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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Güngör Çaikmakçı, Emlak VergM Kânununda de
ğişiklikler yapan 2587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci 
nnaddesimn hemen yürürlüğe görmesiyle Emlak Ver
gisi eski beyan değerleririin kamulaştırma bedeli ta
vanımı meydana getirmesine a'it uygulamanın düzeMl-
ımesi; 

Mehmet Aydar, Doğu bölgesinde yem sıkıntısı 
çekmekte olan vatandaşlara Hükümetin acil yardım 
yapması, çayır Ve meralar yapısının süratle ıslahı; 

IS. Feridun Güray, köy mulhtarlıklarınca yapılan 
riJkâih alkillerinin Yargıltayca geçersiz sayılması; 

Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 
r617 sayılı TopraJk ve Tarım Reformu ödfiedbir-

ler Kanununa Geçidi Madde Eklenmesi Hakkındaki 

Kanun Tasarısı, Geçici Komisyon Başkianliığının, Ta
sarıyı yeniden görüşmek ve bazı baskı, dizgi haltaiaırını 
düzeltme talebi üzerine Kbmlisıyona geri verildi. 

Mıustafia YüceTün haftalığı nedeniyle 16 Mart 1982 
itarihinden itibaren bir ay müddette izinli sayılimasına 
dair Başkanlık teskeresi kabul edildi. 

5 Nisan 1982 Pazartesi günü saat 14.00^6 toplan-
malk üzere Birleşime saalt 14.40'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanıvelkilli 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üyö 

Kamer GENÇ 
Kâltip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler' 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Abdurraihlman Yıl

maz ve 32 arkada'şımm, Birinci Devre MildCveklilli Ha
san Hayrulah Bey'in (Haisan Hayrulîah Ergin) Eşi 
ve Kızlarına Vatanî Hizmet Teıitlîbinlden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Teklifi. (2/30) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.4.1982) (Esas Konisyon : Bütçe - Plan 
Komisyonuna : 2.4.1982) 

2. — Danışma Mecl'M Üyes'i Ahlmet Samfeunlu1 ve 
32 arkadaşının, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatan
daşlarının, Yurt Dışımda Çalışma Sürelerinin, Sosyal 
Güvenlik Balkımından Değerlendirilmesi Hakkımdaki 

Kanuna Bir Ek Madde Eklerimesine Dair Kanun Tek
lifi. (2/31) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1982) (Sağ
lık ve Sosyal îşler Komüsyonu (EsaS) ve Malî İşler 
Korrtisyonu : 2.4.1982) 

Rapor 

3. — Temel Eğîtüm ve Ortaöğrenimde Parasız Ya
tılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanu
nu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim komisyon
ları raıpOrîarı. (1/139) (Raporun Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.4.1982) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1982) 
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BtRÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başikanvekfli Feraıi ISLİMYELt 
KÂTtP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
76 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
'(Yoklama yapıldı.) 

IBAŞKİAN — Çoğurduğuınuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. - - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Osman Yavuz'un, teorim sektöründe fiyat po
litikası konusunda gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — Sayın Osman Yavuz'un bir gündem 
dışı konuşma talebi Var; dkultuyorüim. 

Yüksek Başkanlığa 
«Tanım .sektöründe fflyat politikası» konusunda 5 

Nisan 1982 tarihinde Genel Kurulda gündem dışı bir 
konuşma yapmak istiyorum. 

<Müsaadeleriniizd saygı ile arz ederim. 
Osman YAVUZ 

'BAŞKAN — Tarılm veya Ticaret Bakanlığından 
bir temsilci var mı burada?... Yok. 

Sizler hangi bakanlığı ttömısil ediyor sunuz?... 

TARIM BAKANLIĞI PARLAMENTO MÜŞA
VİRİ MUHARREM ÖZMEN — Tarım Bakanlığı 
Parlamento rriüşaiVirİyİim; alma yetkili değilim. 

