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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vekâleten yürütülmekte bulunan : 
Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Ekrem 

Ceyhun'un, 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, 

Atanmalarının; 
İzinli olarak yurt dışına »giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakam Fehim Adak'a, tmar ve İskân 
Bakanı M. Recai Kutan'ın vekillik etmesinin; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten*in, Mali ve 
İktisadi İşler Komisyonu; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyad Baykara'nın, 
Kronu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu; 

(Bingöl Üyesi Mehmet Bilginin, Mifflî Savunana^ 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve 
Araştırma komisyonları, 

Üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesti İbrahim ö z -
türk ve arkadaşlarının, ekonomim'zin bugünkü duru
mu hakkında bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri (8/4) üzerindeki görüşmelere devam edliîdi. 

17 . İ l . 1977 Perşeıribe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Rahmi Erdem Mehmet Bilgin 
Divan ÜyeSi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

n . - GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fahri 

Dayı'mn, çekirdeksiz kuru üzümün taban fiyatına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/820) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi 
Rıza Akgün'ün, Kahramanmaraş Sağlık Müdürlü

ğünce 21 . 7 . 1977 tarihinde memur alınması için 
yapılan imtihana dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/82İ) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir ilinde meydana gelen öğrenci olay
larına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. {7/822) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 6 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

— 262 — 
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IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Daha önce almış olduğumuz karar 
gereğince gündeme geçiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bizzat benim çocuklarıma ve eşime silâhla men
fur bir şekilde komandolar tarafından tecavüz edil
miştir. Bunu dile getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat, bir da
kika efendim, bir dakika müsaade buyurun. Verdi
ğiniz önerge 10 ncu sıradadır, bir.. 

İkincisi, bundan sonra yapılacak olan Genel Gö
rüşme ile ilgili olduğu için, o genel görüşmede de söz 
aldınız, orada daha geniş ölçüde konuşabilirsiniz. 

Karar gereğince gündeme geçtim efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yalnız bu 
olay, bir senatör eşine yapılan olay, bir generale sı
kılan silâh kadar adidir. Yalnız solcular mahkeme
ye verilmez, sağcılar da verilir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, lütfen efendim. 
1. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 

ve dağıtım tarihleri konusunda kurulan Araştırma Ko
rnişonu Başkanlığının. Komisyonun görev bölümü
ne dair tezkeresi. (3/1065, 10/30) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 3 . 1976 

tarihli 44 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
«1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve da
ğıtım tarihleri» hakkındaki Araştırma Komisyonu
muz, 15 Kasım 1977 günü yaptığı toplantıda açık 
bulunan Başkanlığa ve Sözcülüğe aşağıda isimleri 
yazılı üyeleri seçmiştir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Demir Yüce 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Başkan : Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 
Sözcü : Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

2. — Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun, ma 
zeretine binaen 10 . 11 . 1977 tarihinden itibaren 30 
gün izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1075) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri Âdem-

oğlu'nun mazeretine binaen 10 . 11 . 1977 tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 16 . 11 . 1977 
tarihli toplantısında kararlaştırılmış. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Sim Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın M. Nuri Âdemoğlu'nun 10 . 11 . 1977 
tarihinden başlamak üzere 1 ay mazeretli sayılması
nı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — CHP, A P ve M B Grupu Başkanlık
larının, Cumhuriyet Senatosunun, mahallî seçimler 
nedeniyle 29 . 11 . 1977 tarihinden itibaren 10 gün 
ara vermesine dair önergesi. (4/316) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mahalli seçimler nedeniyle 29 . 11 . 1977 talihin

den itibaren Cumhuriyet Senatosunun 10 gün ara 
vermesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Millî Birlik 
Grup Başkanı Grup Başkanı 

Ömer Ucuzal Fahri Özdilek 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvckilleri 
Hasan Fehmi Güneş Erdoğan Bakkalbaşı 
BAŞKAN — Grup temsilcilerinin vermiş olduğu 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın İbrahim öztürk ve arkadaşlarının ekonomi
mizin bugünkü durumu hakkındaki genel görüşme 
tekliflerinin müzakeresine devam ediyoruz. 
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Söz sırası Sayın Ahmet Tahtakıhç'da; buyurunuz 
Sayın Tahtakıkç. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan, söz sırası benim. 

BAŞKAN — Sizin ondan sonra efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Üzerinde duracağım konulan, önceden size, arz 
etmekle söze başlayacağım: 

Genel Görüşmenin önemi ve bugüne kadarki aşa
maları; 

Grup sözcülerinin birleştikleri noktalar; 
Adalet Partisi Grupunun birleştiği ve ayrıldığı 

noktalar; 
Hükümet sorumluluğu bakımından konunun in

celenmesi; 
Parlamento sorumluluğu bakımından, parlamen

terler sorumluluğu bakımından konunun incelenme-
si; 

Sorumlu durumda olan Hükümet ve öteki kuru
luşlar. 

Bu sıra, içinde bu Genel Görüşme hakkındaki 
düşüncelerimi arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Evvelâ, Senatoyu, bütün üyeleri ve grupları kut

larım. Memleketin çok nazik bir döneminde ekono
mik durumun aldığı son seyri, gidişi bir genel gö
rüşme yapmakta Senato birleşmiştir ve günlerden be
ri de gruplar, kişilikleri namına arkadaşlar, görüşle
rini açıklamışlardır. 

Ortaya çıkan iki dunun var: 
Birisi; hakikaten son zamlar ve devalüasyon, 

memleketin içinde bulunduğu ekonomik durumu bü
tün çıpîaklığıyle açığa koymuş ve memleket ekono
misinin son derece ciddi, halk için, Devlet için ağır 
durumlar meydana getiren bir bunalım içinde oldu
ğunda bütün Senato birleşmiştir. 

Kabul edersiniz ki, millet Meclislerine, halk mec
lislerine vücut veren anagörüş, memleketin ekono
mik imkânlarını ele alıp, bunların memleket yararı
na hükümet tarafından kullamhp kullanılmadığım 
incelemek, evvelâ yetki vermek, verdiği yetkiler çer
çevesinde de bütçe ve diğer devlet imkânlarının iyi 
kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmektir. 

Bu denetim görevi, parlamentolara vücut veren 
gnatemeldir. O halde, bu önergenin önemi üzerinde 
grupların birleşmesinde memleket için büyük yarar 
var. 

Arkadaşlar; 
Hükümet sorumluluğu nedir?.. Türkiye'de parla

menter demokrasi yürüyor diye hür parlamenter de
mokraside hepmiz ittifak ediyoruz. Parlamenter de
mokrasinin bir numaralı başlangıcı Hükümetin ayak
ta olan memleket meselelerini, birer birer ortaya ko
yarak bunlar hakkındaki çözümleri, düşündüğü çö
zümleri parlamentoya getirip program suretiyle arz 
etmektir. Bu programı parlamento tasvip eder; yani 
memleketin ayakta çözüm bekleyen dert ve mesele
lerine Hükümet çözümlerini önerir, bu öneriler üze
rinde de Hükümet güven alır veya güvensizlikle kar
şılaşır. 

O halde, bugünkü ekonomik bunalımın üzerinde 
dururken, Büyük Millet Meclisi açısından üzerinde 
dururken, evvelâ MC modelli hükümetlerin, başlan
gıcından itibaren memleketin önemli meseleleri hak
kındaki önerdiği çözüm noktalarını; bu çözüm nok
talarını gereği gibi önerdiği tedbirlere uygun ola
rak yürütüp yürütmediğini incelemektir. Tarih, 1975' 
ten sonraki memleketin içinde bulunduğu ekonomik 
ve sosyal durumları, siyasal durumları MC modelli 
hükümetler devri olarak mutlaka yazacaktır. Ba
kınız 1975'e, Birinci MC Hükümetine. Bu kuruluşu 
meydana getiren, bir numaralı sorumlusu mevkiinde 
bulunan gerek Anayasa yönünden, gerek parlamen
ter demokrasinin temeli noktasından Başvekil prog
ramını parlamentoya arz ederken memleket mese
lelerini nasıl çözeceğini, dert ve meselelerine nasıl 
çare bulacağını, ekonomik tedbirler namı altında 
nasıl açıklamıştır. 

6 . 4 . 1975 Hükümet Programı : 

«Ekonomi politikamızın hedefi, istikrar içinde 
dengeli ve hızlı bir şekilde kalkınmasıdır. Para ve 
kredi politikamız bu esasa göre ayarlanacaktır. Enf
lasyonla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz. Türki
ye'nin hür ve demokratik rejim içinde planlı, denge
li kalkınmasını sağlayacağız. Kamu harcamalarında 
israf önlenecektir.» 

Demek ki, bir hükümet 1975 senesinde Parlamen
tonun karşısına çıkıyor; ben memlekette istikrar sağ
layacağım, enflasyonu önleyeceğim, mal darlığı çek
tirmeyeceğim, Devlet masraflarında israfı durdura-
cacağım diye Parlamentonun huzuruna geliyor. Bu 
Hükümet, Haziran 1975'te seçim yenilemesi dolayı-
sıyle yeniden aynı fikirleri halk huzurunda söîüyor 
ve iki ay önce memlekete; «Aman memleketin eko
nomik durumu perişan, enflasyon hızla gidiyor, dış 
ödeme dengesi sonsuz olarak bozulmakta, halk sı-
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kıntı içinde tedbirler paketi alacağım» diyor. Evvelâ 
bu çelişkinin ta kendisidir. Kim getirdi memleketi 
bu hale?.. Müsaade ederseniz iç ve dış para ödeme
lerindeki, burada açıklanan gerçeklere değinmeye
ceğim; fakat memlekette enflasyon nasıl hızlandı; 
kim hızlandırdı.. Memleket, Merkez - Bankası çekle
rinin ödenmemesi haline nasıl düştü? Ucuzluk vaat 
edip de, «Biz demiri ucuzlattık, gübreyi ucuzlattık, 
falanı ucuzlattık» diye halk huzurunda büyük nu
tuklar çeken insanlar yaptı bunu. O halde kim bu? 
Hükümet yaptı bu işi, buraya getirdi. Bunun baş so
rumlusu kimdir? Anayasanın yazdığı gibi, Hüküme
tin ortak sorumlusu ve bu sorumlunun başı Baş
vekildir. 

Sayın arkadaşlar; 
Adalet Partili arkadaşlarıma ayırt etmeden hitap 

ediyorum. Burada Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım, 
aslında halkın pahalılıktan kıvrandığında bizimle 
beraber oldu. «Biz grupumuzda da bu işleri görüşü
yoruz» diye derdin büyüklüğüne işaret etti, arkasın
dan dedi ki, «Bu enflasyon Türkiye'nin tabiatından 
geliyor.» İyi, ama siz «Enflasyon hızım durduraca
ğım» diyen bir Hükümete, «Ucuzluk sağlayacağım» 
diyen bir Hükümete «Küçük memuru vergiden kur
taracağım» diyen bir Hükümete itimat verdiniz. 
Halbuki şimdi savunduğunuz Hükümet, bütün bu iş
leri tersine getirmek suretiyle bugün memleketin içi
ne düştüğü ekonomik bunalımın başlıca sorumlusu
dur. Efendim, 1962 den beri öyle istihsal yaptdc, öy
le istihsal yaphkki, gemi istihsalimiz şuraya geldi, 
kömür.. 

Adalet Partili kardeşlerim, bir memleketin kade
rinde falan tarihte hizmet etmiş bir hükümetin 
böyle bir hizmeti varsa, o çelenk gibi boynunda du
rur. Tarih bile istese bu hizmeti çıkaramaz; fakat 
biz, 1962'den beri kömür istihsali arttı mı, artmadı 
mı, demir istihsali arttı mı artmadı mı diye konuş
muyoruz. Memleket bugünkü ekonomik bunalıma 
nasıl geldi?.. Bunun baş sorumlusu kimdir?.. Bunu 
arıyoruz. O halde, Adalet Partisi sözcüsü arkadaşı
ma temin ederimki, eğer 1962'den beri bu memleke
te yapılmış hizmetler varsa, tarih boyunca yapılmış 
hizmetler varsa, sosyal gerçek şudur: Bu hizmetler 
tarihe geçmiştir, tarih bile bu hizmetleri inkâr ede
mez; fakat bizim bugünkü derdimiz, sızlandığımız 
bu pahalılığın, bu Merkez Bankasının düştüğü iflâs 
durumunun, Sayın Kontenjan Grupu Sözcüsü arka
daşımızın açıkladığı, Bütçe sarfiyatının aldığı mil
yarlarca açığın nedeni, sorumlusu kimdir?. 

Arkadaşlar; 
Parlamento bunu aramazsa, evvelâ mesuliyet 

Parlamentoda ve parlamenterdedir; fakat Hüküme
tin mesuliyeti var da, biz geçmişte bu memlekete 
hizmet ettik diye bunu, bugünkü sorumluluğu orta
dan kaldırmak istiyorsak, bu Parlamentoya karşı 
yanlış bir davranış olur. Artık, Adalet Partili arkadaş
larıma şimdi birkaç açık noktayı söyleyerek, mese
leyi parti meselesi olarak değil, elbirliği ile yan yana 
bir mesele haline getirelim; evvelâ sorumluları, so
rumluluğun derecesini saptayalım. 

Arkadaşlar; 
Derinliğine bir noktayı inceleyeceğim. Şu, Mer

kez Bankası mevzuatını toplayan Meclis Kütüphane
sinde bulunan bir kitaptır. Bu kanunu öven, haklı 
olarak öven bir numaralı parlamenter de şimdiki 
Başbakan Süleyman Demirel. 4 . 2 . 1974 tarihli za
bıttan okuyorum, Sayın Süleyman Demirel'in sözle
ri : 

«Merkez Bankası bir memleketin iktisadî haya
tında kalp mesabesindedir.» Doğru. 

«Merkez Bankasına tarafımızdan bir otonom, bir 
müstakil hüviyet verilmiştir.» Bu müstakil hüviyeti 
ortadan kaldırıp da Merkez Bankasını çeklerini öde
yemeyecek hale kim getirmiştir?.. Merkez Bankası
nın Hükümete tabi sorumîularıyla Hükümet. 

«Müstakil hüviyet verilmiştir ki, siyasi birtakım 
amaçlar altında zorlanıp Merkez Bankası enflasyo-
nist veya deflasyonist bir para politikası güdenlesin. 
Bunun için yapılmıştır. Binaenaleyh, doğru ekono
mik kurallara daha çok riayet edilmesi için, Merkez 
Bankasına dokunmamak lâzımdır.» Bu, Sayın Süley
man Demirel'in şu zabıttan okuduğum alt tarafı da
ha güçlü gerçekleri söyleyen fikirleri. 

Merkez Bankası Kanununun 4 ncü maddesine 
bakalım: Madde 4. Bankanın temel görevleri. (C) 
paragrafı, «Hükümetle müştereken milli paranın iç 
ve dış değerini korumak..» Hükümetle Merkez Ban
kası birleşmiş paramızın iç değerini, dış değerini ba
tırmış. 

Arkadaşlar; 
Biz durmasak, Parlamento durmasa, dava hakkı 

var bu Merkez Bankası Kanununda. Birtakım insan
lar siz benim paramın değerini düşürdünüz diye da
va açabilir. Oraya gitmeden, evvel Parlamento Türk 
parasının değerini içeride, dışarıda düşürüpte, çek
lerinin ödenmemesi haline getiripte itibarını sıfırın 
altına indiren Hükümetten hesap sormaya biz vara
lım. 

— 265 — 
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Arkadaşlar; 
Zabıtları getirttim, Merkez Bankası hakkında 

1969'da ben de milletvekili olarak Süleyman Beyle 
aynı görüşü savundum. Hatta, Hazineye verilecek 
avansın tavanının % 15'e çıkarılması meselesinde di
rendim; bir. Buraya seçilecek İdare Meclisi üyelerinin 
mutlaka ekonomist ve maliyeci olması mevzuunda 
direndim. Korktuğum şuydu: Acaba, Hazine Mer
kez Bankasıyla oynamak suretiyle memleketin bu 
Devlet Bankasını batırır mı diye korkuyordum. İşte, 
geldi o güne memleket. Ne oldu?.. Hazinenin % 15 
tavanı kanunsuz olarak 10 milyar daha aşılarak 
Banka görevlerini yapamaz hale getirildi. 

Sayın Adalet Partili kardeşlerim, bir Devlet ban
kasını, Merkez Bankasını bu hale getiren bir Hükü
metin bir gün bile işbaşında kalması doğru değil. 
Hizmetleri varsa, tarihe geçmiştir, ona hiç kimse do
kunamaz; fakat gün bugün, saat bu saat. 

Şimdi, takriri verenlerden birisiyim, imza atmı
şım. Bunda C. H. P. Grupu birleşti, Kontenjan Gru-
pu birleşti, M. B. Grupu birleşti, «Bu Hükümetle bu 
ekonomik bunalımın içinden çıkılmaz» dendi; fakat 
Adalet Partisi Grupu arkadaşlarım bir taraftan pa
halılık hakkındaki şikâyetlerde bizimle beraber ol
du, enflasyonun hızım ağır bulduklarını söylediler; 
fakat Hükümetin savunması için, 1962 yılından be
ri memleketin birtakım ürünlerindeki üretim rakam
larını söylemek suretiyle Hükümeti müdafaa etmek 
noktasında direndi. 

Arkadaşlar, şimdi bu noktayı da beraber çöze
ceğiz. i 

Adalet Partisi Grupu adına Mehmet Orhan Tuğ- i 
rul 1976 yılı Bütçesinde bakınız Hükümeti hangi I 
şartlarla savunmuş. 

«Biz felce uğratılmış bir Devlet, bezgin ve ümit- J 
siz vatandaş, % 35'i aşan yıllık fiyat artışları, temel j 
mallara yapılan % 500 zamlarla bu memleketi tes
lim aldık. 

Şimdi, ne yaptık?.. Milliyetçi Cephe Hükümeti ise, 
ille iş olarak gübre, demir-çelik fiyatlarını ucuzlattı, 
memlekette mal darlığını kaldırdı, halkı feraha ka- ! 
vuş turdu.» 

1976'daki kanaatiniz böyle olabilir; şimdi 1977' 
deyiz. Demir fiyatları alabildiğine arttı, kömür fi- [ 
yatları artmakta devam ediyor; kış geliyor. 

Arkadaşlar; 
Bu enflasyon hızıyla önümüzdeki kışı bu mem

leket Devlet olarak da, halk olarak da büyük sıkın
tıyla geçirecektir. Karaborsa yeni yeni mallan top

lamaya başlad; fiyatlardaki ayarlamalar yeni orta
ya çıkıyor, bütün istihsal merkezleri mallarını yeni 
fiyatlara göre ayarlamaya başladı. 

Dışarıdan beklediğimiz kredi dolayısıyla düştüğü
müz akıbeti dünkü Hürriyet gazetesinden okumanızı 
rica ederim. Dünkü Hürriyet gazetesi diyor ki, «Üç şart 
öne sürdüler.» Bizimkiler hiç bir şey değil. Biz kendi 
kendimizeyiz; el bizim, kol bizim diye salâhiyetleri
mizi, haklarımızı görevimizi yaparak burada gerçek
leştiriyoruz; fakat bakınız Banka, «Ben size kredi ve
rebilmem için, bir defa bütçenizi denkleştireceksiniz, 
planınızı bekliyorum, yatırımları kısacaksınız» diye 
direktif almak mevkünde Devlet Hazinesi, Maliye Ba
kanlığı. 

O halde, şimdi 1976'da fiyatları ucuzlattı diye sa
vunduğunuz Hükümet, bir seçim arifesinde maalesef 
hepimizde kabahat var, bende de kabahat var, «Mali
ye Bakanı yetkilidir, Maliye Bakanı yetkilidir» diye 
öyle bir Bütçe çıkardık ki, Hükümet o Bütçeyi eline 
aldı, seçim heyecanı içerisinde (Kelimeleri dikkatli 
kullanıyorum) belki milyarlarla birkaç reyi arttırmak 
imkânı için memleketin Hazinesini perişan hale ge
tirdi, memleketin Merkez Bankasını perişan hale ge
tirdi. 

Şimdi ne diyeceksiniz?.. 

Arkadaşlar, 
Arada bir gerçeği söyleyeceğim. Bu Parlamento 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sürecinde meydana 
gelmiştir. O Büyük Millet Meclisi ki, bakanların bir 
kuruşluk yalnız sarfı üzerinde ısrarla durarak, hükü
metlerin sorumluluğu üzerinde direnerek, büyük ku
mandan ve Büyük Millet Meclisi Başkam Gazi Mus
tafa Kemal'den hesap sorarak Kurtuluş Savaşı yapmış 
ve memleketin ekonomisini de tamamen bağımsız ha
le getirmek için birtakım önlemler almış ve bugünkü 
onların bu dikkatli ve Millet Meclisi varlığını, «Ege
menlik Milletindir» felsefesini ayakta tutarak bugün
lere erişmiş bir milletiz biz. Şimdi ne yapıyoruz?. Hü
kümet, Merkez Bankasını batırıyor, Hazineyi batırı
yor; biz hâlâ Hükümetin karşısında, Hükümet çekil
melidir diye bir ana görüşte birleşemiyoruz. Arkadaş
lar, bu memleket için üzerinde durulacak.. Çekilmesi 
bir tarafa, Başvekili buraya getirtemiyor Parlamento. 

Arkadaşlar; 
Sene 1948, Hasan Saka Başvekil. Bütçe Komis

yonu direndi, «Başvekil gelmeden Bütçeyi konuşma
yacağım» dedi, buraya Başvekili getirtti. Sene 1977 
memleketin ekonomik işleri görüşülüyor, Başvekilin 
gelmesi dileği ortaya konuyor, Başvekil.. 

— 266 — 



C. Senatosu B : 6 17 ,11 -t 1977 0 : 1 

Ne yapabilirdik?.. «Efendim, şimdi kuvvetler ay
rılığı var. Biz hükümet.» ^Hükümete şunu yapabilir
dik. Arkadaşlar, oturum yapardüc, otururduk burada 
Başvekil gelmeden meseleyi konuşmayacağız diye di
renebilirdik; fakat o Meclis anlayışı, o milli egemen
lik anlayışı, biraz parti anlayışları içerisinde epey bir 
şekilci hale düşülmüş ki, dört gündür, dört oturum
dur; Birinci Oturumda Başvekilin büyük bir maze
reti olabilir, İkinci Oturumda daha mühim bir maze
reti olabilir; fakat, Üçüncü, Dördüncü Oturumlarda 
dahi Başvekili getirip de bu gerçekleri bir numaralı 
sorumlu.. Şimdi kim var karşımızda?.. 

Arkadaşlar; 
Parlamento canlı varlıktır. Maliye Bakanı Cihat 

Bilgehan, bu geçmiş dönemden yalnız milletvekili ola
rak sorumludur. Hükümet üyesi olarak sorumlu de
ğildir. E. Şimdi, arkadaşlar, vücudumuzda bir çıban 
çıikıyor, röntgene gidiyorsunuz. Şimdi bu toplantıda 
yapılan işler, bu ekonomik bunahmm röntgenini almak 
suretiyle gerçeği bulmaya çalışıyoruz, Başvekil ortada 
yok. Kim var?.. Bizim, hepimizin kişiliğine ayrıca, be
nim şahsen kişiliğine ayrıca hürmetim olan, kendisi
ne ayrıca sevgi beslediğim bu işlerden sorumlu olma
yan Maliye Bakanı. 

Sorumluluk ortaktır; ama Anayasamızın maddesi 
açıktır; Hükümetin genel politikasından sorumlu olan 
Başvekildir. 

Sonra, ikinci mesele; Ekonomik mesele yalnız Ha
zine meselesi değil ki. İktisadi Kurullar Başkanım arı
yoruz, şu anda Hacda. Hem ziyaret, hem ticaret ya
pacağından bahsediyor gazeteler. 

Arkadaşlar; 
Hac meselesi hakkında da Tahtakılıç olarak fikir

lerimi söyleyeyim: Bu sene en büyük yaptığımız hata
lardan bir tanesi, (Parti, şahıs ayırmadan söylüyorum) 
Hac meselesini, dini siyasete alet etmekte rekor kıra
rak maalesef Hazinenin ve Merkez Bankasının bir ku
ruş ödeyemediği bir zamanda tslâmiyetin esaslanm da 
çiğnemek suretiyle hac politikası.. 

İslâmiyet, geride bıraktıklarının hayatına zarar ver
memek üzere hacca gitmekten bahseder. İlâç yok, film 
yök, hatta hatta gaz yok, tuz yok, efendim 100 mil
yon Dolar hac için para. Nedir?.. Efendim farz. Efen
dim, tslâmiyetin şartları toplum olarak, kişi olarak 
ayakta. Benim amacım beni bırakacak burada, film 
paramı alıp götürecek, verem ilâç paramı alıp götüre
cek,' ithal ettiğim, affedersiniz şu anda inleyen, ağır 
bir hastalığın sancısını çeken adamın ilâcım beraber 
götürecek, bunun adma da İslâmiyet diyeceğiz. Yok 
böyle bir İslâmiyet arkadaşlar. 

Açık konuşalım açık. O halde, o politikanın içyü
zü, çok daha acıdır. Sosyal devlet hayatı içinde de
ğildir. Sosyal devletin ana görüşü şudur: Her vatan
daş, devletin sosyal haklarından faydalanır; her va
tandaş da devletin sosyal durumundan doğrudan doğ
ruya alâkalı ve onunla bağımlıdır. 

O halde, işte size çıban başlarından bir tanesi da
ha. Bunun adma da siyaset diyeceğiz. Bunun adma 
özgürlük.. 

Arkadaşlar; 
Özgürlük için hayatımı vermeye hazırım; fakat 

müsaade ederseniz dini konulara da böyle bir zamanda 
toplumun, hatta gidenlerin ana babalarının, belki has
ta yatan yeğeninin ilâcı dururken hac. Ne yapabilirdi 
Devlet?.. Devlet, derhal açık konuşurdu. Efendim bir 
kısmını çekle ödüyoruz, o çek hikâyesinin içyüzüne 
girmeyeceğim. Yarın bu hususta inceleme yapılıyor, 
aldığım haber doğruysa malî gerçekler ortaya kona
caktır, malî incelemeler vardır. O hacdan evvel İslâm 
bankaları geldi de şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz.. 
Hepsi siyasetten ibaret. Açık konuşmak lâzımdır. Hiç 
bir yer, bir faniye babasının malı bile bu kürsü ka
dar serbest değil. Burada gerçekleri, gerçek olarak ko
nuşmak lâzımdır. 

O halde, bir Merkez Bankası kanunu tasavvur edi
niz ki, içte ve dışta koruyacak paramızın değerini. Dış
ta, içte paramızın değerini şimdiden sonra bir noktada 
tutmak kaygısı içerisindeyiz Devlet olarak. 

