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I. — G E € E N T U T A N A K Ö Z E T 1 
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Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın

dan Birleşlhıe yarım saait ara verildi. 

İkinci oturumda, Başkanlıkça çoğunluğun bulun

madığı anlaşıldığından; 
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BAŞKAN — 63 ncü Birieşömi açıyorum. 

III. — Y O K L A M A 

iBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(YoGütatorta ylaipılldı. 

/. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın I Ma- | 
yıs 1979 olaylarına dair {gündem [dışı demeci. 

(BAŞKAN — Cuimlhuıfiyst Sen'aJtiösu Eskişehir Üye
si Sayın Ömer Ucuza! 1 Mayıs olayları hakkında 
günldlöm dışı söz talep eğrilişleridir. 

'Buyurum Sayın UcuzaL 

ÖMER UCUZ AL (EJkliş'eihir) — Sayın Baharı, 
değerli aıfkaJdaşiarım; 

M^mldkeitjn içı;-njd<e bulunduğu duruim hepimizce 
mailim. Ülken1 Jn üzerlinide esen fırtına ve milletimize 
musallat olan felâketler her geçen gün daha şidde'iii 
ve dalha karışık hâl almalkjtaldır. Bu vahametin Uik 
imîülsieiblbîbii ise, 16 aydır iiîlklenün kaderine malûm yol
larla haklim olaln bugünkü Hüttaümdtfiiir. 

Bu Hüjffcüttmdt, miillete ve onun parlamienfcosurca ver- | 
diği sözjde durmadığı gibi, üikeyii teslim aldığı sdk.il | 
ve seviyede dahi muhafaza ödemeyip, 4 aydan beJİ de 
fevkalâde hâl ve idareye başvurarak, önce 13 ilde 
sonra da 19 ilde Sılkıyöheitüım uygulanmasınla setep I 
olmuştur. 

iSıfkıiyönietim uygulanmasına sebebiyet verımeik el-
'batte öivünjüilecetk bir hiztodt delilidir; ama bu hâl, bu 
(Hlültoülmidtin alttu yazısı ixü ve bunu goifeöekHfi. Çünfidü, I 
munialeifet yıllarıınlda ekltliği tohumlar yeşaıiip büyü
yecek, iktidar olunlca yollarını kapayac'alkltı. Soni'-içCa, 
^birlilkjçi yandaşlarıyla çelişikliye düşüp, sözünü dinb-
tem,emje güÇsüizlüğjürie de ulaşacaktı. Nitelkljm öyle o-l-
du Ve o günler de Çok çalbulk, galdi. 

Blizii düşündüren konu, ektJiğü fena tohumlar:n in
kişaf ederek EceVit'in yolunu, kapaması, işbirlikçi 
ya-ndaişlarıyla arasının açılması veya çelişkiye d'üşm'coi 

İBAŞKAN — Çoğunluğumuz varıdır, müzakere-
\&,z başlıyoruz. 

değildir. Biz Ve bizlilm gibli düşünenlerin kaygısı, bir ik
tidar oîlma uğruna kalmumlaridan kaynaklanan .halkların 
Ikorunma'sı için kurulan müesseselerin baişınldalkli kişi
lerle işlbiirliiğinle girerek, onları meşru yollardan uzak
laştırıp, Devlete, riejirne kanunlara ve nihayet Sıkııyö-
necimi uygulamakla görevli kuruluşlara karşı maaie-
saf penvalstzfca dirtenfmieler, haltta tehditler savunacak 
ınıclkltaya itilerek böylece hem büniyelerinide Coplanan
lara, hem de ülkeye zararlı bale getirülmeiejildFr. 

iBu müesseseler bir kısım ısenidikalar, bir knsıım 
dernekler ve kuruluşlardır. Bu sendikaların, derndk-
leıiin ve kuruluşların m'eyldana gelişlerine imkân vzem 
kanunların biç biriindie, Devleitıe, kanunlara ve rcjıim? 
karşı savaş açima, direnime veya meydan olkuma yet
kisi Veren bir hüküm mavouft olmayıp, saldlseie bünye-
lerlinlde toplanan üyelerin iıklt'isadi, soisiyal ve külilüi'el 
menjfaaltlerini korumak ve gelişfiiirfmiik için mesllîik] te-
'Şieikjklül olma yeitlkilsi vertrnlişfiir. Kanun budur; ^bar/ia 
türlü de ülaimaz ve düşünülemez. 

•DeğerÜi arfkadaşlarıim; 
iBu kuruluşların bir kışımı her fırsatta, biîlhaissa 

1 Mayıs Bahar Baiyralmı günlerlini tercih ederek, son 
sleneîertde kızıl cekeltler giyip, kızıl kravat ve eşarplar 
bağlalyııp, kızıl sloganlar atarak, kızıl pankartlar ve 
kızıl HiderlerÜn röstfm'l'erinli taşıyıp, Enternasyonal 
(Marşımı söyleyerek menfur, emelleri için harekete geç
mektedirler. 

Gumlhuıüyat meydanlarına, hem de CuIrnJiıuriyjt 
Türiki'yösini kurup, Milletime emanet edan Büyülk Ata
türk'ün bu meydanlardaki heykelleri üzerine kızıl pa
çavralar asarak gösteri yapmanın; işçi sayılanların, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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demek ve oda üyelerin/in. Halkevleri üyelerinin, 
TÖB - DER'ili öğrötrnieınlerin iktisadi, sosyal ve kül
türel martfaatlarını koruma ve geliştlnme ile ne ala
kası var? Eİbdtte yok ve olaimjaz. 

Bu tutum ve davranışların kanunsuzluğu apaç.k 
ortada. Yapılan hariekdtler, söylenen sloganlar in hepsi 
suç başından sonuna kadar Devlete, rejime ve Mdidre 
(karşı saygısızlık, saygısızlıktan da öteye isyanehr. Bu 
isyana karşı, bu yıl İstanlbulda İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanliğrnea gerelken kanıunıi tedibir ahnimış, 14Cİ2 
sayılı Kanuna dayanarak alınan kararı uygulamaya: 
Ikjoyajcağını, kenidisıine has ciddi ve vaikur tutumuyla 
ilan elrnjiştir. 

Milletçe şükranla karşılanan bu karara rağmen d'i-
renjrneye devam edenlerle, maalesef, Hükümet bucak 
açaralk.i 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Ne kucağı açmış?. 
IMEHMET FBYYAT (İstanbul) — Ciddiye alma.. 
ÖMER UCUZAL (DavajmIa) — Kanunsuz hare-

Ikdtleriidi tezgâhialrnalk için İzmlir'i tahdis edip, onlara; 
(kanat gerfmieMıen kıdd'isinıi alamamıştır. Hükmime.İn bu 
faardkelti tzlmlir'i, îzmlir'liliöri; Türlklüik için, TüKkiye 
ficin 9 Eylül a'kişjaımıfnıa kadar Canlarını sieve sevıe ve
ren aziiz şdhitlerin ruhlarını muazzep, kanlarını dölken 
kahraman gazilerin vicdanlarını sızlaim-şrır. 

Değerli aılkialda'şlainım; 
26 Ağustos saioialhı, «Ya istflklâl ya ölüm» emrini 

alaralk yola çıkan, 9 Eylül 1922 günü İzmir'e gk :a, 
son düşman nef erlini ülkdden kjovaralk hem İstjkiâk-
mizii, h!e!n> de aziz vatanımızı bize efmanet eden, ba^a 
•Büyük Basıkulmandan Kemal Ataitüiik ve em. indeki 
KaJhraman Ordulmuzun aziz vediası İzmir'in toprak
ları üzeıinlde ve Cumhuriyet Meydanında 1 Ma
yıs 1979 Salı günü bir kısırn sözde devrimci, Hürii-
ımetin kucalk açtığı işçi sendikaları, Yazarlar Sendi-
ıkası, Sinarna Eimıefkçileiti Derneği, Mimar ve Möii:::ı-
'disler Odası, İzmir Tabipler Odası, Çağdaş Hkkak: u-
lar Derneği, Söfke Halkevleri ve üç bin TÖB-DERki 
öğretmen, başjta İstanlbuidan olmlaik üzere başka iller
den bür gün öncesinde İzmlir'e otobüslerle akın ekmiş
leridir. Bu s'enidükalar ve dermeklerin üyeleri k:z:i ce-
'kıeit, kızıl kravat ve eşraplaır takmış olarak, kızıl i i der
lerin resimleri, kızıl bayralklar, kızıl döviz ve prrrkaı i-
lar, kızılla boyanmış orak - çdkiç ile İznıİr'in Konak 
isem'Ülnden yürüylüşe geçip, Cumlhuııiyet Alanına gel-
düklerinde, Cunıhuıliyet Alam kıpikızıl olmrı^ur. Mey
dandaki yüksek sesli hoparlör ise, kızıl çığkklar akma
ya başlamıştır. Aynı hopaıiörlden, bir kız çocuğuna 
doldurituılimuş olan banttan Kürtçe sözde özgü iü'k 
şarkısı söylenmiş, Kızıl Şair Nazım Hikmetkden şiir

ler oıkuamuşitur. «Türkiye Kamlünisıt Parisline özgür
lük», «Haliklara özgürlük», «SılkıiyöıneCiJm'e hayır», 
«141 - 142'ye hayır».. 

MEHMET PEY YAT (İstanbul) — Siz de hayır 
idadiniz Sıkıyönetime. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — «Kürt halkına 
özgürlük», «İşçi sınıfımın ebedi önderi Muştala Sup-
Ihi»., 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Adai^ Partisi 
ile Maocular aynı paralelde. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — «Üsler kallks.n, 
Ameıika defjolsun», «Nato'ya hayır» gibi binlerce 
defa tekra-rlarıımıştır ama Türikiye ve Türiklülk adıma 
itdk söz yclk.. Orada Ataliiüık yoik. 

Değerli ar kadaşl ar im; 
Bu sloganlar ve davyanuşların, işçileiLin, öğrelim en

lenin, yazarların, sinema emekçilerinin, sözde çağdaş 
hulkuikçulanın, halkevleri üyelerinin iktisadi sosyal ve 
kültürel menfaateriyle ne alakası var? Bu sloganlar, 
bu tutum ve davranışlar, bu üilkdde hangi vatandaşın, 
Ihangi işine yarar?.. Bu sloganlar ve davranışlar, tama
men Rusçulara aittir; ama ayaklarının altındaki top
rak Tüıik toprağıdır. Bu meydan, Rusçular tarafımdan 
İşgal ediiliılken, İzmir'in Karşı yakalında aynı gün, 
aynı saatte, Tirana ve Pekindiler tarafından kurtu
luşun 57 nci yıl dönümünde işgal ediliyor. Bu ne hazin 
manzara, bu ne elim manzaira, bu ne vaihim bir tab
lo....-

Bir İzmir gazetesi 2 Mayıs günü şu başlığı atı
yor: 

«Sıkıyönetimden kaçan bölücülük, İzmir'de at 
oynattı.» Şükür olay yolk; ama Devlete, topluma ve 
yasalara saygı da yolkjtu. Milyonluk şehıir'de bir avuç 
işgaldi istediğtinli yapıyor, istediğini bağıinıyor, söylü
yor; sonra bu vahim t'alblo karşısında Hükümle!: ve 
onun İçişleri Balkanı memnun, müteşieikkir ve müftte-
ihir ki, bu işgalcilere baışarılarınidan dolayı, şükranla -
ımı arz ile teşekkürlerini sunuyor. 

Değerili arkaidaşlanimJ, 
Bu sunuş gaflet değil, acz hiç değil. Bu şükran 

ve teşdkkür, yandaşlalrına olan, sözde basanlarından 
dolayı duyîduıkları sevindin ifaldösiiidlir. Bunca olan-

İ ıların karşısınida, bu tutum, sahibi Hükümet, milletle 
alay edercesine, «Bölücülülkid savaş ulusal görevimiz-

İ dir» diye yeni laflar dtmeye başladı. Hâlâ işgalciler, 
$ iyyanCilar günlerden beri kanunları çiğneyenleri sa-
| vunma ve koruma çabası içinde tehditler savurmaya 
s devamjda. Tahliye taleplerini rddddden bir başka se
li hirddki ağır ceza reisi kurşunîanim'alkta. Soygunlara 
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devamla polisler öldürülmekte, polislerin eli kolu bağ
lanarak silahları soyulmakta. Terör devamda. 

iBu Hülküimjdt bu tultu'mu ile mi bu ülkede anarşiyi 
önfeytectelk, bu mi-'mlelkeÜLen anarşistleri temizleyecek, 
doğru yoldan sapanları doğru yola, rheşrüiyat çizg"si
ne çekecek?.. 

Değer üi arkadaşlarım; 
(Bu olaylar sıeibelbiyle üzüntümüz büyük, ellememiz 

sonsuzdur. Tesellimiz ise, İstanibul Sıkıyöneiîüm Ko-
multanınm, kanunlara dayalı kariarıyla uyguladığı ted
bir sonucu, getrde İsianjbui ve gerekse ülkenin tümüm
de millet aldrna, Taksim Guimjhuriydt Meydanına Dav-
letin ve milletin şeref ve haysiyetlini temeli eden san
cağı açması ve dikmaüdir. Bu aiail ve kararlı davra-
nışındian djolalyı, kahraman komjujJânlara va emiCrjd-Li 
fciütiün biriliklere minnet ve şükıanlarJmızı sunmayı, 
bu Yüce Kürlsüden yedine geiiriimiesi zaruri bir boıç 
ibil'iyor ve bundan dolayı da bahiiiiiyarlığimı, mutlulu-
ğuımu ifade ederde, Yüce Kurulunuza saygılar sunu
yorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, aikışlar.) 

2. i— İçişleri iBakanı Hasan Fehmi Güneş'in, 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın .1 \Mayıs 1979 olay
larına dair gündem dışı konuşmasıyla ilgili konuda 
açıklaması. 

ıBAŞKAN — Yüksük Heiyaie bilgi va. ırmak ve açJic-
lairna yaıpimiak üzere, İçişleri Bakanı Sayın Hasam Feh
mi Güneş, buyurun efeddim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Uşak'ia T.i-
kopisle beraber taş atanlar. İnönü orada taşlandı. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Te.tayc.iiz 

healif!... 
IMEHMET FEYYAT (İstanbul) — Soyadlı sor-

im aldım. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Daioi gi!.. Belâ 

(mısın bu Senaltonıun başına^ 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Ömler Ucuza! airkadaşılmızın, 1 Ma'yrsla il

gili fconu'şlmlalsı benli en azınidan üzdü. 
1 Mayıs 1979 yılı 1 Mayıs gösterlleıli, ülkemizin 

43 yerinde yapılimışjtır. Hep biliriz ki, Anayasamızın 
28 nei mladdesi «Herkös, önceden izin almaksızın si
lahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü 
yapma hakkına saihfipltir.» der Anayalmamızın 28 nal 
madldefili. 171 sayılı Yasa da, bu gösterilerin., toplantı
nın, yürÜ'yüşiün hasıl yapılacağını ayrıca düzene bağ
lamıştır. 1 Mayıs günlerinde ve başka günlerde yapıl
makta olan gösteriler hep bu Yasayla ve bu mad'de-

ı icr'e dayanılarak yapıla gelımiştir, daha önceki yıllar
da da, 1979 yıliRİda da. O halde, önadden haüfer vet-
maksizin toplanlmia ve göteltörfi yürüyüşü yapma hakkı-
na sahip i'ken,, «Niye toplamdılar da gömeri yürüyüşü 
yaptılar?» diye, izin almadan yapma hakkına s'ahiip 
ılvan vatandaşlar «Yapltılar» diye Hükümdü bu de.c-

I ce acımsız suçlamanın insaflı olup olmadığını fcian 
ankaiaşımıa bıralkıyorulm... (AP sıralarından «Öyle bir 
şey denm)eldil» sesletti) 

MUZAFFER DBMİRTAŞ (Koinya) — Teşeilcülk 
ediyorsunuz; Sayın Balkan, teşekkür ediyorsunuz. 

ıBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efemdiim, 
idinl'eıyir.iz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(DeVaımla) — Değerli arkadaşlarım; 

'1979 yîhnda, arz etmeye biaşladığıim gibi, 43 yar
da toplanıknış'tır. Bu 43 yerjdelki toplantılar somumda 
çok şıüklür ki, tek bir valtanidaşıfrnızıin canına kıyılma-! 
m.şiır. Gerçekten bu önemli bir sonuçtur.. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — «Yaşasın Rusya* 
lafları ne ya?.. O mlühlilm değil mi?. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Dalöka'y, dinle, 
Grup Başlkanlvdkiiislin, dinlemeyi öğren. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sen dünle. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Biz sizin ha'tibİniizi din

le dik, san de dini'e. Efendi ol. 
I CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sen efendi ol. 

Ef ahdilLği tema öğretemezsin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sükûneti 

muhafaza eideÜm. 

'Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Davamla) — Hep biliyoruz M, 1 Mayıs günleri çoik 
'kere hepimizi üzen olaylar olur. Daha önceki yıllar -

j da olmuştur. Bu yıl çok şükür k'i, olmamıştır. Olma
dığı için, olay çıkmaması konusunda özen gösteren, 

I gayret gösteren güvenlik 'kuvvetlerine de, yurttaşla-
j rımıza da, o toplantılara katılanlara da teşekkür et-

rrtJk herhalldb bir İçişleri Bakanı iç'in çoik doğal bir 
harakeltüJir... 

[ ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yazılara da mı 
j teşekkür ediyorsunuz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
I (Devamla) — Efendim, çok doğru; yazıları taşıyah-
| lann hakkında takibat yaptık. Süç sayılan yazılar 
I taşındı sayın arkadaşlarını, doğru. Bunu kiiırnse inkâr 
I edemez. Yasalar, suç sayılan slogan atan, suç sayı

lan pankart taşıyan kişilere ne yapılacağını da bize 
I emrestmiş. Ne yapacaksınız?.. Bunları tutup zaptını 
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tutacaksınız, fotoğrafını çekeceksiniz, filmıini çekecek-
sıiriiz, mahkemeye vereceksiniz «İşlte, suç işledi elin
deki! pankartla» diyeceksiniz, yargı organları bunlara 
ceza vieriec'ek. 

Fotoğraflarını çdkitiiik, bütün toplantıların filmüni 
aldık, isteyen arkadaşıma aynaitalb'U'irism, klimiin hangi 
pankartı taşıdığı belli ve mahkemelere sevk ettik. İz
mir'de iki yerde yapılmıştır, ikisinden de adam sevk 
eiüfik mahkemelere. 

İçel'de toplantının yapıldığı sırada bazı bölllücü 
imajlar veren kıyafetlerle toplantıya katılındığını gör
dük, derhal haber aldık ve buradan «Bunları top'lla-
y adaksınız» dedlik. Bir riskli göze aldık; toplanamaya-
billindli, kalabalıktı. Topladık, o kıyafetleriyle mah
kemeye Veridik. 

İçerde, Allah rahmet leylesin, Ağırceza Reisimizin 
başına gelen olay, belki bununla ilgili bir olay. Ama, 
ibiz idare olarak orada böyle imaj veren bir kıyafet
le dahi toplantıya katılmasına müsaade etmedik. 

Şi'mdü, birbirimizi suçlamadan, izan verirseniz ta
şıman pankartların, ben tespit ettiklerimizi sayayım. 

1977'de... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yine geriye gittli. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Efendim, geriye gitimeyeyıim Sayın 
Ucuzal. 

«İşçiyiz, güçlüyüz, devrimde öncüyüz...» 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Yine aynı 

adamlar, sizin adamlarınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Efendim, aynı sloganlar. Şimdj, bun
ların ne yapıldığını... 

BAŞKAN — Lütfen ef endim, müdahale etmeden 
dinleyelim, çok rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — «Faşizmin zindanında yatanlara öz
gürlük», «İşçi sınıfı ya devrimcidir, ya hiçtir şey de
ğildir», «Yaşasın dünya sosyalist sistemi», «TKP'ye 
özgürlük», 

1977'yi okuyorum : «TKP'ye özgürlük», «1 Ma
yıs ilk dİren'işlmİz, seni yaşatacak tunç bileğiz», «Bu 
alan, 1 Mayıs alanı», «141, 142 kaldırılsın», «Bütün 
ülkelerin işçileri birleşin», «Tek yol devrim», «Yaşa
sın Kürit halkının antisömürgeci ulusal - demokratik 
mücadeleci», «Rizgari», «Kürtlere özgürlük», «Fa
şizme karşı omuz omuza», «Savaşsız ve sömürüşüz 
bir düzen.,» 

1977'deki pankartlar suç teşkil eder... 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — 1978'dekiileri 

okuyunuz. Onları da 'dinleyelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — 1978\lekiıler de böyle onları da oku
yacağım gayet tafbii. 