BAŞKAN — Siz efendim' ... 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI YETKİLİSİ ORHAN 

OĞUZ — Çalışma Bakanlığından görevliyiz efendim. 

İBAŞKAN — Peki, buyurun. 
Sayın Yavuz, buyurun efendim, 
OSMAN YAVUZ — Yüce Meclisin Sayın Baş

kanı ve sayın üyeleri; 
Tanım sektörümüzün lokomotifi olan tarımsal fi

yat politikamızın durumunu bu kısa süre içinde dile ge
tirmek ve ilgilileri uyarmak amacı ile huzurunuzu işgali 
etmiş bulunmaktayım. 

Tarımsal üretimin tabiat şartlarına bağımlılığı, 
üfünllerin miteliği, bu sektörde çalışanlann genellikle 
düşük gelir sağlaması, özellikle az gelişmiş ülkelerde 
nüfusun çoğunluğunu Mihdam etmesi ve tüketicinin 

korunması g!ibi sebeplerle tarıma yapılan devlet mü
dahaleleri her zaman önemini korumaktadır. 

Devletin tarıma müdahalesi, tanım yapısının de
ğişmesine yönelik sitrükttür politikası, fiyat politikası, 
vergi muafliyejbi, gümrük korunması ve girdilerde süb
vansiyon sağlama politikası şeklimde olmaktadır. Bu 
üç müdahaleden biri olan tanımsal fiyat politikasının 
sosyal ekonomik amaçlan şöylece özetlenebilir : 

Tanımsal gelir seviyesini yükseltimek, sektörler ara
sı gelir dağılımını dengelemek, tarımsal bünye ısla
hında ve üretim planlamasında araç olarak kullanmak, 
piyasada fiyat ve mal istikrarım sağlamak, en azından 
ülke ihtiyacına yetecek, ihracaatı artıracak ve öde
meler dengesini düzelecek bir ürelümi gerçeMeştirme-
ye yardımcı olmak. 

IBu amaçları gerçeHeştirmede devlet tarımsal ürün 
fiyatlarına üç ayrı müdahale sistemi uygulamakta
dır. Devletin tek alıcı olması durumunda çay, şeker 
pancarı gibi ürünlerin fiyatlarını devlet tespit etmekte 
ve ürününün, tamamım satın almakladır. Garanti ti-
yat sisteminde hububat, tiftik, fındık, tütün, pamuk 
Ve ayçiçeği gibi ürünler için devlet önceden belirli bir 
fiyat tespit ve ilan ederek, kendine getirilen bütün 
ürünü alım şartları çerçevesinde bu fiyaıtltan satın 
almayı garanti ve taahhüt eder. Üçüncü sistemde ise; 
devlet görevlendirdiği kurumlarla piyasaya girer ve 
ürünleri diğer alıcılarla birlikte satın alır. Bu sistemde 
devletin bütün ürünü alma mecburiyeti olmadığı gibi, 
üreticinin de satma mecburiyeti yoktur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tarım sektöründe ekonomik, sosyal ve teknik fak

törler dikkate alınmadan uygulanan fiyat politikası, 
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tarıta ekonomisini, üretim desenlini, Verimlini ve tü
ketici eğilimini etkilemekle tüccar ve aracı kazancıları
nı artırarak, pazar dengesini bozmaktadır. Beklenen 
yararın sağlanması için bu politikanın etkili ve yasal 
yetkilerle donatılmış, bünyesinde üretici, tüketici ve 
pazarlayıcı temsilcilerini de bulunduran tek bir orga
nizasyon tarafından yürütülmesinde büyük faydalar 
vardır. Sorumluluğu yüklenecek böyle bir teşkilat ih
tiyaç haline gelmiştir.. 