O halde ne oldu bu şey?.. Şöyle oldu: Sorumsuz 
bir Hükümet zihniyeti, o sorumsuzluğa katılan bir 
banka idaresi Merkez Bankasını bu hale getirdi. İşte 
kanun, işte gerçek. Bu kanunsuzlukların hesabı elbet
te sorulacaktır. Biz sormasak da herkes sorar. Onun 
için aziz kardeşlerim, Parlamento sorumluluğu üzerin
de dikkatle duralım. 

1977 yılı Türkiye'sinde biz, paranın değerini ko
ruyacağız hatta affedersiniz kendisi gelmediği için açık
lamadım, şurada halk huzurunda söylediği nutukla
rı, 1975 seçimleri dolayısıyle söylediği nutukları, 
«Köylünün cebine sağlam para girecek.» diyor. Köy
lünün cebindeki para çürüdü çoktan. «Köylünün 
ayağına doktor ve ilâç gidecek» diyor. İlâcın kendisi 
yok, doktoru bulması köylünün, hâlâ bunlar iddia 
ile gelmez, birtakım kuruluşlar meydana getirmek 
suretiyle birtakım köklü tedbirler meydana getirmek 
suretiyle.. 

Daha nutuklar var arkadaşlar, öyle nutuklar var 
ki, şöyle ucuzlatacağız, böyle yapacağız.. Ee, oyunu 
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alacaksın vatandaşın, ondan sonra, şimdi çözemedi
ğimiz duruma.. 

Gazetelerde okuduğumuza göre, grupu, kendileri 
takdiridir, herkesin fikrine saygı gösteririm. Tedbir 
almayacak mıydık?.. Hayır arkadaşlar. Memleketi 
buraya getirmeyecektiniz. O tedbirlerin ne derece
ye kadar yeterli olup olmadığı hakkında saygıdeğer 
arkadaşlarım fikirlerini açıkladılar. 

Rakam var orta yerde. Saym Zeyyad Baykara di
yor ki, Hazinenin diyor Bütçe rakamına göre 34 mil
yar lira olmasıydı avansı, 10 milyar kadar fazla avans 
kullandılar. Bir de bu, kısa süreli avanstır arkadaşlar. 
Bu avansların nasıl daimilik kazandığını hepiniz bili
yorsunuz. O halde açıklayalım: 

Sorumluluktan kurtulmak istiyorsanız Parlamento
da, halk huzuruna gittiğiniz zaman, «Ne yüzle gel
diniz?..» diye sualinden kurtulmak istiyorsanız, ev
velâ bu işleri bu hale getiren insanlardan Hükümet 
yetkisini almak zorundayız. 

Durum, hiç bir zaman, hiç bir memlekette hükü
met sorumluluğu bu kadar kolay belirgin hale gele
mez. O dav Besim Üstünel'in kulakları çınlasın, «Ne 
yapalım ki, ekonominin kanunları acımasızdır.» Gel
di, biz susarken, Mecliste Başkanlık seçiminde beş 
ayı geçirirken, Türk ekonomisinin Hazinesinin du
rumunu bize değil, bize, dünyaya apaçık hale getir
di. 

O halde arkadaşlar, herkesin kanaati kendisine 
aittir; fakat eğer «Türkiye'de Parlamento var» diye
biliyorsanız, «Türkiye'de Hükümet sorumluluğu var» 
diyebiliyorsanız, işleri bu hak getiren Hükümetin, 
bir gün bile işbaşında tutulmaması çarelerini ara
yın. 

Senato ne yapsın?. 
Arkadaşlar, Senato şunu yapar: Diğer grupların 

birleştiği gibi, Adalet Partisi de şu konuştuğum ger
çekler üzerinde bizimle beraberse, çıkar, «Maalesef 
Hükümet söylediklerinin tersine memleketi sürükle
miştir, o halde bu Hükümet işbaşında kalamaz, kal
mamalıdır.» diye dileğini söyler. Bu dileğin söylen
mesi zaten memleketi ferahlığa kavuşturur. 

Arkadaşlar; 
Particilik memleket için yapıldığı zaman Anaya

sanın müdafaa edeceği bir şeydir. Particilik, «Kol 
kırılır yen içerisinde kalır.» diye kusurları gizlemek 
sevdasıyle yapılırsa memlekete karşı kötülük olur, iha
net olur. Onun için, bu genel müzakereleri bir nokta
da mutlaka mutlaka birleştirmeliyiz. j 

Ben dilerdim ki, Maliye Bakanını da dinleyeyim, 
değer verdiğim arkadaşımı, güç günlerin adamı ola
rak Maliyenin bugünkü durumunun sorumluluğunu 
üzerine alan arkadaşımı da dinleyerek konuşmak is
terdim. Hatta onun görüşmelerinde birtakım nokta
larda söyleyebileceği, ortaya çdunamış gerçekleri 
varsa, gerçekler.. 

Ee, şimdi, plan fikri yıkıldı, ortalıkta planın ken
disi değil, hiç bir şeyi, havası bile yok. Plan fik
ri planlı kalkınma idi, plan gitti, Hazine gitti, Mer
kez Bankası gitti, halkın hayat pahalılığı kışın Ön
cesinde dayanılmaz hale geldi. Saym Adalet Parti
si Sözcüsünün «Sıkıntı» diye ifade ettiği, Saym ar-
daşımın fikrine katılarak söylüyorum, Önümüzde kış 
geliyor, kış. Kış normal zamanda bile halk için bir 
ağırlıktır. Bizim gibi, halk ihtiyaç maddelerinin depo-
lanamadığı, dağıtım düzeni olmadığı, ne kooperatif
leşme ne de düzenli bir kuruluş olmadığı memleket
lerde kış zaten bir felâkettir. Gecekondu mahalle
sindeki teneke barakalar ötmeye başladığı zaman, 
üstüne kömürsüzlük de binerse, insanın dayanamaya
cağı bir hal alır. 

O halde, kış gelmeden bugünkü vaziyete memle
keti getiren insanları hâlâ sorumsuz saymakta inat 
edersek, sorumsuzluğu Parlamento üzerine almış 
olur. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar, bu Meclis, 
Kurtuluş Savaşımn Meclisinin uzantısıdır. Kurtuluş 
Savaşı, milletlerin kendisi için öldüğü, kendisine dön
düğü savaşlardır ve açıkça söylüyorum, Kurtuluş 
Savaşma gölge düşürmek değil, onu anlamamak is
teyenler dahi bu memlekete büyük kötülük ediyor de
mektir. Kurtuluş Savaşından sonra meydana gelmiş 
bir Parlamento, işleri bu hale getiren bir hükümeti, 
hâlâ işbaşında tutmakta devam ederse, tarihine de 
ihanet etmiş olur görevini de kötüye kullanmış olur. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (CHP ve MBG sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Öztürk. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Saym Baş
kan, saym senatörler; 

Yüce Kurulunuzu saygıyla selâmladdttan sonra, 
sözlerime başlıyorum. 

Önergemiz üzerinde birçok değerli konuşmacı 
bugünkü iktidarın durum ve tutumunu büyük bir 
vukufla dile getirdiler. Tabir yerindeyse, İktidarın 
ekonomik ve mali yapışım bir konsültasyon masası-

I na yatırdılar ve gereken incelemeden sonra raporla-
i rını yazacaklar. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'nin ekonomik ve mali yapısı te

davisi güç bir hastalığa yakalanmıştır. Amerika'dan 
uçakla getirilen IMF isimli uzman dahi hastayı te
davide güçlük çekmektedir. 

IMF, hastanın kendi kendisine yardımcı olması
nı ve belli bir sağhk düzeyine geldikten sonra, dışarı
dan kredi enjeksiyonu yapılabileceğini söylemiş ve 
zam devalüasyon dozunu yeterli bulmamıştır. Şim
di MC-kredi uzuvları arasında bu tartışma sürüp git
mektedir. Zam ve devalüasyon yeterli midir, değil 
midir, bu hasta vücudu tedavi için kâfi bir dozda mı
dır?.. 

Ekonomideki bu büyük rahatsızlık siyasal ve 
sosyal alanlara da sıçramıştır. Bugün Türkiye'de yal
nız öğrenci kesiminde değil, tüm halk tabakalarında 
büyük bir çatışma ve de bir çarpışma sürüp gitmek
tedir. Ulusal, gelir bölüşümündeki büyük haksızlık
lar, fırsat eşitsizliği korkunç düzeylere ulaşmış bulun
maktadır. Pahalılık kitleleri âdeta yoksulluğun cen
deresi altında sıkıştırmaktadır. Kökeninde ekonomik 
yapı bozukluğu yatan asayişsizlik ve kargaşa o nok
talara gelmiştir ki, «Türkiye'de âdeta bir hükümet 
var mıdır, yok mudur?» tartışması boyutlarına yük
selmiştir. Devletin ilk görevi olan asayişi sağlama 
fonksiyonu, Cumhuriyetin ilânından 52 yıl soma tek
rar birinci plana gelmiştir. 

Sayın üyeler; 
Biz bu önergeyi verirken, özellikle şu amacı ta

kip etmiştik: 150 günü geçen bir süreden sonra hâlâ 
Başkanını seçemeyen bir Meclis ve denetim görevini 
yapamayan bir Parlamento.. Bu görevi hiç olmazsa, 
Parlamentonun Başkanını seçmiş, çalışan kanadı olan 
Senatoda yerine getirmek ve Senatoda hareketli bir 
hava yaratmak; Türkiye'nin bugün içinde bulundu
ğu siyasal, sosyal ve ekonomik şartları kamuoyuna 
yansıtmak. 

Biz önergemizi verirken özellikle şunu düşünmüş
tük: Memleketin yönetiminden birinci derecede so
rumlu bulunan bugünkü MC Hükümetinin Sayın Ba
şı; yani Başbakan Demirel'in ve ekonomik işlerden 
sorumlu bulunan Başbakan Yardımcısı Sayın Erba-
kan'm burada bulunması. Maatteessüf bütün gayret
lerimize rağmen, bu olanağı Senato elde edememiş
tir. Şüphesiz ki, tarihe ve zabıtlara ibretle geçecek 
bir husustur bu. Yine dilerdik ki, bugün MC yöne
timinin en büyük kanadı olan Adalet Partisi Grupu 
burada büyük bir çoğunlukla bulunsun. Şu anda sı
ralarda birkaç Adalet Partili değerli arkadaşımızdan 

başka hiç kimse, bu önergenin ağırlığını ve önemini 
idrak etme eğilimini nedense göstermiyor. Bu da 
üzerinde durulacak üzücü bir olaydır. 

Sayın üyeler; 
Zamlar ve devalüasyon sonucu, dar ve değişmez 

gelirli vatandaşlar hayat pahalılığının altında ezilme
ye terkedilmiş; buna karşılık vurguncu ve soyguncu 
kesim büyük kârlar ve kazançlar elde etmiş ve etme
ye de devam ediyor; bu bir gerçek. 

Temel mallara zam yapılacağını, devalüasyona 
gidileceğini, Hükümet yetkilileri daha birkaç ay ön
cesinden kamuoyuna duyurmuş; tekel maddelerine 
zam yapılacağı haberini de, Gümrük ve Tekel Baka
nı bir hafta önceden ilân etmiştir. Bugünkü siyasal 
İktidarın koruduğu bu düzenden, hiç kuşkusuz ki, 
vurguncu ve stokçu kesim yararlanmıştır; halk ise 
ezilmektedir. Temel mallara yapdan fiyat bindirimle
ri gün geçtikçe etkisini hissettirmekte ve biraz evvel 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, kış mevsiminde bu 
azami boyutlara ulaşacaktır. 

Oy ve çıkar amacına yönelik kötü bir ekonomik 
ve mali politikanın sonucunda ortaya çıkan bu öl
dürücü zam paketinden korkan siyasal İktidar, so
rumluluğu önce birbirine yüklemeye, sonra da ortak 
bir sorumlu aramaya kalkışmış ve sonunda sorumlu, 
güçsüz ve fakir belediyeler olmuştur. 

Değerli hatipler bu kürsüden önergemizin türlü 
yönlerini, dile getirdiler. Ben, tekerrür olmasın diye 
bu kürsüde o kısımlara değinmeyeceğim. Ben, şu ana 
kadar değerli hatiplerin değinmedikleri bu noktayı 
eleştirmeye çalışacağım. Yani, bu zam paketi açddı-
ğı günden beri, başta Başbakan olmak üzere birçok 
Hükümet yetkilisi, özellikle Cumhuriyet Halk Parti
li büyük şehir belediyelerinin, hayat pahalılığında 
oynadıktan olumsuz rolü özellikle belirttiler. Benim 
konuşmam özellikle bu nokta üzerine toplanacaktır. 

İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanla
rının valiliklere gönderdikleri genelgeler, Başbakan ve 
diğer Bakanların verdikleri demeçler; sorumsuzlu
ğun, hatta bir yerde sorumluluğu yükknememe yü
reksizliğinin tipik bir örneğidir. 

Bu genelge ve demeçler; maksadı da aşarak, par
tizan zihniyeti bir kez daha yansıtan ve hayat paha
lılığını Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yükle
yen hayret verici bir belgedir. 

Adalet Partisi Grupunun, 11 . 10 . 1975 tarihli 
açıklamasına bir göz atalım. Şöyle cümleler yer al
mıştır o açıklamada: «Halkın zaruri gıda ve geçim 
maddeleri üzerinde gerekli kontroller yapmaları 
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mümkün iken, büyük şehir belediyelerini elinde bu
lunduran Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanla
rının, bu görevlerini kasten yapmadıkları ve böylece 
halkın sıkıntı çekmesine göz yumdukları anlaşılmış
tır.» 

Şimdi, bunu herhangi bir arkadaşımız söyleseydi 
önem vermezdik; ama bu bildiri, Adalet Partisi Grup 
Sözcüsünün bildirişidir ve kamuoyuna yansımıştır. 
Vakıa burada Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Demir Yüce, büyük bir kibarlık ve saygınlıkla 
bu kürsüde belediyelere böyle bir sorumluluğu yükle
menin insafsızlığım dile getirdi, onu bilmeliyiz. Ama, 
gerek Adalet Partisi Grupunun şimdi okuduğum 
bildirisi ve zaman zaman da Başbakanın ve diğer 
yetkililerin kamuoyuna mal olmuş bildirileri karşısın
da Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, (Grup 
adına konuşmuyorum; ama Grupumun bu düşünce
leri benimseyeceğine inandığım için, aynı zamanda 
kişisel görüş olarak bu konuya değinme zorunlulu
ğunu hissediyorum), böyle bir açıklamanın haksızlı
ğım, insafsızlığını, iyi niyet ve bilgi sahibi Adalet 
Partili arkadaşlarımın da kabul edeceğine inanıyo
rum. Özellikle idarede, belediyede, Ticaret ve Maliye 
Bakanlığı gibi örgütlerde hizmet vermiş arkadaşla
rımızın bunu daha iyi bildiği bir gerçektir. Nitekim, 
biraz evvel söylediğim gibi, Adalet Partisi sayın söz
cüsü de bunu belirtmiştir. 

Şu anda elimizde İçişleri Bakanlığının genelgesi 
de vardır. Genelgede, Bakanlık valilere ve belediye 
başkanlarına piyasanın kontrolünü, azamî satış fiyat
ları, kâr hadleri ve ücret tarifelerinin saptanmasını, 
stokçulukla mücadele edilmesini yüklemekte ve fa
kat genelgede vali ve belediye başkanlarının bu yet
kiyi hangi mevzuata, hangi kanunlara göre yürüte
ceği hususunu belirtmemektedir. 

Önce şu noktayı açıklığa kavuşturmak lâzımdır: 
Piyasanın ve fiyatların kontrolü bugünkü siyasal ve 
ekonomik düzen içinde mümkün müdür?-Başka bir 
deyimle bu düzende fiyatların murakabasından olum
lu bir sonuç alınabilir mi? Halk ve toplum yararına 
işlemeyen bir avuç vurguncu ve stokçuyu daha çok 
zengin eden bir düzende fiyatların kontrolü bir ya
rar sağlar mı? Üretimden tüketime kadar toplum çı
karına işlemeyen bir ekonomik düzende, yeniden bir 
Millî Korunma Kanunu dönemi yaratılsa dahi, bun
dan kimler yararlanacaktır? Geçmiş uygulama bunu 
göstermiştir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir sis
temden ancak büyük iş çevrelerinin, vurguncu, ara-

17 . 11 ş 1977 O : 1 

cı, tefeci, stokçu gibilerinin yararlanacağı; hallim ise 
ezileceği inancındayız. Toplum ve halk yararına iş
lemeyen bir ekonomik sistemde, yüzeysel ve otori
ter tedbirlerle ve Saym Ticaret Bakanının bir beya
nında ifade ettiği gibi, «Ticaret Polisi» gibi bir polis 
örgütü kurmak yoluyla piyasa kontrolünün mümkün 
olamayacağına kesinlikle inanıyoruz. Halktan yana 
çalışan bir ekonomik düzende, üretimden tüketime 
kadar ekonominin kendi kendini iyileştireceği, özel 
yapısı ve kuralları içinde piyasayı ve fiyatları oluş
turacağı, bundan hiç bir vurguncunun yararlanama
yacağı kanisim taşıyoruz. 

Aşın fiyat artışlarının önlenmesi, fiyat hareket
lerinin ekonomide ve toplumsal düzende aksamala
ra ve dengesizliklere, gelir dağılımındaki adaletsiz
liklere yol açmayacak ölçülerde tutulabilmesi, tüke
tim mallarının halka daha ucuz ve sağlıklı ulaşabil
mesi için Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik sol 
gelişmeye uygun olarak iç ve dış ticarette, üretici ile 
tüketici arasındaki aracılığı giderek azaltan ve eko
nomiye canlılık kazandıran hakça bir düzene inan
maktadır. 

Böyle bir düzen kurulmadıkça, piyasanın ve fi
yatların kontrolünden hiç bir sonuç alınamayacağı, 
bundan ancak küçük esnafın cezalanıp, büyük üre
tici ve tüccarın ödülleneceği sonucunun çıkacağı or
tadadır. 

Şimdi, bugünkü ekonomik düzenin uygulamadaki 
yönlerini yasalara göre gözden geçirelim ve sonra 
da pahalılığın sorumluluğunun belediyelere mi, yok
sa bugünkü İktidarın sakat zihniyet ve tutumuna mı 
yüklemek gerektiğini görelim. 

Demek istiyorum ki arkadaşlar; Sayın Adalet 
Partisi Grupu, Sayın Hükümet yetkilileri piyasa kont
rolsüzlüğünün sorumluluğunu özellikle Cumhuriyet 
Halk Partili büyük şehir belediyelerine yüklemiştir. 
Fakat, acele verilmiş beyanlar olduğu kanısındayım. 
Çünkü, bir anda insanın hatırına şu geliyor: Acaba 
Adapazarı Belediyesi, acaba Bursa Belediyesi, acaba 
Konya Belediyesi fiyat kontrolü yapmıyorlar mı?.. 
Oralarda diğer C. H. P.'li belediyelerin fiyat kontrol-
lanndan farklı bir durum mu vardır?. 

Esas hastalık, bugün esasen mevzuat yönünden, 
gelir kaynaklan yönünden, yetki yönünden ve de or
ganlar yönünden, bünyesi yönünden güçsüz ve fakir 
hale düşmüş ve düşürülmüştür. Mahallî idarelerin 
ve bunlann içinde en mühim birim olan belediyele
rin böyle bir yetkiye sahip olmadıkları ve böyle bir 
yetkiyi kullanacak güce de sahip olmadıkları huşu-
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sudur. Birkaç cümleyle bunu ifade etmek istiyorum. 
3003 sayılı Endüstriyel Mamuîâtın Maliyet ve 

Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hakkındaki 
Kanuna göre, görev Sanayi Bakanlığının. Sanayi Ba
kanlığına bu Kanun, 35 tür madde üzerinde toptan 
fiyatların tespiti sorumluluğunu vermiştir. 10 . 1 .1976 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan tebliğe göre Ba
kanlık; gıda, teksil, işlenmiş deri, kösele, lâstik, kim
ya, petro-kimya imalât, dayanıklı tüketim malları 
sanayilerine ait 35 cins eşyanın satış fiyatlarının tespi
tini bu Bakanlığa vermiştir. Un ve makarnadan baş
layan, iplik, basma, bez, deterjan ve otomobile ka
dar varan bu fiyat tespit görevi içinde, Bakanlık şim
diye kadar sadece birkaç madde için toptan ve pe
rakende satış fiyatı saptamış, diğerlerini boşlukta 
bırakmıştır arkadaşlar. 

SADETTİN DEMtRAYAK (Aydın) — Sunta-
nınki tespit edilmiş ama. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi soru
yorum değerli arkadaşlarım; bu kadar hayatî madde
lere fiyat tespiti yetkisini 3003 sayılı Kanun Sanayi 
Bakanlığına vermişken, nasıl oluyor da belediyeler 
bu maddelere kendi kendine fiyat koyabiliyor?.. Ya
ni, hukuka aykırı. Kanunla bir makama verilmiş 
olan yetki, bir. başka makama devredilemez. Sanayi 
Bakanlığının bu yetkisini belediyeler nasıl kullana
bilirler?. 

İkinci bir mevzuat; 3489 sayılı Pazarlıksız Satış 
Mecburiyetine dair Kanun, «Bakanlar Kurulunca be
lirlenen yerlerde ve maddeler için pazarlıksız satış 
yapılır.»hükmünü getiriyor. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, toptan fiyatı yetkili 
mercice saptanmayan bir mala belediyeler hangi yet
kiye göre perakende satış fiyatı ve kâr oranı sapta
yacaktır? Satış fiyatı ve kâr oranı saptama yetkisi bu 
kanunlara göre yetkili mercilere aittir, belediyelere 
ait değildir. Yani, anamalın satış fiyatı, toptan ve 
perakende fiyatının tespiti Bakanlıklara ve Bakan
lar Kuruluna ait iken, bunun perakende fiyatım be
lediyelerin saptaması mümkün değildir. Çünkü, o be
lediyelerce kaynak malum değildir. 

Diğer taraftan, 3614 sayılı Yasaya göre iç tica
retin düzenlenmesi, Ticaret Bakanlığına verilmiş bir 
görevdir. 1973 yılında Ticaret Bakanlığı içinde kuru
lan Fiyat, İstikrar Komitesi bugüne kadar işletilme
miş. Üçüncü Beş Yıllık Planda önerilen Ulusal Fiyat 
ve Ücret Özel İhtisas Komisyonu da gerçekleşeme
miştir. 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri Hak
kındaki Kanuna gelince; bu teşekküller mal ve hiz

met fiyatlarım tespit ederler. Temel mal ve hizmet 
niteliğinde olanların fiyatlarım da Bakanlar Kurulu 
saptar. Nitekim, zam paketinden birçok temel malın 
fiyatı çıkmış ve fakat karaborsa olmaktan da bu mal
lar (demir, çimento gibi) bugüne kadar kurtulama
mıştır. 

Hükümet, malların fiyatlarının kontrolünü 1580 
ve 3489 sayılı yasalara göre, valüerden ve belediye
lerden istemektedir. Bu alanda biraz evvel ifade et
tiğimiz gibi, yetkileri ve ceza oranları çok kısıtlı olan 
vali ve belediye başkanlarının yetersiz kaldığı bir ger
çektir. 

Fiyat Kontrol Komitesi, 1567 sayılı Yasa ve 19 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Karara göre kurulmuştur. Komitenin amacı, mamul 
madde fiyatlarım kontrol etmektir. Kararnameye gö
re, mamul madde fiyatlarının artırılabilmesi, bu Ko
mitenin ön iznine bağlıdır. Ancak, 28 sayılı Komite 
Tebliği ile, imalatçıya Sanayi Bakanlığınca saptanan 
toptan satış fiyatına 5 Ekim 1973 tarihinde uygula
nan kâr ve masraflan re'sen ekleyerek satış yapma 
izni tanınmış ve on gün içinde bu fiyatı Komiteye 
onaylatmak zorunluğu yüklenmiştir; fakat Yargıtay 
7 nci Ceza Dairesinin bir kararı iîe bu Komitenin ça
lışması bir noktada durmuş ve uygulamada etkisiz ha
le gelmiştir. 

Gelelim belediyelere vücut veren ana kanuna; ya
ni 1580 saydı Belediye Yasası ve de ona paralel çı
karılan 1608 saydı ki, isminden de anlaşılacağı gibi 
çok eski bir yasa, bugünkü koşullara asla uymaz; 
Umumu Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hak
kındaki Kanun. İşte, belediyelere eğer fiyat yönünden 
bir kontrol yetkisi veriliyorsa, bu kanunlar veriyor. 

Günün koşullarına uymayan bu yasalara göre; 
yani personelinin bugün maaşım dahi vermekten aciz 
hale gelmiş olan bu güçsüz belediyelere, bu kanunla
ra göre yetki vermek ve onlardan piyasanın kontro
lünü istemek insafla bağdaşmaz. Şöyle ki: 

1580 sayılı Kanunun 150 sayılı Yasa ile değişik 15 
nci maddesinin 43 ncü fıkrasına göre; ete, ekmeğe, 
yaş meyve ve sebze ile odun ve mangal kömürüne 
doğrudan; kati lüzum halinde mahalli idare kurul
larınca tasdik edilmek şartıyle diğer gıda ve zaruri ih
tiyaç maddelerine toptan ve perakende azami satış 
fiyatları ve yaş meyve ve sebzeye münhasır olmak üze
re kâr hadleri tespit etmek, belediyelerin görevleri 
arasındadır. Ancak, bu madde uygulamada işlememek
tedir. Et, ekmek, yaş meyve ve sebze ile odun ve 
mangal kömürüne fiyat vermek belediyelerin doğru-
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dan doğruya yetkisi içerisinde, diğerleri ise idare ku
rullarının onayına bağlıdır. 

Odun ve mangal kömürüne fiyat vermek bugünkü 
koşullarda esasen anlamım kaybetmiştir. Çünkü, artık 
birçok yörelerimizde linyit kömürü yakılmaktadır. Bir 
çok yerlerde de hâlâ maalesef (bu kürsüden söylemek
te teeddüp ederim; ama memleket gerçeklerini bu 
kürsüden dile getirmek lâzımdır.) memleketin pek çok 
yerinde tezek yakılmaya devam edilmektedir. Çok uza
ğa gitmeğe lüzum yoktur; hemen Ankara'nın civarın
da, Gölbaşı köylerinde evler tezekle ısıtılmaktadır. 