«Türkiye Komünist Partisine özgürlük», «141, 
14'2tye hayır», «Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa 
kadar savaş», «15'leriin yolundayız», «Onlar karanlığı 
yırttılar, biz aydınlığa getireceğiz», «Yasalsın Kürt 
Türk halikının mücadele birliği», «Bu kan denizidin 
ufkunda kızıl güneş doğacaktır», «Yasalsın Filistin 
halkının silahlı direnişi», «Yolumuz ÇayanTairın yo
ludur», «Bağımsız Türküye», «Üreten bliziz, yöneten 
biz olacağız;», «Tek yol devrim», «Kürdiara azaldii.» 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Peki, toplan
tıda mliHetveklilleri var mıydı? 

(CHP sıralarından gürültüler, anlaşılmayan mü
dahaleler.) 

ORHAN VURAL (Ordu) — Ayıp, diniliyoruz sa
bahtan beri. Siz de müdahale etmeyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sizinki çıktı, 
konuştu, dinledik. 

BAŞKAN — Lütfen efendimi... Lütfen efendini, 
rica 'ddiyoruim. 

Evet Sayın B'akan, devaim edliniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — 1979 yılında... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Terbiyesiz 
adam meydana cılktı. Hakaret eden belli oldu. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hakaret eden 
'belli oldu. 

BAŞKAN — Hayır, hakaret etmediler. Rica edi
yorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bana hakaret 
•cifti, koruyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum. Salo
nun nizamını bozmayınız efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, 1979 yılında, yani bÜzliım, ben
denizin de sorumlu olduğum 1 Mayıs günü sloganları 
pankartlardan lokuyayiim : 

«Amerika Birieşük Devletleri, NATO, ölüm üssü
ne hayır», «Kıbrıs NATO üssü olamaz», «Toprakla
rımızda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üssü 
yok», «İkili kölelik anlaşmaları yıkılsın», «Öğretme
nin yolu işçi sınıfının yoludur», «Varılacak yere kan 
içinde varılacaktır», «Doğumda ulusal baskıya son», 
«Bu meydan 1 Mayıs alanıdır», «Yaşasın dünya ço
cuklarının dostluk ve kardeşliği», «Yaşasın proleterya 
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enternasyonalizmi», «Devrimci yolumuz Çayan'lann 
yoludur», «Savaşı kazanacağız», «Teröre karşı sava
şalım», «Yönetime katılma aldatmacasına hayır 
(Ege-Dev-Genç)» «IMF emrotti, Ecevit yaptı», «Ma-
raş'ın katileri nerede?» 

«Sıkıyönetime hayır» burada yok; süz söylediniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişenir) — Var efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Davamla) —Ben bulamamışım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — (Bir gazeteyi gös

tererek) Var beyefenidi, burada var. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Davamla) — O öyle diyorsa, siz de öyle dediniz ge
çen gün toplantıda. 

Ve kürtçe «1 Mayıs» yazılı bir bez. 
Taşınan fotoğraflar: 
1977'de; Maırks, Engels, Lenin, Mustafa Suphi, 

Kızıldere'de ölenlerin parti'ek ri, Deniz Gezmiş, Ulaş 
Bardakçı. 

1978'de; Marks, Engels, Lenin, Nszım Hikmet 
Che-Gouvera, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, StaiLn 
Kızıldere'de öldürülen on kişinin portresi. 

iBu sene: Maıks, Lenin, Deniz Gezmiş, Mahir Ca
yan, İbrahim Kaypak kaya. 

Taşınan f ilama! ar: 
1977'de, Türk Bayrağı, parti bayrağı, yürüyüşe ka

tılan kuruluşların filamaian. 
1978'de, Türk bayrağı, parti bayrağı, yürüyüşe ka

tılan kuruluşların flamaları. 
1979'da, Türk bayrağı, parti bayı ağı, üzerinde 

çeşitli kuruluşların, amblemleri bulunan sarı-kırımızı 
renkli flama. 

Değerli arkadaşlarım; 
1 Mayıs'm tatil günlerimizden olduğu yasalarımız

da vardır; Bahar Bayramı olarak tatil günlerirnizden-
dir. İlk olarak 1976'dan bu yana, kitle halinde kut
lanmaya, işçi bayratmı şeklinde kullanılmaya yeltenil-
mektedir ve bu törenler yapılmaktadır. Daha önceki 
yıllarda da, çok eski yıllarda da İşçi Bayramı 
olarak kutlanması için teşebbüslerde bulunulmuştur. 
Bugünkü yasalarımız karşı'sınida, Anayasamız karşı
sında, 1 Mayıs 1977'de, de 1978'de de, 1979'da da, suç 
niteliğindeki pankarttı taşıyanlar mahkemeye verilmiştir, 
slogan atanlar mahkemeye verilmiştir; ama farkı var
dır kuşkusuz ve ben 1 Mayıs günü söylediğimi bura
da tekrar etmek istiyorum; hiçbir vatandaşımızın ca
nına kıyılmamıştır, hiçbir vatandaşımızın burnu ka-
namamışbr. Bu, sevindiricidir. Maalesef 1977'nin acı
sını; hepimiz, her zaman 34 ölen yurttaş.mızm açısı

nı çekmekteyiz. 1979'da böyle bir olayla karşılaş
madığımız için memnunuz, arkadaşlarımızın da mem
nun olacağını sanıyoruz. 

«Siz bu kafayla mı anarşiyi önleyeceksiniz?..» bu
yurdular Sayın Ucuzal. 

Evet, 1 Mayısları, 34 cesedi arkamızda bırakma
dan kutlamaya başlıyorsak, bu kafayla terörü ve 
anarşiyi inşallah önleyeceğiz ve sizin karşınıza öyle 
çıkacağız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, TRT'nin yayın 

ve programları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
Sayın İsmail İlhan, TRT'nin yayın ve programları ko
nusunda gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
'slenaitörlbr; 

Yurdumuzda maalesef bugün dalh'i erkdklerin ya
rıya yakın bir bölümü, kadınların da yaklaşık dörtte 
üçü okuma - yazma bilmemektedir. Bu durumda 
yaygın eğicim kurumlarına düşen gönev açıktır. Bu 
aralda kulağa hitap eden radyo ile hem kulağa ve 
hem de göze hitap eden televizyona çok büyük bir 
görev düşmdk'fceJdfir. 

TRT, aealba bu görevini yapıyor mu?.. Bunu hiç 
değilse ana hatlarıyla incelemekte fayda vardır. 

TRT'nin görevlerini, habercilik, eğlence ve eğlitim 
olmak üzere üçe ayıranlar vardır. Aslında bu üç gö
rev de eğitimden soyutlanamaz. Şu halde TRT'din 
görevi geniş anlamlıyla yaygın eğitimdir. Yaygın eği
limlin esasları her ülkenin şartlarına bağlıdır. Yur
dumuzun Şartlarını üç ananaktada toplayabiliriz. 

Yurdumuz, yeryüzündeki iki jeosıtratejik gücün 
temas ve mücadele s-ahasını teşkil eden jeopolitik 
kuşak üzerindedir. Kore'de başlayıp, Çin Hindi'nden, 
Hint Yarımadasından, İran'dan, Türkiye'den, Yu
nanistan'dan ve Almanya'dan geçerek, Finlandiya'da 
niiihayet bulan bu kuşak üzerindeki milletler, ya par
çalanmış, ya da büyük buhranlar içeriisin'e sürüklen-
rriişlerdir. 

Bu kuşak üzerinde bulunan yurdumuz içten ve 
dıştan zıt yönlere doğru çelkİşit'irilimlektedir. Bu se
beple, yurdumuzda eğitim birieşüricli yönde olmalı
dır. Anayasamızın Türk toplumunun temeli olarak 
nOteHeidiği alile bağları güçlendiriİrnelEd'ir. Toplumda 
birliği sağlayan din duyguları tahrip edilmemeli, hal
kın anlayabileceği dil kullanılmalıdır. 

— 583 — 
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TRT'ncn bu esaslara göre yayın yaptığını iddia 
atmdk çok zordur. «Vakıf», «Tekerlekler» ve son 
günlerde yayından kaldırılan «Bozuk Para» gibi di
zileni seyredenler, bu söyl'edli'klerfi'mljn ne kadar haklı 
olduğunu bilirler. 

Ayrıca, TRT - 2'ide cuma akşamları saat 20;.00*de 
yayınlanmakta olan Turan Durisun'un hazırladığı, 
«Başlangıcından Bu Yana İnsanilik» adlı steri, prog
ramca gerçekliği ispatlanmamış ve hâlâ bir takribi-
yaıCCan ilerli gidememiş olan 19 ncu asrın modası Dar-
vlin'On «Evriim» nazariyesine keşlin illim süsü verile
rek, kâinatın Ve insanın yaradılışı ile ilgili efsaneler, 
başj'ia Kur'anı Kerim olmak üzere, Tevrat, İncil, 
Zebur gibi kutsal kütaplardakli bilgileri çürüıtecek şe
kilde, program hazırlayıcısının amacına göre yorum-
lanaralk, bilinin kesim sonuçlarıyla, mukaddes kitap : 

lardak'i bilgiler arasında çelişki bulunduğu ortaya ko
nulup, dinlin ve ilahÜ olduklarına inanılan kutsal ki
tapların kaynağının efsane olduğu büyük bir usta
lıkla, tarafsız görüntüsü içimde sinsice kanıtlıanmaya 
ve dJnli inançları temelinden siarsm'aya gayret göste
rilmektedir. Mesela, 9 . 2 .1979 tarihinde yayınlanan 
programda, bütün dinlere ve kutsal kitaplardaki bil
gilere göre, evren'in yoktan var etmesi ile meydana 
ıgelldliğimin kabul edildiği, oysa, «Birdenbire varoluş», 
«Yoktan var ediş» gibi deyimlerin efsanelere ve din
sel inançlara özgü deyimler olduğu, bilime göre hiç
bir şeytin yoktan var olmadığı ve birdenbire oluşup 
meydana gelmediği, söylenmekte ve «Evren.ve 
'insan evrim sonunda bugünkü biçimlerine ulaşmış
lardır» denilmektedir. Aynı seri programda buna ben
zer ve halkın dini inançlarını sarsıcı birçok hususlar 
yer almaktadır. 

Yurdumuzda çeşitli ırklar, medeniyetler, dinler ve 
mezhepler gelip geçiriliştir. Bunların tortu bırakmamış 
olması mümkün değildir. Eğitim, bu tortuların katı-
laştırıcı değiil; yumuşatıcı yönde olmalıdır. TRT ya
yınları bazı kereler bu tortuları katılaştırıeı yönde 
olmaktadır. Bu tutum mutlaka düzeltilmelidir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, yurdumuzda erkekle
rin yarıya yakını, kadınların yaklaşık 3/4*ü okuma -
yazma dahi bilmemektedir. Erkeklerin bir talihi var; 
askerlikte belli düzeyde bir eğitim görüyorlar, oku
ma - yazma öğreniliyorlar. Ordumuza bu balkımdan 
da şükran borçluyuz. Kadınlar maalesef bu imkân
dan da mahrumdurlar. Bu duruma göre, TRT yayın
larının çoğu bu anaalfabe; yani okuma - yazma bil
meyen kitleye h'itap edecek şekilde hazırlanm'alıdır. 
Maalesef, bugün yayınlar bu yönde hazırlanmam ak
ı l ı r . 

Sayın Başkan, sayın senatörler; özet olarak şu hu
susu arz etmek istiyorum : 

Çek büyük bir eğMm imkânınla sahip olan TRT, 
bu imkânı en faydalı bir şekilde kullanmamaktadır. 
Yurdumuzda birik ve beraberliği koruyucu, a>ilfe bağ
larını Ve din duygusunu geliştiricii yayınlar yerine, 
bunları zayıflatan yayınlar millerimiz için zararlı ol-
makitadiır. 

Parlamentonun ve Hükümetin diikkatSnii bu nok
talara çekmeyi görev saylıyorum, hepimize saygılar 
sunuyorum. (AP, MSP ve CGP sıralarından alkış
lar) 

4. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'in, 28 Ni
san 1979 günü Trabzon ilinin Tonya ilçesinde ma
ruz kaldıkları silahlı saldırıya dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Son olarak Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesli Sayın Hayrettin Erkmem, 28 Msan 
günü Trabzon İlinin Toniya İlçesinde maruz kaldık
ları sliiaihlı saldırı hakkında gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Brkmten. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
ÖnergetaOn konusu olayı, şahsi bir şükâytet olarak 

huzurunuza geîürmiedim. Olay, benıi aşan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerini içlime alan bir ehem-
m'ye-t taşımaktadır. Bunu bir müşlterek şikâyet ko
nusu olarak huzurunuzda sergilemeye çalışacağım. 

1979 yılının 28 Nisan Cumartesi günü Trabzon' 
dan hareketle Trabzon'un ilçesi Tonya'ya saat 10.30' 
da vardım. Adalet Partisi İlçe Merkezine gittim. Be-
rabc:;fmdîe Türküye Büyük Miillet Meclisinin ilki muh
terem üyesi, iki milletvekili vardı. Birisi Kütahya Mlil-
lidtvekilü İrfan Haznedar, diğeri Tralbzon Milletvekili 
Kemal Cevher ve diğer bazı ilgili arkadaşlarla birlik
te Parai İlçe Merkezine cılktık. Parti İlçe Merkezli, 
kasabanın ortasında yeni bir binanın, beton bîr bi
nanın dördüncü katında bulunuyordu. Orada, küçük 
salonun alabileceği kadar arkadaşla, vatandaşla has
bıhale giriştik. Daha ben ilk cümlelerimi söyfemıüşitfinı 
ki; önce iki el ateş cama, sonra arkasından yaıylum 
•ateş bütün camlara... Bu yaylım ateşler otomatik ta
bancalarla yapılıyordu ve camlar delik deşik olmuş
tu. Kurşunlardan yerden atılanlar tavanlara, karşı bi
nalardan atılan ve düz gelen kurşunlar duvarlara çar
parak yere dökülüyordu. Biz, kendilinizi can havliyle 
yere atmak suretiyle korunmaya çalıştık. Şükürler ol
sun, bir sekme kurşun isabeti olmadı ve hiç kimse-
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nin burnu kanamadı; ama olahil&rdli, bir sekme kur
şunla belki de can zayüatı dahi olalbilec'ek bir atmos
fer büklüm sürüyordu. 

Bu yaylım ateş, bu ateş yağmuru 8 - 1 0 dakika 
davam etti. O gün kasabanın pazar günlüydü ve biz 
yattığımız yerden, kasabanın pazarındaki vatandaşların 
çığlıklar içinde, paniiğe kapılarak kaçışmakita olduk
larını seslerinden anhyorduk; kasaba hemen hemen 
boşaflknışitı. Bir süre yatmış olarak kaldık, ateşlin ke-
'Sİlidiğii kanaa'riine varınca da kalktık. Bdklyorduim; 
Zabıta Amiiri, Kaymakam veya Savcı gelsin, hem ha
diseye el koysun, höm bize bir güvenlik telkininde 
bulunsun. Maalesef, ne Kaymakamı, ne Zabıta Ami
rini, ne de Savcıyı göfehildim. Sadece bir bekçi gel
di; bekçiden, Kaymakama haber vermesünli rica et-
ıt'm. 10 dfalküka kadar süren, belikli 500 mermlinin ya
kıldığı küçük kasabada Kaymakamın, Savcının ha
diseyi duymamış olması mümkün değlildii. Bizim bi
namıza da aşağı yukarı 200 kadar mermli isabet et-
Itiği arkadaşlar tafarından ifade edildi. Biz içeriden, 
duylara, tavlana çarpıp dökülen mıerlmii'leri toplaidlc, 
60 - 70 kaidar mıermü çekirdeğini Savcıya teslim ettik. 

Gönderdiğim haber üzerine Kaymakamı Bey teş
rif etti ve ilk sözü, «Bize nıeden haber vermeden top
landınız?» oldu. Ken'diislne, «Bir toplantı yapmadığı
mızı, Farili içinde bir hasbıhalde bulunduğumuzu, bu
nun izne ve haiber vermeye talbi muameleler cümle-
fsinden bulunmadığını» haltırlaittıim ve haldisieye el 
koymasını rica esttiim. Savcıya haiber gönderdi ve Sav
cı geldi. Savcıya bir vatandaş, «NeredeydJnllz bu aitöş 
yağmuru kals'aibada hüküm sürerken?» diye sordu. 
«Kalhvaltı ediyordum.» dedi ve bir süne sonra bizli, 
jandarma muhafazasında alıp kasabadan çıkardılar. 

[Bütün bu hadiseler; ateş, bekleme, kasabadan mu
hafaza altında uzaklaştırılma, çıkarılma 2,5 saat ka
dar sürdü. Vakfıkebir'de indik; Vakfıkebir'den ilgili
lere birer yıldırım telgraf çektim; başta Başbakana, 
ikindisi îçişleri Bakanına, üçüncüsü Cumhuriyet Se
natosu Başkanına, dördüncüsü de Millet Meclisi Baş
kanına olmak üzere dört yıldırım telgraf çektim ve 
hadSseyî naklettim. Maalesef şîmldî, İçişleri Bakanı 
burada ydk ve esefle görüyorum ki, biraz evvel sa
londa bulunan biziim Başkanımız da ydk. 

ıBu resmi müracaatı yaptıktan sonra Trabzon'a 
güttük, netüceye intlizar eıttük. Netiiceden bize orada 
hiçjbır malumat verilmedi; yalnız, Valiyi aradım, Va
liyle konuşmam sırasında Vali, «hadiseye el koydu
ğunu, Jandarma Alay Kumandanını hadise yerine 
gönderdiğini söyledi ve bir kisttin tevklif edildliğlinli, 
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üç kişinin de aranmakta olduğunu ifade etti. Ondan 
üenra'sını bil'eiîriiyorum... 

Hadisemin faillerinÜn yakalanması, şüphesiz ka
nunların hâkim kılınması bakımından ehemmiyetli
dir; ama benlim için önemli olan, hadisen'in kend&sî-
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, sıfat
larının, görevlerinin icabını yerine getirirken can kay
gısından azade olmaları gerekir ve bu terdin edile
mezse, demdkratik nizamın devamını sağlaim'ak, va
tandaşla milletvekillerinin, vatandaşla senatörlerin; 
bir kelimeyle vatandaşla onun temsilcilerinim irtiba
tını sağlamak mümikün olmaz ve demokratik düzeni 
devam eittirmdk elbette tehllikeye düşer. 

Bu gerçekleri, gerek Başbakana, gerek İçişleri 
Bakanına telgrafımla duyurdum Ve Meclislerin Baş
kanlarına ida duyurdum. 

Hemen ifade edeyim kli, aradan 12 gün geçtii, hiç-
ibirMnden bir cevap alamaldım; hiç olmazsa, hadise
yi esefle karşıladıklarını bildiren bir mesaj dahi ala
madım. 

Dün, Cenaze münasebetiyle Mecfcin bahçecinde 
bulunduğumuz sırada, Millet Meclisli Başkanı neza
ket gösterip, şifahen bir «Geçmiş olsun» dediler; fa
kat biziim Cumhuriyet Senatosu Başkanımız buna da-
hli lüzum görmedi, herhangi bir mesajını Veya mü
racaatım üzerine ne gibi muameleye tevessül edildi
ği hususunda bir malumat alamadım. Yalnız bir bil
gi, bir belge aldım, bir yazı aldım; onu bilhassa hu
zurunuzda okulmak is'tiiıyorum. Bu, Hükümetten değlil, 
bu, bir kalemden, Başbakanlık Özel Kaleminden. 
Şöyle bir yazı aldım, zalbııtlara geçirmek ve ıttılaını
za sunîmak istiyorum!:1 

«Ankara, 30 Nisan 1979 
Başbakanlık Özel. Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 6110-20208 
(«Sayın Hayrefflfcin Brkm'en»; 
Maitbu bir belge; «Sayın Hayrettin Erkmen» de

miş, sıfatımı dahi koymaya lüzum görmemiş. 
«Sayın Başlbakana gönderdiğiniz telgraf gereği için 

ilgili; yere göndbrilmişitiir. Konuyla ilgiilenıilmektie olup, 
sonucundan ilgililerce ayrıca bilgi verilecektir. 

Dileğinize iişlldin işlelmii..» Dikkat buyrunuz. «Bu 
yazımızın tarih ve numarasıyla adı geçen yerden iz-
DayelbilirsiMz. 

bilginizi rica eder, esenlik dileğiyle saygılar su
narım. 