Tarımsal üretimin artırılması, millî bir po'lMka-
dır. Bu politikayı gerçekleştirmek için anahedef çiftçi
mizin yatırım gücünü yükseltmek, yoğun girdi kulla
nımını teşVik etmek ve ileri teknolojiyi uygulamak ol
malıdır. Maalesef slon beş yıl gözönüne alındığında 
çiftçimizin durumu hiç de iç açıcı olmadığı gibi, ay
rıca acı da olsa dile getirmek mecburiyetindeyim ki, 
son yıllarda tarımsal üretimimizde gerileme isltidadı 
görülmektedir, 

Değerli üyeler; 
1977 yılı ile 1981 yılı arasında seyretmiş olan bazı 

fiyaJt göstergelerini Yüce Meclise arz etmek istiyorum, 
Devlet tarafından sübvanse edilen tek girdi olan kim
yevî gübre fiyatlarında son beş yıllık dönem içinde on 
kat artış olmuş ve bu yüzden gübre kullanımı son iki 
yılda düşüş gösltermişltir. Üretimin vazgeçilmez unsu
ru olan gübrenin sık silk fiyat ayarlamalarına tabi ol
masının sayısız sakıncaları vardır. 1977 yılına naza
ran motorin fiyatları on kat artmış, çiltçimiz motorini 
varil yerine teneke ile almak zorunda kalmıştır. 

Traktör fiyatı ortalama lıl kat artmıştır. 1977 yı
lında 50 ton buğdaya bir traktör ahnabüirken, bugün 
80 ton buğdaya bir traktör alınabilmektedir. Buğday 
fiyatı bu dönem içinde yedi kat artmış ise de, buigün 
çiftçimiz bir kilogram buğday karşılığında, bir kilogramı 
kimyevî gübreyi alabilmeye, i'kli kilogram buğdayına 
•karşılık bir litre motorin alabilmeye razı olmuştur. 

Son yıl içimde ilan edilen fiyatlar yeter miktarda 
buğday alımını sağlayamadığından, sonra ek prim 
verilmiştir. Buğday ithaline ödenen fazla para, iyi bir 
esnök taban fiyatı uygulanmış olsaydı çiftçimizin ce
bine girebilirdi. 

Bir yıl önce 170 milyon dolarlık söker ithal eden 
ülkemiz, yeterli talban fiyat ilan edilmesiyle, yeniden 
şeker ihraç eder duruma gelmiştir. Ancak, bu yıl ilan 
edilen beş liralık fiyat düşük olduğundan, bunun es
nek talban fiyata dönüştürülmesi ve pancar ekiminin 
başladığı şu günlerde çiftçimiz© duyurulması gerek
mektedir. 

ıBu fiyatla çiftçlitmliz 25 kilogram pancar satarak bir 
tmeltre bataa, 10 kilogram pancar satarak bir litre mo

torin, 300 ton pancar satarak bir traktör alabilecek
tir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Aynı tablo anaürünler olan tütün, pamuk, ayçiçe

ği, et ve sütte de mevcuttur. Genellikle ilan edilen ta
ban fiyatları toptan eşya fiyatları endeksine göre he
saplanan, seviyesinin altında kalmış, çiftçimizin hayat 
diiandardında, alım ve üretim gücünde bir iyileşme gö
rülmemiştir. 

Tanımsal üretimin hızlandırılması için gerekli ted-
ibirlerin alınmasında hepimize büyük görevler düş
mektedir. Millî beslenmemizde, ihracatımızda, sanayie 
hammadde sağlamada, istihdamda, kaynak transferin
de millî ekonofcnıimizde hamle yapmak işitiyorsak, tarı
ma dört elle sanılma zamanı çoktan gelmiştir. 

