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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

İki oturum yapılan bu Birleşimde, 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısının (1/210) (S. Sayısı : 128) gö
rüşülmesine devam olunarak, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, 

Bütçeleri kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısının (1/211) (S. Sayısı : 130) da maddeleri 
kabul edildi, tümünün açık oya sunulacağı bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü vesile

siyle, Silâhlı Kuvvetlerimize sevgi, saygı ve güven duy
gularının iletilmesine dair parti grupları adına verilen 
önerge Genel Kurulun bilgisine sunuldu, gereğinin 
Başkanlıkça yapılacağı açıklandı. 

21 Şubat 1975 Cuma günü saat 10,00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20,07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Ekşi 
Divan Üyesi. 

Yozgat 
/. Çetin 

Divan Üyesi 
Siirt 

/. Arıkan 
Divan Üyesi 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 2 . 1975 Cuma 

Sözlü soru 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 

Kurumunun neşrettiği aylık televizyon programında 
yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/176) 

Yazılı sorular 
2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trab

zon liman ve alt yatırımlarının genişletilmesine ilişkin 
Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/424) 

3. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trab
zon Gümrüğündeki bina ve personel kifayetsizliğine 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/425) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TÖB-DER 
yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/426) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Tekir
dağ bölgesindeki ayçiçeği estrasyon tesislerinin inşa
sına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/427) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, sunî 
gübre ve ziraî mücadele ilâçlarına ilişkin Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/428) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Trak
tör ithaline ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/429) 
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8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, 
TRT Genel Müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/430) 

9. — Samsun Milletvekili trfan Yankutan'ın, Türk 
Hava Yolları Rotterdam Genel Satış Acentasmın tef
tişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/431) 

10. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, beyaz 
sinekle mücadele için piyasaya sürülen bir ilâca iliş
kin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/432) 

11. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çuko-
birlik yöneticilerine ilişkin Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanından yazılı soru önergesi (7/433) 

12. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, «Giz
li yönleriyle Kıbrıs meselesi» yazı dizisine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/434) 

13. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, parti 
yasaklarına aykırı hareket eden siyasî partilere ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/435) 

14.— Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Tah-
taköprü Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/436) 

BlRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztiirk 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLER 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi
ne dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki mükazere-
lere devam etmeden önce, Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır; arz ediyorum. 

Danışma Kurulu önerisi. No : 36 
Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in önerisi üzeri

ne; 19 . 2 . 1975 günlü Gelen Kâğıtlarda yer alan, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik .yapılması hakkında 
Kanun Tasarısının gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesi önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C.H.P. Grup Başkanvekili A.P. Grup Başkanvekili 
istanbul 

Necdet Uğur 
M.S.P. Grup Başkanvekili 

istanbul 
S. Arif Emre 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

D.P. Grup Başkanvekili 
Niğde 

Mehmet Altınsoy 

C.G.P. Grup Başkanvekili 
Mardin 

Talât Oğuz 
BAŞKAN — Bir Bakanlık önerisi vardır, onu da 

okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . 2 . 1975 tarihinde Gelen Kâğıtlarda yer alan, 

M. M. Sıra Sayısı 148 numaralı «Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı» Vakıflar Guraba Hastahanesi yakacak, Akarya
kıt ihtiyacı ile muhtaç ve körlere yardımın müstace
liyetine binaen öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Okunan önerileri oylarınıza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul buyurduğunuz öneriler gereğince, aktarma 
kanunu üzerindeki müzakereye başlayacağız. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vakıflar Genci Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/182; C. 
Senatosu : 1/272) (M. Meclisi S. Sayısı: 148; C. 
Senatosu S. Sayısı : 381) (1) . 

BAŞKAN — Bununla ilgili Bütçe Karma Komis
yonu raporunu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylaarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde- değişiklik yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli ilişik (1) sa
yılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine (2 537 000) 
liralık ek öedenek verilmiştir. 

BAŞKAN -

Bölüm 
Program 

- Eki cetvelini okutuyorum efendim. 
(1) Sayılı cetvel 

Lira 

113 Sosyal Yardım ve kültürel tesis 
kurma 2 587 000 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye'..? Yok. 

Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edil

miştir. 
Maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Birinci madde ile verilen (2 587 OOÖ) 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
eklidir. 

sonuna 

liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama kalemlerine da
ğılımı ilişik (2) sayılı uygulama cetvelinde gösteril
miştir. 

BAŞKAN -

Bölüm 
Program 

- İlişik cetvelini okutuyorın 

(2) Sayılı cetvel 

n efendim. 

Lira 

113 Sosyal yardım ve kültürel tesis 
kurma 587 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod nu
maralı (Özel gelirler) gelir türünün 2-0 (Geçen yıl
lardan devrolunan nakit) kesimine (2 587 CİOCt) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde yazılı 
ilişik (3) sayılı cetvelde belirtilen harcama formülü, 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiş ve ilişik (5) sayılı cetvel eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum., 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — Bu kanunu 
Bakanı yürütür. 

Başbakan ve Maliye 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır efen
dim. 

2. —1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 
1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Senatosu S. Sa
yısı : 406) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki müzake
relerimize devam ediyoruz. 

Programımız gereğince, İçişleri Bakanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

ilgili Bakan ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Bakanlık bütçesi üzerinde söz alan sayın grup 

sözcülerini ve sayın milletvekillerini arz ediyorum 
efendim. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin Boz-
kurt, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz-
han Asiltürk, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Talât Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Osman Çıtırık, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ahmet Karaaslan, 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler; Sayın Ra-
sim Gürsoy, Sayın Ömer Çakıroğlu, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın Mikail İlcin, Sayın Hüseyin Cavit Er-
demir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi Yılmaz, 
Sayın İlhan Aytekin, Sayın Tekin İleri Dikmen, Sa
yın İlhami Çetin, Sayın Vecdi İlhan, Sayın Azmi Ya-
vuzalp, Sayın Kemal Ataman ve Sayın Kemal Erkovan. 

Söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Boz-
kurt'un. 

Sayın Bozkurt, buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT (Kars) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1975 malî yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerin

de Demokratik Partinin görüşlerini arz ve izah et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı 17 . 2 . 1975 tarihli 
40 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

21 . 2 . 1975 O : İ 

İçişleri Bakanlığı, devlet ve cemiyet hayatımızıri 
her safhasında sayısız ve çok mühim görevleri ve 
sorumluluğu olan Bakanlıktır. Onbeş dakikalık süre 
içinde bu hususta tenkit, tahlil ve temennide bulun
mak şöyle dursun, İçişleri Bakanlığına mevdu hiz
metleri saymak dahi mümkün değildir. 

Süratle gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal 
şartlar içbünyemizde birçok huzursuzluklar ve ra
hatsızlıklar meydana getirmiştir. İçeride ve dışarı
da, devletimizin ve milletimizin bekasına göz diken
lerin faaliyetleri yoğunlaşmış, rejimimizi yıkma gay
retleri su yüzüne çıkmıştır. Varşova Partinin yerli 
yardakçıları ve yandaşlarının Türkiyemizde oynamak 
istedikleri oyunlar kadar, son günlerde bozulan ve 
ağırlaşan Türk - Amerikan ilişkileri sebebiyle CIA' 
nın oynayabileceği oyunlar, hususunda da Meclisler 
ve Hükümet olarak dikkatli ve uyanık olmalıyız. 

Türkiye'mizi Vietnam haline getirmek isteyen 
menfur emellere karşı, millî idrakin ve vatanseverli
ğin icabettirdiği her fedâkârlığa hazır olmalıyız. 

Üzerimizde dolaşan kara bulutlara kayıtsız ka
lamayız. Fevkalâde ağırlaşan iç ve dış şartlar mu
vacehesinde, iç barışa ve millî beraberliğe her za
mankinden çok ihtiyacımız vardır. 

Bu hususta Meclislere, partilere olduğu kadar, di
ğer Anayasa kurumlarına ve basına da görevler, ağır 
sorumluluklar düşmektedir. 

Devlet sırlarının ticaret metaı haline geldiği ve 
buna ilişkin olarak kritik günlerde Cumhuriyet Baş
bakanı olmuş bir zatın reklâm programlarında boy 
gösterdiği bir sırada bu sorumluluğu ehemmiyetle 
tekrar hatırlatmak zaruretini duyuyoruz. 

Kısa ve dar hatlarıyle izaha çalıştığımız durum, 
İçişleri Bakanlığının meseleleridir; daha büyük bir 
ehemmiyet kazanmaktadır. Hemen ifade edelim'ki, 
bugünkü teşkilâtı, teşkilâtın çeşitli problemleri, elin
deki eskimiş mevzuatı ve verdiğimiz bütçe imkân-
lariyle, İçişleri Bakanlığının, görevini tam ve kâmil 
manada yerine getirmesine imkân yoktur. 

Bakanlık teşkilâtı, görevin gereği gibi yapılma
sı için kendisine düşen işleri yapmış, 1967 yılında 
başlattığı yeniden düzenleme çalışmalarını başarıy-
le yürütmüş, ilmî ve tatbiki araştırma ve çalışma
larının neticesi olarak, ciltlerle raporu ve otuza ya
kın tasarıyı ilgili merci ve makamlara 1972 yılında 
takdim etmiştir. 

Huzurlarınızda kendilerine tebrik ve takdirleri
mizi sunarız. 

Ne yazık ki, bu çalışmalar Hüiümette ve Mec
lislerde gerekli ehemmiyeti ve takibi görüp, netice-
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ye ulaşamamıştır. Her bütçe müzakeresinde bütün 
gruplar, bu tasarıların süratle kanunlaşmasının zaru
retinde birleştiği halde, ne yazık ki, yıllardır, sözler 
zabıtlarda, tasarılar komisyonlarda ve gündemlerde 
kalmıştır. 

Bu konu üzerine Meclisimizin hassasiyetle eğil
mesi zaruretine inanıyoruz. 

İçişleri Bakanlığı, hizmetin icabettirdiği mevzu
at, araç, gereç ve her türlü malî imkânlarla teçhiz 
edilmelidir. Bu hususta vâki olacak gecikmenin, ta
sarruf düşüncelerini ve mahallî mülâhazaların fatura
sının çok ağır olacağı bir gerçektir. 

O itibarla, Hükümete ve Meclisimize düşen ted
birler süratle alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1974 yılı İçişleri Bakanlığı 
bütçesinde ifade ettiğimiz bir hususu tekrar etmek 
zaruretini duyuyoruz: «Bütün Anayasa kurumlarının 
ve kamu kuruluşlarının, görevlerini kanunlar çerçe
vesinde, tam bir tarafsızlık ve huzur içinde yapabil
mesi için içişleri Bakanlığının, emniyet ve asayiş gö
revini kusursuz olarak yapması gerekir. Emniyet ve 
huzur içinde olmayan Anayasa kurumu ve kamu gö
revlisi, kanunların verdiği yetkiyi tam ve kâmil ma
nada kullanamaz. Devletimizin geleceği, milletimizin 
emniyet ve huzuru ile ilgili konularda bütün partile
rimizin görüş birliği, elbirliği içinde olacakları ümi
dimizi muhafaza ediyoruz. Ümidimizi diyoruz; zira, 
yakın geçmişte geçirdiğimiz ve yakın gelecekte tek
rar maruz kalabileceğimiz elîm hadiselerin teşhis ve 
tahlilinde çareler üzerinde iktidar partileriyle görüş 
ayrılıklarımız vardır. Kendilerini, teşhiste ve tasav
vur ettikleri çarelerde hatalı buluyoruz. Zaman bi
zi haklı çıkaracaktır» demiştik. 

Zaman bizi haklı çıkarmıştır. Devleti ve rejimi yık
mak için silâha sarılmış Marksist anarşistler affe
dilmiş, Sayın Ecevit'in vaat ettiği barış ve huzur ye
tine, kanlı hâdiseler yurt sathına yayılmaya başla
mıştır. Hangi hâdisenin kapağını kaldırırsanız kal
dırınız, orada, milletin affına ve atıfetine lâyık olma
dıkları halde affedilmiş veya affettirilmiş olanların 
kanlı ellerini görmektesiniz. Bekamızın teminatı şan
lı Ordumuza, «Faşist ordu» diyenlerin, emniyet ve 
huzuru sağlamak için devletin ve kanunların emrin
de görev yapan zabıtaya «Katil polis» diyenlerin, 
Jandarma Genel Komutanına kurşun sıkanların, 
kendilerini yabancı ideolojilere kiralamış olanların 
ıslahı mümkün değildir. Bu gerçekte ve zabıtayı yıp
ratmamak fikrinde bütün partilerimizin birleşme za
rureti vardır. 
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Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının hizmet 
alanına giren konularda hizmet, teşkilât ve personele 
ve onların özlük haklarına ilişkin konulardaki müs
pet gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. 

İçişleri Bakanlığının anahizmet grupunu teşkil 
eden emniyet ve asayiş işleriyle ilgili polis ve jandar
ma hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için, 
polis ve jandarmanın görev ve yetkilerini tanzim eden 
mevzuat süratle ıslah edilmelidir. 

Emniyet teşkilatındaki âmir sınıfında hizmetin 
gerektirdiği nitelikte eleman bulmakta çekilen sı
kıntı gözönünde tutularak, mesleği cazip hale ge
tirecek tedbirler süratle alınmalıdır. 

Trafik konusu, her yönüyle felâkettir. Her yıl tra
fik kazalarında kaybettiğimiz insan ve tahrip olan 
millî servetin blânçosu, harp halinin veya sık sık mâ
ruz kaldığımız tabiî âfetlerin blânçosunu geride bı
rakmaktadır. Bu hususta müspet bir gelişme kayde-
dilmeyişi, trafik keşmekeşinin her gün daha da ar
tışı, devletimiz için üzüntü ve esef vericidir. 

Trafik kontrolü ve ehliyet işlemleriyle ilgili şayia
lar ise utanç vericidir. Bu husus, kanun çizgisi içinde 
dürüstçe görev yapan faziletli görevleri büyük öl
çüde rencide ettiği gibi, devlet itibarını da zedelemek
tedir. Bu hususta süratle kesin ve müessir tedbirler 
alınmalıdır. 

Sivil savunma hususu büyük bir ehemmiyet arz 
etmektedir. Devlet ve millet olarak bu konuya gere
ken ehemmiyeti vermiyoruz. Bu hususta eğitim, teş
kilâtlanma ve teçhizatlanma yönünden gerekli ted
birler dakika kaybetmeden en yetkili, en etkili biçim
de alınmalıdır. 

Geçen yıl, mülkî idare bölümlerinin yeniden dü
zenlenmesiyle ilgili çalışmaların bittiğini tespit et
miştik. Henüz uygulamaya geçilemeyişinin sebeple
rini öğrenmek istiyoruz. Tespit edilen prensiplerden 
taviz vermeden, süratle uygulamaya geçilmesinin za
ruretine inanıyoruz. 

İçişleri Bakanlığının temelini teşkil eden, dev
letin taşradaki temsilcisi, halkın emniyet ve huzu
runun sorumlusu, icranın yürütücüsü, sayısız hiz
metin sorumlusu mülkî idare âmiri, görev ve sorum
luluğun gerektirdiği yetkiye sahip değildir. Şu anda 
98 ilçede kaymakamlık, 27 vali muavinliği, 45 hukuk 
işleri müdürlüğü ve merkezde 59 meslek memurlu
ğunun münhal olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. 
Bu, mesleğin cazibesini göstermektedir. Halbuki, ağır 
sorumluluklar taşıyan bu görevlerin, en ehil ele
manlarla doldurulması zarurîdir. Mülkî idare âmir-
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leri, gerçek fonksiyonlarını ifa edecek maddî, ma
nevî imkânlara kavuşturulmalıdır. Mülkî idare âmir
leri sıradan bir memur değildir. Yargı sınıfına gös
terilen hassasiyet, mülkî idare amirliği sınıfına da 
gösterilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, mahallî idarelerle ilgili gö
rüşlerimizi de kısaca arz ederek sözlerimize nihayet 
vereceğim. 

Mahallî idarelerimizin durumlarını hepiniz bili
yorsunuz: Tek kelime ile, yürekler acısı. Anayasa
mız, «Mahallî idareler, il, belediye ve köy halkının 
müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve genel ka
rar organları halk tarafından seçilen, kamu tüzel ki
şileridir» diyor. Mahallî idarelerin görevini tarif 
ediyor. Ayrıca... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Bozkurt. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — «Bu idarelere 
görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır» di
yor. Anayasanın âmir hükmüne göre, mahallî idare
ler birer görev yapacaktır ve bu görevin gerektir
diği gelire kavuşturulacaktır. Bugün mahallî idare
ler, Anayasa gereğince kendilerine mevdu görevle
ri yapmak şöyle dursun, belediye ve özel idareler 
personel maaşlarını ödeyemez durumdadır. 

Mahallî idarelerin görevlerini gereği gibi yapa-
mayışlarının iki anasebebi vardır. Bunlardan biri, ge
nel bir mahallî idare politikasından mahrum oluşu
muz ve mahallî idareler ile merkezî idare arasındaki 
görev bölümünü kesin olarak belirtemeyişimizdir. Di
ğeri ise, mahallî idarelerin, Anayasa gereğince, gö
revleriyle orantılı gelir kaynakları sağlama yerine, 
Maliye Bakanlığının arzusu ve insafı ölçüsünde ge
lir kaynağı ayrılmış olmasıdır. O itibarla, mahallî ida
reler Anayasada tarif edilmiş görevleri değil, Mali
ye Bakanlığının imkân verdiği ölçüye sığan görevleri 
yapabilmektedir. Bunun neticesi de malumdur. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz doldu, lüt
fen tamamlayınız, 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Mahallî idarelerin fonksiyonlarını ifa edebilme
lerini sağlayacak mevzuatın süratle çıkarılması ya
nında, Anayasamızın öngördüğü prensiplere uygun 
olarak, devlet gelirleri merkez teşkilâtı ile mahallî 
idareler arasında, adil ve gerçekçi bir tevzine tabi 
tutulmalıdır. Bu meselenin başka türlü halline im
kân yoktur. Palyatif tedbirler kesin çareler getire
meyecektir. 

Sözlerimi tamamlarken, bazı dernek ve kuruluş
ların, yurdumuzu 12 Mart öncesi anarşi ortamına sü
rükleme emel ve hevesini güden faaliyetlerini lanet
le ve nefretle yadederken, Hükümetin ve güvenlik 
kuvvetlerimizin müessir tutumlarını tebrik ve tak
dirle karşılıyoruz. 

Bazı dernek ve kuruluşların genel kurul toplantı
larında meslek mensuplariyle ilgili konular değil, ideo
lojik ve evrensel meselelerle, daha doğrusu, siya
setle uğraşılmaktadır. Sayın İçişleri Bakanının dik
katini bu konuya rica ederek şu hususu belirteyim 
ki, meslekî kuruluşlarda ve derneklerin genel kurul 
toplantılarında Hükümet komiseri bulunması lâzım 
gelirken, maalesef bu vazife yerine getirilmemekte, 
Hükümet bu toplantıları takip etmemektedir.. Bu hu
susta Bakanlığın gereken itinayı göstermesini rica 
etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, 15 dakikalık süre içinde, 
ehemmiyet atfettiğimiz bazı hususlara sadece satır 
başlariyle temas imkânını bulduk. En iyi niyetlerle, 
iç barış ve huzur dileklerimizi teyit ederek, Sayın İçiş
leri Bakanına, Bakanlık Teşkilâtı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensup
larına, güç görevlerinde başarılar diler, hepinizi De
mokratik Parti Grupu adına saygı ile selâmlarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Söz sırası M. S. P. Grupu adına Sayın Oğuzhan 

Asiltürk'ündür. Buyurunuz Sayın Asiltürk. 

M. S. P. GRUPU ADİNA OĞUZHAN ASİL
TÜRK (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

İçişleri Bakanlığının bütçesi münasebetiyle hu
zurlarınızda sözlerime başlarken, değerli Parlâmen
to üyelerimizi saygı ile selâmlar, İçişleri Bakanlığı
nın kıymetli mensuplarına, şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan sonraki çalışmalarında da muvaffaki
yetler temenni ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bir memleketin iç huzuru, 
bir memleketin içbarışı, idarecinin fedakâr, feragat 
dolu çalışmaları neticesinde tahakkuk ettirilir. Bu, 
yalnız idarecinin gayretli çalışmalariyle meydana 
gelmez, aynı zamanda idarecinin bu fedakârane ça
lışmalarına yardımcı olmak üzere bütün müessesele
rimizin ve kırk milyon vatan evlâdının aynı ölçüde, 
aynı duygu ve düşünce içinde ona yardımcı olmasiy-
le tahakkuk eder. Eğer, bir memlekette bir grup in
san kendisini kanunun üzerinde görürse, o memle
kette idarecinin gayreti hiçbir netice vermeyebilir. 
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O memlekette idarecinin fedakârlığı, istenilen ölçü- 1 
de içhuzuru , içbarışı sağlamayabilir. 

Bu bakımdan, iç huzur ve barışın sağlanmasında 
bütün devlet müesseselerinin kendilerine düşen gö
revleri yerine getirmesi lâzımdır. Siyasî partilerimi
zin kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri lâ
zımdır, devletin diğer müesseselerinin - TRT'den 
başlayarak, en küçük derneğe kadar, sendikalara 
kadar bütün devletin müesseselerinin - kendilerine 
düşen görevleri yerine getirmesi lâzımdır. Bu, ancak, 
bu müesseselerin kanun şuurunda olmalariyle müm
kündür; bu, ancak, bu müesseselerin kanunların çiz
diği sınırların içinde kalmalariyle mümkündür. Bu
nun dışına taşıldığı zaman, bazı müesseselerin, ken
dilerini kanunla mukayyet saymadıklarını kabul et
tikleri zaman, bir memlekette iç huzur olmaz, iç ba
rış olmaz; o memlekette ancak kardeş kavgası mey
dana gelir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi olarak 
kırk milyon vatan evlâdını kardeş yapmayı hedef 
alan bir partiyiz, iç çekişmelerden uzak, bütün ener
jimizi, bütün gücümüzü memleketimizin kalkınma
sına hasredebilmek için, içimizde huzur ve barışın 
tesis edilebilmesini sağlayabilmek için, her türlü te
şebbüste millet ve memleket menfaatini önplana alan, 
her türlü teşebbüs ve gayrette varız. 

Değerli arkadaşlarım, biz kırk milyon vatan evlâ
dının üzerine düşen vazifeler olduğunu söylerken, 
yalnız memleket evlâtlarının, kendilerinin vazifeleri
ni, üzerine düşenlerini yapacaklarını, onun dışında, 
idarenin, buna bigâne kalarak, bu huzuru temin ede
bileceğini sureti katiyede düşünmemiz mümkün de
ğildir. 

Devlet millet kaynaşmasının meydana getirilmesi, 
mutlaka karşılıklı, üzerimize düşen görevleri yeri
ne getirmemizle kabildir, idareci milletin dilinden 
anlayacak, idareci milletin ne dediğini, ne hisset
tiğini, ne düşündüğünü bilecek ve buna göre hareket I 
edecek. Kendisine düşen göreyi bu ölçüler içerisin
de yaptıktan sonra, elbette bütün müesseseleriyle, bü
tün bir milletin kendisine yardımcı olmasını bekle
yecek. Devlet - millet kaynaşmasının başka bir yolu 
yoktur. İdareci, millet bütünlüğünü, milletin bütünü- I 
nün düşünce, duygu, arzu, istek ve inançlarını karşı- I 
sına alarak milleti yönetemez. Mutlaka, milletin dü
şüncelerinin, inançlarının paralelinde bir yönetim I 
sağlamak mecburiyetindeyiz. îç huzur böyle meyda
na gelir. Büyük bir ekseriyeti ile, - şurasını da ifade 
etmekte bir hakşinaslık görüyorum - Türk idareci
si böyledir. 1 

Biz istiyoruz ki, Anadolumuzun en ücra köşesin
de herhangi bir köyümüzde yaşayan bir kardeşimiz 
bile, kendisine devlet imkânlarının, kendisine adalet
li ölçüde devlet imkânlarının getirilmesini görerek, 
devletini bir baba şefkati içerisinde, kendinin yanın
da, ona yol gösterici görerek, «Benim ne güzel dev
letim var» diyebilsin. Bunun tahakkuk ettirilmesi, 
her şeyden önce hepimizin birtakım değer ölçüleri
ne bağlanmamızla mümkündür. Ahlâkî ve manevî 
değerlerimize sımsıkı bağlanmadan, idarecisi ile ida
re edilen ile bu değer ölçülerine bağlanmadan, en 
ücra köşemizde yaşayan insana, «Benim ne güzel dev
letim var» dedirtenleyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bunu temin etmek üzere 
gayretler gösterirken, idarecinin de önünde, onun 
çalışmalarım engelleyen, onun önünü tıkayan birçok 
mevzuatın da ıslâh edilmesinin gerektiğine kaniiz. 
Bugün biraz önce, yanlış da olsa rakamları vererek, 
idarede bazı eksiklikler olduğunu söyleyen değer
li Demokratik Partisi sözcüsü arkadaşım «İdarenin 
eski itibarının yitirilme tehlikesi ile karşı karşıya ol
duğunu» söyledi. Bir ölçüde hakkı vardır. Çünkü, 
mülkî idarenin, diğer bakanlıkların her birinin yet
kileriyle çatışacak ölçüde Yüce Meclislerden kanun
lar geçirilmiştir. Birçok bakanlıkalr kendi bakan
lıklarının daha fazla müessiriyetle otoritesini temin 
etmek üzere, bölge teşkilâtlarına gitmeyi, âdeta 
idarecinin, o memlekette Cumhurbaşkanını temsil 
eden, o memlekette Bakanlar Kurulunu temsil eden, 
o memlekette hem devleti, hem Hükümeti temsil 
eden idarecinin yetkilerini mümkün olduğu kadar kısıt
lamaya tevessül etmişler, gayret etmişler, bu hu
susta birçok kanunlar da Yüce Meclislerden geçi
rilmiştir. Bunlar idareciyi rahatsız etmektedir; bun
lar, idarecinin istenilen ölçüde çalışmasına mâni ol
maktadır; ama bütün bunlara rağmen, idareci mev
zuatın kendine verdiği imkânları, yetkiyi, salâhiyeti 
kullanarak, yine bu memleket hizmetinde fedakâr 
ve gayretli çalışmasına devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; jandarmamız hem sınırları
mızı beklemekte, bir askerî kuvvet olarak sınırları
mızı muhafaza etmekte, korumakta; hem emniyet 
teşkilâtımızın ulaşamadığı kırsal bölgelerde asayi
şi temin etmektedir. Jandarmamız, sulh zamanında, 
âdeta harp halindeki gibi büyük meşakkatler içeri
sinde hizmet etmektedir. Bu, şayanı şükran hizmeti 
takdir etmemek mümkün değildir. Zaman zaman bu 
Parlâmento kürsüsünden, jandarmamızın sert ve 
haşin davrandığı hakkında değerli arkadaşlarımın 
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eleştirilerine şahit olmaktayız. Elbette, gönül ister 
ki, bu hizmetler yapılırken kimsenin kılma doku
nulmasın, kimsenin canı yanmasın, kimseye kötü 
davranılmasın; ancak, insan olarak jandarmanın, bu 
teşkilâtın Genel Komutanlığının en üst noktasında 
bulunan neferin, birçok yönlerden; kültürel yön
den, sosyal yönden, yetişme yönünden eksiklikleri 
dolayısıyle istenmeyen hâdiseler olabilir; ama bu hiç
bir zaman, Jandarma Genel Komutanlığımızın bu fe
dakârca, bu hayatî pahasına yaptığı hizmetlerin 
yeteri ölçüde değerlendirilmesini önleyemez; bu bu
rada şükranlarımızı arz etmemize her zaman bizi 
mecbur kılan fedakâr hizmetlerini dile getirmemi
ze mâni olamaz. Gönül arzu eder ki, karakollarımız
da da jandarma neferinin davranışında da arzu etti
ğimiz, bir doktorun hastasına yaklaşırken gösterdi
ği şefkat ölçüsünde bir davranış olsun; ama bu uzun 
zamana bağlıdır; fakat teşkilâtın başındaki insan
lar fedakâr insanlardır, feragatla hizmet eden insan
lardır. Bu hizmetlerini takdir etmeden geçmek müm
kün değildir. 

Ayın şekilde, Jandarma Genel Komutanlığımızın 
bu hizmetleri paralelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü
müzün bu hizmetleri de aynı fedakârlık ölçülerinde 
yürütülmektedir. 

Bakınız, daha yakın zamanda Anıt Tepede bir 
bankayı soyan gangsteri, eşkiyayı yakalayan, sa
dece kadroda olan vazifeli olmayan, üzerinde hat
tâ silâhı dahi bulunmayan bir polis memurumuz-
dur. Bu kardeşimizi, bu hizmetini takdirle karşıladı
ğımız kardeşimizi ateşin üzerine, kurşunun üzeri
ne gönderen şey, sadece fedakârca bir memleket hiz
meti yapmanın şuurudur değerli kardeşlerim, başka 
bir şey değildir. 

Bu bakımdan, her vesile ile, Emniyet Genel Mü
dürlüğümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın yap
tığı hizmetleri takdirle anmayı bir hakşinaslık vazifesi 
biliyoruz, onlara yardımcı olma gereğini duyuyoruz. 
Eğer, bazı ufak hâdiseler cereyan ediyorsa ve bura
da en uç noktadaki insanın kültürel yetişmesinin, 
sosyolojik durumunun, geldiği yerden haiz olduğu 
birtakım davranışların etkisiyle istediğimiz ölçüde 
şefkatli olmuyorsa, bunları anlayışla karşılamamız 
gerekir; bunlara karşı her zaman destek olma, her 
zaman yardımcı olma davranışımızı, bu ufak hâdise
ler dolayısıyle esirgemememiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, mülkî idare sınıfının 
haklarını, şu andaki seviyesinin çok daha üzerinde 
görüyoruz. Mülkî idare, sözlerime başlarken söyle
diğim gibi, bir memlekette asayişin, iç huzurun, iç 

barışın, kırk milyon insanı kardeş yapmanın teminâ
tı olan idaredir. İdarecimizin yetkilerinin ve salâhi
yetlerinin artırılmasını, aynı ölçüde de, eğer suç iş
lemişse, - ekseriye yetkiler ve salâhiyetler, idarecile
rin bunu gerektiği yerlerde ve gerktiği ölçüde kul
lanmama endişesinden doğar; eğer suç işlemişse onu 
da şiddetle tecziye edecek ölçüde onun yetkilerini ve 
salâhiyetlerini, onun kanunî müeyyidelerle kendisi
ne tanınan haklarını artırmamız gerekir kanaatin
deyiz. Millî Selâmet olarak bunun daha doğru oldu
ğu inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken, son günlerde cereyan eden hadiselere 
de değinmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de muhtelif meslek 
teşekkülleri vardır. Bu meslek teşekkülleri, meslekî 
dayanışmanın meydana gelmesini sağlamak üzere ku
rulurlar. Bu meslek teşekkülleri, meslek üyelerinin 
kendi aralarında, meslek üyelerinin almaları gere
ken hakları tespit edip, ilmî çalışmalar yapıp, gerek
li mercilerde bunların nıüda af asını yapmak için ku
rulurlar. Meslek teşekkülleri, dernekler, siyaset yap
mak için kurulmazlar. Meslek teşekkülleri, dernek
ler, bir siyasî partiyi desteklemek üzere fâaliyette 
bulunamazlar. Meslek teşekküllerinin, kendilerimde 
mutlaka kanun sınırları içerisinde görmeleri gere
kir. 

Bakınız, sizlere birkaç tane slogan okuyarak, bir 
meslek teşekkülü olması gereken, son günlerde bir
çok ilimizde hâdiselere sebep olan davranışları ya
pan TÖB - DER'in ne ölçüde buna riayet ettiğini gö
relim : 

«Zulme sünger çekilemez; faşist kalitelerden hesap 
sorulmalıdır.» Bir siyasî parti böyle bir şey söylerse 
anlaşılır; ama bir öğretmenin hakkını, hukukunu ko
rumak isteyen bir dernek, bu şekilde siyasî bir ha
vayla ortaya çıkamaz. 

«Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile». 
Değerli arkadaşlarım, şu Parlamentonun hiçbir üye
si, bu memleketin kırk milyon evlâdından hiçbirinin 
diğerini peşinen kırmak üzere harekete geçmez. 

«Kahrolsun oligarşik diktatörlük». Monarşiyi 
biliyorsunuz, şahsa dayalı diktatörlük. İşte bu oli
garşi de, bizim diktatörlüğümüz oluyor, Meclisimize 
dayalı. «Oligarşik diktatörlük kahrolsun».. 

Değerli arkadaşlarım; bunlar, bu insanların söy
leyebilecekleri, hedef alabilecekleri şeylerin çok öte
sinde cümlelerdir. İdrak ederek veya etmeyerek söyle
dikleri bu şeyler, tüm demokratik nizamı, bütün Ana
yasal düzenleri ortadan kaldırmaya yönelen birta-
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kim sözlerdir. Oligarşik diktatörlüğün karşısındalar -
mış.. Yani, bu Mecliste, bu Meclisin meydana getirdi
ği oligarşik bir diktatörlük varmış ve bunun karşısın-
daymışlar bu insanlar. Buna gülmek mi lâzım, ağla-
makmı lâzım, anlamak imkânı yoktur. 

BAŞKAN —• Bir dakikanız kaldı Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkanım. 
«Hayat denilen kavgaya girdik». 
Değerli arkadaşlarım, biz hayatı; insanların bir

birlerine yardımcı oldukları, birbirlerine dostça el 
uzattıkları bir akış kabul ediyoruz. Hayatı kavga kabul 
etmiyoruz. İnsanlar birbirlerine yardımcı olmalıdır. 
İnsanlar birbirlerini sevmelidir. İnsanlar birbirinin 
rakibi, rakibin ötesinde düşmanı olarak peşinen .ka
bul edilirse, böyle bir kavga kabul edilirse, elbette 
«Hamama giren terler». Kavgaya başlayan iki kişi
den birisi bu işten büyük ölçüde zararlı çıkar. 

önce, bu inancı ortadan kaldırmalıyız. Biz, mües
seselerimiz arasında kavgayı değil, biz, müesseseleri
miz arasında husumeti değil, biz, müesseselerimiz ara
sında, kırk milyon insanımız arasında kardeşliği ge
tirmek istiyoruz. Buna böyle yardımcı olmalıyız. 

Zaman azlığından hızlıca okuyayım: «İşçi köylü 
elele». 

Bunun, öğretmenlerle ne alâkası var? 
«Yıkılacak, yanlış giden». 
Mutlaka doğru; yanlış giden yıkılacak. Bu yıkı

lanın kim olduğunu da, yanlış gidenin kim olduğu
nu bilen millet tespit ettiği için, çok yakında görece
ğiz: Yanlış giden yıkılacak. 

«İşçiye sendika seçme özgürlüğü». 
Değerli arkadaşlarım, öğretmenle bunun ne alâ

kası var? İşçi sendikalarında söylese doğru. Zaten 
bunun müdafaasını biz de yapıyoruz. Elbette, işçi, 
hürriyetçi nizam içerisinde serbestçe sendikasını se
çecektir. Ama Öğretmenler Derneğine, «sizinle ne 
alâkası var?» demek, hakkına sahibiz. 

«141 ve 142 nci maddeler kaldırılacaktır». 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenlerin hepsi 141 
ve 142 nci maddenin maznunu mudur ki, bunun 
suçlusu mudur ki, gelip de bu toplantılarda, «141 
ve 142 nci maddeler kaldırılacaktır» deniyor? 

Değerli arkadaşlarım, herkes, her müessese ken
di sınırları içerisinde kalmak mecburiyetindedir; hu
zur böyle meydana gelir. Eğer, bir dernek kendisini 
kanunların dışında görürse, ondan sonra herkes bu
nu tatbik ederse, ne kadar gayret edersek edelim, el
birliği ile çalışırsak çalışalım, Parlamento olarak 

gayret gösterelim; bu huzuru, bu içbarışı sağlayama
yız değerli arkadaşlarım. 

Onun için, hepimiz kendimizi mutlaka kanunlar
la mukayyet bilmeliyiz. 

Çok hızlı olarak okuyup geçeceğim. Bakınız : 
«Yaşasın tüm bağımsız Türkiye». 

Değerli arkadaşlarım, işçisinden köylüsüne, me
muruna, dar gelirlisine kadar, Parlamentosuna, Cum
hurbaşkanına kadar şu memlekette herkes yürekten 
inanmalıdır ki, bu memleket bağımsızdır. Bu memle
ket hürriyetçi bir nizam içerisinde idare edilmekte
dir ve yeniden, Büyük Türkiye, kırk milyonun elbir
liği ile, kardeşliği ile, İnşallah, tahakkuk ettirilecek
tir. 

Geliniz, müspet olarak bakalım hadiselere; geli
niz, elbirliği ile güçlüklerimizin üstesinden gelmeye 
gayret edelim. Yoksa, bağımsızlığı hakkında gölge 
düşürücü beyanlarla, Türkiye bağımsızlıktan uzakla-
şamaz; Türkiye bağımsızdır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamamlayın. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hay hay 

Sayın Başkan, hemen bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, burada 45 tane slogan var 

ki, 2 tanesi öğretmenlerle ilgili; diğer bütün hepsi si
yasî mahiyettedir. Fakat, çok üzülerek belirtmek 
mecburiyetinde olacağım cümlemi bağlamak için bir 
sloganı okuyayım. Değerli arkadaşlarım, bakınız ne 
diyor : «Top, cop, panzer; bizi yıldırmaz». 

Top, yani Ordu, Ordu bizi yıldırmaz! Dün, Or
duya karşı, bu milletin şerefli Ordusuna karşı, her 
an, memleketin güvenliğini hayatını ortaya koyarak 
bekleyen ordusuna karşı «faşist» diyenler, şimdi onu 
biraz daha kamufle ederek, «Top, cop, panzer bizi 
yıldırmaz» diyor. 

Devletin güvenlik müesseseleridir bunlar. Bir ta
nesi, Ordu «Ordu bizi yıldırmaz» diyor. Ordu sizi 
yıldırmaya niye teşebbüs etsin ki? Ordu Devletin ya
nında, Ordu millî güvenliğin bekçisidir. Niye siz 
kendinizi Ordunun karşısında görüyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk lütfen bağlayınız, 
sürenizi aştınız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum değerli Başkanım. 

Çünkü, davranışları, düşüncesi itibariyle kendini 
öyle hissediyor da, onun için onu söylüyor. Bunu 
kimse zorlamıyor, bunu söylesin, «sen ordunun kar-
şısındasın» diye kimse söylemiyor, kendisi söylüyor. 
«Ordunun topu beni yıldırmaz» diyor. «Emniyetin 

I asayişin polisi, panzeri beni yıldırmaz» diyor. 

400 



M. Meclisi B. : 44 21 . 2 . 1975 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, bütün memleket derdi bi
zim derdimizdir. Ancak, kanunsuzluklara karşı çık
mak mecburiyetindeyiz. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Öğretmenler
den başka derdiniz yok. 

OĞUZHAN ASİLİÜRK (Devamla) — Kanun
suzlukların hiçbir zaman hoşgörü ile karşılanması 
mümkün değildir. 

Sözlerimi bağlarken değerli arkadaşlarım, mem
leket hizmetinde bütün müesseselerimizin, millî, tari
hî, manevî değerler içerisinde bütün müesseselerimi
zin yanında ve onların yardımcısıyız. Kavgayı iste
miyoruz. Kardeş kavgasının karşısındayız. Bu kür
sülerden mezhep ayırımına ışık yakmayı katiyen tas
vip etmiyoruz; asırlar önce kapanan yaraları kanat
makta memlekete hiçbir fayda yoktur. 

Yüce Meclisinizi hürmetle selâmlarken, içişleri 
Bakanlığı bütçesinin, başta içişleri Bakanı ve Bakan
lık personeli olmak üzere, Jandarma Genel Komu
tanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve mil-
/etimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim; 
tekrar saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Oğuz. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun içişleri 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerini 
arz etmeden evvel, Yüce Parlamentoyu ve içişleri 
Bakanlığının sayın mensuplarını saygılarımla selâm
larım. 

Huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak, güvenli bir 
toplum yaratmak, siyasî, iktisadî, sosyal koşulların 
ortaya çıkardığı kargaşalıkları önlemek için her şey
den evvel, sağlam temelli bir devlet yapısının mev
cudiyeti gereklidir. 

Türk Devleti, kurulduğu günden bugüne kadar, 
yapısının sağlam temellere dayanması, devlet güçle
rinin yasalara bağlılığı ve etkenliği, millî birlik ve 
beraberlik ruhu sayesinde sağlanmış bulunmaktadır. 

Yaşadığımız hayatın gerektirdiği bütün koşulların 
yarattığı sorunlar, fertler arasında, fertlerin kamu 
kuruluşları arasında, ferdî ve sosyal haklardan neşet 
eden birçok ihtilâfların zuhuruna sebebiyet vermek
te; bazen maddî ve manevî menfaat çatışmaları ey
leme dönüşerek, tecavüz, saldırı, fiilî hareketler ha
linde gelişme istidadı göstermektedir. 

Devlet hayatımızın teminatı, Devletin ayakta dü-
rabilmesi, Cumhuriyet rejiminin muhafaza ve tema' 
dişi her şeyden evvel kuvvetli bir kolluk teşkilâtının 
mevcudiyetine bağlıdır. 

Demokratik nizamı benimsemiş bütün Batı ülke
lerinde, memleketin millî birlik ve beraberliği, va-
atandaşın huzur ve emniyeti, Devletin iç ve dış gü
venliği için Anayasa kuralları içerisinde yasaların 
tatbik edilmesi ve bu yasalar çerçevesinde vatandaş
lar arasında hiçbir tefrik yapılmadan âmme niza
mının teessüs etmesi lâzımgeldiği inancını taşımak
tayız. 

Devlet hayatını tanzim eden ve Cumhuriyeti 
ayakta tutan yasaların suç saydığı fiillerin işlenme
mesi için, kollayıcı tedbirlerin; siyasî sosyal ve ikti
sadî alanda gerekli önleyici tedbirlerin alınması ge
rektiğine inanmaktayız. 

Şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki, bütün 
siyasî teşekkülleriyle, Anayasa kuruluşlarıyle, kamu 
kuruluşlarıyle Türk Milleti olarak, şehit kanlarıyle 
kurulmuş Türk Devletini ve onun varlığı olan Cum
huriyeti her türlü iç ve dış tehlikelere karşı elbirli
ğiyle muhafaza ve idameye mecburuz. Atatürk'ün 
eseri bulunan Cumhuriyetin ve Devletin, hepimiz el
birliğiyle ve gönül birliğiyle bekçisi olmalıyız. 

Türkiye'nin millî menfaatleri, iç huzuru, biran 
evvel Parlamento çoğunluğuna dayalı, kuvvetli, tu
tarlı, Yüce Meclislerden itimat oyu alabilecek bir 
Hükümetin kurulmasına vabestedir. 

Son ay ve günlerde, istikbalin teminatı, ilim ve 
irfan yuvası bulunan üniversite ve yüksek okulları
mızda anarşi ortamını andıracak şekilde tartışmalar 
başlamış, fikir ve düşünce özgürlüğü eyleme dönü
şerek, üniversite ve yüksekokul ve kurumların mey
danları kana boyanmıştır. Hele son günlerde, Türki
ye öğretmenleri yardımlaşma derneklerinin, memle
ketin her şeyden evvel huzura ve güvene muhtaç ol
duğu bir dönemde giriştiği hareket ve kışkırtmalar, 
yapılan toplantıların çatışmaya ve kana dönüşmesi, 
vatandaşlar arasında gruplar meydana gelerek va
tandaşların ikiye bölünmesi, özlemini duyduğumuz 
huzur, güven ve mutluluğu tamamen zedelemiş bu
lunduğunu belirtmek isteriz. 

Milyonlarca insanın fedakârlığıyle kurulan Türk 
Devletini ve Cumhuriyeti korumakla mükellef bulu
nan içişleri Bakanlığının görevi, ülkemizde huzur, 
asayiş ve güveni sağlamak; vatandaşlarımızın can, 
mal, ırz ve namus emniyetini korumak ve güvence 
altına almaktır. 
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Değerli milletvekilleri, eğitim, moral ve teçhizat 
bakımından yeterli bir polis ve jandarma teşkilâtı, iç 
güvenliğimiz için hayatî ihtiyaç halindedir. Bu yol
da yıllardan beri sarf edilen bilinçli çabalarla bir 
hayli mesafe alındığını biliyoruz ve noksanların kısa 
zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz. 

Polis kuvvetlerinin yıpratılması, itibardan düşü
rülmesi, bütün ülkelerde, yıkıcı örgütlerin ve aşırı 
sol militanların başta gelen hedefleri arasındadır. 
Türkiye'de de aşırı sol 12 Marttan Önce ve sonra 
Devletin güvenlik kuvvetlerini yıpratmak için her 
çeşit iftiraya başvurmuştur. Bugün de bu iftiralar de
vam etmektedir. Türkiye'de bir zulüm ve tahakküm 
idaresi kurmaya heveslenenler, yani aşırı sol faşist
ler Türk polisine Allah'ın günü «Faşist» diye saldırı
yorlar. Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, kendile
ri komünist oldukları için, önüne gelene, malum bir 
aşırı sol taktiğiyle, «Faşist» ithamını savuran Dev
let ve rejim düşmanlarının maskesini indirmeye de
vam edeceğiz. 

Siyasetle uğraşması yasaklanmış olan Devlet me
murlarının kurduğu bir derneğin, Memurlar Kanu
nuna ve Dernekler Kanununa aykırı olarak, yalnız 
siyasî faaliyetlere değil, yer yer, yıkıcı faaliyetlere 
karıştığını görmekten elem ve ıstırap duyuyoruz. Al
tında, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ve TÖB -
DER'in yan yana imzalan bulunan bildiriler yayın
lanıyor ve bu durum kanunlara aykırıdır. Hele bu bil
dirilerde, «dünya hakları» nın savaşından bahsedile
rek, düpedüz aşırı sol sloganlarının kullanılması çok 
üzüntü vericidir. Velilerin toplantıya çağırılması ve 
sınıf düşmanlarına karşı sınıf bilinci aşılanması, öğ
rencinin, gelecekteki daha etkin eylemlere hazırlan
ması yolunda talimat veren bir memur derneğinin 
kanun dışı faaliyetleri karşısında Hükümet kayıtsız 
kalamaz. 

Türk öğretmenlerine derin sevgimiz ve saygımız 
sonsuzdur, trfan ordumuz, Türk Ordusu gibi mille
tin gözbebeği olarak itibarını korumalıdır. Bir avuç 
aşırı sol militan Türk öğretmenini temsil edemez. 
Tek çabaları Türkiye'yi içten bölmek ve Devleti çö
kertmek olan malum yayın organlarını destekleme 
mesajı gönderenler, Türk öğretmeni adına konuşma 
hakkına sahip değildirler. 

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, «Yaşasın 
Türk öğretmeni» diyor, komünist bir avuç tahrikçi
yi ayırıyoruz; şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmi
yoruz. Devlet kuvvetlerini tezyif eden kim olursa 

olsun, bizi karşısında bulacaktır. Biz daima millet
ten ve Türk Devletinden yana olduk, daima bu yol
da olacağız. 

TÖB - DER'in siyasî maksatlarla düzenlenen 
toplantıları ile ilgili bildiri ve duyurularında, açıkça, 
«veli toplantıları yapın; sınıf düşmanımızın, onların 
da sınıfsal düşmanı olduğunu anlatın» deniyor. «Öğ
rencilerimizi, ilerideki daha etkin girişimlere hazırla
yın ve bilinçlendirin» deniyor. Bu bildirilerde, tama-
miyie, «Türkiye Komünist Partisinin Sesi» adlı ve 
«Bizim Radyo» adlı dış radyo bültenlerinde yer alan 
ifadelerle, siyasî ve iktisadî düzeni yıkma gayretle
ri yer alıyor. 

Olayları kimlerin ve nasıl başlattığı meydanda
dır. Kimsenin kimseye karşı kanunsuz şiddet kullan
masını istememek pek yerinde bir tutumdur; fakat 
Türkiye'yi içten yıkma, bölme, parçalama, mezhep 
kavgaları ile ve etnik kavgalarla çökertme gayretle
rinin, dıştan nasıl tahrik edildiği ve içeride hangi sol 
örgütlerin bu oyunlara alet edildiği belgelerle orta
dadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, eğer bu memleket
te hepimiz Atatürk'çü ilkelere bağlı olarak, Atatürk 
yolundan ayrılmak istemiyorsak, Türkiye'yi Batı uy
garlık düzeyine çıkartmak idealini taşıyorsak, Türl< 
gençliğini ve bilumum yasalara uymakla, mükellef 
devlet personelini, kuruluş ve müesseseleri, amme 
idarelerini her türlü politik çıkar ve istismar dışın
da, millî birlik ve beraberlik ruhu etrafında toplama 
şuuruna malik olmalıyız. Kinden, husumetten, kıs
kançlıktan, siyasî çıkarcılıktan, tahrikten, fesattan 
tevakki edilmelidir. 

Hepimizin vazifesi, siyasî teşekkül olarak, politi
kacı olarak, memlekette huzur ve sükûnun bozulma
ması, kardeş kanının dökülmemesi için idareye yar
dımcı olmaktır. Huzur ve asayiş, can ve mal emni
yeti, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmanın vazge
çilmez temel şartlarındandır. Refaha, mutluluğa, hiz
mete yönelmiş bir sosyal hukuk devleti anlayışı 
içinde idareye terettübeden vazife ve mesuliyetler 
çoktur. Devlet çarkı, Türkiye'de çok ağır işlemekte
dir. Demokratik engeller, idarî yasaların eski yön
temlerle mücehhez olması; idarenin, koşar adımlar
la ilerleyen hayatı takibedememesi; sosyal, iktisadî 
koşulların değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap ver
memesi, çağın gereğine ayak uyduramaması; eski
miş yasaların muhafaza edilip değiştirilmemesi idarî 
hayatımızda işlerin çok ağır işlemesine sebebiyet 
vermektedir. 
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İçişleri Bakanlığı, kendisinden beklenen hizmetle
ri yerine getirebilmek için, modern amme idaresi 
prensiplerine, gelişmekte olan sosyal bünyemizin is
teklerine uygun bir kuruluş ve işleyişe sahibolmak 
mecburiyetindedir. 

Türkiye, geçtiğimiz son yıllarda, çok acı, ıstırap 
verici, bölücü, yıkıcı olaylara sahne olmuş; darbo
ğazlar atlatılmış ve siyasî tarihimizin ibret verici lev
halarına sahne olacak hadiseler meydana gelmişse 
de, yasaların hâkimiyetini sağlamak suretiyle huzur 
ve güven teessüs etmiştir. Fakat şunu esefle söyle
mek ve teessürle ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz 
son yılların ıstırap verici, bölücü ve devlet idaresini 
temelden tahrip edici, vatandaşın huzur ve güvenini 
selbeden, can ve mal emniyetini ihlâl eden olayların, 
nedamet getirmemiş suçlularının başıboş bırakılarak, 
yeniden diriltiîdiğini müşahede ediyoruz. 

Türkiye'de büyük fedakârlıklarla, yasaların cid
dî tatbiki suretiyle ve alınan tedbirlerle teessüs eden 
huzur ve nizamın, aşırı solcuların serbest bırakıl
ması ve kışkırtıcı örgütlerin yeniden kurulması ile 
bozulduğu bir gerçektir. Bundan elem ve ıstırap du
yuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye bugün ciddî iç ve dış 
sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bugün dün
den daha fazla, geçen yıllardan daha çok millî bir
lik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Hepimizin va
zifesi, bu aziz vatanın, bütün müesseseleri ile ayak
ta durmasına; memleketimizin siyasî, iktisadî ve sos
yal yönden gelişmesine, kalkınmasına hizmet etmek
tir. 

Bu gemi, Allah korusun, battı mı, hepimiz bat
mış olacağız. Kimse bundan kazançlı çıkmayacak
tır. Onun için, biran evvel aklıselim ve basiretimizi 
kullanarak, her türlü art fikirler ötesinde, bu aziz va
tanın selâmet ve saadeti için, millî birlik ve beraber
lik ve tesanüt içinde birleşme şuuruna malik olmalı
yız. 

Türkiye, az gelişmişlik çemberini kısa zamanda 
yararak gelişmiş bir ülke olmanın hamleleri içine gir
miştir. Buna rağmen, Türkiye'de halen halledilme
yen sosyal, ekonomik, siyasî, kültürel sorunlarımız 
vardır. Bu güzel vatanımızın bütün meselelerini akıl
la, mantıkla, ilmî bir görüşle tartışmak, Anayasamı
zın çizgisinden ayrılmamak, demokratik nizamı ayak
ta tutmak lâzımdır. 

Anayasayı ortadan kaldırmaya, mevcut demokra
tik rejimi yıkmaya yönelen aşırı sol fikirlerden hare
ket eden ve bunu yaralamaya çalışan bir avuç insan, 

cebir, şiddet, tehdit kullanarak anarşi yaratırsa, karşı
sında milliyetçileri, Atatürk ilkelerini savunma güçle
rini, yasama hâkimiyetini ve devleti bulacaklarını bil
melidir. 

İşte, Türkiye'de bu hareketleri nizam altına almak 
için, Batı ülkelerine uygun bir şekilde, 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Kanunla, Cumhuriyet ve hür
riyet düzenini • demokratik usullerle koruma, kanun
dışı sokak ve meydan hareketlerini önlemek, toplumun 
ve kişinin maddî ve manevî varlıklarının kanunlara 
aykırı grev ve lokavtlar yüzünden kısmen veya tama
men tahribe uğramasının önüne geçmek, toplumun 
kendisi ve kaderi üzerinde büyük ölçüde olumsuz et
kisi olabilecek her çeşit kanunsuz toplumsal olayların 
meydana gelmemesini sağlamak; geldiğinde, gerekir
se zor kullanarak etkisiz hale getirmek amacı ile top
lum zabıtası kurulmuştur. 