Remizi Özem 
Özjel Kalelrri IMİüdüiü» 

Bunu, bir ibret belgesi olarak zalbıtlara tescıil et
tirmek için dkudum. Zannetmiyorum ki Cumhuriyet 
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tarifende veya hiçbir memleketin, demokratik dü- • 
zenle idare edilen bir memleketin arşivierinde, bir I 
parlamento üyesine, bir kalem müdürünün imzasıyla I 
cevap verilsin... Zann'aiderim örneğini bulmak müm
kün değildir. 

ALİ OĞUZ (İstanibul) — Çok yazık, ayıp. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ayıp ayıp, 

tek kelimeyle. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Hele ha-

'dlise, şahsü bir müraüaatı, bir talebi ihtiva etaııîyor 
da;, bir tehlikeyi işaret ediyor ve memleketin içinde | 
bulunduğu şartların vahametine delalet eden bir ha-
'disfeyi naklediyor ise, bu mıüracaait, büsbütün ayıbın j 
ötesine geçer. Bu cevap, bu davranış, ayıbın ötesine j 
geçen bir davranış olarak tescil edilmek lazım gelir. 

Sayın Başbakanın çok işleri vardır bilirim, çok 
•işleri var; kenldislne bir iş daha çıkardı şimdi, Doğu - j 
Kuzey - Güney ilişkileri hakkında konferans verme- i 
ye gittiler Strasburg'a. Ama işleri arasında bir Par
lamento üyesinin, bir Parlamento Heyetinin maruz 
kaldığı silahlı vahim bir tecavüzü; 200 merminin al
tında on dak'ika can kaygısı çeken arkadaşlarımın bu | 
kaygılarını hiiç olmazsa bir siyasi nezaket, bir umu
mi nezaket icabı olarak bir mesajla cevaplandırması 
gerektirdi. 

Ben bu belgeyi, Hükümetin Parlamentoya karşı 
davranışının bir belgesi olarak da sunuyorum ve bu 
inanış içinde hepinizi saygıyla selamlıyoruim. (AP, 
CGP, MSP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubundan 
alkışlar.) 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetine, Ti
caret Bakanı Teoman Köprülülerin vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3 /1647) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim edi

yorum. 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına i 
Irak Planlama Bakanı Adnan Hüseyin'in çağırı

lırı olarak, 20 - 23 Nisan 1979 günleri arasında anı
lan ülkeye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetfinlin dönüşüne kadar; Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Ticaret Ba- | 
kanı Teoman Köprülüler'İn vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
âderiim. I 

Fahri S. Koruitürk j 
Cumhurbaşkanı j 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğurun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1648) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşik Arap Emirlikleri, Kastar ve Suudi Arabis

tan Dışişleri Bakanlarının çağrılısı olarak 21 - 26 Ni
san 1979 günleri arasında anılan ülkelere gidecek 
olan Dışişleri Balkanı Prof. Gündüz Ökçikı'ün dönü
şüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Mıilli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'un yetkililik ötmesinin, Başbakanın 
tcMfi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

FaJhri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim 

Cumhuriyet Alanında meydana gelen olaylara dair 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1645, 
10/67) 

BAŞKAN — Bir tezkere var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 24 .4 .1977 gün ve 5661-12227-10/67 sayılı 

yazınız : 
1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul - Taksini Cum

huriyet Alanında meydana gelen olaylar hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonumuz, 24 . 4 . 1979 ta
rihli: 5 nci Birleşiminde salt çoğunluğu sağlayarak 
aşağıdaki senatörler Başkanlık Divanı Üyeliklerine 
'seçilmÜşlerdir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Başkan : İbrahim Özfcürk (Ankara Üyesi) 
Sözcü : Ahmet Remzi Hatip (Konya Üyesi) 
Kâtip : Mehmet Kılıç (Gaziantep Üyesi) 

Geçici Başkan 
Balıkesir Senatörü 

Sırtkı Yırcah 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

8. — S ay m üyelerden bazdarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 
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C. Senatosu B : 63 10 . 5 . 1979 O : 1 

Genel Kurula 
Aşağıda aidları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye-

leriinin hizalarında gc^terifen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 2 . 5 . 1979 tarihli toplantısında kararlaş-
tırıBmışitır. 

K'ayfjyet yüce tasviplerinlize arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Sen'atosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Süleyman Sır
rı Ergun'un hastalığına binaen 26 . 4 . 1979 tarihinden 
'iti haren 15 gün. 

Cusmfhuröyeıt Senatosu Rizte Üyefsi Talât Doğan'ın 
hastalığına binaen 16 .4 .1979 tarihlinden iıtfi'baTteTi 
20 igün.ı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üye
si Sayın Süleyman Sırrı Ergun'un hasltalığına binaen 
26 .4 .1979 tarihİniden başlatmak üzere 15-gün izin
li sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edien-
ler... Kalbul etmeyenler... Kaibul ddimlişjtfir. 

Cumhuriyet Senaltosu Rize Üyesi Sayın Talât Do
ğan'ın hastalığına binaen, 16 .4 .1979 tarihinlden iti
baren 20 gün izlini sayılmiasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul 
'ddiilimdışrtlir. 

9. — Danışma Kurulunun 8 Mayıs 1979 tarihli 
3 numaralı Kararı. (3/1655) 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu Raporu var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 8 Ma

yıs 1979 tarih! toplantısında alınan 3 numaralı ka
rar ilüşükjtıir. 

Yüikisdk Genel Kurulun tasviplerine arz ederini. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Kanar No. : 3 
Karar Tarihi : 8 Mayıs 1979 
Toplantı No. : 3 
1. OairnBüurıîyet Senatosu GeneT Kurulu günde

minde bulunan denetimle ilgili öniengeferin (sözlü so
rular dıaıhlil), 'Dilekçe Kanma Komisyonu raporları
nın ve haftası içlinde görüşme süresi bitecek kanun 
tasarı ve tekliflerinin sanuçlandırılmasıını sağlamak 
üzere, Genel Kurulun çarşatmlba günleri de toplan
masının, 

2., Çarşaımha, günleri yapıliacaik Genel Kurul top
lantılarında gündem dışı söz verilmemesinin, 

3. Süresi içinde Komisyonca raporu hazırlana-
mayaın Araştırma önergderinin, komisyon araınmak-
sızım görüşülmesinin. 

Teklif olarak Genel Kurula sunulmasına, 
Katlar verilmiştir. 

Başkan Başkan vekili 
Sırrı Atalay Osman Salihoğlu 

(Bulunmadı) 
Başikanveikili BaşikanvekiM 

Mehmet Ünaldı Cengizhah Yorulmaz 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Mehmet Bilgin Osman Nuri Canpolat 
(Bulunmadı) 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Emanullah Çelebi Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Mustafa Çelik Mehmet Erdem 
İdare Amiri İdare Amiri 
Naci Cidal Sakıp Hatunoğlu 

İdare Amiri CHP Grup Başka mvekiili 
Haydar Tunçkanait Orhan Vural 

AP Grup Başkanı MBG Temsilcisi 
Ömer Ucuzal Selahattıin Özgür 

C. Bş̂ k. Seç. Üyeler 
Grup Başikanvekiln 

Şerif Tüten 

BAŞKAN — Danışma Kurulu Kararı ü z e r i n i 
söz isteyen sayın üye?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu Danışma Kurulu kararının son maddesin
de yer alan konunun açıManmasına ihtiyaç duyuyo
rum. 

Öyle anlaşılıyor iki, liJk maddede çalışma sürele
rinin çarşamba ile beraber salı ve perşembe olmak 
üzere üç güne çıkarılması 'isteniyor. Bu böyle olun
ca; çarşamba gümü yapılladalk işlerin, münhasıran 
sözlü sorular, veya genel görüşme gibi denetim 
yolarına tahsis edileceği hususumda bir tereddütürn 
oldu. Tavzih buyurursanız memnun olurum. 

EAŞKAN — Efendim, şimdi Danışma. Kurulu 
raporu üç maddeden ibaret. 

Birisi; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul günde 
miınde bulunan denetimle ilgili önergelerin; sözlü so 
rular dahil, Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
nm ve haftası içinde görüşme süresi bitecek, yani 
o hafta müddeti dolacak kanun varsa o da ahriadask 
ama bu öbürlerine nazaran bir istisna. Bunlar gö 
rü'Aİlecek. 
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İkincisi; çarşamba günleri, denetime a!it görüş
me olacağı için, gündem dışı konuşmalara müsaa
de edilmemesi. 

Üçüncüsü ise; süresü içinde komisyonca raporu 
hazır lanamayan araştırma komisyonu yazıları var; 
kendilerine Tüzüğün emrettiği iki aylık mehil veril
miş, o süre içinde vazife görememişler, bitireme-
mişler, bir tiki aylık daha müddet verilmiş, onda da 
bitirememüşler, «bitiremedik» diye bir yazı ile ev
rakı Başkanlığa sunmuşlar, bunun görüşülmesi es
nasında Komisyonun aranmaması hususu Danışma. 
Kurulunda karargir oldu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
sorduğum soru cevaplanmış oldu mu?.. Çarşamba 
günleri denetim günü olarak mı kullanılacaktır mün
hasıran?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. Danışma Kurulu 
kararını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Bundan böyle çarşamba günleri de Genel Kurul 
çalışmalarını yapacakür. 

10. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 
15, 16 ncı Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değişti
rilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun tasarısının ek 3 ncü madde
sinin görüşülmesi için kurulan Karma Komisyona 
gösterilen adaylara dair tezkeresi. (3/1650) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İlgi : 27 Nisan 1979 günlü ve 6998 sayılı yazınız. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkın

daki Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştüril-
mesine ve Bu Kanuna Bir Ek Mıadde ve Bir Geçici 
Madde EMenmeskıe Dalir Kanun Tasarısının Ek 
3 ncü Maddesinin görüşülmesi için kurulan Kanma 
Komisyona, komisyonumuzdan aşağıda islimleri ya
zılı üyeler katılacaklardır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Zihni Betil 

CHP Zihni Betil (Tokat) 
CHP M. Fahri Dayı (Manisa) 
CHP Kâmran Erkmenoğlu (İzmir) 
CHP Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 

AP Şeref Kayalar (Bursa) 
AP Gürhan Titrek (Çankırı) 
AP Ergun Özkan (Niğde) 
AP Şaban Demirdağ (Samsun) 
Milli Birlik Grubu Mucip Ataklı (Tabii Üye) 
Kontenjan Safa Reisoğlu (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) 
Grup Kuramayanlar Ali Oğuz (İstanbul) 
BAŞKAN — İsimleri Yüksek Heyete takdim edi

len üyelerin, Karma Komisyona üye seçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul t'i-
mcyenîer... Kabul edilmiştir., 

11. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun Bazı Maddellerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
si; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 sayılı Kanu
nun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının 
21 nci maddesinin görüşülmesi için kurulan Karma 
Komisyona gösterilen adaylara dair tezkeresi. (3/1649) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 27 Nisan 1979 günlü ve 7082 sayılı yazınız. 
1412 sayılı Ceza Muhaikemderi Usulü Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde EMünm.:;, 1C86 
'saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilm^.i ve 443 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 647 sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin ve 4535 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Tasarısının 21 nci madde
sinin görüşülmesi için kurulan Karma Komisyona, 
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Komisyonumuzdan aşağıda isimleri yazılı üyeler ka-
tılacaMlardrr. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu 'Başkanı, 

Zihni Betil 

CHP Zihni Betil (Tokat) 
CHP M. Fahri Dayı (Manisa) 
CHP Muhittin Taylan (Sivas) 
CHP Hayri Mumcuıoğlu (Tekirdağ) 

AP Şeref Kayalar (Bursa) 
AP Güihan Titrek (Çankırı) 
AP Ergun Özkan (Niğde) 
AP Mustafa Ddiveli (Hatay) 
MBG Gr. Ahmet Yıldız (Tabii Üye) 
Kontenjan Safa Rcisoğlu (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
Grup Kuramayanlar Ali Oğuz (İstanbul) 
BAŞKAN — İsimleri Yüksek Heyete talkdim edil

miş olan sayın üyelerin, Karma Komisyona üye se j 

cümleleri hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kaibul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si Hayrettin Erkmen ve arkadaşlarının ,Ekoiniom;yi 
Güçlendirme Programı üzerinde istemiş oldukları 
Genel Görüşmenin müzakerecine devam ediyoruz, 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Fikret Gündoğan'dta; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Yirmi gün evvel Adabt Partisi Grubuna mensup 
on arkadaşımızın imzalayarak «Ekonomiyi Güçlen
dirme Önlemler^ üzerine açmayı tasarladıkları ge
nel görüşme, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun tasvibine mazhar olarak açılmış ve İçtüzükteki 
usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuştur. Ne 
var ki, genel görüşmenin ilk gününde, önergeyi ve
ren arkadaşlarımızın mensup oldukları Partiye üye 
olan senatörler bir süre içm hazır bulunmuşlar, on
dan sonraki zamanlarda salonu terk ederek dışarıda 
veya başka bir yerde bulunmuşlardır, içeride hazır 
olmamışlardır. 

İkinci Birleşimde, genel görüşmeye^devam etti
ğimiz sırada, önergeyi veren arkadaşlarımızın men
sup olduğu Grubun hiç bir üyesi bulunmadığından, 
değerli Grubuma mensup birkaç arkadaşımız, genel 
görüşme önergesinin Adalet Partisi tarafından veril
miş-olmasına rağmen ve görüşmelerin de cereyan et
tiği o Birleşimde önergeyi veren Gruptan bir tek ki
şinin dahi bulunmamasını son derece vahim bir par
lamenter olay olarak telakki etmişler ve buna istina

den, salonda çoğunluk olmadığı iddiasıyla Oturumu 
erteletmeye mecbur kalmışlardır. 

Ne hazin tecellidir ki bugün de bu genel görüş
me gündemin birinci sırasnda yer almış olmasına 
rağmen, önergeyi veren arkadaşlarımın mensup ol
duğu Gruba üye olan arkadaşlarımızdan galiba ya 
dört ya beş kişi burada yer almış bulunmaktadır. 
Esasen... 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) 
da yedi kişi beyefendi. 

Sizin Grup 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Esasen, bizim Grubumuza mensup ve
ya diğer gruplara mensup üyeler de burada bulunma
maktadırlar; çok az kişi bulunmaktadır. 

Bundan şunu çıkartıyorum: öyle anlaşıyor ki, 
daha bu önergenin verildiği gün, kabul edilmemesi 
yolunda serdettiğim iddialaı, ortaya koyduğum sav
lar geçerliliğini muhafaza ediyor. Bu durum, o id
diaların, bu genel görüşmenin açılması yolunda 
sarf ettiğimiz savların doğruluğunu kanıtlıyor. 

Gerçekten bu Parlamentoda ekonomik önlemler 
üzerine, giderek daha geniş kapsamıyla ekonomi po
litikası üzerine bir genel görüşme açılmasından mu
rat, ekonomi politikasını eleştirmek ya da iyi eko-

| nomi politikalarını, doğru ekonomi politikalarını ser-
j ğilemelc"olsaydı, önce Adalet Partisine mensup ar-
| kadaşlarımızın çoğunlukla bulunması gerekirdi; tabii 

bütün Genel Kurul üyelerinin de bulunması gerekir
di. O zaman da söylediğim gibi, bu genel görüşme 
isteminden amaç, bir ekonomi politikası irdelemesi 
ve münakaşası değil, salt siyasal çıkar sağlamak ama
cına yönelik bir davranıştı. Amaç öyleydi; amaca 
uygun da yürüyüş devam edip gidiyor. Bu tabii ha
zin bir şey. 

589 — 



C. Senatosu B : 63 10 . 5 . 1979 O : 1 

Parlamentonun en önemli görevlerinden biri olan 
genel görüşmenin yapıldığı bir oturumda. Genel 
Kurulda bir elin yahut iki elin parmaklarıyla sayıla
cak kadar az üyenin bulunması bizi düşündürmelidir 
ve parlamentoya dayalı demokrasilerin giderek nasıl 
gözden düşme sürecine girdiklerini bize hatırlatma
lıdır. Sanıyorum bu parlamenter demokrasinin göz
den düşme sürecinin parlamenterler eliyle başlaması 
çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Temsilcisi ola
rak burada bulunduğumuz halkın, parlamenter de
mokrasiyi yozlaştırmaya niyetli olduğunu sanmıyo
rum, kararlı olduğunu sanmıyorum. Aksine, halkın 
her zamankinden çok daha fazla ve daha içtenlikle 
parlamenter demokrasinin, özgürlükçü demokrasinin 
yaşamasına ihtiyaç duyduğu, daha doğrusu o konuda 
hassas olduğu bizim gözlemlerimizin içindedir. 

Bir memlekette halkr.ı temsilcileri, parlamenter, 
özgürlükçü demokrasinin giderek saygınlığını ve iti
barını kaybetme süreciae başlamasını, parlamenterler 
eliyle geliştiren bir sürecin içine girerse onun sorum
luluğu ve hüznü ağırdır. 

Bunun böylece tespitine zorunluluk duyuyorum 
ve çok, ama çok büyük sorumlulukların idrakinde 
yeterli olmadığımız kaıısını kendim dahi ifade etme
ye mecbur hissediyorum kendimi. Biz parlamenter
ler böyle yaparsak, bu parlamentonun sonra kazaya 
uğradığı zaman şekvacısı olmaya hakkımız olmadığı 
gibi, halkın bizden şikâyet etmesi halinde onlara ve
recek cevabımız olmayacaktır. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi sözlerime, geçen celsede kaldığımız yerden 

devam edeceğim. Ancak, izin verirseniz bir paran
tez içinde, biraz evvel Savın Erkmen'in bir yerde 
toplumsal bir olayla karşı karşıya kalmış olmasın
dan duyduğu derin üzüntüyü ve toplumun o olay
dan duyduğu rahatsızlığı ve göreceği zararı Hükü
met makamlarına bildim b olmasına karşın, kendisine 
Başbakanlık Özel Kaleminden, biraz evvel okudu-
ğu mealde bir cevap verilmiş olması gerçekten üzün
tü vericidir. 

Ben kendim Hükümette değilim. Hükümet adı
na böyle bir beyanda bulunmaya yetkim yok; ama 
parlamenter olduğum için, bir parlamentere böyle 
bir cevap verildiği için değil, bu memleketin insanı 
olduğum için, o da bu memleketin insanı olduğu 
için ve olayın da objektif ve toplumsal mahiyette 
bir olay olduğu için, üzerine düşülmesi gereken bir 
olay olduğu için, o olayın üzerine gitmesi gereken
lerin verdikleri bu cevap Türkiye'de Anayasa, hukuk 
ve kanunlar ile teminat altına alınmış bulunan hak

lara yeteri kadar önem verilmediği anlamıma gele
bilir. O aklığı tezkereden duyduğu ıstıraba ben de 
bir Türk vatandaşı olarak katılırım. 

Arkadaşlarım.; 
Şimdi genel görüşmemizin kaldığı yerden deva

mı zorunluluğuyla sözlerime geçiyorum. 
Geçen oturumda, Sayın Erkmen'in, bu genel 

görüşmeyi Parlamentonun kabulünden sonra geçen 
süre zarfında yeteri kadar hazırbikla bu kürsüye 
gelmediğinden ve bir ekonomi politikası eleştirisi ve
ya irdelemessi için yeterli dokümanı topiamadığm-
dan şikâyet etmiştim. Özellikle Hükümettin aldığı 
ekonomiyi güçlendirme önlemlerinin hukuksal da
yanakları bulunmadığından bahis ile bu önlemlerin 
şahsi ve keyfi birtakım insiyatifler olduğu, teşeb
büsler olduğu yolundaki iddiasının yerinde olmadı
ğını belirtmiştim. 

1979 yılında, Mart ayında yürürlüğe konulan 
«Ekonomiyi Güçlendirme Önlemleri» nin hedbirtnin 
bugüne kadar hukuki dayanakları bulunduğunu, ko
nusuna göre kararnameye veya töblliğlere bağlan
mış bulunduğunu* konusunla göre de birtakım ida
ri önlemlerle işlerin, o programın amacı istikame
tinde yürütüldüğünü belirtmiştim. Gerçekten eko
nomiyi güçlendirme programı önlemlerinin aslında 
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalıim-
dan kurtuluş araçları olarak, kurtuluş çareleri ola
rak ele alındığı, düzenlendiği ve hukuki dayanakla
ra bağlandığını bilmemek, kabul etmemek müm
kün değildir. 