Et, yaş meyve ve sebze; tüketici kitlelerinin yoğun 
olduğu büyük kentlere uzak üretim bölgelerinden gel
diğine göre, menşei, kaynağı, maliyeti meçhul olan 
bu maddelerin belediyelerce kontrol edilmesi ve narh 
verilmesi olanaksızdır. Toptan fiyatları serbest olan 
her türlü mal için belediyelerin perakende fiyat sap
taması uygun görülemez. Hayvan ve et ihracını serbest 
bırakan ve kalkınma planlan koordinasyon kararları 
ile ete narh verilmesi önlenen ülkemizde et fiyatları
nın oluşmasına belediyelerin etkili olduğunu düşün
mek gerçekçi bir görüş olamaz. Bunda Et - Balık Ku
rumu da başta olmak üzere pek çok faktör rol oyna
maktadır. 

Belediyeler bugün ekmeğin narhına dahi hakim de
ğildir. Bugünkü ekonomik koşullar karşısında bunu 
mümkün görmemekteyiz. Ayrıca, ekmek fiyatlarını 
bugünkü mevzuatımıza ve koordinasyon kararlarma 
göre belediyeler değil, ii koordinasyon kurulları sap
tamaktadır. 

Diğer maddelere narh vermeye gelince; siyasal 
nedenlerle valiler ve idare kurulları bunu işlemez ha
le getirmektedir. Ankara ve İstanbul'da belediyelerin 
tekliflerini il idare kurulları ve valiler siyasal neden
lerle reddetmişlerdir. Bunun birçok örneği vardır. 

Şimdi, son günlerde Hükümet bir kararname çı
kardı ve Resmi Gazetede neşredildi, yürürlüğe kon
du: 1705 saydı Ticarette Tağşişin men'i ve İhracatın 
Murakabesi ve Korunması Hakkındaki Kanuna, göre 
çıkarılıyor. Bugün kelimeden de anlaşılıyor ki, bu çok 
eski bir kanuna dayamyor; yani ana kanun çok eski, 
isminden de anlaşılmaktadır. Bugünkü siyasal şartlara 
asla uymayan bir kanuna göre çıkarılacak bir karar
namenin de, yine bugünkü şartlara uymayacağı ortada, 
bu da bir mantıksal sonuç. Bu Kanuna göre çıkarılan ve 
Regmi Gazetede yayınlanan Kararname, etiket koyma 
zorunluğu getirmekte ve usulsüz davrananlar için pa
ra ve hapis cezalarım öngörmektedir. Bir tür Millî 
Koruma Kanunu niteliğini taşıyan bu Kararnamenin 

piyasayı ve fiyatları ne ölçüde kontrol edeceğini kuş
ku ile karşılıyorum ve nitekim, bu Kararname yü
rürlüğe gireli, Sayın Ticaret Bakanımız da buradadır, 
zannederim bir ayı geçmiştir; ama bu bir aylık uygu
lama sonucunda elde edilen sonuç nedir? Sayın Tica
ret Bakanımız ve diğer yetkililer, bu hususta kamuo
yuna bugüne kadar aydınlatıcı bir bilgi vermemişler
dir. 1705 sayılı Kanuna dayanmak suretiyle çıkarılan 
bu Kararnamenin uygulamadaki sonuçları nedir, ger
çekte piyasa kontrol edilebilmekte midir? Bunu Sayın 
Ticaret Bakanından bu kürsüde işitirsek memnun olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkede fiyat kontrollarının öncelikle ekonomik 

açıdan ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Fiyat kont-
rollannı ceza önlemleriyle ve özellikle (Sayın Ticaret 
Bakanı demin burada yoktu galiba) ticaret polisi 
kurma yoluyla ve güçsüz belediyelerin elleriyle yürüt
meyi, çözümsüzlüğü başta kabul etmek olarak anlı
yoruz. Ancak, savaş dönemlerinde olduğu gibi, enflas-
yonist dönemlerde de geçici bir süre otoriter kontrol 
sisteminin getirilmesinde ancak psikolojik açıdan ya
rar düşünülebilir. 

Hükümet belki de ülkeyi bir savaş ortamında gör
mektedir, onu bilmiyorum ve söz konusu Kararname
yi yürürlüğe koymaktadır. Kendi yarattığı eserin so
rumluluğunu, Hükümetin özellikle Cumhuriyet Halk 
Partili belediyelere yüklemesi ve cenazeyi onlara kal
dırtmak istemesi ibretle seyredilecek bir manzaradır. 
Fakat, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de «Zam 
paketi» adı altında ezüen halk da böyle bir oyuna 
gelmeyecektir. Halk belediyelerle değil, eserin asıl sa
hipleriyle karşı karşıya gelecek ve mahalli seçimlerde 
de bunun örneğini öylece görecektir. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selamlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat?... Yok. 
Sayın Üstünel... 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Ali Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Birkaç oturumdan beri Senatomuzda; Ankara 

Üyemiz İbrahim Öztürk ve arkadaşlarının, ekonomi
mizin bugünkü durumu hakkında bir Genel Görüş
me açınmasına dair önergesi müzakere mevzuu edil
di; gerek gruplar adına, gerekse şahısları adına arka-
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daşlanmız buradan görüşlerini Senatomuza arz et
tiler ve hakikaten çok istifadeli fikirler serdedildi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözün, kelâmın en hayırlısı muhakkak ki az, öz 

ve mücmel olanıdır. Çok uzun konuşmalar oldu, 1,5 
saat konuşan arkadaşlarımız da oldu. Bu umumiyet
le geldiğlmüz günden beri yiüreğimizi yakan bir hasta-
lığımızdır. Bütçe müzakereleri olur, saatlerce konuşu
lur konuşulur, basılır konulur arşivlere, hu kalbi! mü
zakereler açılır, uzun uzun konuşmalar arasında o 
kadar güzel kıymetli fikirler kayhölur gider, 'bir yı
ğın lâfın arasında. 

Gönül isterdi ki, gerek Cumhuriyet Halk Partili 
iKÎiffldaşlanmızra Grup ve şahsî görüşleri meyanmda 
iîeri sürdükleri hu kıymetli fikirler, gerekse ona cevap 
mahiyetinde veya diğer Kontenjan, Millî Birlik Gru-
punun serdettiği fikirler; az, öz olarak burada karşı
lıklı söylerisin ve bir neticeye varılsın. Uzun uzun 
sözler söylendi ve bir müddet sonra sayın foaSkanla-
rrmız bunlara çıkıp cevap verecek ve neticesi ne ola
cak bilmem; Söylendi bitti ve kesildi, «Hadi, öbürü
ne geçelim»den ibaret kalacak. Gönlümüz Ssterdi ki 
görüşlerimiz ayrı da oîsa, bir taraf kendisinin devlet
çi Ve sosyalist görüşlerini söylemiş dahi olsa, diğer ta
rafta kendisiinin liberal veya kapitalist veyahut da 
«ortayoî» dedikleri ekonomideki görüşünü söylemiş 
dahi olsa, bir noktaya varalım ve bu vardığımız 
noktada yaranın tedavisinde hir çarede ittifak ede
lim, bunu gönlümüz isterdi. Ama, görüyorsunuz ki 
şu ana kadar sadece uzun uzun sözler söylendi ve 
bitirildi ve netice itibarîyle onun cevabı da az veya 
öz nasıl verilecekse verilecek ve mesele kapanmış dkt-
cak. 

Bu muydu varılmak istenilen netice? Kanaatım-
ca bu değil. Taraflar görüşlerini söyleyecekler, görüş
leriyle 'birlikte deva getirecekler, o devalar üzerindeki 
görüşler de söylendikten sonra, hiç olmazsa asgarî 
müştereklerde ittifak edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teessürle arz etmek isterim ki, şu ana kadar hangi 

noktalarda ittifak ettiğimiz, Türk ekonomisine şifa 
ve deva getirecek hangi yollarda İktidarla muhale
fetin ittifak halinde olduğuna dair ben bir kanaatin 
sahibi olamadım. Güzel şeyler söylendli, diğer tarafta 
söylendi; ama bunların hangisinde ittifak halindeyiz, 
hangisinin münakaşası burada yapılmalıydı bu henüz 
tespit edilemedi. 

Üzerinde en çok durulan sözlerden birisi, her çı
kan arkadaşımız; «Bütün ilgili bakanlar burada olma

lıydı, Başbakan olmalıydı. Çünkü, Hükümetin pöliti-
fkasnnn baş mesulü odur, cevap vermelidir.» denildi, 
«"Ekonomik Kurulun başı Er'bakan olmalıydı, sanayi 
davamızı (bugün yürüttüğünü ifade eden Sanayi Baka
nımız da burada olmalıydı.» şeklinde 'beyanlar ileri 
sürüldü. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kanaatim odur ki, burada eğer Hükümet adına 

bir bakanımız bulunuyorsa, onun vereceği cevap da 
Hükümet adına olacaktır, Başbakan adına olacaktır, 
Ekonomik Kurul Başkam Başbakan Yardımcısı adı
na olacaktır; Ibu İster Maliye Bakanımız olsun, isterse 
Sayın Ticaret Bakanımız olsun bir şeyi değiştireceğini 
sanmıyorum. Yoksa, Senatomuzun teamülü gereği bu
rada üç veya dört 'bakanın sıra sıra, nazar boncuğu 
gibi dizilip de emrinize amade, Söylediğiniz her sö
zün cevabını vermesi şeklinde hir teamülü dört sene
den 'beri görmedik. Bazen hatta o derece oldu ki, bura
da bir mevzuu konuşulurken hükümet adına hir 'ba
kanın bulunmayışından uzun uzun yakındık ve ıstırap 
duyduk. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktayı daha İfade etmek isterim; bazı arka

daşlarımızın özellikle ismini ifade etmeden geçemeye
ceğim Hasan Güven arkadaşımızın ve benzeri arka
daşlarımızın, biraz önce Sayın ÖZtürk'ün konuşma
ları gibi gayet yapıcı, isabetli konuşmalar olduğu gi
bi; çok kinci, gayet hakaretamiz, ağızlara yakışma
yacak şekilde hakaret kelimelerini, elfazı da taşıyan 
konuşmalar da oldu. Gönül istiyor ki, mesleğinde çok 
ilerlemiş, hatta profesördük payelerine gelmiş, genel 
müdürlük yapmış arkadaşlarımızın şu 'konuşmaları, şu 
kürsüden söyledikleri sözler nümunei imtisal sözler 
olmalı. 

Bence hakaret edilerek bir yere varılması müm
kün değil. Siz «ciddiyetsiz» dersiniz, size de aynı şe
yi iade ederler, hiçbir şey fark etmez. Ne olacak ya
ni, «ciddiyetsiz» demekle, şu demekle, bu demekle ne
reye varırsınız sayın arkadaşlarım? Hiçbir yere va
ramazsınız. Çünkü, «Kem söz sahihine aittir.» deni
lir ve biter. Biz burada dört seneden beri çok şeyin 
şahidi olduk. Bir sayın bakana burada en galiz kü
fürler söylendi ,birisine çok acı şekilde ağır ağır ha
karet edildi ve hakandı bunlar, bizim yüreğimiz yan
dı. öimaması lâzım. Nasıl olması lâzım? Tatlı tatlı 
ifade edilmesi lâzım ki, burada söylenen sözler... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başlkan, bunlar konuya dahil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, Sayın Oğuz... 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu dtu- | 
rumlann eleştirisini mi yapıyoruz, ekonomik görüşme 
mi yapıyoruz? Kişisel ya da partisel görüşünü açık
lasın. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen efendim, bun
dan evvel konuşan arkadaşların tavır ve hareketlerini 
tenkit edici değil de, ekonomik görüşlerinizi lütfen bil
diriniz. Ekonomik durum {hakkında genel görüşme t 
yapıyoruz 'bu husustaki görüşlerinizi lütfedin. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Tabiî Sayın Başkan, 
teşekkür ederim efendim, ben de bunu söylüyorum 
da, yalnız bunun ne tarz Söylenmesinin faydalı olaca
ğım ifade etmek istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O da onu söy
lüyor zaten. 

A I İ OĞUZ (Devamla) — Yoksa (burada, «Çe
kin elirizi yakamızdan.» falan tavrında sözlerin bir I 
fay^da getirmeyeceğini ifade etmek istiyorum, arka

daşlarım salbır buyursunlar. J 
Muhterem arkadaşlarım; 
Türk ekonomisinin hangi noktada olduğunu ar

kadaşlarımız uzun uzun izah ettiler. Biz de diyoruz 
ki, Türk ekonomisi her gün biraz daha büyüme nok
tasındadır. istatistik malumatlar verildi; denildi ki, 
şu senede, şu kadar olan şu malın istihsali, 'bu sene 
şu noktaya gelmiştir. Ben bunîarı uzun uzun önüm
deki kağıttan okuyup da sizi sıkmak istemiyorum; 
ama "bunların içerisinde şu istihsalimiz de şu noktada I 
geri kalmıştır şeklinde !bir tespitin yapıldığına şahit 
olmadım. Demirinıüz, çimentomuz, gübremiz, hele 
hususiyle buğdayımızın istihsalde çok ileri noktalara 
gelmiş olduğu İfade edildi. 

TALAT DOĞAN (Rize) — Havalar iyi gitti. I 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Hatta o derece ki, 5 
milyon tona ulaşan (buğdayımızı satmak için sıkıntı
lar çektiğimiz ve pazar aradığımız ve bir kısmını bel
ki ucuz sattığımız şeklinde tenkitlere uğrandı ve 'biz 
hatırlıyoruz 1973'lerde ve 1974'lerde bu memleket 
ekmek sıkıntısı da çekti. O devrin Ticaret Bakanı 
500 bin tonluk iki veya üç defa dış memleketlerden; 
Panama'dan ve Kanada'dan, oranın köylüsüne kilosu
na 350 kuruş fiyat ödeyerek buğday getirtmek mec
buriyetinde kaldı. O zaman da sizin iktidannızdı, 
CHP - MSP Koalisyonu idi, Ecevit Hükümeti zama
nıydı. Demekki, o zaman da bir darlık vardı. Bu 
darlık... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 1973 mahsu
lü 1974'de idrak edilir. 1973 yılından evvelki politika
ların yüzünden; 90 kuruşluk tafran fiyat politikası j 
yüzünden... ( 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Sarbcalı, müdahale 
etmeyiniz. 

ALt OĞUZ (Devamla) — Bu darlık memlekette 
bir ekmek bile bulamamanın ıstırabını ortaya koyan 
bir darlıktı; ama dışarıdan aftnak mecburiyetinde 
kaldığımız... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — <M) kuruşluk 
taban politikası yüzünden... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz, rica ediyorum. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Dışarıdan almak mec
buriyetinde kaldığımız buğdayı döviz ödeyerek al
mak medburiyetini hissettik. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 45 liralık 
kahveyi 270 liradan alıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla^ 
rım, o günden sonra her yıl biraz daha rasyonel, biraz 
daha ülmii ve teknik şekilde üretimin geliştirilmesi ne* 
İlçesinde bugün artık memleketimiz 500 bin tonluk 
partiler halinde dışarıdan buğday alan bir memleket 
değil, istihsalinin 3 milyonluk, 5 milyonluk büyük 
bir kısmını dışarıya İhraç eden !bir memleket haline 
gelmiştir. 

Eğer, elbirliği ve gönül 'birliği edersek, diğer istih
sal maddelerinde de bu ihraç imkânlarının temin edi
leceğine ve o İhraç noktalarına gelineceğine ben ina
nıyorum. 

Bir çimento sanayiini düşünün; Hindistan'da ara
sanız bir avuç çimento toprağım bulmak mümkün 
değil; ama Cena!b-ı Hak memleketimizde bol miktar
da bunun hammaddesini vermiş; 5 tane, 10 tane, 15 
tanesini memleketimizde yapabilecek güce de sabibiz. 
Çünkü, çimento sanayinin bir ateîyesinin % 90'ına 
yakın makinelerini memleket içerisinde yapma gücü
ne salıibiz. 

Demekki yapıp; hem memleket İhtiyacını karşıla
mak, hem de dışarıya ihraç etmek imkânlarımız var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu noktalarda tenkitler veya varılacak hedeflerin 

hangi yollarla varılıp aşılacağı hususu, tabii ki deği
şik şekilde görülecektir. Siz devletçi ve sosyalist gö
rüşümüzle bunun metodunun ve yolunun şu oMuğu-
nu ortaya koyacaksınız, başkası da kendi görüşlüyle 
bu nokteya nasıl varacağını ortaya koyacaktır. Onun 
için ayrı ayn şeyler söylemiş olmamızı ıben hiçjbir 
zaman yadırgamıyorum; ama yine tekrar ediyorum; 
bu söylediklerinizi tatlı bir üslup içerisinde, bu mem-



C. Senatosu B : 6 17 , 11 s 1977 O : 1 

leketin Parlamentosu içerisinde bir ibeili ölçüler içe
risinde ifade etmezseniz, bunun faydalı olacağım ben 
kabul etmiyorum. 

«•Darlık» dediniz. Hakikaten memlekette bir dar
lığın yarlığını da ben kabul ediyorum. Dar olan mad
delerin bu memlekette bir an evvel temini veya temin 
edilemeyenlerin dışarıdan hangi kaynaklardan getiri
leceği hususunu oturup beraber müzakere etmek ve 
bunu şurada tespit ederek Hükümtte yol göstermek 
vazifemiz olmalı. Yoksa, burada sadece darlıktan 
'bahsetmek, bence hiçbk şey ortaya koymaz. Çünkü, 
sizin iktidar olduğunuz zamanlarda da, sizlin bu mem^ 
lekete yönettiğiniz zamanlarda da darlık görülmüş
tür. Yağ bulunmadığı zaman olmuştur, şekerin ve ya
ğın bulunmadığı 'bayramlar ve ramazanlar geçiril
miştir. O zaman da çolk şeyler söylenmiştir... 

ISADETTÎN DEMÎRAYAK (Aydın) — O za
manda da iktidarda Sizdiniz. 

ALİ OĞUZ (Devanda) — Çok tenkitler yapıl
mıştır. Haklı mı, haksız mı meselesini ben burada or
taya koymayacağım. Tabii ki, o zamanın politikası, 
iktisadi tutumunun neticesinde ortaya çıkan netice
lerdi, manzaralardı; Siz veya biz haksız buluruz, on
lar da haklı bulurlar. Ama, bu kabil darlıklara hangi 
noktalarda bolluk ve genişlik getireceğiz 'meselesini 
burada ekonomik ve 'İktisadi esasları, metotları orta
ya koyarak belirlemek lâzım. Yoksa, şöyle yaparsa
nız, böyle olur şeklinde yol gösterici olmazsa, sa
dece pahalılığın ve darlığın varlığından bahsetmek, 
memlekete hiçlik şey kazandırmaz. 

Sanayi kuruluşlarının hayal olduğunu arkadaşları
mız bol feoü söylediler; «Tebessüm vericidir» dediler, 
«Güldürücüdür» dediler, «Hayaldir» dediler. Bunla
rın temelleri atılırken de «Hayaldir» denilmişti. Hat
ta, «Bunlar Planda, Programda yoktur.» denilmişti; 
ama o günün Hükümetinin Başı bunların hem planı
nın, hem programının, hem parasının da varlığım ifa
de ettiler. Bunîarm temelleri atıldı, bugün o temelle
rin üzerinde fabrikalar yavaş yavaş yükseliyor arka
daşlar. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Aydm'da 
iki sene önce atılan temel, İki torba çimento ve dört 
demir çubuk üzerinde duruyor hâlâ. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum; ora
dan müdahale etme hakkına haiz değilsiniz. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşım, 
seni buraya çıkarmaya ben mani olmadım. Herkes 
çıktı konuştu, keşke sen de çıkıp konuŞsaydın. Ye
rinden çok rahat söylüyorsun; ama çıkıp buradan 

birşeyler söylesen de ne söyleyeceğini hiç olmazsa 
duysaydîk bari. Yerinden çok raJhat söylüyorsun. 

!BAŞKAN — Sayın Oğuz, cevap vermeyin rica 
ediyorum. 

ALt OĞUZ (Devamla) — Yerinden çok rahat 
Söylüyorsun. Her hatibe oradan lâf atıyorsun; ama 
çıkıp söyle ne Söyleyeceksen de istifade edelim bari... 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Sırası ge
lecek. İki sene önce temeli atılan elektronik fabrikası 
2 torba çimento, 4 demir çubuk üzerinde orada du
ruyor. 

ALJİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Sanayi kuruluşları biz olsak da, biz gitsek de de
vam edecek; buna inanın. Çünkü, bu teker dönmüş
tür, bu hız verilmiştir. Bizden sonra gelecek hükü
metlerin de bunu durdurması mümkün değildir. Eğer 
bugün memlekette 200 büyük, milyarlık fabrikanın 
yapılışı devam ediyorsa, siz de gelseniz bunu durdur
maya gücünüz yetmeyecek. 

Sayın Niyazi Unsal burada olsaydı da keşke o da 
duysaydı; kendi seçim bölgesinden bir temeli Söküp 
buraya getirip üzerinde bir balsın toplantısı yapmıştı; 
ama bugün o temeli buraya getirmeye gücü yetmez, 
çünkü fabrikanın makine halleri bitti. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Arzu 
ederseniz AydınMakmi ben getireyim. 4 çubuk demir 
üzerinde duruyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Bu 200 fabrikanın bittiğini ben burada ifade etme
dim, yanlış anlamasın Sayın Demirayak kardeşim. Bu 
fabrikaların eğer % 90'ı, % 80'i bugün makine hal
leri bitmiş, kaba inşaatı tamamlanmış noktasında ise 
bu çok büyük başarıdır. Aydın'daki fabrikanın da b k 
gün yavaş yavaş yükseldiğini arkadaşım görür; ama 
hangi noktada gecikmeye uğradığı veya yükselmedi
ğimin sebepleri o bölgenin bir parlamenteri olarak 
kendilerinin de malumu olması lazım gelir. Mutlaka 
bir yerde takılmış, bir sebebi vardır. Niye takılmış
tır?.. Bunların hepsini gönlünüzce istediğiniz süratte 
yürütmemiz mümkün değil. Çünkü, Devlet çarkı bi
zim memlekette ancak böyle yürüyor; yavaş yavaş 
dönüyor. Biz bunu ne kadar çabuklaştırmak istesek, 
bunun bir yerde bir pürüzü çıkıyor ve gönlümüzün 
istediği süraitte bunu yürütmek imkanım bulamıyoruz. 

Hiç olmazsa bunun istimlakinde veya Maliyeden 
parasının alınmasında veya ihalesindeki bir noktada, 
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bir güçlükte takıldığımız da oiuyor. Arkadaşım ma- j 
zur görsün, hususiyle «Aydın» diye söylediğine göre { 
inşallah konuşmamdan sonra kendisinden bunun ma- \ 
lumatını ahp Sayın Sanayi Bakanlığı nezdîinde takip
çisi ben olurum. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İnşal
lah... 

ALİ OĞUZ {Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Uçak sanayii mevzuunda hususiyle çok duruldu. 
Prof. Besim Üstüne! arkadaşını «Barutu olmayan top 
yapamaz» dedi. «Uçak sanayi bu memleket için lüks
tür» dedi. 

Hatırladığım kadarıyla 1972\le Uçak sanayii ile il
gili kanunu çıkardıkları zaman o günün ilgilileri, Tür
kiye'de mutlaka uçak sanayiinin kurulmasını istemiş
lerdi ve o gün yine hatırladığım kadarıyla, Cumhuri
yet Halk Partisinin buna bir muhalefeti yoktu. Hat
ta MSP - CHP Koalisyonu devresinde uçak sanayi 
Türkiye'de mutlaka kurulman ittifakı vardı, ancak 
önce 'bunun nakliye uçaklarının yapımı şeklinde 
başlanması, sonra da yavaş yavaş savaş uçaklarına 
doğru inkişaf ettirilmesi temayülü vardır, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Peki, bugün uçak sanayinin Türkiye'de yapılması 

normal değH de «Kendi uçağım kendin yap» kampan
yasını niye açtık, «Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfını» niye kurduk, bu memleketin yediden yet
mişine, işçisinden köylüsüne, memurundan Avrupa'da 
yaşayan işçisine kadar herkese niye elimizi açarak 
yardım edinde, bu memleketin semalarım müdafaa 
edecek uçaklar biran evvel yapılsın, kendi uçağımızı 
kendimiz yapalım, Hava Kuvvetlerimizi, Deniz Kuv
vetlerimizi, Kara Kuvvetlerimizi güçlendirelim sözü 
nereden çıktı?.. Niye 2,5 milyarı topladık Sayın Üs-
tünel, neden tutuyoruz elimizde?.. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, şahıslara hitap etme
yin, lütfen efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sizin or
tağınız mani oluyor o imzaya. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak rica ediyorum 
efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Ben şuna inanıyorum ki, eğer 2,5 milyarı bugün 
memlekette uçak sanayiinin kuruluşuna tahsis eder
seniz, isler nakliye uçağı yaparak başlayın, ister harp 
uçağı yaparak başlayın; ama uçak sanayiinin temeli
ni bir kere atın, harcını koyun ve başlatın. Ziyanı $ 
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yok, bugün elimizdeki mevcut uçaklannııza ham
madde, yardımcı malzeme veya onun revizyonunu ya
pacak güçte atelye ortaya çıkmış olsa dahi, o 2,5 
milyarı yarınki para değerlerindeki düşmenin tesiri 
ile yarı yarıya azaltacağınıza, hiç olmazsa bir nokta
da onu değerlendirin. Ben eski Hava Kuvvetleri Ku
mandanımız olan bir sayın paşamızla buradaki gö
rüşmemizi hatırlıyorum. Bu görüşmede «Bir yıllık ge
cikmenin getirdiği fiyat farkının en az 15 milyar lira 
olduğunu» ifade etmişti. Demekki, her yıl geciktirdi
ğiniz zaman uçak sanayi size 15 milyar lira daha pa
halıya mal olacak. 

Nasıl yapacaksınız?.. Gayet kolay. Bugün bunun 
Eskişehir'de bir ünitesi var, Malatya'da, Ankara'da 
bir ünitesi var, Kayseri Tayyare Fabrikası olarak 50 
yıllık bir ünite var. 

Kayseri Tayyare Fabrikasının durumunu bilenler 
hatırlayacaklar. Bu fabrika 50 yıl evvel kurulmuş. 
Bir zamanlar 40 küsur yıl evvel monte ettiği ve bir 
kısmını da kendi imal ettiği uçaklarım Hollanda'ya 
satmış, dışarıya ihraç etmiş. 

Eğer, o günkü tayyare fabrikasının çırak okulu 
her yıl muayyen <bir tempo içerisinde gelişme istida
dı gösterse idi ve biz onun sahibi olsaydık bugün o 
çırak okulu, uçak mühendis mektebiydi. O fabrika
nın bugünkü hali bir montaj ve tamir fabrikası de
ğil elektronik cihazlarla mücehhez, memleketin gök
lerini koruyacak en modern Miglerden, belki Fan-
toEiîardan daha üstün uçak yapacaktık. Çünkü biz bu 
memleketin işçisinin de, mühendisinin de dehasına 
inanıyoruz. 