Huzur ve güven bozan, can ve mal emniyetini ih
lâl eden hareketlerin son bulması, halkımızın arzusu
dur. Türkiyenin bugün, her şeyden evvel huzura ve 
güvene ihtiyacı vardır. Hürriyet anarşi değildir. Anar
şinin bulunduğu yerde hürriyetlerden, haklardan, de
mokrasiden bahsedilemediği bir gerçektir. Türk poli
si ve Türk jandarması, ülkesinin huzur ve emniyeti, 
anarşinin yok olmasını temin babında bütün güçleri 
ile çalışmaktadırlar. Geçmiş yıllarda, yıkıcı örgütle
rin kökünü kazımışlardır. 

Tarihten ve geçmişten ders almasını bilen ülke
ler ve yöneticileri, hayatiyetlerini ve varlıklarını ida
meye muvaffak olurlar. Geçmiş olaylardan, tekmil 
görevliler ve siyasetçiler, ibret almasını bilmelidirler. 
Ülkemiz örfî idareye muhtaç olmadan, normal zabıta 
kuvvetleriyle asayişi sağlayabilmelidir. Mazisi şan ve 
şerefle dolu, fedakâr, feragetli Türk polisi ve jandar
masının her türlü maddî ve manevî olanaklarla teç
hiz edilmesi görüşündeyiz. 

Türkiye'de yıkıcı faaliyetlerin durdurulmasında, 
aşırı akımlara karşı mücadelede Türk polisinin ve Türk 
jandarmasının hizmeti çok büyüktür. Bu iki teşkilâtın 
her türlü medenî ve teknik araçlara kavuşturulmala
rını zarurî addetmekteyiz. 

Türk polisinin ve Türk jandarmasının bütün ta
rih boyunca sağlam kadroyla başarılı hizmetler gör
mesinden ötürü, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
olarak takdir duygularımızı ifade etmek isteriz. 

Geçen yılki bütçesi üzerinde de değindiğimiz gibi, 
İçişleri Bakanlığına mensup ve zor sosyal ve iktisadî 
koşullar altında görev yapan bilumum memurlara, 657 
sayılı Kanunun diğer kuruluşlara tanıdığı sosyal im-
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kânların, yanödemelerin tanınması gerektiği inancını 
taşımaktayız. 

Hudut mıntıkalarında gece gündüz demeden vazi
fe gören, zor koşullar altında vatanının ve Cumhuri
yetinin bekçiliğini yapan, kış mevsiminde dahi, yağ
mur kar demeden nöbet bekleyen devriyelerin moto
rize bir hale getirilmesini, araç ve gereçlerle donatıl
malarını ve bütün hudut mıntıkalarının ışıklandırılmak 
suretiyle, motorize kuvvetlerle teçhiz edilmesi zarure
tine inanmaktayız. 

Sözlerimi burada bitirirken, İçişleri Bakanlığı büt
çesinin Türk Milletine ve İçişleri Bakanlığının sayın 
mensuplarına hayırılı ve uğurlu olmasını temenni eder; 
huzurlu, güvenli bir düzenin bir an evvel kurulması 
temennisiyle Yüce Parlamentoyu ve içişleri Bakanlı
ğının güzide mensuplarını saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Çıtırık'ta; buyurun efendim. 

C. H, P. GRUPU ADINA OSMAN ÇITIRIK 
(Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı de
ğer üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığı
na ait 1975 malî yılı bütçe tasarısı hakkında Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına eleştiri ve somut öne
rilerimizi bilgilerinize sunmak üzere yüksek huzuru
nuzda bulunmaktayım. 

Yurdumuzda içgüvenliğin sağlanmasından içişle
ri Bakanlığı sorumlu olup, bu sorumluluğunu, kendi 

.özel yasaları uyarınca hareket eden Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığı aracı
lığı ile yürüttüğü bir gerçektir. Son günlerde büyük 
kentlerimizde yasadışı eylemler, toplumun huzur ve 
asayişini bozucu davranışlar bir tırmanma noktasına 
gelmiş, lâik Cumhuriyet ağır bir saldırıya uğramış, ya
sadışı bu eylemler sonucu demokrasi, birden çok şe
hit vermiştir. 

«Milliyetçi Cephe» adı altında birleşen tutucu güç
ler, bilerek, Türkiye'de hükümet boşluğu yaratmış
lardır. Güvenoyu vermeyecekleri bir Hükümetin ku
ruluşuna önce yeşil ışık yakmışlar, güvenoylamasına 
gellindikte, bunu bilerek, bir hesabın sonucu olarak 
Hükümetten esirgemişlerdir. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hükümetten kaçan 
sizsiniz. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Böylelikle, bi
linçli bir şekilde, kasıtlı olarak hükümet boşluğu ya
ratmışlardır. Bunun sonucu olarak da, devlet otorite

si za'fa uğratılmış, devletin gücü etkin bir şekilde ta
rafsız olarak kullanılamamıştır. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayenizde. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz lüt

fen. 
OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Hükümetin bu 

za'fından istifade eden Milliyetçi Cephe sokağa hâ
kim olmak istemiştir. Sokağa hâkim olmak için de, 
Millî Hareket Partisine bağlı ve onun tarafından yö
netilen ve kendilerini «Ülkücü» «Komando» «Boz-
kurt» olarak isimlendiren sağ terörist, faşist gençler
den istifade etme yoluna gitmişlerdir. 

Faşistler, kendilerine karşı bir saldırı olmadığı hal
de, silâhlı gruplar halinde yurtları, üniversiteleri bas
maya, kan dökmeye başlamışlar; faşizmin küçük kü
çük çapta provaları yapılmaya başlanmış; faşizmin 
cıyak sesleri giderek daha güçlü bir şekilde duyulmaya 
başlanmıştır. 

Bunun sorumlusu, «Milliyetçi Cephe» ile birlikte, 
devlet gücünü etkin bir şekilde tarafsız olarak kullan
mayan Hükümettir. 

Hükümetin, elindeki olanakları kullanması halinde, 
yasadışı eylemleri, gençlik hareketlerini başlamadan 
önlemesi işten bile değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanı Ecevit, Partisinin 22 nci Kurul
tayının açış konuşmasında, «Sizlere bilgi ile ve yetki 
ile söylüyorum ki, gençlik hareketlerini başlamadan 
öğrenmek, yöneticilerin elindedir» demiştir. Bunu 
söyleyen kişi, iktidarı zamanında bu kabil olayları bü
yük çapta önleyen, daha dünün sorumlu Başbakanı
dır. Sayın Ecevit'in Başbakan olarak yetkileri ne ise, 
içgüvenliğin sağlanması yönünden bugünkü Hüküme
tin yetkileri de aynıdır. Bu da göstermektedir ki, bu
günkü Hükümet ve onun sorumlu Bakanı, yasaların 
kendilerine verdiği yetkileri, devlet gücünü etkin bir 
şekilde tarafsız olarak kullanamamaktadır. 

Kendilerine «Milliyetçi Cephe» adını veren bir 
kısım siyasî partilerin, yasadışı eylemlerden güttükle
ri amaç farklı olmakla beraber, yöntemde birleşerek, 
sağ terörist güçleri destekledikleri bir gerçektir 

Bu siyasî partilerden Millî Hareket Partisi, demok
ratik yollardan iktidara gelemeyeceğini kesinlikle anla
mış bulunduğundan, İkinci Dünya Harbi öncesinde
ki gibi, büyük ekonomik buhrandan da istifade ede
rek, İtalya'da Fatci Cemiyetinin üyeleri olan karagöm-
lekli gençlerin sokağa hâkim olmaları sonucu iktida
ra el koyan Benito Mussolini; keza Almanya'da, so
kağa hâkim olan kahverengi gömlekli Hitler gençliği, 
çelik miğferli ESAA 1ar sayesinde iktidara el koyan 
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Hitler'in takip ettikleri yolu % izleyerek iktidara el 
koymak istemektedirler. 

Bu bakımdan, amacına ulaşabilmesi için, kendisine 
mensup gençleri yasadışı eylemlere itmekten çekinme
mektedir. Adana'da öldürülen işçi Hüseyin'in, istan
bul'da öldürülen Kerim Yaman'ın, Ankara'da Hacet
tepe Üniversitesinde yaralanan gençlerin tüm sorum
lusu Millî Hareket Partisi ve onun Genel Başkanıdır. 
Ancak, siyasî hayatta çekirgenin üç kez sıçradığı gö
rülmemiştir. Sayın Türkeş, 13 Kasım 1960 operasyo
nunda yurtdışına gönderilerek zararsız hale getirilmiş 
27 Mayıs Devrimini yapan silâh arkadaşları tarafın
dan hayatı bağışlanmıştır. 

ikinci defasında, 25 . 9 . 1963 Talat Aydemir olay-
yında yakayı ele vermiş; ancak, delil yetersizliği nede
niyle bu tehlikeyi de altatmıştır. Ama bu kez, kesin 
olarak suçüstü yakalanmıştır. Demokratik yollardan, 
demokrasi adına kendisinden hesap sorulmalıdır. 

Şimdi. Sayın içişleri Bakanı, Sayın Cumhuriyet Baş 
Savcısını göreve davet ediyoruz. Millî Hareket Partisi, 
açık seçik, kanuna karşı hile kullanmaktadır. Siyasî 
Partilerin ocak, bucak teşkilâtı yasa ile kaldırılmış 
olmasına rağmen, her köyde Ülkü Ocağı Derneğinin 
bir şubesini açarak, siyasî faaliyetlerine ocak, bucak 
olarak devam etmektedirler. 

Kuruluş gayesinin dışında çıkan, Devletin gözü-
önünde silâhlı komando eğitimi yapan bu Derneğin 
kapatılması için, içişleri Bakanlığı ne zaman girişimde 
bulunacaktır? 

Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi ile Anayasa dışı
na düşen bu partinin kapatılması için ne zaman Ana
yasa Mahkemesine gerekli kamu davasını açacaktır? 

Bu soruları sormanın zamanı gelmiş ve ^ geçmek
tedir. 

Bu Parti ve onun maşası durumunda olan gençleri 
ceseretlendiren nedir? Kimdir. Görülen o dur ki, 12 
Mart sonrasında olduğu gibi, Devlet kudretnin tek ta
rafla kullanılacağı izleniminin verilmesi onları bu 
yola itmektedir. Geçmişte, bir Devlet Başkanı, bu 
gençleri milliyetçi ve memlekete yararlı gençler olarak 
görürse, bugünkü Hükümetin sorumlu Başbakanı 
Ülkü Ocakları Kurultayına başarı telgrafı çekerse; 
devlet kudreti, geçmişte olduğu gibi, tek taraflı olarak 
kullanılırsa, sonuç elbette böyle olur. 

Bu bakımdan, öncelikle, devlet kudreti adaletli, et
kin bir şekilde, tam bir tarafsızlık içinde, vakit geçiril
meden kullanılmaktadır. Ayrı düşüncelerin barış için
de tartışıldığı ve yanyana yaşayabildiği bir dönemin 
tekrar yaratılmasına toplumsal barış ve huzurun genç

lerimiz arasında, içinde gerçekleşmesine, demokrasi
ye inanan tüm kuruluşların, kişilerin ve bu arada, 
bütçesini görüştüğümüz içişleri Bakanlığının çalış
ması gerekmektedir. 

Başka ülkelerde, faşist yöntemlerle iktidara el koy
ma olanağı geçmişte bulunmuştur. Ancak, bu yöntem
le iktidara gelenler, sonunda ya öldürüldükten sonra 
ayaklarından asılmışlar, ya da sevgilileriyle birlikte 
intihar etmişlerdir. Aynı akibete düşülmemesi için, 
vakit varken, Anayasa doğrultusunda siyasî faaliyet
lerini sürdürsünler; yasadışı eylemlerden, yasadışı iL-
tidara el koyma heveslerinden vazgeçsinler. 

Içgüvenliği sarsan son olaylar karşısında, Milliyetçi 
Cephenin başmimarı Adalet Partisi ise, Millî Hare
ket Partili gençlerin sokağa hâkim olmaları sonunda, 
onların yarattığı fiilî durumdan istifade ederek ikti
dar olmak istemektedir. Bu bakımdan, en az Millî Ha
reket Partisi kadar Adalet Partisi, içgüvenliğin büyük 
ölçüde ortadan kalkmasından sorumlu bulunmakta
dır. Her geçen gün biraz daha milletin güvenini kay
beden ve erken seçimden kaçan Adalet Partisi için, 
başkaca izlenecek bir yol da kalmamıştır. Cumhuri
yetçi Güven Partisi ise, yasadışı eylemlere ümit bağ
layarak, her ararejimde, ararejimin siyasî kadrosu ol
maya alıştığından, memleketin, 12 Mart öncesi duru
ma sürüklenmesini dolaylı olarak desteklemektedir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Gerçeği konuş, ger
çeği dile getir kürsüde. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Dört Bakanınız 
oturuyor burada; dört bakanınız oturuyor orada. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Oğuz 
müdahale etmeyiniz, rica ediyorum. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Millî Selâmet 
Partisi ise, kapitalizmin renksiz temsilcisi olarak nite
lediği Adalet Partisinin seçmen karşısında itibar kay
bettiğini bildiğinden, sağın en güçlü partisi olabilmek 
için bu cepheye katılmış bulunmakta, kurulacak bir si
yasî iktidardan en çok nasibini almak için bu yönte
mi izlemektedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri ve alkışlar) 

Anayasamız demokratik sola olduğu gibi, demok
ratik sağa da açıktır. Ancak, bu sağın da Anayasal 
bir sınırı bulunmaktadır. Aşırı sağ, Anayasanın sağın
daki sınırın dışına düşer ve bu bakımdan, Anayasa dı
şıdır. (A. P. sıralarından «Aşırı sol?.. Onu da söyle» 
sesleri) Söyledik; dinlediyseniz, onu da söyledik. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Bir daha söyle, 
duysunlar. 
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OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Ancak, aşırı sol 
da Anayasa dışıdır. 

BAŞKAN — Söylendi efendim, söylendi efendim. 
Sayın Çıtırık cevap vermeyiniz efendim. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Söylendi efen-
îdim, dinlemediniz. Ancak.. (A. P. sıralarından gürül
tüler). 

Milliyetçi cephenin, çok uluslu şirketlerin, CİA'mn 
oyunu bu kez Türkiye'de bozulacaktır ve demokratik 
yollardan halkın iktidarı gerçekleştirilecektir. 

Burada, Milliyetçi Cepheyi oluşturan siyasî par
tilerin Seçim Kanununda yapmak istedikleri değişik
liklere de değinelim. 

Sağ cephe müşterek bir liste ile... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müdahale 
etmeyiniz. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — ...Seçimlere gir
mek istemektedir. Genel hatlarıyle bahsediyorum; 
acele etmeyin. Bundan sonra bizim grupumuz konu
şacak, 3 tanede üyemiz konuşacak; bu aceleniz ne? 

HALÎL KARAATLI (Bursa) — Oradaki prensi
be riayet et. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; Sayın Çı
tırık sizden de; lütfen konuşmanıza devam ediniz; 
efendim, size inzibatî ceza uygularım, ikaz ediyorum. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
o her oturumda böyle. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Sağ cephe müş
terek bir liste ile seçimlere girmek istemektedir; bu 
gayretleriyle halkın iktidarına mani olmak istemekte
dirler. Ancak, halk, her türlü tertibin üstesinden ge
lecek kadar güçlü, bilinçli ve kararlı bulunmakta
dır. 

Bu yasa değişikliği önerilerini geriye dönük bul
maktayız ve görüşlerine katılmıyoruz. 

Gerçekten, seçim yasalarımızda bir kısım değişik
liklerin yapılması ihtiyacına biz de katılıyoruz. Tür
kiye'de siyasî erginlik niteliğinin, 18 yaşını bitiren 
kimselere tanınmasıyle, ceza, iyiniyet ve medenî hak
ları kullanma ehliyeti arasında bir paralellik kurul
malıdır. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımıza da oy hakkı ta
nınmalıdır. 

Gerçekten aşırı sağın ve aşırı solun karşısında 
isek, muvazaalı olarak bu akımları yasama meclis
lerinde temsil etmek durumunda bulunacak partilerin, 
yasama meclislerine kolayca girmelerini önlemek ba
kımından, Federal Almanya'da olduğu gibi, % 5 mil
lî barajı öngören bir seçim sistemi getirmeliyiz. 

Hemen denilecektir ki, «1966 senesindeki Ana
yasa Mahkemesi kararı...». Efendiler, 1966 senesin
deki Anayasa Mahkemesi kararı, her ilde uygulanan 
barajlı D'Hondt sistemine ilişkindir; bizim önerdiği
miz sistem, % 5 millî barajdır. Batı Almanya'da bu 
sistem uygulanmadan evvel 15'i aşkın neo faşist, 
20'ye yakın komünist Federal Almanya Meclisinde 
bulunurken; bu % 5 millî baraj uygulanması sayesin
de neo naziler ve komünistler Batı Almanya Yasama 
Meclislerine girememişlerdir. 

içişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda değişiklik
ler yapılarak, merkez valilerinden bir kısmının da
nışma kurulunda danışman olarak çalışmaları; keza, 
bölgesel idare mahkemeleri kurularak bu mahkeme
lerde görev almalarıyle statik durumdan dinamik du
ruma getirilmelidirler. 

Adlî zabıta teşkil edilmelidir. Bu görevde çalı
şacak elemanları yetiştirmek için, bugünkü Polis 
Enstitüsü, akademiye dönüştürülmeli, hukuk, eko
nomi ve toplum bilim derslerine ağırlık veren özerk 
bir bilim dalı haline getirilmelidir. 

Trafik kazaları bugün için Türkiye'nin başlıca so
runlarından birisi haline gelmiştir. 1974 yılı Kasım 
ayı sonuna kadar 37 100 trafik kazası olmuş; 3 888 
yurttaşımız bu kazada can vermiş, 22 bin yurttaşı
mız yaralanmış, 129 milyon liralık maddî hasar mey
dana gelmiştir. Karayollarındaki etkin trafik kontrol
lerine modern araçlarla, yılmadan devam edilmeli
dir. 

Bu arada,, ehliyetname sorununa da değinmeden 
geçemeyeceğiz. Polisin şaibe altından kurtarılması 
gerekir. Bu bakımdan, ehliyetname verme işinin 
kesin surette polisten alınması gerekir. Ehliyetname
nin motor sanat veya sanat enstitüsüne bağlı trafik 
okulları aracılığıyle, Millî Eğitim Bakanlığının etkin 
denetimine verilmesinin iyi olacağı görüşünü savun
maktayız. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasa
sında değişiklik yapan 1742 sayılı Yasa, Anayasa 
Mahkemesince, 14.3.1974 tarihinde iptal edilmiş 
bulunduğundan, Anayasa doğrultusunda bir yasa en 
kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. 

Toplum polisi, polis ocağı haline getirilmeli; be
lirli bir hizmet süresinden sonra, bu bölümde hizmet 
gören polisin başka teknik bölümlere geçmesi, rotas
yonu düşünülmelidir. Polisin, topluma sevgi, say
gı, güven ve barışla yaklaşması, eğitim yoluyle sağ-

v lanmalıdır. 
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Jandarma Genel Kumandanlığınca yürütülmekte 
olan kıyı ve karasularımızı koruma görevi, Ege De
nizindeki kıta sahanlığı sorunu önemini sürdürdüğün
den, kıyı ve karasularımızın korunmasının Deniz 
Kuvvetlerine devrinin yerinde olacağı görüşünü taşı
maktayız. Bu sahalarda görev yapan jandarmanın, 
kırsal kesimlerde içgüvenliği sağlamak için görevlen
dirilmesi, içgüvenlik açısından daha yararlı olacağı 
kanaatindeyiz. 

Gümrük bölgelerinde kaçakçılığın önlenmesinde 
jandarma etkin bir görev yapmaktadır. Ancak, 
14.12.1974 tarihinde Viranşehir dolaylarında vuku 
bulan çarpışmada birçok vatandaşımız canlarını kay
betmiş, birçoğu da yaralanmıştır. Basına yansıyan 
haliyle, bu olay nedeniyle jandarmanın itibarına göl
ge düşmüştür. 

Bu bakımdan, olayda suçlu görülenler varsa, 
adlî tahkikatın ve Anayasanın elverdiği ölçüler içeri
sinde kamuoyunu aydınlatıcı mahiyette bilgiler veril
mesini, kamu vicdanının tatmini bakımından zorun
lu görmekteyiz. 

Jandarmanın bu kabîl olaylarda, yasanın verdi
ği yetkiye dayanarak silâh kullanma hakkı vardır. 
Ancak, bu hakkın kullanılmasında vatandaş hayatı
mın önplanda tutulması; yetkilerin, vatandaş hayatı 
gözönünde tutularak değerlendirilmesinin iyi olacağı 
görüşündeyiz. 

Jandarma Genel Kumandanlığının, yasalarca ken
disine verilen görevi tam olarak yerine getirebilmesi 
için modern araç gereçlerle donatılması lüzumuna 
inanmaktayız. 

7126 sayılı Sivil Savunma Yasası, günün ihtiyaç
larına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
1975 Ekiminde yapılması gereken nüfus sayımı ve 
Nüfus Kanununun tatbiki ile bu kütüklere sıhhat 
ve itibar kazandırılmalıdır. 

Anayasanın 1,16 ncı maddesinde genel nitelikleri 
belirtilen ve muhtar birer, yerinden yönetim kuru
luşu olan il özel idareleri, belediyeler ve köylerden 
oluşan mahallî idarelerimizde, halkın yönetime daha 
büyük ölçüde ağırlığını koyabileceği demokratik yasa 
değişiklikleri yapılmalıdır. 

657 sayılı Personel Yasası ve buna ilişkin birtakım 
yasalar, idarecileri malî yönden büyük ve çekilmez, 
zor bir duruma düşürmüşlerdir. Bunun telâfisi için 
de, en kısa zamanda yasa değişiklikleri yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Çıtırık. 
OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Tamam Sayın 

Başkanım, ben zaten yazılı metnimi tamamladım. 

Sayın Asiltürk, Türkiye'nin bağımsız olduğunu 
söylediler. 

Biz de bu kürsüden, elbette, Türkiye'nin bağım
sız olduğunu söyleyeceğiz. Türkiye gerçekten siya
sî yönden bağımsızdır. Ancak, ekonomik bağımsız
lıkla pekişmeyen siyasî bağımsızlıklar, tam sayılamaz
lar. " Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını da elbirliği 
ile sağlayalım; Türkiye, gerçekten bağımsız olsun. 

Sayın Talât Oğuz, gençlik kolları tarafından ya
yınlanan bir bildiriden söz ettiler. 

Bizim Tüzüğümüz gereğince, Tüzüğümüzü ilzam 
eden yayınların ve beyanların kimin tarafından yapı
lacağı bellidir. Gençlik kolları merkez yönetim kuru
lunun iki üyesinin, -merkez yönetim kurulu başkanı
nın değil veya karar oluşturacak 8 kişinin değil, iki 
üyenin - kendiliğinden bastırıp dağıttığı beyanname, 
partimizi ilzam etmez. Biz bu olayı da tasvip etmiyo
ruz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bravo, öyle ise biz 
de sizi alkışlarız. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Bu olayı da tas
vip etmiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1975 malî 
yılı içişleri Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, ulusu
muza ve bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını Tan
rıdan diler. Grupum adına size saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık. 
• Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Karaas-

lan (A. P. sıralarından alkışlar) 
Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Buyurunuz 

efendim, bir mâruzâtınız mı oldu? 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sayın Sözcü konuşmasında, Milliyet
çi Hareket Partisine sataşmıştır; hattâ., hakarete va
ran sözler söylemiştir. 

Bu bakımdan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfediniz, yazılı olarak, hangi pa

sajlarla, hangi cümlelerle bu isnadı yaptığını belir
tiniz. Zabıtları inceleyeyim efendim. 

Buyurunuz Sayın Karaaslan. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAASLAN 

(Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri 1975 malî yılı bütçesi üzerinde, Adalet 

Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Güvenlik ihtiyacı, toplum hayatı ile birlikte baş
lar. İnsanoğlunun var olduğu günden beri, emniyet 
duygusu da onunla birlikte doğmuştur. Toplum ha-
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yatının Devlet idaresine dönüştüğü andan itibaren, 
insanoğlu, şahsını ve' haklarını güven altında bulun
durmanın tedbirlerini de birlikte almıştır. Bu sebep
le de, iç ve dışgüvenlik kuruluşları, en ilkel toplum
dan, en mütekâmil devlete kadar, devletin temel ku
ruluşları arasında yer alır. 

Bizim de devlet hayatımızda, İçişleri Bakanlığı
nın çok önemli bir yeri vardır. Yurdun huzur ve gü
venliğini, vatandaşların mal ve can emniyetini, ka
nun hâkimiyetini ve dolayısıyle devletin otoritesini te
sis ve sağlamakla görevli, başlıca sorumlu bakanlık
tır. 

Bugün yurdumuzda cereyan eden olaylar, içiş
leri Bakanlığı 1975 yılı bütçesinin önemini bir kat 
daha artırmaktadır. Bölünmez bir bütün olan aziz 
milletimizi ırk, sınıf ve mezhep bakımından parçala
mak isteyenler, her gün biraz daha cüretlerini artır
maktadırlar. Parti kongrelerinde, basında, üniver
sitelerimizde, Türk Milleti yerine «Halklar» tabiri 
kullanılmaktadır. Türkiye'mizde kendilerini Pekin ve 
Moskova modeli bir dikta hevesine kaptıranların bu 
davranışlarını, fikir özgürlüğü şeklinde mütalâa et
mek hatalı olur, gaflet olur. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa ve demokratik ni
zam süreci içerisinde aynı siyasî görüşü paylaşan, da
ğınıklıktan kurtulup, ülkenin ağır sorunları karşısında 
bir araya gelen siyasî partilerimizin bu hareketi, aşırı 
solcuların ve onun hamisi Cumhuriyet Halk Parti
sinin uykusunu kaçıran bir kâbus haline gelmiştir. 
Türkiye'de ne bir faşist, ne de faşist olduğunu iddia 
eden bir kimse olmamasına rağmen, doğrudan doğru
ya komünizmi övemeyenler, bir faşizm imajı yarat
mak suretiyle, faşizmi yermek suretiyle, komünizmi 
dolaylı yollardan övmeye çalışmaktadırlar. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsünün, bu 
görüşleri paylaşır mahiyette kürsüdeki beyanlarını, 
sayın Partisinin paylaşmadığı ümidini taşımaktayız. 

millî cepheye saldırmakta gecikmemişlerdir. Yetişe
medikleri yerlerde salyalarını sıçratmaya başlamışlar
dır. 1.2 Mart öncesi, Kuseyri misali katliamlar, anar
şi ve kargaşalar yine aşırı solcular tarafından ter
tiplenmekte; fakat başkalarını itham etmenin mutat 
vasıtası haline getirilmek istenmektedir. Hatırlanacağı 
üzere, Marksist, Leninist Mustafa Kuseyri, 22 Mayıs 
1970 tarihinde Basın Yayın Yüksek Okulu Talebe Ce
miyeti odasında öldürülmüştü. Dev - Genc'e ait İleri 
Dergisi, olayı kamuoyuna şöyle açıklıyordu : 

«22 Mayıs 1970 günü akşamı, Amerikan emper
yalizminin işbirlikçilerinin kurşunları, Dev - Genç üye
si kardeşimiz Mustafa Kuseyri'yi öldürdü. Hainler 
daha sonra olay yerinden kaçtılar.» 

Devlet yönetimine karşı yöneltilen bu hayasız if
tiranın içyüzü, ancak, 9 Haziran 1971 tarihinde belli 
olmuş; hakikî katilin yine Dev - Genç üyesi Nejat 
Ahin olduğu anlaşılmıştır. 

Bugün de sahneye konan oyunlar aynıdır. Millet 
iradesinin affetmediği; fakat C. H. P.'nin Anayasa 
Mahkemesine salıverilmelerini sağladığı Marksist, Leni
nist aktörler, tecrübe kazanmış olarak, oyunu oyna
maktadırlar. Ne var ki, Yüce Milletimiz de, daha ön
ce seyrettiği bu oyunlar karşısında tecrübe sahibi ol
muştur, artık yanılması mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, önce üniversitelerimizde baş
latılmak istenen, bilâhara TÖB - DER aracılığıyle bü
tün yurda yayılmasına çalışılan, birkaç ilimizde mües
sif olaylara yol açan, Malatya'da kanlı bir şekilde 
neticelenen son olaylar aynı mahiyette olaylardır. 
Esef verici tarafı, C. H. P. ve onun Sayın Genel Baş
kanının bu husustaki tutum ve davranışlarıdır. Sa-
ym Ecevit'in bu husustaki beyanları olaylara ters düş
mekte, tezat teşkil etmektedir. 

Sayın Ecevit ve Partisinin, iktidardan ayrılınca, 
anarşi kuklalarının, elinde tuttuğu iplerini oynatma
ya başladığı milletten saklanmaz hale gelmiştir. Tokat, 
Amasya, Muş, Maraş, Bingöl, Adıyaman ve Malat
ya'da cereyan eden olaylar bunun açık delilleridir. 
Malatya olayları, Türkiye'de cereyan eden olaylar 
zincirinin bir halkasını teşkil etmektedir. Kökenine 
inmekte yarar vardır. Millî birlik ve beraberliğe en 
fazla ihtiyaç duyulan şu günlerde bu olayların içyü
zünü ortaya çıkarmakta büyük bir millî yarar var
dır. Bu itibarla, Malatya olaylarını kronolojik bir se
yir içinde yüce huzurlarınızda arz ediyorum: 

28 Aralık 1974 tarihinde, Malatya Kapalı Spor 
Salonunda tertiplenen Âşık Mahzunî Gecesinde, 
TÖB - DER mensubu, Nohutluk Köyü Öğretmeni 

Millî Cephe, 3 Ocak 1975 tarihli ortak bildirisin
de, gayelerini yüce milletimize açıklamış; bu toplu
mun, sorumsuz kışkırtmalarla halkı ayaklandırmak 
isteyenlerin değil; sağlam, ilmî ve yapıcı tedbirlerle 
milleti kalkındırmak isteyenlerin topluluğu olduğu
nu açıkça belirtmiştir. Bu husus bildiride 7 nci mad
dede yer almıştır. 

Vatandaşı vatandaşa kırdırmak isteyenlere, sınıf 
kavgasını körükleyenlere karşı; barış, huzur ve kar
deşlik bayrağıyle çıkmıştır. Bu nedenle de, sol hasta
lığı, komünist kudurganlığı derecesine vardıranlar, 
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ve asıl adı Celâl Işık olan, Celali takma adı ile şiir j 
yazan şahıs aniden sahneye fırlar; okuduğu şiirin 
sonunu şöyle bitirir: «Yüksek, alçak tepelere kızıl 
bayrak dikeceğiz» (A. P. sıralarından «Yuh... Namus
suz...» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Okuduğu 
şiirin tamamı elimdedir. Şiir kendi yazısı ile... Em
niyetçe yapılan arama sonunda, cebinde bulunmuş, 
adliyeye sevk ve tevkif edilmiştir. 

Aynı toplantıda, Hüseyin Karakış isimli bir 
şahıs «Kahrolsun Türkiye» diye bağırır. O da ya
kalanır, adliyeye teslim ve tevkif edilir. 

2 Şubat 1975 günü, TÖB - DER, Malatya'da bir I 
sessiz yürüyüş tertiplemiştir. Yürüyüşe katılanların 
elindeki 40 - 45 kadar pankartta şu ibareler yer al
mıştır. Hepsini okumak vakit alır, sadece bir kısmı
nı okumakla yetineceğim ibareler şunlardır: 

«Reformlara hayır, devrimlere evet». 
«Hepimiz, kölelik kanunlarına boyun eğmeyece

ğiz». 
,«Halkımız faşizmi yıkacaktır» I 
,«141, 142 nci maddeler kaldırılmalıdır». 
«Yaşasın tüm Bağımsız Türkiye» I 
.«Hapishanelerdeki bütün devrimciler serbest bı- I 

rakılrnalıdır». I 
ı«Top, cop, panzer bizi yıldırmaz». I 
,«Bu meydanda çengimiz var». I 
/«Er olan meydana gelsin». 
(«Faşistlere hıncımız var». 
«Devrimciler safa gelsin» 
Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, kullanılan iba- I 

reler; Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları I 
Merkez Yönetim Kurulu imzası ile yayınlanan : I 

.«Faşist köpeklere gereken cevap verilecektir». 
«Gerici halka karşı faşist köpeklerin gerçek yü

zü bir kez daha görüldü». 
«Devletin polisi, hak isteyenlerin karşısına çıka- I 

rıldı». 
^«Devletin inzibatları, hakkını almak isteyenlere I 

karşı getirildi». I 
/«Kahrolsun faşist ve uşakları; yaşasın demokratik I 

hak isteme bilincine varanlar». 

«Hak verilmez alınır» şeklindeki bildiride kulla- I 
nılan ibarelerin aynıdır. I 

İşte, bu hareketlerin hangi tek merkezden idare 
edildiği, bu cümlelerle daha rahat anlaşılmaktadır I 
(Bravo sesleri). I 
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Adıyaman'da aynı şekilde tertiplenen olayların, 
Adıyaman vilâyetinde arzu edilen anarşi ve kargaşa
yı çıkaramayacağı anlaşılınca, TÖB - DER mensup
ları, başta Millî Eğitim Müdürü olmak üzere, Sinan 
CemgU'in müsademede vurulduğu Gölbaşı ilçesini 
seçerler. 

Civar ilçelerden, otobüslerle, gösterişli bir şekil
de, birtakım gösteriler yaparak bütün öğretmenler 
Gölbaşı'na gelir. 

Toplantı Âşık Mahzunî'nin şiirleri ile başlar. Halk 
galeyana gelir. Toplantı, sol zehirlerini akıtmak için, 
kapalı toplantı şeklinde devam eder. 

İşin üzüntü verici tarafı şuradadır ki, Devlet 
kuruluşlarında yer alan, bazı, sol düşünceye kendisi
ni kaptırmış kimseler de bu görüşleri paylaşmaktadır
lar. . 

Emniyet mensuplarının uyarılarına rağmen gerek
li tedbirleri alamayan Adıyaman, Gölbaşı Kaymaka
mının davranışı bunun açık bir delilini teşkil etmek
tedir. 

Malatya'da 2 Şubatta yapılan yürüyüş devam 
eder; Malatya halkı seyretmektedir. Atatürk Hey
keli önüne gelince, bir kısmı, «Kahrolsun Türkiye» 
diye bağırır. Halk müdahale eder, polis topluluğu 
dağıtır. 

Bundan önceleri, Halk Eğitim Merkezinde, 
«IRGAT» isimli bir piyes oynatılır. Oyun sırasında, 
TÖB - DER mensubu bir öğretmen sahneye çıkar: 

«Hareket zamanımız gelmiştir. Bu zaman, Pazar 
günü yapacağımız yürüyüşle başlayacaktır» şeklinde 
konuşur. Buna tesadüf eden günlerde, TÖB - DER 
mensubu bir kısım öğretmenler, Atatürk Lisesinde, 
Akçadağ Öğretmen Okulunda ve bir kısım okullarda 
öğrencileriyle, «Allah var mıdır, yok mudur?» mü
nakaşaları yapmakta ve bu münakaşalar, akşamları, 
öğrenciler tarafından velilere aktarılmaktadır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Sakarya) — Rusya'ya 
gönderin onları. 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar, rica ediyo
rum yerinizden müdahale etmeyiniz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Nihayet, 
TÖB - DER, 15 Şubatta, «Faşizmi Telin» adı altın
da bir kapalı salon toplantısı tertipler. Toplantı ön
cesi gruplar halinde caddelerde dolaşan aşırı solcu
lar, duyulan ezan seslerini yuhalarlar; «Camilere sa
man dolduracaklarını» yüksek sesle halka duyurma
ya çalışırlar. Bütün bu tahrikleri sabırla karşılayan 
Malatya halkının, o gün gösterdiği mevzii reaksi
yonlar olaysız geçer, 
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16 Şubat 1975 günü, aşırı sol mihrakların cami
lerde kundaklamalara girişeceği haberleri yaygınlaşır. 
Halk, bu haberlere inanmamakla beraber, daha önce
ki beyanların da tesiri ile, merkezî yerde bulunan 
Söğütlü Camiine ikindi nazamını kılmaya giden ce
maat tedirgin hale gelmiştir. Camiden çıkıp, bu ca
mi yakınında bulunan Cezmi Kartay caddesinin ba
şına gelince, solcuların iki yerden açtıkları yaylım 
ateşine hedef olur. Açılan ateş sonucu, toplum ga
leyana gelir ve solcuların yuvalandıkları bu inleri da
ğıtmaya muvaffak olur. 

Din ve vicdan hürriyeti selbedilen vatandaşın gös
terdiği haklı tepkiyi «Bir başkaldırma» şeklinde nite
leyen Sayın Ecevit, Jandarma Genel Komutanına 
kurşun sıkanlar, banka soyanlar, mahkemelerin hu
zurunda Marksist - Leninist olduğunu söyleyenlerin 
bu eylemlerini acaba «fikir özgürlüğü» içerisinde mi 
mütalâa etmiştir ki, «başkaldırma» olarak vasıflandır-
mamıştır? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, aşırı solcular, 
olay çıkarmak, vatandaşı tahrik etmek için aylardan 
beri faaliyet halindedirler. Şimdi. «Olaylar cephe-
cilerin eseridir» diyen Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Başkanından öğrenmek istediğimiz bazı hususlar var
dır: 

1. Cepheye mensup olanlar bu olayların neresin
dedir? Ama, olayların her yerinde ve her safhasında, 
aşırı solcular, onun hamisi Cumhuriyet Halk Parti
si vardır. Bunlar, hâlâ sizce himayeye mazhar ola
caklar mıdır? 
• 2. «Kahrolsun Türkiye» sözünü duyduğunuz 

ağızların sahiplerine karşı tepkiniz, vatandaşlarınkin-
den farklı mı olacaktır? Özgürlük anlayışınızın içinde 
bunlar da var mıdır? 

3. Binlerce- yıl önce cereyan eden İmam Hüse
yin - Muaviye ihtilâfını yeniden Türkiye'mizde sah
neleyip, aziz milletimizi mezhep kavgalarına sürükle
yecek, birbirlerine kırdıracak olan, Partinizin Genel 
Sekreter Yardımcısı Deniz Baykal'ın bütçenin tümü 
üzerindeki görüş ve beyanlarını paylaşıyor musunuz? 
Paylaşıyor iseniz, hangi çağdasınız ve bu çag içinde
ki yeriniz nedir? (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanıı-un, 
TRT ekranlarını dün de doldurarak, olaylarla ilgili 
beyanındaki bir hususu, kendi tabirleriyle, «Bir aşa
ma olarak» kabul ediyoruz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Onlar son hatıra fo
toğraflarıdır, 

BAŞKAN — Arkadaşınızın, Sözcünüzün konuş
masını bozuyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz ki. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın 
Ecevit diyorlar ki : «Demokrasi, içbarışı ve Partimizi 
kurtaracağız.»1 Acaba bu aşamada - kendi tabirleriy
le - Partisinin, içbarışı bozanların şemsiyesi ve söz
cüsü durumundan" kurtarılması da var mıdır? Eğer 
bu varsa, merak etmesinler, evvelâ Partisini bu du
rumdan kurtarsınlar; demokrasi de kurtulur, içbarış 
da sağlanır. 

Sayın milletvekilleri, zamanın müsaadesi nispetin
de, İçişleri Bakanlığının teknik konularına da kısaca 
temas ettikten sonra sözlerimi bağlamak istiyorum. 
Ama ne yazık ki, bu teknik konular içerisinde de yi
ne Halk Partisinin partizanlığını, Halk Partisinin bas
kısını hissetmemek mümkün değildir. 

Devlet idare cihazımız eskimişdir; günün ihtiyaç
larına cevap vermekten uzaktır. Dinamizmini tama
men kaybetmiştir, statik bir hale gelmi|Jir. Bürokra
si, formalitelere boğulmuştur. Merkeziyetçi tutum, in-
siyatif ve hareket kabiliyetini körletmiştir. Kırtasiye
cilik ve «neme lâzımcılık» idarenin özü haline gel
miştir. 

Taşra teşkilâtında yürütmenin bütünlüğünü ve ko
ordinasyonunu sağlamak yükümlü, devlet ve hükü
metin temsilcisi olan mülkî idare amirlerine tanınan 
yetkiler, çeşitli bakanlıkların genelgeleri ve uygula
maları yi e işlemez hale gelmiştir. 

İdare hayatımızın hiç bir döneminde eşine rastlan
mayan, geçen koalisyon devrinde, ölçüsüz beyanlar
la, valilik müessesesi yıpratılmıştır. Bir bakanlığın 
bünyesinde • yer alan bir genel müdür, bakanlığının 
bölge ve il müdürlerine, valilerin kanundan doğan 
emirlerine riayet edilmemesini, gözetim ve denetimle
rine başkaldırmalarını öğütleyebilmektedir. Bu, aslın
da senelerden beri tatmin edilmeyen bir anarşi heve
sinin devlet yönetimine uzanmasının bir ifadesidir. 

Aynı dönemde, şoförden, odacıdan partizanlık 
beklenmiş, partizanlık ölçü haline getirilmiştir. Yıllar
ca, Anayasanın uygulanmadığından şikâyet edenler, 
altı yedi ayda, Anayasanın 12, 58 ve 119 ncu madde
lerini unutmuşlardır. 

Nihayet is, anarşik eylemlerden cezaevlerinde tu
tuklu bulunanların işe başlatılmalarının valilerden is
tenmesine kadar ileriye götürülmüştür. 

Birer Anayasa kuruluşu olan mahallî idarelerimiz, 
kendilerine bırakılan mahallî mahiyetteki müşterek 
hizmetleri, malî imkânsızlıklar sebebiyle yürütemez 
hale gelmişlerdir. 
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Anayasamızın 116 ncı maddesinin son fıkrasında; 
«Bu idarelere, giderleriyle orantılı gelir kaynakları 
sağlanır» amir hükmü yer almasına rağmen, mahallî 
idarelerimizin, bugüne kadar bu gelir kaynaklarına 
kavuşturulmamış olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Geçen dönem, seçimler sebebiyle kadük olan, Be
lediye Gelirleri Kanunu tasarısı süratle çıkarılmalı
dır. Bu mesele halledilinceye kadar, çeşitli bakanlık
larca belediyelerimize yapılan yardımların, geçen koa
lisyon döneminde, özellikle İmar ve tskân Bakanlığı
nın 1974 yılı yardımlarının tam bir partizanlık ve 
siyasî baskı vasıtası haline getirildiğine şahit oluyo
ruz. Elimde bulunan, bir yazılı soruya cevaben İmar 
ve İskân Bakanlığınca verilen ve Sayın Bakanın im
zasını taşıyan belge, Bakanlığın kayıtlarına istinat et
mektedir. İmar ve İskân Bakanı Sayın Ali Topuz za
manında 328 belediyeye, kamulaştırmadan, 65 515 000 
Türk Lirası; düzenlemeden de, 35 625 000 Türk Li
rası olmak üzere, cem'an, 101 140 000 Türk lirası 
yardım tahsis edilmiştir. Ankara ve İstanbul Belediye
leri bu yardımın dışındadır. Partilere göre dağılışı 
şöyledir : 214 Cumhuriyet Halk Partili belediye 
82 645 000 lira. . 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, süreniz doldu; lüt
fen tamamlayınız konuşmanızı. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

46 Adalet Partili belediye 6 220 000 lira; 49 ba
ğımsız belediye 7 020 000 lira... • Yani, yardım alan 
328 belediyenin 124 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi
ne mensuptur... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bir evvelki 
seneyi de söyler misiniz? , 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — ... 82 
645 000 lira yardım almıştır. Tüm yardımın % 82' 
sini teşkil etmektedir. 49 bağımsız belediyeye yapılan 
yardımlar hariç tutulursa, diğer bütün partilere men
sup 65 belediyeye sadece, 11 475 000 lira yardım 
yapılmıştır; tüm yardımın % 11'ini teşkil etmektedir. 
Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye, ortalama 
400 bin lira yardım isabet ettiği halde, diğer beledi
yelere 180 bin lira yardım yapılmıştır. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Nüfuslar? 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Nüfusa 

da oranladığınız zaman, netice aynıdır. Cumhuriyet 
Halk Partisinin partizan baskısının kokusunu, 7 aylık 
Koalisyon Döneminin her yerinde müşahede etmek 
ve görmek mümkündür. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) Bundan kurtulamazsınız. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bir evvelki 
seneyi de söyler misiniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturduğu
nuz yerden bu şekilde müdahaleye hakkınız yok. Es
ki bir parlamentersiniz... 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Köy Ka
nunu günün koşullarına uygun tarzda değiştirilmeli
dir. Köyde hem halkın mümessili, hem Devletin me
muru durumunda olan köy muhtarlarına maaş bağ
lanması, köy hizmetleri için köylerden alınan katı
lım paylarının kaldırılması temel hedeflerimiz ara
sında yer almaktadır. 

Salmanın adil bir hale getirilmesinin gereğine ina-ı 
nıyoruz. Bu maksatla, gerekli kanun tekliflerimizi 
Yüce Meclise sunmuş bulunuyoruz. 

Her geçen yıl bir millî âfet halini alan trafik so-: 
runu acilen çözüme bağlanmalıdır. 1974 tablosu üzün
tü vericidir. Bu tabloya göre 1974 yılında 40 835 tra-: 
fik kazası olmuş, 4 175 vatandaşımız hayatını kay-: 
betmiş, 23 432 vatandaşımız da yaralanmıştır. Mad-: 
dî zarar 1 milyar liranın üstündedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi C. H. P.; 
Sözcüsünün bir beyanına da işaret ettikten sonra, 
sözlerimi bitiriyorum. 

C. H. P.'nin Sayın Sözcüsü «Aşırı solun bu Mec-: 
lislerde temsil edilmesini önleyecek Barajlı D'Hondt 
sistemini önleyelim» diyorlar. 

Acaba, Partisi bu görüşü paylaşıyor mu? 
İRFAN YANKUTAN Samsun) — Sözcümüz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Paylan 
şıyorsa; bizzat şemsiye vazifesi gördüğü aşırı sol ha-: 
reketler hakkındaki tutum ve davranışı ne olacak
tır? 

Bu hususa da işaret ettikten sonra, 1975 malî yılı 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin yüce milletimize, Ba-s 
kanlığın değerli mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını 
diler, Yüce Meclisin değerli üyelerine Grupumun ve 
şahsımın saygılarını sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaas-: 
lan. 

Sayın İlhami Ertem, siz de Cumhuriyet Halk Par-: 
tisi Sözcüsünün konuşmasında, Grupunuza sataşma 
olduğu iddiasında bulunmuşsunuz. 

İnceliyorum; kararımı bilâhara arz edeceğim efen
dim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
ben de Adalet Partisi Grup Sözcüsünün konuşmasın-; 
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşma; hem de, ay-; 
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nı zamanda ileri sürmediğimiz görüşleri izafe ettiği 
noktalarından müracaat ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz, müracaatınızı gönderi
niz efendim. 

Sayın Bakan, söz istiyorsunuz, buyurunuz efen
dim. Söz İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in. , 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığının 1975 yılı bütçeleri
nin Yüce Mecliste görüşülmesi vesilesiyle huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bakanlığımızın faaliyetleri üzerinde görüşlerini be
lirten, tenkit ve tavsiyelerde bulunan değerli arkadaş
larıma şükranlarımı sunarım. Bu kürsüden dile ge
tirdikleri tenkit, tavsiye ve temenniler, Bakanlık hiz
metlerinin yürütümünde daima gözönünde bulundu
rulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizce bi
lindiği üzere, İçişleri Bakanlığının başta gelen göre
vi, vatandaşlarımızın yaşantılarını huzurlu ve güven
li bir şekilde sürdürebilmeleri ve Anayasa düzeninin 
sağladığı hak ve özgürlüklerini rahatlıkla kullanabil
meleri amacıyle, yurdun genel içgüvenlik ve esenliği
ni sağlamak ve kamu düzenini korumaktır. Bunun 
için, zabıtamızın gerek fizik, gerek moral yönünden 
güçlü bir durumda olması; personel, araç gereç ve 
eğitim imkanlarının, gelişen ihtiyaca paralel olarak 
sürekli şekilde artırılması gerekir. Bu konuda bizden 
önceki hükümetler zamanında başlatılan çabaları, ar
tırarak sürdürmekteyiz. , 

Bugün huzurunuza getirilen Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri bu 
espri içerisinde hazırlanmıştır. Örneğin, 1974 yılın
da 1 847 000 000 lira olan Emniyet Genel Müdür
lüğü bütçesini, % 14 oranında bir artışla 2 110 000 000 
lira olarak; 1974 yılında 1 653 000 000 lira olan Jan
darma Genel Komutanlığı bütçesini de, % 22 oranın
da bir artışla, 2 026 000 000 lira olarak huzurunuza 
getirmiş bulunuyoruz. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, yurdumuzu 
da etkisi altına alan ekonomik krizin yarattığı güç 
şartların içinde ancak sağlanabilen bu artışların, ar
zulanan hedefe ulaşmak yönünden yeterli olduğu söy
lenemez. Buna rağmen, zabıtamızın şimdiye kadar 
olduğu gibi, feragat ve fedakârlıkla sürdürdüğü gay
retlerini daha iyiye doğru götürmek için çaba sarf 
edeceğimizi belirtmek isterim. 

j Zabıtamızın, görevlerini tam bir tarafsızlık içinde 
yapmaları, Anayasa güvencesi altında bulunan temel 
hak ve özgürlüklerin kullanılmasını kısıtlamaya veya 
engellemeye; Devletin varlığına ve halkımızın huzu
runa yönelecek kanunsuz her davranışı - nereden ge
lirse gelsin - anında önlemeleri, suç işlenmesini önle
yecek tedbirleri zamanında ve noksansız olarak al
maları; suçluları, ânında yakalayıp adalet huzuruna 
çıkarmaları ve vatandaşlarla ilişkilerinde, karşılıklı 
sevgi ve saygı esasına uymaları konularına önem ve 
ağırlık vermekte, üzerlerinde titizlikle durmaktayız. 
Ancak, zabıtamızın çok güç şartlar içerisinde görev 
yapmakta olduğunu ve güçlüklerin her gün bu gidiş
le biraz daha artarak sürdüğünü tekrar huzurunuz
da belirtmek isterim. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçeleri yanında, Bakanlığımızın 1975 
yılı bütçesi - 1974 yılına oranla 22 milyon lira eksi
ğiyle - 944 milyon lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçelerin carî harcamalarla ilgili bölümlerinde 
azamî tasarrufa gidilmesi yolunda Hükümet olarak 

I aldığımız karar gereğince, yolluklarda ve büro mal
zeme ve makineleri alımlarında, geçen yıla oranla 
daha az ödenek istenmesi yoluna gidilmiştir. , 

Bütçedeki bu azalmaya rağmen, hizmetlerde her
hangi bir aksama ve gecikmeye meydan verilmeme
sine çalışılacaktır. 

I Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, İçişleri 
Bakanlığı, il ve ilçe kademelerindeki merkezî idare 
kuruluşları arasında, özellikle planlı kalkınma döne
mine girişimizden bu yana daha bir önem kazanan 

I koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla görevli bir ku
ruluş olarak, Türk kamu yönetiminin değişen ve ge
lişen şartlara uygun şekilde işletilmesinde de büyük 
bir sorumluluk payı taşımaktadır. 

Bugün yönetim mekanizmasının yavaş ve pahalı 
I işlediği; bunun, ulusal kalkınma çabalarımız üzerin-
I de olumsuz, hatta köstekleyici etkiler, yarattığı iyice 

anlaşılmış ve bu durumun acil çözüm bekleyen ortak 
bir sorun olduğu konusunda birleşilmiştir. 

Kamu kesimindeki bütün görevlilerin, yetki ve 
sorumluluklarının tam bilinci içerisinde, görevlerini 
eksiksiz, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebil
meleri için kuvvetli bir silkinişe ihtiyaç bulunduğu 
şüphesizdir. Bu silkinişi sağlamak ve taşra yönetimi
ne yeniden dinamizm kazandırma konusunda vali ve 
kaymakamlarımıza büyük görevler düştüğü inancın
dayım. Vali ve kaymakamlarımız, çok güç koşullar 

I içerisinde olsa bile, tarihimiz boyunca Devlet ve mil-
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letimize büyük hizmetlerde bulunmuşlardır ve bulu I 
nacaklardır da. I 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlık hiz- I 
met ve teşkilâtını yeniden düzenlemek, yönetimin pa- I 
halı ve yavaş işlemesinde en büyük neden olduğun
da şüphe olmayan eskimiş mevzuatı günün şartları
na uygun olarak değiştirmek amaçlarıyle, Bakanlığın 
görev ve hizmetleriyle ilgili konularda yeniden, 30'a { 
yakın kanun tasarısı hazırlandığı, bunların en önem
lilerinin 1972 yılından başlayarak, peyderpey Yüce 
Meclislere sunuldukları; ancak, seçimlerle Meclisle- I 
rin yenilenmesi veya hükümetlerin değişmesi nedenle- I 
riyle kadük olan veya benimsendiğinde tekrar Mec- I 
üslere gönderilmesi için hükümetlere iade olunan bu I 
tasarıların bir türlü kanunlaşamadıkları hepimizin 
malumudur. I 

Biz görev sürem zde bu sabanın içinde olduk, isti- I 
fa etmiş bir Hükümet olmamıza rağmen, Meclis iç
tüzüğünün 79 ncu maddesinin bize verdiği imkânlar- I 
dan yararlanarak, bu tasarılardan bazılarının, bilhas
sa günün koşulları içinde Meclislerde görüşülmesine 
devam edilmesi için gereken çabayı gösterdik. Gele- I 
cek hükümetlerin de aynı çaba içinde olmalarını ve 
bu tasarıları öncelikle Yüce Meclislere sevk ve ka
nunlaşmalarını temine çalışmalarını hulusu kalp ile 
diliyorum. 

il, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın 
ortak mahallî ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü ma
hallî idarelerimizin görev yapamaz hale geldikleri, 
artık bütün Türk Ulusunca malum bir hale gelmiştir. 

Bu idarelerin, görevleri yeterli, etkili ve verimli 
olarak yapabilecek şekilde yeniden düzenlenmeleri ve 
yeterli mahallî imkânlara kavuşturulmaları için de, I 
yukarıda sözünü ettiğim bilimsel araştırmalara da
yalı kanun tasarıları hazırdır. Bunların bir an önce 
kanunlaştırılmaları konusunda hükümetlerle Meclis- I 
lerin elbirliği etmelerine ilişkin temennilerimi tekrar 
saygıyle arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının gö- I 
revlerinden birisi de, vatandaşlarımızın, vatandaşlık 
haklarını güvence altında bulundurmak amacıyîe I 
şahsî hâl sicillerini tutmak, geliştirmek ve ülke içe- I 
risindeki nüfus hareketlerini izlemektir. 