Hemen söyleyeyim, «Bu ekonomiyi güçlendir
meyi hedefleyen önlemler 1978 yılında alınmış ön
lemlerin bir çeşit devamıdır ve onların 1978'in getir
diklerini de derleyip, toparlayarak daha müessir, 
etkin ve sonuç verici bir hale dönüştürülmelerinden 
ibarettir.» demiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten 1978'de Hükümet, ekonomik alanda, 

tabii sosyal alanda aynı zamanda, bir yığın önlem
ler almıştır, bir yığın uygulamalar yapmıştır ve 
bu uygulamaları dla 1979'a girerken «Ekonomiyi 
Güçlendirme Önlemleri Paketi» adı altında daha 
derli toplu bir kodifikasyona, bir düzenlemeye ta
bi tutmuştur. 

Geçen oturumda da belirttiğim gibi, 16 Şubat 
1978'de dövize çevrilir mevduat girişlerinin kontrol 
altına alınmasına dair 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
ile Türk ekonomisinde önemli ölçüde tahribat ya
pan bir kredi düzeninin kökten kaldırılmasa bile, 
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o kredi düzeninden ekonomimin gördüğü zararın i 
büyük ölçüde azaltılması yönünde atılmış bir adım 
olarak bu karara ihtiyaç duyulmuştur. Bir adım 
olarak bu karan görmek mümkündür. 

Geçen oturumda da söylemiştim, «DÇM» diye I 
adlandırdığımız kısa vadeli, yüksek faizli ve bir çe-
ît tefeci kredisi mahiyetinde olan dövize çevrilir 

mevduat tipinde dış kredi bulmak ve o kredileri kul- | 
lanıp, memleket dkanomisin'i bir süre olsun ayakta 
tutmaya çalışmak marifeti MC hükümetlerinin; hi- I 
rinc isinin ve ikincisinin eseri mahsulüdür. 

DÇM; izahat vermeye gerek görmüyorum, çün- I 
kü herkesin ne idüğünü bildiği bu kredi türü MC 
hükümetleri zamanlında, denebilir ki, çok isabetsiz, I 
öngörüsüz politikalar yüzünden ihtiyar edilmiş bir I 
kredi alma şeklidir. Bütün uluslararası kaynaklar, 
yerli kaynakltar şunu gösteriyor: 

DÇM kredileri; yanli dövize çevrilir mevduat, I 
kısa vadeli, yüksek faizM kredi almaya o sıralarda I 
büyük gereksinme yoktu. Şu anlamda gereksinme 
yoktu; 1975'te, 1976'da dünyada DÇM tipi dışında 
uzun vadeli, düşük faizli, amacı belli ve DÇM'ler- I 
den belki daha çok, bol miktarda kredi alma olanağı I 
vardı. Dünya konjonktürü öyle idi. Eğer Birinci I 
ve İkinci MC Hükümetleri dünya konjonktürünün 
bu dümmundian yararlanıp, DÇM yerine uzum vadeli, 
düşük faizli, (amaçları belli kredi aılma olanaklarım I 
aramış olsalardı, (Ki, o dönemde, o konjonktürde I 
böyle bu tip kredileri bulma olanıağı vardı) bilahara I 
DÇM adı autunda tefeci kredisi almaya lüzuim kal- I 
rriazdı ve DÇM'lerin Türk ekonomisine yaptığı derin I 
tahribat da vukua gelmezdi. Burnu bir ekonomik ger- I 
çek olarak açıkça anlatıyorum. I 

Şöyle bir savla karşımıza çıkılacağı düşüncesini I 
önceden kestirerek söyleyeyim. 1975'te, 1976'dıa DÇM I 
dışı ıfcriödi bulma olanağı yoktu ya da dünyada kredü I 
piyasaları buna müsait değildi. Uzun vadeli, düşük I 
faizli kredi alima olanıağı yoktu da ondan dolayı { 
DÇM iler ihtiyar edildi ıdiıye (bir sav karşımıza çıka- I 
bilir. Hemen belirteyim, o dönemde dünya kredi I 
piyasaları bolca kredi vermeye müsait idi. Oilddi kredi I 
müeisıseıseleranin, ülkelerin veyabarikalanıı veya diğer r 
kuroıluşlaınn böyle durumda oldukları bir gerçektir; I 
bir tarihsel gerçektir. I 

Bir kanıt isterseniz söyleyeyim. O dönemlerde I 
dünya kredü piyasalarından birçok ülke çok müsait I 
şartlarda yüksek ölçüde kredi alma olanağım bul- i 
muşlardır. Diyebilirim ki, yalnız Türkiye ciddi, uzun I 
vadeli, düşük faizli kredi alma yolunda yeterli ça- I 
bayı göstermemiş ve o konjonktürden yararlanama- I 

mıştır. Buna karşın, biraz evvel söylediğim çok za
rarlı DÇM'lerti ihtiyar etmiştir. Bu büyük bir eko
nomi politikası hatasıdır. 

Diyecek siniz ki, DÇM'lertin alınması tercihini ya
pan iktidarlar sizin görüşlerinizi, biraz evvel ortaya 
attığınız savları bilmiyorlar mıydı? DiıyetbilMim ki, 
bilebilirlerdi ve bSleıbiliyorlardı; ıama MC Hükümet
lerinin önemli bir kusuru varidi: MC Hükümetleri, 
ekonominin şiddetli bunalım dönemine girdiğini gör
dükten sonra cidditedbirler alıp, örneğin; dünyada ol
duğu gibi, 1974 bunalımından, 1973 petrol krizinden 
sonra dünyada olduğu gibi ekonomiyi restrükltüre et
meye, başta bu olmak üzere kalkışmadılar. Ekonomiyi 
bunalım haline gelmiş ekonomik düzenlin içinde rol oy
nayan ekonomik öğeleri kendi yapılarıyla başbaşa bı
rakıp, onların kendi başına alıp götürdükleri istiklaimet-
lere müdahale etmeyip, onların giderek soysuzlaşan bir 
ekonomik ortam yaratmalarını kökten ele alarak 
değiştirmeye kalkışmamışlar, o azgın gidişlerine izin 
vermişler, onların en muhtaç oldukları şeyin de dış 
kaynak olduğu bilinen gerçek olduğuna göre, onlara, 
o gidişe, o ekonominin içinde vazife almış olan o 
birimlere acilen dış kaymak bulma yolunu tercih et
mişler; nereden buldularsa ve neye, kaça buldularsa 
almışlar ve ekonomiyi, soluk soluğa bir genel seçi
me kadar getirme yolunu tutmuşlar. Büyük halta bu
rada. 

Oysa, 1973'te başlayan dünya bunalımından önem-
il ölçüde etkilenen Türlk ekonomisinde o günlerden 
başlayarak alınması gereken önlemlerin başında eko
nomiyi restrüktüre etmek; yani yapısını yeniden kur
mak, eski yapıyı değiştirtmek, elkonomıik yapıyı de
ğiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmak zamanı idi. 
Yoksa ekonomiyi bunalım dönemine getirmiş olan 
politikaların içinde yer almış enflasyondan, aşın kâr
dan, karaborsadan büyük ölçüde yararlanan ekono
mik birimlerin günlük ihtiyaçları, dış kaynakları 
nereden ve neye mal olursa olsun alıp onlara ver
mek marifet değildi. İşte o ekonomik ortam içinde 
yapılmaması gereken bir işti; ama dediğim gibi, so
luk soluğa Seçime yetişmek içinJau-TJÇM yakı ihti
yar edildi. 

Bu ekonomiyi çok tahrip etti. Aslında enflasyo
nun, dışarıdan ithal edilen enflasyonun sanıldığın
dan daha çok tesiri var Türkiye'nin ekonomik bu
nalımında. Bu DÇM'lerin bir ithal girdisi, enflas
yon ithal girdisi olarak rol oynadıkları bir gerçek. 
Bunların aynı zamanda vadelerinde geriye Menıme-
leri, belki geriye sözü zait, ödenmeleri yapılamadığı 
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için ikinci tahripleri Türk ekomoimisiinin itibarını ze
delemek oldu. Bir yandan büyük ölçüde enflasyon 
ithali kanalı oklular, bir yandan d!a bir yıl gaibi kısa 
vadeli ol'duikları için hemen yılın sonunda ödenme
diklerinden Türkiye'nin iktisadi, mali iıtiıbarını zede-
lediter. «Borç ödeyemez ülke haine düştü Türkiye;» 
diye dünyaya bu DÇM'ler yolu ile Manat verildi. 
Hakikaten bar ülkenin dış kaynak ihtiyacı, şayet kredi 
yokı ile, hatta hemen hemen aynı anlamda olan dış 
sermaye yolu ille karşılanana zorunluluğu hâsıl olur
sa, o ülkenin ekonomik iltibası, mali itibarı bu kay
nakların bulunmasında önemli rol oynar. Eğer bir 
ülkede borç ödenme mekanizması işlemiyorsa, o ül
ke aldığı bütün kredileri, bulduğu bütün dış kaynak
ları zamanında geriye ödeyemiıyorsa ve bu rnüzmin-
teşiyorsa ve giderek bundan dolayı enflasyon artıyor, 
üretim düşüyor, işsizlik tabii o nispette yükseliyor ve 
dış kaynak ihtiyacı eskisinden daha büyük hale ge
liyorsa, o ülkenin mali ve iktisadi itibarı gerçeıktıen 
zedelinir. Zedelendiği için de o ülkede daha uzun sü
re ihtiyaç hissedilecek dış kaynak ihtiyacını bulmak 
güçleşir. 

Osmanlı dönemlinde borçlanma sürecine gidildi
ğinden sonra borçların ödenmemesinden dolayı 1281 
Muharrem Kararnamesine kadar, ondan sonrası da 
dahil olmak üzere borçların faizleri ve borçların 
ödenme şekillerini Osmanlı İmparatorluğuna dikte 
eden alacaklıların Osmanlı Devletinin yıkılmıasındia 
ne kadar önemli tahripkâr rol oynadığını, o sırada 
Osmanlıda bulunan Pavrus Efendi adlı bir insan çok 
bilimsel olaraik saptamış ve Osmanlı yıkılışının ana 
nedenlerinden biri olarak, abfde eser bırakmak sure
tiyle o kitabında vurgulamış. 

Hazin değil midir?.. Şurada 60 seneye yakın bir 
Cumhuriyet yaşıyoruz. Ondan çok değil 20 sene ön
ceki, bilemediğiniz 30 sene önceki; yani 80 - 90 sene 
önceki tarihlimizin, özelikle iktisadi, mal tarihirniızıin 
nasıl cereyan ettiğine dair ve o iktisadi, mali tartihi-
mizde düştüğümüz hatalardan dolayı dış ülkelerin 
bize yaptıkları ve bizim ondan aldığımız yaraların ve 
zararların ne olduğunu bilmeden ekonomi politika
larımızı saptarken bu kadar yavan kalışımız hakika
ten yalnız zannederim Türkiye ve Doğu'ya mahsus
tur. 

28 Şubat 1978'de yine Hükümet faiz oranları, 
faiz farkı iade oranları ve mevduat munzam karşılık 
oranlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarmak 
suretiyle Türkiye'nin 1978'e kadar içinde yaşadığı 
ekonomik bunalımdan kurtuluş çaresi olarak bu ka-
raraalmeyi çıkardığı anlaşılıyor. Bildiğiniz gibi Tür

kiye'de ekonomik bunalımı hızlandıran Ikoyulaştıran, 
giderek içlinden çıkılmaz derecede ağırlaştıran ne
denlerden biri de, özel tasarruf eğiliminin düşmesi 
ve tasarruf açığının büyümesidir. 

Özel tasarruf açığının büyümesi; yani, o ülkede 
yaşayan insanların kazançlarının bir bölümünü ta
sarrufa aktaramayacak hale gelmeleri ve tasarruf 
eksikliği çeken bir ülke haline dönüşmesi ülkenin, 
ekonomik bunalımının ana nedenlerinden biridir. 
Hangi ülkede özel tasarruf eğilimleri azalır, düşer, 
özel tasarruf oranları düşer, o ülkede ekonomik 
bunalım başlar. Çünkü, ülkenin hem yeniden in
şası için gereken ekonomik üretim birimlerinin ku
rulması için iç kaynağa ihtiyaç vardır, hem die rep-
rodüksiyon için, tekrar üretim için iç kaynağa ih
tiyaç vardır. Bu kaynakların başlıcası şüphesiz 
özel kişilerin, insanların tasarruflarından oluşan 
kaynaktır. 

Türkiye'de 1975'lerden sonra giderek artan öl
çülerde tasarruf eğilimleri zayıflamış ve özel tasarruf 
hacmi artış hızı yavaşlamış, 1977 - 1978'tende ta
sarruf hızı düşüklüğünden iç kaynak bulamama teh
likesi büyük boyutlara varmıştır. Bu nedenle, 28 
Şubat 1978'de faiiz farkı iade oranları, mevduat 
munzam karşılık oranlarıyla ilgili Bakanlar Kunuflu 
kararı işte bu iç tasarruf artış hızının düşmesinden 
doğan iç kaynak azlığını önlemeye yönelik bir ted
bir olarak alınmış, istenmiş ki, tasarruf eğilimleri
ni teşvik için faiz oranları yükseltilsıin, böylece özel 
tasarruflar büyüsün ve iç kaymak ihtiyacı bunlardan 
temin edilsin. 

Nitekim, biraz sonra gelec-eğiz, 1979 senesin
de, 1978 senesinde faiz oranlarının belli ölçüde 
yükseltilmesiyle iktifa edilmeyerek biraz daha yük
sek faiz oranı verilmek suretiyle iç tasarrufun teşvi
ki kanalları açılmak istenmiş ve bir kararname neş
redilmiştir. Onun gibi faiz iade oranları, faiz far
kı iade oranlan; o da beli tasarruf kaynaklarının 
belli alanlara yatırılmasında ve o yatırılan alanlar
dan doğan faiz farklarının iadesinde merntekeJtin 
ekonomisinin bunalımdan kurtarılması ve die kal
kınma hızının düşmesine mani olunmak için bir 
tedbir olarak alınmış. 

26 Şubat 1978'de Dış Seyahat Harcama- Vergi
sinin Yürürlüğe Konmlaisına Dair Kamun... Yine bu 
da Türkiye'de önemli ölçüde eikonomik bunalım 
nedeni olarak gözüken döviz darboğazının aşılma
sına yönelik bir tedbir olarak ete alınmış ve yürür
lüğe konulmuştur. Dış seyahat harcamalarından 
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% 50'ye varan oramda vergi alınmak suretiyle özel 
dış seyahatler caydırılma yolu ile azaltılmak isten
miştir. Böylece efektif döviz kaybının bir ölçüde 
olsun önlenmesi yolu istenmiştir. Sanıyorum bun
dan önemli ölçüde yarar sağlanmıştır. Bunun bir 
taraftan döviz kaybını önleyici etkisi olmuştur, bir 
taraftan da çok değerli olan dövizlerin Türk patrası 
île daha yüksek fiyatla alınması gibi hiç olmazsa iç 
kaynalk yaratıcı bir etkiisli olmuştur. Tabii yalnız 
bununla kahmrnayiip dış seyahatlerin bir seneden 
iki seneye, sonra da üç seneye uzatılması, aynı za
manda bu biraz evvel söylediğim efektif döviz sar
fiyatımı önleyici bir tedbir olarak bununla beraber 
düşünülmesli gerekir. O tedbirden başka diğer teş
vik tedbirleri ile turizmden geçen sene ilk defa Tür
kiye bir oluımlu, yani müspet döviz varlığına sahip 
olmuştur. Galiba 128 milyon dolar kadar bir fark 
lehimize olmuştur. 

Elbette bu 128 milyonun gelen turistler tarafın
dan bize verildiği bir gerçek; ama gidenlerin azal
masına Dış Seyahat Harcama Vergisi yardım etmiş
se, elibetteta bu paranın bizde toplanmasında, kal
masında etken olduğu muhakkaktır. 

1 Mart 1978'dte büyük devalüasyon yapılmıştır. 
Devalüasyon bündliği gibi ve başka bir münasebetle 
burada da konuşulduğu gibi, enflasyonun meşru, 
kaçınılmaz bir veledidir, bunun çaresi yoktur. Enf
lasyon olan yerde devalüasyon, giderek devalüasyon, 
giderek devalüasyon kaçınılmaz olur. Enflasyon 
olmayan ülkelerde devalüasyon olmaz. Sıkı sıkı 
söylemek müimkündür. Çünkü, devalüasyondan 
maksadın ne olduğu herkesçe bilinir. Devalüe edi
len parıanın bir kaşkı paraya Ölçütle değerinin düş
mesi, o paranın şanına, şerefine nalkise getirilmeden 
daha başka bir anlam taşır. Devalüasyon, ekonomik 
değerlerin dış piyasalarla ihraç edilmesini sağlayıcı 
bir alet olarak düşünülür llasük ekonomide ve de 
özellikle bir. ülkemin satacak malı da varsa, o ül
kenin mallarım dışarıya satmanın yolu normal ihra
cattır; ama eğer ülkede enflasyon varsa, üretilen 
ekonomikdeğerler enflasyon yüzünden dış piyasada
ki benzerlerri ekonomik değs-rlerdem daha pahalı ise, 
daha yüksek değerde ise, onu ihraç edemezsiniz ve 
zorunlu olarak 'paranızı devalüe edersiniz. Varsa 
ihraç edecek imalınız, o devalüasyon yolu ile ma
lınızı ihraç imkânını bulursunuz. 

En klasik, en kaba, en keynesyen ifadesi ile 
devalüasyon bu; ama devalüasyonu böyle (haklı iti
razdır bu) yalnız mücerret devalüasyonu yeğlemiş 

bir ülkenin, bu devalüasyondan ihracat artınını bek
lemesi doğaldır; ama yeterli değildir. Çok doğru bir 
sav vardır; devalüasyon yapılır yapılmaz ekonomi
nin diğer yönleri ve alanları, M âl'iyenin diğer yön
leri ve alanları devalüasyonla beraber kontrol altıma 
alınmalı, başka tedbirlerle, yeni tedbirlerle o du
yarlı alanlar elde tutulmalı ki, ancak devalüasyon
dan beklenen sonuç hâsıl olsun. 

Maalesef Türkiye'de tarih içinde* defaatlle de
valüasyon yapılmış, bazıları başarılı olmuş, bazı
ları olamamıştır. Hemen anmak isterim, 1970'de 
yapılan devalüasyon bir ölçüde başarılı olmuştur, 
1958'de yapılan devalüasyon başarılı olamamıştır, 
1946'da yapılan devalüasyon başarılı olarnamıışıtır, 
19 78'de yapılan devalüasyon, biraz evvel söyledi 
ğim tedbirler ve biraz sonra söyleyeceğim tedbirler 
de alındığı için, şayet ihracatın 1977 yılına oramla 
bir ölçüde artmış olması irdel'enirse, omun içimde de
valüasyonun da bir hissesi vardır denilebilir. 

Bilindiği gibi, resmi rakamlar bize, 1978 yılın
da ihracatımızın % 30 küsur dolaylarında bir artış 
gösterdiğini ve böyle bir olayın olduğu gösteriyor. 
Şimdi, başka önlemler de aldığımız, devalüasyon 
da yaptığımız için, bu % 30'luk ihracat artışı ora
nı içinde devalüasyonun hissesi vardır denebilir. 
Tekrar ediyorum; yeterlidir demiyorum. 

Meselâ, 2 Mart 1978 yılında Bütçe Kanunu ile 
ihracatta vergi iadesine dair 7/14777 sayılı karar. 
îşte devalüasyonun beklenen sonucunu almaya yö
nelik yan bir tedbir; ihracatta vergi iadesi... Tür
kiye'de tarih boyunca, aşağı yukarı ihracatta vergi! 
iadesi diye bir olay oldu; ama bu vergi iadlelerlinlim 
kendi başlarıma yetmediği anlar, dönemler geli
yor, devalüasyon yapıyorsunuz, vergi iadelerimi 
de ellemek, maniple etmek zorunda fcalııyorsumuz. 
Vergi iadelerimi giderek, devalüasyonla müterafıfc 
olarak artırmak zorunda kalıyorsunuz. İhracatı ar
tırma yolunda aldığınız devalüasyon kararına ek 
olarak, vergi iadesi yöntemimden yararilanıyorsuv 
muz, yararlaınmak zorunda kalıyorsunuz. 