38 bin mühendisimiz kravatını bağlamış, azamet
ten koltuğuna sığmıyor, makamında oturuyor^ Eğer 
onlar tulumlarını giyer, o fabrikadan içeri girerse ben 
inanıyorum ki, dışarıda yapılan uçaklardan daha gü
zelini bu memlekete kazandırır ve bugünler uzak 
değli sevgili arkadaşlarını. Siz muhalefet de etseniz, 
tebessüm de buyursanız ve «Olmaz» da deseniz, «Ba
rutu olmayan top yapamaz» da deseniz 'bu memleket-
tz mutlaka uçak yapılacaktır; muhalefetinize rağmen 
yapılacaktır... 

SADETTİN DEMtRAYAK (Aydın) — Ortağınız 
mani oluyor, biz mani olmuyoruz. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Erken bulsanız da ya
pılacaktır, geç kaldınız deseniz de yapılacaktır; hatta 
bizden sonra gelenler yapacaktır. Çünkü, o 2,5 mil
yarı elinizde tutmaya hakkınız yok, senelerden beri 
onu bsKetmeye hakkınız yok. öyleyse niye kurdu
nuz «Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfım» niye 
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«Kendi uçağını kendin yap» diye dört seneden beri 
'bu millete feryat ediyorsunuz?.. Bu, asgari şekli ile 
bir 'tenakuzdur, bir garabettir, bunu biran evvel ger
çekleştirmekte fayda var muhterem arkadaşlarım. Şe
refi sizin olsun teşvikçisi sîz olun; ama bunu çabuk-
laştırabm. 

Efendim kim tutoyor?.. Ben onun üzerinde deği
lim, görüş meseleleri oîar. Tip seçiminde ihtilaf edil
miştir, yok İtalyanların Flİat Fabrikasına değil de İn
gilizlere, yok Amerikalılara ihale edilsin, onların pa
tentti ile yapalım dersnıliştir. Bunların hepsi hürmete 
şayan görüşlerdir; ama geciktirmesine kimsenin hak
kı olmadığı kanaatindeyim. 

©ESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Oğuz, bo
şuna çeneniizi yormayın. Benim Söylemek istediğimi 
yanlış anlamışsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

A I İ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

«Pamuğu dışarı işlemeden gönderiyoruz.» diye ya
kınıyorlar arkadaşlarım ve Çimentoyu, deniliri işleme-
dien gönderiyoruz... 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — 'Benim Söyle-
diklerimli yanhş anlıyorsunuz. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Siz konuşurken ben 
yerlimden müdabale etmedim Sayın Üstlüne!. 

•BESİM ÜSTÜNEL (litanbul) — Ben «Uçak ya
pamayız.» demedim. Yanhş anlamışsınız benim söy
lediklerimi. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — «Pamuğu, çimentoyu, 
demÜri işlemeden dışarıya göndermeyelim, cevherleri* 
HMZİ hammadde halinde dışarıya göndermeyelim.» 
denildi. Ben de sizinle beraberim. Hakikaten, bir 
gram pamuğu Türkiye'de işlemeden dışarıya gönder
meyelim. O kadar çok İplik fabrikası kuralım ki, pa
muğun kilosunu şu kadar kuruştan satıyorsak, mut
laka îpKk olarak onu iki misli fazh^a satarız, bez 
»îarak dıaüıa fazlaya satarız boyanmış basma oîarak 
daha fazîaya satarız, şardondan geçirilmiş kadife ola
rak daha fazlaya satarız. Bunları yapalım memle
kette; ama yapmaya kalkıştınız mı, «Efendim, kaç 
tane tek&til faJbnikası kuruyorsunuz, bu ne kadar çi
mento fabrikası, bu ne kadar fabrika, boyuna temeî 
atıyorsunuz, sanki 'buğday eker gibi Konya ovasına 
fabrika ektiniz^ filan falan.» gibi sözler söylenmeye 
'başlanıyor. 

Bunlar kendiliğinden olacak şey değil sevgili ar
kadaşım. Gidip de sen elinle buğday eker gibi Kon
ya Ovasına fabrika ekmeye kalkarsan gülerler ada* 
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ma. Bunun planı var, projesi var, Devleti, var plan
laması var, parası var, hesabı var, kitabı var; ama 
«Ekonomik Kurulun başı Sayın Erbakan'dır.» deyin
ce biilün mesuliyetler ona aiit oluyor. Gidip de bir 
fabrikanın temel atma töreninde bulununca kahkaha 
île gülüyor ve «Erbakan yine bir hayali fabrikama 
temelini attı.» diyor. 

Soruyorum sana : Sizinle beraberdik. Afyonkara-
hisar'da ıbir şeker fabrikasının temelini attık. Bolva
din'de bir alkaloit fabrikasının temelini attık, saman
dan kağıt yapan bir fabrikamın temelini alttık. Sun.» 
laa* bitti hele bir tanesi açıldı, bir milyar liraya maü 
oîdu. Üç ünitesi var. 900 bin ton pancar işiyor. Küs
pesinden çiftlik ve hayvancılıkla ilgili bir tarafı var. 
Küp şeker yapıyor ve bir taraftan da bir makine hali 
var, o fabnikayı yeniden yapabilecek kadar bir makine 
atelyesi var; amıa onu bir Gazete, hem de siz&ı çok 
saygılı olduğunuzu söylediğimiz, «O kafalar» diye ya
zan o Gazete, «Erbakan Afyon'a bir atelye kurmuş, 
adına fabrika diyor. Uşak'tan getirdiği toıbayla toz 
şekeri küp şeker yapacak.» dİjor. Bakınız, bir mil
yar lira yaihnyorsunuz, bu memleketin alıriteri, göz
yaşı ve maliyetinden bir milyar lira ayırarak kurdu
ğunuz o fabrikayı bir cümlede sıfıra indiriyor ve ar
kadaşımız da çok saygı duyuyor o Gazetenin görü
şüne. Öyle diyor, «Erbakan toz şekeri getirecek, ora
da ¥ûp şeker yapacak.» â:i<yor. Yazıktır arkadaşlar. 
ÇürMi, emeğini, gayretini koyan, gecenin ikilerine ka
dar çalışan insanların bu faaliyetimi hiç olmazsa «Eîi-
ne sağlık, Allah razı olsun.» demekle karşılamak lâ
zım. 

Bu ne kadar devam eder?.. Ben size söyleyeyim : 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmuşlar; ama onun
cu köyde ne yaptılar acaba; ben size onu da söyleye4-
yim : Mütîaka onuncu köyde baş tacı etmiişlerdür. 
«Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.» derler. Bu-
güı* ne kadar Söylerseniz söyleyin; bir noktaya kadar 
bunlar gider ve orada biç olmazsa, «Bunların başîa-
tıhnası da, mini sanayiin, ağır sanayiin başlatılması 
da bir hizmettir.» denülir. Çünkü, siz zannediyor mu
sunuz ki, bizim dışımızda, mallarını bize satan, 43 
milyonluk bir pazarı daima elinden kaçırmamak iste
yen ve eSimin altında tutmak isteyen ülkeler sizin sa
nayileşmenize alkış tutsunlar, dövMeriyle yardım et
sinler ve sikin teşvikçiniz olsunlar.. Yok muhterem 
arkadaştanım. Bu memleketin derdine, 'bu milletin ve 
bu memleketin evladı sızlanır, ıstırap duyar ve onun 
gayretiyle çareler bulunur. Yoksa, dışarıda, eğer 43 
siîiüyonîuk bir pazarı eîinde fcutoak isteyenler var
sa, sizin sanayileşmenize de, mi l i sarayiinize de, ağır 
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sanayüriize de, uçak sanayimize de, lıarp sanayinize 
de karşı çıkacaklardır; ama diyeceksiniz ki, «Efen
di, harp sanayii çok ağır sanayidir, buna sizin aklınız 
erer mi?..» Buna, Karadenizli bir arkadaşımın, karde
şimin bile aklı eriyor. Ben teşvik ba'bında Söylemi
yorum; ama Rize'nin bir dağ köyünde, evinin izbe bod
rumuna koyduğu bir matkap, bir pîanya, 'küçücük bir 
torna makinesiyle günde bir tabanca, haftada bir hafif 
makineli tüfek, ayda da bir ağır makineli tüfek yap
tığım televizyondan Ibîr röportaj mevzuu olarak öğ
rendik. Bir tek adam evinin altıma kurduğu küçücük 
bir ateîyede tabanca yapıyor, makineli tüfek yapı
yor, ağır makineli tüfek yaptığım ilan ediyor. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İçişleri 
Bakanının kulağı çınlasın. 

ALİ OĞUZ (Devamla — Siz, milyarlarca liralık 
falbrukaları ba memleketin evladının emrine tahsis 
ederseniz, siz silah sanayii için dışarıya avuç açmaz
sanız, «Ambargo konuldu silahlarımıza, nereden ala
cağız?» diye de hiç hayıflanmazsınız. Bu memleke
tin evladı İstiklal Harbinde, Cihan Harbinde kendi 
silahını köyünde en iptidai vasıtalarla, kendisi yaptı. 

Avrupa'daki ülkeler daha topu bilmedikleri zaman 
ecdadımız Fatih Han'ın yaptığı o «Sahi» ismindeki 
topu, o devrin en (büyük silahıydı, 50 çift mania çeki
yordu. Bu millet yine bunu yapar muhterem arkadaş
larımı, yeter ki, teşvikçi olun, tekerinin önünde bir 
taş olmayın, onu bu iştahından, bu arzusundan, heve
sinden vazgeçirmeyin ve gölge etmeyin başka ihsan 
da istemiyoruz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kararan 
Bey söyledi. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Arkadaşlarımız bol bol pahalılıktan bahsettiler. 
Hakikaten bunun devası eğer tasarrufsa, ben hepini
ze sesleniyorum; maaşlarımızı almayalım muhterem 
arkadaşlarım. Ömür boyunca alan arkadaşlarımız var, 
seçim boyunca d a n arkadaşlarımız var, hem de 65 
'bin lira alıyoruz. Niye beşer bin, onar bin lira alma
yalım. Haydi, evvela kendimizden başlayalım. Şu iğ
neyi kendimize, çuvaldızım kendimize sokalım, en kü
çük iğneyi de millete sokalım. 

•BAŞKAN — Sayın Oğuz, sayın Oğuz... 
Şimdi dışarıda yanlış anlaşılacak şekilde kelam 

etmemenizi rica edeceğim. «65 bin lira alıyoruz» diyor
sunuz, siz ayda 65 bin lira ımı alıyorsunuz? 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Mflletten saklayacak tarafımız yokmuş, Hazineyi 
mîllet biliyormuş, Avrupa biliyormuş, herkes biliyor
muş, elinize yollukla birlikte ne geçiyor. Şunun ya
rısını almaya razı olalım da bu millet ferahlasın. Ev
vela kendimizden başlayalım. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Üç ayda, ayda 
değil. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Evvela kendimizden 
'başlayalım. Üç ayda veya iki ayda... 

BAŞKAN — Efendim lütfen tashih edin. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Üç ayda aldığımız ma
aşlarımızın yansım alalım; hatta kabilse durumu mü
sait olan arkadaşlarımız «Ben hiç almıyorum» desin
ler, şu fedakarlığı önce bir kendimiz yapalım, ortaya 
koyalım, millete, gelin siz de fedakarlık yapın diye
lim. Beraber yapalım, şu millet mademki, bugün fu
karadır, çorbasını bulamıyor, yarın gecekondularda 
odununu, kömürünü bulamayacak. Haydi, evvela 
Meclis olarak kendimizden başlayalım, ilk fedakarlığı 
da kendimiz yapalım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Katsa
yıyı 12*ye çıkaran s'zsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ben müdahale edi
yorum, s!z etmeyin. İstirham ediyorum. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Sonra da bütün mem
leketimizin sathına şânrl bir fedekârhğı gösterelim. 
Yoksa, biz üç ayda aldığımız maaşlarımızla çek mü
reffeh ve mesai iken, gecekondularda odun bulamı
yor, kömür bulamıyor, ekmek bulamıyor, gaz bula
mıyor, tuz bulamıyor şeyleri ancak birer hayal olur 
sevgJI* arkadaşlarım. 

Onun İçin, pahalılığın devasını Meclis olarak ted
birleriyle biz b"!"nrken, fedakârlığı ve kemerleri sık
mayı da evvelâ kendi nefsimizde deneyelim, sonra da 
milletten bir şeyler isteyelim. 

Bîr arkadaşımız «Cami inşaatlarına bol bol demir 
tahsis edilip oradan götürülüyor, sanayi çarşısında 
satılıyor» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demir ha memlekette 'belli yerlerde üretiliyor, bel

li tahsisler şeklinde veriliyor ve bu tahsisler memle
ketin ihtiyaçlarına göre belediyeden alınan belgelere 
göre ve İl İmar Müdürlüklerinden alınan belgelere 
göre veriliyor. Acaba, hangi cami için hangi demir 
alınmış da nerede satılmış?... Ne lüzumu var, neden 
sinema d emiyorsun sayın arkadaşım?... Neden tiyatro 
d em "yorsun, neden başka inşaat türü zikretmiyorsun 
da cami inşaatı olarak zikrediyorsun?.. Ben seni bu
rada cami düşmanı olarak ilân etsem, bunun yeri var 
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mıdır?.. Hayır; ama yine de dilim varmıyor; çünkü 
sen bir müslüman evlâdısın; ama burada cami inşaatı 
için demir almıyor da, gidilip Perşembe Pazarında 
satılıyor şekli, ancak inanan insanların gönlünü ya
ralar. 

Tekelci sermayenin sömürüsüne karşı genç'er mü
cadele veriyormuş. Hani gençleri sokak ortasında 
birbirine vurdurmayacaktık. Tekelci sermaye; evet se
nin ekonomik görüşün; ama tekelci sermayenin sö
mürüsü için gençler birbiriyle mücadele veriyor der-
seîk, o zaman komandonun öldürdüğünden de Dev
rimci Gençliğin öldürdüğünden de kimsenin yanıp 
yakılmaya burada hakkı kalmıyor. Çünkü bunlar 
birbirine karşı reaksiyon olarak ortaya çıktığı zaman 
durduramazsınız. Her ikisini de tasvip etmek müm
kün değil. Öldürerek, bir memlekette bir yere var
mak mümkün değil sevgili arkadaşlarım. İspanya'da 
5 milyon insanın ölümüyle biten iç harp İspanya'ya 
bir şey kazandırmadı. Şu anda Lübnan'da 200 bin in
san ölmüş bulunuyor. Hâlâ daha Lübnan bir kurtulu
şa vasıl olamadı, bir şey elde edemedi. Onun iç'n, ge
rek tekelci sermayenin, gerekse bilmem şu ülkünün 
bu ülkünün uğruna bu memleketin evlâdını öldürmek, 
bu memlekete hizmet değildir. Eğer bu memlekette 
asayiş istiyorsak, o da ekonomimize müessir ise asa
yişin teminine, karşılıklı, elbirliği içerisinde yardımcı 
olmamız lâzım. Aksi takdirde, birinin öldürdüğünü 
mubah, öbürünün öldürdüğünü günah telakki eder
sek, yine bir noktaya varmamız mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hacca gidenler mevzuunda burada çok şey söy

lendi. Sayın Maliye Bakanımız açıkladığı zaman mu
hakkak ki durum tavazzuh edecek. Hüseyin Öztürk 
kardeşim/iz burada, «70 milyar verildi» dedi; aklım 
durdu. Bir arkadaşımız, «70 milyon» öbürü, «100 mil
yon» dedi Bir arkadaşımız burada konuştu, çok say
gı duyduğum arkadaşım, ağabeyim diyeyim, dedi ki; 
«Hac dövizi, hastalarımızın ilaçlarını, doktorların 
acil gördüğü filmleri ve o ilaçları almak imkânını 
vermemiştir.» Ne c!urdu; şunu şüsnuEü söyleseydiniz. 
Yani, size, bu yaşınızda siz de mi hac düşmanısınız 
desem buna gönlüm razı olmaz; ama neden demiyor
sunuz ki, «Efendiler, geliniz şu dışarıya gitme yolla
rım tıkayalım. Kimse İsrail'e gidemesin, Atina'ya ge
denlesin, Paris'e gf demesin, Londra'ya gidemesin; 
ama Hicaz'a da gitmesin...» Neden hep Avrupa'ya gi
den 1.5 milyon insanm gezmesine tozmasına karış
mazsınız da Allah için Hicaz'a giden adamın lafını 
burada edersiniz? Tabiî biz onların müdafiiyiz... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 15 nci 
sefer gidenlerden bize sıra gelmiyor ki... 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Siz Avrupa'ya gidenin 
hem de yüzlerce defa gidenin lafım buradan etmez
seniz, biz de hacca gidenin lafını etmeyiz. Siz onları 
kötülerseıüz, biz de Avrupa'ya gidenleri kötüleriz, de
riz ki, «Allahtan korkun, bu milletten utanın; gitme
yin, bu milletin dövizini Fransız'a, Abnan'a, şuna bu
na götürüp vermeyin». Bu bizim hakkımız olur; ama 
derseniz ki, efendiler, geliniz şu dış seyahat harca
malarını ve dövizlerini bir noktada durduralım, sar-
felmeyeîîm, bir kuruşuna dahi bu milletin ihtiyacı 
var. Bak Başbakan ne demiş; «70 sente muhtacız» 
demiş. 70 sente muhtaç olduğumuz ve döviz darlığı
mız had safhada bulunduğu bir sırada, siz «Bir yıl 
tehir edin şu hac seferlerinizi; ama dışarıya da za
ruri seyahatler hariç, bir tek insana seyahat dövizi 
vermeyeceğiz.» dediniz mi eliıak biz de sizinle bera
beriz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Siz de
yiniz ki, biz de sizinle beraber olalım,.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 15 nci se
fer gidenlerden sıra gelmiyor bize... 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Ama böyle dile getir
mediniz; beni de böyle konuşmaya mecbur ettiniz. 

Efendim, «11 milyar trilyon boraks tuzlarımız 
vardır, bunlara sahip çıkalım...» Ben de taraftarım. 
Her fırsatta diyoruz ki, «Ey Hükümet!,. Senin eline 
milyarlarca liralık bir orman varlığı verilmiştir.» Ma
zıdağı fosfat yataklanndaki fosfatın tonu, petrole 
muadildir diyor bilenler. Ben hukuk okudum hocam
dan, ben bilmiyorum, maden mühendisi değiüm; ama 
böyîe diyorlar. Diyorlar ki, «Mardin'deki, Mazıda-
ğı'ndaki fosfatın tonu hampetrolün tonuna muadil 
fiyattadır.» Neden işletip satmıyoruz?.. Ha, bunu işa
ret ediniz; çok güzel bir tespit. Orman varlığımız; 
güzel bir tespit KİT'lerin varlıkları milyarları bulu
yor, bunlardan büyük kârlar elde etmek hakkımız; 
güzel bîr tespit. Bunları işletip kâr ediniz. Adam, bir 
milyonluk küçücük bir atelyede kâr ediyor da sen 
neden Devletin eline, bu kadar geniş imkânlarla ver
diği bu kuruluşlardan ve servetten, bu varlıktan isti
fade etmiyorsun deyiniz; güzel bir tespit. 

Aziz arkadaşlarım; 

Hasan Güven arkadaşım çok güze! bir tespiti or
taya koydu. 

BA;ŞKAN — Sayın Oğuz... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Buyurunuz muhterem 

Başkanım. 
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BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder inisiniz?.. 
Şimdi, dört birleşimden beri müzakereler devam 

ediyor, sonuna geldik, vaktimiz de daraldı... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Keserim Muhterem 

Başkanım. 
BAŞKAN — Hayır, rica edeceğim, yani hepsine 

cevap vermek zorunda değilsiniz. Bir kısmım da Hü
kümet üyelerine bırakırsanız, mühim gördüğünüz kı
sımları söylerseniz Başkanlığa yardımcı olmuş olur
sunuz. 

Teşekkür ederim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla

rım; 
Takdir edersiniz ki, bizim grupumuz yok. Tabiiki 

partimiz adına bize yöneltilen bazı tarizler oldu; ben 
de dilimin döndüğü kadar bir şeyler ifade elmek is
terim. 

Ortak Pazar mevzuunda, arkadaşlanınızın bir kıs
mı; «Ortak Pazar bizim için hakikaten bulunmaz bir 
iştirak yeridir, bir an evvel buraya iştirak etmekte 
zaruret vardır» denildi. Bir kısım arkadaşlarımız; 
«Eğer buraya iştirak etmezsek, yarın burada tam üye 
sıfatı ile Yunanistan arkasına 11 devleti takarak üs
tümüze yürüyecektir» denildi. Bir başka arkadaşımız; 
«Ortak Pazar, Türkiye'yi sömürüyor, onlar ortak biz 
pazar, onlar zenginler kulübü biz de o kulübün ağır
lığını, yükünü çeken insanlarız» denildi. 

İhracatımızla, iihalâtınuz arasındaki bozuk den
geye işaret edildi ve denildi ki, «Her fırsatta bize 
vaat ettiklerini bunlar yerine getirmediler.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer, Avrupa'nın 11 zengin devleti birleşerek bizi 

de aralarına alarak bir ortaklık kuruyorlarsa, bunun 
aslında yatan, bunun temelinde yatan espiri her fır
satta da ifade ettiğimiz gibi, bu memleketi harp mey
danlarında yenemeyenler masa başında teslim alacak
lardır; biz buna inanıyoruz ve inanıyoruz ki, bu 
memlekete evvelâ turistik tesislerle, arkasından bir
çok madenlerin işletilmesi ve birçok tesislerin kurul
ması maksadıyla, onun amasından da yerleşmek 
maksadıyla geleceklerdir ve buralarda bu memleket
te yerleşerek bu güzeFm vatanı; harp meydanların
da elde edemedikleri bu güzelim vatanı yavaş yavaş 
ellerine geçireceklerdir. 

Çanakkale'nin bir tepesinde, 500 bin şehit vermiş 
olan bu milletin evlâdı olarak şunu ifade etmek iste
rim kî, bfz Ortak Pazarla siyasi bütünleşmeye hiç bir 
zaman yakın olmadık ve taraftar olmadık. 1974 yılın
da, MSP -. CHP koalisyonunda da anlaşamadığımız 

noktalardan birisinin bu olduğu gerek Protokoîida ve 
gerekse Hükümet Programında işaret edilmiştir; ama 
bugün kişisel görüşü şeklînde de olsa bir sayın arka
daşımın bu cenahtan çdiip da «Ortak Pazar bizi sö
mürüyor, onlar ortaktır biz de onların pazarıyız» de* 
mesi bir tekâmüldür, ferahlık veren bir adımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Alınacak tedbirler bir noktada bu memleket de 

hem gıda maddelerinin, hem kiranın, hem diğer ihti
yaçların bir an evvel temin edilmesi ve bunu en za
yıf olan vatandaşlarımıza kadar 'intikal ettirilmesinin 
bir an evvel temini için hepimiz elbirliği ve gönül 
birliği eimekde ittifak ettik. 

AP sözcüsü arkadaşım çok rahatlıkla mevcut pa
halılığı kabul etti, «Haklısınız, memlekette bir darlık 
vardır» dedi. Biz de kabul ediyoruz; diyoruz ki, bu 
mevcut pahalılıktan memlekette yediden yetmişe han
gi görüşün sahibi olursa olsun b'r pahalılıktan şikâ
yet' var; ama bir noktada da insaflı olalım. Şu şikâ
yetin olmadığı zaman oldu mu acaba sayın arkadaş» 
lar?.. Olmuştur. Ne zaman olmuştur acaba?.. Hiç bir 
zaman bu memleikette pahalılıktan şikâyet edilmediği 
bir zaman olmamıştır; ama siz dersiniz ki, bu boyut
lara ulaşmamıştır; ama b'z de deriz ki, o zaman da 
bu boyutlara ulaşmışta", feryat bu noktadadır; ama 
bunu hangi noktada durdurmak, hangi tedbirlerle 
durdurmak mümkündür?.. Benim kanaatim o ki, ik-
tidarlyle, muhalefetiyle; millet olarak el ele, gönül gö-
nüle meselelerimizin üzerine varırsak onu bir nokta
da durdurmak da onun devasını beraberce bulmak 
da hepimizin hem vazifesi olur, hem de bu şerefin... 

Ne buyurdunuz efendim?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben birşey söy
lemedim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım;... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biraz 
daha açıklar mısınız, ne yapalım yani?.. 

ALİ OĞUZ (Devanda) — Bunun açıklaması ga
yet açık... 

BAŞKAN — Saym Oğuz, karşılıklı konuşmak 
adetimiz değil, usulümüz de değil... 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Değildir Saym Başka
nım, Saym Nalbantoğlu merak etti de, ben de ona 
cevap vereyim. 

MSP t CHP Koalisyonu içerisinde aldığımız ted
birler, AP -! MSP Koalisyonu içerisinde de alınmış* 

Ş tır. Bundan soma eğer siz gelirseniz, siz. de bugünkü 
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tedbirlerin dışında bir tedbir alacak değilsiniz. Çün
kü, ekonominin kanmılan yine kendi bünjesindedir. 
Ne dedi Saym Profesör?.. «Ekonominin kanunları 
acımasızdır» dedi. Hangi tedbirler alacaksınız?.. Si
ze göre, devlet eliyle devlet müdahalesini gerektiren 
tedbirler alınacak demektir. Yani, sosyalist ekolün 
işaret ettiği tedbirler alınacak demektir; arkadaşları
ma göre liberal sistemin gerektirdiği tedbirler alına
cak demektir; bize göre de, millî görüşün gerektirdiği 
ve bugüne kadar ecdadımızın binlerce yıldan beri al
dığı tedbirlerle ekonomimizi, hani bir normal nokta
ya getirme tedbirleri var ya, odur. 

Burada herkes kendi görüşünü söyleyecektir, ren
gini ortaya koyacaktır. Kendi ekonomisinin, kendi 
ekonomik görüşünün medh-ü senasını yapacaktır. 
Onun için, hangimiz hangi tedbiri ortaya koyarsak 
koyalım, başkalarının bunu gönül hoşluğu ile beğen
diğini, takdir ettiğini ifade etmesi mümkün değildir. 
Çünkü, bu ekonomik görüşler başka başkadır. 