Tarımsal fiyat politikası uygulamasında şu husus
ların ıgöziönüne alınmasının yarar sağlayacağı düşün
cesindeyim : Fiyatların iki seviyeli ilan edildiğÜ, esnek 
taban fiyat politikasına hemen geçilmelidir. Bir avans 
karakterinde olan ve önceden ilan edilen 'işarî fiyat ile 
sonradan oluşan fîyalt arasındaki fark gecikmeksizin 
üreticiye ödenmelidir, 

«Taban fiyatlar bir yıllık dönem için geçerli ol
sun» düşüncesi ve görüşlü yanlıştır. Bu husus elaslti-
kiyaJi azaltmakta ve haltta çiftçiyi yanıltmaktadır. Ta
rımsal girdilerde uzun vadeli ve istikrarlı bir fiyat po
litikası izlenmelidir., 

«Talban fiyatlarının tespitinde bir miktar tolerans 
dahi enflasyonu körükler» düşüncesiyle hatalıdır. 
Destekleme alımlarında kullanıilan kaynağın niteliği 
finansman yükünün artmasına neden olmakta, bu iş
leyiş tarzı az da olsa enflasyona yol açmaktadır. Bu 
nedenle, desteklemenin finansmanı reel kaynaklara 
dayandırılmalıdır. 

Tarım sektöründe fert başına düşen millî; hâsıla, 
zaten Türkiye ortalamasının % 25'i seviyesindedir. Bu 
büyük kitlenin kendi ihtiyaçlarını karşılamadan öte
ye, piyasada para bolluğu yaratması mümkün değü-
dir. 

Ürünlerimlizin iç ve dış pazarlamasında etkili ola
cak üretici birilikleri, pazarlama borttarıyla yeterli pa
zarlama tesis ve organlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu 
konuda yapdan yatırımlar oldukça düşük seviyededir. 
Sürümü, değerlendirme imkânı olmayan bir ürünü uzun 
vadede istikrarlı bir şekilde üretmek ve ürdtlimini ar
tırmak mümkün değildir. Bugün çiftçimiz bu desteği 
'istemektedir. Çünkü o, Ulu Önder Atatürk'e ve Mîl
letine lâyık olmak inancı ve azmindedir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yavuz. 
2. — Muhsin Zekai Bayer'in, Almanya'daki işçi

lerimiz konusunda gündem dışı konuşması, 
'BAIŞKİAN — Sayın Zekai IBayer'in bir gündem 

dışı 'görüşme talebi vaır, okutuyorum', 
Danışma ıMeclisi 'Başkanlığına 

5 Nisan 19812 Pazartesi günü, «Almanya'daki iş
çilerimiz» kbnusurida gündem dışı bir görüşme yap
mak isteğindeyim. 

Gereğini müsaadelerinize saygıyla arz ederim. 
Muhsin Zekai Bayer 

BAIŞKİAIN — IBuyuirun Sayın Bayer. 

iMÖHStN ZEKAlI BAYİER — Sayın 'Başkan, sa
yın üyeler;; 

Geçen hafta 'Almanya'da meslekî bir toplantıya 
iştirak ettim. Bu toplantı münasebetiyle İMünchen, 
Frankfurt, Hamburg şehirlerinde Hükümetimizin 
her seviyedeki yetkilileri, Vatandaşlarımız ve işçileri-
mizılje görüilşme fırsatını buldum. Ayrıca, Almanya* 
daki kalış rnlüidldetim içinde Türk ve yabancı basın 
ile yakından illgileridim. Bu arada, Türkiye hakkında 
çıkan 'bütün kupürleri ve gazelleri topladım. 

Bu girişten sonra, etüdümün çok kısa olduğunu 
ve görüşlerini ve önerilerimin derinleştirilmesi ve eleş
tirilmesi lazım geldiği hususunu açıklamayı da bir 
görev sayıyorum. 

11960 yılından itibaren Almanya'ya işçi gönder
mişiz. Bugünkü Almanya'da resmî Türk işçisinin 
miktarı bir milyona ya'ldaşmakitadır. Buna 200 bin 
civarında bir kaçak işçiyi de ilave edersek, işçileri
mizin aileleriyle birlikte iki milyonu bulan bir Türk 
vatandaşının Almanyalda yaşadığını gözöriünde tut
mak lazımdır. 

