnun etmek üzere hazırlanmış ve vurguncu 
için fırsat, halk için zam ve dış çevreler için de ö iün 
paketidir. Böylece Cephe Hükümeti, ekonominin 
yönetiminde yabancıfen söz sahibi yaparken, halk
tan yana hiç bir önlem getirmediği için, halkımızı 
da karaborsacıların ve vurguncuların insafına terk 
etmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Yakın geçmişte ülkemizde ve başka ülkelerde bu

na benzer durumlarda sosyal patlamaların nerelere 
vardığını gösteren acı örnekler vardır. Halkımız bu
güne kadar böyîa bir tepki göstermemişse, bunu, 
o^msuz etk'leri şimdiden görülmeye başlanan bu 
önlemleri anlayışla karşıladığı yolunda anlamak ve 
yorumlamak, ileride onarılması güç sorunlar doğu
racak büyük bir siyasal yanılgı o5ur. 

Bu nedenle, ekonomimizin bugünü ve yannı açı
sından olduğu kadar, toplumsal ve siyasal bakımdan 
da olağanüstü önem taşıyan son zamlar ve devalüas
yona ilişkin Hükümet siyaseti ve icraatı hakkında! 
Cumhuriyet Senatosunda, İçtüzüğün 127 - 128 ve 129 
ncu maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını 
önermiş bulunuyoruz. Bu önemli konuda hiç bir ay
nın gözetmeksizin tüm sayın üyelerin önerimizi des
tekleyeceğini umuyor ve bu inançla hepinize saygı
lar sunuyorum. (C.H.P. sırsîanndan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğlu. 
Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün 128 nci maddesi gereğince bir leh

te, bir aleyhte söz vermek olanağımız vardır. 
"" KÂMİL KARAVELtOĞLU (Tabiî Üye) — Leh

te Sayın Başkan. 
Efendim, başka, aleyhte söz isleyen sayın üye?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

aleyhte söz söyleme imkânımız yok. Önerge bize saat 
14öö'e yakın geMi, 8 sayfalık bir önerge. Arkadaş
larımızın da haberleri olmadı. Bu şartlar altında öner
ge aîeyhâıde konuşacak maddî imkânımız olamaz. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Karaveîioğîu, buyurun efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın Baş'can; sayın arkadaşlarım; 

Günümüzde Türk ekonomisinin giderek daha kö
tüye gittiği, çıkmaza sokulduğu görülmektedir, so
mut bir şekilde hepimizce izlenmektedir. Yoksul halk 
kesimleri, dar gelirliler ıstırap çekerken, işini her za
man yürütmek imkânını bulan kesimler alabildiğine 
israf ve bolluk içindedir. Döviz sıkıntısı gerekçesiy
le faka* eksik bir yaklaşımla ekonomiye yeni bir yön 
vermek ihtiyacını duyan Hükümetin aklığı tedbirler, 
umut bağlanan milletlerarası organları da, halk ke
simlerini de kamuoyunda tatmin etmekten uzaktır, 
eksiktir, tutarsızdır, çelişiktir. Ekonomiye sağlıklı 
bir bünye kazandırması, özellikle kısa zamanda ka
zandırması hayal addedilmektedir. 

1978 bütçesinin Parlamentomuza verilmesi bekle
nen şu günlerde Türk ekonomisinin tabanı olacak 
oîan Dördüncü Beş Yıllık Plan stratejisi bile henüz 
hazırlanmamıştır. 

Ekonomik bunalımdan sadece Türk sanayiinin 
ekonomik unsurları değil, Türk dış politikası, Türk 
güvenlik politikası, sosyal hayatımız ve kültürel ha
yatimiz da mustariptir. Telâfisi imkânsız kayıplar 
olacaktır. Bu bunalsm döneminde toplumumuz Par
lamentodan ve muhalefetten somut öneriler ve çö
zümlere yardım beklemektedir. Umarız ki, Halk Par
tisi, verdiği bu genel görüşme önergesiyle bunalıma 
somut katkılarda, yardımlarda bulunmak imkânını 
bulacaktı?. Durumun aydınlanması, ekonomik buna
lımın sınırlarının kapsamının alman tedbirlerin etki
sinin bilinebilmesi, görüşülebilmesi Parlamentomuz 
için de, ekonomimiz içTin de zorunludur, faydalıdır. 
Umarız ki, iktidar kanatlan da bu imkândan fayda
lanmak olanağından Hükümeti yoksun bırakmaya
caklardır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ede
rim. (CcH.P. ve M.B.G. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaveüoğ-
lu. 