Bunun çaresi nedir muhterem arkadaşlarım?.. Bu
nun çaresi, biraz önce konuşan arkadaşımın ifade et
tiği gibi... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydm) — Böyle di
ye diye 49 dan 24'e düştün. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, bir daha sizi ikaz 
etmeyeceğini efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Sayın Demirayak, bi
zim hangi şartlarla ve niçin buraya 24'e düştüğümüz 
hususu senin bileceğin iş değil, senin akimin ereceği 
iş de değil. Eğer senin akim buna erecek kadar olsa 
o yerden böyle hitap etmezsin... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Oğuz, Sayın 
Oğu2„. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Çünkü, biz bu milletin 
arzusuna, bu milletin iradesine saygılıyız. Bu millet 
bize bir tane de verse, biz ba millete yine saygdıyız 
ve görüşümüzün taraftarları bundan ibaretmiş deriz 
ve kararına saygî duyarız. Hiç bir zaman, niye bize 
ba kadar az verdiniz, niye geçen defa çok verdiniz 
dfye bu millete karşı çıkmayız. Bu, sizin usulünüz. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Ekonomik görüşler ayrı ayrı ohınca, getirilen de

valar da tabiiki, ayrı ayrı olacaktır. Bu devaların han
gisinin tedbir olduğu, hangisinin milletin yüzünü gül
dürücü olduğu, hangisinin milletçe tasvip edildiğini 
seçimler gösteriyor. Eğer sabrederseniz burgun size 
de iktidar imkanları ve fırsatları olacak. O zaman 
geleceksiniz, siz de burada bir tatbikat göstereceksi
niz. O zamanın muhalefet sözcüleri de çıkıp sizi ten

kit edecekler; ama oturdukları yerden laf atarak de
ğil, çıkıp da buraya, ey hırsızlar, bilmem hainler, 
şunlar, bunlar, ciddiyetsizler, çekin elinizi bu milletin 
yakasından edası içinde değil. Ya nasıl?.. Diyecekler 
ki, bak, sizin ekonomik görüşünüzü de tecrübe ettik, 
bak sizinki de deva vermedi, gelin bunun bir başka 
şeklini tatbik edelim. Bu üslup içerisinde olursak, bu 
millet bundan fayda görür. Yoksa karşılıklı sövüş-
nıeyle, hakaretlerle bir noktaya vanlacağma ben inan-
mıyorum. Çünkü, ekonomik görüşlerimiz başka, yol
larımız başka, fikirlerimiz başka, ekonomik anlayış
larımız başka. Bunların devası da başka olacak ve ne
ticeleri de başka olacak. Ama, dediğim gibi, camilere 
demir alıyorsunuz, götürüp onları da Perşembe Pa
zarında satıyorsunuz üslubu içerisinde değil... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öyle. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Bir tane vaka göster, 
üzerine varacağım. Yoksa, aksi halde, diyeceğim ki, 
ey Niyazi Bey, sen iftira ediyorsun, ayıptır sana... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bin tane göste
ririm. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, müdahaleyi... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Göster. Göster, talıkik 

ettireceğim. Aksi halde seni buradan, cami düşmanı 
olarak ilân edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Oğuz, müdahaleyi celbedecefc 
konuşma yapmamanızı rica edeceğim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Çünkü, başka bir fır
satla da anarşiden bahsederken, «Camileri açtınız, la-
boratuvarı kapattınız» dediniz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öyle dedim, 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Eğer, sen inançlı bir 

insansan, her fırsatta cami lafım ağzına aîma. Bu 
inançlı millet camisine söz ettirmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu hemen ifade etmek isterim ki, Cenab-ı Hak, 

«İyiliklerde yarışınız» diyor. Eğer iyiliklerde yarışır
sak, iyiliklerin bulunmasında yarışırsak, bu millete 
hizmet getireceğimize inanıyorum. Yoksa, kısır çekiş
meden başka bir noktaya varmamız mümkün değil. 

Hepinizi, beni dinlediğiniz için hürmetle ve mu
habbetle selamlarım, (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Genel görüşme münasebetiyle söz alan arkadaşla

rımı burada dikkatle dinledik ve görüşmelerin de so
nuna yaklaşmış bulunuyoruz. 

— 281 — 



C. Senatosu B : 6 17 s 11 s 1977 O : 1 

Görüşmelerin, konuşan arkadaşların kişisel üslubu 
arasında bazen, sert, bazen yumuşak, ama sonunda 
faydalı olduğuna inanıyorum. | 

Sayın Ali Oğuz ve daha evvel konuşan arkadaş
larımın, burada Cumhuriyet Senatosunun ağırlığına j 
ve kamuoyu önündeki saygınlığına uygun bir biçim- i 
de tartışmaların sürdürülmesi fikrine ben de kalpten 
ve yürekten teşekkür ediyorum ve katılıyorum. An
cak, garibime giden bir konuya da işaret etmeden 
geçmek istemiyorum. 

Buraya sanki bir heyet-i nasiha şeldinde çıkan ve 
bunları bizlere telkin eden kişiler, aynı üslup ve aynı 
muamele ile burada konuşmalarını bitiriyorlar. Böy
le olunca, bu işin içinden çıkmak mümkün değil. 
Hele, İçtüzüğümüzün 127 nci maddesi gereğince tarif j 
edilmiş olan genel görüşmede Hükümet adına ve Hü
kümetin işlevlerine yöneltilen eleştirileri, yirie Hükü
met tarafından karşılanacağına göre bunu aşan, yet- j 
kiyi aşan cevapların verilmesine de bir türlü aklım 
ermiyor. İnşallah Sayın Ali Oğuz'u, burada- Bakan 
olarak görürüz ve bu şekilde, hem heyet-i nasiha şek
linde ve hem de bilgili, bu işlere, özellikle ağır sana- I 
yi hamlelerine çok vukufiyet peydah etmiş bir bakan 
sıfatiyle dinlemek zevkine burada nail oluruz; ama 
müsaade etsinler, muhatabımız olan Hükümetin yet
kisine tecavüz etmesinler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, bu memlekette uçak sanayiinin de, ağır sa

nayiin de kendi öz sermayemiz ve kendi öz evlâtla
rımız eliyle, kimseye muhtaç olmadan bir gün yapı
lacağına inanıyoruz. Cumhuriyet Senatosu çatısı al
tında bulunan bütün arkadaşlarımın bu fikrimi de 
paylaşacaklarına inanıyorum. 

Onun için Hükümetin bir kanadında ağır sanayie 
sahip çıkıp da, sanki öbür kanadı veyahut muhalefet 
mensuplarının bununla hiç ilgilenmiyormuş gibi bu 
kadar tesahup etmeye de benim aklım ermiyor. Bir 
gün bunları hep birlikte yapacağız, ama arkadaşlarım 
şu genel görüşme konusu, bugün içinde bulunduğu
muz durum, buna kimlerin sebebiyet verdiğinin tespi
ti ve neler yapabileceğimizin çözüme bağlanmasıdır. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adın? 
konuşan Sayın ÜstünePin, Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Grupu adına konuşan Sayın Baykara'nın Sa
yın Müezzinoğlu'nun konuşmaları arasında bunun 
çözümleri de vardır. Yani, muhalefetin, genel görüşme | 
dolayısiyle, sadece Hükümeti eleştiri anlamını çıkar , 
mamak lâzım, eğer zabıtlar dikkatle okunduğu zamar 
içinde, gerçekten bugünkü ekonomik sıkıntımıza, ( 

buhrammıza çıkış yolları gösterilmiştir. Bunu tespit 
etmek istiyorum. Aslında o kadar tespit edilmiştir ki, 

| şimdiye kadar Parlamento hayatında alışılmayan bir 
muhalefet anlayışına ters düşer derecede bazı öneri-

i îer de getirilmiştir eleştirilerle birlikte, eğer dikkat 
t edilirse bunlar gözden kaçmaz. 

Sayın Ali Oğuz'un, uçak sanayii konusunda Gru-
pumuz adına konuşan Sayın ÜstünePin; «Bu mem
lekette uçak sanayii lükstür» sözünü ben hatırlamıyo
rum. Yine zabıtlara; bu söz üzerine dikkatle baktım, 
böyle bir söze rastlamadım. Bunu da zabıtlara geçir
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memleketin bugün içinde bulunduğu ekonomik 

j krizi biz önergemizde Cumhuriyetin en Karanlık gün
lerinden biri olarak vasıflandırdık. Eğer, biz bu gün
lerin en karanlık günler olduğunu kabul etmezsek, 

I çıkış yollarını bulmakta da güçlük çekeriz. Türkiye 
Cumhuriyeti 1923 senesinde kurulduğu zaman ve 1930 
buhranlarına kadar söylenen meşhur bir söz vardır ve 

I bu da bir gerçekti; «Biz o derecede ekonomik buhran 
I içinde bir millet olarak Cumhuriyeti kurduk ki; üç 

beyazımızı dışardan alırdık: Kaput bezini, unu ve 
I şekeri.» Bunların hepsi bugün elhamdülillah yapılı-
I yor; ama o buhranlı dönemlerde biz dışardan tuz it-
I hal etmedik, dördüncü beyaz olan tuzu ithal etmedik. 
I Hiç bir zaman; ne Osmanlı İmparatorluğu devrinde, 
I ne Cumhuriyetin iîk kurulduğu günlerde, ne de 1930 
I buhranlarında bu memlekete tuz ithal edilmedi. Bu-
I çün ithal yoluyla da bu tuz problemine henüz bir 
I çözüm getirilmiş değildir. Bugün ham tuzun kilosu 6,5 
I ^Iraya satılmaktadır. İşte biz, memleketteki bu kadar 
I hayatî bir ihtiyaç maddesinin dahi (ki memleketimiz-
I i e bütün dünyayı imrendirecek derecede bol tuz kay-
I naldan vardır.) ithal malı haline getirilmesini ve bu 
I ^îlın'iyetî, bu ekonomik sıkıntıyı meydana getirenleri 
t teşhis için ortaya koyduk. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Elbette ağır sanayie ve diğer bütün yatırımlara 
I Vzlm de katkıda bulunmamız, elbirliği ile çalışma-
I nıız, gönül birliği içinde çalışmamız lâzım; ama Sa-
I '/m Ali Oğuz'un ve sayın Hükümetin dikkatine iki 
I noktayı sunacağım ve bu hususta da kendilerinden 
I bilgi rica edeceğim. 

I Sayın Başkan; 
I Bilindiği gibi, halen Taşucun'da yapdmakta olan 
I "EKA'ya ait kâğıt fabrikası Avrupa Yatırım Banka-
I Tînm kredisi ile yapılmaktadır. Avrupa Yatırım Ban-
| kası bu kredilerini Merkez Bankası eliyle kullatnmak-
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tadır. Bu yılın Nisan ayı ile 31 Ağustos tarihi ara
sında yapılmış oîan ödemeler Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından istihkak sahibi yabancı 
firmalara intikal ettirilmemiştir. Avrupa Yatırım Ban
kası tarafından Ekim ayı ortalarında Maliye Bakan
lığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, SEKA ve 
Devlet Yatırım Bankasına birer yazı gönderilmiş ve 
31 Ağustos'a kadar yapılan ödemelerin yerlerine ulaş
tığı, 25 Kasım 1977 tarihine kadar; yani bundan do
kuz gün sonraya kadar tevsik edilmediği takdirde 
bütün ödemelerin durdurulacağı resmen bildirilmiştir. 
Banka da bu mektuptan sonra, 31 Ağustos'tan beri 
bir kuruş ödeme yapmamaktadır. Bunun doğru olup 
olmadığını, 25 Kasım'a kadar geçecek müddet içeri
sinde bu paraların, ödemelerin yapıldığına dair vesi
kaların gönderilip gönderilmeyeceğini merak ediyo
rum. 

İkinci konu: 
Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyat Anonim 

Şirketinin Japonya'dan satın aldığı gemiler için Tokyo 
Bankasından sağladığı kredinin 5 Eyîül 1977 tarihin
de vadesi gelmiş, 1,5 milyon dolarlık faiz taksidi 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca halen öden
memiştir. Tokyo Bankası devamlı olarak söz konusu 
taksidm ne zaman ödeneceğini sormuş Ve bu uluslar
arası mali skandala son verilmesini ilgili kuruluşlar
dan istemiştir ve bu paranın halen ödenmediği bil
dirilmektedir. Bunun ödenip ödenmediğini de, bu ge
nel görüşmeyi fırsat bilerek, öğrenmek istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler ede
rim, ( C H P sıralarından aîksşlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yaklaşık 14,5 saatten 
beri devam eden genel görüşmenin sonuna gelmiş bu
lunuyoruz. Şimdiye kadar 6 sayın üye gruplarının 
görüşünü, 12 sayın üye de kişisel görüşlerini açıkla
mışlardır. Şimdi Hükümet olarak, önce Sayın Tica
ret Bakanı, sonra Sayın Maliye Bakanı görüşecekler, 
Hükümetin görüşünü açıklayacaklar. 

Ticaret Bakanı Sayın Agâh Oktay Güner, buyu
run efendim. 

TİCARET BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, çok muhte
rem senatörler; 

Muhterem heyetinizi saygı ile selâmlayarak söz
lerime başlıyorum. 

Sayın senatörlerimizin almış oldukları karar ge
reğince yapılan müzakerelerin sonucunda Türkiye' 
misin içerisinde bulunduğu ekonomik problemlerle 
ilgili, çeşitli açılardan son derece faydalı ve yapıcı 

görüşler ifade edilmiştir. Bu değerli görüş sahipleri
ne teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Özellikle bu 
görüş ve kanaatlerin bundan böyleki icraatımızda en 
iyi bir şekilde değerlendirileceğini huzurunuzda ifa
de etmeyi görev borcu biliyorum. 

Sayın senatörler; 
Bir ülkenin ticareti, bir ülkenin ödemeler denge

si problemi, bir ülkenin döviz darboğazı, o ülkenin 
bütünü ile ekonomik problemlerinden ve gelişmesin
den ayrı ele alınamaz. Takdir buyurulacağı gibi, bu
nu bir örümcek ağı biçiminde görmek ve kabul et
mek zorundayız. Ağın bir bölümüne dokunduğunuz 
zaman; nasıl bütünü o dokunduğunuz nokta ile sar
sılırsa, ekonomi ile ilgili meseleler de aynı şekilde 
birbirleriyle ilgilidirler. 

Bir sayın senatör tarafından, 1838 Türk - ingi
liz Ticaret Anlaşmasına inilerek; meseleyi bizim sağ
lıklı, sağlam, kendi millî potansiyelimize sahip kalkınma 
döneminden, nasıl kendi elimizle ve hâlâ çok büyük 
isimlerle andığımız; 1838 dönemi Devlet sorumluları
nın bugün Devlet arşivlerine intikal etmiş, büyük 
hatalarıyla liberal piyasaya geçişimizin sonucunda 
kademe kademe toprak düzenimizin bozuluşu, dış 
ticaret dengesinin aleyhimize gelişmesi, insanımızın 
kendi elimizle ekonomik erozyona uğratılması dile 
getirildi. 

Bu memleketin bir insanı olarak, bundan büyük 
kıvanç duyduğumu açıkça söylemek istiyorum ve 
şunu yine söylemek istiyorum; ifade edilen mesele
ler ve rakamlar bize şu kesin gerçeği bütün acılığı 
ile dile getirmektedir: Türkiye, ekonomik problem
lerini; kültür problemlerini, eğitim meselesini birbi
rinden ayrı ele alamaz ve ancak bunları yüzde yüz 
memleketin ilmi gerçekleriyle ve milli seviyede poli
tikalarla düzenleyebilir. Bu birleştirici ve bu yapıcı 
anlayışın bütün çalışmalara hâkim olmasını temenni 
ediyorum. 

Bilindiği gibi, yurdumuz 1963 yılından bu yana 
demokratik planlama ile idare edilmektedir. Dünya 
üzerindeki merkezi planlama anlayışının karşısında 
olan bu sistem, Türkiye'de kamu sektörü için emre
dici, özel sektör için yol gösterici teknikleri getirmek
tedir. Yakında Yüce Heyette Dördüncü Plan müza
kereleri yapılacaktır; müsaadenizle, ekonomimizin 
geçmişiyle ilgili değerli mütalaalar serdeden sayın 
senatörlerimizden o müzakereler sırasında bu kıymet
li görüşlerini daha derin bîr biçimde bu kürsüye ge
tirmelerini ve bu meselenin burada enine - boyuna 
tartışmasını yaparak; neden, niçin ve ne şekilde şi-
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kâyetçi olduğumuzu ortaya koymayı, neyi ne şekil
de, hangi zaman dilimi içerisinde çözebileceğimizi 
açıkça tespit etmeyi bekliyorum. 

1973 - 1976 döneminde Türkiye'nin gayri safi 
yurt içi hâsüası yıllık büyüme hızı rakam olarak 
% 7,6'dır. Tarım sektöründe sağlanan gelişme 
% 5,1, sanayi sektöründe % 9,7, hizmetler sektörün
de % 8,4'tür. Bu büyüme hızının kaynağım teşkil 
eden ülkemizin gayri safi milli hâsılasındaki artış İse; 
1971 yılşnda, 1968 fiyatlarıyla 138 milyar 185 milyon 
olan gayri safi milli hâsıla, 1976 yılında, 1968 fiyat
larıyla 195 milyar 327 milyona çıkmıştır. 

!H'iç şüphesiz fiziki üretim rakamlarında, bu kür
süde ifade edildiği gibi, bazı başarıları sağlamışızdır. 
Bunları yetersiz görebiliriz; ama bunları hiç bir şey 
yapamıyoruz şeklinde ele almak, ümitlerimizi kay
betmek bizi hiçbir noktaya götürmez. Türkiye'nin 
meselelerini ne pembe gözlükle seyredebiliriz, ne si
yah gözlüklerle seyredebiliriz; Türkiye'nin meseleleri
ni olduğu gibi görmek zorundayız. Dün bizim İmpa
ratorluğumuzun eyaletleri olan devletler bugün 70 
milyar kilovat saat elektrik üretimine erişmişlerse, 
bizim bugün gelmiş olduğumuz 19 milyar kilovat saat 
civarındaki elektrik enerjisiyle yetinmemiz mümkün 
değildir. Bizim, demirde, çelikte, çimentoda, bütün 
üretim rakamlarında büyük sıçramaya ihtiyacımız 
vardır. Bu sıçramaya neyle ulaşacağız. 

Geçtiğimiz en yakın yılın itthalat rakamlarım ele 
aldığımız zaman, Türkiye'nin 2 milyar 500 milyon 
dolar civarında makine ve teçhizat ithal ettiğini, Tür
kiye'nin 2 milyar 700 milyon dolar civarında ham 
petrol, kauçuk ve sanayi iptidai maddelerine para 
ayırdığım ve bütün ithalatının % 3,1'nin, 156 milyon 
dolar civarmdakinin de tüketime gittiğini görüyoruz. 
Türkiye'de hiç bir iktidar gübreye yarım milyar do
lar, 500 milyon dolar ayırmadan tarımda üretim ar
tışım sağlayamaz. Ayrıca bu miktar gübrenin bile, di
ğer ülkelerin gübre tükeıtimiyle kıyaslandığında yeter
siz olduğunu üzülerek görüyoruz. 

Bir üîke kalkınmasını sağlayabilmek için ne yapa
cakta-?... Sermayeye ihtiyacı vardır. Sermayenin üki 
kaynağı var; birisi iç tasarrufunuz, ikincisi, dış kredi. 
Bir üîke ekonomisinde alarm zilleri, o ülkenin itha
latını ihracatının ne ölçüde karşıladığına dayanıyor. 
1970 yılında dışarıdan aldığımız malın % 62,10'unıı 
kendimiz mal satarak karşılayabiliyorduk. Bu rakam 
1973'te başlayan petrol krizi ve çok geniş bir beçim» 
de münakaşa edülmesi mümkün diğer iktisadi geliş
me tercihleri sonucunda dört misli artmış ve 

1975 yılında Türkiye ancak dışarıdan aldığı malların 
% 29,75'ini kendi sattığı malla karşılayabilin bir ülke 
haline gelmiştir. Bu rakam 1976 yılında % 38,20'dir. 

Balının gelişmiş ülkelerinde; bu meselede üzülerek 
ifade edeyim; eğer o ülkenin ihracatı ithalatının % 
90'ımn altına düşerse, hemen bu bir parlamento me
selesi yapılır ve muhalefetiyle, iktidarıyle herkes, 
«Nasd oluyor da biz sattığımız malın yüzde yüzünü 
karşıîayamıyoruz?» Sorusunu sorarlar. Ben Yüce He
yetinizde yapılan bu müzakereleri, bu yönden geleceğe 
aûî ümit vericıi bir başlangıç olarak görüyorum. 

Sayın senatörler, 
1971'de 494 milyon dolar açık verdik. Bu rakam 

1974'de 2 milyar 245 milyon dolara çdeo. Açık, 1975 
yılında 3 milyar 337 milyon dolardır. 1976 yılında 3 
milyar 168 milyon dolar olarak, yine dış ticaret açığı
nın gerçekleştiğini görüyoruz. 

Ülkemizin bir tercihi var. Birinci Beş Yıllık Pla
nın kolegyum raporunu okuyunuz, İkinci Beş Yıllık 
Planı okuyalım, Üçüncü Beş Yıllık Planı okuyalım.. 
Siyasi iktidarlar değişik kanatlardan olmasına rağ
men, aynı özlem d:Ae getirilmiştir. «Sanayileşmeyi 
artıralım, sanayinin milli gelirdeki payım artıralım, 
dışarıdan teknoloji ithalini azaltalım.» 

Bu, genel çizgileriyle aynıdır; ama bütün bu aym 
taleplere rağmen, bizim gelebildiğimiz çizgi, dış ticare
timizde tamamen aleyhimizde bir durumun doğması-
du\ 

İzninizle, biz Türkiye ekonomisine israf ekonomisi 
demiş ve bunu bir çalışmayla da kamuoyuna malet-
nıişlzdir. Türkiye'yi israf ekonomisinden verim eko
nomisine geçirmedikçe, Türkiye'nin, insan, toprak, ip
tidai madde, organizasyon, zaman gibi üretim fak
törlerin!», sermaye gibi çok önemli bir üretim faktörü
nü ekonominin lehinde değerîendirmedikçe, Türkiye 
ekonomisini sıçratmak mümkün değildir. 

Milli Prodüktivite Merkezimizin yapmış olduğu 
bir araştırmada, üç büyük şehrimizde çöplüklere atı
lan ekmek miktarının 300 bin ton olduğunu görüyo
ruz. Türkiye'nin iyi buğday yetiştiremediği yıllarda, 
dışarıdan ithal ettiği buğdayın 300 bin ton olduğunu 
söylersem, içinde yaşadığımız israfı biraz daha yakın
dan görmüş oluruz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızı yap
tığımız zaman, Türkiye Devletinin bürokratik kad
rolarında 350 bin civarında Devlet memuru vardı. 
Şimdi biz, 1 milyon memuru aşmış bir bürokratlar 
ordusuyla Devlete hız ve yön vermeye çalışıyoruz. 

Sayın senatörler; 
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Türkiye'de 1975 yılında yapılan bur araştırmaya 
göre, gayri safi hâsılanın özel tüketim harcama rakam
ları çok düşündürücü. Biz bir Türk vatandaşı olarak 
kazandığımız 100 liranın, 73,30 lirasını özel tüketime 
harcıyoruz; bir Japon 56 lirasını, bir Fransız 62 lira
sını, bir İngiliz 61 lirasını, bir İrlandalı 67 lirasını har
cıyor ve biz Avrupa ülkeleri içerislinde Portekiz'den 
sonra gayri safi milli hâsılasını yatırıma tahsis eden 
ülke olarak en geriden, maalesef ikindi olabiliyoruz. 

Şimdi, bu problemleri birbirine örümcek ağı içe
risinde bağlayacağız. Hemen şu haklı olarak söylene
bilir: Türk insanının bugün yaşadığı hayat şartlan 
çok mu kalkınmayı ifade etmektedir?.. Sizin Türk İn
sanına sağlayabildiğiniz mesken, Türk insanına sağla
yabildiğiniz iktisadi refah nedir ki, Türk inşam eline 
geçen parayı tüketimine harcamasın?... 

İşte bu noktada, zannediyorum ml3îi seviyede 
bir tercih karşısındayız. Kalkınmanın iki yolu var: 
üçüncü kalkınma yöntemi, milli modelle kallunma-
Kapitalist kalkınma ve sosyaSlst kalkınma, dışında 
üçüncü kalkınma yöntemi, milli modelle kalkmma-
dır. Bu modele gönül vermiş bir insan, inanmış bir in
san, olarak alabildiğimiz tedbirleri ve alınması icap 
edenleri de huzurunuzda ifade edeceğim. Ancak, şu
nu kesinlikle belirtmekte büyük fayda var; hangi yolla 
kalkımrsamz katkınınız, halikınızın bütün desteğini 
sağlayıp, kaynaklarınızı milli seviyede tasarrufa gö
türmedikçe, bu işi başarmanız mümkün değil. Japon, 
yıllarca, İkinci Cihan Harbinden sonra 45 metre kare 
evde oturdu, sosyalist ülkeler birkaç aileyi bir eve 
soktular. 

Demek ki, bunu, ya milli kültür ve demokratik 
nizam içinde, Japonya'nın, İsrail'in yaptığı gibi, ken
di ülke şartlarınızla yapacaksınız veya siz isteseniz 
de, istemeseniz de, ülkeniz bir büyük altüst olmuş eko
nomik modeliyle bu zorlamaya gidecektir. 

Öyleyse, bu meseleleri görüp, «Biz bu tasarruf 
hacmini nasıl ve ne seviyede artırabiliriz?» sorusunu 
zannediyorum Dördüncü Planın eşiğine gehniş olan 
Türk Hükümeti ve Türk Parlamentosu kendisine sor
mak mevkiindedir. 

Sayın senatörler; 
Demin bir sayın senatör, zannediyorum sayın 

Konyalı hemşehrim burada üç beyazdan bahsettiler. 
Kuvayi Milliye yıllarında Türk Milletinim üç bü

yük özlemi var; şeker, un ve kaput bezi. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri 1923 İktisat Kongresinde Mus
tafa Kemal Paşa'nın emriyle, Kâzım Karabekir'in 
yüce şahsiyetinde İzmir'de toplandığı zaman alman 

tedbirler çok düşündürücü. İyi tespit etmek lâzım, bu
günümüze, bile ışık tutacak güçte. Diyor ki tedbirle
rin başında: «Teknik eğitimen önem veriniz.» Üzüle
rek huzurunuzda arz ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde 1973 yılında ortaöğretim kademesindeki 
çocuklarımızın teknik öğretim görme oram % 13'tür. 
Bu oran Bulgaristan'da % 72, Batı Almanya'da 
% 65, Çin'de ise % 92'ye ulaşmıştır. İşte bu tercihi 
yapmak zorundayız, bu acı gerçeği duymak zorunda
yız. Teknik eleman olmadan .milli teknoloji birikimi 
olmadan bir ülkenin dış ticaret açığından kurtulması 
mümkün değildir. 