(Bu vatandaşlarımız işçi oDarak bizzaH Alman Hü
kümeti Ve 'ora'dafci şirketlerin ağır işlerini yapmak 
üzere gitmişlerdi. Daha sonra onlara «Misafir işçi» 
deniyordu, bugün ise «(Yabancı işçi» ismini alnu'şlar-
dır. Almanya'nın kentlerinde belirli bölgelerîde yerle
şen Türkler ve özellikle işsiz Türk gençleri simidi Al
manlar taralından problem olarak gör'ülmtekltedir. 
Alman Vatandaşları gibi vergi veren, sosyal sigortaya 
tabi, vatandaşlık görevlerini lülen yapan Ve yerine 
getiren bu işçi vatandaşkrımııza haksız muameleler 
yapılmaktadır. Açık ve seçik iki yoldan birisine itil
mektedirler: iBiri Almanlaş'tınlmak, diğeri ise Ülkete-
trine ^dönmektir. 

Almanların en önemli iç sorunlarından birisi ol
maya başlayan ve öriümüzdeki yılar içinde de önemi
ni daha da arttıracağı kesin 'olarak belli olan yabancı 

işçiler problemi en başita Türkleri ilgilendirıdiği gibi 
Yunanlı, Yugoslav, İspanyol, İtalyan ve hatta Afri
kalı göçmen işçileri .de ilgileridirmektedir. İşte, önem
li husus burada başlamaktadır. Zira Türkler, diğer 
yabancı işçiler gibi Aknanlaşmamakta ve azınlık mül-
lîyet hüviyetinde genellikle yaşamaktadırlar. «Bunum 
•sebebi de din konusundaki ayrıcalıktır. Ayrıca bu 
yaşantı düzeniride Almanlar, Türkleri Ateistlerdir. 
'Mahalli isimleriyle «Türk gettoları» bu suretle 'teşek
kül etmiştir.' Bu ise açıkça Türk bölgelerinin kurul-
masıldır. Büyük kentlerde ise bunun ıreaksiyonu ola
rak Türklere ev kiralanmamaiktadır. Bu tür gettoların 
oluşması fse, Almanların temel politikalarından biri
si olan, Türkleri, Alman topluluğu içinde ©ritme ve 
intibak ettirme çabalarını tamamen ortadan kaldır
maktadır. IBu 'durum ise, 1,'5 milyon Türk vatandaşı 
için yeni bir kader tespitine onları itmektedir. 

Alman İçişleri 'Bakanı IMister Baum ikinci ve 
üçündü kuşaktan Türklere «Ya Atman vatandaşı ol
mak veya yurduna dönmekten başka çare yoktur» 
•diye resmî beyanda bulunmuştur. Şimdi her gün Al
man televizyonunda, basınında bu konu konuşul
makta, kendi iç politikalarında partiller arası müna
kaşa mevzuu olamakta'dır. 

/Burada Ortak Pazar konusu yeniden ortaya çık
maktadır. Ortak Pazara 'üye olanlar için 5 yıl İçinde 
bir milyon işçinin katmasına müsaade etmektedirler; 
fakat Ortak Pazara üye olmayan Türkiye için bu im
kân yarati'imamakitadır. Bunun yerine «Paralı dö
nüş» 'diye yeni bir formül bulunmuştur. Bu, günün 
konusudur. 'Paralı dönüş sistemi geliştirilmektedir. 
Devletin, sosyal sigortaların Ve işverenlerin 7 bin illâ 
10 bin mark gibi çok cüzi bir tazminatla Türk va
tandaşların döndürülmesi konuları görüşütaekitedir. 

Bizim bakımımuzldan paralı dönüşün iki önemli 
tarafı vardır, ©irisi, Almanya'daki işçilerimizin işgü
cünün Türkiye'de aynı şekilde devamı, bunun yanın
da, Türk ekonomisi bakımından, gelecek bu Türk 
işçilerinin 'getirecekleri yabancı paralarla yabancı ya
tırım ıgi'bi değerlendirilmesi konusudur. 