1 Nisan 1978 tarihinde taksitli satışlarım koşul
larını yeniden belirleyen Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası tebliği diye bir hukuk yapıtı, daha doğ
rusu ekonomi hukuku yapıtı; Sayın Erkmen «Bum-
ların, bu önlemlerin hiç birisi buküki mesnede da-
yalı değildir.» dediler ya, biz de işte onu söylü
yoruz, tahsisem o itiraza, o sava cevap vermek 
için söylüyorum, 

Taksitli satış meselesi, Türkiye'nin ekonomisin
de önemli bir yer işgal eder. Taksitli satış, çoğu kez 
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başikia üKkelerde, efconoınisi 'düzgün olan ülkelerde, 
enflasyon hızının düşük olduğu ülkelerde üretimin 
yüksek olduğu ülkelerde, gelirlerin fiyatlarla iyi 
gittiği, atfoaşı gittiği, tJev'em gittiği ülkelerde, gelir -
fiyat spiralinin iyi işlediği ülkelerde taıksitli satış, 
tüketicinin lehine bir ekonomik mekanizmadır diye 
adlandırılabilir, i&imlendMlebilir, hatta büyük eko
nomilerin vazgeçemeyeceği bir yöntem olanak söy
lenir; ama Türkiye gibi, yüksek enflasyon hızına, 
pahalılığa, üretim düşüklüğüne, gelir düşüklüğüne, 
gelir dengesizliğine musap, hasta bir ekonomide 
taksitli satış, tüketiciyi değil, üreticiyi de değil, 
sadece rnerkantil taciri zengin etmenin yolu olarak 
kullanılır^ 

Hepinizin başından geçmiştir. Bir zamanlar; çok 
değil, daha bir sene, bir buçuk sene, iki sene, üç se
ne evvel bu ülkede bir çok dayanıklı tüketim malla
rının satıcılarından, müvezzilerinden, distribütörlerin
den veya onların uzantılarından peşin para ile alamı-
yordunuz. Bir traktör almak istediniz, bir kamyon 
almak istediniz, kamyonet almak istediğiniz zaman 
bayie gittiğinizde, size peşin para ile bir kamyon, 
bir traktör, bir otobüs vermiyordu, vermemek için 
direniyordu. Çünkü, taksitli satışı yeğliyordu. Efen
dim, taksitli satış neden yeğlensin?.. Peşin para ile 
satış varken diye bir sürü mantık sorusu geliyor ada
mın aklına; ama öyle değil. O malı bulunduran adam, 
ki, Türkiye'de bütün mallar denebilir ki, kıt, toplam 
talebin altında bulunan bir toplam arz... Böyle bir 
dünya bu Türkiye. Hemen hemen, bütün zamanlar 
içinde, neredeyse toplam talep, toplam arz dengesiz
liği. Talep-arz dengesizliğinden doğmuş bir ekono
mik bunalım. Bütün uğraşlar bu toplam talep, top
lam arz dengesinden doğan ekonomik bunalımın 
giderilmesine yönelik; ama maalesef çok gayretler 
istemesine ve sarf edilmesine rağmen, bu toplam ta
lep, toplam arz dengesizliğini gidermek nasıl müm
kün olacaktır? Çok uzun bir mesele, çok derin bir 
mesele. 

İşte bu taksitli satışlar da toplam talep, toplam arz 
dengesizliğine tutulmuş ve ekonomik bunalım içinde 
yaşayan bir ülkede değil tüketicinin ve üreticinin sade
ce o malları tevzi edenlerin çok büyük yarar sağladık
ları bir mekanizma haline getirilmiştir. Demin, biraz 
evvel söylediğim dayanıklı tüketim mallarını almaya 
gittiğiniz zaman, sizden peşin para almazlar, ayda 
% 3 ile size taksitle satarlar idi. Ayda % 3, senede 
% 36 yapardı. Hele senesini birden ikiye çıkarırsanız, 
o, 72 mertebesinde bir ziyadeyi, bir rantı göz göre 

göre, Devletin ürettiği olsun, kişisel teşebbüslerin; 
yani özel teşebbüsün ürettikleri olsun, mallarının tak
sitli satışlar yolu ile % 72'ye varan bir ölçekte satı
cıya bir rant; (maliyet+kâr) yoktur; (maliyet + 
kâr = fiyat dengesi) yerine, (maliyet + kâr + rant 
= fiyat süreci) nin tekevvününe neden oluyordu. 

İşte bunları mehmaemken, olabildiğince bu Hükü
met 1978'de 1 Nisanda daha az süreli taksitli satış 
yapabilirsiniz, daha düşük faizli taksitli satış yapa
bilirsiniz gibi bir tedbirle, bu rantın büyük ölçeklere 
varmamasını sağlamak ve malın da tedavülünü sağ
lamak için böyle bir tedbir almıştır. 

Çok muvaffak olundu mu bunda? Biraz evvel 
söyledim, toplam talep toplam arzdan yüksek olduğu 
ölçüde bunlar iyi tedbirlerdir; ama yetmez tabii. 

6 Temmuz 1978'de sanayici, madenci, ve ihracat
çılara yıllık 50 bin dolara kadar öncelikli döviz tah
sisine ilişik Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ ile öyle bir 
yöntem, bir de dövizin % 25'ini ithal gereksinmeleri 
için kullanma olanağı veren yine aynı sayılı karara 
ilişkin bir tebliğ neşredilmiş. 

Bu, doğru bir ekonomik önlem. Sanıyorum, Tür
kiye'de mevcut bunalımın giderilmesine, özellikle dö
viz darboğazının giderilmesine, aslında üretimin ço
ğaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan bir ted
bir. İşte sanayiciye, madenciye 50 bin dolar kadar 
öncelikli döviz vermek, sonra onun getirdiği döviz
lerin '% 25'ini onun ithal ihtiyaçlarına tahsis etmek 
doğru bir önlem. Doğru bir önlem de, doğruyu ko
nuşmak da gerek. «Türkiye'de hangi ekonomik dal
larda öncelikle üretim yapılması gerekir? Reprodük-
siyonu nerede en üst düzeyde tutmak gerekir? Kaza
nılan dövizleri, hangi alanlara öncelikle tahsis etmek 
gerekir ve böylece talep dağılımındaki çarpıklık na
sıl giderilir?» diye bir soru durmalıdır her hükümet 
adamının başında. 

Evet, Türkiye'de (Biraz daha açayım) talep sap
malarını doğrultmak gerekir. Türkiye'de talep çoklu
ğu vardır, arz azlığı vardır, bundan dolayı bunalım 
doğar. Doğrudur; ama bunalımın içinden çıkmak, 
arzı, talebe yükseltmek, her alanda arzı talep sevi
yesine çıkarmak olanak dışıdır Türkiye'de. Bu, Tür
kiye ekonomisinin yapısından kaynaklanan bir hasta
lıktır. Zaman içinde oluşmuştur. Müzminleşmiştir. 
Türkiye ekonomisinin yapısını değiştirici önlemler 
almadığınız sürece, mütemadiyen toplam talep yük
sekliği, toplam arz düşüklüğü sıkıntısı içinde yaşa
yacaksınız... Öyleyse, ekonominin bünyesini yeniden 
kurmadan, ekonomiyi restrüktüre etmeden geçiş dö-
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neminde alacağınız önlem; talep dağılımındaki çar
pıklığı düzeltmeniz lazım. Onun için sanayici dediği
niz zaman, her sanayiciyi değil; madenci dediğiniz 
zaman da, her madenciyi değil; sanayicinin ve ma
dencinin, özellikle sanayicinin belli türlü alanlarda 
üretim yapanlarına en uygun fiyatla döviz vermek 
ve o alanlarda üretim kapasitesini yükseltmek zorun
dasınız. Bundan dolayı, diğer alanlarda üretim yapan 
kapasitelere döviz bulunmaması olanağı vardır. O 
alanlarda döviz kıtlığından dolayı üretim durmasa 
bile, büyük ölçüde düşebilir. Bu mümkündür. Nite
kim, Türkiye'de yaşanan da budur; ama Türkiye'de, 
iktidarlar her alanda üretimi olanca hızıyla eski dü
zeyinde yapabileceğim iddiasıyla siyasi (Bilerek söy
lüyorum) yarışa girdikleri gün, Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu durumda bu iddialarını gerçekleş
tiremezler. Neden? Dış kaynak, iç kaynak, çarpık 
yapı, reprodüksiyon olanaksızlığı, dışsatım olanaksız
lığı... Bu hastalıklar yeter. Toplam talebin, toplam 
arzdan yüksek olmasına ayıracaksınız alanlarınızı. 

Tarımsal üretim yapan bir ülkenin, sanayiinin 
beslenmesi gerekir. Hangi sanayisinin? Tarımsal üre
tim araçları, tarımsal girdilerin üretimi için ön plan
da tedbir alacaksınız. Tarım alanında çalışanların 
gübresini, mesela, bugün olduğu gibi, mazotunu sağ
layacaksınız. Çareniz yoktur. Petrokimya üretimi 
için gereken her türlü imkânı onların önüne serecek
siniz. Dövizinizi tahsis edeceksiniz. Eğer, kaçınılmaz 
bir haldeyse petrol kullanımı sanayide, onun için dö
vizinizi tahsis edeceksiniz. Demir-Çelik üretimi, eko
nomimizin anayöneltici odaklarından biridir, onsuz 
sanayi olmaz; mutlaka ona öncelikle tahsisler yapa
caksınız ve böylece ekonomideki talep sapmalarım 
önleyeceksiniz. Talep sapmaları var ekonomide. 

Siz, zaman içinde ekonominize öyle bir bünye 
vermişsiniz ki, yanıbaşınızda milyonlarca ton kömü
rünüz kendi kendine, alâ alâ yanmış, tutmuşsunuz 
petrole dayalı onunla muharrik fabrikalar kurmuş
sunuz. Onunla ısınma gereksinmenizi gidermeye 
başlamışsınız. Nasıl bir ülkeymişsiniz ki, dediğim 
gibi milyarlarca ton rezervi ve hatta meydanda mev
cudiyeti olan ısınma veya çevirme muharrik kuvvet 
olan varlıklarınızı bu tarafa itmişsiniz , dövizle ithal 
ettiğiniz petrol ve müşiakîarıyla ısınmaya çalışmışsı
nız memlekette?.. Her şeyi bırakıyorum; çok ucuz
du da Ambarlı Santralinin döndürücü, çevirici, çark 
döndürücü kuvvetini işte şeyle yaptınız. Kim yapîı, 
hangi zaman yaptılar?.. Önemi yok. Genel bir 
ekonomik politika irdelemesindeyiz. Haydi onu 

bir dereceye kadar çabuk olsun, devreye girsin; ama 
ısınmanızı da ona bağlamışsınız. 7 - 8 milyon ton 
fuel - oil getirmek zorundasınız ülkeye siz dış para 
bularak. Kömürlerinizde bir yerde duruyor. Talep 
sapması derler buna. Talep sapması, talep çar
pıklığı olan memlekette, dövizi kıt memlekette, dış
satımı düşük memlekette, dışalımı yüksek memle
kette, bünyesi zaman içinde böyle bir ekonomik ya
pıya dönüşmüş memlekette siz her alanda en üst 
düzeyde üretim yapmayı amaçlarsanız, zor çıkarsınız 
bunun altından. 

îşte bu 6 Temmuz 78 sayılı iki karar böylece bir 
selektif üretim artışı sağlamaya, dışsatım artışı sağ
lamaya yönelik bir karar. Bu da bir hukuki mes
nede bağlı ve bir ekonomi politikası tedbiri. 

28 Temmuz 1978'e ait bu yurt dışında çalışanlara 
dövizle otomotiv endüstnsi ürünleri satışı tebliği; 
sonuçta ekonominin sağlıksız, hasta bulunmasından 
dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir tedbir ola
caktır.. Gayet tabiidir ve doğrudur. Yani, bir ta
raftan DÇM'lerin ne Kadar zarar verdiklerini söyle
diğim zaman ne kadar haklıysam, bir ülkede döviz 
sıkıntısı çekildiği zaman otomotiv endüstrisi ürünle
rinin dış ülkelerde çalışan işçilere döviz mukabili 
satmaya girmek aslında sağlıklı, doğru ve güzel, şa
hane bir önlem değil. Çok zor durumdasınız, acil 
ihtiyaçlarınız var, üretim'niz duruyor, ilacınız yok, 
gübreniz yok, petrolünüz yok, kapasiteler % 30'a, 
% 20'ye *düşmüş, dış krvnak bulunmuyor, itibarsız
sınız, itibarınızı evvelce yemişsiniz, siyasi amaçla 
onu tüketmişsiniz, şimdi çok acil ihtiyacınız olan 
dövizi bulmak için böyle bir icat çıkarmışsınız. Eh, 
toplayabildiğiniz ölçüde toplamışsınız; sonradan da 
görmüşsünüz ki, bu ilkede işçiden başka herkes, 
(nereden bulduysa) bulduğu Tahtakale bankasından 
tedarik ettiği ve herkesin tedarik ettiği dövizle üre
tim aracı almış, bırakmışsınız. 

28 Eylül 1978'de zamanında yatırılamayan mun
zam karşılıklara uygulanacak cezai faiz oranını yük
selten Bakanlar Kurulu Kararı. Eh, bu da böyle. 
Bunu yükseltmişsiniz, munzam karşılıkların yatırıl
ması her türlü ekonomik fayda mülahazasıyla her 
halde bir tedbir olarak düşünülmüş. Cezai faizi yük
seltirsen, onu yatırsınlar da iç kaynak eksikliğinden 
yakınan ya da mustarip bir ekonomide mümkün 
mertebe kaynak bulunsun, hiç olmazsa enflasyonu 
güçlendiren para bolluğunun bir miktar bu yoldan 
çekilmesi olanağı vardır düşüncesi hâkim olmuş da 
böyle bir önlem alınmış. Münasip olmuştur, bir 
şeyi vardır. 

— 595 — 



C. Senatosu B : 63 10 . 5 . 1979 O : 1 

12 Eylül 1978'de akaryakıt ve şekere zam yapıl
mış. Doğru. 17 Eylülde Fiyat Saptama Kontrol 
Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin karar 
yapılmış, Kamu Yönetim vt Harcamalarında Hükü
mete Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi 
Veren Kanun yapılmış. Bildiğiniz, o Kanunu burada 
geçirdik hepimiz; kararnameyi de, şimdi elden geldi
ğince kamu yönetiminde bütün israfı önlemeye yöne
lik birtakım tedbirleri bu kanuna dayanılarak alınma
ya başlandığı görülüyor. 

Kabul kredili ithalata yeni düzenlemeler getiren 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı 
Eşgüdüm Tebliği. Evet zaman içinde oluşmuş kabul 
kredili ithalat, nev icat; bunlar tabii, normal zaman
ların işleri değil. Dövizi olmayan, dışsatımı düşük bu
lunan memleketlerde başvurulan; fakat sonra acısı 
çok keskin olan önlemler, daha doğrusu usuller. On
ların acısını azaltmaya çalışan bir önlem. Kabul kre
dili ithalata yeni düzenlemeler vermek. Burada yazı
yor; kabul kredisi ile ithalât nasıl yapılırmış. Resmi 
tarifi var. İşte o kabul kredili ithalatın, Türkiye eko
nomisinde enflasyon vesaire gibi birtakım ekono
mik oluşumlara ne kadar yardım ettiği de belli; ama 
kabul kredili ithalatsız veya mal mukabili ithalatsız 
bir dış ticaret rejimine ne zaman kavuşulacaktır? Bu 
bir meseledir. Bunların hepsi, gidip dayanacaktır ya
pıya, üretim ve dışsatımdaki hamlelere. 

14 Ekim 1978'de Madenlerin Devlet Eliyle İşletil
mesine İlişkin Yasa çıkarılmış. Büyük bir tedbir. He
piniz sanıyorum bununla beraber oldunuz, olduk. 
Çok sonra aklımıza gelen (Bizim değil, bütün Türki
ye'nin demek istiyorum) bir tedbir. Hatırlarım, bura
da bulunduğum sıralarda bunun tam tersini yapmış
tık. Özel sektörün elinde bulunan bazı kömür ma
denlerinin işletilmesinden doğan ürünlerin Devlet 
eliyle satın alınmasına dair kanun geçti bu memleke
tin bu Parlamentosundan. O adamlar, toz toprak, ne 
buldularsa Devlete olsa olsa usulü ile sattılar. Tam 
tersini yapmış bu iktidar. 

Madenlerin Devlet Eliyle İşletilmesine İlişkin Ya
sa ile tam değil, tamamı değil; ama büyük bir mik
tarının Devlet eliyle işletilmesine yönelik bir çaba 
harcanmış. Sanıyorum bu çaba sanıldığı gibi bir sol 
veya buna benzer bir eğilimden çok, memleket ger
çeklerinden kaynaklanan bir çaba ve onun mahsulü 
bir yasa. Çünkü, özel sektör eliyle madenlerin veya 
yeraltı kaynaklarının işletilmesinden Türkiye'de doğ
ması beklenen, özlenen, umutla beklenen sonuç doğ
mamıştır. Nasıl izah ediyorlar anlamıyorum; kim bu
nu nasıl böyle yapmış? Zaman içinde Türkiye'de ma-

İ den ve yeraltı kaynakları nasıl olmuş bugünkü ilkel 
durumda kalmış. Bu kadar zayıf düzeyde, istihsal 
yapan düzeyde kalmış, bu kadar çeşidi az düzeyde 
istihsal yapan durumda kalmış ve bunlardan çıkan 

• ürünler az da olsa, işlenmeden ha babam ihraç edi
len metalar halinde nasıl bu ekonomide bir yığın 
yıl, 50 yıl böyle işletilmiş, böyle götürülmüş; şaşılma
yacak şey değil. Ben bilmiyorum, duygusallık mı? 
Size duygusallık mı geliyor sanıyorsunuz. 

Nasıl oluyor bir memlekette 50 yıldan beri yeraltı 
kaynakları, madenler üzerinde ciddi, o ülkenin kur
tuluşunun bağlı olduğu önemli bir kaynağın yeterince 
üretim alanına geçirilmemesi ve onlardan doğan bü
yük varlıkların ihraç vesaire suretiyle sanayi yapıtı
nı tarsinde temelliliği, temelli bir sanayi yapısının ku
rulmasında ondan yararlanmayarak, gidip de tefeci 
kredilerine muhtaç olunmasını nasıl bağışlarsınız, 
nasıl akla sığdırırsınız? Bunu anlamak mümkün değil
dir. Bu kürsüye gelip, «Türkiye'de maden yoktur» 
filan derseniz, o zaman mesele yoktur; ama ben 
böyle sanmıyorum. Türkiye'de maden olduğu belli. 
Şimdiye kadar baktığımız bütün dışsatım gelirleri
mizde madenlerin yerlerinin ne olduğunu biliyoruz; 
ama üzülmüyor musunuz, lütfen benimle beraber ol
maz mısınız? 

Biz, hâlâ toprakla beraber cevheri gemilere yük
leyerek dışarıya satıyoruz. Bir tek işlemden geçirerek 
satmanın, toprakla beraber satmaktan dört misli 
fazla ekonomik değer taşıdığını herkes biliyor. Eğer 
iki defa isterseniz, ikinci işleme tabi tutarsanız bu 
8'e değil, 16'ya çıktığını herkes biliyor. Üç defa iş
lerseniz 16'dan 32'ye değil, 16 kereden 16'ya çıkıyor, 
bunu herkes biliyor; ama bunu 50 yıldan beri Türki
ye'de yapamıyoruz. Korkunç bir şey bu... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Kaldı ki, sa
hibi ulustur. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Tahtakılıç; 
Anayasada öyle yazıyor. 

Böyle bir ekonomi politikası içinden gelmişiz. 
Şimdi, gelip bana burada arkadaşlarım, karşıt oldu
ğumuz, muarız olduğumuz için siyaseten, «Efendim, 
siz 16 aydan beri, 18 aydan beri iktidardasınız şunu 
yapamadınız...» diyorlar. 

Canım efendim, her zaman söyledim, söyleyece
ğim, ben şunu yapamadım, bunu yapamadım... A, 
efendim, yani sen bunu 30 senede yapamadın, yap-

I madın. Bir yerde diyorlar ben de inanıyorum; «Yap
tırmadılar da.» Buna da evet dedim. Ben geldim, 
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şimdi işte ayağımın tozu ile 1978 Ekiminde bir Ma
den Kanunu çıkardım ve bununla ben biraz evvel 
söylediğim önemli ekonomik güç sayılan yeraltı kay
naklarının Devlet eliyle modern ekonomik usullerle 
ve teknoloji ile biran önce ekonomik öretim devresi
ne girmesine çalışan bir hamlede bulundum. Bunu 
sevmediğinizi söylediniz, işittim ben buradan. Siz 
bunu bir sosyalistlikle, kolektivistlikle falan suçlama
ya kalktınız. «Madenler devletleştirilir miymiş? 

Madenler özel sektörün eline nasıl geçmiş? Asıl 
sorulacak soru bu. Dediği gibi Sayın Tahtakılıç'ın, 
Anayasaya göre bu madenler Devletin. O, acaba na
sıl özel sektörün eline geçmiş diye şaşar kalırım. Siz 
yıllar yılı boraksın İngiliz şirketi elinde olduğunu bil
mez misiniz? Bilirsiniz. 