1923 -1929 döneminde Türkiye'de özel sektör eliy
le kalkınma gayretleri, Atatürk'ün hayatını yakından 
(Benden çok daha iyi incelemiş, tanımış değerli bü
yüklerim var.) incelediğimiz zaman görüyoruz ki, bir 
yoğurt imalathanesinin inşaası bile Atatürk'e büyük 
sevinç veriyor. Ve bir yabancı gazeteci, «Neden bu 
derece kendinize kahrediyorsunuz?» dediğinde, Ata
türk'ün cevabı çok düşündürücü; İtalyan'ların kalkın
ma planının tercümesini istedim, planı dört yılda bu
labildiler ve 7 yddır tercüme edemediler.» diyor. O 
günler çok geride kaldı. Bugün, gelmiş olduğumuz 
büyük imkânlar içerisinde bizim, o günleri bize ve
renlere sorumluluğumuz da zannadiyorum o ölçüde 
büyüdü. 

1923-1929 ekonomik dönemi, maalesef özleneni 
vermiyor. Bunun çok sebepleri var, huzurunuzu işgal 
etmiyorum. 1929 yılında dünya ekonomik buhranı bizi 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine götürdü. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini kuranları huzurunuzda rahmetle, min
netle anıyorum. Geçmiş insanların hatalarını bugün gör
mek bize çok şey katmaz, onların başarı hamlelerine 
saygı duymak zorundayız. Ancak, bizim 1933'lerde 
başlayan sanayileşme çabalarımızın bir temel hastalı
ğı var; biz sanayileşmeyi, dışarıdan oyuncak satın alır 
gibi, daima fabrika satın almak zannetmişiz ve o yüz
den bizim teknik öğretim için gençliğimize sağladığı
mız imkân % 15'i dahi aşamamıştır. Ve biz, devamlı 
dışarıda teknoloji geliştikçe, sanayimize teknoloji ürü
nü ithal etmek mecburiyetinde kalmışız. Türkiye'de 
bu hükümet şu hükümet meselesi değildir ve Türkiye' 
de bunu, takdir buyurursunuz, bir dört yılda halletmek 
de mümkün değildir. Bu, belki bir 10 yıllık, 15 yıllık 
perspektif plan içerislinde ele alınarak, milli teknoloji 
üretimine geçmek ve dışarıdan asgari ölçüde teknoloji 
ithal etme durumunda kalmakla çözülebilir. 

Huzurunuzda bir yürek yarası gibi ifade etmek is
tiyorum; yaptığımız her sanayi yahnmmm % 50'si 
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dış dövize bağlıdır bu yüzden. Saym senatörler, % 50 
dışarıya döviz ödeyerek dış ticaret açığını nasıl kapa
tabileceğiz?... Ben huzurunuza, milli ekonominin bana 
kader olarak biçtiği bu çizgide Ticaret Bakanı olarak 
geliyorum. Dünün hamlelerini saygı ile anarken, dü
nün boşluklarını ve bizi sokmuş olduğu darboğazı hu
zurunuzda ifadeyi görev borcu biliyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye ekonomisin
de 150 milyar dolar üretim sermayesine sahiptirler 
ve bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 1977 ydında 
Kömür İşletmelerinin 5,6 milyar Türk lirası, De
mir - Çelik İşletmelerinin 730* milyon Türk lirası 
SEKA'nın 974 milyon Türk lirası, PTT'nin 2 milyar 
Türk lirası, DDY'nin 2,5 milyar Türk İkası, Türkiye 
Çimento Sanayiinin 163 milyon Türk lirası, THY'nın 
436 milyon Türk lirası işletme açığı verdiğini gör
mek zorundayız. Şimdi, bu açıklan kapatabilmek 
için Hükümet zam tedbirleri getirmûştir. Politika 
adamı olma yolunda gerçekleri söylemeyi şart bili
yorum. Eğer, Hükümet Programına koymuş olduğu
muz milli sanayi holdingini, Hükümet olarak, Par
lamentonun yüce desteği ile gerçekleştiremez isek, 
hâlâ bir tapu memuruna tanımış olduğumuz hürriyet 
anlayışı ile bir nüfus memuruna verdiğimiz yetkiyle 
iktisadî işletmecilik yapabileceğimizi zannedersek, 
gelen sene bu zamlar erir ve bu millet yeni zamları 
omuzlamak mecburiyetinde kalır. 

Sayın senatörler; 
İtalyanların İktisadi Devlet Teşekküllerinin ku

rucusu olan zatım heykeli, 25 yıl bu teşebbüsleri ba
san ile idare etmiş insan olarak Roma'da saygı ile 
duruyor. Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
gene] müdürlerin ortalama görevde kalış süreleri ise, 
maalesef sekiz aydır. Bir genel müdürün sekiz ayda 
telefon rehberini ezberlemesi mümkün değildir. 

Sayın senatörler; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden Devletin, bu 

bürokrat anlayışı ile elini çekip, bunlara piyasa şart-
lanndaın çalışma imkânını getirmedikçe, bu 150 mil-
yan, ekonomimizin motoru olmak yerine, ekonomi
mizin yükü ve freni olarak taşımak mevkiindeyiz. 

Tedbirler alınırken Ekonomik Kurulun üyesi ola
rak nelerin üzerinde durduk : Enflasyonla mücade
le, ödemeler dengesi açığının kapatılması, ihracatımı
zın artırılması, ithalât imkânianm daha iyi bir şekilde 
kullanma, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatınmlanna 
finansman imkânı sağlama, ulusal tasarrufu teşvik 
etme. 

Şimdi, bu tedbirler alınırken demin bahis buyu-
rulan üç beyaza dokunulmadı. Bunlan bu kürsüde 
söylemeyi şart görüyorum. Vatandaşımızın ekmeğine 
zam yapmamak ve dünya borsası fiyaiîlan çizgisin
de buğday ihraç edebilmek için Hazinenin yüklen
miş olduğu külfet beş milyar Türk lirasıdır. Buğday
dan sağladığımız doiann Türk Hazinesine maliyeti 
26 Türk lirasıdır. Bunları açık açık söylemekte ve 
bilmekte büyük fayda vardır. 

Sayın senatörler; 
Milletin ikinci beyazı şekere zam yapılmamıştır. 

Bunun Hazineye getirdiği külfet 2 milyar 600 milyon 
Türk lirası civarındadır. Kaput bezine zam yapılma* 
msştır; bu da Hazineye 2 milyar 800 milyon Türk 
lirası civannda külfet getirmiştir. 

Şimdi, bu tedbirlerin başanya ulaşması, bu ted
birlerin sonuç vermesi, zannediyorum sayın muhale
fetin istenildiği kadar da acı olsa, bütün sözlerine 
saygı ile kulak vermek ve iktidar olarak bunlan 
uygulayabilmek, uygulayamadığımız için de bu kür
süye gelip, şu şu sebeplerle biz bunlarda başansız 
olduk demek gereğidir. Ben, meselelerin bu samimi
yete gelmeden çözülebileceğine inanmıyorum. («Bra-
vov» sesleri) 

Saym senatörlerim; 
Bizim dış ticaretimiz, maalesef geleneksel tanm 

ürünlerine bağlıdır. Fındık, pamuk, üzüm, incir, zey
tinyağı bizim en önemli ihraç ürünlefimıizdir. Bun
ların arasına Türkiye'de son yıllarda bazı sanayi 
maddelerinin katıldığını görüyoruz. Sanayi ürünü ih
raç edebilmek, dışa bağlı teknolojiyle (Demin açıkça 
ifade ettiğim sanayileşme sebebi ile) çok güç olmak
tadır. Siz, bir yabancı ülkenin ilaç lisansı ile çalışı
yorsunuz, o ülke sizden mi ilaç alır, sizin lisans al
dığınız ülkeden mi ilâç alır?.. Bu nedir?.. Bu, malum 
tabiri ile «Recherche scientifigue» denilen ilmi araş
tırmadır. Bugün Amerika Birleşim Devletleri Fran
sız Hükümetinin bütçesi kadar parayı, Fransız Hü
kümeti de bizim bütçemiz kadar parayı ilmi araştır
maya tahsis ediyor. Bu ilmi araştırma fonlan olma
dan bizim kendi teknolojimizi üretmemizin darlığı 
da diğer bir gerçek olarak karşımızda bulunuyor. 

Şimdi Türkiye, demin ifade ettiğim rakamlarla 
dsşandan aldığı malın en iyi yıllarda °/Q 30'unu mal 
satarak karşılıyor. Türkiye'nin ikinci ümidi nedir?.. 
İşçi dövizleridir. Üçüncü ümidi ise, turizm dövizle
ridir. 

Hiizurîannızda arz ettiğim dokümanda rakamla
rın tahlili var. Zamanınızı işgal etmemek için bura
lara geçiyorum ve hemen şunu söylüyorum : Turizm, 
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göstermelik bir iş olmaktan henüz kurtulamamıştır. 
Bizim, yeterli yatak kapasitesi, yeterli personel ol
madan turizm konusunda gelmiş olduğumuz çizgi, 
turizm kalemlerinin daima aleyhimize sonuç verir 
olmasıdır. Ayrıca, milli bir göl olarak Türk milleti
nin faydasına sunmamız gereken Marmara'yı, sanayi 
yatırımlarıyla hem kendi vatandaşımızdan, hem de 
topyakûn turist gelebilecek bütün insanlardan mah
rum bırakmışızdır; sanayBeşmemizi de Dördüncü 
Planda düzeltemezsek bütün bir hatanın içerisinde
yiz. Tarım arazisini, en verimli ziraat arazisini sa
nayi yatırımlarına tahsis etmişizdir ve maalesef sana
yileşme, bir yönden milli gelirde artış sağlarken, ta
rım sektörünün pollution ve en verimli topraklan al
ma sebebiyle aleyhine gelişmektedir ve Dördüncü 
Planda bizi bekleyen en önemli problemdir. 

İhracatımızın şu problemleri var : 
Birincisi; ihracaıt, yetişmiş insan istiyor. Henüz 

Türkiye'de ihracat konusunda ihtisas eğitimi yapan 
kuruluşlara gelemedik, mahrumuz. 

İkincisi; ihracat, belli teşkilâtlanmayı istiyor. 
İki yıldan beri bir konu ile uğraşıyorum; Türki

ye'min yaş meyve ve sebze ihracatı Avrupa'ya kör 
gidiyor sayın senatörler. Ahmet bey duyuyor ki, 
Hamburg'ta üzüm paralıdır, fiyat yüksektir, TIR 
kamyonunu o da Hamburg'a sevk ediyor. Hamburg 
piyasasına İtalya'dan da üzüm gelmiştir ve o piyasa 
kapanmıştır, üzüm düşüyor... 

Geçen hafta 15 TIR kamyonu bir Avrupa şeh
rine aynı anda mandalin indirdikleri için, mandali-
nfrniz bir liraya indi. Bunun için şöyle bir proje ge
liştirdik : «Bizim kamyonlarımızın Yugoslavya, Avus
turya, Avrupa'ya giden hattı üzerine bir teleks irti
batı ve haberleşme merkezi kuralım. Bu kamyonlara 
Edirne'den bir Avusturya şehrine kadar bilgi vere
lim,» dedik. Ticaret Bakanlığının fukara bütçesi, he
pinizin bildiği rakam içerisindedir. Buna imkân ver
medi. Hiç bir özel sektör kuruluşundaın da anlayış 
göremedik. 

İkinci ve daha acı bir gerçek : Tunus, portaka
lım «Tunus güneşi» diye satar ve bunu belli boyutla
ra kavuşturmuştur; ama bizim narenciye ihracatımız 
birbiriyle kıyasıya rekabet halindedir. Bunun için, 
bunların da bir tek marka altında toplanması proje
sini getirdik. 

Şimdi, organizasyondan sonra kredi meselesi ge
liyor. Türkiye'de bütün sanayi teşebbüsleri, bütün ti
caret sektörü maalesef % 24 faizle çalışıyor. Bu se
beple, Hükümet Programında «Bankacmk konusun

da ciddi düzenlemelere gidilecektir» dedik. Şimdi 
s*z, rakiplerinize nazaran yetişmemiş insan, kifayet
siz personel ve gelişmemiş altyapı ile ihracat yapmak 
istiyorsunuz,.. Kurtulmanız mümkün değildir. Geliş
memiş altyapı bizi, iç piyasa şartları yönünden de 
fevkalâde kötü neticelere götürüyor. Ankara şehrini 
30 bin nüfuslu Ankara'ya hitap eden hal binasıyle 
besliyoruz. Artık belediyecilik anlayışımızı değiştir
meye ve merkezi hükümet teşkilâtına çok geniş gö
revler yüklemeye mecburuz. Aksi halde, bu kendi
mizi aldatmaca olur. 

Düşününüz, 1969 yılında Antalya civarında uy
gulanan bir sulama projesiıne Devlet milyarlar ya
tırmıştır ve domates o bölgede bir kuruşa inmiştir; 
ama yeterli soğuk hava depolarımız olmadığı, soğu
tucu TIR filolarını kuramadığımız için yine Ankara 
insanı iki liradan aşağı o yıllarda domates yiyeme-
mişiir. 

Öyle ise, ihracatı yalnız başına, bir sihirbaz değne-
ğiyle, altyapı yatınmlarmdan, eğitimden, krediden, 
ülkenin içinde bulunduğu gelişme ve güven şartla
rından ayrı olarak ele almak mümkün değildir. 

Bizim, 1977 Eylül ayı sonunda ihracatımız 1 mil
yar 192 milyon dolar olarak gerçekleşmıişitir. Bu ra
kam, geçen yılki; yani 1976 yılındaki ihracat raka
mından 310 milyon dolar düşüktür ve % 20,7 oranın
da azalma ifade etmektedir. Ancak, analitik bir tah
ine girdiğimiz zaman, ihracattaki bu düşüklüğün, pa
muk ve tütün satışlanndaki gerilemeden ileriye gel
diğini görüyoruz. 

Geçen yılın aym döneminde 373 milyon dolar 
pamuk satarken, bu miktar henüz 86 milyon dolar 
civarında seyretmektedir. 223 milyon dolar tütün 
satarken, tütün de 111 milyon dolar civarındadır. 

Biz bu konularda hangi tedbirleri aldık, hangi 
sonuçlara ulaşabileceğiz; şimdi arz ediyorum : 

Diğer ihraç kalemlerimizden pamuk ve tütünde
ki döviz gelirlerini, her iki yıl için çıkarırsak, ihra
catımız diğer kalemlerde geçen yıla oranla yüzde 8,6 
fazladır. 

Pamuktaki durgunluk, bu yıl dünya piyasalarında 
bizim rakibimiz olan ülkelerin fevkalâde bol pamuk 
üretmelerinden ileriye gelmektedir. Tütündeki duru
mu çözebilmek için ise, hızla yüzde 10 ve 15; Ege 
bölgesi için yüzde 10, Karadeniz bölgesi için yüzde 
15 vergi iadesi getirilmiştir. Şu anda huzurunuza gel
diğimde aldığım son rakam, 75 milyon dolar tütün 
bağlantısının yapıldığı ve yıl sonuna kadar 300 mil
yon dolar tütünde artışın sağlanacağıdır. 
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Ancak; bizim ihracatla ilgili kendimize düşen ted
birlerden alabildiklerimiz nelerdir ve bunlar neler 
sağlamıştır, konusuna hemen geçmeden önce 1977 
yılı (içerisinde bulunduğumuz bu yıl) Ocak -! Ağustos 
döneminde ihracatımızın geleceği açısından son de
rece değerlendirilmeye 'lâyık rakamları huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. 

Bu yıl tanm ve hayvancılık ürünleri ihricaünı ge
çen yıla kıyas ettiğimiz zamaın, bu sektörle ilgili ge
rileme; madencilik ve ocakçılık sektörlerinde ilerle
me, sanayi mamulleri ihracatında yüzde 5,3 gelişme 
görüyoruz. Ancak, hemen şunu ifade edelim; bu ted
birlerin hepsi başarıya ulaşsa ve Türkiye 1977 Prog
ramında öngörüldüğü üzere, 2,5 milyar dolar ihra
cat yapsa, 6 milyar dolar civarında ithalât yapan bir 
ülke için bu ihracatı yeterli saymamız mümkün de
ğildir. 

Saym senatörler; 
Biz, Hükümet sorumluluğunu aldıktan sonra, 

kredi gibi, eğitim gibi, altyapı gibi çok uzun zama
na ihtiyaç gösteren işleri hiç şüphesiz ilgililerle bir
likte ele aldık. Ancak; bize düşen, öncelikle ihraca
tı, bir ağ gibi sarmış mevzuat darlıklarından kurtar
maktı. Derhal Transit Ticareti Yönetmeliğini ele al
dık ve bu Yönetmelikte günümüzün ihtiyaçlarına ce
vap vermeyen bazı müesseseleri kaldırdık ve bir ül
keye transfer edildiği zaman, bundan doğacak akre
ditifin, alıcı ülkeden gelecek akreditiften mahsup 
edilmesi usulünü getirdik. Çok basit görülen ve 
Kristof Kolomb'un yumurtası gibi, yapıldıktan son
ra «Bu da iş mi?» dediğimiz konular, maalesef bi
zini ekonomik hayatımızda çok büyük engeller teşkil 
etmektedir. 

İkincisi; Merkez Bankasıyla yaptığımız görüşme
ler sonunda, yine bu Yönetmelikteki döviz cinsleri
nin aynı para cinsinden olma zorunluluğunu kaldır
dık. 

Sayın senatörler; 
Bizim ihracatımızda karşılaştığımız en büyük güç

lük, rakip ülkelerin ihracata dönük sanayilerinin biz
den daha ucuz hammadde kullanmalarıdır. İşte biz, 
bu yıl dışa pamuk ipliği ihraç eden sanayiciye, dünya 
borsaları üzerinden pamuk vermeyi müessese olarak 
getirdik. Çünkü, geçmiş yıllarda dışarıdaki sanayici
ye ucuz pamuk veriyor, kendi sanayicimize ise, iç 
piyasa fiyatlarıyla pahalı pamuk satıyorduk. Hiç şüp
hesiz ki, bunun kontrolü belli bir sisteme bağlandı. 

Aym uygulama un konusunda getirildi. Ülkemiz
de tarım sektöründe alınmış olan başardı hamlelerin 

çok büyük tesiri aşikâr olan buğday üretimindeki 
artışı, un olarak ihraç edebilmek için, un sanayici
lerine dünya fiyatları üzerinden buğday verildi ve un 
ihracatına girildi. 

261 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kanununun bün
yesinde yönetmeliklerle düzeltilmesi k a p eden, alıcı
nın senetlerini, yetkili bankaya ibraz edildiği zaman, 
ihracat bedelinin peşin olarak ödenebilmesine ve kre
dili ihracatta vergi iadesi ödemelerinin ihracatçıyı 
sdantida ve uzun süre bekletmede bırakmayacak şe
kilde düzenlenmesini sağlayacak çalışmalara girildi. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin istihdam sorununda 
çok önemli bir yeri ve ağırlığı bulunan, «Geçici ka* 
bul» sisteminin daha kolay, daha basit ve hızla ça
lışabilmesi tedbirleri alındı. 

1977 - 1978 dönemi ihracat rejimi çalışmalarım 
bitirdik. Bu rejimde de formallitelerin azaltılması, ih
racat işlemlerinin kolaylaştırılması yolunda yeni ted
birler getirildi. Rejim, Bakanlar Kurulu gündeminde
dir ve zannediyorum en yakın zaman içerisinde ilan 
edilecektir. 

Diğer taraftan, ihracat rejimi dışında, Merkez 
Bankası, diğer mali kuruluşlar ve diğer bakanlıklar
la ilgüi tedbirleri teker teker getirdik. 

Sayın senatörler; 
İhracatta vergi iadesi Türkiye'de çok konuşul

muş ve üzerinde çok durulmuş bir tedbirdir. Demin 
ifade ettiğim gibi, kalkınma tercihimiz bu olduğu 
sürece, ihracatta vergi iadesi uygulamasından vaz
geçmemiz mümkün değildir. Bu kalkınma tercihiy
le, bu kalkınma modeliyle, bu kalkınma bünyesiyle 
yapılacak iş, ihracatta vergi iadesinde çok uyanık ol
mak; hangi mala vergi iadesi uyguladığınızı ve bu
nun dünya piyasalarında hangi sonuçları verdiğini 
dikkatle takip etmektir. Demin ifade ettiğim gibi, tü
tün destekleme alım fiyatları, dünya tütün fiyatları 
ve ihracı kabil stoklarımız gözönüne alındığında fev
kalâde yüksek görüldü. Burada bir tercih yapmak 
zorundasınız. Tütüne kredi vermişsiniz; Tekel almış, 
depolarına yığmış... Bu para orada durduğu süre içe
risinde, bunun yükü milli ekonomi açısından kayıp
tır. Siz bunu ne kadar hızla dövize çevirebilirseniz 
ekonominizin o derece lehinedir. Tütün konusunda 
almış olduğumuz tedbirlerin şu anda olumlu sonuç
larını görmekteyiz. 

Pamuk ve zeytinyağı konusunda da aym tedbir
leri aldık. Biraz sonra taban fiyatlarında açıklaya
cağım gibi, pamukta uygulamış olduğumuz fiyatlar, 
geçen yıl fiyatlarıma aynıdır. Bu pamuğu bu fiyat-
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larîa dahi satabilmek için yüzde 15 vergi iadesi yap
mak zarureti elzem olmuştur. Pamuk hâlâ elimizde
dir. Türk parasının kıymetinde yüzde 10 değer düşü
rülmesinden sonra pamuk ihracatı açılmaya başla
mıştır. Demek ki, yüzde 25 oranında dünya fiyatla
rına göre yüksek bir politika izlenmiştir. 

Zeytinyağı destekleme alım fiyatlarının sonucun
da da yüzde 5 oranında bir vergi iadesinin zeytinyağı 
satımında şart olduğu görülmüştür. 

Biz, sınai mamul ihra çatını artırabilmek için, ver
gi iadesi uygulamasında Devlet Planlama Teşkilâtı 
ve diğer ilgili kuruluşlarla sıkı bir koordinasyon ku
rarak, dış ticaret temsUcilIklerimizden gerekli bilgiyi 
alarak, dinamik bir düzen teşkiline çalışıyoruz. Ay
rıca, Türk kara taşımacdığının içerisinde bulunduğu 
önemli darboğaza cevap vermek üzere, kara nakil 
vasıtalanyle yapılacak taşımaları teşvik etmek için, 
bu ihracata da vergi iadesi uygulamalarında ortaya 
çıkan problemlere çözüm çareleri getirilmiştir. 

Aynca, vergi iadesi uyguiamasıyle ilgili amba
laj malzemelerinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
diğer balmnhklar nezdindeki problemlerde de büyük 
anlayış sağlanmıştır. 

İhracatın finansmanı için, ihracata müteveccih 
imalât ve hazırlık safhası kredisi ve özel ihracat fonu 
kredisi uygulaması, rotasyon usulüyle kullandırılmış 
ve daha geniş bir ölçüde, ihracatta bu kredinin fay
dalı olması tedbîrleri getirilmiştir. 

Ayrıca, Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET'in) 
son aylarda pamuk ipliği ihracatımıza karşı takın
dığı son derece kısıtlayıcı tedbirler gözönüne alına
rak, pamuk ipliği sanayicisini (Bu fabrikaların çoğu 
Anadolu'dadır ve yurt dışındaki işçilerin hisse senet
lerinden sermayeîeriyle meydana gelmiş yatırımlar
dır; fevkalâde büyük pazarlama güçlükleri içerisin
dedir) bizden önceki Hükümet döneminde çıkarılmış 
kararnameyi, belli zaman dilimiyle genişleterek, çok 
daha yeni sanayi kuruluşunun faydalanacağı hale ge
tirdik. 

Aynca, serbest döviz sahası dışında kalan anlaş
malı ülkelerle, yani kliring ticareti yaptığımız ülke
lere de sanayi mamullerinin kredilenmesi gayesiyle 
hazırladığımız bir kanun tasarısını Bakanlar Kuru
luna sunduk. 

İhracatçılara, ihracatın teşviki ve geliştirilmesine 
dair karar içerisinde ihracım taahhüt ettikleri veya 
ihraç ettikleri malların döviz maddelerimin, döviz 
değerinin % SÖı'sine kadar ihraç edecekleri veya ih
raç ettikleri maddelerin bünyesine giren hammadde, 

yardımcı madde ve ambalaj maddesi için döviz tah
sisi yapılmaktadır. Bu konuda da Maliye Bakanlığı 
ve diğer kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonunda 
muameleleri hızlandırıcı tedbirler getirdik. 

Hiç şüphesiz ki, elzem olan ithalâtın dışında it
halâta imkân vermemek; lüks ithalâta asla prim ta
nımamak görevimizdir. Biz, ülkenin içerisinde bulun
duğu şartlarda «Liberasyon * 1» listesindeki mallar 
için % 20 olan teminat karşılığım % 30'a, «Liberas
yon - 2» listesindeki mallar için % 10 olan teminatı 
% 15'e yükselttik ve böylece ithalatın zaruri ithalât 
dışında stok gayesiyle ithalâta temayül etmeyi önle
yici bir politika geliştirdik. 

Sayın senatörler; 
Ayrıca, hammadde, yardımcı madde ve yatırım 

malları ihtiyaçlarının karşılanmasında ithal ikamesi 
sağlayan sanayi kollarının ihtiyacına öncelik verdik 
ve mevcut kapasitelerimin değerlendirilebilmesi için 
bir yıl önceki üretimlerinin asgari % 20 nispetinde 
aıtışını sağlayacak uygulamalara ağarlds getirdik. 

Piyasada karaborsa metaı haline gelen bazı önem
li maddelerin temininde herhangi bir darboğaz yara-
tıimamasunı ve şu anda açıkça tüketici aleyhine mey
dana gelmiş şartları ekonomik tedbirlerle önleye
bilmek için, kriling anlaşmaları içerisindeki bütün 
imkânları kullandık, aynca bu yoldaki ithalâta ko
laylık gösterici tedbirler getirdik. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığımız, ithal maddelerinde yurt dışındaki 

kuruluşlarla devamlı bilgi akımı sağlayarak, bu ithal 
maddelerinin kamu veya özel sektör tarafından di-
ğer ülkelerden yüksek fiyatla alınmasını önleyici, ül
ke yararına fiyatlardan pazarlama yapılmasını sağ
layıcı çalışmalar içerisindedir. 