Bu konuda bir noktayı »daha açıklamayı faydalı 
görüyorum. Almanya, kalifiye işçilerimizin gitmesini 
istememektedir, işveren !de bunu istemem/ektedir. Bu 
bakımdan, <dönüşü planlanan işçi, Vasıfsız işçidir. 
Tahminen 200 bin civarındadır. Para ile dönüşlü teş-< 
vik edenlerin genellikle düşündükleri noktalar, eya
letlerin tazyikidir. 

Birinci önenimr, bu konuya Hükümetimizin, hü-
k'ümetlerarası diyalogla daha yakından ilgilenmesi 
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gerekliliği hüsusdur. İkinci Önemli husus ise, işçi ço
cuklarının eğitimi konusudur. Resmî istatistiklere 'gö
re halen Almanıya,;da sıfır ile altı yaşında 2101 bin, 
altı ilâ odbeş yaş grupları arasında 2!88 bin, onbe§ ilâ 
onsekiz yaş grupları arasında 94 bin olmak üzere, 
halen Almanya'da eğitim' çağındaki Türk Vatandaş
larının *adedi 584 biridir. Bu ırakama dikkat edin, !Bu 
çocuklarımızın .ancak 1% 40'ı eğitime devam edebil
mektedir. Büyük çoğunluğu meslek eğitimiyle İlgili 
okullara devam etmektedir ve muvaffakiyetleri çok 
azdır; % 4Ö'ı zor 'bulmaktadır. 

(Yaşı ilerlemiş çocuklarımızın en büyük problemi 
dil yetersizliğidir. IBuna mukabil küçük yaştaki çocuk
larımız ise maalesef Türkçe ıkonuşamamaktadırlar. 
ilşfe, (bu noktada Türk Hükümetinin öğretmen poli
tikasının büyük hataları vardır. Almanya'ya 7 yıllık 
bir devre için öğretmen gönderiliyor. Fakat 112 Eylül 
devresi öncesinde her .siyasî devrede eski öğretmen-' 
lerin yerine 'yenileri göriderilince, 3-5 yıllık öğret
menler geriye çağrıldığı zaman Almanya'da kalıyor
lar ve Alman Hükümetine müracaat ederek mahalli 
öğretoen kadrosuna geçiyorlar, neticede Hükümet 
k'onjtrolündan çıkıyorlar. 

İşte, 'sağ ve sol 'kanat faaliyetlerinin 'başlangıcı 
için ilk tohumları bizzat Hükümetin yanlış politika
sıyla bu öğretmenler atmıştır. Bugün hem sağ ve 
hem isoıl örgütleri bu Öğreifcmenler yürütmektedir. Bun
ların dışında kalan büyük öğretmen kütlesi ise, ma
halli devletlerde mlilli hislerimize ve kültürümüze uy
gun dersler vermektedir.: 

Netice olarak: Yukarıdaki rakamtlar gözöriünde 
tutulunca, işçi çocukları için yapılacak eğitim prog
ramının hem Almanya Federal ve hem de mahalli 
devletlerin kanunları gözönüride tutularak IMililî Eği« 
tim 'Bakanlığınca ele alınması gerektiği kanaatinde
yim., 

'Eğitirinle ilgili bölümü bitirmeden, tespit ettiğimi 
•iki olayı da sizlere açıklamayı faydalı görüyorum. 

Elimdeki kupürü tetkik ettiğimizde, okulunda 
hakaret edilen Türk işçi çocuğunun nasıl intihar et
tiği yazılıdır. Üçüncü oilaydır, daha fazla açıklamak 
gururuma dokunmaktadır., , 