Aleyhte söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın üyeler; İçtüzüğümüzün 128 nci maddesi ge

reğince biraz evvel okunan genel görüşme önergesi
nin kabulü hususunu oylarınıza sunuyorum. Genel 
görüşme açılması hususunun kabulünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

İçtüzüğümüzün 128 nci maddesinin müteakip fık
raları, 3 ncü fıkrası gere^'nce gerekli işlem, Cummip-
riyet Senatosu Başkanlık Divanınca yapılacaktır. 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

7. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan 
Üyeliğin? seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizin, Ko
misyonlarda ve Başkanlık Divanında açık bulunan 
üyelkîere seçimine geçiyoruz. 

Seçim gizli oyla yapılacaktır ve birlikte yapıla
caktır. 

Oy pusulaları, zarflar dağıtılsın. 
Yapılacak seçimlerle ilgili bilgi sunuyorum. 
Sayın üyeler; Anayasa ve Adalet Komisyonunda 

Adalet Partisi kontenjanından bir üyelik boştur; Sa
yın Gürhan Titrek aday gösterilmiştir. 

Dış:şleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna 3 sa
yın üye seçilecektir. Adalet Partisinden 2 kontenjan 
boştur, Adalet Partisi bu yerler için Sayın Ora! Ka-
raosmanoğlu ve Sayın Safa Yalçuk'u aday göstermiş
lerdir. 

Bir üyelik, grup kuramayan üyelere düşmektedir. 
Grup kuramayan üyelerden Sayın Orhan Özirak ve 
Sayın Süleyman Ergin aday gösterilmişlerdir; bir ta
nesine oy verilecektir. 

MUM Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Komis
yonumda bir üyelik boştur. Bu üyelik, grup kurama
yanlara aittir; Saym Sami Turan, Sayın Lûtfi Do
ğan, Sayın Fethi Çeîikbaş aday gösterilmişlerdir; yal
nız bir tanesine oy verilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında açık 
bulunan üyelikler grup kuramayan üyelere mahsus
tur. Bu Divan Üyeliğine Sayın Mehmet Bilgin, aday 
gösterilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
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Bir Kur'a Tasnüf Komisyonu seçiyoruz: 
Sayın Raif Eriş?.. Yoklar. 
Sayın Abdullah Ercan?.. Şu anda yok. 
Sayın Sabahattin Özbek?.. Buradalar. 
Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Buradalar. 
Sayın Tunçkanat?.. Buradalar. 
Oylamaya nereden başlayacağımız hususunda 

kur'a çekiyorum: Sayın Fikret Gündoğan, (İstanbul). 
Oylama s:zden başlayacak efendim. 

Sayın üyeler; kürsüde üki tane oy kutusu vavdır; 
birinci kutu Divan üyesi için oy zarflan atılmak üze
re konmuştur, ikinci kula ise Komisyon üyelikleri 
için zarflar atılmak üzere konulmuştur. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Efendim, Kondisyon ve Divan se
çimleri için oy kullanmayan sayın üye var mı efen

dim?.. Gizli oyla yapılan seçim için oy kullanmayan 
sayın üye var mı?.. Salonda bulunup da herhangi bir 
sabeple oy kulîanmak istemeyen sayın üye var mı 
efendim?... Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

(Oyların aynmı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, komisyonlarda açık 
bulunan üyeliklere ve Divan üyeliği için gizli oyla 
yapı'an seçimde 54 sayın üye oy kullanmıştır. 

Başkanlıkça, musirrane salonda oldukları halde, 
herhangi bir sebeple oy kullanmayan sayın üyenin 
olup olmadığı sorulduğundan ve neticede de hiç bir 
itiraz ve hiç bir beyan vaki olmadığından, gizli oyla 
yapılan seçim sonunda görüşmelerin devamı için ye
terli çoğunluğun bulunmadığı saptandığından, 1 Ka
sım 1977 Sah günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saafe : 17,00 
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KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di

van Üyeliğine seçim. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
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KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Kökcr'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

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

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

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

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

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

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

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi :, 18.4.1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nln, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olayEara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

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

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

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

(Devamı arkada) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Tanm ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilâm hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

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

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

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

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

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

V 
İKİ DEFA/GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