Şimdi siz madenlerin, önemli ekonomik varlığı
mızın işletilmesi ve onların biraz evvel söylediğim 
gibi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işleme tabi 
tutularak ekonomiye çok önemli katkıda bulunması 
yerine, bağımlı bir ekonomi politiğin içinde, 30 se
nesini bu memleketin heder ©tenissiniz, ben buraya 
geldiğimde kaynak ihtiyacı içinde kıvranırken Ma
den Kanununu çıkarmak ve ancak ondan birtakım 
yararlar sağlamak için zaman içinde uğraşmışsam, 
isen ıbeni tenkit edersen, «Bir şey yapamadın» der
sen; bana değil, kendine yöneltmiş olursun tenkidi, 
30 senede, 40 senede sen madenlere dokunmamışsın, 
ilk günkü gibi bakire duruyorlar, «Ben bunu devlet-
leştireyim de, belki bundan bir yarar sağlarım» de
mişim, sen tenkit ediyorsun. Bu olmaz, bu haklı ol
maz, bence haklı olmaz. 

Evet, çok var; 27 Ekimde gelirlerin yüksel
mesi amacıyla fiyait-gelir düzeylerinin 'tespiti ve bir 
düzeyde, bir yerde yeni denge görünümü sağlamak 
için emekli gösterge tablosunu değiştirmeye kalkmış, 
değiştirmiş Hükümet. 25 Ekimde Devlet Memurları 
Kanununun göstergelerinin değiştirilmesi ve Devlet 
memurlarına aile yardımı yapılmasına ilişkin kararı 
vermiş. O da bir ekonomik önlem olarak verilmiş, 
Biraz evvel söylediğim gibi, bir düzeyde fiyait-gelir 
dengesinin sağlanmasına yönelik olmuş, ihracatçı ve 
pazarlama şirketlerin© yeni olanaklar tanıyan Türk 
Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Ka
rara ilişkin tebliğ ile gerçekten yine ihracalt üzerine ve 
saüreye eğilnmiş, pazarlama şirketlerine imkânlar sağ-" 
lanmış ki, bir miktar dalha inal satmanın yolu bura
dan geçer düşüncesine varılmış. Nihayet, 12 Aralıkta 
Dördüncü Beş Yıllık Planımızı yapmışız ve buraya 
gelmişiz.. 

Dördüncü Beş Yıllık Planım müzakereleri buradla 
sürdlü; ama 'ben bugünkü gibi hatırlıyorum, bu 
Dördüncü Beş Yıllık Planın müzakereleri Plan Ko
misyonunda olsun, burada olsun, üzüntüyle ifade 
edeyim; çok önemli bir belge olmasına ve fevkalâde 
zor şartlar •altında bir ekonomiyi bunahmdaın çıkarma 
aracı olarak uzun çalışma sonucunda bulunmuş bir
takım politikaları, araçları, gereçleri sinesinde topla
yan bir yapıt olmasına rağmen ve memleketin beş 
yılma sâri olmasına rağmen, burada da, Plan Komis
yonunda da ciddi hiçbir eleştiriye tabi olmadı. Sadece 
plan üzerinde hatırda kalan eleştiri olarak, «Devlet
çiliğe çok fazla önem veren solcu CHP'nin planıdır.» 
dendi, buna karşın özel sektöre de önem verilımeıdiğı 
ve özel sektörün ekonomik hayatta güderek bir yerde, 
(Neredeyse, onu söylemeye kaldar dilleri varmadı) 
«Kaldırılmasına yönelik plan» denildi. Oysa, Dördlüin-
oü Beş Yıllik Planın hazırlayıcılarından birisi yüksek 
huzurlarınız da bulunuyor. Onun sırk'adaşi'arı, ondan 
sonra bizim getirdiğimiz insanların hazırladıkları ve 
eğer böyle bir nitelemeye layık bir plansa, demek ki, 
bunlar da bize bağlı olmadıklarını, hatta bizim görüş
lerimize ters görüşleri saıvundükları halde, onlarım 
da böyle bir nitelemeyi, böyle bir eleştiriyi göğüsle
meleri gerekecek. Maksadım onlara aktarmak değil; 
ama o planda sancı çekerek düşünmek gerekiyordu; 
planın eleştirileri ve planın yapılmasına hâkini olan 
fikirlerin irdelenmesinde sancı çekerek... Baışka bir 
deyim bulamadığım için söylüyorum. Çünkü plan 
stratejisinde, Türkiye'de ekonomik bunalımın bu dü
zen içinde, mevcut düzen içinde giderilmesi olanak
ları araştırılmış bulunuyordu ve bu, belki de tariıh içlin
de göze alınması kolay olmayan bir sorumluluk altı
na girmekti. Hele, bu düzen içinde varılan ekonomik 
bunalım noktasına gelinmişken, bu düzenin öz ürü
nü olan bu ekonomik bunalım var iken, bu düzenini 
içinde kalınarak bu ekonomik bunalımın attlatılmasını, 
onun giderilmesini amaçlayan bir plan yapmak, hele 
bir sol; demokratik sol düşünceli bir parti için ağır 
sorumluluğa girmektir. Sancıyla düşünülecek şey bu
dur; ama mazeret olsun diye yahut savunmak itçioı 
söylemiyorum; bir gerçeği vurgulayarak söyleyece
ğim. 

Gerçekten, Türkiye'de uzun yılar uıygulamagelen 
ekonomi politikaları sonucu, ülkenin ekonomik haya
tının düştüğü büyük bunalım 'boyutları, bir beş yılı, 
bir partinin ideolojisine, dünya görüşüne, programına 
ve düzen değiştirme amacına mal olsa dahi, göze 
alınması gereken bir beş yıl olarak Itelakki edli'ML 
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Çünkü bunalım, düzenin kendinden nebeân eden bu
nalım, o denli yüksek boyutlara varmış ki, o buna
lımdan çikmanın bir beş yıl içinde, o düzen içinde 
bulunabilecek olanaklardan yararlanmaktan gayri 
çare kalmadığı fikri hakimdir; hâkim olmuştur. 
«Olabilir miydi?» diye ben de çok düşünmüşümdür 
ve eleştirilerimde söylemişimdir. «Güncel sorunların 
kazandığı nitelikler göz önünde tutularak, güncel 
sorunların çözümlenmesi jviu i§DU plan...!» diye bir 
felsefeye yatılmıştır. Oysa güncel sorunları doğu
ran neden, gerçek neden temel sorunlardır, temel 
sorunlar da ekonominin yapısmdan kaynaklanır, dü
zenden kaynaklanır, bozuk düzenden kaynaklanır. 
Onun üzerine gidememeit durumu hâsıl olmuştur, çı
ğı büyümüştür; üstesinden gelinmeyecek kadar büyü
müştür. Radikal değiştirmeler yapılamayacak kadar 
ağır güncel sorunlarla yürüyen, yaşamaya çalışan, 
ayakta durmaya çalışan bir ekonomik düzen içinde, 
âdeta felaket sebeplerini kurtuluş çaresi yapmak gibi 
bir düşünce. «Bu felâketlere nereden geldik? Bu
radan. Acaba bunları kurtuluş çaresi yapabilir mi
yiz?.. Örneğin; dışsatımı artırabilirmiyiz?.. Örneğin; 
işte bu sanayii bu yapısına rağmen, dışsatıma yönelik 
kullanabilir miyiz?.. Örneğin; döviz darboğazlarına 
rağmen, iç kaynaklarımızı seferber ederek bu sanayii 
ayakta tutabilir miyiz?.. Örneğin; dış kredi bula
bilir miyiz?.. Örneğin; dit- kaynak ihtiyacımızı ya
bancı sermayeden sağlayabiliı miyiz?.» gibi, tamamen 
bu düzenin eseri, mahsulü olan bir bunalımın için
den çıkmak için, yine bu düzenin araçlarından ya
rarlanmak istenmiştir. 

Sayın Erkmen, «Sizin bu programınız, Dördüncü 
Beş Yıllık Plana ve Hükümet Programına bağlı de-
ğil^» diyor. Oysa her tarafından, Gulliver'in cüceler 
memleketinde uykuda iken yakalanıp, saçlarının her 
bir telinden tırnağına kadaı yere bağlandığı gibi, çivi
lendiği gibi, bu ekonomik önlemler, o Plana, o Prog
rama sıkı sıkıya bağlıdır. Yanlış bir sav; bağlı. 

Sonra en sonunda da, (Yıl sonunda) Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Hakkındaki Tebliğ ile dışa 
çıkışların üç yıla çıkarılması tedbiri getirilmiş. Bu da, 
biraz evvel bir münasebetle söylediğim gibi, efektif 
döviz kaybını önleyici bir önlem olarak alınmış ve 
sürdürülegelmektedir. 

Amerikan pazarlarının kapatılması hakkında bir 
uygulama olmuş... Bazen buna benzer önlemleri kü
çümseyerek burada eleştirenleri gördüm. «Şu Ame
rikan pazarlarının kapatılmasından ne hâsıl olmuş?» 
diye araştırdım, Maliyeden sordum; oradan aldığım 

rakam; 50 - 60 milyon dolar tutarında bir döviz 
kaybını önlemiş bulunuyoruz. «50 - 60 milyon do
larlık dövizin önemi yoktur.)» denebilir ve «Bu 
Türkler çok geniş gönüllüdür.» denebilir. Oysa, 50 
ila 60 doların önemi var bu Ülkede. Şimdi içinde 
bulunduğumuz durumu biliyorsunuz, eskisini de 
biliyorsunuz; 50 doların çok önemi var. 

Şimdi Maliye Bakanı gelsin, burada açıklasın lüt
fen; şu üç - dört kalemin dışında, elinde başka alan
larda bekleyen transferlere yapabileceği dolar mikta
rının (Güzel bir gönülle, bir rahat düşünceyle söy
leyeyim.) 500 milyon doları geçtiğini gördüğüm gün, 
Türkiye'nin kurtuluşunun başladığına inanacağım. 
500 milyon dolar hiç bir şey değil. Neden değil?.. 
Bilerek söylüyorum; Türkiye'de 7 milyar dolarlık 
dışalım yapılıyor ve 2,5 milyar dolarlık dışsatım ya
pılıyor. Türkiye'nin diğer gelirlerini, dövizlerini de 
sayarsanız, isterseniz 7 milyarda kal; 7 milyar do
larlık ticaret hacmi olan bir ülkede diyeyim, 500 
milyon dolar bulunsun; ama ben emin değilim. Şun
dan değilim: Var da, Maliye Bakanı veremiyor de
ğil; o ezim içinde bulunduğumuz ekonomik yapı, 
bir kuruşu, bir lirayı, bir dövizi dahi bir gün kasada 
tutmaya müsait değil, hemen acilen oraya o parayı; 
nereden bulunmuşsa, tahsise mecburuz. 50 - 60 mil
yon dolar bu Amerikan pazarlarından bize kalmış da, 
bir mübrem ihtiyacımızı bundan karşılamışsak, ha
kikaten Türkiye'nin boyutlarına göre büyük olmayan; 
fakat içinde bulunduğumuz kritik duruma nazaran 
çok büyük bir iş yapmışız, bana göre. 

Yapabilirlerse; yurt dışında çalışanların, kamu 
görevlilerinin kadrolarının 1/3 azaltılmasına karar 
vermişler. Bundan da, 5 - 6 milyon dolar düşün
müşler. Küçücük dolarları konuşuyorum, ilerde bü
yükleri de gelecek; ama buna muhtaç olduğumuz bir 
dönemi, bir konjoktürü yaşıyoruz. «5 - 6 milyon 
dolar tasarruf edebilir miyim?» diye düşünen bir 
Hükümetin, bir Ülkenin, bir Devletin insanlarıyız 
biz. Başka türlü de olanak sahibi sayılmamıza ben 
hiç bir emare görmüyorum. «Var mı?» diye düşü
nüyorum; 5 - 6 milyon doların tasarruf edileceğini 
öngören bir Hükümet tedbiri yerine, onu küçümse
yerek, önemsiz görerek, 5 - 6 milyon değil, 5 - 6 yüz 
milyon, 5 - 6 milyar dol.ırı getirecek babayiğit... Ben 
böyle bir iddiayla ancak 5 - 6 milyon doların kü-
çümsenmemesine razı oluıum. 

5 - 6 milyon doları hesaplama noktasına getiril
miş bir ülkede yaşıyoruz biz. 30, 35, 40 yıllık tari
himizden doğmuş bir sonuç bu. « 5 - 6 milyon dolar 
acaba tasarruf edebilir miyiz?» diye, az büyükelçi, 
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az kançilarya gönderelim hesabını yapacak noktaya 
getirenlere bunu söylüyorum. 

Madenlerini işletmezsin, satamazsın, ekonomik 
yapı perişan, üretimin düşmüş, dış kredin yok, itibar
sız hale gelmişsin, döviz darboğazı boğazını sıkıyor; 
böyle bir düzen içinde, böyle bir ekonomik yapının 
yapıcısı olan sen gelirsin, 5 - 6 milyon dolara bu 
memleketi müftekir edersin ve bunu alan bir Hükü
meti de küçümsersin... Olmadı bu. Ne mantığı 
var bunun, ne de bir şeyi vı-ı... 

Ben, Ziya Müezzinoğîu Beyefendinin Maliye Ba
kanı olduğu zaman koskocaman Hazine içinde do
larların şöyle bahar dansı edercesine dolaştığını gör
meme rağmen, onun o maliyeciliğinden neşet eden 
elisıkılığından o dolarların hâlâ orada durduğunu 
bilmem, çok kolay; ama ben sanmıyorum ki o bü
yük kasalarda 70 sentten daha fazla para yoktu; öy
leydi çünkü o zaman. 

Yani şunu demek istiyorum ki; bunlar böyle ted
birler, böyle hale getirilmiş bir memlekete böyle ted
birler... Ayıp: 

1978 senesinde iki milyar dolar tutarında dış kre
di olanağı sağlanmış; ama bildiğiniz gıiibi bunların 
hepsini efektif olarak ele geçirmiş değiliz. Bu, önemli 
bir atılım. Aiynı senede, 1,2 milyar dolarlık bir borç 
erteleme olanağı bulmuş Hükümet. Bu konuda uzun 
münakaşa yapmak gerekiyor. Bu, IMF meseleleri gene 
meydana çıkacak tahmin ediyorum. Bunu, burada 
şimdi, şu anda ele almayacağım; bakayım karşı taraf 
ne diyecek, Hükümeti de dinleyeceğim, benîm de 
görüşlerim, düşüncelerim var, ben de biraz şeyler 
okudum, karıştırdım, onun üzerine burada şimdi dış 
kredi bulma, alma ertelemenin önemli bir ekonomlik 
başarı olduğunu vurgulayarak 'bırakıyorum. Sonra ko
nuşalım. 

«Bu IMF ne yaptı?... Siz IMF'ye mi yaklaştınız, 
IMF mi size yaklaştı, IMF'den korkarak IMF'nin 
istediklerini önceden tedbir haline mi getirdiniz, 
IMF mi size bunu zorladı, siz mi IMF'ye bel bağla
yayım dememek için tuttunuz, IMF'nin istediklerini 
'bilmezlikten gelerek yaptınız?»... münakaşasını son
raya bırakıyorum. 

Burada sıkı sıkıya Hükümeti de dinlemek istiyo
rum; onlar da söylesinler bakalım. Bu IMF hay
siyet meselesi oldu; onur meselesi Ülkenin onuru
nu geldik, ancemaitin elbirliğiyle bağladık bu İMF 
meselesine. Gerçekten bu IMF ve onun bize söyle
dikleri, bizim niyet mektubumuz, onların şartları, 
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bizim aldığımız önlemler, daha evvelkiler, şimdiki* 
ler ve daha sonrakiler... Bunları bir görelim; ama 
küçücük bu genel görüşmemin içinde, şlinıdi ben ön 
alarak bu münakaşaya girmek işitemiyorum; taıhısiiısıen 
girmek işitemiyorum. En güçlü savlarıyia gelsinler 
işitiyorum, Hükümeti de dinlemek istiyorum; o zaman 
görelim. Çünkü, biraz evvel söylediğim gibi, memle
ketin onuru başladı bahis konusu olmaya. «Sıiz IMF' 
nin isteklerini, onların valicesi olmadığınızı göstermek 
için, Önlem Paketi diye getirdiniz de yaptınız.» diyen 
sav; IMF'nin istedikleri, niyet mektubu ve biz böyle 
isek, öyle yapmışsak veya yapmamışsafc, hakikat, 
gerçek neyse; daha evvel ne yapılmış; ondan evvelki 
niyet mektupları, IMF ilişkileri, dünyadaki IMF 'iliş
kileri, bunu bir görelim ve onur meselesi olmaktan 
çıkaralım. Gerçek, açı gerçekse acı gerçek, iyi gerçekse; 
iyi gerçek biz başarırsak biz başarırız, sıizseniz siz; mey
dana çıksın, yeter bu IMF onuru. Özel bir onur mıu 
oldu bu?.. Her gün geliyorlar, gidiyorlar, oturuyorlar, 
kalkıyorlar, konuşuyorlar; ne çıkıyor, ne çıkmıyor... 
Büyük laflar etmeye hevesli değilim; Guadalouıpe'Iier, 
zirveler, Kiep'ler, görüşmeler, gelmıeler, SohmdiCh'ler, 
öncelik, 100 milyon dolar, AET... Hep bunları sonra 
^konuşalım; çünkü daha hiçbir şey oturmadı. 

Biraz önce söylediğim, «Bu aldığınız önlemler 
fayda getirdimi?» diye sorarsanız söyleyeyim: Mesela 
bu faiz oranlarının artırılması 1978'de; bana Maliye 
Bakanlığından bildirdiklerine göre, vadeli tasarruf 
mevduatı artışım (Yanlış değilse) % 161dan % 40'a 
çıkarmış. Böyle. Demek faydası ölmüş, bir miktar 
para toplanmış bankalarda; o paralarla iç kaynak İh
tiyacı, ekonominin ve işletmelerin ihtiyacını karşiia-
mış olabilir, Devletin ihtiyacı karşılanmış aialbiir. 
Hoş, o paraların büyük bir kısmı özel seikıtörde top
lanmıştır. planda özel sektör bankalarında toplaman 
paraların, kamu sektöründe kaynak olarak kullanıl-
malarmv öngören politikalar vardı; ne yaptı Sayın 
Hükümetimiz, onu görmek isterim?.. Plan da aşağı 
yukarı altı ayı da geçti; mesela, özel bankalarda top
lanan iç tasarruflardan ne kadarını, planda yazıHı 
olduğu tirece, kamın k̂ su'miinıin harcamıalarına doğru 
yöneltme olanağı bulunabildi?. Bulunamadrysa niye 
bulunamadı; öğrenmek isterim, 

Güçlerin, ekonomik güce sahip olan bu sınıfın 
güçlerinin neye kadir olduğunu bilmek bizim de hak
kımızdır. Bunu, dostluk - düşmanlık açısından söyle
miyorum; bu önemli bir meseledir. Mademki vadeli 
tasarruf hacmi artmış, bu bankaların nevilerini öğre
nelim; ondan, ne kadar çok muhtaç olduğumuz Devi 
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kıt yatırımları, ya da Devlet işletmelerinin kayniaik ihti
yacını oraya yönlendirdbiüırnaşiz, bilemiyorum. 

Şöyle denecekse söyleyeyim: »Biriken vadeli mev
duat hesaplarından Devlet olarak biz, planda öngö
rüldüğü gibi, bazı mekanizmalarla Devlet sektörü
nün ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar bulamadık; 
ama biz de gittik Devlet kuruluşu olarak bir ticaret 
bankasından yüzde birkaç faizli kredi aldık.» O, bir 
şey değil; onun önemi yok. Onun da önemi var; 
ama o Plana uymuyor o zaman. Filhakika o da alı
nacak; ama Planda başka bir mekanizma vardı, hatır
lıyorum. 

Para arzı, Merkez Bankası kredileri ve emisyon 
hacmi 1978'de azaltılmıştır; görece olarak öyledir. 
Şurada bir cümle söylememe izin verin; para arzı, 
emisyon hacmi, krediler, özellikle Merkez Bankası 
kredileri bu ülkenin yıllar yılı maniple ettiği, istifade 
için uğraşıp, çok az istifade gördüğü ve fakat çoğu 
defa ekonominin tahribi için kullandığı araçlar. Pa
ra arzı, emisyon hacmi, Merkez Bankası kredileri 
çok maniple edilen, çok ele alınan, sık sık başvurulup 
bunlarla ekonomiyi yönlendirmeye gidilen araçlar 
bunlar. Şu üçü... Sayın Baykara'nın da kim bilir 
bu konuda ne kadar uzun uzun düşünceleri vardır; 
vaktiyle başında bulunan Sayın Bakanın, diğerleri
nin... 