İkinci olay ise şöyle cereyan etmiştir: Almanya' 
da temel okullarda her sınıfta 20 ilâ 30 öğrenci var
dır. ©unlar arasında ancak 5 tane yabancı öğrenci 
okuyabilmektedir. Genellikle 5 öğrencinin '3 tanesi de 
Türk çocuğu olmaktadır. Yaşları 7 ilâ 8 olan Türk -
Alman öğrenciler bahçede öğretmenleriyle oyun oy-> 
ouyorlar. 'Bu yabancı işçi düşmanlığı ufak çocuklara 
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kadar işlemiştir. Alman çocuklar- Alman öğre'tmeni-
ne, «Öğretmenim, ben başkan olsam bütün yabancı
ları kovarım» der, öğretmeni ise güler geçer. Türk 
çocuğu 'üzülür ve eve döner. Babasına der ki, «/Ba
ba, bizim Evren IPaşamıız neden bizi buradan aldırt-
miyor. Türkiye'ye huzur getirdi, bize de huzur ge
tirsin. Artık bıktım bu okuldan..»' 

İşte bu misal de Türk vatandaşımın, 7'den 7ö'â 
kadar millî kültüründen kbpmadığının en güzel mi
salidir. İsteyen üyeye, ailenin adresini ve kupürü ve
rebilirim. 

Almanya'daki Türtk işçileriyle ilgili önemli >üçün-
cü konu ise, din adamlarımızla ilgilidir: 

Büyük bir propaganda neticesi Almanya'da ku
rulan özel dernekler işveren olarak din adamlarımı
za vize vererek turist pasaportu ile din adamını Al
manya'ya getirtiyorlar, derneğin siyasî görüşüne gö
re, imamlık vazifesini yaptırıyorlar., 

!Bu tonu o kadar hassas bir hale gelmişlfcir ki, 
başörtüsü olayı dahi Alman basınında, Alman okul
larında aynen yeniden yeşermiştir., Bunun da kupürü 
elimdedir. , 

Gerçek din adamlarımıza Almanya'da çok ihti-ı 
yaç vardır. ıBu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının 
çalışmaları yerindedir; fakat yetersizdir., 

Diğer önemli bir konuya geliyörumı: 
Artık bütün dünyanın kabul ettiği bir sistem ile 

Türkiye gerçeklerini başta Almanya olmak üzere bü
tün yabancı ülkelerde açıklamak gerektiği kanaatin
deyim. Bu da Türk Lobisinin oluşturulmasıyla müm
kündür. 

Bu konunun iki kanaldı vardır: Birinci kanadı, 
Türk Hükümetinin dışardaki temsilcileridir. 

Burada açık bir gerçeği belirtmeyi yerinde gör
mekteyim. Maalesef, başta Dışişleri Baikanlığı tem
silcileri olmak üzere bütün temsilcilerimiz Türk Hü
kümetinin, genel politikasını bilmemektedir. Kıbrıs 
politikasını, Avrupa Konseyi politikasını, işçi polilti-
Ifcasını, AET politikasını, Ermeni politikasını... Aşırı 
'faaliyetler konusunda, bir orkestranın sesi gibi hiç
bir bilgi verememektedirler. Bu bakımdan, sefaret 
ve konsolosluklarda Hükümetimizin resmî belgele
rine ve prensiplerine dayanarak ayda bir defa toplan
tı yapmaları suretiyle Türk Lobisinin Hükümet ka
nadını oluşturmaJİarı gerektiği kanaatindeyim. 

Türk Lobisinin diğer kanadının 'ise, Avrupada ve 
bilhassa Almanya'da iş ve meslek sahibi olmuş ve 
iyi pozisyondaki Türk vatandaşlarından oluşması 
sağlanmalıdır. 
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)Bu vatandaşlarımız ufalk bir davet beklemektedir-
(ler; seve seve hizmete koşmak için canı gönülden 
Iblalber beklemektedirler. 

Türk Lobisinin oluşturulmasında Almanya'idaıki 
sağ ve sol kanat yayınlarının dışında Türk gazete
lerinin büyük katkıları olacağı ve bu çalışmaları 
destekleyeceğine inancım tamdır. 

Diğer önemli bir ıkonu ise, bizim dış ülkelerdeki 
Devlet kuruluşlarımın emniyeti konusudur. 