Vatandaşlarımızın, doğumlarından ölümlerine ka
dar kişisel durumlarındaki değişmeleri tescil ederek,, I 
Devlet adına güven altında bulundurmak şeklinde I 
özetleyebileceğimiz nüfus hizmetleri, vatandaşlık hak
larının hukukî dayanağını da teşkil etmekte ve bu 
nedenle her birimizi, yaşantımızın her safhasında 
yakından ilgilendirmektedir. | 
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Büyük bir kısmı yıpranmış ve güvenilirliğini yi
tirmiş durumda olan nüfus kütüklerinin yeniden dü
zenlenmesini, nüfus cüzdanlarının yenilenmesini, hiz
metin Batı ülkelerinin standartlarına uygun hale ge
tirilmesini sağlamaya yetecek Ödenek, 1975 yılı büt
çesine de konulmuş bulunmaktadır. Bu önemli hiz
metin bu yıl İçinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son günler
de ülkemizde üzüntü ve endişe ile izlediğimiz top
lumsal olaylar meydana gelmektedir. Yaralama, ölüm, 
ve tahriple sonuçlanan gençlik ve öğrenci olayları 
yanında, giderek, ülkemiz millî birlik ve beraberli
ğimizi etkileme istidadı gösteren müessif olaylara 
sahne edilmek istenmektedir. 

TÖB-DER tarafından, «Pahalılığı ve faşizmi pro
testo»1; «Öğretmene, grev hakkı olan sendika özgür
lüğü» ; «Yurt - öğretmen sorunları» gibi konularda 
bütün yurt çapında 15-16 Şubat 1975 günlerinde 
kapalı salon ve açık hava toplantıları ve gösteri yü
rüyüşleri düzenlenmiş ve genellikle bütün yurtta 67 
ilimizi de kapsayacak şekilde uygulanmıştır. 

Cumhuriyet Tarihinde ilk defa yurt çapında ya
pılacak bu toplantıların yankılarının da yaygın ola
bileceği gözönünde bulundurularak, bir taraftan il
lerde gerekli her türlü tedbirin alınması hususunda 
çabalar harcanmış, diğer taraftan da konu, Bakanlar 
Kurulu seviyesinde ele alınarak tedbirler gözden ge
çirilmiştir. 

Anayasal bir hakkın kullanılmış olmasına elbette 
hiç kimsenin bir diyeceği yoktur. Nitekim, bütün il
lerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, bütün kış
kırtma ve propagandalara rağmen, 6 ildeki istisnalar 
dışında, bu toplantı ve yürüyüşler olaysız sona ermiş
tir. Bazı illerimizde, bu toplantılar vesilesiyle, çeşitli 
ihtilafların, millî ve dinî duyguların ve mahallî özel
liklerin de istismarı suretiyle tahrik ve teşviklerle 
toplandıkları kanısına varılan büyük halk kitleleri ta
rafından çeşitli tecavüz, tahrip ve yaralama olayları 
ika edilmiş olmakla beraber, bu zararların en az 
hadde tutulması mümkün olabilmiştir. Kanunsuzluk
lara itilen kitlelerin nerede duracağı veya durdurula
bileceği, önceden kestirilmesi mümkün olmayan dav
ranışlar olduğu hepimizce bilinmektedir. Zabıta, yer 
yer askerî kuvvetlerden de yardım alarak, daha mü
essif olayların meydana . gelmemesi için her türlü 
tedbirleri almıştır. 

Özellikle, milletçe ve Devletçe en güçlü olmamız 
gereken bir zamanda bu olayların meydana gelme
sini bir talihsizlik olarak görüyor; bütün vatandaş-
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larımızın, siyasî partilerimizin, dernek ve kuruluşla
rımızın el ele vermesinin büyük anlam ve önemine 
çok iyi niyetlerle, olayların gerçek nedenlerini yaki-
nen bilen bir kimse olarak işaret etmeyi vazife sayı
yorum. 

Olayların cereyanı sırasında, zabıta kuvvetleri bir 
taraftan bu olayları önlemeye ve diğer taraftan da 
suç işleyen ve adalete teslimi gerekenleri, kışkırtıcı 
ve teşvikleri, teknik araçlar ve yöntemlerden de ya
rarlanarak tespit etmiş olup, teşhisler yapıldıkça göz
altına almaya başlamıştır. 

20 Şubat tarihine kadar 341 kişi gözaltına alın
mış, 86 kişi adlî makamlara tevdi edilmiş ve tutuk
lanmıştır. İki ilimizde de, Devlet Güvenlik Mahke
meleri olaylara elkoymuştur. İnceleme ve soruşturma
lar devam etmekte, gelişmelere göre gerekli kanunî 
tedbirler de birlikte yürütülmektedir. 

Birkaç ilimizde ortaya çıkan olaylar, zamanında 
alınan tedbirlerin ve müessir bir şekilde yapılan mü
dahalelerin sonunda büyük ölçüde etkisiz bir hale 
getirilmiş ve kısa bir sürede sükûnet sağlanmıştır. 
Her ne şekil ve sebeple olursa olsun, vatandaş öz
gürlük ve haklarına, can ve mal emniyetine vâki ola
cak tecavüzleri men etmeye, illerimizdeki zabıta kuv
vetleri muktedir bulunmaktadır. Kanunsuz her fiil 
ve hareket, Devlet kuvvetlerinin güçlü elleriyle dai
ma ezilmeye mahkûmdur. Yurdumuzda güven ve sü
kûnu ve kamu düzenini sağlamakta, Bakanlığımız 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kendi
sine düşen bütün görevleri yerine getirmeye kararlı 
ve azimli olup, Yüksek Meclisinizin yardımını iste
diği konularda da, hazırladığı yasal tedbirleri huzu
runuza getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununun, Anayasa Mahkemesinde biçim
sel yönden iptali dolayısıyle, biz görevi aldığımızın 
ikinci haftasında bu boşlukları doldurmak üzere 
Meclise derhal bir tasan teklif ettik. Arkadaşlar, bi
ze Komisyonda verilen cevap şu oldu ve reddedil
di; - Meclisin kararlarına büyük saygım vardır -
«Bu hükümet, müstafi bir hükümettir; güvenoyu al
mamıştır. Bu yasayı bize teklif edemez». 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Halk 
Partililerin kararıyle oldu. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) •— Ben parti olarak söylemiyorum, özür 
dilerim; Meclisin bir kararıdır, saygımı da peşinen 
ifade ettim. 

Bir Hükümet ki, Meclisle birlikte bazı yasal ted-
" birler alıp, olaylara önleyici olarak giremezse, çeke
ceği sıkıntı tahmin ve takdirlerinize sunulur. 

Ben burada, siyasî partilerimizin sorumlularını, 
grup başkanvekili arkadaşlarımı da görüyorum. Ken
dilerinden istirham edeceğim; lütfen, 171 sayılı Ka
nunun boş hükümlerini tetkik ettikleri zaman - hu
kukçularına tetkik ettirsinler, burada açıklamakta bir 
takım sıkıntılarımız var - idarenin toplantı ve göste
ri yürüyüşlerinde hukuk ilkelerine, yasalara ve bir 
hukuk Devletinin gerektirdiği titizlik ve itinaya uy
mak kaydıyle, ne kadar güç şartlar içinde vazife gör
düğü ve bu sonucun da başarılı olduğunu kendileri 
de bizzat takdir edeceklerdir. Bunu hassaten, Yüce 
Meclislerin sorumlu parti liderlerine ve grup başkan-
vekillerinin takdirlerine sunuyorum. 

Şunu bilhassa ve tekrar belirtmek istiyorum ki, 
kanunsuz her davranış, ister aşırı sağdan, ister aşırı 

"soldan gelsin, Atatürk ilkelerinden aldığı hız ve il
hamla kanun egemenliğini ve kamu düzenini sağla
makta tam bir tarafsızlıkla görev yapmakta olan 
Türkiye Cumhuriyeti güvenlik kuvvetleri bunun kar
şısında olacak, bu görevini tam anlamıyla başaracak 
ve hiç kimsenin yaptığı da yanına kalmayacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sorular yazılı 
olarak intikal etmiştir, bunları okutacağım. 

Efendim, soru sormak üzere tespit etmiş olduğu
muz sayın üyelerin isimlerini okutuyorum. Sayın Er
dem, Sayın Bayraktar, Sayın Avcı, Sayın Toker, Sa
yın İmamoğlu, Sayın Araslı, Sayın Erek, Sayın Tok
san, Sayın Gençer dışında, başkaca, soru sormak 
isteyen sayın üye bulunmadığı cihetle soru sorma bit
miştir. 

Şimdi yazılı olarak Başkanlığa intikal etmiş olan 
sorulan okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakandan sorulmasını 

arz ederim. / 
1. — Karakollardaki bazı hadiseler dolayısıyle ya

pılan şikâyetler üzerine başlatılan tahkikatların so
nuçlandırılması gecikmektedir. 

Nedeni hakkında ve şikâyetlerin önlenmesi hu
susunda ne yapılmaktadır? Bu konuda izahat veril
mesini rica ederim. 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, eğer karakollardaki bu 
gecikmeler idarî muamelâttansa, muhterem soru sa
hibi, hangi karakollarda hangi konulardan müşteki 
ise bana listesini versin, hepsini tahkik ettirir kendi
lerine yazılı olarak bildiririm. -

Adlî konulardansa, bu konu da, takdir ederler, 
sorumluluğum çerçevesine girmiyor. Adalet Bakan
lığından sormaları gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Soru cevaplandırıl
mıştır. 

Bir diğer soru var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Sayın Başkan, Sayın İçişleri Bakanından aşağı
daki sorumun cevaplandırılmasına delaletleriniz rica 
olunur. 

Dünyaca, CIA Ajanı olarak bilinen Georga Har-
ris Türkiye'de niçin bulunmaktadır? 

Faaliyetleri Bakanlığınızca veya MİT'çe takip edil
mekte midir? Takip ediliyorsa, edindiğiniz bilgiler 
nelerdir? Saygılarımla. 

Adana 
Osman Çıtın k 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Sayın Çıtırık'ın bu sorusunun MİT'e 
taalluk eden kısmına Sayın Başbakan cevap verirler. 
MİT, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bunun dı
şında, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bu konuda 
kendisine burada verecek bir bilgisi hazır değildir. 
Bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
-Sayın Erdem, buyurunuz sorunuzu efendim. 
Yalnız, bir dakikanızı rica edeyim. Bütün soru 

sahibi arkadaşlarımdan mütalâa veya mülahaza... 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Hayır efendim, 

hayır. 
BAŞKAN — Sizin için söylemiyorum Sayın Er

dem. Teferruata kaçmadan, kısa cümlelerle sorula
rını belirtmelerini rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 

bütçenin tümü üzerindeki konuşmada, Halk Partisi 
Grupu adına konuşma yapan Deniz Baykal, TÖB-
DER'in yürütmüş olduğu kargaşa ve anarşi ile ilgili 
olaylar münasebetiyle, konuşmasının bir yerinde ay
nen «Sayın İçişleri Bakanı özel toplantılarda, kulis
lerde, bu hadise ile ilgili konuşmaları net ve aç;k 
olarak ifade etmektedir. Hadisenin içerisinde bulu- | 
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nanları ve suçluları cesaretle söyleme medeniyetine 
hâlâ sahipse, gelip bu kürsüden söylesinler»! demiş
tir. 

Bu hususta Sayın Bakandan açıklamada bulunma
sını rica edecem. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, soru sahibi bana bu 
fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ederim. Ben, 
Devlet hayatımda, Parlamento hayatımda hiçbir za
man kişisel itham ve münakaşalara girmemiş ve bir
takım özel çıkarlar hesabiyle de kimseyi itham etme-; 
mişimdir. 

Ben o gün Malatya'dan gelmiş idim. Uçaktan in
dim ve televizyonda, tesadüf bu, eve girer girmez, 
çok muhterem arkadaşımın bu konuşmasını bizzat 
dinleme fırsatını buldum. 

Muhterem arkadaşlarım, idarî hayatım ve Dev
let tecrübem itibariyle, yerli yersiz, gerçekleri her 
yerde konuşmamak terbiye itiyadındayım. 

Bunun hangi maksatla söylendiğini el'an düşünü
rüm. Bunların hepsinin dışında, bir sorumlu kişiyim. 
Sorumluluğumun sınırları içinde de, hangi ölçüde 
konuşacağımı da bilirim. Bir parlamenter olarak da, 
bu kürsüde sorumsuz konuşulduğunu da bilirim. Ana
yasaya göre, parlamenter buradaki hitaplarından so
rumsuz olduğu için, bunu dışarıda tekrarlaması da 
sorumsuz olduğu için, bazı cesur davranışlar olu
yor. 

Arkadaşımın o ithamını şiddetle reddederim. Ben, 
kimsenin gıyabında konuşacak ve kimseyi gıyabında 
itham edecek kadar küçük yaradılışlı bir insan deği
lim. Kendileriyle bir irtibatım olmamıştır; bir yanlış 
istihbarat belki, kendilerine intikal etmiştir. Bildiğim 
bir şeyi de, bildiğim ölçülerde, resmî mercilere ulaş
tıracak kadar da vatan ve hizmet sevgim vardır. 

Bilmiyorum sizi tatmin edebildim mi? Bu konu
ya girmek istemediğim için teknik cevap sınırlanmış
tır. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Müfit Bayraktar, buyurunuz efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 1. Sayın Baş

kan, TÖB-DER'in yapmış olduğu toplantılarda Cum
huriyet Halk Partili milletvekilleri var mıdır? Bunlar 
tespit edilmiş midir? 

Sayın Bakan buna cevap verecek mi? 
BAŞKAN — Efendim, sorunuzun tamamını, bi

tiriniz. 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bugüne ka
dar, TÖB-DER'in, yıkıcı faaliyetlere karışmış olma
sını politika olarak addetmekte miyiz; addetmemek-
te miyiz? 

Bu hususta bir muamele yapılmış mıdır, yapılma
mış mıdır? 

BAŞKAN — Ne yapılmış mıdır efendim? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Muamele, ko
vuşturma yapılmış mıdır? Dernekler Kanununa gö
re, kurulmuş olan bir derneğin politika ile uğraşama-
yacağı bilindiği halde, ne gibi işlem yapılmıştır? 

Üçüncüsü; Sıkıyönetim olmasına rağmen kazan 
kaldırmış olan toplum polislerine taviz. şeklinde bir
takım haklar tanınmıştır. 

Sıkıyönetim olmasına rağmen toplum polisinin 
yapmış olduğu bu icraat nasıl yorumlanır? 

BAŞKAN — Sorular bunlar Sayın Bakan, buyu
runuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, en sonundan cevap vermeye 
başlayayım. 

Toplum polisi olayı, mülkiye müfettişlerimizce 
tahkik edilmektedir; -bir taviz bahis konusu değil
dir; bunu arkadaşıma belirtmek isterim. Toplum po
lisine bir taviz mevzuu bahis değildir. 

Kanunî hakları gecikmiş olan Sıkıyönetim öde
nekleri ödenmiştir. Ayrıca, bizim de hiçbir zaman 
tasvip etmediğimiz bu davranışları tahkik konusu ya
pılıyor. Senatö'da da aynı soruyu sordular. İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de mülkiye müfettişlerimiz konuyu 
neticelendirecekler. 

Arkadaşımın sorduğu diğer konu, dernekler ko
nusudur. Bizdeki uygulama şöyledir arkadaşlar : 

Ankara, İstanbul Sıkıyönetim bölgeleridir. 1402 
sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerine göre, bura
daki bütün dernek faaliyetlerinin kontrolü Sıkıyöne
tim Komutanlığına aittir. 

Emniyet, derneklerin toplantılarını bazı ölçülerde 
izleyebilmekte, bazılarında izleyememektedir. Nor
mal yıllık toplantılarını, Dernekler Kanununa göre, 
Hükümet, komiser göndermek suretiyle tespit eder 
ve zabıtlarını savcılığa ve mülkîye amirine tevdi 
eder. 

Biraz evvel değindiğim 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanununun mülga 10 
ncu maddesine göre, bugün biz, mutat toplantılar 
dışındaki toplantılara hükümet komiseri gönderemi
yoruz. Binaenaleyh, tespiti de mümkün değildir. 

Bir derneğin bazı davranışlarına değindiniz; içi
ne iştirak eden çeşitli politikacıların... 

Buna, sureti katiyede, burada cevap verecek du
rumda değilim. 

Kendinizin bu konuda bir istihbaratı varsa, bunu 
bize intikal ettirirsiniz veyahut yetkili mercilere inti
kalinde daha fayda mütalaa ederim. Ben, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, çok müşkül durumdayız 171 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Ka
nunu hakkında. 

Onun için ısrarla, arkadaşlarımın tetkik etmeleri
ni ve bir an evvel bu boşluğu doldurmalarını istir
ham ettim. Aksi takdirde, bu sıkıntılar cemiyetimizi 
daha büyük bunalımlara götürebilir. 

Maruzatım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
Sayın Avcı. 
FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, benim 

soracağım hususu Sayın Erdem sordu, Sayın Vekil 
de cevapladı. Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Toker. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Arkadaşlarım daha önce sordular. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İmamoğlu. 
SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, bazı basında, TÖB-DER tarafından tertip edi
len bu toplantıların, daha evvel bilinçli bir program 
ve tertip içinde ele alınmış olduğu, gizli ve kanundı
şı Türkiye Komünist Partisi adına neşriyat yapan 
ve Rusya'da bizim Radyonun yayınları arasında yer 
aldığı belirtilmiştir. \ 

Bu konu Bakanlıkça incelenmiş midir? İncelen-
mişse, sonuç nedir? 

2. — TÖB-DER tarafından tertip edilen bu top
lantılarda konuşulan mevzular, kendi vazifelerine ait 
mevzular mıdır; yoksa, siyasî mevzular konuşulmuş 
mudur? 

Bu da Bakanlıkça incelenmiş midir? Bunun da 
neticelerini rica ediyorum Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Arkadaşımın birinci sorusu, basında münteşir ba
zı hususların Bakanlığımızca ne şekilde kovalandığı 
merkezinde. 
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Kendileri de takdir ederler, basındaki ihbarlar, I 
iddialar, neşriyat, Cumhuriyet Savcılıklarına bağlı 
basın savcılıkları tarafından her gün muntazaman 
okunuyor ve ümit ederim ki, bu konu Ankara Ba
sın Savcılığı tarafından veyahut diğer illerdeki ba
sın savcılıkları tarafından tetkik edilmiş ve kanunî 
gereği yapılmış ola. Bizim Bakanlığımızın, «istihbarî» 

. anlam ötesinde, bu konulara, suç teşkil eden konulara 
müdahale edemeyeceğini takdirlerinize sunarım. 

Bu neşriyatın elbette ki, Devlet yönünden takip 
edilmesi gereken bazı cepheleri de vardır. Savcılık 
olaya elattıktan sonra, kendisi de ilgili teşkilâtlarla j 
irtibat kurmak suretiyle bu konuyu derinliğine götü
rebilir. 

Bilmiyorum, soruyu cevaplandırabildim mi? 
BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırılmıştır. 

Takdir, Bakana aittir. 
Teşekkür ederim efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

benim de sorularım var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, sorulan bitirdim. Genel 

Kuruldan sordum, «Başkaca sorusu olan arkadaşla
rım var mı?» dedim. Olmadığını tespit ettim. (C. H. P. 
sıralarından «Soru soruyu tahrik ediyor, sormak mec- I 
buriyetinde kalıyoruz» sesleri.) 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum. 
Sayın Erek, buyurun sorun efendim. 
ALI ŞEVKt EREK (Tokat) — Sayın Başkan, be- I 

nim istediğim malumatı Sayın Bakanın izahlarından 
anlamış bulunuyorum. O bakımdan, soru sormaktan 
vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Toksan, buyurun efendim. I 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Efendim, Ke
rim Yaman'ın öldürülmesinden sonra aşın solcular 
istanbul Üniversitesini işgal ettiler. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Alınıyorsunuz, niye alınıyorsunuz? (C. H. P. sıra- I 
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sorunuzu 
sorunuz. Rica ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Sayın Başkan, 
alınıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, alınan alınır, alınmayan 
alınmaz. Bu sizi ne ilgilendiriyor? Siz sorunuzu sorun 
efendim. 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Aşırı solcuların 
işgali üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu üniversite
yi tatil etti. Bundan sonra, Rektör, acaba, emniyeti t 
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haberdar edip, polisi davet etti mi? Yoksa, işgalcile
rin, üniversitede profesörlerin odalarını tahrip eder
ken neden seyirci kaldı? Bu konuda Rektör uyarıda 
bulundu mu, polis tedbir aldı mı? Onu öğrenmek is-, 
tiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

İÇIŞLER! BAKAM MUKADDER ÖZTEKIN 
(Devamla) — Efendim, istanbul Üniversitesi iki gün, 
o olaydan sonra, bazı öğrenciler tarafından işgal edil
miştir. işgalin sonunda, Rektörün talebi üzerine, Sav
cılık marifetiyle tespit edilen hasar 100 bin lira civa
rındadır. Bu da Savcılığa dosyasıyle birlikte intikal 
ettirilmiştir. Bana, emniyetten istihbarî rapor olarak 
gelen konu, size arz edebileceğim ölçüde budur ve 
içeride birçok tahripler yapılmıştır. 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Sayın Bakan, 
bir gece kaldıktan sonra mı haber verilmiştir? 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. 
İÇIŞLER! BAKANI MUKADDER ÖZTEKIN 

(Devamla) — Efendim, iki gün sonra haber verilmiş
tir, iki gün sonra. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Araslı, buyurun sorunuzu sorun efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan biraz evvelki konuşmasında, «Olayların, 
önceden bu derece geniş şekil alacağından haberimiz 
olamazdı» dediler. Olaylardan birkaç gün sonra, iki 
gün sonra, Milliyet Gazetesinde, Sayın Bakanın da 
yakından tanıyacağı Bingöl Valisi Ahmet Tosun, 
Muş Vahşi Ömer Haliloğlu izlenimlerini açıkladılar, 

izin verirseniz, Bingöl Valisi Ahmet Tosun'un, 
Milliyet Gazetesinden aynen aldığım birkaç satırlık 
açıklamasını burada Sayın Bakana sunmak suretiyle 
soru sormak istiyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bir daki
kanızı rica ediyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Efendim, bu pa
sajı okuduktan sonra soruyu ancak sorabileceğim 
(A. P. sıralarından «Gazete okuyarak soru sorulur 
mu?» sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim bu görevi ben yapıyorum. 
Sayın Araslı, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Bakan, bu konudan herhalde bilginiz var

dır, okunmasında gerek görüyor musunuz efendim? 

tÇlŞLERt BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, şimdi gayet tabiî bütün bu 
bilgiler bize geliyor, fakat arkadaşımız biraz evvel 
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«geç haberimiz oldu, filan,» dediler. Ben, bu konu
da... 

BAŞKAN — Hayır efendim, onu sormuyorum 
Sayın Bakan. Sadece Milliyet Gazetesinde bahsi ge
çen iki valinin görüşlerini... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Birçok valinin beyanatı var orada. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Efendim, Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim? 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Efendim anlaşılı

yor ki, izin verirseniz... 

BAŞKAN — Sayın Araslı, bir dakika ben anla
madım henüz. Sayın Araslı bir dakika. 

Sayın Bakan, lüzum hissediyor musunuz efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, yazılı olarak cevaplandıra
yım, arkadaşım lütfetsinler. (C. H. P. sıralarından 
«Daha soru sorulmadı ki, cevaplandırsın» sesleri.) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Efendim, daha soru
yu sormadım ki. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, henüz soru sorulmadı 
efendim. Sayın Bakan, ben anlatamadım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim «5 ilde beyanat» deniyor. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen beni dinler misi

niz? 
Sayın Araslı, diyorlar ki; «İki il valisi görüşleri

ni, hadiselerin vukuundan evvel açıkladılar. Bu açık
lamalara dair Milliyet Gazetesinde yazı çıktı. Bunu 
okuyayım mı, Sayın Bakana bilgi vermek bakımın
dan?» 

Bunun okunmasına ihtiyacınız var mı efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Yani bu Bingöl'de ve Muş'taki olaylar
dan önce mi idi? 

BAŞKAN — Önceymiş, valilerin beyanatı var
mış. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Önce beyanatları mı var? 

BAŞKAN — Evet. 
Evet buyurunuz okuyunuz. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Bingöl Valisi Ah

met Tosun aynen şunları söylüyor : 
BAŞKAN — Tarihini de söyler misiniz Sayın 

Araslı. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — 18 Şubat, 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Olaydan sonra. (A. P. sıralarından 
«Olaylardan sonra» sesleri.) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Bakın, biliyorlar 
olaylardan sonra olduğunu. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — «Bazı tahrikçiler, 

öğretmenlerin şehirde yürüyüş yaparak, Moskova bay
rağını dolaştıracaklarını yayıyorlardı. Cumartesi saba
hı şehire gelen kavşakları tuttuk. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Araslı, «bir cümley
le» dediniz, lütfedin, yani, gazetenin bütün sütunla
rını okuyacaksak...-

DOĞAN ARASLI (Kars) — Hayır. 
«Köylerden ve civar ilçelerden gelenlerin üze

rini aradık. Bazılarında silâh bulduk.» 
Demek ki, sayın Bakanın burada ifade etmiş 

olmalarına rağmen, valiler ve o illerdeki birtakım 
görevliler, olaydan haberdar idiler. Üzerlerinde silâh
lar bulunuyor ve sayın Bakan diyor ki; «Bu derece 
geniş tahribat olacağını bilmiyorduk». 

İçişleri Bakanlığının bizzat, İçişleri Bakanlığının 
emrindeki Emniyet Genel Müdürlüğünün bizzat so
rumlu olduğu inancını taşıyorum. Sayın Bakanın di
ğer beyanatlar da benim sorumu güçlendirecek şe
kilde benim sorumla beraber olduğu inancındayım. 
Sayın Bakanın bir kez daha olaylarda gereğince 
tedbir almadıkları ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN —- Sayın Araslı, ben başta istirham et
tim; siz sayın Bakanın tutumunu eleştiriyorsunuz. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Valilerin, Milliyet 
Gazetesinde yer alan beyanatlarına ilişkin görüşleri 
nedir sayın Bakanın? 

BAŞKAN — Anlayamadım, 1 nci sorunuzu tek
rar eder misiniz? 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Valilerin, Millet 
Gazetesinde yer alan beyanlarına ilişkin sayın Baka
nın görüşleri nedir? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devama!) — Ona hemen cevap vereyim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — İkinci sorumu arz 
ediyorum: 

Tahrik ve teşviklerle toplandıkları anlaşılanlar 
için; «Büyük halk topluluğu» ifadesini kullandılar sa-
yıfı Bakan. Sorum şu : Kimler tahrik etmiştir? Ya
kalanan zatların politik kimlikleri, sayıları ve der
neklerle ilişkileri nelerdir? Yani şu anda göz altında 
bulundurulanların. Bunların il, il cevaplandırılmasıda 
ben gerçekten sayısız yarar görüyorum. Açıklanması 
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halinde, bu isimlerin büyük bir kısmının cepheci ar
kadaşlarımız tarafından da tanınan isimler olduğu gö
rülecektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» seslen, 
alkışlar.) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZETKİN 
(Devamla) — Sayın Başkan bir hususa hemen cevap 
verebilirim. İllerin emniyet ve asayişinden ben so
rumlu değilim, ben Türkiye'den sorumluyum. Mü
saade edin bir noktayı izah edeyim; ilin tüm emni
yet ve alayişinden sorumlu olan validir. Valinin ver
diği beyanat kendi sorumluluk ve yetki sınırları için
dedir. Şimdi, bana gelen bütün detaylı bilgilerde 
söylediğiniz bu soruların bir çoğunun cevabı var. 
Lütfen yazılı olarak intikal ettirin, yazılı olarak size 
cevabını intikal ettireyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Efendim, burada takdir buyurun 
yani... 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica edi
yorum. 

Arkadaşlarımdan da sükûnet rica ediyorum. 
Sayın Bakan soru zabıtlara geçmiştir. Zabıtlardan 

lütfen alınız ve yazılı olarak cevaplandırınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan bir so-

rum vardı. 
BAŞKAN — Soruları tamamladım, maalesef. (Gü

rültüler). 
Efendim söz sırası Sayın Rasim Gürsoy'undur. 
Sayın Gürsoy buyurunuz. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Söz sı
ram vardı, soru soracaktım. 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim, buyurun so
runuzu sorunuz. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bir sorum 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Karaaslan sizin sorunuz 
yok. 

Efendim, ben kaydetmeyi unuttum sayın arkada
şımı, söz istemişlerdi. 

DAVUT AKSLT (Kars) — Sayın Başkan biz de 
söz istemiştik hiç bu tarafa bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Burada yoktunuz, Genel Kurulda 
yoktunuz, çok rica, ediyorum Sayın Aksu. 

Buyurun" efendim sorunuzu sorunuz. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Efendim, 
sayın Bakanın biraz evvel bahsetmiş olduğu 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, İçişleri 
Komisyonunda müspet olarak geçmiştir, Adalet Ko
misyonunda ise reddedilmiştir. Şimdi, bu kanunun red
dedilmiş olması Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
demine alınmamasını gerektirmektedir. Sayın Baka
nın, bu kanunu Parlamentonun gündemine aldırma 
yetkisi vardır. Aldırmayı düşünüp düşünmediğini 
öğrenmek istiyorum, bir. 

İkincisi, yine 1630 sayılı Dernekler Kanununun 
bazı maddeleri 18 Haziran 1974'te iptal edilmiştir. 
Bunun yerine yeni bir kanununun getirilip getiril
meyeceği? 

Yine, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun bazı 
maddeleri ki, meselâ, polisin üniversiteye girip de 
kızıl eşkiyanın elindeki silâhları alabilmesi için mah
keme kararı olması lâzımdır sekinde bir hüküm var
dır; polisin, üniversitere vazifesini rahatlıkla yapa
bilmesi için bir değişiklik teklifini sayın Bakan geti
rip de, memleket evlâtlarının kızıl eşkiyadan rahatça 
kurtulup, öğrenim yapabilmesini sağlamayı düşünü
yorlar mı? 

4 ncü sualim; Milliyet Gazetesinde çıkan, valile
rin beyanlarının tarafsız olup olmadığını cevaplama
sını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sorduğunuz soruların bir 
kısmını sayın Bakan konuşmalarında, temas etmek 
suretiyle, cevaplandırmışlardı. Sorularınızın bir 
kısmı da sayın Bakana değil, kendi kendimize sora
cağımız sorular efendim. Onun için Bakana tevcih 
etmiyorum. 

Buyurunuz sayın Bakan, bitmiştir; yerinize buyu
runuz efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Ba
kan inmedi. İçtüzüğe göre sorularımızı tahdit etmeye 
hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, ben sayın Bakana, ko
nuşma süresinin bittiğini, soruların tamamlandığını 
belirterek kürsüden ayrılmalarını rica ettim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sorular tamamlanma
dan soru rica ettim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Baş

kan, yazılı olarak verdim. Lütfedin okutun cevap
landırılsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı soru verin, Bakan 
cevaplandıracaktır. Anayasa var, İçtüzük var... 

Sayın Rasim Gürsoy, buyurunuz efendim. 
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RASİM GÜRSOY (îçel) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

içişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki düşüncelerimi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Son olaylar göstermiştir ki, İçişleri Bakanlığının 
görevleri ve çalışma sahası oldukça genişlemiş ve 
zorlaşmıştır. Bakanlığın bu görevlerini tam olarak ya
pabilmesi için polis ve jandarmanın modern vasıta ve 
teçhizatla donatılması gerekmektedir. Bunun yanında, 
memlekette huzuru sağlayacak olan bu teşkilât men
suplarının da maddî ve manevî yönden tatmin edil
meleri şarttır. 

Son üniversite ve TÖB - DER'in giriştiği olaylar 
da göstermiştir ki, jandarma ve polis güçlü olmak 
mecburiyetindedir. 

Bugün memleket, 12 Mart öncesi ve sonrasının 
buhranlı günlerine getirilmek istenmektedir. Bu mev
zuda sol basın ve Halk Partisinin organı Milliyet Ga
zetesi, esas suçlularını koruyabilmek için Bingöl, Muş, 
Tokat ve Maraş valilerinden aldığı maksatlı beyan
larla hadiselerin şekil ve mahiyetini değiştirmek is
temektedir. Hükümet, valilerin bu beyanlarını tet
kik etmelidir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Doğru söylüyorlar, 
doğru. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bu olayları kimler idare ediyor, kimler des
tekliyor? Hakikî suçluları kimlerdir? Bu hususta dü
şüncelerimi arz ediyorum. 

Daha birkaç gün önce bu kürsüden Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup bir arkadaşımız, üniversite 
olaylarını masum talebe hareketi olarak göstermek 
istedi; ve milliyetçi gençliği itham etti. 

Sayın Deniz Baykal ise, sol terörizme boyun eğe
ceğimizden bahsetti. Peki sayın Halk Partili arka
daşlarım, Türkiye'ye sol terörizm* gelirse siz boyun 
eğenler arasında olmayacak mısınız? Yoksa sol te
rörizmin idarecileri sizler misiniz? Öğrenmek isteriz. 

Şimdi ben size soruyorum: Üniversiteyi işgal, 
mallarını yağma edenleri tasvip ediyor ve savunu
yor musunuz? 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Halkı birbirine 
kırdıranları savunuyor musunuz? (C. H. P. sıraların
dan gürültüler). 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Bu olaylar sıra
sında... (G. TL P. sıralarından gürültüler.) ; 

Dinleyin, dinleyin... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum.. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Bu olaylar sıra
sında... 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Hamido'yu savu
nuyor musunuz? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Sayın Gürsoy, Sayın Gürsoy.. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Bu olaylar sı
rasında devrimcilere panzer tankı ve coplarla saldıran, 
«Faşist köpeklere ölüm» diyenleri, «Emekçi sınıfını 
zulüm altında inleten Amerikancı, NATO'cu, milli
yetçi cephe engerekleri, çayanları kahrolsun» diyenle
ri, «Balyozcu sıkıyönetim faşistlerine ölüm» çığlıkla
rı saçanları, «Yaşasın Türkiye halkları» diye bağıran
ları masum gençlik olarak görüyor ve savunuyor mu
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, ben zatıâlinize İçişle
ri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz verdim. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Asayişle ilgili.. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, asayiş, ama sanki bir 

siyasî partiye soru sorar edası içerisinde görüşmeyi
niz. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Teşekkür ederim 
Saym Başkan ikazınıza. 

Daha iki ay evvel TÖB - DER İstanbul Şubesinin 
yayınladığı gazetedeki başlık kenarında çerçeve içinde 
şu cümleler yer alıyordu: 

«Generaller, askerleri daha iyi dövüşmeye zorla
dıkları zaman, onlara, evlerini ve atalarının mezarları
nın kuruduklarını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar on
lara, başkalarının zenginlikleri için kanlarını döktük
lerini ve bu yüzden öldüklerini söylemiyorlar kendi
lerine.» deniyordu. 

Bu gazete TÖB - DER gazetesi idi. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, belli... 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
RASİM GÜRSOY (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, belli bir merkezden aldığı direktif sonucu yurdun 
52 yerinde birden harekete geçen TÖB - DER'i tanı
mak için İsmail Cem Radyosu değil, komünist «Bizim 
Radyo»nun 1 Şubat 1975 günkü yayınında; «TÖB -
DER faşizmi tel'in mitingini, 25 Ocakta Kerim Yaman' 
in' cenaze töreni münasebetiyle Leninci devrimci ey
lem teorisine uygun olarak düzenlenen gösterilerden 
edinilen ve başarılı geçen tecrübelerden faydalanmak 
için yapmıştır.» deniyordu. 

Türkiye Komünist Partisi ise, kendilerinin de için
de olduğu 25 Ocak İstanbul toplantısı için, «Bazı ay
dın güçler üzerinde etki yaptığı için başarılı olmuş
tur.» demekte idi. 
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Yine Komünist «Bizim Radyo»nun 1 Şubat 1975 1 
günkü yayınında; «TÖB - DER'in antiemperyalist, 
antifaşist mitingleri bu stratejinin devamı olacak, I 
bundan da başarı sağlandığı takdirde artık komünist- I 
lerin hedefe varmasına bir engel kalmayacak» deniyor
du. 

Şimdi TÖB - DER'in maksadının ne olduğu bu su
retle gayet iyi anlaşılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, son üniversite olayları ve 
TÖB - DER'in giriştiği ve yer yer kanlı olayların ce
reyan ettiği eylemlerde ihtilâl provalarının yapılmaya 
başlandığını görmemek mümkün değildir. 

Şimdi geliyorum hadiselerin karşısında Halk Par
tisinin tutumuna. Sayın Ecevit, Af Kanununun 
Meclislerden çıktığı günlerde anarşistleri affedememe-
nin üzüntüsü içinde; «Gençliği zaptedemiyorum ve ne 
yapacağımı da bilemiyorum» diyordu. 

Gerçi Halk Partisinin her müşkül anında imdadı
na yetişmeyi görev sayan Anayasanın bir kısım üye
leri, genel af çıkarıyor ve Sayın Ecevit'i bu üzüntü
sünden kurtarıyordu. 

Halk Partisi sözcüsü Sayın Osman Çıtırık, «Mil- | 
liyetçi Cephe»nin yasa dışı eylemlerinden söz etti. I 
Sayın Çıtırık, eylemi kimler yaptı, vesikaları konuş
turayım da lütfen dinleyiniz. j 

Halk Partisi Eğridir Gençlik Kolu, TÖB - DER j 
İsparta Gençlik Kolu imzası ile yayınlanan bildiride; 
«Kahrolsun faşizm, kahrolsun Amerikan emperyaliz- ! 
mi, yerli uşakları, yaşasın halklarımızın devrimci mü- t 
cadelesi, yaşasın dünya halklarının emperyalizme I 
karşı mücadelesi» bildirisinin altında sizin gençlik 
kollarınızın, yasa dışına çıkan sizin gençlik kollarını
zın... I 

BAŞKAN — Efendim, «Halk Partisi Gençlik Kol- ı 
lan» diyorsunuz, arkasından «Sizin» demeniz niçin? 
Yani tahrik edici olmuyor mu Sayın Gürsoy? Sükû
netle müzakerelerimizi bitirmek daha iyi değil mi efen
dim? j 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfediniz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Efendim rica ediyorum. j 

RAStM GÜRSOY (Devamla) — Sayın Başkan, I 
«Milliyetçi Cephe»ye mensup olanları Sayın Çıtırık 
Anayasa dışı eylemlerle itham ettiler. îzin verirseniz 
aynı cevabı vermek isterim. I 

Sayın Çıtırık, subayların masum yürüyüşleri sıra
sında subayları tahrik beyannameleri dağıtan gençler I 
kime mensuptu? Yasa dişına çıkan biz miyiz? Güven- J 

lik Mahkemelerinin, ittilâf çıkararak, yargılamak için 
çağırdığı gençler Halk Partisine mi mensuptur, «Mil
liyetçi Cephe»ye mi mensuptur? 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — 27 Mayısa di
lekçe verin. 

RASlM GÜRSOY (Devamla) — İsnat edilen suç 
ise, Güvenlik Kuruluna hakaret midir? Siz bu gençle
rin hareketini tasvip ediyor musunuz? Bir defa gös
terebilir misiniz milliyetçi gençliğin yasa dışı hareket
lerini? Gösteremezsiniz. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, arkadaşımızın 
kanaati böyle efendim,; Allah, Allah.. Rica ediyorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Soruyor Sayın Başkan, 
soruyor. Cevap verelim. 

RASlM GÜRSOY (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, son olaylar adalete intikal etmiştir. Yakında 
tetkikat sonunda herkesin maskesi düşecektir. Biz, 
milliyetçi gençliğin de yasa dışına çıkmasını istemi-

"yoruz, hiç kimsenin olduğu gibi. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, son üniversite ve TÖB -
DER olaylarının hedefi belli ve açıktır. Maksatları 
pahalılığı protesto olamaz. Eğer gayeleri bu olsa idi, 
Sayın Ecevit'in aşın zam yaptığı günlerde, «Dar ge
lirliler 'bundan etkilenmeyecek, ücretler fiyat artışla
rının önünde seyredecek» diye hayalî beyanatlar ver
diği zaman bir tepki göstermeleri gerekirdi. Bugün 
Türkiye'de faşist bir idare mi vardır ki, TÖB - DER 
protestoda bulunsun? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Tehlikesi var. 

RASlM GÜRSOY (Devamla) — Bu siyasî konu
larla TÖB - DER'in alâkası nedir? Tekrar ediyorum, 
bunlar sol ihtilâlin yapılmakta olan provalarıdır. 

Milliyetçi bir hükümetin kurulması halinde, ele 
geçirdikleri Devletin kilit noktalarından atılacakları
nın endişesinin ifadesidir. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Niye atacaksınız 
onları? 

RASlM GÜRSOY (Devamla) — Solun içinde ol
mayacağı bir hükümetin huzur sağlayamayacağına 
Çankaya'nın inandırılmak istenmesine matuftur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
RASlM GÖRSOY (Devamla) — İç ve dış düş

manlara karşı yurdu korumakla görevli olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bir kolu olan Sıkıyönetim, bu şe
hirlerimizde halen görevlidir, ama, itiraf etmek gere
kir ki idarenin hadiseler karşısındaki pasif tutumunu 
anlamak da mümükün değildir. Bu şehirler, bildiğiniz 
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gibi, İstanbul, Ankara ve talebe hareketlerinin cere
yan ettiği şehirlerdir. 

Değerli arkadaşım, bütün bu olayların hakikî suç
lusunu tespit etmek ve ona göre tedbir almak zorun-
luğu vardır; daha, dün, örfî idare mahkemelerinde, 
«Ben Türk değilim, Müslüman değilim, Atatürkçü hiç 
değilim. Ben, Lenin'ci, Mao'cuyum; sizden af da iste
miyorum, asıl siz bizden af dileyin.» diyen vatan düş
manlarını, hukukilikten çok hissî olan bir kararla af 
eden Anayasa Mahkemesi içinde aramamız gerekmek
tedir. 

Sayın Milletvekilleri, hiçbir rejim ve devlet, düş
manlarını sokağa çıkararak kendisini yıkmak isteyen
lere seyirci kalamaz, burada her vatansevere düşen gö
revler vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yakın tarihte bu memeleket-
te Anayasayı ihlâlden üç güzide vatan evlâdı asılmış
tır. Bugün ise, görevleri Anayasayı korumak olan bir 
kısım üyelerce bu Anayasa ihlâl edilmiştir. Yetkileri 
olmamasına rağmen af ilân ederek anarşistleri sokağa 
salıp, kan dökülmesine sebep olmuşlardır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. Lütfen biti
riniz efendim. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Tamamlıyo-
yorum efendim, bitiriyorum. 

Yurt bütünlüğünü tehlikeye atmışlardır. Geliniz, 
elele verelim, vatan bütünlüğü için ettiğimiz yemine 
sadık olarak bir Anayasa değişikliği yapalım, Anaya
sayı ihlâl etmiş olanları yargı önüne çıkaralım, mille
ti hukukun üstünlüğüne inandıralım. «Hâkimiyet mil-
letndir» sözüne gerçekten inandığımızı teyit edelim. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün gençliğe yaptığı 
hitabeyi önce idarecilerin, sonra da herkesin bir kere 
okuması ve değerlendirmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy bitiriyorum diyorsu
nuz, devam ediyorsunuz. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Bitti efendim, 
tamamlıyorum. 

İdareciler için söylenmiş söz vardır, gençliğe ema
net edilmiş vatan görevi vardır. Hepimiz vatan teh
likeye düştüğü zaman, bu kürsüde ettiğimiz yeminin 
icabı el birliği yapmasını bilelim, kısır partizanlık gö
rüşlerinden sıyrılarak memleket için elele verelim. 

Hepinizi saygı ile ve sevgi ile selâmlıyorum. (A. 
P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Sayın Ömer Çakıroğlu, buyurunuz efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) '— Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın, caydırıcı gü
cüne rağmen, daha dün denecek kadar yakın zaman
da milletçe verilen derse rağmen, gelecek için tecrübe 
kazanmak, eksik noktaları tespit etmek ve kuvvet he
sabını yapabilmek için, dünün TÖS'ü, bugünün TÖB'ü, 
Türkiye Komünis Partisinin talimatı gereğince 1 5 - 1 6 
Şubat hareketine girişmiştir. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Utan. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bu harekâ
tın zahiratı faşizmi tel'indir. Komünist diyalektiğinin 
esasının, antitez ve sentez olduğu malûmunuzdur, 
Komünist için, kendinden olmayan, hele karşısında 
olan mutlaka faşisttir. Her ne kadar, komünizm ka
dar faşizmin de karşısında olduğunu bildirse de, ilân 
etse de, şartlanmış komünist kafası, Marks'ın tez an
titez ikilemi dışına çıkamaz. Tez olarak komünizm, 
ki vardır, antitezi karşısında olandır. Tarihî savaş, tez-
antitez çatışmasıdır. Onca sentez doğacak, sentez de 
akabinde yine aynı ikileme gidecek ve böylece Marks' 
in yalancı hayâl cenneti doğacaktır. Bu düşünce sis
temi içinde; «Ölen ölür kalan sağlar bizimdir» niye
tiyle verilen talimatla, 1 5 - 1 6 Şubat TÖB ve yardım
cıları harekâtı başladı. Evet, tez-antitez çatışması, sen
tez ise yaralılar, ölüler ve halis memleket evlâtların
da hüzün ve eîem... 

Türkiye Komünist Partisinin talimatı gereği mey
dan gelen elim hadise karşısında bütün milletçe ay
nı hassasiyeti göstermemiz gerekirken, ne hazindir 
ki, evvelce olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve 
onun sayın liderinin gösterdiği tepki, maalesef milleti * 
hadiseden daha çok dilhun etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun sayın lideri, asır
lardan beri millî şuur feraseti içinde bulunup, son dev
letini gözü gibi korumaktan bir an bile fariğ olmayan 
milletimizi faşistlikle damgalamış, vatan hainlerini 
masum, vatan bekçilerini isyancı olarak nitelemiştir. 

Hiç şüphe yok ki, maşerî vicdan mihenginden bu 
damga ve bu niteleyiş yerini mutlaka bulacaktır. An
cak, ben bu hadise karşısında Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Liderinin tavrını anlamakta güçlük çekmekte
yim. (C. H. P. sıralarından «Anlayamazsın» sesleri) 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Kısa fası
lalarla verdiği beyanatlar çekişkilerle dolu ise de, müş
terek vasıf olarak hırçınlık, telâş ve derin öfkesini gö
rüyoruz. 

Sayın liderin bu haline sebep olarak ben iki hal 
mütalaa etmekteyim. Birinci hal şudur, şu olabilir: 
TÖS'ün, yani TÖB'ün tecrübe kazanmak, eksikleri 

422 — 



M. Meclisi B. : 44 21 . 2 . 1975 O : 1 

tamamlamak ve kuvvet hesabı yapma maksadı yanın
da, komünizmin karşısında olanların da aynı neticeyi 
istihsal ettiğinin hesabından mı doğuyor bu telâş? Yok
sa, zorlanmaması lâzımgelen mahut kapının kurcalan
masından mı doğdu bu telâş ve öfke? 

ikinci şık da; «Yaşa Ecevit» «Kahraman Ecevit» 
«ikinci Atatürk Ecevit» karşılığı verdiği tavizlerin, 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) gösterilen mü
samahanın neticesi artık Sayın Ecevit'i aştığının far
kında olmasından mıdır bu telâş? 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Kahrınızdan öle-. 
çeksiniz. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Ben şahsen, 
Sayın Ecevit'in bu ikinci şıkta öfkesinin olmasını iste
rim. Hangi noktada olursa olsun, Sayın Ecevit tarihin 
seyri içinde selefinin akıbetinden kurtulamayacaktır. 
Tek çıkar yol.. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Rüyalarınıza gi
riyor zaten. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Tek çıkar 
yol.. 

BAŞKAN — Efendim, efendim.. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Haydi seçime, ta
rih size göstersin dersi. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu.. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) . 

Efendim rica ediyorum, kürsüdeki hatipten seçim 
istemekle seçim olmuyor efendim. Rica ediyorum. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Tek çıkar 
yol, zamanında mevcut hatadan dönmektir. Merhum 
ismet Paşa da, aynı müsamahanın, aynı koruyuculu
ğun tabiî neticesi olarak, kendisini, aşılmazın mukad
der akibetinden kurtaramadı. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakıroğlu.. 

tLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Sen kimsin, İsmet 
Paşa kim?. Allah'ın rahmetine kavuşmuş bir insan 
hakkında böyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın Çetin 
Divan üyesisiniz, rica ediyorum. 

Sayın Çakıroğlu, bir dakika: 
Efendim rica ediyorum, sükûnetinizi rica ediyo

rum efendim. (Gürültüler). Efendim sükûnetinizi ri
ca ediyorum. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sizi kurtaran 
adam. 

BAŞKAN — Sayın-Çakıroğlu, siz içişleri Bakan
lığı bütçesi üzerinde konuşuyorsunuz. Konuşmaya 
başladığınız cümleden bu yana Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Ecevit'le uğraştınız. Ayrıca, bugün hayatta ol

mayan kişilere de intikal ettiniz. Rica ediyorum, ko
nunun dışına çıkmayın. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Alkışlanmaya da ihtiyacım yok, rica ediyorum efen
dim. 

VELt BAKİRLİ (Manisa) — Seçime, seçime. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Türkiye'de 

bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın en yakından ilgi
lendiren asayiş meselesi, memleketin güvenlik mesele
si üzerinde takınılan tavırların seyrini anlatıyorum. 
Bütün konuşmalarımda mutlaka Cumhuriyet Halk 
Partisinden bahsediyorsam, Cumhuriyet Halk Partisi
nin tavrı hareketi içerisinde ve onların beyanlarıyle 
ilgilidir de ondan. Eğer Sayın Merhum ismet Paşa* 
dan konuşuyorsam onların beyanları içindedir. Eğer 
Ecevit'ten konuşuyorsam Ecevit'in beyanları içerisin
dedir. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, efendim rica edi
yorum. Benim ifa edeceğim göreve mani olmayınız. 

Sayın Çakıroğlu, ben, Birleşimi yöneten Başkan 
olarak size görüşümü bildirdim. Bu içtüzüğe göre ya
pılmış bir ikazdır. Benim kararımı eleştirme hakkınız 
yoktur. Eğer devam ederseniz, ikinci ikazımı yapar, 
İçtüzüğü uygularım efendim. Buyurunuz. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bütün ko
nuşma.. (Gürültüler) 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Seçime, seçime. 
BAŞKAN — Sizlere de ceza uygularım efendim. 

Kim ise teşhis edemedim.. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Benim efendim. 
BAŞKAN — Size bir uyarı cezası veriyorum. 
VELt BAKİRLİ (Manisa) — Seçim için 10 kere 

cezaya razıyım. 
BAŞKAN — Sayın Başkanlığa hitap ederken lüt

fen o şekilde davranınız. Ben burada sizi temsil ediyor 
rum. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Memleketin 
mukadderatı, asayişi üzerinde çok büyük fonksiyonu 
olması lâzım gelen siyasî partilerimizden Cumhuriyet 
Halk Partisi hakkındaki halisane temennilerimi söyler
ken yanlış anlaşılmamamam lâzımdır. Nitekim, bu 
sözlerim Sayın Ecevit'i sevdiğimden değildir. Bu öne
rim, bu endişem, gelenin gideni aratacağındandır. Sa
yın Ecevit, İsmet Paşa'yı arattığı gibi Ecevit'i de ara
tacak insanlar gelecektir. O bakımdan konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu.. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Ecevit'i arar 

duruma geldiğimiz zaman da.. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, size hitap ediyo

rum efendim. Sözünüzü kestim efendim. Süreniz de 
doldu, süreniz de doldu efendim. 
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ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, son hürmet cümlemi söyleyeyim. 

Saygılarımı sunarım efendim sağolun, varolun. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün ilgili maddesine göre yaptığım müracaat, -
Adalet Partisi Grup sözcüsünün partim için maksat 
dışı bir sataşması dolayısıyle olan kısmına - C. H. P. 
nin mugünkü ve daha önceki Genel Başkanı hakkın
daki sataşmayı da ilâve etmenizi rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 

Şimdi efendim, sayın Erkovan'ın sataşma ile ilgi
li söz talebi oldu, Sayın llhami Ertem'in sataşma ile 
ilgili söz talebi oldu, sayın Erdem'in. Sayın Necdet 
Uğur'un yine aynı şekilde, son beyanlarıyle de itmam 
ettikleri şekilde, sataşmadan dolayı söz talepleri oldu. 

IV. — GÖRÜŞÜL] 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın Karsu, bir önergeniz geldi, Sa
yın Bakandan soruyu kapsıyor. Bunu Sayın Bakan
lığa intikal ettiriyorum efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan)'— Evet efen
dim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birinci otu
rumda arz ettiğim gibi, sataşma dolayısıyle söz tale
binde bulunan sayın üyeler mevcut idi. Bu iddialarla 

Şu ana kadar, sadece Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
sözcüsünün zabıtlarını inceleme imkânım buldum, . 
Adalet Partisi Grupu sözcüsü arkadaşımızın konuş-
masiyle ilgili zabıt henüz gelmiş bulunuyor. Ayrıca 
son konuşmayı da, takdir edersiniz ki, yapılan konuş
manın cereyan tarzı içerisinde, kelimeleri teker teker 
takip etmek imkânından bizi yoksun bırakıyorsu
nuz. Bu nedenle zamana ihtiyacım var. 

Aslında çalışma süremizin öğlene kadar olan ke
simi de tamamlanmış bulunuyor. 

Şimdi, sadece bütçenin tümü üzerindeki müzakere
lerin tamamlanmış olması nedeniyle, maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sataşma konusundaki istekler hakkındaki kararımı 
bildirmek ve bütçe üzerindeki müzakerelere devam 
etmek üzere oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati ; 13.00 

ilgili olarak zabıtlar yeniden tarafımdan incelenmiş
tir. İncelediğim sonuçları arz ediyorum. 