Para arzı, krediler, emisyon hacmi ve bunlar 
önemil... Ne yapıldı bu Türkiye'de?... Total olarak 
görürsek; bunlarla çok uğraşıldı, bunlardan çok fay
da görülmedi, ekonominin bunalımlara düşmesi ne
denlerinden biri olarak da karşımızda duruyorlar. 

1978'de bizim Hükümetimizin bu konuda geçmiş 
zamanlara göre daha iyi durumda olduğunu ben de 
kabul ediyorum elden geldiğince; fakat şimdi hepimi
zin bildiği gerçekler, 1972'lerde, 1973'lerde, 1974'lerde 
altı yedi milyar Türk lirasıyla Türkiye'nin hemen he
men tüm tarımsal ürünlerinin Devlet eliyle yeteri 
kadar, Devlete gereği kadar alınması olanağı var 
idi bu ülkede. Altı - yedi, çok nadirattan sekiz mil
yar Türk lirasıyla Türkiye'de, tarımsal ürünlerin des
tekleme alımları ile yöneltildiği memlekette, şimdi bu 
sene 70 milyar Türk lirasına ihtiyaç var. 70 miyarı
nız olmadığı zaman, siz, bugün çayın, pamuğun, tü
tünün, buğdayın, ayçiçığinin daha 15'e mütecaviz 
tarım ürünü alıyoruz. Bunları alıp, bir yere depo 
edip, kâh şehirlerimizin besin ihtiyaçlarını, kâh eko
nomimizin dışsatım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kullanmak zorundasınız v c 70 milyar Türk lirasına 
ihtiyacınız var ve bu 70 milyar Türk lirası bütçede 
değil, 
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İşte, sizin gezinip dolaşıp, ekonomiyi yönlendir
mek için sık sık başvurduğunuz araçlardan birine, 
kredilere gideceksiniz Merkez Bankası kredilerine gi
deceksiniz ve daha ona ilişkin... Tabii bu da yetme
yecek, o zaman para arzında bir genişlemeye doğru 
gideceksiniz, o da belki yetmezdi; emisyon... Bunların 
üçü böyle. 

Efendim, çıplak olarak düşündüğünüz zaman; 
«Aman efendim, ne var? Para arzını mal arzı ile 
eşit tutarsınız. Emisyonu, para arzının değil de li
kidite ihtiyacının çok sıkılık zamanlarında bir par
çacık ellersiniz. Kredileri enflasyon yaratmayacak 
ve fakat kaynak ihtiyacını ucuza sağlayacak bir 
ekonomik ortamda kullanırsınız mesele biter.» diye
ceksiniz şimdi siz. M esefe yok; ama var mı sizin 
elinizde böyle bir olanak, bu düzende böyle bir 
olanak var mı?... Var mı Türkiye'de bö yle bir ola
nak?... Sağlıklı para arzı, sağlıklı emisyon, sağlıklı 
kredi düzeni olmaz, mümkün değil bu düzende. 70 
milyar yalnız destekleme alımlarına. Ya o sübvansi
yonlarınız?.. Gübreyi subvansiyone edeceksiniz, şe
keri subvansiyone edeceksiniz, daha bümem kaç mad
deyi subvansiyone edeceksiniz ve koskoca 45 milyon 
insanın yaşadığı, 776 bin kilometre karelik ülkede bir 
yıl çalışarak kazanılan ekonomik varlıklardan Devle
te 400 milyarcık vereceksiniz. Şu düzeninize bakın; 
70 milyar lira tarımsal ürünü destekleme kaynağına 
ihtiyacınız var. Sübvansiyonlarınızın aşağı yukarı 7 
milyarını şekere, 4 milyardan fazlasını gübreye, (AP 
sıralarından gülüşmeler) biliyorum da... Hayır belki... 
15 milyarı... Var burada; fakat bakmayın. Verecek
siniz vereceksiniz, toplayacaksınız. Ne olacak bu? 
Küçük söyleyeyim 100 milyar yapacak, 100 milyar 
da KİT'lere 200 milyar. 200 milyar hava parası bul
mak zorundasınız. Affedersiniz, tabirimi mazur gö
rün boş para bulmak; boştan kastım, işlevi olmayan 
paraya ihtiyaç var; ama siz... 400 milyar liralık bir 
Devlet Bütçesi yapacaksunz, bunun içinden 125 mil
yarını memurlara vereceksiniz. Tabii o transfer har
camaları içinde o 200 milyar söylediğim, şüphesiz 
onu hepiniz biliyordunuz. 

Böyle bir ekonimik düzen içindesiniz, böyle bir 
ülkedesiniz siz; düzeniniz bu sizin ve getirdiğiniz za
man buraya bir vergi kanunu dediler ki, hem de 
hakikaten bundan daha insani amaçlı vergi kanunu 
olamaz diyeceğim, şundan dolayı; İçinde 50 milyar
cık almayı amaçlayan maddeler... 5u milyarcık, 45 
milyon insandan bir senelik çalışmalarından, hem de 
büyük üretim alanlarından alacağınız 50 milyar lira-
cık parayı ihtiva eden kanun... Bu kanunun içinden 
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35 milyar lirasını çalışanların, işçilerin ve memur
ların, dar gelirlilerin diyelim, asgari geçim indirim
lerini yükseltmeye ya da asgari ücret tutarındaki ge
lirlerinden vergi almamaya yönelik olacak bir kanun. 
Böyle bir vergi kanunu getireceksiniz; bu Parlamen
toda değil, bu Türkiye'de bu vergi kanunu üzerinde 
konuşulmadık laf bırakamayacak. Vay efendim, bu 
kanunun kaç bin defa komünist olduğu, kollektivist 
olduğu, özel sektörü yıktığı, yaktığı, mahvettiği, eko
nomiyi kökünden sarsacağı iddiaları durmadan din
lenmeden söylemdi, bumun üzeıkııe yapılmadık spekü
lasyon kalmadı veya nıe yapıldı yapıldı, nja edildi edil
medi, tamam, biz de dahiliz, güçler bu kanunu 1978 
sfâniesiınlin Nisan ayınldan 1979 semeslimin Mayıs aıyir 
raı şu günlünle kadar köşıasdnldie küflemdMi. Nıe yap-
tjülaır yaptılar başa çıttılar. Cürete balkınız; bir vergi 
kanunu gaüriyiorsunjuız, o kanunum içlinıdle kamu kaiy-
malklarıma, şuına buma alktaracağıınız bir talkım, çebrii ta
sarruf umKuniarı da bulummayacak, yalnız çlışaiEİrın 
şu enjflasıyom ortamımda hayatlarıma biraz daha ilm|kâm 
(sağlayıcı, asgarî ücret ölçüşümde vergi aknalmialk, as
gari geçlim inldinilmıinli ylülk'sıedittoe amacına yömeilk ola
cak alacağımız bu vergiler, bünıu dahi çıkartmayacak 
kadar güçlü mihraklarım, sınıflarım, katmanlarım hâ
kim olduğu bıir ülke bu ülke. 

(Bana söyiemıeyûn, «Hodri mieydan, gücüme güilven» 
demeyin hama; biraz evvel söyledim ben, söyleyece
ğim kadarımı söyledim. Hangi düzem içinlde yaşuyoruz 
beyefendiler?.. 50 mfilyar aiamaiyorsuınıuız. 35 mıiiyarımı 
(işçiye verecekfsiinliz. Böyle bir vergi Ikanumumıu süze 
çılkartimııyorlar bıu rrıjamıljejkiejtjte. «Çalkarım efendim..» 
Bu, düpedüz Karaigliimrülk kavgası olur; Haittice ha-. 
mımla Faıtam hamımın. Çılkarın efendim. Yok efendimi. 
Öyle., öyle değüldlir kanon çıkarmak. Ya bu Hükümet, 
iböyle 50 mlMyar Tüırlk İrası kazanmayı amaçlayan 
/bir vıengi kamumu (k(i, alacağı 35 mliliyarı da işçliiye dlöm-
dlürimefc isiteyıem bir vergi kanunu) yenime 30pı milyar, 
4QQ mıilyar lira vergi almayı gözeten ve aldığı za-
ımian anoalk bu dkoraotmiiik bunalıtmldan kurtulmasının 
mümlküm olduğumu amlaltam ve hemen de hapimliizlin 
açfaıfcjdem tasdlilk etıtiğilmiz gülbi daha 400ı miyar, ra-
ihat 500, rmilyar Mra vergi ahınatbülecelk bu raemlietoeıtlCeT 
Ibu dülzfâm yüzümdlem bu vangünlim alınmamasından bu
gün KJİÎT̂ etıiin duırulmıuımum bu faaiaver manzarayı, 
(yapıyı sürdürdlülldertaıli tasdik dtaniyor muşumuz içi
nizden?.. Atamaz mı mıeimllelkıetıten 500ı milyar lira 
daha vergi?. Alınırsa bu KİT'ler kuıUulıur mıu?.. Hiz-
rnıöElıetr büyür mü?.. Yaitırımlar arftar mı?. Üretim ar-
ıtiar mı ve emflasıyomum en büyük panzehiri olan üre-
ıtiiim arıtışı sağlanır mı kaımiu kaytnalkjlanıyla?, 
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Oyecdkslimaz; kü, yata; kaimu kaymalkflarıfyla mı yah 
ıpılıir ürettim?. Hayır efenldim, 30 - 40 sienedien heri bek)-
liyoruz, özel sakltör yapsım diye bekiyoruız. Ne yap-
ıMk?,. Küçümsıemliyorum; ama ıbugümlkü ekiomotmalk 
(bumalıfmım baş nedenli olaınalk mjütemaidiıyeın vturgulaya 
vurtgulaıya söylediğim yapı mıeytdama geldi. O yapı> 
dam kuırtulmalk zorundayız. Restriilklsiiyom (Resıtniction) 
dediğimiz şey buldur, işte. Anoalk, alırsanız, yaparsa'-
mız siz yaparsınız;; yamli devlet yaparsa resitrikitiine 
(Resttrictöre) edersimiz bu dkonomliiyıi, yenliden bünyesi-
mi değişik hala getirtir ve bugüm içimde bulluniduğumuz 
Ibunıahıma bir daha düşmeyecek saniiter (sanıiltaıire) ted-
ibürler alabifa&iniiz. Başka türlü olmuyor, 40 senedir 
bekledik oflmıuıyor. O dâdliğiniz, hepimizin bildiği, öz-
lediğimliz gözledliğiniiz ekıomomiilk yapıya sahip olamı-
yonsumuiz. Özel sekltörlüm aleyfbJarhğı, lehtarhğı, ne ya-
parsanaz oinMyıor, 

IBir şartt var; bu devletçilik dlemelk dep , başjkla ça-
ne ydk. Tarih geitiıtmliş, ekıomumli poltikası bumu ge-
ıfdktiirliıyor. Bu ülkede kaymaklarım, özel kesiim elimdekd 
Ikaymalklanım, bu nlermlieketim ihltiyacı olan ek|omolm(iJk! 

alanılara yaitnrıim yapmjadığı gerçeğiyle karşı karşıyaisı-
mız ve bu bümyıe yüzümden bümalıma düşimlüışslünlüiz;. 
Bünyeyi değî türmetnliz lâzım. Bir yolu var, zorunlu bir 
(yolu var: Cebri tasarruf bulacaksınız;, kaymak bula-i 
caklsımız ve elkonjömtilk bümyeyı değiştliırecek'sinliz, sama-ı 
yi yapıısımı değiştiırecek, atılımlar yapacaksınız;. Başjka 
iyodu yok burnum. Bumun kotrnüıniilstlilkıle alakası varsa, 
avöt; ama değfil. Hiç aüakası ydk. Sftziden ekıomomi 
poültıilkaısı değişlilkiğıi değlil, yatırıma çarpılklhğım önle
mek için düşüm berafberlliği istaytoruız, 

İşte bizim partinin zübde hikâyesi, işte bizim 
partinin amacı, işte bizim ekonomi politikamız. De
ğiştirilmesi gereken ekonomik bünyenin değiştiril
mesi için başka araç yok... Olmuyor. Yalvarıyorsu
nuz, yakarıyorsunuz, teşvik ediyorsunuz, arkasında 
duruyorsunuz, önünde duruyorsunuz, bütün kaynak
ları aktarıyorsunuz, Devleti somurtuyorsunuz, çiftçi
yi işçiyi, toplanıyor; fakat dilediğiniz yere gitmiyor. 
Dört defa beş yıllık plan yapıyorsunuz, hedeflerini 
saptıyorsunuz, ekonomik bünyeyi değiştirmek için 
koca koca yazılar yazıyorsunuz, amaçlar, araçlar 
saptıyorsunuz; ama olmuyor. Gene ekonomik bün
yeniz o çarpıklığına giderek daha büyük bir süratle 
gidiyor ve koşuyor ve sizi bir yerde gözü kapalı bir 
batağın içine bırakıyor. Böyle oluyor. Niçin bir ver
gi kanunu üzerinde bu fırtına koparıldığı zaman, ni
çin biz hepimiz vatanseveriz ya milliyetçiyiz ya... Ni
ye hepimiz bu kürsülerden veya gazetelerden veya 
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başka yerlerden bunları söylemedik? Niye teslim et
miyoruz bu gerçekleri? Şu gerçeği, özellikle tarihsel 
gerçeği, önemli, tipik, kişilikli tarihsel gerçek bu. Bu 
ülkenin durumu bu, ihtiyacı da bu. Bunu bile verme
diniz. İnsani amaçlı; bıraktık ekonomik amaçlı ol
mayı, bıraktık yeniden yatırımı, reprodüksiyonu, 
kaynak ihtiyacını sağlamayı bıraktık. Şu işçilere bi
raz daha hayat imkânı sağlayalım. Yani, asgari üc
retten vergi almayalım, yani asgari geçim indirimini 
yükseltelim diye bir kanun getirdik. Dünyanın sözü
nü dünyanın eleştirisini yığdınız bu kanun üzerine. 
,13 aydır köşede duruyor, küflenmiş. Öyle oldu. 

Zam yaptınız. Evet... Vergi verme, kaynaklarımı 
al, biraz evvel söylediğim alanlara saç. Ekonomik 
bünyen müsait değil, üretim düşük. Dışsatım yapma, 
üretimi artırma; işsizlik dağlar gibi büyüsün. Evet... 
Ne istiyorsun benden? Git. Tamam... Buraya getir
dim en sonunda. Kim, ne için, ne yapacağını söyle
yerek gelmek istiyor, göreyim; görmek istiyorum 
neyle ne yapacağını. Bilimsel, tartışmalı, ölçerek, 
mihenge vurarak, kamuoyu önünde, Türkiye önün
de, dünya önünde tartışarak yapalım. 

Vergi kanunlarının üzerinde koparılan fırtınanın 
aslı iktidar meselesi filan değil. Bu ülkede herkes bi
liyor ve herkes inanıyor ki, dünyada çok az ülkede 
olanlar oluyor. Nedir bu, düşünebiliyor musunuz? 
Günlük haytınızın içinde ekonomiyle ilişkiyi her faa
liyetinizde kimsenin hafsalasının almadığı, hiç bir ki
tapta yazmadığı, tarihte benzeri görülmemiş olaylar 
oluyor. Oldurularak oluyor. Öyle oluyor ki, o güçlü 
sınıflar bu hâkimiyetlerini bırakmamak için o karta
lın avını yakaladığı zaman gagasını kalbine sokup 
burnunun deliklerine kadar fosur fosur kaynayan o 
ihtilaç içinde. Öyle tutmak istiyorlar bu memleketi. 
Olur şey değil. Ne biçim fiyat düzeni, ne biçim üre
tim?.. Olacak şey değil. Bunlar belli. Bunların sınıf
sal tabanı vardır, sınıfsal kökeni vardır. Bunların si
yasi anlamı vardır. Bunların siyasi anlamı, sınıfsal 
tabanı vardır ve bu hareketlerin anlamı, bilimi ve 
bilinci vardır. Bunlar kendiliğinden oluşmuş değil
dir. Bunlar, belli sınıfların belli sınıflar üzerinde kur
dukları egemenliğin sürmesi için Âdem Baha'dan 
beri gelen ve giderek modernleşen düzen kurallarıdır. 
Bundan sıyrılmanız lazım. Bizim ideolojimizin ta
rihsel kökeni de buradadır. Biraz evvel içeriğini söy
ledim, tarihsel kökeni budur. Evet budur. Ne vardır 
bunda? Sizden tabii her hangi bir tasdik beklemiyo
rum; ama gerçeği söylemeye çalışıyorum. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Yoruldun, 
yeter artık, bağla. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Tabii, doğru söylüyorsun Âdemoğlu. 
Aslında hiç konuşmamak lazım, bağlamak mühim, 
ne konuşacaksın? 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Konuştu
nuz bile. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır, ne konuşacaksınız? Kim, neye 
yardım edecek? Kim ne söyleyecek?.. Doğru, yok 
çünkü. Mesleğimiz, meşrebimiz bu değil, meşgalemiz 
bu değil ki bizim. Biz burada biraz evvel oldu hani, 
bir arkadaşımız çıktı, «1 Mayıs, şallar, bilmem neler, 
pankartlar filan» dedi. Öbürü çıktı. Bu, bizim işimiz 
bu. 

Kuşkusuz enflasyon, en büyük güçlü etken ola
rak bunalımı sürdürmeye devam ediyor. Enflasyon 
hızı düşmüyor, artıyor. Sınıfsal mücadelenin sonu
cunda meydana gelmiş bu bozuk düzen içinde bu, 
onların büyük bir gelir kaynağı. Enflasyonsuz kal
kınmayı istemediler. Enflasyonu, kalkınmanın force 
forte'si olarak gördüler, bizden önceki iktidarlar. 
«Enflasyonlu kalkınma» deyip, tutturdular, bunu bil-
diler. Ben bu kürsülerden, Başbakanlarının enflasyo
nu kalkınmada önemli bir itici güç olduğu savını 
dinledim. Bu sav politik değildi, bu sav ekonomikti, 
ekonomi - politik bir savdı. 

Onun plancıları, onun bürokratları ve teknokrat
ları bunu yeğlediler; ama işte o enflasyon böyle 
memleketlerde, böyle az gelişmiş memleketlerde, 
böyle dışa bağımlı memleketlerde, böyle dış kaynak 
ihtiyacı çok ziyade olan memleketlerde, böyle çarpık 
ekonomik yapıya sahip memleketlerde gelir, bir yer
de adamı boğacak hale getirir. Enflasyon, pahalılık, 
fiyatların artış hızı; bunu bizden istiyorsunuz. Tabii, 
tekrar ediyorum, bunu bizden istemek sizin hakkınız. 
Neden? Maalesef Türkiye'de bir yanlış sanı ve kanı 
var. 

Sanki ekonomiyi bu ülkede devletler idare eder
miş gibi. Bence devletler kendilerini, hükümetler daha 
doğrusu, biraz evvelki sözümü de tashih ederim. Hü
kümetler idare edermiş gibi. Vaktiyle ederdi, bu ka
dar büyük ekonomik varlıklara sahip olmuş bir 
memleket, çarpık da olsa «Ekonominin yönetimi 
hükümetin elindedir» savı çok geçerli değildir. Ne
den geçerli değildir? Çünkü 1946'larda başlayan, 
bundan evvelki zamanlarda söylediğim gibi süreç 
içinde değil hükümetler artık kendilerinin elinden, 
bırakıp, çıkarıp ekonominin yönetimini, güdümünü, 
müdahalesini, o büyük burjuvaya vermeye karar 
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verdikten sonra zaten, «Hükümetlerin önemi vardır» 
demenin de anlamı yoktur, mantıksal da değildir. 
Çünkü onlar elden geldiğince kendilerine yardım 
edilmesini ister. Bir kere daha söylemiştim, «Türkiye' 
de burjuva yok» demiştim. Devletten yararlanan ve 
çok çabuk verdiğini almaya, yüksek kâr varlığıyla 
çalışmaya, bağlılığı katiyen kaybetmemeye özen gös
teren sektör adamları var. Burjuva yok. Burjuva baş
ka bir şey, o bir sınıf. O tarih içinde, Avrupa'nın, 
Batı'nın kalkınmasını yapmış ve devletten selam bile 
istemez. Devletin gölgesini görmek istemez. Sadece 
her gelen hükümete, «Aman gölge etme, başka ihsan 
istemem» diyen bir sınıftır o. 

Bizde yine, herkes, özellikle bu girişimciler, mü
temadiyen obur çocuklar gibi devlete yapışmaya, her 
gün ondan bir şey koparmaya yönelik hareket eder
ler. işte bunlardan dolayıdır ki, hükümetlerin eko
nomiyi idare ettikleri savı geçersizdir. 