Bîzüm 1978 yılında getireceğimiz ithalât rejimi, 
üSsenia, ülkedeki yerli sanayiin, ülkenin kalkınma 
tercihlerinde en kısa zamanda fayda sağlayacak bö
lümlerin istifadesine göre düzenlenecektir ve kamu
oyuna sunulacaktır. Bu noktada izninizle Türkiye' 
nin bugün içerisinde bulunduğu dış ekonomik müna
sebetlerde çok önemli bir yeri ve ağırlığı olan Tür
kiye - Ortak Pazar münasebetleri üzerinde de kısaca 
durmak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, açık 

ve seçik Türkiye'nin dış ekonomik münasebetlerini 
ne ölçüde düzenleyeceğimizi masanın üzerine koy
maya ve düşünmeye mecburuz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkışıma Planında Ortak Pa
zar unsuru yoktu; ama İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
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Planı hazırlanırken, Türkiye katma protokolle ilgili 
hazırlıklarını bitirmişti ve Ortak Pazarla önemli mer
halelere gelmişti; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da Ortak Pazar faktörü yine yoktur. Bu devekuşu 
politikasının bizi bugünkü darboğaza getirdiğine ina
nıyorum. 

Ortak Pazar, bir gerçektir. Ortak Pazarın kültür 
temeli ayrıdır. Ortak Pazar çok eski mazisi olan bir 
birilik fikridir. Bizim Ortak Pazarla olan münasebet
lerimizi her Şeyden önce, ekonomik münasebetler 
çizgisinde ele almamız ve ülkemizin faydasına olanı 
açıkça görmemiz zarureti vardır. Bugün Ortak Pa
zarın dış ticaret hacmi 600 milyar dolar civarına 
ulaşmıştır. Bizim dış ticaret hacmimiz ise, en iyi ra
kamlarla 8 milyar dolar civarındadır. 8 milyar do
lar civarındaki bir dış ticaret hacmini 600 milyar do
lar civarındaki dış ticaret hacmiyle karşı karşıya ge
tirdiğimiz zaman; bir Japonya'nın, bir Amerika'nın 
dahi ekonomik gücü önünde titrediği Ortak Pazar 
karşısında biz, açık ve seçik yakın ve uzak hedefle
rimizi tespit ederek tavır almaya mecburuz. Bu ko
nu her türlü polemiğin, halkın hoşuna gidecek söz
lerin dışında ekonomik bir gerçek olarak ele alınmak 
zaruretindedir. Bugün geldiğimiz çizgi, bizim bu ko
nuda açık ve seçik neyi islediğimizi ortaya koyama-
yışımızdan doğmaktadır. 

Bugün Le Monde Gazetesi, Le Figaro Gazetesi 
temsilcileri bana geldiler ve «Müşterek Pazarla ilgili 
ne düşünüyorsunuz?» dediler. Onlara şu gerçekleri 
sıraladım : 

Müşterek Pazarın, tarım sektöründe bize tanımış 
olduğu bütün tavizler yıpranmıştır. Bir İsrail, bir İs
panya, bir Tunus bizden daha fazlasını alabilmek
tedir. Bizim tarım ürünlerinin ihracına uyguladığınız 
takvim ise, maalesef, o ülkelerin tanm ürünleri sa
tıldıktan sonra gitmektedir. S a ı ^ i ürünleri açısından 
Türkiye, sîze yaptığı bütün taahhütleri j'erine getir
miştir; ama siz hiç birini yapmamaktasınız. Bizim 
tekstil ürünlerimizin, Müşterek Pazarın toplam it
halâtı içindeki payı % l'dir. Müşterek Pazar buna 
da tahammül gösterememiş ve «Beyler, gelin bunu kı
sıtlayalım» demiştir. Pamuk ipliğinde % 40 paya sa
hip olduğumuz doğrudur, ama bizim tişortîarda, iç 
çamaşırlarda Müşterek Pazarda sahip olduğumuz 
pay % l'dir. 

Türkiye'de Müşterek Pazarla kim meşguldik bey
efendiler; hangi bakanlık, hangi resmi kuruluş ve 
hangi yetkili?.. Önce bu soruyu çözmek zorundayız. 

«Sayın Ticaret Bakam siz bunu niçin düzenlemi
yorsunuz, siz bunu neden gündem maddesi yapım-

I yor sunuz?» dediğimiz zaman, benim sizlere arz ede-
I ceğim cevap şudur : Biz, belli bir ekonomik mode-
I line inanan, Türkiye'nin kendi kaynaklarını seferber 
I ederek devlet ciddiyeti içerisinde problemlerini çöz-
I meşinin şart olduğuna inanan insanların toplandığı 
I bir siyasi kuruluşuz. Son Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisi Reisi seçiminde de bu ciddiyet çizgimizin hangi 
I noktaya Türkiye'yi getirdiğini memnuniyetle hep 
I birlikte yaşadık. Bu noktadaki ciddiyetimizin ekono-
I m'k kararlarda da aynı olduğuna inanmanızı rica 
I ediyorum. Bu konudaki bütün raporlar Dışişleri Ba-
I kanlığına ve Devletin en yetkili kuruluşlarına gönde-
I Emiştir. Bir Hükümet üyesinin yapacağı, bu mese-
I leîeri söylemek ve bir çivi çakar gibi, tekrar tekrar bu 
t meseleleri takip etmektir. Ama, bugüne kadar Türki-
I ye'nin içerisinde Müşterek Pazarla ilgin* koordinasyo-
I mm kurulamamış olması, Müşterek Pazarla ilgili olan 
I münasebetlerimizi belli zaman dilimlerinde bizi, mil-
I îâ teknoloji birikimine götürecek bir politikada top-
I feyamamış olmamız bizi, bu hüsranh neticeye getir-
I mistir. 
I Şimdi biz, taviz yıpranmasında, tarım üninlerin-
j de, ithalatımızda, dış ticaretimizde Müşterek Pazarla 
I çok büyük münasebetler içerisindeyiz. Kurmuş oldu-
I ğamuz sanayi, Müşterek Pazar ülkelerinin teknoloji-
I sine dayanıyor. Kurmuş olduğumuz sanayi, bu ülke-
I lerden alacağımız iptidai maddelere dayanıyor. 

I Öyleyse ne yapacağız?.. Akıllı bir biçimde kendi 
I planımıza bizi, Müşterek Pazar veya bir başka paza-
I ra bağımlı kılmayacak bir stratejiyi geliştirerek; «Bey-
I 1er, siz bize bu tavizleri tanımazsanız, bizim sizinle 
I münasebetlerimizin devam etmesi mümkün değildir» 
I diyeceğiz. Ama, bunu söylemek, temeM hazırlannıa-
I dıysa zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Bu bir 
I hesap işidir, bu bîr kitap işidir ve bu bir devlet işidir. 
I Müşterek Pazar, bizim işçilerimize karşı da acı-
I masızdır. Sosyal haklar yönünden Türk işçisi, Müş-
I terek Pazarın proletaryası seviyesindedir. Türk işçisi-
1 nin çocuğu, Türk işçisinin insan olarak kültür prob-
I lemi, Türk işçisinin gıda problemi maalesef hiç bir 
I çözüme kavuşturuîmamışhr ve Türk işçisi yalnızca 
I döviz gönderen bir kaynak gibi ele alınmıştır. 

i Bizim Müşterek Pazarla olan bütün münasebet-
I Icrimizde bu problemlerimizi çok ciddi ve tutarlı bir 
I biçimde Dördüncü Plan döneminde ele alıp, kabul 
I etiirmemiz ve eğer bunları kabul ettiremiyorsak, mıil-
I leSin kaderim daha çok boş bir ekonomi poütika-
I siyle Müşterek Pazar hayaliyle uyutmamamız icap 
I eder. 
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Bu ekonomik devin bugün ulaşmış olduğu güç, 
bizi çok ciddi düşündürmelidir. Bugün General De 
Gaulîe'ün, dolar hakimiyetini dünya üzerinden yı
kabilmek için altın para esasında ısrar edişi, dolarla 
ilgili, Fransız ekonomisiyle ilgili Amerika Birleşik 
Devletlerini hangi sert ve acımasız tedbirlere götür
müştür. Bunları hep birlikte yaşadık. 

Ayrıca, dünya üzerindeki iktisadi birleşmelerin, 
askeri birleşmelerle ilgisi, askeri paktların temelinde
ki ekonomik menfaatler Türkiye yönünden çok cid
di çizgilere gelmiştir. Eğer, Akdeniz Müşterek Pa
zarın ağzı ise, bunun burnu, çatısı Türkiye'dir. Bir 
Türkiye'nin emniyeti, hürriyeti ve kalkınması olma
dan Akdeniz'in emniyeti, Müşterek Pazar ülkelerinin 
emniyeti düşünülemez. 

Müşlterek Pazar Parlamento Grupu Başkanının 
ve Müşierek Pazar ilgililerinin bize getirmiş olduk
ları bütün müzakere tekliflerinde, «Bizim tavrımız 
budur. Biz, herşeyden evvel Türkiye diyen bir poli
tikanın mensubu olmayı asgari vatandaş olmanın 
haysiyet şartı biliyoruz...» 

Sayın senatörler; 
Fiyatlarla ilgili çok haklı tenkillerde bulundunuz. 

Ben, asla ve kafa «fiyatlar yükseîmedi» demiyorum. 
Fiyatlar yükselmiştir. Fiyatlar, herşeyden önce, ka
mu kesiminin ürettiği mallara yapılan zamlarla yük-
selmişiitir. Bunların namuslu bir tahlilini size arz et
tim. Bütün rakamlar var. Fiyatların yükselişi karşı
sında iktisat politikası iki tedbiri emreder : 

1. Üretimi artıracaksınız; 
2. Tüketimi kısacaksınız. 
Şimdi, bu tedbirleri bizim ülkemizde Ticaret Ba

kanlığı hangi yetkiyle alacaktır? 19 bölge teşkilâtı
mız var. Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin ida
resini omuzlarına yıktığımız valilerimize bir iktisat 
müşavirini dahi çok görmüşüzdür. Valilerimizin ya
nında, her valinin yanında bir il ticaret müdürü, yet
kili birkaç ekonomist, maalesef yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına konuşması lâzım, Ticaret Ba
kanı olarak konuşması gerekmez ki. Biz Hükümet 
olarak görüşme açtık. 

BAŞKAN — Efendim, onu herhalde kendileri 
takdir edecekler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama biz 
Hükümetle görüşme istedik Sayın Başkan, Ticaret 
Bakanlığı ile değil. 

BAŞKAN — Tabiatiyle, Ticaret Bakam olarak 
Hükümeti de ilzam ediyor konuşmaları. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen
dim, kendilerinin ellerindeki olanakların azlığından 
dolayı gerekeni yapamadıklarını ifade ediyorlar da... 

BAŞKAN — Efendim, ona ben müdahale ede
mem. Herkesin bir üslubu vardır, ona müdahale ede
mem. 

TİCARET BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER 
^Devamla) — Sayın Senatörler; 

Önce size şunu arz edeyim açıkça : İç piyasanın 
düzenlenmesi yolunda, (çok teşekkür ediyorum sa
yın senatörün ikazlarına) bu Hükümetin üyesi olarak, 
Hükümetin bütün iyi, kötü, noksan işlerinde benim 
omuzlarıma düşen mesuliyeti deruhte ediyorum. Bu 
mesuliyetten kaçmıyoruz. Aksine, bu mesuliyeti hu
zurunuzda taşımamın, bu Kabinenin üyesi olmanın 
asgari şartı olduğunu belirtmeyi arz ediyorum; ama 
ekonomik durumumuzla ilgili tahli ve değerlendir
meler yapılırken^ Türkiye'de ekonomi hayatının han
gi tedbirlerle düzenlendiğini ifade etmek zannediyo
rum, yalnızca Ticaret Bakanlığının durumundan bah
setmek değildir. 

Bu tedbirler alındıktan sonra şunu gördük; Türki
ye'de fiyat hareketleri başını aldı gitti. Çok güzel 
ifade edildi, buyuruldu ki bu kürsüde, «Ekonomik 
olaylar, ekonomik tedbirlerle düzeltilir» Elbette, ama 
madalyonun bir de diğer yönü var. Türkiye'de iç pi
yasanın düzenlenmesinde, maalesef, 1705 sayılı Ti
caret ve Tağşişin men'i, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinde belediyelere verdiği görev
ler ve bunun dışında Ticaret Bakanlığı Kuruluş Ka
nunu ile İlgili «İç ve dış ticaretin düzenlenmesinden 
mesuldür» hükmünden gayri hiç bir şey yok. 

Sayın senatörler; 
Bir tek demokratik ülke yok ki, orada tüketiciyi 

koruyucu mevzuat olmasm. Bir tek demokratik ülke 
yok ki, orada tüketici birlikleri olmasın. 

Ben, almış olduğum kararlardaki tenkitlerinizi 
saygı iîe karşılıyorum; ama zamlarla ilgili yapmam 
icap eden hiç bir işten geri kalmadığımı takdirlerini
ze arz ediyorum. Asla ve kafa beledfiye reislerinin 
seçimiyle mahalli seçimlerle bunun bir alâkası yok
tur. Bunu hiç bir suret ve şekillerde düşünmedim. 
Çünkü, ben de belediye seçimlerine girecek bir par
tinin mensubuyum. Ancak, benim getirdiğim tedbir 
nedir? Şu anda belediye yasalarında mevcut, beledi
yelere ait görevlerin valilerle birlikte kullanılmasıdır. 
Aradım bütün mevzuatı. Kanun çıkarmak kolay ıru? 
Aylardan beri Başkanı seçilmemiş bir Meclisten be
nim getireceğim, tüketiciyi koruyucu iç piyasanın 
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düzenlenmesi hakkında kanun çıkacak... Hayal gör
müyorum ben. Ne yaptım? 1705 saydı Kanundaki 
yetkileri Ticaret Bakanlığı ellinde topladım; ama o 
Kamun diyor ki; «Bu karar neşredildikten 15 gün 
sonra ancak uygulamaya konulabilir» ve bunu kol-
lektîf bir uygulama halinde Maliye, Sanayi, Ticaret, 
İçişleri bakanlıklanyla ele alacaksınız. 

Sayın senatörler; 

Huzurunuzda rahatlıkla ifade ediyorum. Türki
ye'de iç piyasanın düzenlenmesi ve tüketiciyi koru
yucu kanun tasarısı bitmiştir. Bakanlıklara, üniversi
telere, ülkenin düşünürlerine gönderilmiştir. Bu ka
nun tasarısı Türkiye'de bize şu üç önemli müesseseyi 
getiriyor : 

Birincisi; evet, ekonomik olaylar kendi kanunla
rına tabidirler. Ama biz Türkiye'de serbest piyasa 
şartlarında ekonominin cereyanı için hangi tedbiri 
almışızdır? O bahsedilen Türk -• İngiliz Ticaret Ant
laşması île milli stok müessesesini atmışızdır. Bu 
müesseseyi bugün Amerika Birleşik Devletleri çok 
güzel uyguluyor. Osmanlı İmparatorluğunun 1838 
Türk - İngiliz Anlaşmasına kadar ülkeye dışarıdan 
üç ay süre içerisinde bir gram mal gelmese ve bir 
gram mal üretiîmese, Devlet elindeki stoklar bu ih
tiyacı karşılıyor. Bugün biz vatandaşımıza aradığı 
zaman demir, aradığı zaman çimento, aradığı za
man yağ bulacağı inancını vermediğimiz zaman pi
yasanın sağlıklı bir biçimde işleyeceğini nasıl savu
nabiliriz? İşte biz bu kanunla kooperatiflere, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerine, Ticaret Bakanlığının koalis
yonu içerisinde üç aylık stok yapma imkânını getiri
yoruz. Bugün Türkiye'de ekmek konusunda bar dar-
lıkla karşılaşmıyorsak, bir un karaborsası olmuyor
sa Toprak Mahsulleri Ofisinin elindeki milli stokun 
bunu sağladığım görmek zorundayız. Eğer, bizim eli
mizde bir gram demir üretiîmese ve dışarıdan bir 
gram demir gelmese vatandaşın ihtiyacına, kamu ke
siminin ihtiyacına cevap verecek üç aylık demir sto
ku bulunsa Türkiye'de demir karaborsasının olması 
mümkün müdür? 

İkincisi; bu kanun ile Ticaret Bakanlığına Yüce 
Senatonun layık göreceği ve vereceği yetkileri istiyo
ruz. 

Hemen burada cevap arz edeyim. Bir ticari polis 
dalgalamşı oldu. Kanundaki ifade ticaret kontrolör
leridir. Bu, dünyanın her ülkesinde vardır. Bunun han
gi personel eğitimine, hangi şartlara tabi olacağı da 
kanımda ve bu kanundaki tüzükte getirilecektir. Yok
sa yeni bir polis sınıfı ihdas ederek bu meselelerin 

çözüleceğini zannedecek kadar ekonominin gerçek
lerinden nasipsiz değiliz; ama ekonominin piyasa 
şartlarında, çok şikayetçisi olduğunuz monopollerin, 
çok şikayetçisi olduğunuz tröstlerin ve çok haklı sa
vunucusu olduğunuz halkın faydasına, halkın istifa
desine şekillenebilmesi için yeni bir anlayışla düzen
lenmesinin şart olduğuna inanıyorum. 

Araştırdık; Türkiye'de 200 küsur ticaret odası 
var. Bu odaîann hiç birisi bugüne kadar mesîekdaş-
îarını bağlayıcı toptancı ve perakendeci kâr hadleri
ni tayin etmemişlerdir. Bunu çalışmaya başlattık. Ba
kanlık bünyesinde de bu çalışmayı yapıyoruz. Ecda
dımız, asırlarca önce (çok hazindir) pastırmanın 28 
çeşit özelliğini ve kâr marjını tespit etmiştir. Osman
lı salnamelerinde «Getirici kân, dağıtıcı kârı» diye 
bunların hepsi vardır. Bizim, ekonomiyi bu kadar 
başıboş bırakarak ondan sonra da şikâyetçi olmaya 
hiç bir hakkımız olmadığına inanıyorum. 

Belediyelerin yazılı tenkitlerini aldım ve sayın 
belediye reislerine teşekkür ederek neyi ne şekilde 
yapabileceklerini ifade ettim. İstanbul Belediyesinin 
b'r günde yaptığı kontrolda 50 liralık ceza ile 754 bin 
lira fahiş fiyatla satış yapanlardan ceza kestiğini, siz
ler de bunu benim gibi gazetelerden okudunuz. Ne 
yapacağiz? Kanunlar yok, kanunlar eski diye piyasa* 
yi fırsatçıların eline mi terkedeceğiz? 

Sayın senatörler; 
Bir diğer konu yağ konusudur. Bir tarım ülkesi-

rJln, çok iyi bildiğiniz rakamlarını huzurunuzda tek
rar çimiyorum, nüfusunun şu kadan tarımda çalı
şan, milli gelininin şu kadan tanından gelen bir ül
kenin dışandan yağ ithal etmesi çok acı bir durum
dur. Biz bunun için yeni bir düzenlemeye gittik. Ta
rım - kredi kooperatiflerinin bünyesinde geçen yıl 
başlayan ve bu yıl hızlanan yağ depolan ve yağ tan
kerleri inşaatına başladık. Devletin elinde belli ham 
yağ stoku bulunmadan piyasadaki yağ hareketlerini 
düzenlemek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de 
toplam olarak 435 bin ton yağ üretmeye imkân vere
cek ayçiçeği, pamuk çekirdeği, susam, mısır, koza, 
soya üretilmektedir. Ülkemiz kişi başına 10,5 kilo 
ortalama tüketimle (margarin, likit yağ tüketimi) 435 
bin tona ulaşmaktadır. 

Demek ki, normal şartlarda Türkiye'de piyasayı 
çahştırabildiğiniz zaman, stokçuluğu önleyebildiğiniz 
zaman Türkiye'de üretilen yağ miktarı ülkenin ihtiya
cım karşdayacak durumdadır. Ancak, seçimlerin gir
mesi, ayçiçeği taban fiyatlanmn geç ilan edilmesi, 
yağ fiyatlanmn fevkalade gecikmesi margarin fabri-
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kalarının şikayetlerine ve faaliyetlerini durdurmaları
na sebep olmuştur. Ticaret Bakam olarak margarin 
fabrikatörlerinin karşısında mağlup, olmaktansa, on
lara Devletin bütün imkânını kullanarak Türkiye'yi 
yağsız bırakamayacağımızı; gerekli hukuki, ekonomik 
ithal tedbirlerini alarak Türk vatandaşının yemeğine 
konan bir kaşık yağ üzerinde spekülasyon yapılma
sına imkan vermeyeceğimizi söyledik. Bunu dün de 
söyledim, bugün de söylüyorum ve yann ela söyle
yeceğim. 

Bu y:l destekleme alımları ile ilgili yeni bir mües
seseyi uygulamaya getirdik. Öncelikle şunu söyleye
yim; Ziraat Odaları Birliğinin Ankara'daki toplantı
sı »da 10 saat devam eden tenkitlerden sonra kürsüye 
geîdim ve şunu söyledim : 

«Destekleme alım fiyatlarının sorumluluğunu Ti
caret Bakanı olarak taşıyorum; Hükümet adına taşı
yorum, şahsım adına taşıyorum» Çünkü bu politika
ları ekonomik kurulda biz savunduk, sayın senatör
ler; bu politikaları Hükümet önünde biz savunduk. 
Neydi bu politika? Türkiye ekonomisinin birinci kan 
kaybı İktisadi Devlet Teşekküllerini layık oldukları 
bürokrasi ve ekonomik anlayış ile işletemeyiş ise, 
ikinci kan kaybı da taban fiyatlarıdır. Köylünün sağ 
cebine para koyup, sol cebinden almak marifet de
ğildir. Türk köylüsünün gerçek milli gelirden aldığı 
hisse ve Türk köyünde meydana getirebildiğimiz 
iyileşme meydanda iken, böyle bir iddiada bulunmak 
mümkün değildir. Taban fiyatlarını bu yıl köylünün 
ahnterini, köylünün masrafını ve ülkenin sırtına stok 
olmadan ihraç edilmesini sağlayacak bir çizgide tut
tuk. Eğer böyle tutmadaydık bu fiyatlarla alman mal
lar elimizde kalacak ve bu darboğaz içerisinde bu 
ekonomi daha perişan çizgilere düşecek idi. 

Bugün bizim taban fiyatlarında getirdiğimiz ve 
huzurunuzda iftiharla savunduğumuz müessese fon 
uygulamasıdır. Asgari ihraç fiyatı ile taban fiyatına 
göre teşekkül eden asgari ihraç fiyatı arasındaki far
kı, para değerindeki değişmelerden meydana gelen 
farkı fona alıyoruz. Bu fon tatbikatı ile tarım kredi 
kooperatiflerini demokratik kooperatifçiliğin özü 
ve esas; olan üretim girdilerinde üreticiye yardım, 
üretimi pazarlama ve satışa geçme bütünlüğüne ka
vuşturacağız. Bu projede eğer başarılı olabilirsek Tür
kiye'de kooperatifçilik adına çok önemli bir adım 
atılmış olacaktır. 

Böylece tarım kredi kooperatifleri birlikleri köy
lünün muhtaç olduğu gübreyi, makine ve teçhizatı 
traktörünün lastiğini, kamyonunu, traktörünü ithal 
edecek ve bunların pazarlamasını yapabilecektir. 

Sayın senatörler; 
Destekleme akınları ile ilgili açılan kredi tutarı 

22 milyar civarındadır ve bu para derhal gönderiîe-
.:k vatandaşlarımızın satın alınan mallarının becleü-

nta derhal ödenmesi sağlanmıştır. 
Pamuk konusunda uygulamış olduğumuz politi

kada elbett;: her hükümet gibi pamuğa da, fındığa 
da, r.yç]çeğ:.ne ek daha yüksek fiyat uygulamayı is
terdik, Ama ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik 
şartlar bütünü ile ele alındığı zaman, dünya piya
sası şartlan buna imkân vermiyorsa bu politikayı uy
gulamak yalnızca oy kaygısı ile izah edilebilir; Hü
kümete ve Ticaret Bakanlığına, hele milli ekonomiye 
hiç bîr şey kazandırmazdı, 

Fındıkta geçen yal 14 îira 50 kuruş olan destek
leme ahin fiyatı % 14 bir artış ile 16 lira 50 kuruş 
olarak ilan edilmiştir ve fındık satışlarımız olumlu 
bir gelişme içerisindedir. 

Çekirdeksiz kuru üzümde geçen yd 10" lira 50 ku
ruş oîan taban fiyat, bu yıl 12 lira olarak tespit edil
miştir. 

Çekirdekli kuru üzüm Türkiye'nin az gelişmiş 
yörelerinin hemen tek ürünüdür, ihraç şartlan yö
nünden büyük sıkıntıları olmasına rağmen, bu bölge
deki vatandaşlarımızın gelir hacmini artırabilmek 
için bu üzüme de destekleme alımı uygulanmıştır. 

Kuru incirde ilıracattan yana hiç bir sıkıntımız 
yoktur ve maalesef bu ananevi ürünün tarımı her ge
çen yıl biraz daha azalmaktadır; bu ürüne de % 14 
civarında zam yapılmıştır. 

Pamuktaki politikamız çok tenkit edildi. Mahlıç 
pamukla, kütfü pamuk arasındaki fark birtakım çev
relerce, kamuoyunda aleyhimize kullanılmak istenil
di. Bizim tespit ettiğimiz 10 lira 25 kuruş kütlü pa
muk, bilindiği gibi °/0 33 civarında mahlıç pamuğa 
tekabül eder ve 10 lira 75 kuruşa aldığımız mahlıç 
pamuk; 138 kiiogranı/cent civarındadır. Bunun ihraç 
fiyatı ise 122 küogram/centtir. 

Şimdi vatandaşın karşısına geçip «10 lira 75 ku
ruştan alman pamuk; neden 25 lira 84 kuruşken sa
na bu para ödeniyor?» demek, kütlü pamukla, mah
lıç pamuk arasındaki bu matematik dengeyi inkardan 
başka bir şey olmaz. 

Biz buna rağmen... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, o cehaleti hiç bir çevre göstermedi. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bu hiç 

bir pamuk çevresinden gösterilmedi, öyle bir iddia 
yoktur. 
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Bugün gelmiş olduğumuz çizgi de yabancı ülke
lerin Kıbrıs problemi etrafında toplanan kendi poli
tikalarının bir icabı oî?xak Müşterek Pazar bünyesinde 
bize uyguladıkları anlayışsız diyebileceğimiz asgari 
tavır ortadadır. Kredi konusunda da bunun çok bü
yük rolü vardır. IMF dünya uluslararası bir kredi 
müessesesidir. Dünyadaki bütün devletlerin kredi 
münasebetleri IMF'den geçiyor. IMF de Müşterek 
Pazar gibi bir gerçektir. ÎMF'ye gözlerimizi kapata
mayız, IMF'ye teslim de olamayız. IMF, hesaba, ki
taba, rakama dayanan bir münasebeti içermektedir. 
Birinci Plan müzakeresinde de IMF ile görüşüldü, 
İkinci Beş Yıllık Planda da görüşüldü, Üçüncü Beş 
Yıllık Planda da görüşüldü, bugün de görüşmeler de
vam ediyor. Bu görüşmelerin sonucunda ortaya çı
kacak kararların müspet olacağını ümit ve temenni 
ediyorum. Bu kararlar müspet olmadığı zaman, hiç 
şüphesiz ki, Türkiye'nin kalkınma gayretleri, kalkın
ma arzusu ve Türk halkının daha iyi iktisadi şartla
ra kavuşmass yolundaki enerji ve ümit terk edilme
yecektir. 