Sayın Erkovan, siz gönderdiğiniz yazıda, C. H. P.. 
nin sayın sözcüsünün konuşmasının bir örneğini bağ
layarak, altını çizmiş bulunuyorsunuz. «Bu sözler sa
taşmadır, söz istiyorum» diyorsunuz. 

Filhakika, zaptın ikinci sayfasında, «sağ terörizm
den istifade ve destekleme» iddiası; bir de zaptın 
4 ncü sayfasında «demokratik yoldan iktidara gele
meyeceğini kesinlikle anlayan Millî Hareket Partisi»1 

diye başlayarak, «Mussolini ve Hitler örneği de dile 
getirilerek iktidara el koyma hevesiyle» bir iddianın. 

••>•• <m>m<^ •«"• 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYFXERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum efendim. 

N İŞLER (Devam) 
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vaki olduğu anlaşılıyor ve nihayet, «ancak siyasî ha
yatta çekirgenin üç kez sıçrayacağı» yolunda da bir 
beyan görülüyor. 

Bu beyanlar İçtüzüğümüzün 70 nci maddesine gö
re bir sataşma olarak Başkanlıkça kabul edilmiştir. 

Sayın İlhami Ertem, siz de efendim, üç madde 
üzerinde sataşma iddiasıyle söz istiyorsunuz : «Eski 
hükümet güvenlik kuvvetlerini tarafsız kullanmamış
tır» şeklinde bir iddia vaki oldu diyorsunuz. Böyle 
bir beyan var. Ancak, bugünkü Hükümetten geriye 
doğru işbaşında kalan hükümetlerin hepsi, eski hükü
met adiyle anılır. Burada Adalet Partisi hükümetinden 
açıklıkla bir bahis olmadığı için bu iddianızı, açıkça 
Adalet Partisi hükümetlerine yapılmış bir sataşma ola
rak kabul etmiyorum. 

İkinci isteğiniz; «milliyetçi cephe sağ teröristleri 
destekleyerek sokağa hâkim olmak istemişlerdir» ve 
yine üçüncü madde olarak devam ediyor, «milliyetçi 
cephenin başmimarı Adajet Partisi bu durumdan fay
dalanarak seçimsiz iktidar olmak istemektedir»! diyor
sunuz. Her ne kadar bu beyanda bir seçimsiz .sözü 
geçmiyor ise de, konuşmanın genel teması ve manası 
itibariyle bu anlam çıkmaktadır. Bu iki maddede top
ladığınız, fakat hepsi bir madde içerisinde mütalâa 
edilecek hususu da, Başkanlık sataşma olarak kabul 
etmiştir. 

Sayın Uğur?.. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Grup yöneticileri 
var efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Uğur gönderdiği yazıda,. 5 madde üzerinde 

söz istemekte. Yaptığımız inceleme sonunda, «aşırı 
solcuların hâmisi Cumhuriyet Halk Partisi» zabıt 
sayfa : 20; 

'«Faşizmi yermek suretiyle, komünizmi dolaylı 
yoldan övmeye çalışanlar vardır. Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün bu görüşleri paylaşır mahiyetteki 
beyanları, görüşleri.» 

«Sayın Ecevit ve Partisi anarşik kuklaların elin
de tuttuğu iplerini oynatmaya haşladığı» iddiası. 

«TÖB - DER'in Malatya'da yaptığı sessiz yürüyüş 
esnasında taşıdığı pankartlardaki sloganların, Cumhu
riyet Halk Partisine mal edildiği» iddiası var. Cum
huriyet Halk Partisine mal edildiği hakkında açık bir 
beyan yok. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik 
Kolları Merkez Teşkilâtının imzası ile yayınlanan 
ibarelerle bir paralellik kurulmuş oluyor, aynıdır 
denmiş oluyor. Bu hususu Başkanlık kabul ediyor. 

«Olayların her yerinde aşırı solcular ve onun hâ
misi Cumhuriyet Halk Partisi vardır»' deniyor. Say
fa : 28, 23 ve 24. 

«İmam Hüseyin - Muaviye ihtilâflarının yeniden 
Türkiye'mizde sahnelenip, aziz milletimizi, mezhep 
kavgalarına sürükleyerek, birbirine kırdıracak olan 
partinizin» şeklinde bir iddia vaki oluyor. Sayın De
niz Baykal'ın konuşmasına yapılan atıfla. (A. P. sı
ralarından «Doğru» sesleri.) Efendim ben doğru olup 
olmadığını size sokmadım. 

Sayfa 35'te «bizzat şemsiye vazifesi gördüğü aşırı 
sol hareketler» deniyor. Başkanlık bu beyanları da 
bir sataşma olarak kabul etmiştir. 

" Bu nedenle muhterem arkadaşlarım, söz isteyen 
sayın üyelere sırasıyle söz vereceğim. Başkanlık bun
ları hem sataşma kabul etmiş, hem de iyi hassasiyet
ler olarak değerlendirmiştir. Bu itibarla söz alacak 
sayın üyelerin, sadece bu hassasiyetleri belirtmelerini 
ve bu konuşmaları içerisinde yeni sataşmalara yol aç
mamalarını bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın Erkovan buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir sözcüsü, Cumhu
riyet Halk Partisi adına konuşan bir sözcü, maale
sef buradaki bütçe konuşmalarını sen, ben kavgası 
şekline dönüştürme niteliği taşıyan bir konuşma 
yapmış olduğundan dolayı söz almak mecburiye
tinde kaldım. 

Türkiye'de bir şeyi iyi tespit etmek lüzumu ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Sen bunu söyledin, di
ğeri bunu yaptı, diğeri bunu söyledi, bunu yaptı 
meselesi, ne bu Meclisi, ne de Türk milletini doğru 
bir istikamete götürür. Hadiseye çok net ve açık 
bir teşhis koymak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de, 
genellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ar
kadaşlarımız, her fırsatta bu kürsüye çıkarak, bir 
hedef tayin etmektedirler. Bu hedef günden 
güne genelleşmekte ve bir noktada düğüm
lenmektedir. Bu bütün dünyada komünizmin 
uyguladığı genel bir politikadır. Genel cep
hesiyle, en ılımlısından, en hışırtılısına kadar 
Türkiye'de de bu politika uygulanmaktadır. 1917 
Rusyasından komünistler yine bir hedef aramışlar
dır; Çarlığı ve kiliseyi bulmuşlardır. Çünkü komü
nizm, zıtlaşma düzeninde hayatiyetini bulur, zıtlaş
malardan hayatiyetini alır. Rusya'da böyle olmuş
tur. Türkiye'deki komünistler de suni hedefler ta
yin etmektedirler. Bunlatdan birisini Milliyetçi 
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Hareket Partisi olarak görmüşler, günden güne onu 
genişleterek «Millî Cephe» yi bir hedefe dikmek 
istemektedirler. Bu sunî zıtlaşmadan da iktidara ge
leceklerini, bundan netice alacaklarını zannetmek
tedirler. 

Bu solun hedef tahtası, gerek bu Mecliste, ge
rek bu Meclisin dışında birçok yerlerde kullanıl
makta, kasın da buna göre çalışmaktadır Türkiye' 
de. 

Cumhuriyet Halk Partsinin s'iyasette çoğulcu 
demokrasiye, sınırsız fikir özgürlüğü, geniş ve yay
gın oy hakkına biçilen ölçüleri, Marksist mücade
leye paralelliği nispeti, Türk milletinin ve Meclis
teki diğer partilere mesnup milletvekillerinin gö
zünden kaçmamaktadır. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sen gözlüğünü 
değiştir, gözlüğünü. Seni faşist bozuntusu seni. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bir dakika. Sayın 
Erkovan, başta rica etmiştim, sayın üyelerden de 
rica ediyorum. Sayın Erkovan, ben zatıâlinize 
başka görüşlerinizi ifade etmek için imkân tanıma
dım. Sadece size sataşma telâkki ettiğim hususlara 
inhisaren konuşunuz lütfen. 

' MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— Bu sözün içerisinde ki, hududu Anayasa ile ta
yin edilmiş demokrasimiz dışında, özgürlükçü ve 
halkçı demokrasi diye hür âlemde bir fikir yoktur, 
bir düşünce yoktur. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — O senin dar kafa
na göre yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— Bu, ancak hür âleme inanmayan insanların, an

cak kışkırtıcılık esasına dayanan fikirleridir. De
mokraside bunun yeri yoktur. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Senin yerin yok
tur, senin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfedi
niz Sayın Araslı, müdahale etmeyiniz efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— Solcu serüvenlerin ülkeyi komünistleştirme ve 
bölme hürriyetine her zaman evet diyeceksiniz; fa
kat Türkiye Cumhuriyetini koruma hürriyetine her 
zaman hayır diyeceksiniz. Bu mantık hangi mantık
tır? 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sen o katil ko
mandolarına sor onu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim ,rica edi
yorum. Bir dakikanızı rica edeceğim Sayın Erko
van. 

Muhterem arkadaşlarım... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— 27 Mayısta eliniz patlıyordu, alkışlıyordunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalışma
ların düzenini bozmamak için sizin yardımlarınızı 
rica ediyorum. Sayın Erkovan, sizden de tekrar 
rica ediyorum, lütfen, sınırladığım hususlara inhi
sar ettiriniz konuşmanızı. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Sayın sözcünün ifadesine göre iktidara gelemeyecek, 
kesinlikle anlaşıldığını da beyan etmektedir. Demek ki 
sayın sözcü, Türk milletinin iradesine ipotek koy
muş. O kendisi biliyor, şunlar iktidara gelecek, şunlar 
gelmeyecek. 

Esas faşizm, esas dikta bu zihniyettir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Türk milletinin 
iradesine ipotek koymaya hiç kimsenin hakkı yok
tur. Siz burada ipotek koyuyorsunuz, ondan sonra 
da iktidara kimin geleceğini tayin ediyorsunuz; on
dan sonra da siz demokrasiden yanaşınız, halktan 
yanaşınız... 

ETEM EKER (Çorum) — Her konuşmacının 
hakkı vardır o kürsüde fikrini söylemeye. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Burada öyle söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Biz vatandaşlara gerçekleri duyuramamanın ıstırabını 
çekiyoruz, siz de bunun saltanatını sürüyorsunuz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

27 Mayısta, 13 Şubatta ve 21 Mayıs olaylarında 
bir partinin genel başkanından bahsedilerek beraat et
tiğinden üzülüyorsunuz. Fakat, şunu ifade etmek iste
rim ki, bu hükmü veren Türk adliyesidir, buna her
kesin saygılı olması gerektir. 

Ayrıca, o mahkemelerde içinizden bir üye de mü
ebbet hapse mahkum olmuştur;, bidayet mahkemesin
de; onu vekil yapmış, alkışlamışsınızdır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Fakat, Sayın Mus
tafa Ok beraat etmiştir sonradan. Fakat bidayet mah
kemesinde müebbet hapse mahkum olmuştur. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Ayıp 
ayıp, ne alâkası var bunun. (C. H. P. sıralarıadan 
gürültüler.) 
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MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
tşte siz söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, rica ediyorum 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Ben itham etmiyorum. Ben mahkemenin hükmüne 
saygımı ifade ediyorum, siz bir başka şahsın o mah
kemeden beraat etmesine rıza göstermiyorsunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 13 Kasımda 
kovulanlardan... 

BAŞKAN — Sayın Karsu rica ediyorum. 
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 

Ayrıca, Cumhuriyet Savcılarına, Anayasaya, İçişleri 
Vekâletinin mensuplarına burada dil uzatarak bas
kı yapmak istiyorsunuz. («.Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Erkovan, konu dışına çıkı
yorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
İşte burada yazıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim yazabilir. Size hangi ko
nularda söz verdiğimi belirttim. İçişleri Bakanlığının 
yetkililerine, mensuplarına baskı yapma veya yapma
ma konusunda söz izniniz yok efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Sayın sözcünün tarafsız görüşmesini çok arzu eder
dim. 

Bir dernek tarafından 52 ilde birtakım olaylar 
başlatılmış. Bunun hakkında bir kelimelik bir şey yok. 
Hedefe sunî olarak bir zihniyet dikilmek isteniyor, 
onunla diyalog kurulmak isteniyor. Hiç olmazsa, in
saf ölçüleriyle, 67 vilâyette yürüyüşe teşebbüs eden 
bir dernek hakkında da en ufak bir kınama göster
seydiniz. Çünkü, gösteremezsiniz, bu derneği kuranlar 
da sizlersiniz. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Çünkü 12 Marttan önce kapanan, adı TÖS olan 
derneğin kurucuları içinizdedir ve bu da TÖS'ün de
vamıdır.. 

Sizler ne kadar uğraşırsanız uğraşınız, hürriyet
çi demokrasi, sınıf kavgasına, zorbalığa karşı mut
laka netice alacaktır ve Türkiye'de eğer bir kışkırt
ma, kanunlara saygısızlık var ise bunlar, şu tip hadi
selerden ileri geliyor : 

Bakınız burada ne deniyor : «10 yıldır bu olay
lar içinde büyüdüm, yürüdüm, bütün olayları yaşa
dım. Fakülte işgalinden toprak işgaline kadar olayla
ra katıldığım oldu. -Molotof kokteyli ve sopalı pek 
çok çatışmanın içinde bulundum. Kısacası bütün bu 
olaylarda büyüdüm ve geliştim.» Bunu içinizdeki bir 
milletvekili söylüyor. (C. H. P. sıralarından «Kim söy
lüyor?» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erkovan sorulu cevaplı tarzda 
bir üslupla konuşmayınız efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Kitabı içinizden biri yazmış. 

Bir profesöre, bir talebe komünizmi şöyle tarif 
etse; «Gerçek devrim alt yapı devrimidir. Yani, üre
tim ilişkilerini yeniden düzenleyen, bir ekonomik güce 
el değiştiren devrimdir.» dese, bu beyan, o profe
sörden 10 alır. Bunun adı komünizmin tarifidir. Bu
nu da siz tarif ederek eyleme koymak istiyorsunuz. 
(A. P. sıralarından «Bravo. Doğru» sesleri, alkışlar.) 

«Türkiye'de yine kışkırtıcılık olayları vardır. İn
kâr etmiyoruz. Komünizmin memleketimizde geliş
mesinde yalnız C. H. P. sorumludur.» (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Bunu söyleyen de ben değilim. Vesika, sizler söylü
yorsunuz. Sizin içinizden çıkan, tutumunuzu beğen
meyen, memleketi tehlikeli yola götürdüğünüze ina
nan bir milletvekili söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Erkovan bir dakikanız kaldı 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Siz y.kıcı, kışkırtıcı, bölücü şahısları kendi içinizde 
arayınız. (Gürültüler.) 

Milliyetçi Hareket Partisi kanunlara saygılı bir 
partidir. Kendisi gibi düşünenlere de, düşünmeyen
lere de saygılıdır. Devletin bütünlüğü, milletin bö
lünmezliği bizim prensibimizdir. Şartlar neyi getirir
se getirsin, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu pren-

• sipten bizi kimse döndüremeyecektir. Buna da hiç 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Menderes'in 
çekmecesinden dolarları kim aşırdı. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, ne hakla bu tarzda bir ses
le ve tarz ile Genel Kurulda gürültü yapıyorsunuz? 
(Gürültüler.) Sorabilir miyim, size sorabilir miyim 
efendim? (Gürültüler.) 

Size bir uyarı cezası veriyorum. (Gürültüler.) 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Menderes'in do
larlarını kim aşırdı? 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Menderes'in mü
dafaası sana kalmadı. Menderes'in yakasından tutan
lardan biri de sensin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum. 
Süreniz doldu Sayın Erkovan. 
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MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Hayır efendim, ben bekliyorum yani. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Erkovan, «Bek
liyorum» diye bir şey yok efendim. Aslında bu tarz
da, müzakereler çığırından çıkar. Siz, sorulu - cevap
lı bir üslup içerisinde konuşuyorsunuz; sayın üyeler 
bu üsluba tabi oluyorlar, müzakereler çığırından çı
kıyor. Rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben şuna dikkat ettim; kendi kanaatimi 
söylemeden, beylerin vesikalaşmış kanaatlerini beyle
re aktardım. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 
Son olarak şunu söylemek isterim ki Milliyetçi Hare
ket Partisi, kanunlar içerisinde siyasî faaliyet yürü
ten bir partidir. Bu parti, milliyetçi prensipleri ken
dine mal ettikten sonra ve bu «Milliyetçi Cephe» de
diğiniz şekilde geliştikten sonra, sizin hayalî fikirle^ 
riniz Türkiye'de neşvünema bulmayacak ve yıkılıp gi
decektir. (C. H. P. sıralarından «Allah, Allah» ses
leri.) Bu da, Türk milleti için büyük bir kazanç ola
caktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Yerinize oturunuz Sayın Çıtırık. 
Sayın tlhami Ertem, buyurunuz efendim. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, ye

ni bir sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, yerinize otu
runuz. Acaba muhterem arkadaşlarım, herbirinizin 
yerinizden yaptığı konuşmaları da incelesek, hepsi bi
rer sataşma olmayacak mı? Rica ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ama, konuşmacı sebep 
olmasın efendim? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Ertem, buyurunuz. (A. P. sıra

larından alkışlar.) 
A. P. GRUPU ADINA ÎLHAMt ERTEM 

(Edirne) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, konuşmaların
da, eğer Adalet Partisini hedef alan sözler sarf etme
miş olsaydı, yüksek huzurunuzu işgal etmeyecektim. 
Ben, sataşmaların üç konu üzerinde olduğunu arz et
tim; fakat Sayın Başkan, bunun birinin, yani eski 
hükümetin «Güvenlik kuvvetlerini tarafsız kullanma
ma»! şeklinin, Adalet Partisi Hükümetine değil; bü-
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tün gelip geçmiş hükümetlere teşmil edilebileceğini 
dikkate alarak, bu hususta konuşmama müsaade et
medi. Ben de Sayın Başkanın bu arzusuna uyarak, 
bu konuya temas etmeyeceğim. Yalnız şu kadarını 
bildirmekle iktifa edeceğim ki; Adalet Partisi, ikti
darı süresince güvenlik kuvvetlerini sadece ve sadece 
kanun içinde, görevleri içinde tutmuştur ve hiç bir 
kanunsuz eylemin, hiç bir kanunsuz işlemin içine sok
madığı gibi, bunların da tümünün karşısına çıkmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partililer, her yerde Adalet Partisini ve «Milliyetçi 
Cepheyi», sağ terörizmi beslemekle, onlara güç ver
mekle, onlara arka çıkmakla töhmetliyor. Bu, gerçe
ğin tamamen dışıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, meseleye soğukkanlılıkla 
•eğilip bakalım. 

Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de maalesef, ye
niden yüksek okullarda boykotlar, işgaller oldu. Kim 
yaptı boykotları ve işgalleri? 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Öğrenciler. 
İLHAM t ERTEM (Devamla) — Hangi öğrenci

ler yaptı? 
M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Bütün öğrenciler. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Koç. 

ÎLHAMt ERTEM (Devamla) — Öğretime ve eğin
time imkân vermek istemeyen öğrenciler yaptı. Buna 
karşılık bir grup öğrenci de, bütün mesuliyetlerini id
rak ederek, Türkiye'nin geleceğinin sokaklarda değil, 
devrimlerle değil; ama kendini yetiştirmekle, yarının 
büyük Türkiye'sini yaratacak kafa teşekkülüne sahip 
olmakla mümkün olacağını; bunun için, kaybedilen 
her günün Türkiye için bir zarar olduğunu dikkate 
alarak, eğitimine devam etmek istemektedir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devlet kimin yanındadır muhterem arkadaşlarım? 
Siz de, milletvekilleri olarak, kimin yanında olmak 
mecburiyetindesiniz? (C. H. P. sıralarından «Halkın 
yanında» sesleri) Halkın mı? Ona da geleceğim. 

Halk, kendi refahını sağlayan ve meşru nizam 
içinde bunun gerçekleşmesini isteyendir. Bunu da böy
le istemektedir, ama siz Cumhuriyet Halk Partililer 
Genel Başkanları dahil olmak üzere; «Efendim, hü
kümet sorununu çözmek için dahi üniversiteler öğ
retim yapmamalıymış...» (C. H. P. sıralarından 
«doğru»1 sesi) 

Doğru derseniz, doğru diyerek, anarşizmin ve bu 
hareketlerin teşvikçisi olduğunu ilân etmiş olursunuz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Biz doğru demiyoruz arkadaşlarım. Türkiye'nin 
tabiî ki, halledilmesi gereken sayısız sorunları var
dır. Ama, her sorunun da halledileceği platform var
dır. Herkesin kendine has görevleri vardır. Herkesin 
buna karşılık da sorumlulukları vardır. Bu sorumlu
luklar, hiç bir vakit eğitimi engellemekle, sokağa dö
külmekle, tamamen Marksist sloganlarla, bu memle
keti anarşik sınıf kavgalarına sevk etmekle halledil
mez. Binaenaleyh, gençlik hareketlerinin temeline in
mek lâzımdır. Temelinde yatan şudur : Kim öğretimi 
ve eğitimi devam ettirmek istiyor; kim buna karşı çık
mak istiyor; hangi şekilde karşı çıkmak istiyor? Tür
kiye kanunlarında boykot, Türkiye kanunlarında iş
gal var mıdır? Türkiye kanunlarında rektör odaları
nı birer anarşi karargâhı haline getirmek hakkı var 
mıdır? Öğretim üyelerinin... 

DAVUT AKSU (Kars) — Kimin iktidarı zama
nında oldu? 

BAŞKAN — Sayın Aksu rica ediyorum, lütfen. 
ETEM EKEN (Çorum) — Davet edenler kimler

dir? 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Neyin daveti be

yefendiler? 
Öğretim üyelerinin odalarını yağma etmek, eşya

larını yağma etmek, kitaplarını yırtmak var mıdır? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Banları yapan kimlerdir? Bunları yapanlar işgalci
lerdir, ama ne yazık ki, 

ETEM EKEN (Çorum) — Daveti kendileri etti
ler. 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — İşgale kim da
vet eder? Neyin daveti beyefendiler? Bu zihniyetiniz
le... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum müdahale 
etmeyiniz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bu zihniyetiniz
le Türkiye'yi, ancak ve ancak kara günlere götürücü
lerin öncüsü olursunuz. Zaten de böylesiniz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, üniversite olayları bu. Öbür 
taraftan, bugün yurdun muhtelif yerlerinde olan hadi
selere dönüp bakalım. Kimdir "bunların tertipçisi? 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Siz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Kimdir bunla
rın tertipçisi? TÖB - DER. Kimdir bunların tertip
çisi DİSK. Ne diyor bunlar? Dün; «sömürü düzeni, 
NATO'ya hayır, düzen değişikliği» sloganlarını kul
lananlar, bugün bir değişikle, «tekelci sermaye ve fa

şizme karşı çıkmak»1 tarzıyle meselelerini ortaya ko
yan bir dernektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de pahalılığın 
sebeplerini tahlil etmeye zamanımız yok. Kimlerin 
çıkardığının tahliline de zamanımız müsait değil. Ama, 
herhalde Türkiye'de şu bir ay içinde veya Irmak Hü
kümeti zamanında pahalılık başlamış değildir. Türki
ye'nin bütün illerinde birden, pahalılık ve faşizmi 
tel'in mitingi tertip etmek ne demektir? Hükümeti 
kurulmayan bir ülkede herşeyden daha çok, sulhe, 
sükûna ihtiyaç olduğu bir zamanda, orada Kıbrıs 
davası hâlâ neticeye bağlanmazken, bunun halli için 
birlik ve beraberlik gerekirken, siz yurdun her yerin
de, 52 ilinde birden - hangi pankartlarla - bütün va
tandaşı sokağa dökmeye kalkarak, anarşi ve kargaşa
lık yaratacaksınız ve ondan sonra da bunun sorumlu
luğunu bu dernekte ve bu derneği teşvikte görmeye
ceksiniz. Bu mümkün değildir. Eğer Sayın Orhan 
Eyüboğlu, Sayın Cumhuriyet Halk Partililer, samimî 
olarak, içten olarak, Türkiye'de huzuru istiyorlarsa, 
Türkiye'de sükûn içinde dış meselelerimizin halledil
mesi için, birlik ve beraberlik lüzumuna ihtiyaç du
yuyorlarsa, şimdi arz edeceğim pankartlarla, slogan
larla vatandaşı sokağa dökmek isteyen toplantılar 
tertip etmek isteyenlerin yanında olamaz, olmamalı
dır. Ama ne yazık ki, mesele öyle olmuyor. Şu top
lumumuz, şu haliniz dahi bunun aksini gösteriyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu 
münasebetle yapılan toplantılardaki şu pankartları, 
şu sloganları, memleket sevgisini içinde taşıyan, kim 
kabul edebilir? 

«Devrimcilere panzer tankı ve coplarla saldıran 
faşist köpeklere ölüm.» 

Kimdir bunlar muhterem arkadaşlarım? Bütün 
hayatımı kendilerine hizmet etmekle şeref duydu
ğum ve arasında bulunmaktan ve memuriyetimi ora
da yapmaktan gurur duyduğum İçişleri Bakanlığının 
bu memleketi her türlü huzursuzluktan kurtarmak 
için vazife gören, feragatle, büyük memleketseverlik-
le çalışan aziz evlâtlarına çevrilmemiş midir bu söz? 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Hiç alâkası yok. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Kimdir panzer 

tanklarını kullananlar; kimlerdir?.. 
ETEM EKEN (Çorum) — Komandolar. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sen, sen. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ben... Buyurun 

beyefendiler, işte milletvekilinin seviyesi bu. Buyurun 
seviyesi... 
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YÜCEL DİRİK (izmir) — Siz onlara bakmayın. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, rica ediyorum devam 

ediniz konuşmanıza. 
İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — «Emekçi sınıfını 

zulüm altında inleten Amerikancı, NATO'cu, Milli
yetçi Cephe engerekleri, çıyanları kahrolsun» 

Sevgili arkadaşlarım, bu pankartları taşıyanlarla, 
bunları söyleyenlerle işbirliği yaparsanız, bunlarla be
raber olursanız, bunları himaye ederseniz; vicdanını
za hitaben sorarım; Türkiye'de huzur olur mu? Bu
na imkân tasavvur edebilir misiniz? Ve devam ediyor 
arkadaşlarım; 

«Balyozlu sıkıyönetim faşistlerine ölüm?» 
Kimdir sıkıyönetimin balyozlu faşistleri? Türk 

Ordusunun şerefli mensupları değil mi? Değil mi? 
Bunları söyleyen bir dernek nasıl bir öğretmen der
neği olur? Bunun yapmış olduğu toplantı nasıl hu
kukî ve kanunî olur? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Var mı Türk hukukunda memur sendikasının şun
ları söylemesi; hakkı var mı? Var mı burada öğret
menin bir tek meselesi; var mı burada bir tek öğretim 
ve eğitim sorunu? 

BAŞKAN — Sayın Ertem, size de sağ terörizmi 
desteklemediğiniz konusunda... 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Desteklemediği
mizi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, yani siz diğer kutbu 
des tekleyeni eri eleştiriyorsunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkanım 
devam ediyorum. Bu ona bağlanıyor. Biz kimseyi des
teklemiyoruz. Ama biz meselenin altında neler yattı
ğını söylüyoruz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Saldıranlardan 
bahset. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Türk halkına 
vazife gören şerefli insanlara bunları yapacaksınız, 
sokaklara bu insanları yayacaksınız; ondan sonra her
kesten hiç bir hareket beklemeden onların bu zehirle
rini bütün yurda salmasına müsaade edeceksiniz... 
Yok böyle şey, geçti bu... (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar. 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Devam ediyo
rum. Bu derneğin... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Saldırılar hakkın
da konuş. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Dinlemesini öğ
ren. 

Devam ediyorum; bu derneğin pankartlarını oku
maya devam ediyorum : «Reformlara hayır, devrim
lere evet» 

DAVUT AKSU (Kars) — 15 dakika doldu hâlâ 
konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sizin sözcünüz de 
konuşacak, rica ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Devrim dedik
leri nedir muhterem arkadaşlarım; onu çok iyi bili
yoruz. 

«Hepimiz kölelik kanunlarına boyun eğmeyece: 

ğiz.» 
Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına kölelik ka

nunları diyenin meşruiyetin içinde, hukukun içinde 
yeri var mıdır? (A. P. sıralarından «olmayacaktır da» 
sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, durum böyle iken, 
zaten vaktim de yok, bildirilere daha devam etmek is
temiyorum; ama son olaylarda, Muş olaylarını ter-
tipleyen'erin içinde Devlet Operasını yakan, Marmara 
Gemisini batıran Ergün Saraç'm bulunduğunu ifade 
ediyorum; ne buyuruluyor? Fikir suçu olmaz diye 
serbest bırakılan Ergün Saraç'tır. Muş olaylarını ter
tipleyen. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, lütfen konunuza geli
niz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, Sayın Ecevit 4 Kasım 1974'te İstanbul Üniver
sitesi açılışında şöyle konuşuyor : «Siyasî partilerin 
bazıları toplumun kendilerinden önde gitmekte oldu
ğunu görünce, çaresizlik duygusu içinde kendilerinden 
başkalarını siyasetle ilgilendirmemek için tedbirler 
aramaya başlarlar. Bunun için de; derneklere, gençle
re siyaset yasaktır, üniversitelere, meslek kuruluşları
na siyaset yasaktır derler.» 

DAVUT AKSU (Kars) — Konuşmanın sataş
mayla ne alâkası var? 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, burada 
hatip konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Aksu rica ediyo
rum efendim; çok müdahale ediyorsunuz. Sayın Aksu 
size bir uyarma cezası veriyorum, Sayın Eken, size de 
bir uyarı cezası veriyorum. Çok tahammül ettim be
yefendi sizin için, çok rica ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ama sabrımız taşıyor, 
müsaade buyurunuz. 
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BAŞKAN — Sabrınız taşıyorsa lütfediniz dışarı
da istirahat buyurunuz, rica ediyorum. (A. P. sırala
rından «Bravo»» sesleri, alkışlar.) 

Buyurun Sayın Ertem. 
iLHAMt ERTEM (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, herhalde Sayın Genel Başkanlarının bu söz
leri onların da sabrını taşırmış. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Genel Başkanımı
zın her fikriyle iftihar ederiz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Müsaade buyurun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, Sayın 
Eken... 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Çünkü, üniver
site gençliğine bunu söylemek ne demektir? Bu der
neklere siyaset yapma hakkını vermek ne demektir? 
Türkiye'de tarafsız hiç bir şey kalmayacak, şu siyaset 
yapan bizlerin hali gibi, üniversite de böylesine bir
birine girecek, meslek teşekkülleri de birbirine gire
cek, bütün dernekler de birbirine girecek; memleket
te sadece bir kavga olacak. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Saldıranlara karşı 
çıkalım. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yok muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'nin böyle hiç bir sorunu hal
ledilmez ve bu zihniyetle Türkiye'de bir meseleye de 
gidilmez. Ben, sadece burada bizim terörizmi asla 
desteklemediğimizi, hiç bir kanunsuzluğun, hiç bir 
meşruiyetsizliğin içinde olmadığımızı belirtmek için 
söz aldım. Bunları söylerken, arkadaşlarımın bir kıs
mı tahammül edemiyorlar. Eğer, hep beraber Türki
ye'de huzuru istiyorsak, hep beraber barış arzu edi
yorsak samimî olalım. Şu kanun dışı eylemlere, şu 
kanun dışı hareketlere, şu kanunsuz toplantılara ve 
bu tarzda kanunları çiğneyen derneklere hep beraber 
karşı çıkalım. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, lüt
fedin de saldıranlardan da bahsetsin. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Siyaseti yapmak 
isteyenler, siyasetin yapılacağı ortamda yapsınlar. 
Sayın Ecevit'in dediği gibi, «Eğer siyaseti üniversite
ye, siyaseti okula, siyaseti derneklere sokarsak, ancak 
birbirimizi töhmet altında bırakmak, ancak birbiri
mizle çatışmanın dışında hiç bir meseleyi halledenle
yiz» 

BAŞKAN — Sayın Ertem, sözünüzü lütfen ta
mamlayınız, rica ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — İşte muhterem 
arkadaşlarım, Adalet Partisi Türkiye'de kanun hâki-
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miyetini istiyor, Adalet Partisi Türkiye'de huzuru isti
yor. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Faşistlerden de 
bahset. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sağ 
Koalisyondan da bahset. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Adalet Partisi 
Türkiye'de kardeşliği istiyor; ama samimiyetle kar
deşliği istiyor. Yoksa sokakların bütün platformların, 
bütün derneklerin kızıllara açılmasını istemiyor. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kızıllara açıl-
masıyle marksist deyimlerin, marksist sloganların 
bütün yurdun her tarafına yayılmasıyle Türkiye'de 
hiç bir mesele hallolmaz. 

Onun için, gelin el ele verelim, Anayasanın içinde 
olalım, kanun üstünlüğünü ve kanun hâkimiyetini 
dikkate alarak hep beraber Türkiye'de evvelâ hukuk 
düzenini, evvelâ huzuru kuralım, ondan sonra da gö
rüş ayrılıklarımızın ayrılığı ölçüsünde, meşruiyet için
de birbirimize hürmet ederek davamızı yürütelim. 
Yoksa, sınıf bilincini yaratmayı kendilerine şiar edi
nen desteklerle bu memleket hiç bir yere gitmez. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P., D. P., 
C. G. P, M. S. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
süresi geçti. 

BAŞKAN — Efendim, süresi geçmedi Sayın Er-
tem'in. Kaçtır efendim saat sorabilir miyim? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Tamam efen
dim, tamam. 

BAŞKAN — Efendim, daha süresini doldurmadı 
İl hami Ertem. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, buyurunuz efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sataşma konusun

da hangilerini kabul buyurdunuz lütfeder misiniz? 
BAŞKAN — İfade etmiştim efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Çok affedersiniz. 
BAŞKAN — Efendim, kısaca özetliyorum : 
Aşırı solculuğun hâmisi olma iddiası; faşizmi yer

mek suretiyle komünizmi dolaylı yoldan övmeye ça
lışanlara uygun bir davranış içerisinde bulunulması; 
anarşik kuklaların elinde tuttuğunuz iplerin bırakıl
ması; TÖB - DER'in Malatya'da taşıdığı pankartlar-
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la gençlik kollarımızın beyanları arasındaki paralel
liğin bulunuşu; olayların her yerinde aşırı solcular ve 
onun hâmisi Cumhuriyet Halk Partisinin bulunduğu 
ve bir de Sayın Baykal'ın konuşmasına atıf yapılan 
hususlar efendim. Buyurunuz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Sayın Uğur, burada bulunmadığınız için sizden de 
istirham ediyorum, yeni bir sataşmaya mahal veril
mesin. 

Diğer sözcülerden de rica ettim, onun için sizden 
de rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde, başın
da güvenoyu almamış bir Hükümet zorluklar içinde 
çırpmırken ve önemli dış meselelerimiz varken, bun
lara ek olarak bir de çok önemli, Cumhuriyet tari
hinin gerçekten en önemli olayları da oluyor. 

Şimdi hiç olmazsa, Yüce Meclis, milletin kaderini 
eline teslim ettiği Yüce Meclis, böylesine önemli ve 
bunalımlı günlerde konuşurken, birbirleriyle söz ya
rışına girmekten öteye, kürsüde sinirlilik tezahürleri 
yapmaktan öteye, Türk halkı için ciddî tehlikeler gös
teren olayları önleyici ortak görüşlere varmaya çalış
tı. Benim Yüce Meclise, Yüce Meclisin bu düzeyine 
büyük güvenim vardır. Benden evvel konuşan Sayın 
Adalet Partisi sözcüsü, bu Mecliste olmayanlara ko
nuşmasının % 90'ını ayırarak, bu Mecliste olmayan
ları muhatap alarak ve hiddetle, şiddetle konuştu. So
nunda da hiddet ve şiddetle, «Beraber olalım» dedi. 
Her şeyden evvel 2 konu üzerinde de açık mutaba
kata varmamız gerekir : Bu Meclisin çatısı içinde 
bulunan siyasî partiler, demokratik rejimi benimse
memiş olan partilerdir. 

Demokrasiyi benimsemek demek, demokratik re
jimin gereklerine her yerde açıkça söylemek demektir. 
Bazı siyasî partilerin tutumlarında, küçük de olsalar, 
bizi, demokratik rejimi benimsediklerinden şüpheye, 
derin şüpheye düşüren davranışları vardır. Bazı siya
sî partilerin ise yine halk ile olan ilişkilerinde, bizi, 
onların Anayasa ilkelerine gönülden bağlı oldukların
dan, derin kuşkulara düşüren birtakım olaylar ve gös
tergeler vardır. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İkisi de doğ
du. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Adalet 
Partililerin sanıyorum ki, bu kuşkuları siz bizimle 
paylaşacaksınız. Müsaade ediniz de ben bu kuşku
larımı ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, rica ediyorum. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — ikisi de doğ

ru dedim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Hukuk devletin

de, hukuk Devletimizin üstünlüğüne ısrarlı olan Ge
nel Başkanımzdı. Bunu da paylaşmayacak mısınız, 
bunu?.. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sizinle hiçbir şey 
paylaşmayız. (A. P. sıralarından «Biz inanıyoruz, siz 
inanmıyorsunuz» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyo
rum. 

Buyurunuz Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ben inanıyorum, 
sen inanmıyorsun ile bir sonuca varılamaz. Yüce 
Meclis, kürsüye çıkan insanların konuşma yarış ye
ri değildir. Sonuca varma yeridir. Müsaade buyuru
nuz bu türlü yaklaşınız ve lütfen bu türlü dinleyi
niz. 

Şimdi, bizim hakkımızda burada birtakım şey
ler söylendi. Eğer bize bir isnatta bulunduysanız ve 
bu isnat hakkında da bir kuşkunuz varsa, ve biz bu
nun doğru olmadığını söylersek memnun olmarnz 
gerekmez mi? 

Müsaade ediniz, eğer böyle isnatlar varsa, bunun 
olmadığını söyleyelim. Eğer birtakım olayları başka 
türlü biliyorsanız, müsaade buyurunuz bu olayların 
gerçek yüzünü söyleyelim ki, bundan böyle yanlış 
yorum ve değerlendirmeler yapılmasın. 

Önce, burada yaptığınız iddialardan birisi ne idi: 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez Yö
netim Kurulunun bir bildiri yayınladığı iddiası var
dır ve bu bildiriyi burada sözcünüz okudu ve bir ili
mizde, Malatya'da yapılan gösteri yürüyüşü ile ara
sında paralellikler kurdu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez 
Yönetim Kurulunun bir bildirisi vardır; ama bu bil
diri arkadaşımın kastetdiği, burada okuduğu bildiri 
değildir. Bu bildiri açıktır, gazetelerde yayınlanmış
tır; olayların çok uzağında olan, olayları önleyici ni
telikte bir bildiridir. (A. P. sıralarından «Allah Allah» 
sesleri) Böyle bir vesika, burada okunan bildiri dolaş
tırılmamış mıdır? Evet dolaştırılmıştır. Kim dolaştır-
mıştır? Bu, yönetim kurulunda olan bir Cumhuriyet 
Halk Partili üye, kuruluna götürmeden hazırladığı 
ve kurulunun kaşesini de kullanarak hazırladığı bir 
demeci dolaştırmıştır. Şimdi «Peki efendim Cumhuri-
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yet Halk Partisi ne yaptı?» diyeceksiniz bunun üze
rine. Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerine, mese
leyi kuruluna götürmeden, kurulunun yerine geçerek, 
kaşesini kullanarak, bir bildiriyi yayınlayan o kişiyi 
disiplin kuruluna vermiş ve parti ile ilişksini kesmiş
tir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi ikinci bir nokta... 
ÎBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Güzel bir itiraf, 

güzel bir itiraf. 
BAŞKAN — Efendim tasvibinize bağlı değil ki 

konuşmalar, rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi Cumhuriyet 
Halk Partisi, diyorsunuz ki, «tşte anarşistler, kukla
lar...» Sayın Başkanım saydı, saymakla bitmiyor, bu 
konuda yaptığınız haksız suçlamalar genellikle çe
şitli sözcülerin. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu olay
lar çıktığı zaman, üniversitedeki birtakım ufak tefek, 
olaylar, hattâ daha da büyümeden çıktığı zaman, ba
kınız ne demişti; 

«Hükümet bunalımını rejim bunalımına dönüştür
mek isteyen bazı çevrelerin, bu amaçla, gençleri bir 
birine düşürmek ve kırdırmak istediklerini, bunun için 
de boykotlardan ve başka gençlik eylemlerinden ya
rarlanmaya uğraştıkları kesinlikle belli olmuştur. 
Bazıları haklı nedenlere dayanıyor olsa bile, bu boy
kotlar, eylemler, içinde bulunduğumuz ortamda re
jim düşmanlarının eline, saldırı fırsatı vermekten baş
ka bir işe yaramamaktadır. Bugünkü otorite buna
lımında, gençlik sorunlarına eylemlerle ilgi çekile
mez, çözüm bulunamaz. Seçimden kaçanlar, ülke
mizde seçimlere elverişli bir ortam bulunmadığını öne 
sürebilmek için, gençler arasında kanlı olaylar ya
ratmak istemektedirler. Halkın oylarıyle iktidar ola
mayacaklarını anlayanlar, demokrasiyi yozlaştırabil-
mek için, kendi kışkırttıkları ve yarattıkları kanlı olay
ları gerekçe olarak kullanmak niyetindedirler. Bu 
isteklere ve niyetlere fırsat verilmemelidir. Silâhlı 
saldırganlara kaşı, silâhlı savunmaya girişmekten ka
çınmakla, saldırılar karşısında can vermeyi bile göze 
alarak, barışçı yöntemlerini sürdürmekle, sağ du
yularını gösteren gençler, artık her türlü eyleme son 
vererek, saldırganları ve kışkırtıcıları büsbütün açığa 
düşürmelidirler.» 

Jşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanın söy
lediği. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Şimdi, üniversite olaylarından beklediğini bula
mayanlar, bakınız ne yaptılar. 

Şimdi, Orta - Doğu diye bir gazete çıkıyor. Bakı
nız bu gazetede ne oldu. Diyor ki bu gazete, çünkü 
üniversite olaylarında büyük, umdukları gibi olay ol
madı, gençler belirli bir sağ duyuya geldiler. Bakınız 
Orta - Doğu ne diyor : 

«O halde Türk milliyetçileri bu oyunu bozmalı, 
Devlete ve millete siyanet edici yiğitliklerini, kendile
rini feda edercesine, bu ihanete karşı dikilişlerini üni
versite içinde değil, başka mekânlarda yürütmelidir-
ler. Türk milliyetçileriyle sosyalistlerin kavga yeri, 
eğer bu kavga devam edecek ve giderek büyüyecek
se, üniversite olmamalıdır, kavgayı...» (A. P. sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri) 

Müsaade buyur, müsaade buyur; utanacaksın bu 
lâfından. 

«Kavgayı halkı yanıltıcı mekânlarda ve şartlarda 
yapmak yerine, halkın içinde, onun daha iyi göreceği 
yerde yürütmelidir.» 

Kim diyor? Orta - Doğu. (C. H. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) 

Şimdi, Orta Doğu, diyeceksiniz ki... 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Orta Doğuya ne

den bu kadar önem veriyorsunuz? Müsaade buyuru
nuz önem vereyim sayın milletvekilleri. Çünkü bu 
Orta - Doğu Gazetesi siyasî partilerimizin liderlerini 
bir toplantıya çağırdı ve bazı siyasî partilerimizin li
derleri bu Orta - Doğu Gazetesinde bir toplantı yap
tılar. Şu halde Orta - Doğu herhangi bir gazete, her
hangi bir organ değildir. Şimdi, bu açık davetten son
ra, bakınız yine ne kadar günahını aldığınız Cumhu
riyet Halk Partisinin Genel Başkanı ne diyor: 

«Yüksek öğrenim gençliğini silâhlı saldırılarla 
kışkırtabilmekten umut kesmeye başlayan rejim düş
manları, planladıkları yeni taktiklerini gazetelerde 
yazmaya başlamışlardır. Saldırılarını artık yüksek 
öğrenim kurumlan dışında topluluklara yönetmeyi ve 
yeni kanlı pazarlar yaratmayı tasarlamaktadırlar...» 
(Ankara Milletvekili Hasan Özçelik'in anlaşılmayan 
müdahaleleri.) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Özçelik... Size 
bir uyarı cezası veriyorum efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Demokrasiyi ko
rumak ve yaşatmak isteyen herkesin açığa vurulan 
bu tasarılara, - lütfen sayın Hükümet, size de söylü
yorum, çok eski bir uyarı idi bu - demokrasiyi koru
mak ve yaşatmak isteyen herkesin açığa vurulan bu ta
sarıya, bu tuzaklara karşı uyanık olmalarını diliyo
ruz.» Bunu C. H. P. Genel Başkanı olaylardan önce 
söylemiştir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
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iLHAMt ERTEM (Edirne) — Biz tavsiye ettik 
onu sayın Uğur. ' 

NECDET UĞUR (Devamla) — Biraz evvel Sa
yın îlhami Ertem'in söylediği bir hususa cevap ver
mek için bir cümle okuyacağım lütfen dikkatle din
lemenizi istirham ederim efendim. Sayın Ecevit'in son 
konuşmalarından bir tanesi; bütün siyasî partileri
mizden bu davranışı beklediğimizi tekrarlamak için 
okuyorum, kendilerine ait birtakım kuruluşlar için. 

«Cumhuriyet Halk Partisinin, kendisinden yar
dım, destek işbirliği bekleyenlere yapabileceği tek 
yardım vardır:. Demokrasi mücadelesini, demokrasi 
kuralları içinde bütün gücüyle ve yalnız halktan des
tek alarak sürdürmek.» 

Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisi ve iradesi dı
şında birtakım eylemler düzenleyip, sonra Cumhuri
yet Halk Partisini işbirliğine çağıranlar olursa, her
kes bilmelidir ki, bunu kabul etmeyiz, geçmişte ka
bul etmedik, şimdi de kabul etmeyiz. (C. H. P. sıra
larından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Değerli milletvekilleri, bize bu türlü suçlamalar
da bulunup ondan sonra kendilerinin bu olaylar kar
şısında çok başka noktalarda olduğunu iddia eden
ler, dediler ki; «Siz öteki siyasî partilerden bir tane bu 
olaylarda bulunan gösterebilir misiniz. Bu olayların 
neresindeyiz?» dediler. Sayın Adalet Partisinin talih
siz sözcüsü bu soruyu sordu, konuşması elimde. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sen kendi talihi
ne bak. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Konuşması talih

siz. 
DAVUT AKSU (Kars) — Bir de ona ceza ver 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gerekeni yaparım efendim, sizin ika

zınıza lüzum yok. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi değerli 

arkadaşlarım, Amasya'da olaylar oldu, Amasya tmam 
Hatip Okulu Müdürü... 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sen kimsin ki 
ceza istiyorsun be..? 

BAŞKAN — Sayın Özçelik rica ediyorum, daha 
cezanızın mürekkebi kurumadı efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Dinleyiniz, din
leyiniz hem de dikkatli dinleyiniz. 

Amasya tmam Hatip Okulu Müdürü olaylardan 
iki gün önce Amasya Valisi tarafından makamına 
çağırılmıştır, olaylara karışmaması, herhangi bir öğ
renciyi kışkırtmaması için kendisine yazılı ve sözlü 

21 . 2 . 1975 0 : 2 

talimat verilmiştir. Buna rağmen, bu yazılı ve sözlü 
talimata rağmen Amasya tmam Hatip Okulu Müdü
rü, Taşova, Merzifon ve diğer yerlerdeki imam ha
tip okullarından bu olaylar için öğrencileri getirttir-
miştir; bunlarla beraber ertesi gün yapılacak olay
ları planlamıştır ve olaylardan sonra da valinin ta
limatını dinlemediği için de kendisi açığa alınmıştır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bunları nereden 
biliyorsunuz Sayın Uğur? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sadece «Kıssa
dan hisse» 

Amasya'da öldürülen banka memuru Taşovalı 
genç, önce Millî Hareket Partili iken, daha sonra 
Ecevit'i benimsemiştir ve bunu da belli etmiştir. Taş
ovalı genç bu olaylarda vaktiyle Millî Hareket Partili 
iken, onların içinden ayrılmış olduğu için ceza veril
mek üzere, Millî Hareket Partililer tarafından öl
dürülmüştür. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — O sizin metodunuz, 
sizin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Sayın Eken size rica ediyo
rum. Sayın Akay rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Alınma, alınma, 
alınma... 

Amasya'da, Mersin plakalı özel lüks bir otomobil 
ve Amasya olaylarından önce ve sonra dolaşmıştır. 
Polis bu arabayı yakalayıp aradığında hüviyet tespi
ti yapmıştır. Millî Hareket Partili bir avukat ve Millî 
Hareket Partili Ülkü Ocakları gençlerinin Amasya' 
daki olayları tertiplemekle, yönetmek üzere, orada bu
lundukları tespit edilmiştir ve arabanın içinde de 
Millî Hareket Partisine ait el ilânları, propagandalar 
bulunmuştur. 

Geçiyorum Malatya'ya; şimdi kanunsuz yürüyüş
leri ve tahrikleri yapanların başındakiler, Millî Ha
reket Partisinin üyesi, eski il Başkanı Şerif Dursun; 
Ahmet Emin Yalman olayına karışanlardan. Yine 
başka bir Millî Hareket Partili Doktor Muhittin Tur
gut ve hepinizin tanıdığı Hamit Fendoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisini taşlayanlardan 19 - 20' 
si Millî Selâmet Partili bunlar. Bakınız değerli arka
daşlarım, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; jandar
maya verdikleri ifadede bakınız ne diyorlar: «Biz 
Millî Selâmet Partiliyiz, bizi neden tutukluyorsunuz?» 

BAŞKAN — Sayın Uğur bir dakikanızı rica ede
yim. Bahsettiğiniz husus, hazırlık tahkikatı olarak 
gizli olması gereken hususlardır, rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Tokat'ta... 
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YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, onye-
di dakika oldu efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Hilâfi ha
kikat söylüyorsunuz Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Daha yeni başla
dım efendim, nerede? 

Tokat'ta olayları yönetenler ve yapanlar, Milliyetçi 
Hareket Partisinin İl Başkanı, Millî Selâmet Partisi
nin İl Yönetim Kurulu Üyesi, Ülkü Ocaklarının Yö
netim Kurulu üyeleri. Dün akşama kadar 41 kişi tu
tuklandı. Bu saydıklarım, bu biraz evvel ismini say
dıklarım tutuklananlar arasında, sadece hüviyetle
rini bildiriyorum, lütfen dinleyin. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Devam et» seslen ve gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum, müdahale etmeyiniz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Devam ederim, 
sizin de canınızı acıtırım, dinleyin; benim maksa
dım başka. 

Şimdi, gerek buradaki Adalet Partisinin Grup 
Başkanvekili, gerekse Adalet Partisi adına konuşan 
arkadaşımız bakınız ne dedi. Dediler ki Sayın Ertem; 
aslında Sayın Ertem'in, bu memleketin kısır imkân
ları içinden yetiştirebildiği aydın kişilerden birisi 
olması gerekir. Sayın Ertem, Parlamento tecrübesi, 
Bakanlık tecrübesi olan bir arkadaşımızdır. İsterdik 
ki, Sayın Ertem'le bir hukuk anlayışında beraber ola
lım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Bir dakikanız kaldı Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi Adalet Par
tisi diyor ki, Adalet Partisinin Grup sözcüsü önce 
dedi ki; «Kahrolsun Türkiye diyenlere tepkiniz, va
tandaşınkinden farklı mıdır, değil midir?» bunu da
ha açık söylüyor, yani bu olaylara karışmış olanla
rın yaptığı tepkiden, siz Cumhuriyet Halk Partililer, 
sizin tepkiniz farklı mıdır değil midir? Diye soru
yor. Aynı soruyu maalesef biraz evvel Adalet Parti
sinin Grup Başkanvekili arkadaşımız da bir asabiyet 
içinde bir başka türlü tekrarladı. (A. P. sıralarından 
gürültüler) -Şimdi, herhalde asabiyet içinde olduğu
nu anlayış göstermek için söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uğur bir dakikanız kaldı efen
dim. 

NECDET UĞUH (Devamla) — Efendim, biz 
Cumhuriyet Halk Partililer, bu olaylardaki gösteri
len taşlı sopalı, kanun dışı, silâhlı, insanları öldür

meye varan kanunsuz her türlü tepkinin karşısında
yız. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Ama siz diyorsunuz ki kendiniz biraz evvel, «Hak 
veriyorsunuz böyle bir tepkiye.» 

Böyle bir tepkiye hak vermekle hukuk devleti
nin üstünlüğü bağdaşmaz. (Gürültüler) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, as
lında.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Başkanım, 

bir şey hatırlatmak istiyorum. 
BAŞKAN Tamamlayınız efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Bunu sizden ta

lep etmeyeceğim. Müsaade buyurursanız değerli mil
letvekillerinin de insaf ve vicdanlarına ithaf ederek; 
ama bir şey talep etmeden bir şey hatırlatmak isti
yorum : 

Bizim partimize iki tane sataşma oldu iki ayrı ko
nuşucu tarafından, iki ayrı... (A. P. sıralarından gü
rültüler) Talep etmeden hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
NECDET UĞUR (Devamla) — İki ayrı konuşu

cunun sataşmasını, her ikisini de müştereken iste
dim verildi. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
NECDET UĞUR (Devamla) — Aslında ayrı ay

rı da... 
BAŞKAN — Sayın Uğur, siz... 
NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Başkan, 

bir dakika müsaade buyurunuz. 
BAŞKAN — Anladım efendim ne söylemek iste

diğinizi. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Yani burayı ta

lep etmedim. 
BAŞKAN — Siz birinci kesimi tamamladınız 

mı efendim? 
NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim?.. 
Birinci kesimi tamamlıyorum, ikinci kesimi de... 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. O hu
sustaki talebinizle ilgili kararımı da bildireyim efen
dim. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Akşama kadar 
sen konuş. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim, şimdi 

buraya kadar olanı topluyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, evet. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Burada birçok 

kiselerin adını dile doladıkları değerli arkadaşım De-
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niz Baykal, bir konuda, çok ciddî bir konuda uyar
dı. «Biz sağdan ve soldan gelen her türlü teröre ay
nı sağlamlıkla karşı çıkarız, vaktiyle karşı çıktık sol 
teröre; sağ teröre de karşı çıkma hakkını kendimizde 
buluyoruz.» dedi ve sizlerden de bu temennide bulun
du. Daha evvelki söylediği de düşünce özgürlüğü ile 
ilgili idi. «Senin fikrini paylaşmasam bile, senin o fik
ri söylemek hakkın için sonuna kadar mücadele ede
ceğim» saygıdeğer, cümlesini söyledi ve bunun örnek
lerini verdi. Bunu kabul etmeyince, bunu kabul et
meyenler özgürlüğe lâyık değildirler; bu kabul edil
meyen yerde, demokrasi olmaz. Onun için sizi uyar
mak istiyorum. Bu türlü bir anlayışa karşı çıkan
lar eğer bir yanılgıda değillerse, özgürlük ve demok
rasiye lâyık değillerdir. 