Biraz evvel söylediğim araçları gereçleri elde 
edecek olan Halk Partisi tekrar ekonominin yöneti
minde, hiç değilse hâkim tepelerinde Devletin yön
lendirici gücünü kazanmak için çırpınıyor. Bunu ya
pacağız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü gibi, 
o burjuva olmayan, binaenaleyh o burjuva resaneti-
ne, ahlakına, yaratıcılığına sahip olmayan, Devletten 
başka yararlandığı, yararlanabileceği bir varlığı ol
mayan o sınıfla değil; ama onunla beraber, onun 
yanında, onu yönlendirerek, onun üstünde, ona yine 
de çok imkânlar sağlayarak ekonomiyi rayına oturt
maya çalışacağız, gayet normal. 

1979'da, 1978'de biraz evvel söylediğim tedbirler 
paketlerinin yanında, oturup bu işi biraz daha derli 
toplu hale getirmek için şimdi bu Genel Görüşme
nin konusunu teşkil eden «Ekonomiyi Güçlendirme 
Paketi» adı altında bir önlemler paketi getirdik. Altı 
amacı olan, politikası olan ve sonra araçları olan 
bir anlayış getirdik. 

Bunu tezyif değil, ama istihfaf eder şekilde ko
nuştular. Hemen söyleyeyim, bunun istihfaf edilecek 
yanı nereden çıkıyor anlamıyorum. Şu amaçlara ba
kınız. 

«Olağanüstü boyutlaraT ulaşan döviz darboğazım 
daha alt düzeylere indirme...» Böyle bir amaç. Bu 
amaç değil mi? Amaç. Çünkü, o kadar zorunlu bir 
ihtiyaç ki, hani yaşamak için hava almak gibi bir 
şey. Bu amaç oluyor artık. Türkiye ekonomisinin 
amacı... Düşünebiliyor musunuz; döviz darboğazını 
atlama amacına muhtaç olmuş bir ekonomi. Amaç 
bu. Aman bu darboğazdan çıkalım, amacımız budur 
demek zorundasınız. 

(«Enflasyon artış hızını düşürme...» Öyle. 
«Kapasite kullanım oramnı ve giderek üretimi 

artırma...» Yanlış mı? Kapasite düşmüş, yüzde 30' 
lara, yüzde 20'lere düşmüş; bazı yerlerde daha aşağı
ya, 

«Yurt içi tasarrufları artırarak tüketim hacmini 
daraltma...» Yanlış mı? Yurt içi tasarruflar düşme
miş mi? Kaynak sıkıntısı çekmiyor musunuz? Çeki
yoruz. Bunu düzeltelim demiş. Biraz evvel söyledik; 
faiz hadlerini artıralım demişiz, şöyle teşvik edelim 
demişiz. Mecbursunuz, amaç edinmeye mecbursu
nuz. Gelmişler başınıza yığmışlar bunu. Felaketin se
bepleri. Kurtuluş çaresini siz yapacaksınız. Yok çare
niz. 

«Başlamış yatırımları yeniden gözden geçirerek, 
ekonomik darboğazı açıcı nitelikteki yatırımlara ön
celik tanımak...» İyi. Zorunlu. Hayır efendim bıra
kınız, bir Milli Selâmet Partili olsaydı gelecekti: siz 
eğer Gerkonsan, merkonsanları yapmazsamz olmaz 
diyecekti bana. Onu bile almışız; baktım Dördüncü 
Beş Yıllık Planımız da var. Şimdi programlarımızda 
var, onlara da veriyoruz. 

Ne Gerkonsan'ın, yani çok güzel şeyler; ama 
nerdesiniz siz efendim? Siz büyük, fevkalâde büyük 
atılımlar yapmak isteyen yahut daha doğrusu ona 
ihtiyaç gösteren bu ülkede sizin kaynaklarınızı ya
ratıcı ekonomik politikalarınız, önlemleriniz yok ki. 
Yani şunu demek istiyorum. Mevcut sanayinizi ik
mal için edna derecede dövize muhtaçsınız, edna 
derecede iç kaynağa muhtaçsınız. Ya siz, bu durum
dayken, bu bunalım ortamındayken, çok büyük, bü
yükten de büyük, hayal edilmeyecek birtakım yatı
rımlar yapacağız gibi politikalar izlememeyi yeriyor
sunuz. Mümkün değil, olmuyor, kaynak yok. Onlar 
lüzumlu; fakat kaynak yok. 

Onun için ne yapmış bizim Hükümetimiz? «Baş
lamış yatırımları yeniden gözden geçirerek, ekono
mik darboğazı açıcı nitelikte yatırımlara öncelik ta
nımak...» yok çaresi. Talep sapmasından bahsetmiş
tim. Nasıl o ne kadar önemli ise, bu ülkede üretimi 
bir ölçüde daha çoğaltmak, elden geldiğince diş̂  sa
tımdan uzak tutmak ve ihtiyaçları bu üretim meka
nizması içinde temin etmek için, başlamış yatırımla
rı ve dorboğazdan çıkarıcı yatırımları öncelikle ele 
almak ve onlara gerek kaynak aktarmada gerek diğer 
hususlarda yardımcı olmak. Bu normal bir şey, bu
nun istihfaf edilen yerini anlayamıyorum. 

«Dinamik bir istikrar ortamı yaratılarak gelir 
dağılımını bozmayacak, işsizliğe yol açmayacak bi-
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çimde düzenlenmesi ve uygulanması» olmasın mı 
yani? îşsizlik kalkmasın mı? Olması lazım, bu işsizlik 
önemli bir şey. Siz dikkat etmişsinizdir, hepiniz fev
kalâde letrey adamlarsınız. Avrupa'yı, Amerika'yı 
bilirsiniz. Avrupa ekonomi politiğinde, yani kapita
list ekonomi politiğinde çanlar çeşitli tonlarda çalar. 
Onlardan bir tanesi ve en acısı ve en uyandırıcısı, 
en telaş verdiricisi işsizlik çanlarıdır. Bunlar başladı 
mı önemli bir korku doğar insanların yüreklerinde, 
çünkü kapitalist ekonomi politiği işsizliğe tahammül 
göstermeyecek kadar önemli bir denge üzerinde otu
rur. Kapitalist ekonomi politiğinde işsizlik bir mik
tar işsizlik sağlık alametidir, çünkü işçi ücretlerinin 
fazla artması amnda onları devreye sokmak suretiy
le ücretleri belli seviyede tutmanın ekonomik meka
nizmasıdır o, ama o iş büyüdü mü işçi ücretlerini 
sağlam mevzilerde tutma yerine başka türlü boyutlar 
kazandı mı o olur. 

Bakınız ne oldu? Ortak Pazara gittik, Katma Pro
tokolle bize yüklenen yükümlülüklerin ekonominin 
müsait olmaması ve bunalım içinde bulunmamız do
layısıyla yükümlülüklerin bir müddet ertelenmesi ta
lebinde bulunduk. Adamlar derhal mukabele bilmisil 
(Retorsion) yaptılar. «Biz de sizden bazı yükümlülük
lerimizin ertelenmesini istiyoruz» dediler. Ne dedi
ler? «Serbest dolaşım hakkinizin ertelenmesini istiyo
ruz» dediler. «Memleketimizdeki işçilerimizin ser
best dolaşım haklarını sağlayacağı hükümleri ihtiva 
eden Katma Protokolün 36 ncı maddesinin ertelen
mesini istiyoruz» dediler. «Neden?» dediğimiz za
man; «İşsizlik oranımız artıyor» dediler. Biraz evvel 
söyledim, kapitalist ekonomi politiğinin en hassas 
yanlarından biri işsizlik. İşte bu bir misal olarak en 
son gün dün yaşadık bunu. 

Bu amaçlara ulaşmışız. Bu amaçları saptamışız 
altı amaç diye. Bunu istihfaf ile karşılıyorlar, anlaşı
lacak şey değil. Bunların aslında ismi amaç, bunlar 
aslında sarmış ülkeyi ve bu Hükümeti. Bir zırh gibi, 
bir çember gibi sarmış. Bunun için, bunu almışız. 

Kurallar ne? Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarını uygun biçimde bu amaçları gerçekleştir
mek istiyoruz. Bu yanlış bir kural mı? Bunun nesi 
var? Mesela, «Ekonominin kendi dinamiklerinden 
yararlanmak ön planda tutulacak.» Ben bu tedbirin 
kaçınılmazlığını anlıyorum, ama bizim ekonomimiz
de bu bahsedilen kuraldaki kendi dinamiklerinden 
yararlanma konsepti, doğru bir konsept mi? Şüpheli
yim?, çünkü bu ekonominin dinamikleri sağlıklı di
namikler değil çoğu kez. Böyle bir ekonomi yapıp 
içinde sağlıklı dinamik vardır demek zordur. Kabul 
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ediyorum bunu. Bu dinamiklerin büyük bir kısmı, 
normal ve sağlıklı bir kural olmayan dinamiklerdir, 
ama inşallah biz sağlıklısını bulur ve yaparız. Neyse 
bunlarla sizin çok uzun zamanınızı almayayım. 

Şimdi önemli ölçüde yeriyor bizi önerge sahip
leri. «Bu altı amaç, altı kural araçların Dördüncü 
Plan Statüsünün temel şeyleridir» tamam. Dördün
cü Beş Yıllık Planın temel Stratejileri içindeyse iyi 
ya... Demek ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan da bu pa
ketler de isabetle saptamış demektir, ama biraz ev
vel söylediğim gibi şüphem olan yerleri var. Var ta
bii. Bu ekonominin iç dinamikleri, bunlar sağlıklı 
dinamikler mi diye daima bir soru, eski deyimle bu 
konu bir cai sualdir bence, Olabilirse, yapabilirsek 
çok iyi olur. 

«Enflasyon» diyor sayın konuşmacı, «Gelişmekte 
olan ülkelerin çabuk tutulduğu bir hastalıktır.» De
ğil çabuk tutulduğu, tutturulduğu bir hastalıktır. Dış 
ve iç güçler enflasyonu bu ülkelerde isterler, çok ba
şarılı bir şekilde de tezgâhlarlar ve yürütürler, bu 
görülmüş bir şeydir. Bakın bakalım bütün bizim gibi 
ülkelerde nasıldır enflasyon hızları hiç düşüğü var 
mıdır? Onlar çok iyi bilirler, bu sağlıksız ekonomi
den sağlıklı ekonomiye geçmemenin yolu enflasyon
dan geçer. Eğer bu ekonomide de ayaklar üzerinde 
tutturmak istemiyorsan bu ülkelerde enflasyon ya
ratmalısın. Güzel bir tedbirdir, geçemez, kıvranıp 
durursun bu fasit dairede. Fiyat artırırsın ücret artar, 
ücret artırırsın fiyat artar, talep artırırsın arz artar, 
ve döner dolaşırsın gerçek bir ekonomik, yani kalkın
maya, yani bir sanayileşmeye gitmemenin en güzel 
engeli, manası budur. Enflasyon. Bunu yaparlar. 
Farkında olursun, olmazsın. Çabuk tutulduğu hasta
lık falan değildir, tuttururlar adamı. 

Bakıyorum İsrail böyle bir hastalığa tutulmuyor. 
Bizden çok sonra 1948'de başladı. Japonya'yı da tut-
turabilirlerdi bu hastalıklara, tutturmadılar, tuttur
mazlar. Çünkü, onlar lazım da ondan. Öyledir, öy
le, göreceksiniz öyle olduğunu, görüyorsunuz ya, 
söylenmesi bizde şeydir biraz yasakçadır. Bunun ça
resi yoktur. 

Diyor ki sayın konuşmacı; altı amaç, dokuz araç, 
kimi uzun, kimi orta, kimi kısa vadeli önlemler. E 
tabii, elbette. Bu memleketin ekonomisinin içinde 
bulunduğu bunalımın alınacak önlemlerin hangisinin 
uzun, hangisinin orta, hangisinin kısa vadeli oluşunu 
saptamaya bile mecali yok, yığın yığın duruyorlar, 
güncel olarak duruyorlar, aycal olarak duruyorlar, 
senecel olarak duruyorlar, devresel olarak duruyor
lar; hepsi de böyle güncel, aycal, devresel olarak 
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gelmiş gelmiş yığılmış, onların geliş sürecindeki za
manlama neyse, bunun giderilmesindeki zamanlama 
da öyle olacak bu terse giderken. Bunun uzun vadeli, 
kısa vadeli, orta vadeli ayırmadın diye, tasnife tabi 
tutmadın diye eleştirirsin, ama eleştirin temeli yok
tur, onun için öyle olmuştur. Öyle geldikleri için 
böyle giderler bunlar ve o amaçlar, kurallar ve araç
lar da öyle olur. 

Enflasyon diyor primli döviz tarafından körük
lenir sayın konuşmacı. Ya, ya, hayır primli döviz 
enflasyonu körüklemez, bilakis primli döviz pahalı
lığı azaltır, mal fiyatlarını düşürür böyle bir iddia 
mı var? Ama, ne biraz evvel konuşmacının dediği 
gibi primli döviz enflasyonu tek başına artırır, ne de 
biraz evvel benim söylediğim gibi bu primli döviz 
enflasyonu düşürür. Bu primli döviz, şimdi burada 
bildiğinizi tekrar etmeyeyim, bu da bizim içinde bu
lunduğumuz ekonomik bunalımın zoruyla başvurdu
ğumuz bir denetim. 

Aslında bilmiyorum Maliye Bakanlığı ne düşün
dü, Hükümet ne düşündü, o kadar derinine vakıf 
değilim, bizim ülkemizde çoktan beri bu tek kur sis
teminden çıkılması gereksinmesini yaşadık. Öyle gö
züküyor bizim memleketimiz artık bundan böyle bu 
yapıdaki bir ekonomi ile tek kur sistemi ile dış tica
retini, dış alımlarını iyi yönetemez. Çünkü, her alana 
istediği kadar döviz bulacak bir memleket değil bu. 
Madem öyledir, her alanın ekonomideki değerine 
göre, ihtiyaç değerine göre dövizinin de kuru değişik 
olmalıdır. Bunun için de katlı kurlar, primli kurlar, 
başka türlü birtakım kurlar, konvertibl olmak gibi 
bir çok usuller var; şimdilik bizim Hükümetimiz 
primli kur sistemini tutmuş, işçi dövizleri ile bir de 
turist dövizlerine, bir ayı % 40, bir ayı da '% 30 
olmak üzere biraz prim vererek onları almaya çalış
mış. Galiba gazetelerden okuduğuma göre bundan 
biraz da döviz elde etmiş, pahalı elde etmiş, ama o 
pahalı elde ettiği dövizi gidip de bizim ithalatımı
zın enflasyonu ithal edeeek kanalı olarak kullanmaz
sa ve gider mesela ilaca, gübreye veya benzine, pet
role verirse hiç bir sakıncası yoktur. 

47 liradan bir doları alırsınız, götürürsünüz o 
dolarla benzin alırsınız, kimsenin itirazı olmaz. 47 
lira ile dolar alırsınız; ama götürürsünüz onu, bil
mem ne pabucunun ökçesine vurulacak bilmem ne 
astarına verirsiniz; bu olmaz, o ekonomik olmaz. 47 
liraya dövizi alınız; talep saptırılmasına maruz kal
mış, hasta talep çizelgesi, göstergesi içinde seyreden 
bu ekonomik tablonun, bu hastalık seyrinin değişti
rilmesinin yolu çeşitli kurlarla döviz alıp vermeye 
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bağlıdır. Çok muhtaç olduğunuz alanlara döviz bul
mak için 47 lira da verin, 57 lira da verin, kimse 
sizi ayıplamaz; ama 37 liraya, 47 liraya, 57 liraya 
aldığınız dövizi, gider çok muhtaç olduğunuz, ekono
minizin candamarlarını tıkayan yerler yerine, tefercen 
faaliyette bulunan ekonomik dallarına verirseniz, o 
zaman sizin boyunuzu ekonomik olarak cessederler; 
sorarlar size bunu. 

Böyle yapılmasından dolayı 250 milyon doların 
geldiği haberini aldım, belki daha fazla; çok iyi. 
Şimdi bekliyorum, vaatleri de var; bir döviz bütçesi 
yapacaklar; bütçe gibi tıpkı, dövizlerimizin ne kadar 
geldiğini hesap edecekler, nereden geldiğini kuruş 
kuruş bilecekler, nereye gideceğini kuruş kuruş hesap 
edecekler. Oldu, kabulüm. Birbirine karıştırmaya
caklar; o zaman bu çok güzel bir primli kur olacak, 
hem iyi olacak. 

Böyle yapacaklarına eminim, yapmaları lazım. 
Öbür türlü yaparlarsa işlemez; ha bu yetmez, katlı 
kur sistemi ister... Tamam, rasyonellerini bulun, lüt
fen ayırın, hangi alanlara öncelikle tahsis yapacak
sınız bana bildirin. (Benden kasdım, bütün Türkiye' 
ye bildirin) iyi seçin bu alanları ve onlara kaç para
ya, nereden buldunuzsa öncelikle o dövizleri tahsis 
edin ve böylece siz bu ekonomideki döviz darboğa
zını bir yerde aşın. 

Söylenecek çok şey var; ama anlaşılan Maliye 
Bakanının vaktini almamak için, ona bir saatlik bir 
süre vermek için sözlerimi burada kesiyorum. Tekrar 
gerektiğinde de huzurunuzda bulunmak üzere teşek
kür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Baykara, Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grubu adına buyurun efen
dim. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım; 

Celsenin kapanmasına 50 dakikalık zaman var
dır. Benim konuşmam bir saatten fazla sürecektir. 
Şu anda da salonda arkadaşlarımızın kâfi miktarda 
mevcut olmadığını görüyoruz. Zatıâlinizin takdir hak
kıdır, izin verirseniz gelecek celsede konuşacağım.; 
Konuşmamı bölmeyeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim şimdi konuşacağınız ka
dar konuşun, kalan kısmını önümüzdeki... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Çoğunlu
ğumuz yok Sayın Başkan. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
îzin verirseniz efendim bölmeyim konuşmamı. 

BAŞKAN — Çoğunluğu usulüne göre talep eder
seniz, olur efendim. 
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m. — YOKLAMA 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zeyyat Baykara, 
Hilmi Fırat, Kemal Cantürk, Sadi Irmak ve Fahri 
Çöker ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu
lar.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde salon
da müzakere nisabı bulunmadığı anlaşıldığından, 
15 . 5 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 

>Vtt« 

— 606 — 







Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay

rettin Erkmen ve arkadaşlarının, Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı üzerinde bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergeleri. (8/13) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (1.0/71) 

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

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu-j 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10ı/79) 

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 
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18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir I 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/87) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Corum (iyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'm. Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 •. 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nm. Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (1C/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 s 10 t. 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Ca/.ıanlcp eski l;ye>ı 
Salih Tanyeri'nin. Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve j 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç- ) 
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si.. (10/26, 52) ! 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandın j 
lamadığına dair, 4 , 1 0 . 1978 tarihli te/.kercsi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuza! ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

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

32. - Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde .sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1()7S tarihli 
11/keresi. (10/44) 

3 ' . ( umhuııye! Senatosu kı/unım liyesi Hilmi 
Nalhanîoğlu'nun, I iee'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

3 1, —- Cumhuriyet Senatosu l: r/urum Üyesi Hil
mi Nalbarıtoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 



Araştırması İsteyen Önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi NalbantoğlıTnun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andîaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi, (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
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Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

45. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

46. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . Tl . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 .3 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 



47. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 . 3 . 1979) 

49. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lik Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri üner 'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

50. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıl: Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

51. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

52. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dileikçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

53. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 

I Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
I Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis-
I yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 

Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674*e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

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

22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet-
I velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
I Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
I 140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka-
I rarm Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
I Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
I sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
I ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 

4 291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

I 55. — Eski Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
j Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet-
I velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
I Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
I Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
| Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis-



yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sav ılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları üe Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ye 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

58. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihlî 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

59. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) tlham'i Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta-
lılk Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

60. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci' maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

61. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

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

63. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) ismail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku-
mlda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senafto-
su T 4^336) tS. Sayısı : TTTart ncrek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

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



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

65. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakı
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabara ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayjsı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 2 1 . 3 . 1979) 

66. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu*nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
2 2 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındınr'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 .2 .1978 ve 20 .2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 , 3 . 1979) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 .5 .1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6. 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 2 0 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

68. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se-

atosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

6 — 

69. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
51, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

70. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğilim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge-
nei Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776"ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

71. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

X 1. — 2 6 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 



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

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

3. — Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı
lanması, ve Nakli Hakkında Kanun Teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler Komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 2/658; C. Senato
su : 2/149) (S. Sayısı : 917) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 13.7.1979) 

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

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