Dünya üzerinde bütün ülkeler çeşitli kredi müna
sebetlerine girerler. Bugün Türkiye'nin dünya üzenin
de kapitalist alem ülkeleriyle ekonomik münasebet
leri olduğu gibi, komşumuz İslâm ülkeleriyle de eko
nomik münasebetleri vardır, sosyalist ülkelerle de 
ekonomik münasebetleri vardır ve bunlar hiç küçük 
görülmeyecek önemli çizgilere ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin, 
fikirlerini söylüyor. 

TİCARET BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER 
(Devamla) — Beyefendi zaten zatıalinize söyleme
dim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) —- Hiç bir çev
rede böyle bir iddia yoktur. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Hiç bir 
pamuk çevresinden böyle bir iddia çıkmadı. 

BAŞKAN — Şu halde çıkmadıysa niye müdahale 
ediyorsunuz efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Gerçek 
odur. 

BAŞKAN — Çıkmadı çıkmadı, evet... 
TİCARET BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER 

(Devamla) — Sayın senatörler; 
Müşterek pazarla en önemli sıkıntılarımızdan bi

risi olan zeytinyağında ise; bu yıl geçen yılın 18 lira
lık destekleme alım fiyatı 23 liraya çıkarılmıştır. Üzü
lerek ifade edeceğim; zeytin bölgelerinde zeytin ağaç
ları sökülmekte ve maalesef bu çok değerli üründe 
Müşterek Pazarın bize uygulamış olduğu acımasız 
politika bizim çok aleyhimize şartlar meydana getir
mektedir. 

Ayçiçeği destekleme alımlarında ise % 13 bir ar
tış sağlanmış; 5 lira 75 kuruş olan ayçiçeği, 6 lira 50 
kuruşa çıkarılmıştır. 

İpek kozası geçen yıl 80 lira iken bu yıl 100 lira
ya çıkankh ve memnuniyetle ifade edeyim; şu anda 
Koza Birliğimiz köylümüzün kendi kooperatifi, mo
dern bir teknoloji ile ipek kozasını ipek ipliği haline 
getirecek bir sanayi teşebbüsünü gerçekleştirme yo
lundadır ve bu Birliğimiz bu yatırımı gerçek kıldığı 
zaman koza üreticisi vatandaşımız kendi maluun 
koza ipliği haline geldiğini ve daha ileri kademeler
de işlendiğini görecektir. 

Sayın senatörler; 
İçerisinde bulunduğumuz şartları, konuşmamın 

başında da ifade ettiğim gibi, son derece ümitsüz gör
meyen saym senatörlerle birlikte, sayın konuşmacı
larla birlikte ele alıyorum. Türkiye'de ekonomik ha
yatın düzenlenmesinde Türkiye'nin kendi üretim po
tansiyelini, Türkiye'nin kendi tasarruf hacmini bi
rinci planda gözönüne alarak, devamlı bir biçimde 
üç milyar dolar dıştan kredi sağlayarak ekonomimizi 
devam ettirebileceğiz yolundaki politikanın karşılaşa
bileceği güçlükler ortadadır ve bu güçlükler ne bu
günkü Hükümetindir, ne dünkü hükümetindir, asgari 
1963 yılından bu yana uygulamış olduğumuz plan 
modelinin yapısındadır. 

Biz Ticaret Bakanlığı olarak Hükümetin bünye
sinde, bugünkü konuşmalar içerisinde cevaplandırıl
masını şart gördüğüm bir meseleyi de görev borcu 
sayıyorum : 

Canlı hayvan ihracatı üzerinde duruldu. Canlı 
hayvan ihracatını belli kontenjan ve objektif kriter
ler içerisinde Tarım ve Ticaret Bakanlığı birlikte yü
rütmektedir. Bu sene Tarım Bakanlığı ile mutabık 
kalınarak, geçen senelerde olduğu gibi 250 bin baş 
civarında koyun ihracına müsaade edilmiştir. Bilin
diği gibi ülkemizde döküm mevsimi denilen temmuz 
ve ocak aylarında büyük ölçüde hayvan pazara dö
külmekte ve henüz yeterli işletme kredisi ve büyük
lüğe kavuşamamış olan Et - Balık Kurumunun bun
ları pazarlama imkanı da bulunmamaktadır. Bu ih
racatı yapmadığımız takdirde bunun ne şekilde değer
lendirildiğini de sayın senatörler çok iyi bilmekte
dirler. 

Biz bu yıi bu ihracatı büyük firmaların hege
monyasından kurtardık, ihracatla uğraşan illerimiz
deki ihracatçılara eşit bir biçimde (Hiç şüphesiz mü-
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racaat edenlere ki, hepsi etti) bölüştürdük ve objek
tif bir uygulamaya kavuşturduk. 

Sayın senatörler; 
Hepinizin çok değerli anlayışlarına ve fikirlerimi

zi açıklamamız için bize sağlamış olduğunuz imkana 
candan teşekkür ediyorum ve yüksek müsaadenizle 
bir konuya da kısaca dokunmak istiyorum. 

Biz, Türkiye'nin karşılıklı sevgi, karşılıklı diyalog 
ve anlayışla güçlüklerini halledeceğine inanıyoruz. 
Dikkat buyurulursa Partimizin bütün kademelerine 
hakim olan ölçü, itidal, teenni, basiret ve yurt sev-
gisidir. Bu sebeple bu konuda yaralayıcı beyanlarda 
bulunan çok sayın senatörlerin bu konuyu bu açıdan 
değerlendirmelerini ve bizim iyi niyet, dostluk, Tür
kiye problemlerini çözmekteki diyalog irademize ce
vap lütfetmelerini rica ediyorum. 

Türkiye'yi vatan yapanlar hiç şüphesiz çeşitli güç
lüklerin ve ayrılıkların içindeydiler; ama bu coğraf
yayı bize bırakırken aynı zamanda da bizim birbiri
mizi anlamanızı ve dinlememizi şart olarak getirdi
ler. 

Biz bu tespitlerin ışığında 1977 - 1978 dönemi ih
racatının ikibuçuk milyar program hedefine ulaşma
sa bile, çok kötü bir tahmin olan 1 milyar 400 mil
yon doları aşacağına inanıyoruz. Eğer Türkiye'de 
yalnız ve yalnız halika hesap vermeyi vicdan borcu 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'in, 1976 ve 1977 yıllarındaki tahsise tabi mal
lara dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/786) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji Bakanının aşağıdaki sorula
rı vazıh olarak yanıtlanmasına ön olmanızı saygıyla 
rica ederini. 

10 . 10 , 1977 

C. Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal 

bilen temel politika ve prensiplerde anlaşabilir, sev
gi, ilim ve anlayışla bu meselelerin üzerine eğilirsek, 
bu meseleleri çözmemiz mümkündür. Ne simsıiyah bu-
lutiarda boğulalım, ne pespembe hayallere dalalım. 
Problemler vardır; ama bu problemleri çözecek ira
de de mevcuttur. Yüce Senatonun günlerden beri 
bu konuya ayırdığı zaman irade ve problemlere çö
züm arama gayreti de bunun en güzel delilidir. 

Bu gayreti ve Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakam Sayın Cihat Bilge-
han. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir Milletvekili) — Sayın Başkan, malumu âliniz 
iki haftadan beri ba müzakereler devam ediyor. Va
kit bir hayli gecikmiştir. Konuşan 14 sayın üyeye ve 
dört grup sözcüsüne cevap verebilmek için ve bil
hassa bugün konuşan değerli arkadaşlarımın da iddia
ları m tetkik ettikten sonra onlara da cevap verebil
mek için bir başka güne bırakılmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Bu istek üzerine, alınmış karar ge
reğince 13 Aralık 1977 Sah günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.40 

Sorular : 
1. Î976 ve 1977 yıllarında tahsise tabi mallar

dan tahsis yoluyla kendisine mal verilen, kişi, dernek, 
şirket, anonim şirket, ve diğer kuruluşlarla mütaalüt-
lerine verilen malın cinsini, miktarını ve tahsis alan
ların isim ve adreslerini, 

2. Yine aynı yıllarda Bakanlığınızdan teşvik bel
gesi alan kişi, dernek, şirket, anonim şirket ve diğer 
kurumlanın aldığı belgenin neye ait olduğunu belge
nin para oüarak değerinin kaç lirayı kapsadığını, 

3. Tahsise tabi mallardan öncelikle ve Bakan ön
celikli verilen varsa, bunlann 1976 ve 1977 yılların
da kimlere verildiğini, 

Yazılı olarak bildirmenizi saygıyla rica ederim. 

— • a ^ • g w ı • t • 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Sanayi \c Tcknok»ji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reîsî'ği 8 . 11 . 1977 
Sayı : 44408 

Cumhuriyet Senatosu Geîiei Sekreterliğine 
ligi : 13 . 10 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 13152-S940-7/7S6 sayılı yaziKiz. 
İlgide kayıtlı yazınız eki, Cumhuriyet Seaatosa 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsaii in Bakanlığımıza mü
teveccih yaziîî soru önergesinin 2 nei maddesi ile !•-
gui Bakanûğımız gösiişii, daha öîlce 19 . 8 . 1977 ta
rih ve 9.07/İ 0200 sayılı yazımıza eicii oiarak Ge-neŞ 
Sık: elediğimize arz ediiiEİşiL 

Mezkûr önergenin 1 uci maddesinde yer alan, 
(1976 ve 1977 y»iîannaa tahsise tabi maüardaıı tah
sis yolu île kemlilerine mal verilen kişi, dernek, şir
ket ve diğer kuruluşların isimlerinin, adreslerinin ve 
aidığı malın cins ve miktarıma) tespiti, gerek tahsis 
alanların ve gerekse mal cinslerinin çok olmaları 
sebebiyle özel ve uzun bir çalışmayı gerektirmekte
dir. Bu sebeple bu biigilerin kısa bir sike içerisin
de denenmesi mümkün görülmemektedir. 

Önergenin 3 ncü maddesinde yer alan (Tahsise 
tabi malardan, öncelikli ve Bakan önceükei gibi ter
cihlerle verilenler varsa 1976 ve 1977 yıllarında kim
lere verildiği) şeklindeki soruya, Bakanlığımızda böy
le bir uygulama yapılmadığından ve esasen Ticaret 
rejimimizde de bu şekilde bir tahsis olmadığından 
herhangi bir cevap verilememiştir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji Baka*u 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 

Dernirayak'ın, 3 Ekim. 1977 tarih ve 16073 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanan bir yönetmeliğe dair soru 
önergesi ve Orman Bakan: Sabahattin Savcı'nın yazdı 
cevabı. (7; 799) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki belirlediğim sorumun Orman Bakanı 

tarafından yazılı oiarak cevaplandırılmasına aracî-
üîğiîi'izı sygryla rice ederim, 

Aydın Senatörü 
Sadettin Demirayak 

O/man Bakanlığınca 3 Ekim 1977 tarih ve 16073 
<3y?it Resmi Gazetede yayınlanan - Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memur
luğa Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 52/2 maddesi 
geçici değişiklik gösteren bir yönetmeliğiniz yayınlan
mıştır. 

| Be değişik yönetmeliğiniz uyarınca. 
1. Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merke

zîne 1977 - 1978 öğrenim yılı için giriş sınavlarına kaç 
öğrenci başvurmuştur? 

2. Baş >• uranlann isim ve adresleri? 

3. Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Mer
kezleri Yönetmeüiği geçici değişikle 1977 - 1978 öğre
niş; j :İ: sınavlarım kazananlar kimîerdir, kaybeden
ler kimieriSIi-? 

j 4. 3 Ekim 1977 tarihinde yayınlanan Resmi Ga-
zetertiîi tüm ilçelere aynı günde ulaşliğındaıı emnımi-

j siniz ki san başvurma tarihini 5 Ekim 1977 olarak s;-
| ı-ıriadmır;? 

'5 . Zedelenmiş bulunan fırsat eşitliği ilkelerini 
i yesideiî sağlamak bakımında yönetmelik değişikliği 

düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Orman Bakanüığı 8 . 11 . 1977 

Özel Kalem Müdürlüğü 
02.526 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
| 25 . 10 . 1977 tarih 13.252-5972-7/799 sayılı yazıya 

ce. 
i Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin De

rnirayak'ın Bakanlığımıza yönettiği 20 . 10 . 1977 ta
rihli yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

j Bilginize sunarım. 
j Saygılarımla. 

Sabattin Savcı 
Orman Bakanı 

Aydın Senatörü Sayın Sadettin Dernirayak'ın 
2 J . 10 . 1977 güniü önergesinde yer alan soruların 

j cevaplarıdır: 

Saru : 1. 
Ormarı Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezle

rimde 1977 - 1978 öğretim yık için giriş sınavlarına 
kaç öğrenci başvurmuştur. 

I Cevap : 1. 
i O»-man Muhafaza .Memurluğu Eğitim Merkezleri-
I ne ginmek isleyen kimseler, müracaatlarını Orman 
i Bölge Başmüdürlüklerine yapmışlar ve istenilen şart-
j üavi haiz buıunanlara birer (Sınav giriş belgesi) ve-

riiıvıiştir. müracaat edenlerin toplam sayısı 4 589'dur. 
i Orman Bölge Başmüdürlükleri itibarıyla dökümlü 
j bir liste eklidir. (Ek : 1) 
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Soru : 2. 
Başvuranların isim ve adresleri. 
Cevap : 2. 
Başvuranların dilekçeleri ve diğer evrakı müsbi-

teleri birer dosya halinde Orman Bölge Başmüdürlük
lerinde budanmaktadır. Bunlardan mülakata girme
ye hak kazananların dosyaları, Trabzon, Muğ*a, Araç, 
Kahramanmaraş ve Elâzığ'da bulunan 5 Eğitim Mer
kezinden îl's'ıli olanına gönderilmekte, giriş hakkını ka-
zrnar.îuyanlann evrakı, müracaatçılara iade edilmek
tedir. 

Müracaat edenlerin sayısı binleri bulduğu için bun
ların ad ve soyadlarını îisleBer halinde merkezde top
lamak zaman alıcı olduğundan şimdilik adet vermek-
k yetiniîmiştir. (Ek : î ve 3) 

Soru : 3. 
Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezle

ri Yönetmeliği geçici değişiklikle Î977 - 1978 öğrenim 
yılı sınavların! kazananlar kimlerdir, kaybedenler 
kimlerdir.' 

Cevap : 3. 
Memleketimizde 24 Orman Bölge Başmüdürlüğü

ne müracaat ederek yazılı yarışma sınavına giren 
4 589 adayın sınav kâğıtları Trabzon, Muğla, Araç, 
Kahramanmaraş ve Elâzığ'daki Orman Muhafaza Me
murluğu Eğitim Merkezlerine tevzi edilerek buralarda 
teşekkül ettirilen sınav komisyonlarında incelenip de
ğerlendirilmiştir. 

Sözü edilen eğitim merkezlerine tevzi edilen Or
man Bölge Başmüdürlüklerinin ve sınava giren ya
rışmacıların adetleriyle yazdı sınavı kazanan ve eği
tim merkezlerinde mülakata tâbi olacakların sayıla
rı bir liste halinde eklidir. (Ek : 3) 

Ancak toplam puan itibarıyla sıralama yapıla
rak, her bir eğitim merkezi için ayrılan kontenjan ka
dar eleman ve kontenjanın % 25 nispetinde yedek 
eleman, sıradan mülakata (SözMi sınava) çağrılmışlar
dır. Mülakat, bütün eğitim merkezlerinde 3-7.11.1977 
günleri arasuıda yapılmıştır. Ancak Muğla Eğitim 
Merkezinde bu tarihte yapılması gereken mülakat, 
tebligatın gecikmesi nedeniyle ve öğrenci adayları
nın mağduriyetini önlemek maksadiyle 11-12 Kasım 
1977 tarihlerine ertelenmiştir. 

Eğitim merkezlerine girmeye mülakatların sonun
da hak kazanan öğrencilerin tanı teşekküllü Devlet 
hastanelerinden alacakları sağlık raporunu ibraz et
melerinden sonra kesin kayıtlarının yapılması cihe
tine gidilecektir. Yazılı sınavlan kazananlann Üstesi 
ekMdir. (Ek : 2/A,B,C,D,E) 

Soru : 4. 
3 Ekim 1977 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete

nin tüm ilçelere aynı günde ulaştığından emlimi isi
niz ki son başvurma tarihini 5 Ekim 1977 .olarak sı
nırladınız. 

Cevap : 4. 
3 Ekim 1977 güniü Resmî Gazetenin aynı günde 

tüm ilçelere ulaşmasının mümkün olamayacağı dü
şünülerek sözü edilen yönetmelik değişikliği 29.8.1977 
gününden itibaren Türkiye Radyolarından 5 gün sü
re ile Hükümet bildirisi olarak yayınlanmıştır. (Ek : 
4-5) 

Soru : 5. 
Zedelenmiş bulunan fırsat eşitliği ilkelerini yeni

den sağlamak bakımından yönetmelik değişikliği dü-
şüaüy onmuşunuz, 

Cevap : 5. 
Yönetmelik değişikliği ile fırsat eşitliği ilkelerinin 

zedelenmesi söz konusu olmadığı gibi fırsat eşitliğinin 
yayguıîaştırılması yoluna gidilmiş, bu şekilde geçen 
yıllardaki müracaat süresi 84 gün iken bu yıl 119 güne 
çıkarılmış, böylece müracaatçdarın sayısının art
ması sağlanmıştır. 

Fahrettin Çamlı 
Teknik Geliştirme Dairesi 

Başkan Yardımcısı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsalın, son üç yıl içinde ihraç ve. ithal edilen 
madenlere dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Agâh 
Oktay Güner'in yazılı cevabı. (7/800) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ticaret Bakanının aşağıdaki soruları yazılı olarak 

yanıtlamasına ön olmanızı saygıyla rica ederim. 

24 . 10 . 1977 

Niyazi Unsal 
C. Senatosu Erzincan Üyesi 

Sorular : 
1. Son üç yıl içinde ihraç edilen madenlerin: 

a) Cinsini miktarını, 

b) Hangi durumda ihraç edildiğini (Ham, yarı 
ham, işlenmiş,) 

(x) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 
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c) İhraç değerinin ne olduğunu, 
ç) ihraç eden şirketi, kişi ve diğer kuruluşların 

adım, 
d) İhracm hangi ülkelere yapıldığını, 

e) İhraç edilen madenin işlenmiş olarak dünya 
piyasasındaki değerini, 

2. Yine sen üç yılda ithal edilen madenlerin, 
a) Cinsini miktarını, 

b) Hangi durumda alındığını, (Ham, yarı ham, 
işlenmiş) 

c) Malın hangi ülkeden ve ne miktar alındığını, 

ç) İthal edilen malın hangi kişi yada kuruluşlar 
eliyle yapıldığım 

d) İthal edilen madenin Türkiye'ye kaça maloî-
duğunu, yazılı oiarak bildirmenizi saygıyla rica ede
rim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
(Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 23.721.40/542.5135 

15 . 11 . 1977 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 10 . 1977 tarih ve 13277-5978-7/800 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Niya
zi Ünsal'ın, ilgideki yazılarına ekli 24 . 10 . 1977 ta-
r2hîi önergesinde soru konusu edilen son üç ydhk ma
den ihracat ve ithalâtımıza ilişkin bilgiler aşağıda 
açıklanmışhr: 

J. 1974, İ 975 ve 1976 yıllarında, yurdumuzdan 
çeşitli ülkelere ihraç edilen maden cevherleri, maden 
ve maden mamullerinin ihraç değerleri itibarıyla da
ğılımı şöyledir (1.000 $): 

1974 1975 1976 

Maden cevheri 
Maden ve maden mamulleri 
Toplam 
Genel İhracat Toplamı 

a) Son üç yıl içinde yurdumuzdan çeşitli ülke
lere ihraç edilen muhtelif maden cevheri, maden ve 
mamullerinin cins ve nevileri ile ihraç edilen mik
tar ve değerleri ile alıcı ülkelerim isimleri ilişik liste
de gösterilmiştir. (Ek : 1) 

b) Ek : l'deki listede yer alan maden cevherleri
mizden krom, çinko, kurşun, Alüminyum, Tungsten 
ve antimuan gibi ihracatımızda önem taşıyan ma-

37 548 
51 066 
88 614 

1 517 830 

60 879 
32 306 
93 185 

1 397 176 

61 757 
37 815 
99 572 

1 957 156 

den cevherlerinin son üç yıllık ihraç miktar ve değer
leri ile alıcı ülkeleri ayrıntılı olarak ayrı bir listede 
arz edilmiştir. (Ek : 2) 

2. 1974, 1975 ve 1976 yıllarında çeşitli ülkeler
den yurdumuza ithal ediîen muhtelif maden cevher
leri ile madenler ve mamullerinin ithal değerleri iti
bariyle dağılımı şöyledir (1 000 $): 

1974 1975 1976 

Maden cevherleri 
Madenler ve maden mamulleri 
Toplanı 
Genel İthalât Toplamı 

a) Son üç yıl içinde ithal ediîen maden cevher
leri, madenler ve mamullerinin ithal miktar ve de
ğerleri ihracatçı ülkeler itibariyle ilişik listede göste
rilmiştir (Ek : 3). 

3. 1974, 1975 ve 1976 yıllarında çeşitli ülkeler
den yurdumuza ithal edilen maden cevherleri, maden
ler ve mamüOerinin ortalama birim fiyatları ilişik lis
tede belirtilmiştir (Ek : 4). 

9 150 
661 169 
670 319 

3 703 855 

7 771 
780 361 
788 132 

4 689 357 

13 055 
635 026 
648 081 

5 081 420 

4. Yurdumuzdan ihracediîen işlenmiş madenle
rin 1975 ve 1976 yıllarındaki dünya piyasa fiyatla
rım gösteren üste ilişiktir (Ek : 5). 

5. Bakanlığımızda, ihracat ve ithalât rakamları 
firmalar itibarıyla izlenemediğinden, son üç yıl için-

(x) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır. 
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de hangi firmalar tarafından ne miktar ve değerde 
maden ihracedildiği hususunda bilgi vermek mümkün 
olamamıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Dr. Agâh Oktay Güner 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın. otopark yönetmeliğine dair soru önerge
si ve İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın yazdı cevabı. 
(7/808) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İmar ve İskân ve İçişleri ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaları 
hususunda delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Münir Dalda! 
İzmir Senatörü 

İmar ve İskân Bakanlığının 7 . 11 . 1976 tarihin
den itibaren tatbikine başladığı otopark yönetmeliği, 
büyük şehirlerimizdeki trafik sorununu çözümlemek 
amacını güderken, uygulama yöntem ve kapsam ba
kımından aksakhkîan da beraberinde getirdiği görüle
rek, şikâyet konusu edilmektedir. 

İzmir Mimarîar, Mühendisler, Ticaret ve Ege Böl
gesi Sanayi Odaîarı müşterek deklarasyonunda bu 
yönetmeliğin nitelik ve kapsam itibariyle çözüm ye
rine, sorunlar yarattığı, Anayasamızın eşitlik ve adalet 
ilkelerine ters düştüğü ve yurt ekonomisinin temel 
faaliyet kollarından biri olan inşaat sektörüne son 
derece olumsuz etkiler 3'aptığı iteri sürülmektedir. 

Ayrıca; otopark sorununu çözümleme yerine, va
tandaşa ıstırap verildiği büyük haksızlıklar yaratıldı
ğı ve sadece bir sektörün cezalandırıldığı iddia edil
mektedir. 

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

Not : İzmir Ticaret Odasının yönetmelik hakkın
daki mütalâası eklidir. 2 adet (16) sayfa 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mah. İd. Gn. Md. 
Yardımlar 

Şb. Md. : 525-77*707/ '; 
Konu : Otopark Yönetmeliği Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 1 . 11 . 1977 gün ve 13306-5994/7-808 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Münir 

Daldal'ın Otopark Yönetmeliğine dair İmar ve İs
kân Bakanlığı ile Bakanlığımıza yönelttiği yazılı so
ru önergesi incelendi : 

Belediyelerin imar işlerine ilişkin görevleri, İmar 
ve İskân Bakanlığının denetimi altında olup bu Ba
kanlığın onayından sonra kesinleşmektedir. 

Nitekim; beldelere ait dörder yıllık imar program
lan belediye meclisince kabul edildikten sonra İmar 
ve İskân Bakanağının tasdiki halinde kesinleşir. 

İmar ve yol istikâmet planlan da aynı şekilde bu 
Bskanlığıln tasdiki ile kesinîeşip yürürlüğe girer. 

6785 sayılı Kanunun tatbik şeklini gösteren Ni
zamnameyi ve belediyelerin imar talimatnamelerini 
hazırlamakla görevli yüne İmar ve İskân Bakanlığı
dır. 

6785 sayıh Yasamın bazı maddelerini değiştiren 
1605 sayıEı Yasamn ek 1 nci maddesinde bahsi ge
çer* otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin 
neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer 
şartlan ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderilece
ğine ilişkin İmar Talimatnamesinin de hazırlanması 
anılan Bakanlığa ait bulunmaktadır. 

Bu bakımdan İmar ve İskân Bakanlığı tarafım
dan çıkartılıp 7 . 5 . 1976 gün ve 15580 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan ve 7 . 11 . 1976 tarihinde yü
rürlüğe girmiş olan «Belediyelerin İmar Yönetmelik
lerine Ek Yönetmelik» in uygulanması da Sözü geçen 
Bakanlığa ait bulunduğu cihetle yazıh soru önerge
sinde bahsi geçen konu hakkında Bakanlığımızca gö
rüş bildirilmesine imkân görülememiştir. 

Arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakam 

>>»-<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

6 NCI BİRLEŞİM 

17 , 11 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.Q0 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgcçidi ve çarşı yapımı inşaa-
tıyle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanha-
mam'da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/50) 

4. Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay 
içinde temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarhcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve marga
rin konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
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 Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıt
ma tarihi : 14.4.1977) 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 ta
rihinden sonraki teşvik belgesi imalât izni ve fiyat 
tespiti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'in, T. C. Ziraat Bankasının açtığı kredi
ler ve bunlara bağlı harcamalar hakkmda Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/69) 

(Devamı arkada) 



13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin 
kurulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/70) 

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

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

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'ın, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması 
isteyen 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 
Nalbantoğlu'nun TKİ. Şark Linyitleri Aşkale İşletme
sine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/76) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