BAŞKAN — Tamamladınız değil mi efendim? 
NECDET UĞUR (Devamla) — Son cümlemi söy

lüyorum, son cümlemi söylüyorum. 
Değerli Başkanım, ikinci sataşma hakkındaki mâ

ruzâtım, müsaade buyurursanız çok kısa, beş da
kikadan fazla sürmeyecek. 

BAŞKAN — Efendim hayır, ben o husustaki ka
rarımı bildireceğim. Siz lütfen... Ben zaten ikisini de 
birleştirerek size sataşma konularını tayin ettim. 

Aslında Sayın Uğur, diğer arkadaşımızın konuş-
masıyle ilgili husustaki talebiniz Rahmetli İnönü'nün 
isminden bahisle yapılan iddialar idi. Biraz önce bir 
başka arkadaşımız da oturduğu yerden Rahmetli Men
deres'le ilgili birtakım sözler söyledi. Hak'kın rah
metine kavuşan eski parlamanterlerimizi korumak, 
Başkanlığa ait bir vazifedir, tarihe ait bir vazifedir. 
Ben bunu sınırlandırırım efendim, lütfediniz bitiri
niz konuşmanızı. («Bravo» sesleri) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, şimdi olayların başını ve sonunu hesap et
meden, birtakım siyasî kuruluşların gerçek maksat
larına, doğru teşhis koymadan bir yolculuğa çıkma
nın tehlikelerine işaret etmek istedim. Bu çatı altın
da bulunan iki siyasî partiye, bu olaylarda çok ya
kın işbirliği altında görülen iki siyasî partiye; Millî 
Hareket Partisi ve Millî Selâmet Partisinin işbirliğine 
karşı yer yer Adalet Partisinde görülen yanlış teş
hise karşı samimî duygularımı belirtmek istedim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
vakti bir hayli geçti. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen, lütfen Sayın 
Uğur... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bizce de barajlı 
D'Hondt sistemine... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Uğur... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şu sisteme bu sisteme taraftar mısınız de
ğil misiniz?... 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Biz bu anda hiç

bir sisteme taraftar değiliz; ama seçim... 
BAŞKAN — Sayın Uğur, rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bitiriyorum. 
efendim, son cümlemi söylüyorum, 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, aştınız süreni
zi. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim, bu bu
nalımdan kurtulmanın tek yolu "seçime gitmektir. (A. 
P. sıralarından gülüşmeler ve (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada birbirimize «Biz şöyleyiz, böyleyiz» deme
yelim. Türk halkına gidelim, hep beraber, en kısa za
manda Türk halkının hakemliğine müracaat edelim. 

BAŞKAN — Sayın Uğur.. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Adalet Partililer 

iktidara geldiniz, sayıdan korkma.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
daha ne kadar konuşacak? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, sözünüzü kesmek mec
buriyetinde bırakmayınız beni, lütfen efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. (A. P. sıralarından «Zamanı doldu» sesleri. 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. Mü
dahale etmeyiniz. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Zamanı doldu, kürsü
yü daha fazla işgal edemez efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Kendisine güvenen
lerin, siyasî düşüncelerinin sağlamlığına inananların, 
Türkiye'ye karşı, Türk milletine karşı sorumluluk du
yanların vakit geçirmeden yapacağı tek bir şey vardır. 
(A. P. sıralarından «Seçim» sesleri) Seçim, buyuru
nuz seçime, ak mı kara mı belli olsun. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakikanızı 

rica edeyim. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim, yazınızı okuyorum, müsa

ade ederseniz. 
Sataşma iddianız hangi konuda efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Efendim, şimdi 
bir sözcü, yapmış olduğu konuşma sırasında hilafı 
hakikat beyanlarda bulunmuştur. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, mani olmayınız lütfen, 
duyamıyorum efendim, 

Evet efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Efendim, hilafı 

hakikat beyanlarda bulunarak Millî Selâmet Partisi
ne sataşmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, neyi söylemiştir, onu lüt
fediniz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Millî Selâmet Par
tili bazı üyelerin Malatya olaylarına, Amasya olayla
rına ve diğer olaylara karıştığını ifade ettiler. Bunlar 
tamamen hilâfi hakikattir. Hadise yerinden geliyoruz. 
Sayın Necdet Uğur, Millî Selâmet Partisini töhmet 
altında bırakmıştır. Onun için cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yani bunu kürsüden açık
lamak istiyorsunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Yalnız, bu ka
dar olmasını rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
efendim benim bir talebim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, sizin talebinize de sıra 
gelecek, müsaade ederseniz elimde. 

Sayın Kazan, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Muhterem Başkan, Muhterem milletve
killeri; 

Biraz evvel bu kürsüden Yüce Meclis üyelerine 
hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın 
Uğur, konuşması sırasında bazı siyasî partilerin tu
tumları hakkında kuşkulan olduğunu ifade ettikten 
sonra, konuşma süresi esnasında devamlı parmağı ile 
Millî Selâmet Partisi saflarını göstermeye gayret et
miş ve sonunda da beklediğimiz ifadeyi kullanmış; 
gerek Amâsya'daki olaylarda ve gerek Malatya'daki 
olaylarda nezaret altında bulunan veya tutuklanan, za
bıtaya ifade veren kişilerin Millî Selâmet Partisine 
mensup olduklarını belirtmiştir. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Yalan mı yani? 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, beyefendi 

yani. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu arada, Dev
let nizamının korunması konusunda da zaman zaman 
kendilerinin uyarılarda bulunduklarını ifade etmişler
dir. Hadiseleri önceden haber verdiklerini ifade et
mişlerdir. Evet, olayların arkasından geçmişe baktığı
mız zaman gördüğümüz manzara daima şu olmuştur: 
Cumhuriyet Halk Partisi, olayları önceden haber ve
rir, sonra olayları tahrik eder, sonra olayları çıkaran
lara sahip çıkar ve arkadan, olayları önlemeye çalı
şan Devlet kuvvetlerine döner, onları suçlar «Ben sa
na demedim mi?» der. (M. S. P. ve A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu, daima böyle olmuş
tur ve daima da böyle olmaya, bu tutumda, bu zihni
yette yürüdükleri sürece devam edeceklerdir. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi, Malatya olaylarını, 19 Şubat günü Halk 
Partili parlamenterlerle beraber takip ettik. Biz bu 
seyahatten döndük, olayların olması dolayisıyle üzü
lerek döndük. Ama huzurla döndük, çünkü, Millî Se
lâmet yöneticilerinden bu hadiselere karışan tek bir 
kişi yoktur. Halk Partisi.. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Üzüntünüzün sebe
bi de bu değil mi? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Üzüntümüz 
olayların olmasıdır. Halk Partisi milletvekillerine ge
lince daha dönmediler, olayları tahrik edenlere avu
kat arıyorlar. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sizinkilerin 
avukatları tutulmuş. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, bu hadi
senin elbette oluş şekli açısında kısa bir bilgi vermek 
ihtiyacını hissediyoruz. Şöyle ki, «Malatya» dediniz 
Malatya'dan bahsediyoruz. Amasya'dan da, Muş'tan 
da bahsederiz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Muş'ta kaç kö
yü gezdiniz? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi, Ma
latya'da 15 - 16 Şubat tarihinde meydana gelen olay
larda silâhların kimlerde yakalandığı, 6136 sayılı ka
nuna muhalefetten kimlerin tutuklanıp, nezarete alı
nıp, mahkemeye sevk edildiği liste olarak elimizdedir. 
Bunların içerisinde tek bir milliyetçi gösteremezsiniz. 
Bunlar tespit edilmiştir, bunlar vesikalara bağlanmış
tır. Anayasa gereği biz burada pek derinliğine ine
miyoruz, ama mahkemeler açıldığı zaman kimlerin 
muhakeme edildiğini, gayet açık hep beraber görece
ğiz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara — Göreceğiz. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şunu açıkça 
ifade edeyim ki, olayları çıkarabilmek için elden ge
len bütün tahrikler yapılmıştır. Burada demin Nec
det Uğur beyin de konuşması sırasında ifade ettiği gi
bi bir Cumhuriyet Halk Partili yöneticinin dağıttığı 
bildiriler uzakta değil, buradadır. Bunları aldık, bun
ları getirdik, bunları uzun uzadıya okumaya vakti
miz yok (C. H. P. sıralarından «Oku, oku» sesleri) 
İşte bu toplantıları tertip edenler bu toplantının ar
kasından bir katliamın da hazırlığını yapmışlardır. 

Eğer, o makineli tüfekleri kullananlar hakikaten 
kullanabilselerdi, o zaman meydana gelen bu katlia
mın ne dehşet verici bir şey olduğunu daha iyi anlar
dınız ve o zaman Halk Partili olarak, bunları teşvik 
eden bir kişinin partinize mensup olduğunu görmek 
suretiyle, vicdan azabınız çok daha uzun sürerdi. 

Aziz kardeşlerim, hadisenin oluş şekli anahatla-
rıyle şudur : «Camiler basılacak, bombalar atılacak» 
diyorlar. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Camiin tek sahibi 
siz misiniz? 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Alçakça bir yalan. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Bu 
kürsüde bir hafta evvel sen söyledin. (Gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Senin ne mal ol
duğunu biliyoruz biz. 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, Sayın Çıtırık.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Gidenler bilir

ler, gidenler bilirler. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Kazan bir dakikanızı-rica edi

yorum. 
Sayın Çıtırık, Sayın Çıtırık, efendim rica ediyo

rum. Sayın Türkmen niçin müdahale ediyorsunuz? 
Ne hakkınız var, ne hakkınız var beyefendi burası 
milletin kürsüsü her hatip burada içtüzük çerçeve
sinde görüşünü belirtebilir. Söz hakkına saygılı olu
nuz. Rica ediyorum. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Camiin yalnız sa
hibi siz misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, size üç defa ikaz et
tim, müdahalede bulunduğunuz için size uyarı ceza
sı veriyorum. 

Buyurun efendim devam ediniz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Edebinizi takı

nın lütfen. 
BAŞKAN — Kimse Camiye tek başına sahip 

çıkamaz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, edebinizi 

takının. Hakikatlere tahammül gücünüz varsa din-
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leyin, hakikatlere tahammül gücünüz yoksa aksini 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kazan iki kürsüyü birleştire-
mezsiniz; siz hitabet kürsüsündesiniz, buyurun. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Cinci hoca. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Aziz arkadaş

lar, 15 ve 16 Şubat günü yürüyüşe geçmek için halkı 
da bu yürüyüşe katılmaya davet eden TÖB - DER'li-
ler bunun yanında hazırlıklarını, Cezmi Karatay diye 
isimlendirilen bir semtte belli yerlere silâh yığmak 
suretiyle, hazırlık yapmak suretiyle ve halka da; «Ca
miler basılacak» demek suretiyle, «Bomba atılacak» 
demek suretiyle bir tedhiş havası vermek istemişler
dir. Bu hava içerisinde tahrik edilmiş olan kitleler, 
Cezmi Kartay caddesine doğru sevk edilmiş ve tam 
o caddenin ağzına gelindiği sırada; Doğan Palas Ote
linin çatısından, 50 nci Yıl Kıraathanesinin çatısından 
ve bunun yanından Eren Palas Otelinden, hadise ye
rine doğru yürümekte olan, tahrik edilmekte olan kit
leye ateş açılmıştır. Bütün silâhlar burada yakalan
mıştır. 'Halkın elinde silâh bulunamamıştır. Yakala
nan silâhların kimler tarafından kullanılmak istendiği 
zabıtlarla tevsik edilmiştir. Bütün bunlar mahkemele
re intikal etmiş hususlardır. 

Tevkif edilmiş olan, nezaret altında bulunan kişi
ler şurada (bir liste göstererek) ismen bellidir; fakat 
mahkemeye intikal etmiş bir mesele olduğu için, bize, 
sadece bize tevdi edilen bu vesikayı bu kürsüden açık-

. lamaya salâhiyetimiz, yetkimiz yoktur. 
VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Bizde de vesi

ka var. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Anayasa çerçe

vesinde hakkımızı kullanırken elbette onu istismar 
etmemek mecburiyetindeyiz. 

Yalnız, Sayın Necdet Uğur konuşması sırasında bu 
hadiselerin Millî Selâmet Partisine mensup yönetici
ler tarafından çıkarılmış olduğunu ifade etti ki, tek 
bir yönetici gösteremez. Hatta ifadesinde, «Millî Se
lâmet Partiliyim» demiş! 

Şimdi, birisi, sorgu, sual sırasında «Millî Selâmet 
Partiliyim» dedi diye hadise Millî Selâmet Partisine 
mal edilmeye çalışılıyor. * 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Kandırın, sonra da 
inkâr edin değil mi?.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi adına bildiri dağıtanları niye suçlamfyor 
acaba? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Burada doğru

dan doğruya partinin adını kullanarak hadiselere karı-
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şanlar var, kendilerine mensupturlar. Onlara toz kon
durmuyorlar: bir vatandaş ifade verirken o da, «Ben 
Millî Selâmet Partiliyim» demiş! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Yok öyle 
bir şey. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Yok öyle 
bir şey. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi soruyo
rum : Acaba, ifade verenlerin hepsi nezarete alındı 
mı? Elbette alınmadı. 

NECDET UĞUR (İstanbul) —Tokat'ta yönetim 
kurulu üyeniz tutuklu mu değil mi? Cevap verin efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın Uğur, 
Rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Cevap versinler 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kimseyi cevaba mecbur 
edemezsiniz. Rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sonra biz git
tik, müsterihiz, döndük. Yönetim kurulu üyemiz ol
saydı söylerdik. Bakın müsterihiz, döndük. 

İkinci bir ifadede daha bulundular. Hilafı hakikat 
beyanda bulundular. Bugün Amasya İmam Hatip 
Okulu Müdürünün hadiseleri bilhassa tahrik ettiğini 
belirttikten sonra, «Bu kanunsuz hareketi yüzünden 
görevden alınmıştır» dediler. İçişleri Bakanımızdan 
sorduk, alınmamaış. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Yok öyle bir şey. Ben
deniz ademi malumat beyanında bulundum. (C. H. P. 
sıralarından «Bakana bak, bak» sesleri) 

ŞEVKET.KAZAN (Devamla) — Şimdi Millî Eği
time telefon ettik, yine alınmamış. Neye, hangi haki
kate dayanarak bunu konuşuyorlar? (C. H. P. sıra
larından gürültüler) İşte.. İşte.. İşte 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Ya
lan.. Yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum.. 
Sayın Türkmenoğlu, size «Uyarı» cezası veriyo

rum. 
Sayın Türkmenoğlu, rica ediyorum efendim.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ben size söy

lüyorum. Hadiseleri tahkik ettik, sorduk diyorum. 
Sorduktan sonra cevaplandırıyoruz, rastgele cevap
landırmıyoruz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bakana sorun, 
Bakana.. 

BAŞKAN — Efendim, gerekirse sorarız. Rica edi
yorum. Yani hatibin sözünü kesmeyin, sizin emrinize 
uyayım; öyle mi efendim? Onu mu istiyorsunuz? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Aziz arkadaşlar, 
Devleti hakikaten korumak istiyorsak, kanunsuz ha
reketlerin karşısına hep beraber çıkmamız lâzım. Ön
ceden biz bunu haber vermiştik diye, sonradan ka
nunsuz hareketleri yapanlara sahip çıkarsanız, biliniz 
ki, bu anlayışla biz Devleti şevki idare edemeyiz. 
Eğer Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
Hükümeti zamanında sokaklara hâkim olunabilmişse, 
bunu hiçbir zaman Halk Partisine mal etmeye kalkış
mayın. (M. S. P. sıralarından Muş Milletvekili Ah
met Hamdi Çelebi ile Kars Milletvekili Davut Aksu 
arasında karşılıklı sataşmalar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu, Millî Selâ

met Partisinin Bakanlarının gayretiyle olmuştur. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aksu.. 
Sayın Kazan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Aksu, lütfen yerinize oturur musunuz? Rica 

ediyorum efendim. 
Genel Kurulun çalışmasına mani olacak gürültü, 

İçtüzükte yasaklanmıştır. 
Buyurunuz efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Gençlik olayla

rını ve kitle hareketlerini önlemek için iktidar olduğu
muz bünlerde bir Gençlik Komitesi kurmuştuk. Arka
daşlarımız hatırlarlar, o Komitenin ilk toplantısına 
geldiğimiz zaman.. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan 
«Geçmişte Bugün»ü mü dinliyoruz? 

BAŞKAN — Hep öyle oldu efendim, hep öyle ol
du. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır, hadiselere 
hâkim olmanın yolunu anlatıyoruz. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Bravo Sayın 
Kazan vatan size minnettardır. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, siz öyle 
düşünebilirsiniz. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Geçen sene alkışlıyor
dunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. Lütfen müdahale etmeyiniz. Buyurunuz Sayın 
Kazan. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Toplantıya gel
diğimiz zaman içeride hakikaten tecavüze uğramış bir 
genç vardı. Sayın Eyüboğlu bu genci bize göstererek, 
dediler ki, «Dövülmüş, Sayın Bakan haline bakın.» 
Biz gence sorduk, dedik ki; 

«— Kim dövdü? 
— Falancalar dövdü. 
—• Nerede dövdü? 
—• Eskişehir'de dövdü. 
— Peki, polise gittin mi, şikâyet ettin mi? 
— Hayır. 
— Savcıya gittin mi? 
•—• Savcıya da gitmedim. 

— Peki buraya niye geldin? Burası polis karakolu 
mu, burası adliye mi, burası savcılık mı?» 

Kanunlara böre suçların takip edileceği yerler bel
lidir, suçlan takip edecek olanlar da bellidir. Evet 
Hükümet, hükümet olarak hadiseleri takip eder, yay
gınlaşan suçları takip eder, ama hükümete yaraşır bir 
şekilde takip eder. Böyle, polis karakolu gibi, böyle 
savcılık gibi, hadiseleri takip edecek, müşahhas ola
rak takip edecek olursa, elbette bu bizi çıkmaza gö
türür. 

Şimdi, bu vatandaş gelmiş, bu vatandaşın bu tale
bine biz buradan hal çaresi düşünürsek başka bir zih
niyete, karşı zihniyete sahip bir vatandaş gelir o da şi
kâyetçi olur. Onu da, o istikamette teşvik edersek, hü
kümet olarak bizim tarafsızlığımızdan kimse emin ola
maz. Hükümet olarak, kanun adamları, yetkililer ha
diseyi yerinde tahkik ederler, ama bunların takibatın
da bir eksiklik görürsek, bunların hadiseye eğiliş şekil
lerinde bir taraflılık müşahade edersek, o zaman onu 
da biz bakanlara intikal ettirebiliriz, yetkili bakanlara 
şikâyet edebiliriz. 

Ne olmuştur arkasından ? O, Gençlik Olaylarını 
Önleme Komitesi üç defa toplanmıştır. Adalet Ba
kanlığında 5 savcıdan müteşekkil bir komite kurulmuş
tur. Kurulmuş olan bu komite, kurulmakla kalma
mış Adalet Bakanlığından bütün Türkiye'deki Cum
huriyet Savcılarına bir tamim gönderilmiştir. «Her 
nerede gençlik olayı olursa, eğer yurtta olmuşsa ve
ya okulda olmuşsa, bu olayın oluş saatini, bu olayın 
polise intikal ettiriliş saatini, polisten savcıya intikal 
ettiriliş saatini, savcının 48 saatte ne yapmış olduğunu 
bize telsizle bildireceksiniz» demişiz ve Bakanlığımız 
işte bu olaylara bu hareketle hâkim olabilmiştir. Bu 
durum neticesinde görülmüştür ki, Sayın Oğuzhan 
beyin bir gün Millî Eğitim Bakanlığında dediği gibi, 
«Sizin bazı öğretmenleriniz olmasa, biz bu olaylara 

I çok güzel hâkim olacağız, çok kolay hâkim olacağız» 
demiştir. Evet, o cetveller incelendiği zaman, 
olayların gerek polise, gerek adlî mercilere intikal et
tirilmekteki gecikmeler açıkça ortaya çıkmıştır. Bun
lar müteaddit defalar arkadaşlara intikal ettirilmiştir. 
Sayın Eyüboğlu'na. Bunlar beraber yaptığımız çalış
malardır. Onun için şimdi biz burada Devlete sahip 
çıkmak istiyorsak, birbirimizi ithamdan vazgeçelim, 
herşeyden evvel, kanunların dışına çıkmış olanlara 
karşı Meclis olarak, biz de karşı çıkalım. Devlete hâ
kim oluş böyle olur. (C. H. P. sıralarından «Çık, çık, 
çık,» sesleri). 

Bu anlayışa sahip olduğumuz için, bütün arkadaş
larımızı, her türlü kaba kuvvete karşı Meclis olarak, 
Hükümet olarak, bütün Devlet müesseseleri olarak 
karşı koymaya davet ediyoruz. İşte, bu davetlerden 
hangisi isabetlidir, kanuna uygundur, devlet nizamını 
teyit eder, ayakta tutar bir görünüştedir, hangisi tama
men devlet nizamını tahrip eder bir görünüştedir; her-
şey açıkça ortaya çıkıyor. 

Sabahleyin yapılan oturumda, arkadaşımız, - İç
işleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken - Grupumuz adı
na, yaptığı konuşmasında; Millî Selâmet Partisinin 40 
milyonu kardeş etmek idealiyle kurulmuş bir parti ol
duğunu ifade etti, yapıcı oldu, ama onun arkasından 
konuşan Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi, konuş-
malanyle âdeta şundan şikâyet, bundan şikâyet, bir 
telâş, bir suçluluk kompleksi içerisinde çırpındı durdu. 
Hangisinin Devleti sevkü idareye ehil olduğu böylece 
ortaya çıkmıştır. Hepinizi hürmetle selâmlarım aziz 
arkadaşlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Bir hususu arz edecek
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir itirazınız mı olmuş
tu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, bu konu
da bir bilgimiz yok, onu belirtmek istemiştim. (C. H. 
P. sıralarından «Yalan» sesleri, gürültüler) 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Yalan söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(C. Senatosu Adana Üyesi) — Öğrenip teyit ederim 
bilgim yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında söz 
j istiyorum. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim ona da sıra gelir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim bu husus

la ilgili olarak. 
BAŞKAN — Hangi hususla ilgili efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — İçtüzük madde 70'e 

göre sataşmalara cevap zamanı, Başkanlığın takdirine 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Hayır. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Şu bütçeye bir gir

sek de Sayın Başkan, ondan sonra sataşmaları görüş
sek-

BAŞKAN — Efendim, sataşmaların süresini İçtü
zük tayin etmiştir. Şahısları adına 10 dakika, gruplar 
adına 20 dakika. Danışma Kurulumuz, bütçe içinde 
sataşmalar için özel bir süre tanımamış. Ben İçtüzüğe 
bağlıyım efendim. 

Sayın Genç. 
(Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk arkası Ri

yasete dönük olarak Erzurum Milletvekili Selçuk Er-
verdi ile ön sıralarda görüşmekte iken) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Arkadaşımıza*' 
sataşıyor efendim? 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ediyorum efen
dim. Efendim ne istiyorsunuz? Ne var efendim, iki 
parlamenter görüşemez mi? Yasak bölge mi efendim? 
Rica ediyorum. 

Efendim, lütfen Riyasete arkanızı dönmeyiniz. 
Buyurun oturunuz. 

Sayın Süleyman Genç, «Bir sözcü konuşurken» 12 
«Mart Nasıl Oldu» adlı kitabımın önsözü tahrif edil
di» diyorsunuz. 

Sayın Genç, 12 Mart üzerine bir sürü kitap yazıl
mıştır. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Benim kitabım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade eder 
misiniz? Parlamento içinde birçok üyeler bu konuda 
kitap yazmış olabilirler. Ben sizin kitabınızı okumuş 
değilim. Önsözünü tahrif edildi mi, edilmedi mi bile
mem; fakat şu beyanlarla, şayet iddianızı doğru ise 
bunlar da zapta geçmiş oldu; teşekkür ederim efen
dim. Buyurun. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Yok efendim yapabileceğim başka 

hiçbir muamele yok. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Parlamentoda 12 

Marta Nasıl.. 
BAŞKAN — Başka hiçbir muamele yapamaya

cağım efendim. Anlıyorum efendim, yapabileceğim 
bu kadar. 
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SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Parlamentoda «12 
Marta Nasıl gelindi» diye başka kitap yazan yok. 
Orada «Bomba kullandım, toprak işgal ettim» sözcük
leri kasıtlı olarak kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, onlarda zapta geç
ti efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Açık, ortadadır, 
bunun için ısrar ediyorum, oylamanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataşma sizin bura
da bir konuşmanız vesilesiyle olur; sizin kitabınız, si
zin önsözünüz elimde yok ki inceleyeyim. Beyefendi, 
rica ederim. Muhal şey bunlar benim için. Efendim 
bunlar şu anda benim için muhal şeyler, takdirimi 
dahi kullanamam, rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkanım, 
konuşmacıdan sorun kimin kitabından bahsetti? 

BAŞKAN — Yok efendim, yapabileceğim başka 
bir şey yok. Lütfediniz de bütçeye devam edelim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkanım, 
Parlamenteri zan altında bırakacak bir sözcüğü bura
da zapta geçmesine imkân veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İnsanı zan altın
da bırakacak ve onu kamuoyu önünde.. 

BAŞKAN — Efendim.. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Yalan, yanlış be
yanlarla onu tahrif edip onu kamuoyunda zan altın
da bırakan bir davranışı, aydınlığa çıkma imkânını bir 
Parlamentere nasıl vermezsiniz? 

BAŞKAN — Efendim şimdi siz bunu nasıl aydın
lığa kavuşturacaksınız? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Müsaade edin 
gerçeği söyleyeyim. 

BAŞKAN — Kitabınızı okuyacaksınız öyle mi 
efendim? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Elbette.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, yani bunun 
İçtüzükte yeri yok. Siz bunu reddettiniz, zabıtlara 
geçti bu efendim. Kamuoyunda yaparsınız bunun mu
hasebesini, rica ediyorum. Tamam efendim lütfedi
niz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkanım, 
ben şimdi Sayın Erkovan hırsızlık yaptı.. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, böyle ismi
nizden bahis yok efendim. İsminizden bahis yok efen
dim, rica ediyorum. 

Sayın Hayrettin Uysal; TÖB - DER için söylenen 
bazı sözlerin çok yersiz olduğunu ifade ile bunların 
zabıtlardan çıkarılmasını öneriyorsunuz. Anayasamız 
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zabıtlara giren hiçbir kelimenin çıkarılmasına müsaa
de etmemektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir hususa 
işaret edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hiçbir mil

letvekilinin, dokunulmazlığı da olsa.. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, Sayın Uy

sal. Bir de böyle usul açmayalım, rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu millet 
kürsünden, yargı organından karar alınmadan bir 
kuruluşu suçlama hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, oturun efen
dim. 

HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — Milletvekili de 
olsa reddediyoruz, kendisine iade ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim bölümler üzerindeki oyla
malara geçeceğiz. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Bir önergem var
dı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, önergenizi aldım, bunun 
zamanını takdir bana ait bir meseledir, Birleşim için
de yerine getiririm efendim. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Lütfedersiniz Sa
yın Başkan. 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim bölümleri okutuyorum. 
Bölüm " Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
hizmetleri 332 534 582 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

111 Mahallî İdareler hizmetleri 519 296 930 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

112 Nüfus, İzleme, Tescil ve Va
tandaşlık kayıt hizmetleri 144 554 300 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

113 İller İdaresi hizmetleri 2 787 800 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştirs 

Bölüm Lira 

114 

900, 

Sivil Savunma ve Seferberlik 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş -
mistir. 

41 077 380 

9 458 610 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN —• Bölümleri okutuyorum. 
101 Genel Yönetim ve Destek 

hizmetleri 649 903 210 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş -
mistir. 

111 Güvenliği Sağlama ve düzen
leme 1 435 789 890 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtı
lamayan transferler 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
101 Genel Yönetim ve Destek 

hizmetleri 264 328 183 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve düzen
leme 1 540 035 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlı
ğının yeniden teşkilatlanması 
ve modernizasyonu 210 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş* 
mistir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
miştir, 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 1975 
yılı bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. Milletimiz, 
memleketimiz için hayırlı olmasını ve içişleri Bakan
lığı mensuplarının başarılı çalışmalarını Meclisimiz 
adına temenni ediyorum. 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

İlgili Komisyonun ve Dışişleri Bakanının yerleri
ni almasını rica ediyorum efendim. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sözcü ve milletvekil
lerinin isimlerini arz ediyorum. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın İsmail 
Müftüoğlu, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Seyfi Öztürk, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Adnan Akarca, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına Sayın Halûk Ülman. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler; Murat Bay
rak, Feyzullah Değerli, Ömer Çakıroğlu, Cavit Er-
demir, Şevki Erek, Nadir Lâtif İslâm Remzi Yılmaz, 
Ömer Kahraman, Nedim Korkmaz, llhami Çetin, 
Vecdi İlhan, Azmi Yavuzalp, Mustafa Asri Ünsür, 
Kemal Ataman. 

Söz Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Müf-
tüoğlu'nundur. 

Sayın Müftüoğlu buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA İSMAİL MÜFTÜ
OĞLU (Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli mil
letvekilleri; Hariciye bütçesi münasebetiyle Millî Se
lâmet Partisinin görüşlerini arz etmek için söz almış 
bulunmaktayım. 

Muhterem milletvekilleri, bugün dünya milletleri 
arasında dengeler çok büyük değişikliklere sahne ol
maktadır. Bu nedenle milletlerarası düzenlemeler sar
sıntılar geçirmekte, eski sloganlar geçersiz olmaktadır. 
Bazı milletler teknolojilerim had safhada geliştirdik
leri için geçen yıllar içerisinde aya gitmeyi başarmış, 
diğer bazı devletler de büyük güç ve kabiliyetle bazı 
silâhlan geliştiriyor, maddî ilimler ve teknoloji saha
sında baş döndörücü inkişaflara sahne olmuşlardır. 

Nükleer enerji yarışına yeni ülkeler katılmakta, 
makineleşmekte ve organizasyonda yeni çığırlar açılı
yor. İktisadî alanda verimli üretim, pazarlama sistem
leri genişletilmekte, refah seviyeleri yükseltiliyor. Gün 
geçtikçe arz edilen tabloda değişmeler başgöstermiş, 
bugün sanayileşmiş memleketler, petrol üreten ülkele
rin tumumu karşısında enerji açısından sarsıntılar ge
çirmekte, dolayısıyle sanayileşmiş devletlerin tehdidi 
ile dünya dengesinin bozulacağı haberleri yayılmakta
dır. 

Diğer yandan, dünya devletleri tarımda da isteni
len seviyede üretim yapamamaktan dolayı nesilleri 
muhtemel açlık devreleri beklemektedir. 

Enflasyonist baskılar dünya devletlerini sarsmakta, 
bu sebeple önemli çapta büyük işsizlik böşgöstermek-
tedir. Bu maddî buhranlardan başka sulh ve sükûnu 
etkilemekte olan bazı devletlerde bilhassa Vietnam, 
Kamboçya, Çin Hindin'de, Eritre, Keşmir ve Filipin
lerde insan telefatı gün geçtikçe artmakta, ıstıraplar 
çoğalmaktadır. 

Orta Doğu ihtilâfı dünya insanlığını kana bulaya
cak bir noktada bulunmakta, bütün vahameti ile cid
diyetini muhafaza etmektedir. 

Süper devletler arasında eskiye nazaran daha ŝo
ğuk bir hava esmekte, antlaşmalar feshedilmekte, 
Çin - Sovyet münasebetleri gün geçtikçe sertleşmekte 
daha ciddî bir gerginliğe doğru yol almaktadır. 

Batı devletleri ticarî kazançlar sebebiyle, Akdeniz 
ve Orta Doğu devletleri arasında arbede çıkarmanın 
gayretleri içerisinde, durmadan silâh şevki yatı yap
makta, bu az gelişmiş ülkelerin de volkanlar gibi pat
lamalarını körüklemektedirler. 

Emperyalist maksatlarla sürdürülmekte olan dünya 
dış siyasetini Türk diplomasisi, bulunduğumuz coğra
fî mevki itibariyle anbean takip etmeye ve emrivaki
ler karşısında şaşkınlık göstermemek için bugünden 
gerekli tedbirlere başvurması kaçınılmazdır. Zira Tür
kiye bu nevi bir emrivaki karşısında, kendi millî mü
dafaasını bizzat yürütecek yeni stratejiler tatbik etmek 
mecburiyetindedir. Bunun için yeni stratejinin hayatî 
ve verimli olması için de bugünden en ince teferrua
tına kadar hazırlıklı olmalıdır. Meseleyi bu açıdan ele 
aldığımız zaman dünya siyasetini ilgilendirmesi bakı
mından, aşağıdaki hususlara temas etme zarureti doğ
maktadır. 

Türk - Amerikan münasebetleri ve yardımlar; 
Son derece karışık bir devrede Amerika devlet 

adamlarının ciddî uyarılarına rağmen, Birleşik Ame
rika Kongresinin Türkiye'ye yapılan dış yardımları 
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5 . 2 . 1975'de tümü ile ve süresiz olarak kesmesi ve 
ayrıca Türkiye'ye her türlü savaş, araç ve gereç yol
lamasına ambargo koyması Türkiye açısından 1975 
yılının çok önemli gelişmelere sahne olacağını ihsas 
ettirmektedir. Evvelemirde Amerika bu yardımların 
tamamını karşılıksız yapmamaktadır. Nitekim, 90 
milyon dolar hibenin dışında Amerika Birleşik Dev
letleri bize taksitli ve kredili satışlar da yapmakta ve 
bunlar da yanlış bir tavsifle yardım cümlesinden zan
nedilmektedir. 

Biz Atlantik İttifakına dahil olmadan önce de 
1947 yıllarında Truman doktrini çerçevesinde dış yar
dımdan müstefit olmuş, Birleşik Amerika Truman 
doktrininden itibaren her sene değişen miktarlarla, 
1963 yıllarına kadar yardım etmeyi NATO'nun gele
ceği bakımından aksatmadan yerine getirmiştir. 

Amerikan yardımı kesme sıkıntıları, 1963 yılın
dan itibaren zaman zaman nüksetmiş ve 5 . 2 . 1975' 
te de fiilen kesilmiştir. Onun için Birleşik Amerika' 
nın aldığı bu karar, bir sürpriz değildir. Hariciyemiz 
bu tehlikeyi takibetmeliydi. Çatlayan duvarları sı
valama yerine, duvarları yeniden örmenin gayretini, 
planlamasını yapmalıydı. Bunu zamanında yapmış 
olsalardı, bugün sıkıntılara duçar olunmazdı. Aslın
da Amerikan yardımının kesilmiş olması önemli de
ğil, önemli olan bu yardımın kesilmesi için ilgili 
şartlara, Amerika'nın uymamış olması ve tek taraflı 
tasarrufla yardımı kesmiş olmasıdır. Zira bize yar
dım gereği olarak verilen malzeme, Amerika Birle
şik Devletleri çıkarlarına ve güvenliğine karşı kulla
nılmamış ayrıca verilen maksat dışında da istimal 
edilmemiş, silâh güçlenmesi yarışına da girişilme-
miştir. Bütün buna rağmen Amerikan yardımının ke
silmesinin, bizce tek ve en başta gelen sebebi, Kıbrıs 
konusunda Türkiye üzerinde bir baskı yapmak emel 
ve düşüncesiyle ve kongrede bulunan Yunan asıllı 
temsilcilerin telkinlerine kapılarak alınmıştır. Çünkü 
bu karar akıl almaz, sağduyunun kabul edemeyece
ği duygusal, Amerika'nın kendi çıkarlarına da uy
mayan bir karar olarak görülmektedir. Üstelik Yu
nanistan'ın NATO'nun askerî kanadından çekilme
sinden sonra, NATO'nun bütün Güney Doğu veci
belerini ifa yükünü Türkiye üzerine almıştır. Bu mü
nasebetle, Amerika'nın Türkiye'ye yapılan askerî 
yardımı artırması gerektiği bir sırada, Amerika'nın 
bu tam manasiyle ters tutumu büyük bir hatadır. 
NATO'ya yapılabilecek en büyük kötülük mahiyetin
dedir. 

Unutmamak lâzımdır ki, NATO'nun Avrupa'da-
ki en büyük askerî gücünü Türkiye temsil etmekte

dir. Ancak tarihî şan ve şerefle dolu Türk milletini» 
böyle kararların baskıları altında Türkiye'nin Kıb
rıs'taki taahhütlerinden bir nebze dahi gerilemesi; 
taviz vermesi düşünülemez. Kıbrıs'taki soydaşlarını, 
tarihî karakteri itibariyle sahipsiz bırakması da dü
şünülemez. 

Bir hususu tebarüz ettirelim ki, Türkiye'ye yapı
lan Amerikan yardımıyle NATO arasında bir ilgi, 
münasebet kurmak şu an için kanaatimizce çok 
.yanlıştır. Bunun için yardım gitti, NATO bitti şek
linde bir düşünce elbette ki, takdire şayan olamaz. 
Ayrıca NATO ittifakını zedeleyen, yani NATO'ya 
paydos, üsler gitmeli tarzındaki heyecanlı ve duygu
sal davranışlarda bulunma da bizce yararlı olamaz. 
NATO dışında, bugünkü şartlar içerisinde, bir Tür
kiye tasavvur etmek şu anda hayalperestlik olur. Zi
ra jeopolitik durumumuz icabı, bugün NATO'dan 

.çıkan bir Türkiye'nin tarafsız kalması ihtimalden 
uzaktır. Amerika'nın bu tutumu karşısında yapılacak 
şey, NATO'dan ayrılmayı düşünmek değil, aksine 
soğukkanlı ve vakarlı tutumumuzla meseleye eğil
meli ve diğer NATO devletlerine usulü veçhile me
selelerimizi intikal ettirmeli ve o devletlerin davra
nışlarına intizar etmeliyiz. 

Amerikan yardımının kesilmesi bize istikbal için 
almamız gerekli tedbirleri hatırlatmaktadır. Türk 
Milleti olarak NATO içinde Amerika'nın dümen 
suyundan gitmemeyi, Türkiye'nin menfaatine uygun 
bir tarzda, haysiyetli bir dış politika izlemeyi; çün
kü Birleşik Amerika bu hareketiyle kendi sözüne 
güvenini sarsmıştır. Amerika Birleşik Devletleriyle, 
Orta Doğu bölge devletleri arasında çıkan ihtilâf
larda topraklarımız üstünde bulunan üslerin, NATO 
maksatları dışında Amerika'nın kullanmasına Tür
kiye'nin müsaade etmemesini, muhtemel Türk - Yu
nan çatışmasında hukukumuzu müdafaa edebilmek 
için, askerî endüstrimizi biran önce kurmak suretiy
le, kendimize yeterli füze sanayii, harp, silâh ve vası
taları sanayii kurmaya; ayrıca memleketimizde cip 
ve kamyon imal eden fabrikalarda yapılacak deği
şiklikle zırhlı oto yapımına geçilmeli, böylece etra
fımızda günbegün silahlanmakta olan komşularımı
zın, hiç değilse seviyesine ulaşmamızı, harp endüst
rimizin kurulması ve yürütülmesi için gerekli yerler
le münasebetler kurularak şimdiden krediler temin 
etmenin zaruretini, dış politikada belirli paktlar içe
risine kendimizi inhisar ettirme yerine, çok unsurlu 
dengelere gitmeyi ve bu meyanda gittikçe güçlenen 
Müslüman ülkelerle iyi münasebetler kurma hedefi
miz olmalıdır. 
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Türkiye'nin yakın komşularıyle ilgilerine dokun
madan geçmek mümkün değildir. 

Nitekim yakın komşularımızdan bazılarıyle, ti
carî, kültürel, yaklaşmalar vücut bulurken, diğer 
komşumuz Yunanistan'la da savaş tehlikesinde bu
lunduğumuz bedihîdir. 

Dünya oluşumu, Türkiye ve Yunanistan'ı komşu 
yapmıştır. Türkiye bu oluşumu daima göz önüne 
alarak Yunanistan'la dost ve müttefik kalmayı dü
şünmüş; ama Megalo - idea peşinde koşan Yunanis
tan, Türkiye'ye karşı aynı hassasiyeti göstermemiştir. 
İstiklâl Harbinde gösterdiği vahşet yetmiyormuş gi
bi, aynı vahşet sahnelerini Kıbrıs'ta bir kere daha 
sahnelemiş ve İstiklâl Harbinde yediği tokatm acısı
nı çıkarma hasreti içinde yine hayal peşinde koş
maya niyetlenmiş görünmektedir. Çeşitli manevra
larla dünya efkârını lehine kanalize etmeyi ihmal 
etmeyen Yunanistan, en küçük bir olayı ihtilâf ha
line sokmaktan da geri kalmamıştır. 

Nitekim bugün Türkiye, Yunanistan'la Yunanis
tan idarecilerinin basiretsizliğinden dolayı halli bir 
hayli güç olan ihtilâflarla karşı karşıyadır. Ege De
nizi, Kıta Sahanlığı, Adalar, Batı Trakya, Kıbrıs 
misal olarak zikredilebilir. Ege Denizi bugün Türki
ye ile Yunanistan arasında sıkışmış, âdeta bir göl ha
lindedir. Bu denizden istifade etmek bugün her iki 
devlet için zorunlu görülmektedir. Bu duruma geli
şimiz ise uzun yıllar yanlış bir dış politika izlememi
zin elîm bir neticesidir. 

Nitekim Lozan Andlaşmasından sonra kaybetti
ğimiz topraklar, bazı haklar, dış meselelerimizi ar
tırmış; hatta Yunanistan'la aramızda harbi dahi göz 
önüne aldıracak meselelere bırakmıştır. Ancak, Türk 
dış politikasını eleştirmek ve politikacılarımıza Türk 
Milletinin gerçekçi ve akılcı görüşünü aksettirmek 
bizim en tabiî vazifemizdir. Yunanistan'ın Kıta Sa
hanlığı taleplerine evet dememiz mümkün olmadığı 
gibi, Ege Denizi üzerinde bulunan adaların da silâh 
deposu haline getirilme isteklerine ve adalar üzerin
de Lozan Andlaşmasına aykırı olarak yapılan askerî 
hava alanlarının ve tahkimatların kalmasına müte
dair taleplerine sükût kalmamız mümkün değildir. 

Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza Yunanis
tan'ın reva gördüğü gayri insanî zulümlere Türk 
hükümetlerinin daha fazla müsamahakâr davranma
sı elbette ki, mümkün değildir. Yunanistan'ın zikre
dilen meseleleri tek taraflı bir tutumla çözmeye kal
kışması, iyi komşuluk münasebetleri zihniyetinden 
uzaklaşması, bizimle doğrudan doğruya görüşmek

ten kaçınması kendine fayda yerine muhtemel felâ
ketler getirmekten başka bir işe yaramaz. Bizce Yu
nanistan'ın bu tutumunun sebebi; birtakım tahrik
lerle Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırmak ve 1915 
yılında olduğu gibi ehli salip zihniyetli devletleri ar
kasına alarak, o tarihte yediği şamarın acısını çı
kartmaktır. 

Yunanistan'ın Kıbrıs hakkındaki tutumları da 
yukarıda arz ettiğimizden farksızdır. Yunan idareci
leri blöf için de olsa zaman zaman bizimle savaşa
caklarını ileri sürmek cesaretini göstermeleri, yuka
rıdaki ifadelerimizi teyidetmektedir. Yunanistan bi
zimle savaşsa da savaşmasa da, bizim Kıbrıs politi
kamızı değiştirmemiz hiç mümkün değildir. Zira, 
Kıbrıs aslında tarihen ve hukuken bizim adamızdır. 
Bunun için Yunanlılar, C. H. P. felsefesi içinde, 
«bize Kıbrıs'ta verse verse ne verir» düşüncesinden 
ziyade, biz Türk Milleti olarak, Kıbrıs'ta dünya ba
rışı ve Ortadoğu sulhu için yapsa yapsa hangi feda
kârlıkta bulunabilir düşüncesi hareket noktamız ol
malıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, Kıbrıs'taki ürkek 
yaklaşımından cesaret alan Yunanistan, haklı Kıb
rıs davamızda bizi takibettiği cesaretli ve maharetli 
dış politika ile dünya devletleri nezdinde zayıflatmış 
ve Amerikan yardımının kesilmesine vesile olmuş
tur. 

Biz, dağdaki çobandan Devlet reisine kadar her
kesin eşit ve müşterek hakkı olan Kıbrıs zaferini 
gölgelendirecek, mehmetçiğin süngüsünün ucuyla 
çizdiği sınırları bertaraf edecek bir politikanın iz
lenmesine asla taraftar olamayız. 

Aksine biran önce Millî Selâmet Partisinin baş
tan beri teklif ettiği ve çözüm olarak kabul ettiği 
federe müstakil Türk Kıbrıs Devletinin kurulması 
için elden gelen bütün faydalı çalışmaları yapılmalı
dır. Bu cümleden olmak üzere Rumlara ve Yunanlı
lara anlaşmak üzere bir mühlet verilmeli; onların 
mühlete ademi riayetleri halinde müstakil Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ilân edilmelidir. 

Temennimiz askerî zaferlere diplomatik sahada 
gölge düşürülmemesidir. Millî Selâmet Partisi olarak 
bu hususta hassasiyetimiz cümlenin malûmudur. Al
dığımız malûmata göre koalisyonun son zamanların
da Sayın Ecevit, Kıbrıs" politikasını şahsî işi gibi yü
rütmüş; konuları Hükümette asla görüşmemiştir. Bu 
yüzden de askerî zaferler politik sahada tescil etti
rilememiştir. Kıbrıs politikasının Sayın Ecevit'in 
elinden, kurtarılması, bu bakımdan son derece fay-
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dalı olmuş, işte bunun neticesi de İngiliz üslerindeki 
10 bin Türk hürriyetine kavuşmuş, böylece müstakil 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin ilânı mümkün ol
muştur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Müftüoğ-
lu. 

İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Milleti
mizce kabul edilebilecek nihai bir statü takarrür et
meden, Kıbrıs'ta verilebilecek hiçbir taviz kabul edi
lemez. Biz, her şeyden önce, Türk idaresini, bütün 
organları ile teşekkül ettirme, Türklerin gelişmesini 
sağlayacak müessir bir idare kurmaya mütedair ça
lışmaları hızlandırmalıyız. 

Dış politikada, ehli salip zihniyetini haiz devlet
lerin Kıbrıs gibi haklı davamızda bize yar olmadık
ları, buna mukabil İslâm devletlerinin maddî ve 
manevî yardım bakımından gösterdikleri âlicenaplı
ğa ve dostluğa teşekkür etmeyi bir borç bilmeliyiz. 

Milletimizin, milletlerarası itibarını, daha da ar
tırmak için, bilhassa aramızda tarihî ve kültürel bağ
lar bulunan komşularımızla, bugüne kadar ihmal 
edilmiş bulunan münasebetlerimizi geliştirmeye 
önem vermemizi zarurî ve faydalı görmekteyiz. 

Son Kıbrıs olayları vesilesi ile, Milletimizin ha
kiki dostlarının kimler olduğu böylece görüldükten 
sonra, Libya, buna paralel olarak Irak, Suriye, Ara
bistan, Kuveyt, İran, Pakistan gibi Müslüman dev
letlerle bundan böyle çok iyi münasebetler kurulma
lıdır. Eritre, Filipinler ve Keşmir Müslümanlarına 
yapılan insanlık dışı zulümlere karşı, susmamalıyız 
ve Türkiye olarak sesimizi yükseltmeliyiz. Oralarda
ki Müslüman halkın haklarının çiğnenmemesine bü
tün gücümüzle yardımcı olmamız, her şeyden önce 
bir insanlık vecibesidir. Türk Hariciyesi bu münase
betlerin gelişmesinde özel dikkat göstermeli, bu ül
kelerden gelen taleplere gereken alâka gösterilmeli, 
ilgisiz tutum mutlaka değiştirilmelidir. 

* Yıllardan beri ihmal edilen Türkiye - İran Tabiî 
Gaz Boru Hattı yukarıda arz edilen alâka içinde 
derhal ele alınmalı ve İran'la münasebetlerimiz ge
liştirilmelidir. Aksi takdirde Irak ile gecikme ile im
zalanan Petrol Boru Hattı gibi tamiri güç zararlara 
duçar kalınır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. Tamamla
yınız. 

İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. Son cümleme geldim. 

Dış politikamızı yürüten elemanları, bizi isteni
len hedeflere, lâyıkı ile ulaştırmaları için, kalifiye 

eleman haline getirmeli, pdotokol adamı olmaktan 
çıkartılıp, millî hedeflere, planlı, programlı yürüyen 
bir kadro teşkil edilmeli, kırtasiyecilikten kurtarıl
malıdır. Ayrıca maddî imkânlar açısından tam ma
nası ile tatmin edilmeli, kötü itiyat halinde bulunan
ları derhal merkeze alma mekanizması, geliştirilme
lidir. Kadro, terfi tıkanıklıkları da giderilmelidir. 

Bu vesile ile Millî Selâmet Partisinin saygılarını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Müftüoğ-
lu. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Turhan Feyzioğlu, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesini, dünyanın büyük 
bunalımlardan geçtiği ve ülkemizin hayatî dış poli
tika sorunları ile karşı karşıya bulunduğu bir sıra
da görüşüyoruz. 

Büyük bir ilgi içinde görüşmüyoruz. Ama, anla
şılan TÖB - DER'in kopardığı fırtınadan sonra bu 
hayatî sorunlara ayıracak vakit ve enerji bulamadık, 
büyük çoğunluğumuzla. 

Milletlerarası düzen, özellikle ekonomik alanda 
ciddî sarsıntılar geçirmektedir. Enflâsyonla birlikte 
işsizlik ve ekonomik durgunluk dünyayı sarmakta
dır. Petrol ve enerji sorunu ileri sanayi ülkelerini 
sarsarken, petrol üreticisi olmayan, gelişme halinde
ki ülkelere, daha büyük zararlar vermiştir. İşlemez 
hale gelen milletlerarası para düzeninin yeniden ku
rulmasında karşılaşılan güçlükler, hammadde yetiş
tiricisi ülkelerin birlikte hareket etme çabaları, stra
tejik silâhları sınırlama, karşılıklı ve dengeli kuvvet 
indirimi görüşmelerine rağmen, hızla artan silâhlan
ma ve dünya silâh imalâtının büyük kısmının çevre
mizde ve yakınımızdaki ülkelere sevk edilmesi, bu 
arada toplanması dikkatle izlememiz gereken geliş
melerdir. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ve şim
diki halde ciddî bir ilerleme göstermeyen karşılıklı 
ve dengeli kuvvet indirimi görüşmeleri sonunda, Or
ta Avrupa'da statüko daha da sağlamlaşınca, Türki
ye'nin içinde yaşadığı bölge üzerindeki tazyiklerin 
artabileceğini göz önünde tutmalıyız. Orta Doğu 
bunalımı, patlayıcı karakterini muhafaza etmekte
dir. 

Yunanistan'ın, NATO'nun askerî örgütünden çe
kilmesi, Akdenizin öteki ucundaki Portekiz'de, ko-
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münistlerin doğuş halindeki demokrasiyi boğarak 
idareyi ele geiçrme yolundaki teşebbüsleri, Yunanis
tan'ın Batı Avrupa birliğine katılma ve Avrupa Eko
nomik Topluluğuna tam üye olma yolundaki ısrarlı 
çabaları hep dikkatle izlememiz gereken gelişmeler
dir. 

Ancak bütün bu gelişmeler ortasında bizim için 
bugün en âcil konular, Kıbrıs konusu ile Türkiye' 
nin NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili 
olan ilişkilerindeki değişmelerdir. 

15 dakika ile sınırlı olan konuşmamı bu konular 
üzerinde toplamak istiyorum. 

Kıbrıs konusu yeni ve önemli bir aşamadan geç
mektedir. Kıbrıs'ta âdil ve devamlı bir barış sağla
yacak iki cemaatin güvenlik ve huzur içinde yaşa
masını mümkün kılacak tek yolun Türklerin kendi, 
Rumların da kendi bölgelerinde yaşamalarına imkân 
verecek, iki bölgeli coğrafî esasa dayalı çözüm oldu
ğunu, Cumhuriyetçi Güven Partisi uzun yıllardan 
beri ısrarla ve isabetle savunmuştur. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, Kıbrıs ko
nusunda nihai çözümün ne olması gerektiğini düşü
nürken, yıllardan beri daima şu gerçeğe dikkati çek
meye çalışmışızdır: 

Kıbrısta tek bir millet yoktur. Bir Kıbrıs Milleti 
mevcut değildir. İki ayrı Türk ve Yunan milletleri
nin uzantıları vardır. Çözüm yolu mutlaka bu ger
çeği göz önünde tutmalıdır. 

Yunan Cuntasının çılgınca darbesi, gerçekçi ve 
isabetli çözümün, coğrafî temele dayanacak bir çö
züm olduğunu, içte ve dışta bütün insaf sahiplerine 
göstermiş ve Türkiye'nin haklı müdahalesi böyle bir 
çözümü zorunlu hale getirmiştir. 

Fonksiyonel federasyon, toprak ve bölge esası
na dayanmayan, sadece yetki bölüşülmesini öngören 
federasyon düşünceleri artık dirilmemek üzere gö
mülmüştür. Türk cemaatine hiçbir gerçek güvenlik 
sağlamayacak olan bu yarım tedbirlerle yetinilmesi-
ni, artık hiçbir siyasî kuruluş savunmarhaktadır, sa
vunamaz. 