Açıik ve seçik olarak emniyet tedbirlerinin gereği 
gibi alınmadığını söyleyebilirim. ıBu bir ihtisas işi
dir. Ankara'dan gönderilen polislerle !bu iş halledile-
ımez. Gerekli tedbirlerin teknik düzeyde alınması 
lazımdır. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, konuşmanın son bölümüne ve en önemli 

bölüme geliyorum. 

Almanya'daki aşırı akımlar: 
Almanya'da sol ve sağ akımlar bütün şiddetiyle 

Türkiye aleyhinde devam etmektedir. Bu arada sol 
alkımların öncüleri ise, komünist ve Kürtçü örgüt
lerde açıktan açığa dşlbirliği yapmakta ve ülkemize 
ait (haberleri ikasrtlı olarak, kendi gayelerine göre 
değiştirerek yalan ve uydurma resimlerle vermekte
dirler. Sağ kanat ise, gençlik kurultayları ve ülkü 
ocaklarıyla /faaliyet göstermektedir. 

Bu konuda, geçen gün Sayın Devlet Başkanımızın 
Bursa nutuklarında büyük açıklamalar olduğu için 
ben dalha ıfazla açıklamayı gerekli görmüyorum. An
cak, bütün dokümanlar elimdedir. Sayın üyelere su
nabilirim. 

(Sal fraksiyonların büyük "bir yalan mekanizması 
gibi yaptığı çalışmalar, ülkemizin durumunu dış ül
kelere kötü tanıtmak gayesini gütmektedir. Bütün 
yayınları ve hareketleri yapanların hepsi, tarafsız ve 

normal mahkemelerde suçlu olarak cezalandırılmış 
ve Türkiye'den kaçmış tutuklulardır. 

Sayın 'Başkan, sayın üyeler; 
IBu konuşmamın gayesi şudur:' Almanya'da Türk 

işçilerinin özellikle durumlarını, bütün problemlerini 
kapsayan yeni (bir araştırmanın Hükümetimizce ya
pılması gerektiği kanaatindeyim. Halen Danışma 
Meclisimizde, Almanya'daki işçilerimizin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve işgücü konularında sorunlarını 

yaşayan ve bilen çok kıymetli üyelerimiz bulunmak
tadır. ıBu bakımdan, parlamenter çalışmanın bir 
gereği olarak, ayrıca Hükümet çalışma'sına mütena
zır olarak Danışma Meclisimizin içtüzük hüküm
lerinin imkân verdiği nispetinde bir Danışma Mec
lisi araştırmasının Almanya'daki işçilerimiz konu
sunda yapılmasının gerektiği kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Zekai 

Bayer. 
3. — Ulaştırma Bakanı Mustafa A. Aysan in 

' Danışma Meclisi Üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/33) 

IBAŞKAN — Bir sunuş var, okutuyorum. 
Danışma1 Meclisi Başkanlığına 

Bakanlığımın ağır sorumlulukları, Danışma Mec
lisi çalışmalarına katkıda bulunmama imkân ver
memektedir. 

ıBu nedenle Danışma IMeclisi üyeliğinden istifa
mın kalbulü için gereken işlemin yapılmasını emir ve 
izninize sunarım. 

Derin saygılarımla. 
Mustalfa A. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 
IBAŞKAN — Tüzüğümüzün 92 ,nci maddesi ge-

riğince bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız 
Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Ka
nunu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim Komis
yonları raporları. (1/139) (S. Sayısı : 106) 

IBAŞKAN — Gündemimizde, Temel Eğitim ve 
Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, ıBursluluk ve Diğer 

Sosyali Yardımlar Kanunu Tasarısı var. Ancak, gö
rebildiğim kadarıyla Millî Eğitim Bakanlığından bir 
yetkili bulunmamaktadır. 

ıBu itibarla, Birleşimi 7 Nisan 1982 Çarşamba 
günü saat 14,00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14,40 
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