îngiliz üslerindeki mültecilerin kurtarılmasını ve 
kuzey bölgesine yerleşmelerini, Kıbrıs Federe Türk 
Devletinin kuruluşunu, bağımsız ve tarafsız Cum
huriyetinin, âdil, devamlı ve gerçekçi bir statüye 
atılmış olumlu, önemli adımlar sayıyoruz. 

Şu anda dünya kamuoyunda aleyhimize estirilen 
fırtınaları ve karşı tarafın konuyu, Birleşmiş Millet
ler minderine götürmekten umduğu sonuçları dik
katle değerlendirmeye de mecburuz. Karşımızdakile-

rin, Birleşmiş Milletlerce geçen 1 Kasımda, Ecevit 
Hükümeti işbaşında bulunduğu sırada, Türkiye'nin 
de olumlu oy vermesi suretiyle, oy birliğiyle kabul 
edilmiş olan karara dayanmak istedikleri ve halen 
bu yolda çaba gösterdikleri, dün gece ve bugün ge
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

Geçen Hükümetin istifasından sonra, başka siya
sî partilere hiç danışılmadan ve bu kürsüde o zaman
ki Hükümet üyelerince yapılmış beyanlara göre Ba
kanlar Kurulunda bile koalisyon ortağının bilgi ve 
tasvibine sunulmadan, Türk Devleti adına müspet 
oy verilerek kabul edilen karar, bir çok yönleriyle 
Türkiye aleyhinde hükümler taşımaktadır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bu karar, Kıbrıs Cumhuriyetindeki bütün yaban
cı kuvvetlerin ve yabancı askerî varlık ve persone
lin süratle çekilmesini, böyle bir hükme istinat eden 
karardır. 

Aynı kararda, mültecilerle ilgili olarak biraz son
ra arz edeceğim, yine Rumların ve Yunanlıların aley
himizde kullanmaya çalıştıkları, başlıca silâhlardan 
biri olarak, kullanmaya çalıştıkları bir hüküm var
dır. 3212 sayılı kararın, Türkiye'nin de müspet oy 
vermesi suretiyle kabul edilmesinden duyduğumuz 
kayguları, tekrar ediyorum, kabul edilmesinden de
ğil, Türkiye'nin de, müspet oy vermesi sonucu ka
bul edilmesinden kaygu duyduğumu Kasımın başın
da burada yapılan müzakerelerde belirtmiştim; he
men o günlerde, bu kürsüden ifade etmiştik. 

Bu kaygularımızın gerçekleşmemesi başlıca dile
ğimizdir; ancak Sovyet Rusya ve Bulgaristan gibi 
en yakın komşularımız başta olmak üzere, araların
da müttefiklerimizin de bulunduğu bir çok ülkenin, 
resmî bildirilerle 3212 sayılı kararın bu hükümleri
nin aynen uygulanmasını istemeye başladıkları görül
mektedir. Türk askeri, adaya istilâ için gitmemiştir. 
Fakat Türk askerinin siyasî bir çözüm bulununcaya 
ve Kıbrıs Türklüğünün güvenliği gerekli ölçüde sağ
lanıncaya kadar, Adada kalması, geçmişteki Rum 
saldırı ve katliamlarının tekrarlanmaması için, kesin 
bir zarurettir. Siyasî çözümden ayrı olarak asker 
çekme konusunun sonuçlandırılamayacağını, Kıbrıs' 
ta 12 yıldan beri Türklere yapılan haksızlıkları insaf
la değerlendiren herkes kabul edecektir. Dostları
mız ve komşularımız bu gerçeği görmelidirler. Türk 
askerini çekmek, oradaki Türkleri Muratağa ve At
lılar köylülerinin akıbetine mahkûm etmek demek
tir. Böyle bir ihtimali Türkiye göze alamaz; dostla
rımız, komşularımız, medenî insanlık göze alamaz. 
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Mültecilerle ilgili olarak dost ülkeler ve dünya 
kamuoyu, şu gerçekleri bilmelidir. Mültecilere yar
dım konusu insanî bir nitelik taşır. Siyasî çözümle 
ilgili çalışmalardan tamamıyle bağımsız olarak, bir 
gün bile gecikmeye yol açılmadan, mültecilere insanî 
yardımların ulaştırılmasını Türk Devleti bütün mil
letlerarası forumlarda savunmuş kabul etmiştir; fa
kat mültecilerin eski yerlerine dönmeleri konusu, in
sanî yardımdan tamamıyle farklı olarak, siyasî bir 
nitelik taşır. Mülteciler konusu, Kıbrıs Cumhuriyeti
ne verilecek yeni statü ile ilgili nihaî çözümün başka 
unsurlarından ayrılarak, tek başına ele alınamaz. 
Siyasî çözümden önce ve ondan ayrı olarak, mülte
ciler sorununun, toplu bir geri dönüşle çözülebilece
ğini kimse düşünmemelidir. 

Birleşmiş Milletlerin talihsiz 3212 sayılı Kararı
nın (Tırnak içinde arz ediyorum), «bütün mültecile
rin güven içinde yuvalarına dönmelerini» ve (Gene 
tırnak içinde arz ediyorum) «ilgili tarafların bu amaç
la âcil tedbirler almalarını» isteyen 5 nci maddesi, 
bundan böyle devamlı olarak karşımızdakilerin bize 
karşı kullanmaya çalışacakları, devamlı olarak Birleş
miş Milletler organlarında teyidettirerek bize karşı 
baskı unsuru haline getirmeye çalışacakları bir mad
dedir; fakat bütün dünyadaki insaf sahipleri bilme
lidirler ki, Birleşmiş Milletlerin sözü geçen kararının 
mültecilerle ilgili hükmünün siyasî çözümden müsta
kil olarak uygulanmasını istemek, Kıbrıs'ta âdil, ba
rışçı, devamlı bir siyasî çözümü imkânsız hale getir
mek demektir. Türkiye Dışişleri Bakanı da, talihsiz 
Birleşmiş Milletler Kararının oylanıp oy birliğiyle 
kabul edilmesinden sonra yaptığı bir konuşmada, 
«Mülteciler sorununun siyasî çözümden ayrılamaya
cağını» belirtmiştir. 
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ğı federe devlet bölgelerinde yan yana yaşamalıdır
lar. Kıbrıs Türkleri bunu, Kıbrıs'ın bağımsızlığını 
ve toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak için de
ğil; bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında 
iki toplumun barış, mutluluk ve güven içinde yaşaya
bilmeleri için istemektedirler; ENOSİS hayallerini 
tamamiyle ortadan kaldırmak ve Kıbrıs bağımsızlı
ğına Yunanistan'ın bir defa daha kastetmesini ön
lemek için istemektedirler. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu gece 
de devam edeceği anlaşılan toplantısında, Yunanlıla
rın ve Kıbrıs Rumlarının, 3212 sayılı Karardan kuv
vet almaya çalışma yanında, Kıbrıs sorununu mil
letlerarası bir konferans forumuna nakletmeye çalı
şan sosyalist blokun desteğine güvendikleri anlaşıl
maktadır, 

Güvenlik Konseyinin daimî üyeleri başta olmak 
üzere, bütün dünya milletleri topluluğu şu gerçeği 
bilmelidir ki, Kıbrıs sorunu, daha ziyade propagan
da amaçlarına hizmet edecek geniş bir konferansta 
çözülemez. Ancak, taraflar arasında ciddî müzakere
lerle çözülebilir. Ciddî müzakereye daima hazır olan 
ve hazır olduğunu ispat etmiş olan taraf da, Türki
ye'dir ve Kıbrıs Türkleridir. Kıbrıs konusunda en 
âcil işlerden biri, Türk bölgesini idarî ve ekonomik 
yönden işler hale getirmektir. Bunun yapılması, hem 
Anavatana yüklenen büyük yükün giderek daha da 
ağırlaşmaması, hem Kıbrıs davasının uzun vadede, 
Kıbns Türklüğü lehine sonuçlanabilmesi için, zaru
ridir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da İkinci Dünya 
Savaşı sonunda ortaya çıkan fiilî durum, hukukîlik 
kazanıp, statüko sağlamlaşırken; Basra Körfezi, Or
tadoğu, Akdeniz bölgesi dünyanın en hassas bölge
si haline gelmektedir. Sanayileşmiş Batı ülkeleri eko
nomilerinin kanı durumundaki petrolü sağlayan ve 
bu petrolün tüketim yerlerine ulaşması için kullanı
lan yolların geçtiği bu hassas bölge, Türkiye ve Yu
nanistan'ı da içine almaktadır. Süper devletler, ara
larındaki dehşet dengesi sebebiyle, bu bölgede de bir 
yandan rekabetlerini sürdürürken, bir yandan da yu
muşama politikasını yürütmeye çalışır görünüyorlar. 
Hiç değilse, birbirleriyle doğrudan doğruya karşılaş
maktan ve doğrudan doğruya bir askerî çatışmaya 
sürüklenmekten dikkatle kaçınıyorlar. Fakat, bu böl
gede iki komşu arasında patlak verecek, herhangi bir 
sıcak savaşın, kimsenin önceden kestiremeyeceği ge
lişmelere, yayılmalara ve tarafların hepsine büyük 

Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs'taki Türklerin en az 
üçte biri, 12 yıldan beri mülteci hayatı yaşamakta
dır ve Makarios, mültecilerin kaderini daima siyasî 
müzakerelere, yıllardır sürüp giden toplumlararası 
müzakerelere bağlı saymıştır. Bu Türkler arasında, 
1958'de, 1963'te ve 1967'de olmak üzere, üst üste üç 
defa yurdundan sökülüp, yeni yerleştiği köyünden 
bir daha sökülüp, bir daha sökülüp göçmenliğe zor
lanmış olanlar, üç defa göçe zorlanmış olanlar var
dır. Muratağa, Atlılar, Taşkent olayları gösteriyor 
ki, aralarında bunca yılın güvensizliği ve husumeti 
girmiş olan iki toplumu, artık iç içe yaşatmak kabil 
değildir. 

Kıbrıs'ta devamlı barış ve huzur isteniyorsa, bu 
toplumların her biri, kendilerinin çoğunlukta olaca-
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zararlar verecek birtakım sonuçlara ulaşması daima 
ihtimal dahilindedir. 

Yunanistan anlamalıdır ki, coğşrafya ve bölge
mizin gitgide hassasiyet kazanan şartları, iki ülkeyi 
aralarındaki bütün uyuşmazlıkları müzakere yoluyle, 
barışçı çözümlere ulaştırmaya zorlamaktadır. Türk 
Milleti hayatî menfaatleri ve şerefi söz konusu olun
ca; madde ve silâh gücünü çok aşan bir manevî güç 
ve şahlanışla, her fedakârlığı göze alabileceğini ta
rih boyunca ispat etmiştir. Fakat, Türkiye gerçekten 
barışçıdır. Komşularının hepsiyle iyi komşuluk iliş
kileri sürdürmek arzusundadır. Dost elini uzatana, 
Türkiye de daima dosttur. Başkalarının onuruna say
gılı olan Türkiye, kendi onurunu, kendi hayatî men
faatlerini, şartlar ne olursa olsun, korumaya azimli 
ve muktedir bir ülkedir. 

Çılgınca bir darbeyle Kıbrıs Cumhuriyetinin ba
ğımsız varlığına son vermeye kalkışarak, olaylar zin
cirini başlatan Yunan Cuntası olmuştur. Bu macera
cılara karşı, demokrasi mücadelesi vermiş olan, bu
günkü Yunan Hükümeti mensuplarının da, cuntanın 
bu çılgınlığını kınadıklarını biliyoruz. İki ülke ara
sındaki büyük - küçük bütün sorunların karşılıklı 
müzakere ile, barışçı bir çözüm başlanmasının ta
raflara neler kazandıracağını ve 50 yıldan beri ba
rış içinde yaşayan iki komşu ülkenin askerî bir çatış
maya sürüklenmesinin, ne büyük zararlar hatta ne 
büyük tehlikeler doğurabileceğini anlayan, Kıbrıs'ta 
12 yıldan beri Rum yönetiminin işlediği hataları bi
len, Türkiye'nin müdahalesini zorunlu kılan sebep
leri iyi değerlendiren, Kıbrıs Türk toplumunun ne
den coğrafî temele dayalı, sağlam ve devamlı bir çö
zümden başkasını kabul edemeyeceğini gören, Ege 
Denizinin iki ülkeyi dövüştürmesi değil, verimli bir 
işbirliğiyle, her iki ülkeye yarar sağlaması gerektiği
ni kavrayan devlet adamlarının, Yunanistan'da da 
bulunduğuna şüphe yoktur. Savaş yangınlarının na
sıl başladığını biliriz, fakat bir savaş yangınının ne
rede ve nasıl duracağını önceden kestirmek pek güç
tür. Savaşların sonunda da, sorunlar müzakere ma
salarına gelir. Aralarındaki sorunları telâfi edilmez 
yıkıntılara, ölçüsüz kayıplara ve hayatî tehlikelere 
maruz kalmadan, müzakere masasına getirip çözüm
lere bağlayabilen hükümetler, milletlerine büyük hiz
mette bulunmuş olurlar. İki ülke arasındaki ilişkiler
de demagojinin ve duygusallığın değil, sağduyunun 
ve aklın hâkim olmasını istiyoruz. Aramızdaki ihti
lâfların büyümesinde ve uzayıp gitmesinde menfaati 
olanların önerdikleri geniş kadrolu milletlerarası 
konferanslarla değil, iki toplumun ve iki ülkenin 

karşılıklı ve ciddî müzakereleriyle sorunlarımız çö
züme ulaşabilir kanaatindeyiz. 

Grupumuz ABD.'nin anlaşmalardan doğan yar
dımlaşma taahhüdünü tek taraflı olarak ve son de
recede haksız ve sorumsuz bir kararla bozmuş ol
ması karşısında, düşüncelerini daha önce etraflıca 
açıklamıştır. 

Çok sınırlı olan süremin çerçevesinde bu konu
ya sadece anahatlarıyle dokunacağım. 

Kongrenin aldığı kararı bölgemiz ve dünya gü
venliği açısından ve iki ülke arasındaki münasebetler 
bakımından Başkan Ford'un ve Dr. Kissinger'in de 
belirttikleri gibi, tam bir facia saymamak mümkün 
değildir. Ancak Türkiye Demokrat Kongre çoğun
luğunun görüşünü. Cumhuriyetçi bir Başkanın veya 
bir Dışişleri Bakanının sert sözlerle eleştirilmesiyle 
hiçbir meselesini çözmüş olmaz. Bu ölçüde sorumsuz 
kararlarla fiilen işlemez hale getirilen bir ittifakın 
caydırıcı gücü ve savunma değeri ister istemez tar
tışma konusu haline gelir. Vietnam Savaşı Kongre -
İcra münasebetlerini bozmuştur. Watergate skandali 
Kongre ve İcrayı karşı karşıya getirmiştir. Sovyet -
ABD ilişkileri, ticaret anlaşması ile ilgili Kongrece 
konan şartlar yüzünden bir gerginliğe girmiş, hiç de
ğilse bir anlaşma iptal edilmiştir. Yunan asıllı Ame
rikalılar Kongre üzerine, Kongrenin bazı üyelerine 
baskı yapmaktadırlar. İcra ile Kongre arasında uzun 
yıllardan beri dış politikayı yürütme konusunda bir 
yetki savaşı vardır. Bütün bunları biliyoruz. Ameri
kan Kongre üyelerinden bazılarının küçük oy hesap
larına ve iç politika düşüncelerine saplandıklarını 
görüyoruz. Fakat bütün bunların yanında Türkiye' 
ye askerî malzeme satılmasını dahi imkânsız hale 
getiren ambargo konmasını, yardımlaşma sözleşme
sinin tek taraflı bir kararla kesilmesini acaba yalnız 
bu sebepler izah eder mi sorusunu kendi kendimize 
sormaya, acaba bunun ardında başka ne gibi fak
törler bulunabilir, bunu iyice tahlil etmeye mecbu
ruz. 

Sovyetler Birliği ile ABD arasında Küba krizi 
sırasında cereyan etmiş olan temaslar düşünülürse, 
konuyu sadece Kongre ile Dr. Kissinger ve Başkan 
Ford arasında bir iç politika çekişmesine bağlayı-
vermekle yetinmek, bizim açımızdan doğru olmaz. 
Bütün ihtimalleri ayrı ayrı inceleyip sağlam bir tah
lile tabi tutmamız şarttır. 

ABD ile ikili anlaşmalardan doğan ortak savun
ma ilişkilerimizin ve NATO ittifakına mensup ol
maktan doğan mükellefiyetlerimizin risklerin, ittifa-
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ka dahil olmamızın sağlayabileceği gerçek caydırıcı 
etkinin çok iyi değerlendirilmesi lâzımdır. NATO 
Konseyinde ve NATO Askerî Komitesinde karşı 
karşıya bulunduğumuz durumu, bütün çıplaklığıyle 
ortaya koyup çepeçevre durmadan silâhlanan ülke
lerle çevrili Türkiye'nin, kendi müttefiklerinden silâh 
satınalamaz, parasıyle bile silâh satınalamaz duru
ma düşürülmeye katlanamayacağını ve dış güvenliği
ni sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almanın bir 
ülke için her düşünceden önce gelen bir ihtiyaç ol
duğunu anlatmalıyız. Duygusallıktan, peşin hüküm
lerden uzak durarak ve dış politikada peşin hüküm
lü tercihlerin, ideolojiye dayanan tercihlerin değil, 
daima soğukkanlı, millî menfaat hesaplarının ağır 
basması gerektiğini unutmayarak, dış politikanın de
ğişmez kuralının «Ebedî olan millî menfaattir» ku
ralı olduğunu daima hatırlayarak, karşı karşıya bu
lunduğumuz durumun bütün gereklerini akılcı, so
ğukkanlı, vakur ve onurlu şekilde yerine getirmeliyiz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
Sözlerimi bitirirken Cumhuriyet Hükümetinin is

tifa etmiş bir hükümet olmasına rağmen, karşı kar
şıya bulunduğumuz hayatî derecede önemli dış so
runlara, bütün siyasî gruplarla sık sık istişare ede
rek, azimli ve kararlı bir şekilde eğilmesinden duy
duğumuz kıvancı belirtmek ve Sayın Dışişleri Baka
nını istifa etmiş bir hükümetin dışişleri bakanı olma
sına rağmen, başarılı çalışmalarından dolayı kutla
mak isterim. 

Hükümet, memleket yararına yapacağı bütün ça
lışmalarda, dış politika temaslarında millî davalar
la ilgili kararlarında, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupunun içten desteğine güvenebilir. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. (C. G. P., 
A. P., D. P., M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Seyfi Öztürk, buyurunuz efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; siyasî 
çalkantıların genişlediği, ekonomik durumun sarsın
tı geçirdiği, yeni güçlerin ve yeni dengelerin oluştu
ğu bugünün dünyasında dış politika sorunlarımız 
hayatî önem ve özellik arz etmektedir. 

Türk dış politikası esasında şu amaçları kapsar : 
Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, millî menfaat

lerimizi ve haklarımızı korumak, ülkemiz etrafında 

bir dostluk çemberi meydana getirmek, Türk kültür 
varlığını yaşatmak, kalkınmamız için dış imkân ve 
kaynaklardan en -uygun biçimde yararlanmak ve ni
hayet dünya barışının kurulup, korunmasına yar
dımcı olmak. 

Bu amaçlara yönelen bir politikanın, çok yönlü 
ve çok unsurlu olması zarureti yanında, şahsiyetli, 
ciddî, akılcı, önyargılardan ve ideolojik sapmalardan, 
hele politik istismarlardan uzak olması da hem şart
tır ve hem de lâzımdır. 

Derhal ifade edelim ki, Adalet Partisi amacını 
ve karakterini çizdiğimiz, millî hüviyetteki dış poli
tikaların bugüne kadar daima takipçisi ve destekçisi 
olmuştur, olmaya devam edecektir. 

Esasen aziz milletimiz, dış menfaatler söz konu
su olunca, birlik ve beraberlik içinde olmayı millî 
şuur' haline getirmiştir. Önemli olan bu şuuru muha
faza etmek ve bu şuura zarar vermemektir. 

Üzülerek belirtelim ki, Kıbrıs'ta geçen yıl Silâhlı 
Kuvvetlerimizin kazandığı başarı, henüz siyasî ve 
hukukî alanda sonuca bağlanmadan, iç politikada 
Cumhuriyet Halk Partisi hesabına bir istismar vası
tası haline getirilmek istenmiştir ve getirilmiştir. Mil
lî davamızı dünya kamuoyuna en etkin biçimde an
latmak yerine, kesif bir yurt içi propagandası yapıl
dığını, kitap ve kartpostal ticaretinin yanısıra, oy 
ticaretinin öncelik ve ivedilik kazandığını teessürle 
müşahede ettik. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu, durum, evvelâ, davaya, millî davamıza sonra 
da millî beraberliğimize zarar vermiştir, şevk ve he
yecan kırıcı sonuç doğurmuştur. Oysa, aynı tarih
lerde İngiliz üslerinde rehine olarak tutuklu bulu
nan, 10 bin Türk vatandaşımız kaderlerine terk edil
miş durumdaydı. 

Değerli milletvekilleri, dış politika meseleleri üze
rinde eleştiri yapmadan önce, dış politikanın 1974 
uygulamasının hangi ellerde ve hangi üslup içinde 
yapıldığını bazı örnekleriyle arz etmek mecburiye
tindeyiz. 

Parti davasının, millî davanın önüne alındığı bir 
dönemde, zamanın Başbakanı alâyiş içinde Dışişleri 
Bakanının, Cenevre kahramanı ilân etmiştir. Bir haf
ta sonra, adı geçen kahramanın Cenevre'de hiçbir 
sonuç almadığı hep beraber görülüp anlaşılmıştır. İş, 
gene Silâhlı Kuvvetlerimize kalmıştı. İkinci Kıbrıs 
Harekâtı ve bu harekâtın sonunda sağlanan fiilî ne
ticeler ve zaferler; bunu sağlayan kahramanlar, şe
hitler ve gaziler bir tarafta iken, diğer taraftan Ece-
vit'in sözde kahraman olduğu istismarı, insafsız şe
kilde yürütülmüştür. 
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Kıbrıs sorununun en kritik noktasında, nihayet I 
bir dış seyahat bahane edilerek, Hükümet yeri terk 
edilmiş, mevcut Kıbrıs buhranına bir de Hükümet 
buhranı eklenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu dönemde Devlet hayatın
da emsali görülmemiş garip olaylar biribirini izle
mektedir. Yabancı devlet adamlarının, önceden 
programlanmış ziyaretleri son anda iptal edilmekte
dir. Bunların arasında Libya Başbakanı, İran Dışiş
leri Bakanı, Irak Başbakanı ve Dünya Bankası Baş
kanı da vardır. Nihayet 8 Kasım 1974 günü Anka
ra'da beklenen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 
Bakanı Kissinger'e Ecevit'in istifa ettiğinden bahse
dilerek «Gelme» denilmiş ve ülkeyi ziyareti önlen
miştir. 

Bu hareketler, Devletin devamlılığına ve diplo
masi kurallarına aykırı olduğu kadar, devlet idare 
etme, yönetme ciddiyetiyle de kabili telif değildir. 

Bu konuda, eski Dışişleri Bakanının Bütçe Ko
misyonunda eleştirilmesi sırasında hazin bir itirafa 
şahit olduk. Zabıtlardan aynen okumak istiyorum. 

Eski Dışişleri Bakanı Sayın Turan Güneş, aynen 
şunları söylemektedir : 

«Bu Libyalı ve iranlı misafirlerimizin gezilerinin 
tehir edilmesi, tabiri caizse acemiliğimizden olmuş
tur. Acemilikten ne anladığımı da anlatmak istiyo
rum.» diyor ve «İstifa etmiş bir hükümetin, bu gibi 
ziyaretlerde sorumluluk taşımaması gerektiğini» söy
lüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, acemiliğini açıkça ikrar 
eden bir Dışişleri Bakanının, Türk Devletinin kade
rine hâkim olması da en büyük talihsizlik olmuş
tur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

İran Hariciye Nazırının iki saatlik ısrarlı görüş
me talebinin, eski Dışişleri Bakanı tarafından redde
dilme gerekçesi ise son derece ibrete şayandır. 

Aynı tarihlerde Mecliste Af Kanununun 5 nci 
maddesi görüşülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi 
için bu konu dış temaslardan, millî menfaatlerin ko
runması gayesinden çok daha önemli tutulmuştur. 
Dışişleri Bakanının tek oyundan bile yararlanmak pa
hasına, İran Dışişleri Bakanının memleketimizi ziya
reti ve görüşme talebi reddedilmiştir. Oysaki, İran
la aramızda olumlu düzeye gelmiş tabiî gaz projesi 
mevcuttu. Şimdi öğreniyoruz ki, bu proje tamamiyle 
ötelenmiş ve kaybedilme noktasına ulaşmıştır. Proje
nin malî portesi 850 milyon dolar civarındadır. 

Irak ile imzalanan 27 Ağustos 1973 tarihli Petrol 
Boru Hattı Anlaşması ise, önce bekletilmiş, sonra 

Meclise sevk edilen tasarı Dışişleri Bakanı tarafından 
geri alınmış ve on ay gecikmeye sebebiyet verilmiş
tir. Zaman kaybı, fiyat artışı, maliyetlerde 100 mil
yon dolar, kârda ise 60 milyon dolar Hazinenin za
rar etmesine sebebiyet vermiştir. Bu örnekleri çoğalt
mak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, açıkça ifade edelim ki, 
Cumhuriyet hükümetlerinin büyük emeklerle tesis 
ettiği dostluklar, itibar ve sermayeler, hoyrat bir tu
tum içerisinde erime ve tüketilme noktasına kadar 
vardırılmıştır. 

1974 döneminin, dışişleri bakımından en belir
gin özelliği, «Adamın ağzına bolca reçel doldurun» 
talimatıyle yürütülen bir dış politika olmasıdır. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) Bu tarz bir 
politikanın yükleyeceği faturaları aziz milletimiz yıl
larca ödemeye devam edecektir. 

1 Kasım 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Kara
rına oy veren eski Dışişleri Bakanının, Hükümette 
meseleyi konuşmadığı ve gereken görüş birliğini sağ
lamadan oy kullandığı resmen tespit edilmiş bulun
maktadır. Yanlış yorumlara, son derece müsait olan 
bu karar üzerindeki eleştirilerimizi şimdilik mahfuz 
tutuyoruz. Sadece huzurlarınızda, Birleşmiş Millet
ler kararının altında imzası bulunan, Sayın Turan 
Güneş'in imzası bulunan, oyu bulunan kararın, ikin
ci maddesini okumakla yetineceğim. Birleşmiş Mil
letler kararının ikinci maddesi şu; eski Dışişleri Ba
kanımızın oyu bulunan, kabulü bulunan kararın ikin
ci maddesi şu : 

«Bütün yabancı silâhlı kuvvetlerin ve yabancı 
askeri varlık ve personelin Kıbrıs Cumhuriyetinden 
süratle geri çekilmesini ve Kıbrıs'ın işlerine vaki bü
tün yabancı müdahalelerin durdurulmasını ısrarla 
talep eder.» 

Eski Dışişleri Bakanı bu talebe evet demiştir. 
HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Türkler yabancı 

değil ki. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ondan 

sonra Kıbrıs'ın kaymağını yesin. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Geçen sene ifa
de ettiğimiz gibi, bu tutum ve davranış karşısında, 
Türkiye'nin yalnızlığa doğru itildiğine dair endişele
rimiz, uygulamaları gördükten sonra bir kat daha 
artmış bulunmaktadır. 
* Sayın milletvekilleri, domekratik rejimin Ecevit 
tarafından Yunanistana da götürüldüğü, böylece Yu
nan halkının Cunta yönetiminden kurtarıldığına dair, 
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Devlet radyolarımıza kadar intikal eden övünmeler
den sonra, bugünkü durumun ne olduğuna bir baka
lım. 

Karamanlis idaresinde Yunanistan, bugün Batı 
ile mesafesini tamamiyle kapatmış durumdadır. Si
lâhlanma yarışını hızla artırmaktadır. Yabancı ser
maye celbetmekte, Fransa ve Almanya ile ortak sa
nayi kurmaktadır. Türkiye'ye yük getiren ve götü
ren gemilere, armatörler aracılığıyle adeta ambargo 
uygulamaktadır. Bir taraftan da, dünya kamuoyunu 
yalan ve iftiralarla, kendi lehine oluşturmaya çalış
maktadır. Bizim ise, aynı konularda etkin biçimde 
politikalar uyguladığımız iddia edilemez. 

Sayın milletvekilleri, kanaatimizce Türk - Yunan 
münasebetlerinde Kıbrıs davasının yanısıra, 12 ada
nın silahsızlandırılması, Batı Trakya Türkleri, kıta 
sahanlığı, hava uçuş sahasıyle ilgili meselelerin, bir 
bütün olarak, millî amaçlı politika içinde değerlen
dirilmesini zarurî görmekteyiz. Zamanımızda adale
te dayanan kuvvet ve kuvvete dayanan politika, an
cak başarılı olabilmektedir. Bu itibarla, ülkemizin 
silâhlanma meselesini, hükümetlerin en önemli me
selesi addediyoruz. 1964 yılında, devrin Başbakanı ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı merhum İs
met İnönü Kıbrıs konusunda, aklım var fakat çiz
mem yok, demişti. Daha sonraları 1965 yılında, Mil
let Meclisi gizli oturumunda, bu sözün esas manası 
bütün detaylarıyle anlaşılmış bulunmaktadır 

1965 yılından sonra, iş başına gelen Cumhuriyet 
hükümetleri, silâhlı kuvvetlerin millî hedeflere yöne
lik araç ve gereçlerle donatılması işini, özel şekilde 
ele almış, önem vermiş, ağırlık vermiş ve imkân ha
zırlamıştır. Bu dönem, kendi tersanelerimizde çıkar
ma gemilerinin, muhriplerin yapıldığı, çeşitli araç ve 
gereçlerin temin edildiği bir dönemdir. 1966 sene
si bütçesine ilk defa, millî harp sanayii için, 350 
milyon liralık tahsisat konulduğunu resmî belgelerle 
öğrenmiş bulunmaktadır kamuoyu. 

Yine NATO'da strateji değişikliği sebebiyle, kon-
vansiyonel silâh almak ve silâh yapmak için teknik 
yardımlar yanında, 670 milyon dolarlık bir anlaşma 
yapılmış ve uygulanmıştır. Bunlara ilâveten, silâh
lı kuvvetlerin modernizasyonu için, 16 milyar lira
lık REMO planı, yasalarla yürürlüğe konmuştur. 
Fakat bütün bunları, bugün için yeterli görmek ka
bil değildir. Kendi savunmamıza kendimiz sahip çık
maya, silâhlı kuvvetlerimizi daha güçlü hale getir
meye, etkin bir dış politika uygulamak için ihtiyaç 
vardır, mecburiyet vardır, 
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Sayın milletvekilleri, silâh ambargosu, Amerika' 
nın NATO'da kuvvet hedeflerine göre yüklendiği ve
cibeden kaçması, taahhütleri tek taraflı olarak ihlâl 
etmesi anlamına gelir. Bu yönüyle konu, Türkiye 
kadar, NATO ittifakına dahil ülkeleri de yakından il
gilendirmektedir. Amerikan silâh ambargosu hiçbir 
şekilde bir baskı aracı olarak kullanılamaz. Hakla
rımızı sonuna kadar savunmadaki kesin kararlılığı
mıza da gölge düşüremez. 

Türkiye NATO'ya kendi iradesiyle girmiştir, dev
let güvenliğini korumada sistemin ek bir güvence 
sağladığına inanmıştır. Bu inancını hâlâ muhafaza 
etmektedir. NATO'nun barışı korumada olumlu gö
rev yaptığına kanidir. Ancak, bu durum meşru ve 
haklı davalarımızın savunulmasına hiçbir şekilde en
gel teşkil edemez. Şurasını da kesin olarak belirtelim 
ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri hiçbir yabancı komuta
nın emrinde değildir, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin iradesinin emrindedir. 

Sayın milletvekilleri, 1967 yılı Kıbrıs'ta kurulan 
Geçici Türk Yönetimi İcra Kurulu ilk defa Kıbrıs 
Türk İdaresini teşkilâtlandırmış, yetki ve görev tak
simi yapmıştır. Bir yıl sonra 1968 yılında yönetimin 
geçici olma vasfı kaldırılmıştır ve daimî bir Türk 
İdaresi yönetimi bölgelere hâkim olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz şartlar karşısında muhtar 
idarenin Federal Türk Devletine kavuşturulması fii
lî durumun, hukukî veçheye bürünmesi manasına ge
lir. Yılların olayları ve tecrübeleri iki cemaatin iç 
içe değil, yan yana yaşama zaruretini kesin şekilde 
ispatlamış bulunmaktadır. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Gemileri 
siz yaptınız, çıkarmayı biz yaptık. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Orta Doğu ihtilâfı ciddiyetini muhafaza ve 
barışı tehdit etmektedir. Bölgedeki silâhlanma yarışı 
büyük malî kaynaklar, güçlerin el ve yer değiştirme
sine sebep olmaktadır. Tarihî ve manevî bağlarla 
bağlı bulunduğumuz bu Arap ülkeleriyle olan dost
lukların geliştirilmesine büyük dikkat ve özel bir iti
na göstermek gerekmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımız, 
hükümetlerin farklı tutumu yüzünden tereddütlere 
yol açmıştır. Bu alanda tutarlı ve istikrarlı olmaya 
ve her şeyden önce güven vermeye mecburuz. Sa
nayileşmiş ülkelerde baş gösteren işsizlik Türk işçi
leri üzerindeki menfi etkilerini devam ettirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı ülke ve 
dünya şartlan muvacehesinde çok büyük sorumlu-
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luklar yüklenmiştir. Etkin bir dış politika uygulaması 
dünya kamuoyunun oluşturulmasında güçlü ve yeter
li bulunulması için, Bakanlığın dinamik bir yapıya 
sahip olması da şarttır. Bilhassa devletin dış temsilin
de tek başlr olmaya mecburuz. Temsil görevini yeri
ne getiren üniteler arasında ahenk ve koordinasyonun 
mutlaka sağlanması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım; Bir çok güçlükler olduğunu, 
engeller bulunduğunu biliyoruz. Ancak, devletimizin 
kuvveti ve milletimizin beraberliği bunları yenmeye 
ve aşmaya muktedir. Tarihin seyri içinde dün 
böyle idi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacak
tır. 

Adalet Partisi Grupu adına saygılar sunarım. 
(A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar ve 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, Sayın Öztürk. 

D. P. Grupu adına Sayın Adnan Akarca, buyu
runuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ADNAN AKARCA 
(Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dışişleri Bakanlığı 1975 malî yılı bütçesi üzerin
de D. P. Grupunun görüşlerini açıklamak için hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Milletlerarası ilişkilerin çok süratli değişimler 
gösterdiği bir dönemi yasamaktayız. Günümüzde 
diplomatik gelişmeler. devletlerin iç siyasî faaliyetleri 
ölçüsünde yakından izledikleri konular durumuna 
gelmiştir. Diplomatik faaliyetler devletlerin yalnız 
dış ilişkilerini değil, aynı zamanda iç siyasî, sosyal 
ve ekonomik hayatını da etkilemektedir. Son yıllar
da çok kutuplu bir seyir izleyen milletlerarası iliş
kiler günümüzde yeniden iki Kutuplu bir eksen et
rafında yoğunlaşmıştır. Karşılıklı kuvvet dengesine 
dayanan ikili bloklaşma, geçen yıllarda Kızıl Çin'in 
milletlerarası sahneye çıkması üzerine üçüncü bir 
boyut kazanmış görünümündeydi. Ancak, Hindistan' 
in nükleer kulübe girmesi, Orta Doğuda bazı ülke
lerin de aynı çabaya girişmeleri ve petrolü silâh ola
rak kullanmaları Kızıl Çin'in önemini ikinci plana 
atmıştır. Bugün dünyamız ekonomik güce ve diplo
matik üstünlüğe dayanan yeni bir iki bloklaşmanın 
sancısını çekmektedir. Devletlerarası ilişkilerde, dip-
lomasıside Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyet 
Rusya ön plana çıkmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler 
içinde bulunduğumuz milletlerarası konjonktürün 
Türkiye açısından hassas bir konjonktür özelliği 
taşıdığını ortaya koymaktadır: Ancak, Amerika Bir
leşik Devletleri Parlamentosunun Türkiye'nin bu 

hassas denge içinde ağırlığını yeterince takdir edeme
mekten doğan ambargo kararı, Amerika Birleşik 
Devletlerinin bu hassas konjonktürün getirdiği ger
çeklerle bağdaşmaz bir tutum içinde olduğunu gös
termektedir. 

Türkiye'nin bu dönemde çok kararlı, ciddî, ken
dine güvenir ve kendine güvenilir bir politika izle
mesi zorunludur. Türkiye attığı her adımı dikkatli 
atmak ve bu adımlarla istikrarlı dış politikası üze
rinde mesafe almak durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün başta Kıbrıs olmak 
üzere, bütün Orta Doğu bölgesinde çok önemli po
litik sorunların karşısında, Türkiye son derece uya
nık ve azamî dikkat içinde olmalı ve kendi güvenli
ğini, birliğini ve millî menfaatlerini her türlü parti 
çıkarlarının üstünde tutmalıdır. Aynı zamanda mil
letçe bu tarz davranacağımızdan hiçbir yabancı ül
kenin şüphesi olmamalıdır. Gerçekten bugün her za
manki gibi, hükümetimize Parlamentomuzun ve mil
letimizin dış politikada tam bir desteği mevcuttur. 
Türk milleti dış tehlike karşısında daima birleşmiş 
ve bütünleşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanaatimizce, partilerimiz 
arasındaki çekişmeler, ülkemizdeki demokratik re
jimin kuvvetinden doğmaktadır. Fakat, şüphesiz iç 
politikamız, memleket içindeki tercihlerimizin çok 
ötesindedir. Bugün Türkiye'nin son derece hassas 
bir coğrafya bölgesi üzerinde olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Üstelik bütün komşularımız hızlı bir silâh
lanma yarışına girmiştir. 

Orta Doğu'da ise, Arap - İsrail ihtilâfı devam 
etmekte bu bölge Birleşik Amerika Devletleriyle 
Rusya arasında devamlı bir politikanın sahnesi ol
makta ve buranın stratejik ve ekonomik değeri git
tikçe fazlalaşmaktadır. Enerji bunalımından sonra 
Orta Doğu gerçekten bugün dünyanın en tehlikeli 
bölgesi olmuştur. Diğer taraftan İsrail, ısrarlı ve inat
çı tutumuyle Arap topraklarından çekilmemektedir. 
Oysa, biz Türkiye olarak, Orta Doğu'da sulh ve sü
kûnu arzuluyor, İsrailin Arap topraklarından çe
kilmesini istiyor ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin 
vermiş olduğu kararı benimsiyoruz. Orta Doğu'da 
çıkacak yeni bir çatışmanın Amerika Birleşik Dev
letleriyle Rusya'yı karşı karşıya getirmesi son dere
ce muhtemeldir. Bu itibarla Orta Doğu meselelerin
de Türkiye'nin güvenliği bahis konusudur. 

Sayın milletvekilleri, bizi son derece ilgilendiren 
Kıbrıs davamızda ise, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi, maalesef Yunanistanı tutmuş Türkiye'ye 
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karşı silâh ambargosu koymuştur. Fakat Yunanis-
tanla bir anlaşma masasına oturmak, aramızdaki bü
yük uçurumu kapatmak yalnız bizim elimizde de
ğildir. Bununla beraber hiçbir yabancı ülkenin bas
kısı da, bizi, Kıbrıs konusundaki millî politikamız
dan saptıramayacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri, bize verdiği dış yar
dımı ister kessin ister yeniden versin, bu Türkiye' 
nin Orta - Doğu'da, Baîkanlar'da ve Avrupa'daki 
etkinliğini asla değiştirmeyecektir. Çünkü Türkiye 
daima müessiriyetini gösteren bir devlettir. Nitekim, 
Türkiye'den bugün çok zaman «Büyük Devlet» di
ye bahsolunmaktadır. 

Türkiye, Kıbrıs'ta Türk halkının tekrar ezilen 
bir azınlık durumuna düşürülmesini hiçbir zaman 
kabul etmeyecektir. Artık bütün dünya öğrendi ki, 
Kıbrıs'ta iki toplumun bir arada yaşaması yıllardan 
beri olumlu bir sonuca ulaşamamıştır. Orada yaşa
yan soydaşlarımız tahammül edilmez ekonomik ve 
politik baskılara maruz kalmıştır. Türkiye'de hiç
bir hükümet, Kıbrıs konusunda taviz veremez. Nite
kim, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, silâh am
bargosu ile Türkiye'nin masaya oturacağını sanmış 
ve çok fena yanılmıştır. Bizim kanaatimizce, Ameri
ka'nın silâh ambargosu ile bugün Türkiye'nin NA
TO güvenlik sistemindeki yeri sarsılmamıştır. Gene 
Türkiye'nin yeri batı dünyasının yanındadır. Türki
ye, batı demokrasisine, insan hak ve hürriyetlerine 
bağlıdır. Mensup bulunduğumuz müşterek güvenli
ğin bir üyesi olarak, bu güvenliğin diğer üyesinin 
Kongre kararından ötürü NATO'ya sırt çevirenle
yiz; ama Kıbrıs konusunda Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresinin Yunanistanı bize tercih etmesi 
Türk - Amerikan dostluğunu çok gölgelemiştir. 

Mamafih, biz Demokratik Parti Grupu olarak, 
Kongre kararını ne kadar üzücü bulduk ise, Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanı ile Dışişleri Bakanı
nın bu konudaki beyanlarını sempati ile karşılamış 
bulunuyoruz. Zira, Amerika Birleşik Devletleri Dış
işleri Bakanı Kissinger; Kongre kararını açıkça «Fa
cia» olarak nitelendirmiş, Başkan Ford ise; «Büyük 
bir hata» olduğunu defalarca söylemiştir. 

Sayın milletvekilleri, sırası gelmişken burada şu 
hususları kaydetmek isteriz ki, dış yardımlaşma, alı
cı ülkeler gibi verici ülkeler için de bir bakımdan 
gerekli bir manipülasyon olmuştur. Zira, üretim faz
lalığına sahip Amerika gibi ülkeler, kendi mallarını 
değerlendirebilmek için sempati duydukları dost ül
kelere bu yardımı yapmak gereğini hissetmişlerdir. 

Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri gibi dış yar
dım yapan büyük ülkeler, dünyanın birçok yerlerin
de pazarlar kurmak amaciyle bazı önemli fedakâr
lıklara katlanmışlardır. Nitekim, Amerika Birleşik 
Devletleri, böylece dür>ya ekonomisinde ve politika
sında hiçbir devlete nasip olmayan çok büyük bir 
mevki kazanmış, sanayiin mahreçlerini de genişlet
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bununla beraber dış yardı
mın politika cephesi her zaman ağır basmaktadır. Ni
tekim. Amerika Birleşik Devletleri isabetli bir gö
rüşle, komünizmin yaşadığı sosyal kaosu önlemek 
ve bazı dünya devletlerindeki demokratik rejimi kuv
vetlendirmek için dış yardım yapmakta ve komüniz
min karşısında kuvvetle durmakta idi. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan Amerikan 
yardımının kesilmesi münakaşaları ise çok eski bir 
konudur. Hatta Türklerin büyük sempati duyduğu 
John Kennedy bir konuşmasında; Amerika'nın ko
münizmi önlemek için askerî alanda yıllık 50 mil
yar Dolar harcadığını, buna mukabil bu miktarın 
daha onda birini başka devletlerdeki sosyal kaosu 
önlemek ve bu ülkelerin demokratik rejimlerini kuv
vetlendirmek için yardım olarak tahsisini çok gör
menin mantıksız bir şey olduğunu söylemiştir. Ame
rika Devlet Başkanları ile Kongre bu yüzden her za
man çatışmıştır. 

Kennedy'den sonra Jhonson da aynı durumla 
karşılaşmış ve o zaman Kongreye 3,4 milyar Dolar
lık indirimli bir program sunmak zorunda kalmış
tır. Hatta bu yardımı, o tarihte «bikini mayosuna» 
benzetmişler ve «Mümkün olduğu kadar az, fakat 
örtmesi gereken canlı kısımları örtüyor.» demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Amerikan yardımının kesil
mesi sonucu, Demokratik Parti Grupu şu noktayı 
da belirtmek ihtiyacındadır. Bugün Türkiye, kendi 
kendine yardım prensibini yüksek seviyede uygula
maktadır. 1960 yılından beri halkımızın Devletimize 
verdiği vergi nispeti son derece artmıştır. Hiçbir mil
let kalkınma için bu kadar büyük fedakârlığa kat
lanmamıştır. 

Harp sanayiimiz ve Millî Savunmamız için, da
ha da fazlasını seve seve yapacağından hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Bununla beraber Türkiye gi
bi yarım milyonluk bir ordu besleyen bir Devlet, 
durumları müsait diğer bazı büyük ülkelerden de 
kendisine yardım sağlayabilir. Mamafih, dış yardım, 
milletlerarasında artık karşılıklı bir anlaşma meselesi 
olmuştur. Bizce dış yardıma çok fazla bel bağlanma-
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malıdır. Kendi kendimize yetebilecek ve başkaları
nın desteği ile yaşamayacak hale gelebilmek için, şim

diden her türlü hazırlığımızı yapmak zorundayız. 
Demokratik Parti Grupu olarak Hükümetimizin 

bu konudaki bütün çalışmalarını destekliyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Kıbrıs Barış Harekâtında 

yalnız Amerika'dan değil, dost bildiğimiz İngiltere 
ve Fransa'dan da ne yazık ki, umduğumuz anlayışı 
göremedik. Oysa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıb
rıs görevi; orada Rumlar tarafından çiğnenen ulus
lararası anlaşmaların geçerliliğini yeniden sağiamak, 
Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın mal ve can güven
liğini korumaktı, tşte Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıbrıs 
operasyonuna onun için girmiştir. Fakat Kıbrıs ha
rekâtında İran, Pakistan, Irak ve Libya bizi destekle
miş ve böylece Türkiye, yakın dostlarını öğrenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Irmak Hükümetine, Sayın 
Libya Başbakanının her ne sebeptense daha önce 
geri kalan Türkiye ziyaretini tahakkuk ettirdiği ve 
karşılıklı ilişkilerimizi daha da çok geliştirdiği ve 
Kıbrıs İngiliz üssündeki 10 bin soydaşımızın kurtardı
ğı için teşekkürlerimizi bildiriyor ve bu konuda ken
dilerini kutluyoruz. 

Fakat Hükümet, Ege Denizinde, petrol arama 
işinde daha aktif bir politika güdemediği için, bun
da pek başarılı sayamıyoruz. Bilindiği gibi, 1958 
Cenevre antlaşması; kıta sahanlığı konusunda istisnaî 
hallerde, taraf devletlerin özel antlaşmalarla çözüm 
yollan bulmalarını öngörmüş ve bugüne kadar ada
larla, ana kara parçası arasındaki kıta sahanlıkları 
için çeşitli devletler, uzlaştırıcı çözüm yolları bul
muşlardır. Geçmişteki bu antlaşmalarda mantığın 
tabiî bir icabı olarak adaların karşısında ana kara 
parçaları daha imtiyazlı hale getirilmiştir. Önümüz
deki devrede -bu reliteyi, diplomasinin inceliklerini 
kullanarak ciddiyetle ve taviz vermeden takip etmek 
suretiyle Yunanistana kabul ettirmek gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızın sonuna gel
mişken bir hususta daha Dışişleri Bakanlığımızın dik
katini çekmek istiyorum. Yurt dışında çalışan 1 mil
yon vatandaşımızın yüzlerce problemi konusunda ne 
geçmiş hükümetler, ne de Hariciye Teşkilâtımız şi
fa olacak bir uygulama gösterememiştir. 

Türkiye'nin dış ödemeler dengesini ve ekonomi
sini güçlü hale getiren bu .vatandaşlarımız, Devletin 
şefkatli elinin mevcudiyetine en fazla ihtiyaç duy
dukları gurbet ellerde, Devlet temsilcilikleri kapısın
da hor muamele görmenin ıstırabı içindedirler. Pa
saport, askerlik tecili, çocuklarının öğretim problem

leri, millî kültür ve dinî hizmetler ve gümrük kapı
larındaki perişanlıklar dikkat ve itina bekleyen konu
lar olarak durmaktadır. Hariciye Teşkilâtımızın bu 
konudaki tutumunu, diğer bakanlıklarla işbirliği ya
parak yeniden gözden geçirmesini temenni ediyoruz. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diler D. P. 
grupu adına Yüce Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının 
güzide mensuplarını saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarca. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Halûk Ülman'nmdır, buyurunuz Sayın Ülman. 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinden 
yararlanarak,, sizlere Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun dış politika konularındaki görüşlerini sunmak 
istiyorum. Sözlerime başlarken hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türkiye'nin Ulus
lararası durumu geçen yılın bugünlerine oranla önem
li gelişmeler göstermektedir. En önemlisi de reçel 
hikâyesi değildir. Bu gelişmelerin en önemlisi Kıbrıs 
konusunda görülüyor. Geçen yıl bu zamanlar Kıb
rıs konusunda görülüyor. Geçen yıl bu zamanlar 
Kıbrıs bütünü ile Yunan ve Rum egemenliği altın
daydı. Ada Türkleri 1964 yılından bu yana sığındık
ları dar bölgelerde duvarlar arkasında yaşamalarını 
güçlükle sürdürmeye uğraşıyorlardı. 

Oysa bugün, Adanın kuzeyindeki bir Türk Böl
gesi vardır ve Ada Türkleri, Birleşmiş Milletler ka
rarları ne olursa olsun, yeni alınacak kararlar ne der
se desin, bu bölgede kendi yönetimlerini kurmaya 
başlamışlardır. Kendi ekonomilerini geliştirmeye baş
lamışlardır. Bu mutlu gelişme, Türkiye'de ve Dün-
ya'da çok kişinin «geminiz yoktur» diye değil, «Ame
rika ve Rusya razı olmaz, ondan yapamazsınız» di
yerek, imkânsız gördükleri Türk müdahalesi sayesin
de olmuştur. 

Türkiye o kadar olanaksız görülen bu müdaha
leyi nasıl gerçekleştirmiştir. Bütün Kıbrıs bunalımı 
boyunca izlediği büyük devletlerin Doğu Akdeniz-
deki tutumlarını ve çıkarlarını gözönüne alan, onla
ra kuşku vermemeye özen gösteren politika sayesin
de gerçekleştirmiştir. Dünya koşullarını, dünya ba
rışını, bölge koşullarını, bölge barışını gözönünde tut
maya önem verdiği, bölge dengesini bozmamaya bü
yük bir dikkat gösterdiği için, gerçekleştirmiştir. 
Hepsinden önemlisi nerede duracağını çok iyi bildiği 
için gerçekleştirmiştir. Her adımda amacının ne ol-
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duğunu bütün dünyaya açık, açık ve başarı ile an
latabildiği için gerçekleştirmiştir. 

Eğer Kıbrıs' politikamızı bundan sonra da başa
rı ile sürdürmek istiyorsak, aynı şeylere bundan son
ra da dikkat etmemiz gerekir. 

Oysa üzüntü ile görüyoruz ki, Kıbrıs'ta Federe 
Türk Devletinin kurulması yolunda atılan haklı adım, 
Dünya kamuoyuna ve devletlere gereği gibi anlatıl
mamıştır, iki büyük devlet bundan kuşkuya düşmüş
lerdir, hem de hiçbir gereği olmadığı halde. Uma
rız ki, Hükümet bundan böyle dış politikada attığı 
adımlarda dünyanın karşısına daha hazırlıklı çıkar. 

Sayın milletvekilleri, bazı çevrelerin Kıbrıs'ta 
diplomatik çözümün gecikmesinden gereksiz bir en
dişe duydukları görülüyor. Bu endişe bugün de bu 
kürsüde birçok defa dile getirildi. Bu endişe, Hükü
meti her.ne pahasına olursa olsun, bir an önce bir 
diplomatik anlaşma aramaya itmemelidir. Bu konu
da aceleci davranmamalıyız. vŞimdiye kadar geçirdi
ğimiz deneyler, Yunanlıların ancak fiili durumlardan 
anladığını göstermektedir. 

Onun için, kesin çözüm amacı ile görüşme ma
sası başına oturmadan önce, Türk kesiminin yöneti
mini ve ekonomisini tam anlamında kurup, işleti
yor olmamız gerekiyor. Adanın kuzeyinde Türk Fe
dere Devletinin ilânını bu bakımdan olumlu bir adım 
olarak karşılıyor ve bu Devletin bir an önce bütün 
kurumlarına kavuşarak işler duruma gelmesini dili
yoruz. 

Ayrıca, kesin çözüm için görüşmeye başlamadan 
önce, güneyde kalan Türklerin, kuzeye aktarılması 
konusunda da ısrarlı olmalıyız. 

Sözlerimin burasında Kıbrısla ilgili bir hususa 
daha değinmek istiyorum. Türkiye'deki bazı siyasal 
çevreler, zaman zaman, Kıbrıs sorununu, Adadaki 
120 bin Türk'ün güvenliğini ve varlığını koruma so
runu olarak görmek eğilimi içine girmektedirler. 
Bazıları bu güvenliğin diplomatik yollarla da sağla-' 
nabileceğini, bu bakımdan bir askerî müdahalenin 
gerekli olup olmadığını tartışmak eğilimi içine gir
mektedirler. Bazıları da «çıkarma yapıldı da ne ol
du? Yine Güneyde kalan Türkler yokmu?» sözle
riyle müdahaleyi küçümsemek yoluna gitmektedirler. 
Şurasını açıkça belirtelim ki, Kıbrıs sorunu yalnız
ca ada Türklerinin varlığı ve güvenliği sorunu de
ğildir. Kıbrıs sorunu Türkiye'nin varlığı ve güvenli
ği sorunudur. Adada Nikos Sampson bir darbe ile 
işbaşına getirildiği zaman Türkiye'nin karşı karşıya 
bulunduğu soru şu idi. : Türkiye Kıbrıs'ın açıktan 

I Yunanistanın yönetimi altına girmesine izin verip 
Yunanistanı Doğu Akdeniz devleti yapacak mı yap-

j mayacak mı? Yunanistanı Doğu Akdeniz dengesi 
üzerinde Türkiye aleyhine söz sahibi yapacak mı 

I yapmayacak mı? 
Ecevit Hükümeti bu sorulara, «Hayır, yapma

yacak»- karşılığını vermiştir. Dediğini de gerçekleş-
I tirmiştir. Kıbrisa yapılan Türk askerî müdahalesi-
I nin önemi buradadır. 
I Değerli milletvekilleri, Kıbrıs'ın, Türkiye ile Yu-
I nan İstan arasındaki anlaşmazlıklardan yalnızca biri 
I olduğunu bu kürsüden çeşitli defalar söyledik. 
I Bir başka anlaşmazlık Ege Denizidir. «Ege De-
l nizi» konusunda Hükümetin izlediği politikadan ba

zı kaygılar duyduğumuzu söylemek istiyorum. 

I Sayın milletvekilleri, dış politika yalnız ana doğ-
I rultuyu, temel ilkeleri saptamakla yürütülemez. Dış 

politika ana doğrultu kadar, temel ilkeler kadar za
manlama ve yaklaşım da önemlidir. İstediğiniz ka-

I dar doğru bir yol çiziniz; o yolda atılması gereken 
I adımları zamanında ve gereği gibi atmazsanız amaca 
I ulaşamazsınız. Zamanlamanın ve yaklaşımın ne ka-
I dar önemli olduğu «Ege» Konusunda açıkça ortaya 

çıkmış bulunuyor. Ege'de arama yapmak gereği üze
rinde partiler ve Hükümet, hepimiz birleşiyoru^. 

I Bunun için Ecevit Hükümeti zamanında yapılan bir 
anlaşma ile bir Norveç şirketinden gemi de kiralan
dı; ama gelen gemi aylarca limanlarda bekletildi. 

I Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, zaman za
man üstükapalı, zaman zaman açıkça bir an önce 

I ve kararlı davranmanın önemine dikkat çektik; ama 
bütün uyarılarımıza rağmen geç kalındı. Geç ka-

I lındığı için de gemi geldiği gibi geri döndü. 
Eğer gemi gelir gelmez Ege'ye çıksaydı; buna 

I Norveç razıydı, şirket razıydı, kaptan bile razıydı. 
Ama Hükümet bir türlü karar veremedi, iş işten 

I geçmiş oldu. 

I Bizim kendi haklılığımızda tereddüte düştüğümü
zü gören Yunanistan da hemen Uluslararası Adalet 
Divanına gitmeyi önerdi, iki ülke arasındaki ilişki
lerde bir yumuşatmayı başlatmak için bu öneri iyi 
bir hareket noktası sayılabilir. Üstelik, Ege Deni
zindeki haklarımızın geçerliliğinden hiç kuşkumuz 

I da yoktur. Bu bakımdan Hükümetin, Yunan önerisi
ne olumlu cevap vermesini yerinde buluyoruz. 

Ancak, Divana gitmeden önce iki ülkenin başba-
I şa görüşmelerle bu anlaşmazlığa çözüm bulmaları 
1 yolu da denenmelidir. 
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Biz, Türk cevabında sözü edilen iki Dışişleri Ba
kanı buluşmasının, yalnızca Adalet Divanına verile
cek tahkimnameyi hazırlamaya yönelik bir buluşma 
olmamasını diliyoruz. Bu buluşmada her şeyden ön
ce anlaşmazlığı, uluslararası yargı organının önüne 
gitmeden çözme yolları aranmalıdır. 

Öte yandan, Hükümet, anlaşmazlığı nasıl olsa 
Adalet Divanına götüreceğiz diye Ege Denizi üzerin
deki haklarımızı kullanmayı geriye ertelememelidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de kısaca Türkiye' 
ye yapılan Amerikan yardımının kesilmesine değin
mek istiyorum. 

Bu konudaki sözlerime, önce iki noktayı açıklığa 
kavuşturarak başlayayım : Birincisi şudur : Türkiye 
ile Amerika arasındaki anlaşma, tek yanlı yardımı 
öngören bir anlaşma değil; karşılıklı yardımlaşmayı 
öngören bir anlaşmadır. Amerika Türkiye'ye silâh 
yardımı yapmaktadır; ama Türkiye de buna karşılık 
Ona topraklarında çeşitli kolaylıklar tanımaktadır. 
Bu kolaylıklar Türkiye'nin güvenlik riskini büyük 
ölçüde artırmaktadır. Eğer bir taraf tek yanlı olarak 
anlaşmaya uymazsa, öteki tarafın neden anlaşmaya 
uymak gereğini duyacağını ve üzerine fazladan gü
venlik üsleri yüklenmeye neden katlanacağını anla
makta güçlük çekiyoruz. 

İkincisi, Amerikan Kongresi aldığı son kararla, 
yalnız Birleşik Devletlerin bundan sonra Türkiye'ye 
askerî yardım yapmasını önlememiştir.* Bu yardım 
zaten son yıllarda çok azalmıştı ve Türkiye, savaş 
araç ve gereçlerinin büyük bir kısmını Amerika'dan 
kendi parası ile, satın alıyordu. Oysa şimdi bu kararla 
Türkiye'nin Birleşik Amerika'dan kredi garantisi 
ile, savaş ve gereçleri satın alması da ön
lenmektedir. Başka bir deyişle, Amerikan Kong
resi, Türkiye'ye silâh ambargosu koymuştur, 
bunu dostça bir davranış olarak nitelendirmek müm
kün değildir. Amerikan Kongresinin aldığı bu kara
ra yalnızca orada burada sözde karşı çıkmakta, çe
şitli uluslararası forumlarda yapılan yanlış anlatıp, 
(aman bundan vazgeçin) diye yalvarmakla yetinenle
yiz. Kongreye batının ortak savunma sisteminin en 
önemli üyesi olan Türkiye'ye karşı aldığı kararın, 
bir fiyatı olduğunu mutlaka göstermeliyiz, göze göz 

'dişe diş. 

Bunu, Amerika ile ilişkilerimizi bozmak için söy
lemiyoruz. Tam tersine, bu ilişkileri daha gerçekçi 
bir zemine oturtmak için söylüyoruz. Eğer bugün 
bu yönde etkin ve somut tedbirler alınmazsa, Birle

şik Amerika Türkiye'nin bundan sonra da kendisine 
yapılan her baskı karşısında sözlü protestolarla yeti
neceğiz kanısına kapılacak ve baskılarını daha da ile
ri götürecektir. O zaman Türkiye'de çok daha sert 
tepkinin doğmasını kimse engelleyemez, iki ülke ara
sındaki ilişkileri kimse kurtaramaz. 

Sayın milletvekilleri, Amerikan Kongresinin al
dığı bu karar üzerine Türkiye şimdi dış politikasın
da çok önemli bir dönüm noktasında bulunmakta
dır. Ya kongre bu kararını değiştirecek ve Türkiye 
silâhlarını Birleşik Amerika'dan almaya devam ede
cek ya da, silâhsız kalamayacağımıza göre Türkiye, 
savaş araç ve gereçlerini sağlayacak yeni ülkeler 
arayacaktır. Bu ise, Türkiye'nin dış politikasına ye
ni bir yön vermesi demektir. Çünkü, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ecevit'in de söy
lediği gibi, «Bir ülkenin, değil savaş araç ve gereç
lerini, bu araç ve gereçlerin yedek parçalarını temin 
ettiği kaynağı değiştirmek zorunda kalması, o ül
kenin izlediği dış politikayı değiştirmek zorunda kal
ması demektir» Herkes bu uyarıyı çok ciddiye al
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, gerek Kıbrıs ve Ege so
runları, gerekse Amerika'nın Türkiye'ye silâh am
bargosu koyması, bütün dikkatimizi bunlar üzerine 
çekerek, bizi son uluslararası gelişmeleri izlemekten 
alakoymamalıdır. 

Rusya'nın, Amerika ile olan ticaret anlaşmasını 
uygulamayacağını açıklamasından sonra, Kissinger'in 
yaptığı son ziyarete rağmen iki büyük ülke arasın
daki ilişkiler yeni bir gerginlik dönemine girmiş gi
bi görünüyor. Oradoğu ise, gene Kissinger'in çaba
larına rağmen her an patlamaya hazır bir barut fı
çısı durumunu korumaktadır. Araplar, yeni savaş 
tehditleri ile üzülmektedirler. Güneydoğu Asya'daki 
soğuk barış, yerini yeniden sıcak savaşa bırakmış 
durumdadır. Bu güç koşullarda bile Türkiye yumu
şama yani, detant politikasından yana olmalıdır. 
Bizde uzun süre, büyük devletlerin arası ne kadar 
gergin olursa Türkiye'nin öneminin o kadar fazla ola
cağı, batının Türkiye'nin savunmasına o kadar bü
yük katkıda bulunacağı sanılırdı. Oysa son günle
rin olayları bu sanının doğu olmadığını bütün açık
lığı ile ortaya koymuş bulunmaktadırlar. Artık, batı 
savunma düzeni içinde kanat devlet durumunda ol
mamıza rağmen güvenlik sorunumuzu, büyük dev
letler arasındaki gerginliğe bel bağlayarak çözemeye
ceğimizi anlamamız gerekir. Güvenlik sorunumuzu 
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biz ancak, ulusal bir savunma politikası geliştirmek
le çözebiliriz, yoksa gerginlikten yarar umarak de
ğil. 

Değerli milletvekilleri, başlıca dış politika sorun
larımız üzerindeki görüşmelerimizi zamanın elverdi
ği ölçüde böylece açıklamış bulunuyorum. Hepinizi 
Grupum adına saygı ile selamlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülman. 
Sayın Dışişleri Bakanı söz istemiş bulunmakta

dırlar. Sayın Melih Esenbel, buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dış politika konularında izlediğimiz yolu Büyük 
Millet Meclisinde takdim ettiğimiz Hükümet Progra
mında açıklıkla tespit etmiş bulunuyoruz. 

Bugün, bütün dünya ülkeleri arasında kader bir
liğinden bahsetmek mümkündür. Biz ekonomik ve 
sosyal rejimleri ne olursa olsun, bütün dünya mil
letlerinin mutluluk ve refahını diliyoruz ve bu dile
ğimizde milletlerarasında hiçbir ayırım yapmıyoruz. 

Refah ve mutluluklarını sağlamak için kendilerine 
uygun gelen yolu seçmek hakkına sahip olduklarına 
inanıyor ve bu yöndeki çabalarını anlayışla karşılı
yoruz. Bu görüş, esasen dış politikamızın temel ilke
lerinden kuvvet almaktadır. Yaşadığımız dünyanın 
yeni koşullan kanımızca bu yaklaşımı dış siyaseti
mizin bir ana prensibi haline getirmiş bulunuyor. 

Bu nedenledir ki, konuşmamızın başlangıcında bu 
konuya temas etmek istedim. Zira bu tutumumuz, 
görüleceği gibi birçok meselelerdeki hareket tarzı
mıza ışık tutar niteliktedir. 

Tabiî şunu da ilâve etmek iktiza eder ki, bu gö
rüş çerçevesi içinde diğer milletlerin de bizim hak
larımızı ve bu hakları korumak için sarf ettiğimiz 
çabaları aynı anlayışla kabul etmeleri ve bunlara 
müdahalede bulunmak yoluna sapmaları gerekmek
tedir. 

Bu prensibe göre hareket eden bütün milletlere 
karşı Türkiye dost ve saygılıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu genel görüşün çerçevesi 
içinde milletler toplumuna yeni iltihak eden genç 
ülkelere karşı Türkiye Cumhuriyeti, özel bir ilgi ve 
yakınlık hissetmektedir. Yeni bağımsızlığa kavuşan 
ülkelerin milletlerarası ortamda bir an evvel tabiî 
yerlerini almaları, milletlerarası ilişkilerde kendileri
ne düşen önemli görevleri yapabilmeleri, ve kalkın
ma yolunda ilerlemeleri Atatürk Türkiye'sinin büyük 
önem verdiği bir davadır. 

Genel olarak tutumumuzun bu düşüncelerden 
ilham aldığı gözönünde bulunursa, yakın komşuları
mız olan Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin ahenkli bir 
şekilde gelişmesine verdiğimiz önem de daha iyi an
laşılır. Dayanışmanın, işbirliğinin gittikçe zorunlu 
olduğu bir dünyada aynı bölgede yaşadığımız ve ta
rih boyunca vücut bulan ve kuvvetlenen her türlü 
ilişkilerle bağlı bulunduğumuz Arap ülkeleri ile mü
badele ve temaslarımızın gelişmesi, ülkelerimizin, 
menfaatları iktizasından olduğu gibi, dünya sulhune 
ve istikrarına da önemli bir katkı teşkil etmektedir. 

Arap milletlerinin kendi geleceklerini tayin hakkın
daki çabalarını çok iyi anlıyoruz. Arap memleket
lerinin hepsi, rejimleri ne olursa olsun, her şeyden ev
vel milliyetçidir. Bu milliyetçiliklerinden herhangi bir 
taviz vermeyeceklerini biliyoruz. Onun için Arap ül
kelerinin geleceklerine güvenle bakıyoruz. 

Buradna Arap ülkelerinin millî dava olarak gör
dükleri Orta - Doğu ihtilâfındaki görüşlerimizi tek
rar etmeye lüzum görmüyorum. Gayet açık olan bu 
tutumumuzu biliyorsunuz. Bölgenin önemli bir ülke
si olan Türkiye, işgal edilen toprakların iadesini, Fi
listinlilerin meşru millî haklarının tanınmasını iste
mekte ve bu husustaki tutumunu her fırsatta teyit et
mekte, Orta Doğu ihtilâfını çözüme ulaştıracak geliş
melere yardım etmektedir. 

• Çeşitli vesilelerle işaret ettiğimiz gibi, Türkiye' 
nin bu tutumu sadece Arap ülkeleri ile mevcut duy
gusal bağları ile izah edilemez. Türkiye, burada, dış 
siyasetinin bağlı bulunduğu ilkelere ve milletlerarası 
hukukun icaplarına uygun olarak hareket etmektedir. 

Bu vesile ile Libya Başbakanı Callud'un Ocak 
ayı başlarında Türkiye'ye yaptığı ziyaretten bahset
mek isterim. Dost ve kardeş Libya'nın Başbakanı ile 
eşliğinde Türkiye'ye gelen Ulaştırma ve Sanayi ve Ta
biî Kaynaklar bakanları ve Libya'lı uzmanlarla her 
düzeyde yapılan görüşmeler, en samimî bir hava içe
risinde cereyan etmiş, gayet etraflı ve şümullü olmuş
tur; 

Bildiğiniz gibi, komşumuz Irak ile de çok yakın ve 
samimî işbirliği zihniyetine dayanan ilişkilerimiz hız
la gelişmektedir. Irak - Türkiye petrol boru hattı pro
jesinin gerçekleşmesi bu işbirliği zihniyetinin yeni bir 
örneğini teşkil eder. 

Diğer Arap ülkeleri ile de ilişkilerimizin, her alan
da gelişmesine önem veriyor ve bu hususta devamlı 
gayret sarf ediyoruz. 

Bölgenin iki büyük ülkesi ile, kardeş İran ve Pa
kistan ile, ilişkilerimizin özel bir anlamı ve gelenek -
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sel bir geçmişi bulunmaktadır. CENTO ve RCD için
deki olanaklarla bu konuda kuvvet kazanan işbirli
ğimiz ülkelerimizin yararına olmakta, karşılıklı bağ
ların daha da kuvvetlenmesine müsait bir zemin teş
kil etmektedir. Her geçen gün milletlerin birbirlerine 
daha çok yaklaşmalarını zarurî kılan dünya koşullan 
içerisinde, ülkelerimizin aralarında mevcut sıkı daya
nışmanın işbirliği örnekleriyle daha da değer ve kud
ret kazanacağını ümit ediyoruz. 

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağ
larının, Orta Doğu istikrarına da önemli bir katkıda 
bulunduğuna ve bulunmakta devam edeceğine de ina
nıyoruz. Dost ve müttefik İran ile aynı zamanda kom
şu bulunmaklığımız, ilişkilerimizin her alanda daha 
da geliştirilmesine olanak hazırlamaktadır. Ciddiyetle 
müşterek konular üzerine eğiliyoruz. 

Bilindiği gibi, Türkiye Batıya dönük siyasetinin 
ve Batı toplumu içerisinde yer alma kararının uzun 
bir geçmişi vardır. Bu siyasetin sonucu olarak, Türki
ye Batı toplumunun çeşitli kuruluşlarında yerini al
mış bulunuyor. Batı ile ilişkilerimizin kuşkusuz çok 
yönleri vardır. Batı ülkeleriyle aramızda ortak çıkarla
rın yarattığı çok çeşitli ve yoğun bağlar mevcuttur. 
Bizim Batı ülkeleriyle ilişkilerimiz konusunda da, bi
raz evvel işaret ettiğim genel görüşten ilham aldığı
mızı, bu çeşitli bağları dünyadaki istikrar ve dengeye 
önemli bir katkı olarak düşündüğümüzü de belirtmek 
isterim. 

Karşılıklı anlayış, saygı ve dengeli işbirliği zih
niyeti içerisinde geliştirdiğimiz bu ilişkilerin, aynı özel
liklerle devamında ve gelişmesinde gereken dikkat ve 
titizliği göstereceğimiz tabiîdir. Örneğin, müşterek Pa
zarla ilişkilerimizi de dengeli bir sistem içinde oluş
turmak suretiyle nihaî hedefe bir an evvel varmak 
önem verdiğimiz bir konudur. 

Türkiye, tüm ilişkilerinde olduğu gibi, Batı ile iliş
kilerinde de her zaman açık, samimî ve dürüst bir 
siyaset izlemiştir. Kuşkusuz, Türkiye izlediği siyasetin 
bütün özelliklerinin iyice anlaşılmasına ve değerlendir
mesine önem vermektedir. 

Batı ile siyasî güvenlik, iktisadî, ticarî ve kültürel 
alanlarda yakın bir işbirliğinde bulunmaklığımız, Do
ğu bloku ülkeleriyle karşılıklı saygı ve anlayış esas
larına dayanan ilişkiler kurmaklığımıza ve, bunları 
muntazaman geliştirmeye, geliştirmeye gayret etmemi
ze engel teşkil etmez. Bu görüşümüz, Büyük Ata
türk'ün esaslarını vazettiği dış politika hedeflerine uy
gundur. 

I Kuzey komşumuz Sovyetlerin Birliği ile ilişkileri
mizin gerçekçi ilkelere dayandırılmış bulunan iyi kom
şuluk ilişkileri ilkeleri çerçevesinde kaydettiği geliş
melerden memnunluk duymaktayız. Biz bu ilişkilerin, 
kurulan bu sağlam temeller üzerinde gelişmeye devam 

I etmesini, iki ülke arasında karşılıklı anlayışın ve kar
şılıklı saygının kuvvetlenmesini temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Ege Denizi anlaşmazlığmda-
ki son gelişmeler yüksek malumunuzdur. Yunanistan 
27 Ocak tarihinde bize verdiği notada, Ege kıta sa
hanlığı konusunda uygulanan hükümle birlikte, me
selenin özünün müştereken Milletlerarası Adalet Di
vanına götürülmesini teklif etmiştir. 6 Şubat tarihin
de Yunanistana verdiğimiz cevabî notada, Ege'de ara
mızda mevcut bütün sorunların müzakere ile, barışçı 
yoldan çözümü için Türkiye tarafından öteden beri 
çağın yapılmış olduğunu hatırlattık ve anlaşmazlık
ların müzakere ile çözümünün esas tutulması gerekti
ği şeklindeki tutumumuzu teyit ettik. Yunanistan'ın 
kıta sahanlığı sorununu Lahey Adalet Divanına gö-' 
türülmesi hususundaki önerisini kabul edebileceğimizi 
de bildirdik ve sorunun önemi dolayısıyle bakanlar 
seviyesinde toplantı yapılmasını önerdik. Yunanistan, 
bu notamıza verdiği 10 Şubat tarihli cevabında, ba
kanlar seviyesinde toplantı yapılması hakkındaki öne
rimizi kabul ettiğini bildirdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi müsaade 
buyurursanız şu sırada karşılaştığımız bazı önemli so
runlar hakkındaki düşüncelerimizi açıklayayım. 

İlk önce, 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren uygula-
"nan, bütün şekilleriyle Amerikan silâh satışlarının dur
durulması kararına değineceğim. Hükümetimiz bu hu
sustaki görüşünü ve kararını açıklamakta gecikmemiş
tir. Amerikan Kongresinin geçici yardım kararlanna 
eklediği hükmün uygulama safhasına girmesi dolayı
sıyle, Hükümetimizin tutumu en büyük açıklıkla Par
lamentoya, kamu oyumuza, Amerikan Hükümetine 
ve dünya kamuoyuna izah edilmiştir. 

Siyasî partiler sayın liderleri de bu konudaki gö
rüşlerini açıklamış bulunuyorlar. Çok hatalı gördüğü
müz Amerikan Kongresinin bu uygulaması karşısın
da Türk Milleti beklenileceği gibi tam bir görüş için
de kendini bulmuştur. Bu tutumumuzun dayandığı ba
zı temel görüşleri bugün yüksek huzurunuzda tekrar 
belirtmekte ve durumun kısa bir tahlilini arz etmekte 
fayda görmekteyiz. 

Amerikan Kongresi silâh yardımı ve silâh satışı 
konusunu, Kıbrıs siyasî çözümünde ilerleme kaydedil
mesi koşuluna bağlamakla, aralannda hiçbir ilişki bu-

— 459 — 



M. Meclisi B : 44 21 . 2 . 1975 O : 2 

lunmayan iki konuyu kanımızca çok hatalı olarak ir-
tibatlandırmıştır. İttifak çerçevesi içinde yapılan as
kerî yardımlaşma kuşkusuz kendine özgü bir mantık 
içinde uygulanmaktadır. Askerî yardımlaşma mantığı
na tamamiyle yabancı bir unsur katmaya teşebbüs et
mek, bunun uygulanmasını ve işleyişini zedeleyecek 
ve bozacaktır. Yardımlaşma konusu karşılıklı taah
hütlere dayanan bir uygulamadır. Bir tarafın taahhüt
lerini yerine getirmemesi, karşı tarafın tutumunda kuş
kusuz birtakım zarurî ayarlamalar gerektirecektir. Ta
rafımızdan ve bütün partilerimizi temsil eden Türk si
yaset adamları tarafından da belirtildiği gibi, bu karar 
ortak savunmaya katkımızı tekrar ölçmek zorunluluğu 
iîe bizi karşı karşıya bırakmaktadır. Amerikan Kong
resi üyelerinin Türkiye'nin ittifak çerçevesi içinde al
dığından çok daha fazla veren bir ülke olduğu, or
tak savunmaya katkısının kendisine yardımlaşma çer
çevesi içinde sağlanan yardımın sınırlarını çok aştığı 
gerçeğinden de habersiz oldukları anlaşılıyor. 

Görüldüğü gibi bu sorun Türk - Amerikan ilişki
lerini de aşan, ittifakı ilgilendiren bir sorundur. Şu 
sırada söyleyeceğim şudur ki, biz yardımın durdurul 
ması hususunda şimdi uygulanan kararı ittifak için
deki yardımlaşma kurallarına göre değerlendirip, 
bundan zaruri sonuçları çıkarmak ve gereken tedbir
leri almak mevkiindeyiz. 

İlgili NATO organları gibi, NATO Genel Sekre
teri de sorun üzerine ciddiyetle eğilmiş bulunuyorlar. 
Amerikan Kongresinin yanlış tutumunun yaratacağı 
sonuçlar bununla bitmemiştir. Güya Kıbrıs'ta siyasî 
çözüme doğru ilerleme kaydedilmesini sağlamak mak
sadı ile alınan bu karar, fiiliyatta Kıbrıs müzakerele
rini çıkmaza götürmüştür. Kıbrıs'taki müzakereler si
yasî çözüm yollarının araştırılması yönünde ilerleye-
cekse, bunun karşılıklı olarak ileri sürülecek teklifler
le mümkün olabileceğine kuşku yoktur. Ancak, Ameri
kan Kongresinin malûm tutumu dolayısıyle, Rum ta
rafı Kıbrıs'lı Türk'lerin önerilerine en küçük muka
belede bulunmayı yaratılan bu şartlarda kendi açıla
rından uygun görmemiştir. Onların maksadı, müzake
relerin ilerlemesine mani olarak, "Türkiye'ye yapılan 
Amerikan yardımının durdurulmasını sağlamaktı. Ar
tık doğrudan doğruya müzakerelerle ilgilenmedikleri 
anlaşılıyordu. Amerikan Kongresi tutumunu değiştir
mediği müddetçe Kıbrıs müzakereleri üzerinde böy
lece bir nevi ipotek konmuş olacaktır. Amerikan 
Kongresi veya Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin 
böyle bir baskıya boyun eğeceğini zannediyorlarsa 

cidden çok vahim bir teşhis hatası içinde bulunuyor
lar. 

Görülüyor ki, Amerikan Kongresinin tutumu bir 
hatalar zinciri. Kıbrıs sorununun çözümlenmesini ön
leyen bir fasit daire çemberi yaratmıştı. Bu tutumun 
devamı ittifak içinde olumsuz sonuçlar yaratmış ve 
Rum tarafından akılcı esaslardan uzaklaşmasına yeni 
bir zemin hazırlayarak Kıbrıs siyasî çözümüne yöne
lik çabaların duraklamasına sebebiyet vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, millî Kıbrıs sorunumuzda, 
olayları gerçek boyutları ile değerlendirmek gerektiği 
tabiîdir. Seneler süren büyük ıstırap ve fedakârlık
lardan sonra Kıbrıs Türkleri, büyük milletimizin ve 
şanlı Ordumuzun istekleri ile jlk defa hakikî özgür
lüklerine kavuşmuş bulunuyorlar. Ortada bir hakikat 
vardır ki, Kıbrıs'lı soydaşlarımız kendilerine ait bir 
bölgede müstakil federe bir devlet içinde birbirleriy
le devamlı ve sıkı bir tesanüt içinde yaşamayı kendi
lerine uzun senelerdir gaye edinmişlerdir. Daha 4 - 5 
ay evvel Kıbrıs'ın Güneyinde yaşayan soydaşlarımı
zın adedine nispetle bugün, o bölgede bulunan soy
daşlarımızın sayısı çok azalmış bulunuyor. Demek ki, 
ortada onların mallarını, mülklerini bir tarafa bıra
kıp, kardeşlerinin yanına gelmek için her türlü ç a r e 
ye başvurduran itici bir kuvvet mevcuttur. Bu hare
ketleri müstakil bir federe devlet içinde ne şekilde ya
şamak istediklerinin çok açık bir delilini teşkil edi
yor. Karşı taraf, soydaşlarımızın bu hissiyat ve ihti
yacını anlayışla karşıladığı takdirde, Kıbrıs meselesi
nin halli istikametinde çok önemli bir aşama kayde
dilebilir. Bu hususta uzlaşıcı bir tutuma girmekte vu-
kubulacak gecikmeler; ancak fiilî durumun daha da 
kuvvetlenmesine ve yerleşmesine sebep olur ve müza
kerelerin yürütülmesine zarar verir. Onun için, Rum
ların aynı devlet içinde; ancak ayrı bölgelerde; fakat 
yine de yanyana, bir arada yaşayacakları ortaklarıyle 
geçmişin acılarını bir daha tekrar ettirmeyecek de
vamlı barış ve karşılıklı güvenlik içinde yaşamaları 
için, tek çıkar yolun iki bölgeli federasyon sistemi ol
duğunu bir an evvel kabul etmeleri başlıca dileğimiz
dir. 

Sayın milletvekilleri, 13 Şubat 1975 günü Otonom 
Kıbrıs Türk Yönetimi Yasama Meclisi ve Yöhetim 
Kurulu akdettikleri ortak toplantıda Türk - Kıbrıs 
Federe Devletinin kuruluşunu ilân etmişlerdir. Türk 
milleti ve Türk Hükümeti bu kararı büyük memnu
niyetle karşıladılar. Kıbrıs bunalımının uzun mazisi ve 
son haftalarda ortaya çıkan şartlar da gözönünde bu
lundurulursa, bu kararın artık her bakımdan kaçı-
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nılmaz ve zarurî bir niteük taşıdığından ve Kıbrıs me
selesini makul bir çözüme götürmek yolunda olumlu 
bir adım teşkil ettiğinden şüphe edilemez. 

Kıbrıs'lı Türkler, en basit şekilleriyle insan hak
larından yıllardan beri mahrum edilmişlerdir. Kıbrıs 
Türk toplumu yıllardan beri baskıya, tedhişe maruz 
kalmışlardır. Kıbrıs'lı Türklerin, daimî tedhişten kur
tulabilmek, hürriyetlerine ve kendi idarelerine kavuş
mak için sarfettikleri çabalan en güç koşullarda yürüt
tükleri, uzun mücadeleyi, gösterdikleri kahramanlıkla
rı unutmak mümkün değildir. Kıbrıs'lı Türkler, bu
gün kendi idarelerine kavuştulars.a, bu sonucu çok çe
tin bir mücadeleden sonra elde edebilmişlerdir. Bütün 
bunlar hatırlanarak, Kıbrıs'lı Türklerin çok büyük fe
dakârlıklar pahasına özgürlük içinde yaşamak imkân
larını elde edebilmelerinin önemli bir aşama olduğu 
herkesçe kabul edilmelidir. 

Şimdi bu kararın milletlerarası alandaki önemi 
üzerinde duracağım. 

Kıbrıs'lı Türkler müstakbel Kıbrıs Federal Dev
letinin Türk kanadını kurarak, sadece kendilerine bu
güne kadar tanınmayan insan haklarını teminat altına 
almakla yetinmemişler, adanın başka bir devlete tek 
taraflı ilhakını önleyen hukukî bir durum yaratmak 
istemişlerdir ve bu maksatlarım bahsettiğim belgeler
de en açık şekilde belirtmişlerdir. 

Kıbrıs bunalımının uzun ve ıstırapla dolu tarihi 
artık herkesçe apaçık göstermiştir ki, Rumlar uzun ve 
kısa vadeli olarak gördükleri Enosis gayesine yar
dım edecek her imkândan her zaman faydalanmaya 
teşebbüs etmişlerdir. Kıbrıs Devletini ellerinde bulun
durdukları müddetçe, Türk toplumunu baskı altında 
tutarak hep bu gaye uğrunda çalışmışlar ve ilerleme
ler kaydetmişlerdir. Bizim bunları unutmamız, gör-
memezlikten gelmemiz mümkün değildir. Kıbrıs'ın ba
ğımsız, tarafsız bir devlet olarak kalmasını isteyen 
devletlerin de aynı gerçekleri göreceklerine ve lüzum
suz yere yeni bunalımlar yaratacak davranışlarını 
desteklemeyeceklerine güvenmek isteriz. 

Kıbrıs bunalımının bütün gerçekleri gözönünde 
bulundurulursa Kıbrıs Federal Devletinin Türk Fe
dere kanadının kurulması, bağımsız Kıbrıs'ın zarurî 
bir koşulu olduğu kolayca anlaşılır. Soydaşlarımız 
yıllardan beri çektikleri sıkıntılardan, ıstıraplardan ni
hayet kurtularak, toplum hayatlarını bir an evvel dü
zenlemek daha iyi iktisadî ve sosyal şartlan sağla
mak mecburiyetindedirler. Türk Yönetim Kurulu, 
Türk kesiminde normal hayat şartlarını sağlamak üze
re, daha ilk günden lüzumlu tedbirleri ve kararları 

esasen almakta ve uygulamakta idi. Kıbrıs Devleti 
Türk kanadının kalkınmasını sağlayacak planlar dü
şünülmüş ve ele almış bulunuyordu. Bu bakımdan, Fe
dere Devletin kurulması kararını, yaraların sarılması, 
kalkınma koşullarının yaratılması ve toplum idaresi
nin daha geniş ve demokratik bir siyasal temsil esası
na dayandırılması zorunluğunun bir sonucu olarak de
ğerlendirmek gerekir. 

Esas. itibariyle, bir iç düzenleme ihtiyacını karşı
layan bir karardır. îçeriye dönük bir nitelik taşıması 
sebebiyle de tanıma prosedürünün işlemesini gerektir
meyen bir karardır. Bizce, Kıbrıs sorununun siyasî 
çözümünü coğrafya ve hukuk çizmiş bulunuyor. Bu 
çözümün ilci bölgeli bir federasyon olacağı hususun
da bugün artık yaygın bir kanaat mevcuttur. Son 15 
yıbn acı tecrübeleri karşısında, Kıbrıs'lı Türklerin ve 
Kıbrıs'lı Rumların aynı köylerde aynı yörelerde iç 
içe ve yanyana yaşayabilmelerini kim iddia edebilir? 
Bu imkânsız hale gelmişse bunun sorumluluğunu her
halde Kıbrıs'lı Türkler taşımıyorlar. Bugünkü dünya
mızda, bir millî topluluğun hak ve hürriyetlerinden 
mahrum olarak yaşamasını kim önerebilir? Siyasî çö
zümün makul anahatları, coğrafyanın ve hukukun 
çizdiği bu anahatlar, artık bu kadar belirgin ortaya 
çıktıktan sonra bağımsız bir Kıbrıs Federal Devleti
nin bir an evvel kurulmasını Türkiye içtenlikle arzu 
etmektedir. Yapıcı bir zihniyet içinde bu yöndeki mü
zakerelerin tekrar başlaması tek çıkar yoldur. Biz 
şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan böyle de Kıb
rıs'lı kardeşlerimize insan haklarına kavuşmak üze
re yürüttükleri çetin mücadelede elimizden gelen bü
tün desteği sağlayacağız. 

Yukarıda da belirttiğim veçhile, Kıbrıs'lı Rumlar, 
Kıbrıs'taki görüşmelerde Türk tarafının ileri sürdü
ğü yapıcı tekliflere ve yaptığı iyiniyet gösterilerine il
gi duymayarak görüşmeleri normal çerçevesinden çı
karıp, sorunu beynelmilelleştirmek için uluslararası 
foruma çıkarmayı tasarlıyorlardı. Bu maksatla, Gü
venlik Konseyine müracaatı aslında Mart ayı içinde 
yapmayı düşünüyorlardı. Ancak, Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin ilânı üzerine, bu müracaatlarını tacil etmiş 
oldular. Güvenlik Konseyine bu şekilde sunî bir bu
nalım havası içinde götürülen bu sorun hakkında 
Konseyin tek çıkar yol, ilgililer arasında müzakere 
yöntemine işaret eden bir karar alması temenni edi
lir. Gerçekten sorunun niteliği bunu gerektirmektedir. 
Memleketimizi iki gün önce ziyaret eden Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine, Kıbrıs Türklerinin aldık
ları kararın gerçek niteliği yukarıda izah ettiğim şe-
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kilde anlatılmıştır. Görüşmelerimizden sonra Sayın 
Waldheim gerçek durum hakkında tam bilgiye sahip 
olmuştur ve davayı olumlu sonuca ulaştırmak için tek 
çıkar yolun tarafları tekrar masa başına getirmek inan-
cıyle memleketimizden ayrılmıştır. 

İlhaka ve taksime kapalı, kimsenin güvenliğini teh
dit etmeyen bağımsız Kıbrıs Federal Cumhuriyeti
nin bir an evvel dünya milletleri ailesine katılması, 
Federe Türk Devleti kanadının olduğu gibi, Türkiye' 
nin de içten emelidir. Bu davranışın Kıbrıslı Rum
lar ve Yunanistan tarafından da benimsenmesi başlı
ca dileğimizdir. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini saygı ile selâmlar, 
teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, Başkanlığa intikal eden sorular da 

vardır. Onları da okutacağım efendim. Sayın Bakana 
intikal edenlerin dışında soru var mı efendim? 

Sayın Toksan... 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sualimi ben buradan so

racağım. izin istedim. 
BAŞKAN — Soracaksınız tabiî. Başka soru sor

mak isteyen sayın üye?.. Sayın Ezman. Başka soru 
sormak isteyen üye?.. Yok. Soru sorma süresi bitmiş
tir efendim. 

Sayın Sanlı, buyurunuz efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — 5 tane sual var. 
BAŞKAN — Kısa olmasını rica ediyorum. 
ALİ SANLI (Burdur) — İran'ın ulusal güvenliği

nin gerektirdiği ölçülerin dışında silâhlanması karşı
sında, Türkiye'nin bölgedeki yeri itibariyle, CENTO 
ve Arap ülkelerine olan yaklaşım açısından, münase
beti bakımından ne gibi bir değerlendirme yapılmak
tadır? 

Teker teker mi ' cevap verecek acaba Sayın Ba
kan? 

BAŞKAN — Siz sorularınızın tamamını okuyun 
efendim. 

ALt SANLI (Burdur) — Balkanlarda, Yunanis
tan lehine son zamanlarda Türkiye'nin dışında kaldı
ğı Bulgar, Romen, Yugoslav ve Yunanistan arasında 
bir Balkan politikası oluşturulmaktadır. Bizim bu 
oluşumun dışında veya bir ölçüde bize karşı oluştu
rulmaması için ne gibi girişimler yapılmaktadır? 

3. Basra körfezinin statüsünün tayini konusunda 
barışçı yolları tıkayan gelişmeler olmaktadır. Bu ge
lişmelerin bir savaşı körüklemesi halinde Türkiye'nin 
tutumu son derece önemlidir. Türkiye bu olumsuzlu
ğu kaldıracak girişimlerde bulunmakta mıdır? 

4. Ortadoğu'da hedefleri enternasyonal siyasî -
sdsyal merkezleri ve teşekkülleri hangileridir? 

5. Beyrut'ta akşam meydana gelen olay, Erme
nilerin kitle psikolojisi içinde bize karşı kinlerinin re
aksiyonu mudur? Veya örgütlü bir hareketin eylemi 
midir? Böyle bir örgütlenme varsa hangi süper dev
let içinde oluşturulmakta ve desteklenmektedir? Bu
na karşı hangi tedbirler dizisi düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Buyuru
nuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — İran'ın silahlanmasının CENTO ve Tür
kiye açısından teşhisi : 

İran'ın silâhlanması kararı iran'a ait bir karardır. 
İran'ın kuvvetli olmasını Türkiye de temenni eder. 
CENTO bundan da faydalanır. Binaenaleyh, biz, 
iran'ın silâhlanmasını elbetteki sempati ile takip ede
riz. Bir müttefikimizdir, dostumuzdur. Bölgede bir 
huzuru sağlamak gerekir. Boşluk eğer zuhur etmişse 
o boşluğun doldurulması gerekir. Bu bakımdan bizim 
bir kuşkumuz yoktur, Türkiye olarak. 

Balkan politikası, Yunanistan'ın faaliyeti : Yu
nanistan uzun zaman, gerek Avrupa ile gerek tabia-
tıyle Balkan memleketleriyle, Doğu Bloku memleket
leriyle ilişkilerini aşağı yukarı koparmış durumda idi. 
Cuntanın devrilmesinden sonra şimdi Yunanistan, 
yalnız Balkanlarda değil, Avrupada da bir nevi ilişki
leri tekrar tesis etme gayreti içine girmiş bulunuyor. 

Yunanistan'ın temas ettiği her memleketle biz de 
temas halindeyiz. Binaenaleyh, Yunanistan'ın orada
ki faaliyetlerini takip etmekle beraber, bizim bakımı
mızdan da endişe verici bir cephesi olduğuna inanmı
yoruz. 

Basra Körfezinde barışın tehdidi, bu suali pek an
layamadım efendim. Ne bakımdan tehdidi? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Açıklayınız so
runuzu. 

ALİ SANLI (Burdur) — Basra Körfezinde, iki 
adanın işgali nedeniyle Irak'la Iran arasında istanbul' 
da bazı görüşmeler yürütülüyordu, 2 yıldan beri. Tür
kiye'nin bu konuda gözlemci olmaktan öteye bir kat
kısı yoktur. Yalnız olayın gerektirdiği savaş ihtimaline 
varan bir gerginlik yarattığı ortadadır. Ben bu açı
dan soruyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Efendim bu Irak'la Iran arasındaki, istan
bul'daki görüşme bu mevzu üzerinde değiL Esas itiba
rı ile Şattül Arap mevzuundadır. Öteden beri devam 
eden bir ihtilâftır. Bizim tabiî, direk bir rolümüz ol-
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mamıştır. Yalnız zaman zaman iki tarafa da itidal tav
siye ederiz. İkisi de dostumuzdur. İkisi de kardeş mil
lettir. Tavsiyeden ileriye de tabiatıyle bir rolümüz 
yoktur. Üstelik bir rol oynamaya da sebep yoktur. 
Çünkü kendileri direkt olarak temas haline geçebilme 
olanağına sahiptirler. Nitekim, son toplantıyı İstan
bul'da yapmışlardır. Yakın zamanda tekrar buluşma 
karan ile ayrılmışlardır. O Basra Körfezindeki evvel
ce İran'ın işgal etmiş olduğu 2-3 ufak ada mesele
sinin bugün üzerinde ehemmiyetle durulan, sulhu teh
dit edici bir keyfiyet olduğunu sanmıyoruz. Orta 
Doğu'daki durum da asıl bütün mesele, bildiğiniz gibi 
İsrail'le Araplar arasındaki ihtilâftır. En mühim so
run budur. Elan burada bir salâh yoktur. Bazı uzlaş
ma teşebbüsleri vardır. Bildiğiniz gibi Amerika Hari
ciye Vekili burada bir rol oynamak istiyor öteden be
ri ve tek tek her biri ile ayrı ayrı görüşerek, onları 
uzlaşma istikametine sevketmek istiyor. Fakat mü
him bir başarı elde edildiğini de söyleyecek mevkide 
değilim. Bunun haricinde Orta Doğuda, yani Arap -
İsrail ihtilâfı dışında nasıl bir endişe içindeyiz, onu 
anlayamadım efendim. 

ALİ SANLİ (Burdur) — Bir tane örnek vereyim : 
Müslüman Kardeşler Hareketi var, Aranko'nun fi
nanse ettiği Hizbitül Tahrir var. Bu tarz enternasyonal 
amaçlı örgütlerin hareket merkezleri nedir? Hangi 
örgütler bu anlamdadır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Efendim, bu örgütlerin faaliyetleri hak
kında, şu anda esaslı bir bilgiye sahip değilim. Yal
nız şu kadarını arz edeyim ki; bu örgütler ne gibi bir 
faaliyet içinde olsalar da, Ortadoğu'da sulhu boza
cak, büyük buhranlar çıkaracak derecede ehemmiyet
li bir faaliyet içinde olduklarına ait de elimizde delil 
yoktur. Fakat, eğer arzu ediyorsanız bunu yazılı ola
rak cevaplandırabilirim. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır. 
ALİ SANLI (Burdur) — Efendim, Ermenilerle 

ilgili bir sorun vardı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De

vamla) — Efendim, bu Ermeniler meselesi, bu sabah 
bir telgraf gördüm, bu Ermenilerin zaman zaman yap
tıkları teşebbüslerden bir tanesidir. Burada söyledik
leri tebliği okudum. «Bu yalnız Türkiye'ye karşı değil, 
aynı zamanda Amerika ve İran'a da karşıdır» gibi bir 
ibare kullanıyorlar. Ermenilerin devamlı bu gibi ta
ciz edici hareketlerine intizar etmek gerekiyor. Bili
yorsunuz bunların mühim bir merkezi Beyrut'tadır. 
Bir diğer merkezi Amerika'dadır, Boston'dadır. Ayrı

ca Los Angeles'te de bir merkezleri vardır. Fakat asıl 
en faal merkezin Beyrut'ta olduğu bilinen bir keyfi
yettir. Yine bu çerçeve içinde mütalaa ediyoruz. Ayrı 
bir mahiyetim şu anda göremiyorum. Elimizde olan 
yalnız bir basın haberidir. Örgüt zaten var. Orada 
Taşnakların merkezi var. 

ALİ SANLI (Burdur) — Örgüt vardır "diyorsu
nuz... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, olmuyor efendim. Sayın 
Bakanın insiyatifinde artık cevap. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Örgüt vardır efendim; fakat destek husu
sunda elimizde kati delil yok. Zaman zaman söyle
nir. Rusya'dan destek alırlar denildiği gibi. Bazı baş
ka türlü rivayetler de vardır. Hatta Amerika'nın CIA 
servisi de teşvik eder derler; ama elimizde bir delil 
yoktur. Yalnız bu Ermeni teşkilâtının mevcut olduğu, 
zaman zaman faaliyete geçtiği ve hatta bazen de, 
Yunanlılarla da, Rumlarla da hareketlerini, faaliyet
lerini birlikte arttırdıkları bilinen bir husustur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. Sayın Parlar' 
m sorusunu okutuyorum : 

«Fransa Cumhurbaşkanının memleketimizi ve Sa
yın eski Başbakan Nihat Erim'in Fransa'yı ziyaretin
den sonra, doruğuna erişen Türk - Fransız ilişkileri, 
Marsilya Ermeni anıtının dikilmesi olayı ve Deniz 
Kuvvetleri Kumandanlığımız için sipariş edilen mo
dern deniz vasıtalarının ve silâhlarının, yabancı bir 
başka devletin baskısı ile siparişe bağlanmadığı, ne
denleri ile bozulduğu iddia edilmektedir. 

Bu konudaki bakanlık görüşleri nelerdir? 
Kıbrıs harekâtı esnasında Fransa'nın takındığı tu

tumun bu olaylara dayandığı iddia edilmektedir. Bun
lar doğru mudur? Bakanlığın bu çeşit durumlarla 
karşı karşıya gelmemesi için diğer Bakanlıklarla daha 
koordineli çalışması hususundaki görüşleri nelerdir? 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Ermeni abidesi meselesi artık zannediyo
rum tarihe karıştı. Evveliyatını Yüce Meclisiniz bili
yor. Artık kapanmıştır. Bir büyük elçimiz halen ora
da görev başındadır. Fransa ile ilişkilerimiz çok daha 
iyi bir mecra takip etmeye başlamış bulunuyor. 

Silâh anlaşması meselesi : Bize verilecek silâhlar 
bazı devletlerin tesiri ile verilmedi gibi bir mütalaa
yı bendeniz ilk defa duyuyorum. Benim bildiğim ka-
darıyle, eski malumata istinat ediyor, Bakanlığımdan 
evvelki devreye istinat ediyor bu söyleyeceğim şey
ler : 
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O tipte silâhları Fransa'dan almayı, kendimiz iste-
memişizdir. Elimizde bulunan motorlara, o silâhlan 
takmanın mahzurlu olabileceği düşüncesine asıl ilgili 
makamlar varmıştır. Ondan sonra bu silâhlar başka 
yerlere sipariş edilmiştir. Burada bir başka devletin 
tesiri, olduğunu zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın Ün-
sal'a ait soruyu okutuyorum : 

«Devletimiz ile yeryüzünün muhtelif yerlerinde 
bulunan 45 devletle vize muafiyeti anlaşması aktedil-
miştir. Bu devletler arasında Amerika Birleşik Dev
letleri, İngiltere, Fransa, Batı Almanya gibi, aramız
da ekonomik ve politik bakımdan çok önemli müna
sebetlerin bulunduğu devletler olduğu gibi, Fiji, Gam
biya, Kenya, Barbados, Mauritis, Gibratlar, San Ma-
rina gibi coğrafî bakımdan bizden çok uzak ve ara
mızda ticarî münasebetlerin hemen hiç bulunmadığı, 
uluslararası politik ağırlığı olmayan devletler de var
dır. Hele bu ikinci grup devletlerin dünya haritası 
üzerindeki yerlerini de, hariciyecilerimizden başkası
nın bilmediğini söylemek mübalağa sayılmayacaktır. 
Bu ikinci grup devletlerle vize muafiyeti anlaşması 
yaptığımıza göre; 

Bir kısmı ile aynı zamanda hudut komşusu oldu
ğumuz ve aramızda büyük tarihî bağlar bulunan, baş
ta Libya olmak üzere; Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, 
Suudî Arabistan, Kuveyt, Mısır, Cezayir gibi çoğu 
petrol memleketi olan devletlerle, vize muafiyeti an
laşması yapmak hususunda Sayın Bakan ne düşün
mektedir?» 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANİ MELlH ESENBEL (De

vamla) — Bu vize anlaşması tabiatıyle birçok mem
leketlerle mevcut. Yani ufak memleketlerle olmasın
da bir mahzur görmüyorum. Daha çok turistlerin gi
dip gelmesini kolaylaştırmak için düşünülmüş bir mu
ameledir. Arap memleketleri ile muafiyet anlaşmala
rı yapmak hususunda acaba onların da aynı şekilde 
temayülleri var mıdır? Bu hususu tespit etmek mese
lesini hatıra getirir ve gayet tabiî birisi ile yapınca, 
öbürüyle de yapmak icabedebilir. Bazı komşu mem
leketlerde, Türkiye'yi güvenlik bakımından ilgilendi
ren bazı faaliyetler olduğu da bilinen bir husustur. 
Onun için; yani bu vize meselesi, her memleketle ya
pılır mı, yahut birisiyle yapılırsa öbürüyle de mi ya
pılmak icabeder gibi bir tetkike de yol açabilir. Onun 
için zannediyorum ki, Emniyet makamlarımızla istişa
reden sonra bu sahada bir karar vermek ve bu husus
taki tetkiki daha da derinleştirmek yerinde olabile
cektir. 
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BAŞKAN - - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Toksan, buyurunuz efendim. 
ÎHSAN TOKSARI (istanbul) — Sayın Başkan, 

Batı Trakya'da Türkler yar; Lozan Antlaşmasına gö
re burada ekseriyeti devamlı tutmak lâzımken, son se
nelerde Yunanistan buraya çok Yunanlı yerleştirerek 
Türkleri azınlıkta bırakmak, hatta iktisadî ve manevî 
baskılarla oradan tehcire tabi tutmakla, Türkiye'ye 
kaçmalarını temin etmektedir. Bu Lozan Antlaşması 
muvacehesinde, ne gibi çalışmalarınız olmuştur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Efendim bu, gayet tabiî çok ehemmiyetli 
bir sorundur. Yunanistan'la siyasî girişimler yoluyle, 
zaman zaman bunu en yüksek seviyede ele almışız
dır. Batı Trakya'daki ırkdaşlarımızın, muayyen nis
petlerde bulundukları yerleri terkedip Türkiye'ye gel
dikleri, hicret ettikleri de bilinen bir vakıadır; burada 
saklanacak bir taraf yok. Şimdi aşağı yukarı nüfus 
110 bin civarındadır. Mamafih Lozan Muahedesi 
yapıldığı zaman da nüfus o kadardı. Yalnız, nüfus 
artışı hesaba katılırsa arada bir azalma olduğu ortaya 
çıkıyor. 

Yunanlıların zaman zaman bunların üzerinde taz
yik yaptıkları, bunların mallarını ellerinden almaya 
teşebbüs ettikleri (Bazı hukukî kararlarla), rahatsız, 
ettikleri doğrudur. Bazı ziraî krediler, ziraî vasıtalar 
kredilerinde de kısıtlamaya gittikleri de bilinen husus
lardır. Yaptığımız; daima bunu yüksek seviyede bir 
teşebbüs mevzuu yapmak olmuştur. Birçok defa, bu 
hareketleri durdurduklarını söylemişlerdir; tekrar göz
den geçireceklerini söylemişlerdir; fakat hakikaten 
orada bir sorun vardır. Yunanistan'la ikili sahada bü
tün bu problemleri bir arada ele almak mümkün ol
duğu zaman, elbette üzerinde ciddiyetle durulup, daha 
sağlam bir çare arama yoluna gidilecektir. Yani şu 
anda yapabildiğimiz, zaman zaman siyasî teşebbüsler
le yüksek seviyede girişimlerle bu hareketi mümkün 
oîduğıı kadar durdurmak, yavaşlatmak istikametinde 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır .efendim. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Bir sorum daha 
var. 

BAŞKAN — Efendim, bitti, rica ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Bir sorum daha 
vardı. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, hepsini birden sora
caksınız. öyle bir usul uyguluyoruz, başka türlü uy
gulamaya yol açmayalım lütfen. 

Sayın Ezman, buyurunuz efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Kıb
rıs Harekâtı başladığından beri, Yunanistan'a Ame
rika'nın askerî ve ekonomik veya yalnız askerî veya 
yalnız ekonomik yardımı olmuş mudur ve hâlen bu 
yardım yapılmakta mıdır? Yapılacak mı, durum ne
dir? 

İkincisi, bize Amerikan yardımı yalnız askerî yön
den mi kesilmiştir, yoksa aynı zamanda ekonomik yar
dım olarak da mı kesilmiştir? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De

vamla) — İsterseniz son kısmından başlayayım. Bize 
ekonomik yardım kesilmemiştir. Yunanistan zaten 
ekonomik yardım almıyordu uzun zamandan beri; as
kerî yardım da, hibe olarak, o da uzun zamandan be
ri kesilmişti. 1967'den beri askerî yârdım kesilmiş bu
lunuyordu. Bunun sebebi, ikisinin de kesilmiş olması, 
Yunanistan'ın iktisaden ilerlemiş olduğu kaziyesidir. 
Yunanistan'ın iktisadî seviyesinin yükselmiş olması 
sebebiyle, askerî yardım (Hibe yardımına) ve bilhassa 
iktisadî yardıma ihtiyacı olmamıştır. Dolayısıyle 
İran'a da olduğu gibi, bundan bir müddet evvel, ora
ya da yardım münasebetleri durdurulmuştur. İki ta
rafın muvafakatiyle olmuş bir hadisedir. Şimdi, şu an-. 
da Yunanistan'a kredili olarak yaptığı mubayaalar 
devam etmektedir. Zaten bunun dışında da, başka 
türlü bir askerî yardım ilişkisi mevcut değildir Yunan
istan'la. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevabınız bu kadar de
ğil mi efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, sorular 
bitmiştir. Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar.) 

Söz sırası Sayın Murat Bayrak'ta. Sayın Bayrak 
buyurunuz. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, aziz milletvekilleri; Hariciye Bakanlığı Büt
çesi üzerinde tenkit ve temennilerimi arz etmek üze
re, yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Tahsis edilen pek mahdut bir zaman içinde, ha
riciye politikamızın bugün en hayatî telâkki olunan 
mevzulanna hemen girmek istiyorum. 

Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletlerinin 
askerî yardımı kesmesi, bir nevi bir silah ambargo-
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su meselesi vardır. Türkiye'nin büyük ehemmiyeti, 
bütün hür dünyanın müdafaası bakımından dost ve 
düşman tarafından inkâr edilemez. Bu ehemmiyet, 

I NATO'nun ilk kuruluşuna takaddüm eden günlere 
! nazaran, bugün büyük bir ölçüde artmıştır. 
j Kanaatim odur ki, Amerikan Kongresi en kısa 

bir zamanda, Amerika ve hür dünya için, Türkiye'
nin stratejik, jeopolitik, askerî gücünü ve hayatî 
ehemmiyetini idrak ederek, Türkiye dahil olmak 
üzere, bütün hür dünyanın yüce menfaatleri nede
niyle bu menfi karardan vazgeçerek, Türkiye'ye es
kisine nazaran çok daha büyük, her çeşit yardımı 
yapacaklardır. Zira Türkiye her bakımdan buna faz-
lasıyle lâyıktır. 

Amerikan Kongresinin, Türkiye'nin Kıbrıs'ta 
mütecaviz bir devlet olduğunu göstermesinde, hiçbir 
menfaati yoktur. Geçici olarak bir tek menfaati ola
bilir. O da, Kıbrıs Rum ve Yunanistan efkârı umu-
miyesini bir dereceye kadar memnun etmektir. Yu
nan milleti içinde yüzde 50t'ye yakın bir nispette, sos
yalist ve komünist taraflar vardır, Aynı durum Kıb
rıs'taki Rumlar için de bahis mevzuudur. İşte bun
dan dolayıdır ki, Sovyet Rusya ve bütün Doğu Blo-
ku, Kıbrıs'ın bölünmesine, tek bir üniter devlet ola
rak kalmasına dair, Rumların tezini desteklemekte
dirler. Bağımsız üniter Kıbrıs Devletinin kurulma
sında yatan gizli maksat, Kıbrıs'ı içten fethetmek, 
kendi taraflarına çekmek ve bir nevi Küba haline 
getirmektir. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs harekâtı başla
dıktan sonra, tertip edilen heyetlerimiz birçok hari
cî memleketleri ziyaret etmişlerdir. Bunların içinde 
Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret eden bir heyet 
olmamıştır. (Ama onunla ilgili değil, yani bu işle 
ilgili değil) O zamanki Hariciye Bakanımız, bir ara 
Moritanya'yı ziyaret edeceklerinden bahsediyorlardı. 
Keza o zamanki Başbakan Sayın Ecevit, Amerika 
Birleşik Devletlerine gitmek lüzumunu hissetmemiş, 
fakat nedense tarihi boyunca hemen hemen kültürel 
ve ticarî münasebetlerimiz bulunmayan İskandinav
ya memleketlerine gitmeye kalkmıştır. Neden bun
lara gitmeye kalkmıştır? Çünkü orada sosyalist re-

I jimi varmış. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Yok öyle bir 
rejim. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Muhterem 
Milletvekilleri, İkinci Cihan Harbinden sonra Tür
kiye'nin maruz kaldığı Sovyet emperyalizminin bü-

I tün dünyaya yayılma politikasının tehlikesi karşısın-
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da Türk haricî politikasının sağlam temellere otur
tulmasında marifet ve basiret gösterilmiştir. Zor 
şartlar altında kazanılmış dost ve müttefik Amerika 
Birleşik Devletlerinin dostluğunun ve ittifakının de
vamı menfaatimizin icabıdır. 

HÜDAl ORAL (Denizli) — Öyledir. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Evet öyledir. 
Bu dostluk karşılıklı büyük fedakârlıklarla ku

rulmuştur. Büyük emekler verilmiştir. 12 Marttan 
önce Türkiye'deki NATO tesislerine karşı takınılan 
tavırlar, İstanbul Limanı ziyaretlerinde 6 ncı Filo 
mensuplarına karşı Türkiye komünistlerinin yaptık
ları çirkin ve iğrenç tecavüzler, bu arada Amerika 
Birleşik Devletleri aleyhindeki eksrem solun kışkır
tıcı yayınları, en nihayet C. H. P. iktidarının Tür
kiye'yi adım adım Amerika Birleşik Devletlerinden 
uzaklaştırıcı sistemli tutumu ve faaliyetleri Türk -
Amerikan dostluğunu menfi istikamette etkilemiştir. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Amerika'dan ya
na mısın, bizden yana mısın? 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık... 
MURAT BAYRAK (Devamla) — Anlayamadım. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Bizden yana mı

sın, Amerika'dan yana mısın? 
BAŞKAN — Sayın Çıtırık, rica ederim. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Sayın Ecevit 
Başbakan iken kendilerine göre büyük haşhaş zafe
rini kutlamak ve partisine oy toplamak için Afyon'a 
gitmek üzere uçağa bindiği sırada Kıbrıs'ta başlayan 
darbeden haberdar edilmiş olmasına rağmen Afyon'a 
gitmekten vazgeçmemiştir. Afyon'da haftalarca önce 
hazırlanan C. H. P. Afyon Teşkilâtı veya sizin tâbi
rinizle «örgütü». Ecevit'i maruf dövizlerle «Kahrol
sun Amerika», «Yaşasın bağımsız Türkiye» gibi 
ekstrem sol komünistlerin ve anarşistlerin 12 Mart ön
cesi ve bugünlerde çok kullandıkları sloganlarla kar
şılamışlardır. 

Muhterem milletvekilleri, hür Batı dünyası, Ame
rika Birleşik Devletleri ve Türkiye olmadan da ya
şayabilecekleri gibi, Türkiye de elbette hür Batı dün
yası ve Amerika Birleşik Devletleri olmadan da ya
şayabilir. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Ben Amerika elçi
sini dinliyorum. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Fakat milli
yetçi, hürriyetçi, Müslüman Türk Milleti ve Devleti 
hür ve bağımsız olmadan asla yaşamak istemez. A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Bağımsızlık sözü
ne niye takılıyoruz? 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Geleceğiz, 
oraya da geleceğiz. Merak etmeyin, sabredin. Biz de 
sizi iki sene dinledik. Müsaade edin de beş dakika 
konuşalım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyiniz. 
Münazara salonunda değiliz. Herkes kendi düşünce
sini söylüyor. Tahammül ediniz, dinleyiniz. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Dinliyoruz, dinli
yoruz. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Pek muhte
rem milletvekilleri, kanaatimce milletimizin ve devle
timizin yegâne ve başdüşmanı Yunanistan ise, Ame
rika yardımının kesilmesine fazla üzülmeye veya bu
nun üzerinde durmaya hacet yoktur. Zira Yunanis
tan'ın durumunu gayet iyi biliyorum; Devletimiz ve 
milletimiz için hiçbir zaman büyük ve ciddî bir tehli
ke teşkil etmemiştir ve asla teşkil etmeyecektir de... 
Biz Yunanlılarla nasıl olsa her zaman kolay başa 
çıkarız, kendi haklı millî davalarımızı tek başımıza 
elbette halledebilecek durumdayız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Bayrak. 
MURAT BAYRAK (Devamla) — Fakat Türklüğün 

ve İslâm âleminin ebedî ve ezelî tarihî düşmanı olan 
milletler ve devletler mevcuttur. Bunların askerî ve 
iktisadî güçleri memleketimizin askerî ve iktisadî güç
lerine nazaran maalesef çok daha üstündür. O halde 
bu millet ve devletlere karşı muvaffakiyetle mücadele 
edebilmemiz için, kendi askerî gücümüz meyanında 
kurmak üzere bulunduğumuz harp sanayiinin yanı-
sıra, mutlaka ve mutlaka büyük askerî güce ve ge
niş iktisadî ve malî imkânlara sahip dostlarımızı da 
yanımıza almamız icabetmektedir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Dostlarımız da kim? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tabiî Ame

rika. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müdahale 

etmeyin. 

MURAT BAYRAK (DeVamla) — Evet, bu da 
tabiî bahis mevzuu olan millet ve devletlerle, millet 
ve Devletimiz arasında müşterek menfaatlerimiz ol
duğu takdirde mümkündür. İşte bu menfaatler, mün
hasıran iktisadî ve ticarî münasebetler olamaz. Mut
laka daha büyü menfaatlerin, müşterek yüksek ide
allerin olması şarttır. 

İkinci Cihan Harbinden beri Amerika Birleşik 
Devletleri, tarihî Rus emperyalizmasının meyanında 
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beynelmilel komünizmi yayma metoduna karşı bütün 
hür dünyanın tek güven kaynağı olmuştur; bu bir 
hakikattir. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye için, hür dün
ya için Sovyet hegemonyası ve emperyalizmi tehli
kesi vardır. îşte bu nedenle Sovyetler'in «detant» de
dikleri; yani yanyana yaşama politikasına, samimiye
tine inanmamak gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, lütfen cümlenizi bağ
layınız efendim. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Zira Rusya' 
dan gelecek komünist yutturmacasından başka bir şey 
değildir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamamlayınız 
efendim. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — O halde peki, 
bir saniye müsaade ediniz. 

Sosyalist - yani sizin arzuladığınız - kominist 
dikta ve zülüm rejimi içinde ezilen millet ve fert
lerin bu acı akibetlerinden kurtarılmaları, hürriyete 
kavuşturulmaları için, hür dünya devletleri tarafın
dan maalesef ufak bir gayret dahi gösterilmemekte
dir. îşte bundan dolayı, biz de sizin Amerika'ya kar
şı bu tutumunuzu beğenmiyoruz maalesef. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Bayrak, 
detant Amerikan politikasıdır, Rus politikası değil
dir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
Sayın Bayrak süreniz doldu efendim. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Muhterem milletvekilleri, Sovyet Rus emperyaliz
mi ve komünizmi yayma arzusu, hür devletlerin 
kurdukları kuvvetli askerî ve siyasî paktlar karşı
sında durmuştur. Zorla, istila yoluyle sıcak harbi 
tahakkuk ettiremeyecekleri ve böyle bir harbe gir
me cesaretini gösteremedikleri için, bu defa hür 
devlet ve milletleri içten fethetmek cihetine ve usu
lüne başvurmuşlardır. 

îşte, Brejnev doktirininin esası budur ve Türki
ye'de senelerden beri devam ettirilen oyunun nedeni 
ve asıl maksadı da budur. 

Üniversiteli gençler, öğretmenler ve işçi kesimin
de son günlerde geniş halk zeminlerinin ihtilâlci 
meslekî cemiyet ve sendikalar vasıtasıyle her Allah'ın 
gününde tertip ettirilen bir sürü anarşik olayların 
altında yatan hakiki maksadı da budur. 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, sürenizi aştınız efen
dim. Bir tek cümleye ancak müsaade edebileceğim. 
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MURAT BAYRAK (Devamla) — Peki efendim, 
peki, peki. O halde müsait ise; madem ki, istiyor
sunuz; peki, peki tamam. Arzularınızı yerine geti
receğim efendim. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Bay
rak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum beyefendi müdaha
le etmeyin. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Bu maksat, 
milletimizce tamamiyle anlaşıldığı halde tüm solcu
lar, bu asıl maksadı çok bayatlamış komünist slo
ganlarla gizlemeye çalışmaktadırlar. Faşizmi telin 
mitingleri bunlardan biridir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Tamam, bir 
dakika bağlayayım. Daha... (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bırakınız 
dinleyelim. Golf Water bu kadar konuşamaz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
MURAT BAYRAK (Devamla) — Peki bir da

kika. 
BAŞKAN — Lütfediniz. 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Madem ki, 
tamam, tamam. O halde pek muhterem milletvekili 
arkadaşlarım, ümidiniz milliyetçi cephe, daha doğ
rusu anti sol, sağcı ve mukaddesatçı cephe, geniş 
parlamento zeminine dayanan kuvvetli hükümetin 
bir an evvel kurulması ve işbaşına gelmesidir ki, 
Türkiye haricî politikasına da kendi milliyetçi anti 
sol damgasını vurabilsin; dahilî politikamızda oldu
ğu gibi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayrak. , 

MURAT BAYRAK (Devamla) — Devletimizin 
hakikî bağımsızlığını (bir cümle kaldı) sembolleşti-
ren maruf Montrö Anlaşmasının tam manasıyle tat
bikini ve bu anlaşmaya, pek yakın bir zamanda ik
tidara gelecek olan milliyetçi hükümetimizin mutlaka 
sahip çıkmasını istiyoruz. 

Hepinize hürmetler ederim muhterem milletve
killeri. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 
Saym Orhan Oğuz, buyurunuz efendim. 
Efendim bir hususu arz edeyim : Birinci sırada

ki Sayın Müfit Bayraktar, söz sırasını Sayın Murat 
Bayrak arkadaşımıza vermişlerdi, ikinci sırada bu
lunan Sayın Feyzullah Değerli ise söz sırasını Sayın 
Orhan Oğuz'a vermişlerdir. 
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Sayın Oğuz buyurunuz efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Günün bu saatinde, ülkemiz için çok önemli so
runları üzerinde taşıyan bir Bakanlığın bütçesini tet
kik ediyoruz. Bu münasebetle bu konuda sayın grup 
sözcüleri, meselenin çeşitli yönlerine temas etmiş 
bulunmaktadırlar. Ben sadece başka bir açıdan dün
ya ve Türkiye meselelerine yaklaşarak, kısa süre içe
risinde görüşlerimi huzurunuzda arz etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın siyasî durumu 
çok nazik, enteresan gelişmeler göstermektedir. Sü
per devletler kendi aralarında, bugün için gene detant 
politikasını yürütmekte olduklarını her vesileyle tek
rar etmektedirler; ama yine süper devletler detant 
politikası namı altında kendi öz politikalarını yürüt
mekten geri durmamaktadırlar. 

Süper devletler arasında detant politikasına rağ
men, silâhlanma yarışı maalesef durmamıştır, arta
rak devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Ruslar bu konuda inisiya
tifi halen muhafaza etmektedirler. 

Gerek Avrupa cephesinde ve gerekse Akdeniz 
ve Hint Okyanusunda kuvvetlerini, askerî güçlerini 
artırmaya devam etmektedirler. 

Dünyada ve özellikle çevremizde cereyan eden 
gelişmeler, elbette bizi yakından ilgilendirmektedir. 
Bu gelişen olaylar karşısında resmedilecek tablonun, 
pek de iç açıcı olmadığını ifade etmek mecburiye
tindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Balkanlarda, komşumuz 
Bulgaristan'da çok önemli gelişmeler olmaktadır. 
ifade edildiğine göre, Bulgaristan ile, Sovyet Rusya 
arasındaki ilişkiler, iki devlet ilişkisinin çok ötesine 
geçmiş, Bulgaristan'ın Sovyet Cumhuriyeti olma 
yolunda gelişmeler kaydedildiği ifade edilmektedir. 

Gene Balkanlarda, Yugoslavya'da son durum, 
çok önemle üzerinde durulması iktiza eden bir ha
dise haline gelmiştir. Bilhassa Yugoslavya'nın yö
neticisi Tito'nun, yaşının ilerlemesi ve ondan sonraki 
Yugoslavya'nın durumu, Bulgaristan'la beraber mü
talâa edildiği zaman, akla çok kötü ihtimalleri maa
lesef getirmektedir. Bunun dışında, gene komşuları
mız içinde ve arasında meydana gelen gelişmeler bi-' 
zi yakından ilgilendirmektedir. 

Komşumuz Iran ve Irak'ta çok önemli gelişmeler 
vardır. Türkiye, bunları elbette dikkatle izlemekte-
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dir ve izleyecektir. Devletler, komşularının silâh
lanmasından elbette memnun olmazlar. Bir bölgede 
barışın devamlılığı için, silâh yarışının sürdürülmesi, 
sevinilecek bir husus değildir. Bu silâh yarışını el
bette komşu devletler endişe ile takip ederler. Hele, 
silâh dengesi aleyhte bozulmaya yüz tutarsa, bunun 
meydana çıkarabileceği hevesleri de dikkate almak 
mecburiyeti vardr. 

Değerli arkadaşlarım, son haftaların önemli bir 
olayına dikkatinizi çekmek istiyorum. Fransızlar 
îran, Irak, Kuveyt ve Cezayir'le ticarî, malî ve as
kerî anlaşmalar yapmaktadır ve aynı Fransa, nük
leer enerji santralleri ve hatta söylentilere bakılırsa, 
nükleer bombalar yapımına yarayacak uranyum sa
tışlarını, bu ülkelere karşı başlatmış bulunmaktadır. 

Buna karşılık İsrail de, aynı güce ve aynı kuvve
te sahip olma yolunda gayretler sarfetmektedir. Ile-

. ride nükleer bir harp ihtimali, bilhassa bölgemizde 
nükleer bir harp ihtimali artmaktadır. Bölgemizi 
adeta, böyle bir ihtimal tehdit etmektedir. Batı'daki 
bütün devlet adamları bundan bahsetmeye başla
mışlardır. Bırakın devlet adamlarını, devlet adam
larının ötesinde Papa dahi bu ihtimali ortaya koya
rak, sık sık bu konuda konuşmaya başlamıştır. Nük
leer silahın yayılması, kontrolü zorlaştıracaktır. Nük
leer silâhların elde edilmesi konusunda bazı gerilla 
örgütlerinin dahi gayret sarf ettiği, bunun peşinde 
olduğu bir vakıadır. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa Türk dış politika
sını konuşurken, şu son günlerin en önemli konusu 
olan Yunanistan ve Kıbrıs'a değinmeden geçmek 
mümkün değildir. 

Karamanlis Hükümetini, Fransa tam desteğine 
mazhar kılmıştır. Fransa Miraj uçaklarından sonra 
Daso tanklarını da Yunanistan'a vermeye başlamak
tadır. Bu Daşo tankları üzerinde nükleer silâhların 
taşınması yönünde sarf edilen gayretler eğer ifade 
edilirse, bunun ileride bölgemizdeki silâh dengesini 
hangi istikamette bozacağını tayin etmek, tespit et
mek, tahmin etmek güç olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, dün Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin, Atina görüşmesinden sonra, du
rumun son derece vahim olduğuna dair beyam üze
rinde önemle durmak lâzımdır. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin, Sayın Başbakan ve Sayın Ha
riciye Bakanımızla yapmış olduğu temaslardan sonra 
vermiş oldukları demeçlerinde iyimser bir havayı 
sezmemek mümkün değildi; ama bu uzun sürme
miştir, Ankara'dan sonra Atina görüşmelerinin he-
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men akabinde verilen beyanat ümit kırıcı, karamsar 
bir beyanat olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, şayet Yunanistan bir me
seleyi Türkiye ile yeniden müzakere etmek istiyorsa, 
Lozan Anlaşmasının Yunanlılar tarafından ihlâl edil
mesi devam ederse, bundan sonra Türkiye ile Yu
nanistan arasında mevcut olan sorunların tümünün 
masaya getirilmesi mecburiyeti hasıl olacaktır. Bu 
mecburiyette adalar meselesi vardır ,bu mecburiyet
te biraz önce arkadaşlarımın değinmiş olduğu Batı 
Trakya Türkleri meselesi vardır, bunda Patrikhane 
meselesi vardır, bunda kıta sahanlığı meselesi var
dır. 

12 Ada üzerinde Yunanistan'ın askerî amaçlarla 
yaptıkları tesisleri görmemezlikten gelemeyiz. Bun
lar turistik tesisler olmanın çok ötesine geçmiştir, 

, Türkiye'ye müteveccih askerî tesisler haline getiril
mektedir. Bunlar, Türkiye'ye karşı yöneltilmiş teh
dit araçlarıdır âdeta. Anlaşmalara göre bu adaların 
silâhtan arınması yönünde iki devlet arasında ciddî 
temasların yürütülmesi mecburiyetine işaret etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda Maka-
rios'un, eski âdetlerine sadık kalarak fırsat gözettiği, 
en küçük fırsatta büyük proglemler çıkaracağı ve 
Amerika'daki Rum taraftarlarının seferber ettikleri 
ve "Kongreye nasıl tesir yaptıkları ve tazyikler icra 
ettikleri hepimiz tarafından görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanız kaldı 
efendim. Lütfen tamamlayınız. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda, 
özellikle Kıbrıs konusunu iç politika aleti yapmak
tan kaçınmalıyız. Şayet, Kıbrıs meselesini iç politi
kaya alet etmeye devam edersek, bundan millet ola
rak hepimiz zararlı çıkacağız; Kıbrıs halkı da zararlı 
çıkacak, Türk milleti de zararlı çıkacaktır. Gelin bu 
davadan vazgeçelim. 

Askerî hazırlıklar konusunda söyleyecek birçok 
sözler vardır. Yalnız, Sayın Ülman'ın ifade etmiş 
olduğu gibi; «Amerika razı oldu çıktık, Amerika ra
zı olmadı çıkmadık» şeklinde meseleye yaklaşırsak, 
ileride gruplar arasında, partiler arasındaki sürtüş
me daha da şiddetlenerek devam edecektir ve yarar 
getirmeyecektir. Kıbrıs'a çıkarma yapılması mev
zuunda Amerika şayet müsaade vermemişse; hangi 
mektupta, kimin mektubuyla müsaade vermediği, 
Jonson'un mektubuyla müsaade vermediği ve o za

manın hükümetinin başı olan Sayın İnönü'nün, rah
metli İnönü'nün hükümetinin mevcut olduğunu mu 
beyan etmek istiyorsunuz diye değerli arkadaşım Sa
yın Ülman'a soru sormak, tevcih etmek zarureti ha
sıl olur. 

ALİ SANLI (Burdur) — Cyrus Vance, Cyrus 
Vance... 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Onun için, bu me
seleleri lütfen terk edelim, bırakalım ve bu millî me
selede birleşelim. Çünkü bu, parti meselesi olmaktan 
çıkmış, millî bir mesele, bir devlet politikası haline gel
miştir. Bugün Kıbrıs'ta, güvenoyu alamamış bir Hü
kümet dahi, başarılı neticeler istihsal etmektedir; on-
bin Türk'ü kurtarabilmektedir, Federe Türk Devleti
ni kurabilmektedir, diğer önemli anlaşmaları .yapabil
mektedir. Bunu teşekkürlerimle, şükranlarımla yadet-
mek istiyorum. Bu vesile ile Hükümetin bu konudaki 
başarısını da tebrik ederek belirtmek istiyorum ve ken
dilerini kutluyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, geçen sene, «Türkiye dış politikada yalnızlığa doğ
ru itiliyor.» demiştim, grup adına yapmış olduğum ko
nuşmamda. Maalesef, hâdiseler beni haklı çıkarıyor in
tibaını vermektedir. Bütün bu gelişmeler karşısında 
Adalet Partisinin bir ferdi olarak, Yüce Meclisin bir 
milletvekili olarak istirhamım; Türkiye'nin bu konu
larda, dış politika konusunda akılcı, maceradan uzak, 
dikkatli bir yolu seçmesidir. Bu durum ve şartlar her 
zamandan daha fazla birlik ve beraberlik içinde ol
mamızı ortaya koyuyor, bu zarureti ortaya koyuyor. 
Bu birliğin korunmasına bütün arkadaşlarımın itina 
göstermesini istirham ediyor, gerektiğinde en büyük 
fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu dosta, düşma
na anlatmamızı istirham ediyorum, saygılar sunuyo
rum değerli arkadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 

' HALUK ÜLMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın Profesör Oğuz'un yaptığı konuşmada, benim söyle
diğim sözlerin yanlış bir biçimde anlaşıldığı ve akset -
tirildiği kanısındayım. Bu konuda bir tavzih yapma
ma müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 
HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Amerika müsaa

de etmedi, çıkmadınız, çıkılmadı... 
BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Oğuz; daha 

evvel Kıbrıs'la ilgili meseleler nedeniyle, Johnson'un 
mektubu nedeniyle, birtakım geride kalmış hadiseleri 
ele almanın zamanı geçmiştir.. 
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HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Bana atıf yapa
rak söyledi, bu meseleleri ele almıştım. 

BAŞKAN — Hayır efendim; «Size de böyle bir 
soru sormak lüzumunu hissediyorum.» dedi. Sizin fi
kirlerinize değişik bir fikir izafe ettiği kanısında deği
lim. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Ben, Jonson'un 
mektubundan konuşmam sırasında bahsetmedim. 

BAŞKAN — Etmediniz, kendileri bahsetti efen
dim. 

Efendim, tasarı üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

D) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve d «tek hizmet
leri 67 955 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış politikanın yürütülmesi 568 311 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış temsil hizmetlerinin düzenlen
mesi ve yürütülmesi 381 701 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 123 297 510 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Ba
kanlığının 1975 yık bütçesi.de Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin hayırlı olmasını, Dışişleri Bakanlığımı
zın dış politikadaki başarılı çalışmalarının devamını, 
Meclisimiz adına temenni ediyorum efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — Te
şekkür ederiz. , 

BAŞKAN — Bu arada, Sayın Çıtırık, siz hakkı
nızda uyguladığım «Uyarı» cezası konusunda savun
ma bakımından söz istemiştiniz. Buyurunuz efendim, 
söz hakkınızı münhasıran savunmanıza ayırmanızı ve 
o ölçüler içinde kullanmanızı rica ediyorum. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Sayın Başkanım, hiçbir zaman sizin bitaraflığı
nızdan şüpheye düşmedim, bana «Uyarma» cezası 
vermede belki haklı olabilirsiniz. 

Sayın Kazan, burada Grupu adına konuşurken; 
«Camiler bombalanacaktır» şeklinde Malatyalı mü
minlerin tahrik edildiğini söyleyerek, suçun, onları 
tahrik edenlerde olduğunu bildirdiler. Ben de, «Ca
miler sizin himayenizde mi?» diye sordum; siz de 
haklı olarak bana «Uyarma» cezası yerdiniz. 

Şimdi aynı sonuca geliyoruz : Mademki Malatya' 
daki olayları karşı grupun tahrikine bağlamaktadır 
Sayın Kazan, öyle ise Sayın Kazan da beni tahrik et
miştir ve ben de oturduğum yerden onun tahriki kar
şısında, «Camiler sizin himayenizde midir?» şeklinde 
sormuşumdur. 

Benim kastım, camilerin, Allah'ın kutsal ibadet 
yeri olan bu yerlerin politikaya alet edilmemesidir.; 
Bu ülkenin ulusunun % 90'dan fazlası çok şükür 
müslümandır. İslâmiyet bu ülkede kimsenin inhisarın
da değildir. Müslüman olmak için Meclis mescidin
de namaz kılmak gerekmez. Buradan başka yerlerde 
de namaz kılanlar vardır, onlar da müslümandır. 

BAŞKAN -r- Pek tabiî efendim. Sayın Çıtırık..T 
OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Tamam, bitiri

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Savunmanızı tamamladınız. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Tamamlamak 
üzereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum, «Uyarı» ceza
nızı da kaldırdım efendim, buyurunuz. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. Bitaraflığınızdan hiçbir zaman şüpheye düş
medim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, teşekkür ede

rim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

C) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince, Çalışma Ba
kanlığının 1975 yılı bütçe tasarısı üzerindeki müza
kerelerine başlayacağız. 

İlgili Bakanın ve Komisyonun yerlerini almasını 
rica ediyorum. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde; Millî Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Lütfi Köktaş, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın İhsan Arslan, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Abdullah 
Baştürk, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
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Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Fikri Pehlivanlı söz almışlardır. 

Şahısları adına; sayın Remzi Yılmaz, sayın Fey-
zullah Değerli, sayın Halil Karaatlı, sayın Hasan Zen
gin, sayın Cavit Erdemir, sayın Şevki Erek, sayın il
han Aytekin, sayın Ömer Kahraman, sayın Vecdi il
han, sayın İlhami Çetin, sayın Asri Ünsrü, sayın Ke
mal Ataman ve sayın Fuat Eyüboğlu söz almış bulun
maktadırlar. 

Söz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Kök-
taş'ındır. 

Sayın Köktaş, buyurunuz. 
M. S. P. GRUPU ADINA LÜTFİ KÖKTAŞ 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce hepinizi Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına saygıyle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı Teşki
lât Kanununun ifade ettiği gibi, Çalışma Bakanlığının 
görevi; çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların 
yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki münasebetlerin yurt yararına dü
zenlenmesi, çalışma gücünün memleket hayrına azamî 
verime ulaştırılmasını ve sosyal güvenliğin sağlanma
sını temin etmektedir. 

Türk Devleti, sosyal bir hukuk Devletidir. Sosyal 
hukuk devleti, insanın mutluluğunu hedef alan devlet
tir. Sosyal hukuk devleti, cemiyet içinde ekonomik ba
kımdan zayıf olanı himaye eden gerekli tedbirleri al
malıdır. Ancak bu himaye, hiçbir zaman, meşru çalı
şan özel teşebbüsü ezmek anlamına gelmemelidir. 

Çalışma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı iş ve İşçi 
Bulma Kurumu, kuruluşlarından bu yana memleketi
mizdeki işsizliğe çare aramaktadır. Nüfusumuz dünya 
nüfusuna nazaran hızla artmaktadır. Yapılan tahmin
lere göre, nüfusumuz her yıl ortalama 1 milyon art
maktadır. Her yıl takriben 400 000 kişi işgücüne katıl
maktadır. 

Her ülke, gücü yönünden çalışma iktidar ve ihtiya
cında olan insanlarına iş sahaları açma gayreti içinde
dir, yani «emek» arz ve talebini denge haline getirme
ğe çalışmaktadır. Buna, tam istihdam denmektedir. 
Tam istihdamı sağlayan devlet, işsizlik meselesini hal
letmiş sayılır; aksi halde, o memlekette işsizlik mev
cut demektir. 

Eğer bir ülkede çalışmak isteyen, çalışacak olan 
iş bulamıyorsa, çoluk çocuğunun nafakasını temin ede
cek iş imkânını bulamayan muhtaç insan varsa, o ülke
de huzur ve refahtan, sosyal güvenlikten bahsetmeye 
imkân yoktur. 

Türkiyemiz esasen, yer yüzünde nüfusuna oranla 
en fazla evlâdını iş için dış ülkelere göndermiş, buna 
rağmen en fazla oranda işsiz bulunan ülke durumun
dadır. istihdam meselemiz en mühim sorunumuzu teş
kil etmektedir. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin geri 
dönmesi gereği ve bu yoldaki baskıların artması, is
tihdam meselemizin ehemmiyetini büsbütün artırmak
tadır. Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı bir ülke 
olan Türkiyemizde halkımız yönünden bu durum bu
gün her zamankinden daha büyük ehemmiyet arz et
mektedir. Bunun için suratla entansif ziraate; ilmî, su
lu, makineli ve gübreli ziraate geçmemiz gerekmekte
dir. Bu tarz ziraate geiçldiğinde, daha az insanla çok 
daha fazla istihsal yapılabileceğinden, ziraî sahada ça
lışanların adedinin azalması tabiî olacaktır. Dolayısıyle 
tarım sahasında çalışan nüfusun, tarım geliştikçe sana
yi sahasında iş bulmak mecburiyeti doğmaktadır. 

Bütün bunların neticesi, memleketimiz için en 
önemli bir mesele olan istihdam problemimizi hallet
mek için yeni iş sahaları temin etmeye mecbur kalaca
ğız. 

Bugnü memleketimizde açık ve gizli işsiz sayısının 
3 milyon civarında olduğu söylenmektedir. Kısaca, yu
karıda anahatlarıyle belirtmeye çalıştığımız sanayileş
me davamızın, Türkiyemiz için ne kadar hayati bir ko
nu olduğu, zamanımızda her zamankinden daha çok 
anlaşılmaktadır. 

Yıllardır işbaşında bulunan iktidarların takip ettik
leri yanlış, isabetsiz ekonomik politika, memleketimizi 
yokluk, pahalılık ve işsizliğe sürüklemiştir. Pahalılık, 
başt aişçilerimiz olmak üzere çeşitli gelir gruplarının 
tasarruflarını elinden almış, enflasyon hızı artmış, pa
halılık çekilmez bir hal almıştır. Sanayileşmiş dış ülke
lerde olduğu gibi, yurdumuzda da yeni birtakım prob
lemlerin doğmasına sebep olmuştur. Bunların başın
da iş kazaları ve meslek hastalıkları gelmektedir. 

Memleketimizde iş kazaları ve meslek hastalıkları 
yüzünden meydana gelen maddî ve manevî kayıplar 
yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Yurdumuzdaki iş ka
zası oranı, Batı ülkelerine nazaran daha fazladır. Hız
lı sanayileşen devletlerde iş kazaları oranı yüksek ol
maktadır. Batı ülkelerinde sanayileşme devresinde yük
sek olan iş kazaları, alman tedbirlerle bir hayli azal
tılmıştır. Çalışma Bakanlığınca alınması gerekli köklü 
tedbirlerle, memleketimizde de iş kazalarının asgarî ha
le getirilmesi sağlanmalıdır. 

Çalışma hayatı ve sanayi hareketleri, getirdiği re
fahın yanında, insan hayatı bakımından müteaddit 
riskleri de beraber getirmektedir. Bu meyanda, işçi-
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nin sağlık ve sıhhatinin murakabesi, çalışma şartları
nın ıslahı, işyerinin teknik, biyolojik, tıbbî ve sosyal 
problemleri ve işçinin psikolojik konularına eğilen ve 
Batı ülkelerinde bulunan «iş hekimliği» müessesesi ku
rulmalıdır. 

îşçi terfi sistemi geliştirilmeli ve işçi kıdem tazmi
natı 15 günden 30 güne çıkarılmalıdır. Ancak, kıdem 
tazminatlarının her yıl işverenin kasasından çıkarak, 
bir kıdem tazminatı fonunda toplanmasını temin eden 
bir sistem getirilmelidir. Kıdem tazminatları işvere
nin kasasında kalırsa, işverenin iflâsı veya malî sıkıntı
ya düşmesi halinde, işçinin bu haklarını elde etmesi 
tehlikeye düşer. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerin dövizlerinin kanali-
ze edilerek yurt kalkınmasına yararlı ve itimada şa
yan iş alanları açılması, ve işçilerimizin de, açılan ye
ni iş alanlarında ortaklık suretiyle iştiraklerinin temin 
edilmesi en halisane temennimizdir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin çözümlenmesi ge
rekli birçok problemleri vardır. Bu problemlere Hü
kümetimiz ciddî bir şekilde eğilmelidir. Her an geri 
dönmesi mukadder olan işgücünün, yurt içinde çalış
malarını temin edecek yatırımlara yönelecek tedbirler 
şimdiden alınmalıdır. 

Dış ülkelerde bulunan işçilerimizin çocuklarının 
eğitimleri için gerekli ve yeterli imkânlar temin edil
melidir. Millî ve dinî eğitimleri mutlaka ve düzenli bir 
şekilde Hükümetimiz tarafından sağlanmalıdır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin yabancı ve muzır ide
olojilerin etkisinde kalmamaları için, Hükümetimizce 
mutlaka gerekli tedbirler alınmalıdır. Bugün Türk 
işçisini yabancı ve sol ideolojilere alet etmek isteyen 
zararlı cereyanlar mevcuttur. Ancak, memnuniyetle 
ifade etmek isterim ki, Türk işçisi yabancı ideolojile
re itibar etmemiş, komünizme ve diğer zararlı cereyan
lara her zaman karşı çıkmasını bilmiştir. 

Türk işçisi, hür demokratik rejime bağlıdır. Çün
kü, işçi hakları ancak hür demokratik rejimde sağla
nabilir. Esasen, Türkiye'de işçi hakları kavga ile elde 
edilmemiştir. Bu hakların elde edilmesinde yıkıcı so
lun hiç bir payı olmamıştır. Türk işçisinin büyük ço
ğunluğu sınıf kavgasını değil, sosyal barışı gaye bilen 
demokratik milliyetçi kuruluşların etrafında toplan
mıştır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin ve çocuklarının 
dinî eğitim ve ihtiyaçlarının temin edilmesi bakımın
dan, her çalışma ataşeliği nezdinde yeteri kadar din 
görevlisi bulundurulmalıdır, öğrendiğimize göre, ha
len yurt dışında bu maksatla 10 adet din görevlisi bu

lundurulmaktadır. Yurt dışında 1 milyondan fazla iş
çi vatandaşımız bulunduğu nazara alınarak, din görev
lisi sayısının bu miktara yetecek seviyeye getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Yurt dışında 1 milyondan fazla vatandaşımızın iş
çi olarak bulunduğu gözönüne alınarak, memleketimiz
de yapılacak olan genel seçimlerde iştiraklerini sağla
yacak şekilde seçim kanunlarında gerekli değişiklik 
yapılmalıdır. 

1975 yılında Libya'ya işçi gönderme imkânı doğ
muştur. Bu sebeple, yeni bir yurt dışı istihdam mese
lesi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Libya'ya işçi gön
derilmesini düzenlemek amacı ile Libya Arap Cumhu
riyeti ile imzalanan işgücü Sözleşmesi ile bu ülkede 
çalışacak işçilerimizin sosyal güvenlikleri teminat altı
na alınmalıdır. 

Tarım İş Kanunu bir an evvel çıkarılarak, bu 
kesimde çalışanların da sosyal güvenliği sağlanmalı
dır. 

Bugün hâlâ, büyük şehirlerimizde çalışan ve sayı
ları hayli büyük olan kapıcı ve kalorifercilerin çalış
ma şartlarını ve sosyal güvenliklerini düzenleyen bir 
tüzük çıkarılmamıştır. Bu boşluk giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı bütçesi 
üzerinde görüş ve temennilerimizi burada bitirirken, 
1975 malî yılı bütçesinin Bakanlığa ve memleketimize 
hayırlı olmasını diler, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Yüce Meclis üyelerine saygılar sunarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köktaş. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın îhsan Ars-

lan, buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN ARSLAN (Yoz
gat) — Teşekkür ederim Adalet Partililer. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Çalışma Bakanlığının 1975 malî yılı bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Grupunun görüşlerini, eleş
tiri ve dileklerini belirtmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi 
ve Çalışma Bakanlığı mensuplarını saygıyle selâmlı
yorum. 

Türkiye'nin kalkınması ile ilgili olarak emek - ser
maye ilişkilerinin ortaya koyduğu sorunları, ekono
mik ve sosyal gerçekleri objektif bir değerlendirmeye 
tabi tutmak zorundayız.. 

Çalışma Bakanlığı, çalışanlar ve çalıştıranlar ara
sındaki ilişkileri düzenlemek ve Türkiye'nin gerçek-
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lerine ayak uydurmak durumunda olan Bakanlıktır. 
Bu Bakanlık sektörel bir bakanlık değildir; buna mu
kabil, gerek kamu ve gerekse özel kesimdeki tüm 
faaliyetlerle ilgilidir. 

Ülke yararına işçi - işveren arasındaki uyumlulu
ğu yaratmak ve genel çalışma gücünün refah düze
yini artıracak yolda verimli hale getirilmesi bu Ba
kanlığın amacıdır. 

Günümüz Türkiyesinde TRT'de ve basında ken
disinden en çok bahsedilen işçi hareketleri ve ona 
dayalı işçi - işveren münasebetlerini bu müzakeratta 
mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, işverenlerin, çalışan in
sanlara insanca yaşamak imkânını vermek; onun, alın-
terini, göznurunu emeğine katarak servetine güç kat
tığının hakşinaslığını göstermesi lâzımdır. İşverenler
le çalışanlar arasında âdil ve dengeli bir köprünün 
kurulması millî ekonomimize güç kazandıracaktır. 
Bunun yanı sıra, işverenle çalışanın mutlaka huzura, 
istikrarlı bir döneme girmesini de şart görüyoruz. 
Hele son yıllarda işveren ve işçi arasındaki ihtilâfların 
dalgalanmaya terk edilmesi, memleket okonomisi üze
rinde üretimi düşürmekle kalmıyor, kalkınma hızı
mıza küçümsenmeyecek ölçüde tesir ediyor. 

îşçi ve işveren arasında sık sık meydana gelen ih
tilâfları mutlaka kısa bir zamanda ve tarafları incit
meyen âdil bir biçimde çözüme bağlamak gerekli
dir. Çünkü, vakitli vakitsiz hak istemleri karşısında, 
ister kamu, ister özel sektörün olsun, fabrikaları ka
patılıyor, milletçe daha hızlı dönmesinin ve daha çok 
üretmesinin hasretini çektiğimiz çarklar, dar ve kri
tik bir dönemde durduruluyor. Geçirdiğimiz yılda ör
fî idare kumandanlarının aracı olduğu birçok vakıa
ya şahit olduğumuz, hepinizin yüksek malumudur. 

Bunu söylemem, çalışanın hak istemesini kınadı
ğım için değildir. Üstelik, işvereni kayırma manasına 
da alınmamalıdır. Fedakâr, mütevekkil Türk işçisi 
kardeşlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da vatanımızın, milletimizin âli menfaatları ya
nında olacağından asla şüphemiz yoktur. 

Bağlı oldukları kuruluşların içinde istisna kabul 
ettiklerimizin eğri, çarpık, servet düşmanlığı fikir ve 
eylemlerine, sapık ideolojilerine sureti katiyede iti
bar etmeyeceklerine olan inancımız tamdır. 

Kaldı ki, Türk işçisi yabancı ülkelerde bile tarihi
ne, köküne, millî asaletine sımsıkı bağlı kalmanın 
şerefli örneğini vermek suretiyle göğsümüzü kabart
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de çalışanların bir
çok ciddî sorunları olduğunu itiraf etmek icap eder. 

Bunların başında, başını sokacak bir sıcak yuvaya 
kavuşmasından tutunuz da, kıdem tazminatı, Tarım 
ve Orman İşçileri Kanunu ve vasıflı işgücü yetiştire
cek çırak, kalfa ve ustaların eğitimi kanununu sırala
yabiliriz. Bu kanunların çıkartılmasının önemine işa
ret etmeyi de vazife biliyoruz, bu da Yüce Meclisi
mizin vazifesi cümlesindendir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de işçi hakları, da
ha doğrusu sosyal haklar hiçbir zaman kavga ile el
de edilmemiştir. Devletimiz hukuk devletidir, hukuk 
içinde gerekli tedbirleri almıştır ve bundan böyle de 
alacaktır. Hukuk Devleti, insanların mutluluğunu he
def almıştır. Sosyal hukuk Devleti toplumu himaye 
edici, kulu köle olmadan, insanca bir güven içinde 
yaşama tedbirleri alan Devlettir. Bir taraftan işsiz 
vatandaşımıza iş, çalışanların, emek sahibinin hakkı
nı teslim ederken, diğer taraftan sermayeyi, hür te
şebbüsü koruyan ve kollayan bir sistemdir, hukuk 
Devleti. Çalışan insan elbetteki emeğinin değerini bir 
lütuf ve iane olarak değil, bir hak olarak alacaktır. 

Hemen belirtelim ki, haksızlığa uğrayan, gelece
ğinin endişesi içerisinde bulunan, istismar edilen bir 
işçinin hayata bağlanması, işyerine verimli olması dü
şünülemez. İşçi de, işveren kadar izzetinefsine sahip
tir, onun korunmasında titizdir. Yaşayan insan, mut
laka, ayakta durabilmesi için bir iş sahibi olmalıdır. 
Hele, evli çoluk çocuk sahibi ise, ihtiyaçlarını kar
şılayacak bir geliri de yoksa, onun için yaşamak bir 
azaptan başka mâna ifade etmez, iş bulamavan, ça
lışma imkânını elde edemeyen, tenceresini kaynat
maktan yoksun, ekmek parasından mahrum, muhtaç 
duruma düşmüş olanların çoğalması, sosyal felâket
lerin en büyüğüdür. Kendisi rahat yüzü görmediği gi
bi, çevresini de, toplumunu da huzursuz eder. O ül
kede Devletine karşı genel bir güvensizlik duygusu 
yaratır. İşte o zaman, memlekette asayiş ve istikrar 
kalmaz, müesseseler rayından çıkar. 

Sayın milletvekilleri, yüreğimizi sızlatan ve zanne
diyorum ki, hepimizin her gün başına gelen, vatan
daşlarımıza iş bulma gayretlerimiz az denecek ka
dar olumlu sonuçlara varmaktadır. İş isteyene iş bu
lamadığımız zaman vicdan azabı çektiğimiz doğru
dur, hepinizin başındadır. Her gün ve hatta her yıl 
sayıları kabaran işsiz vatandaşlarımızın durumu, cid
den endişe verecek vehamet kesbetmektedir. Anado-
ludan gelen yığın yığın vatandaşlarımız, iş bulmak 
için günlerce çalmadık Devlet kapısı bırakmamakta
dırlar. Bunun dışında, yabancı ülkelere, evini barkı
nı, yurdunu yuvasını bırakıp gitmeye gönüllü hazır-
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lanan yüzbinlerce işçi, İş ve îşçi Bulma Kurumu ka
pılarında sıraya girmektedirler. Üzüntü ile ifade ede
yim ki, bilhassa geçirdiğimiz yıllarda ve hele durma
dan artan nüfusumuzun hızı karşısında, Allah Tür
kiye'mize bir kapı açmazsa, hükümetlerimiz tutarlı 
ve ömürlü bir yol seçmezse, bu masum vatandaşları
mızın geleceğini endişe ile takip etmek mecburiyetin
deyiz. 

Yurt içi işçi sorunlarının tablosu, görüyorsunuz 
ki, hiç olumlu değildir. Yurt dışı işçi sorunu da çok 
hazindir. Kısaca belirtelim ki, Türkiye'miz için son 
petrol krizinden sonra yabancı^ ülkelerdeki çalışan 
işçilerimizin işyerlerinin kısıtlanması ve daha kötü
sü, Türkiye'den, bilhassa Almanya'ya gitmek için sı
ra bekleyen işçi talebinin azlığı bir talihsizliktir. 

1973 yılında 135 800 işçimiz yabancı ülkelere gön
derilmişken, 1974 yılında ancak 20 211 işçimiz isten
me imkânına kavuşmuştur. Döviz akışının da önem
li şekilde durduğunu maalesef görüyoruz. 

Detayına inmeden, rakam vermeden kısaca arz 
edeyim. Yalnız Almanya'da çalışan işsizlerimizin sa
yısı, mevzubahis bunalım nedeniyle, % 8'e ulaşmış 
olmaktadır. Bu mağduriyetteki yegâne tesellimiz, Ça
lışma Bakanlığının bununla ilgili raporundan anlaşıl
dığına göre, vatandaşlarımızın işsizlik yardımından 
faydalanmakta olduklarını, çalışma ataşeliklerimizin 
sarf ettikleri çaba ile bunun mümkün olduğu sevin
dirici bir haberdir. 

Kısaca temas ettiğim bu iç açıcı olmayan hususlar
dan sonra ilk akla gelen tedbir, bizi bütün kaynakla
rımızla yatırıma ve sanayileşmeye yöneltmek, hiç de
ğilse işsizlik problemini önleyebilmek için yeni istih-

- dam kapıları açmak olmalıdır. İşte bunun içindir ki, 
el emeğini değerlendirebilecek işyeri, çalışma sahası 
açılmalı ki, işçi iş bulabilsin. Bu daha çok, özel sek
törü ve kamu sektörünü ürkütmeden, iş adamına gü
ven vererek daha çok iş bulmak politikasını hükü
metlerin benimsemelerine dayanır. 

Değerli milletvekilleri, Demokratik Parti olarak 
biz daima işçi bütünlüğü fikrinin yanındayız. Hangi 
siyasî kanaati taşırsa taşısın, Türk işçisinin haklı mü
cadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdiye 
kadar nasıl helâl ekmeğin yanında olmuşsak, bunun 
yanında helâl kazancın da yanında olmaya kararlı
yız. Yalnız, Türk sendikacılığını haklı davasından sap
tıran, kendisine vasıta olarak kullanma niyet ve dav
ranışlarının her zaman karşısında olacağız. 

Sözlerimin sonuna geliyorum. Bu arada, müsaa
denizle bir, iki noktaya daha değinmek istiyorum. 

Dış ülkelere giden işçilerimiz, hiçbir zaman lâyı-
kı veçhile, gelip geçen iktidarlarımızdan hakettikleri 
hizmeti ve himayeyi görememişlerdir. Kalkınmamı
za büyük katkıda bulunan, döviz rezervlerimizi dol
durup taşıran bu masum vatandaşlarımız kendi hal
lerine, adeta sahipsiz şekilde terk edilmişlerdir. Bun
dan daha hazini, dişinden tırnağından artırıp yurdu
na, yuvasına temelli veya izinli, döndüğü zamanlar
da getirdiği dövizleri har vurup harman savurması
na hükümetler göz yummuş; onları, parasına gelir ge
tirecek faydalı yatırımlara yöneltmek yerine, bir başı
boşluğun içerisinde, bu dövizlerin kâr getirmeyen ölü 
yatırımlarda çarçur edilmesine seyirci kalmıştır. 

Kendi memleketinde kendi parası ile kendine iş 
bulma imkânını yaratma gücünü hiçbir hükümet ve
rememiş; inandırıcı, rantabl plan ve programa da
yalı yatırımlara bu kıymetli dövizleri aktarma bece
rikliliğini gösterememiştir. Bunun yanı sıra, bazı koo
peratif kurucularına bazı açıkgözlere inanıp parala
rını teslim etmiş ve sonunda tatlı hayalleri hüsrana 
dönmüştür. 

Şurası muhakkak ki, Türk işçisi Türkiye'de yatı
rıma gitme azmini kaybetmiş ve güvencesini tüket
miştir. 

Diğer önemle üzerinde durulacak bir husus da-
şüphesiz, son günlerde dost Libya Devleti ile yantı-
ğımız işçi gönderme ilişkisidir. Vatandaşlarımıza^ 
yeni bir ümit kaynağı haline gelen ve hayırlı olaca
ğına inandığımız bu şerefli Müslüman Libya Devleti 
ile anlaşmalarımızın daha ileri gitmesi hususunda hü
kümetimizden ve Bakanlığımızdan beklediğimiz başa
rı halisane temennimizdir. 

Diğer komşu ve dost Arap ülkeleri ile de bu nev'i 
anlaşmalara girmelerini hayırlı görüyorum. 

Üzerinde müzakeresini yaptığımız Çalışma Bakan
lığının, çok çeşitli ve geniş kapsamlı sosyo - ekono
mik gelişiminde, bünyesinde topladığı sorunların çö
zümü ile Devlet yapımızda aktif bir yeri olduğunu 
da söyleyebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, kısaca, mevzuumla ilgili ol
madığı halde, bugünkü Dışişleri Bakanlığı bütçesin
den sonra devamlı takip ettiğim ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin içinde bulunan saygıdeğer milletve
killerinin ve partilerin, memleketin yalnız Çalışma 
Bakanlığının dile getirmek durumunda olduğumuz ve 
cidden buna benzer Türkiye'nin birçok sorunları, bir
çok meseleleri varken; adeta partilerin; «Sen şunu 
yaptın, ben bunu yaptım, sen bana sataştın, ben sa-
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na cevap vereceğim, yok sen bana sataştın, ben sana 
cevap vereceğim» lâfları ile, bu Meclisin çok önem
li saydığım günlerini harcamaktan başka elimize hiç
bir şey geçmiyor. 

Ben, yeni gelen bir milletvekili olarak, bir köylü 
çocuğu olarak bunu üzüntü ile takip ediyorum. Bir 
hizmet yaptığımıza, bir hizmetin çabası içerisinde bu
lunduğumuza inanmıyorum ve önemle bu konu üze
rinde duruyorum. Bu milletin bizi kınaması, daha çok 
kınayacağı hale gelmesi karşısındaki takınacağımız 
tavır, Meclis çalışmalarımızın değil, Çalışma Bakan
lığının içerisindeki bu ele aldığımız konular bütün 
bakanlıklarımızın, memleketin çözüm bekleyen âcil 
meseleleri üzerinde vatandaşlarımızın tedirgin oldu
ğu; hele son yıllarda hayat pahalılığı karşısında omu-
zuna binen yüklerin hafiflemesi, onlara bir ekmek ka
pısı bulma, onlara insanca yaşama imkânlarının ve
rilmesi üzerindeki çabalarımız çok kısır parti müca
deleleri, parti çekişmeleri içerisinde geçiyor. 

Bu itibarla; bir milletvekili arkadaşınız olarak, ar
tık bırakalım bu parti mücadelelerini, Meclisin içeri
sinde bize fayda getirmeyen bu kısır parti çekişme
lerinde birbirlerimize cevap vermek durumunda ol
mayalım. Memleketin bu meselelerini; bakın şu Mec
liste sayısı yirmiye çıkmayan milletvekili karşısında 
konuşuyorum. Sayısı yirmi civarında olan milletveki
li ... Cidden, Türkiye'de sayısı 8-10 milyonu bulan, 
ekmek isteyen, «Fukarayım, bana iş bulun» diyen, 
hergün kapılarımızı çalan, evlerimize gelen, daire da-
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ire, müessese müessese bizi koşturan vatandaşlarımı
zın bu-dertleriyle ilgili bir Bakanlığın bütçesinde 20-
25 kişi vardır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın Arslan. 

İHSAN ARSLAN (Devamla) — Her bakanlıkta 
bu böyle oluyor; ya milletvekili olarak buraya gelip, 
bir talebe gibi Meclise devam etmeyi kendimize mec
bur kılalım, ya da miting meydanlarında; sen beni 
seç, ben her işimi bir tarafa atacağım, doktorsam 
muayenehaneye gitmeyeceğim, mühendissem atelyeme 
gitmeyeceğim, hukukçuysam, Meclisi bir tarafa bıra
kıp cübbeyi giyip hâkimin huzurunda davamı takip 
etmeyeceğim, demek durumunda kalmayalım. Poli
tikacı, vatandaşlarımızın karşısında çirkin bir görün
tü içerisinde değerlendirilmektedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, muvaffakiyetler di
liyorum arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Muhterem arkadaşlarım, malumlarınız olduğu üze-. 

re, bugün programımızda 5 bakanlık bütçesi bulunu
yor. Bu nedenle, saat 21.00'den sonra da mesaiye de
vam etmek zarureti vardır. Ara verme zamanımıza 
çok az bir süre kaldı. Sözcü arkadaşımızın da sözü
nü kesmiş olmamak için, saat 21.00'de devam etmek 
üzere, Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 19.25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Arıkan (Siirt), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C) ÇALIŞMA BAKANLI0I (Devam) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
müzakerelerimize devam ediyoruz. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Abdullah Baştürk'ündür. 

Buyurun Sayın Baştürk. 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDULLAH BAŞ
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Çalışma Ba
kanlığı bütçesi ile ilgili görüşmelerini, görüşlerini 
ve eleştirilerini belirtmek için huzurunuzdayım. 

Hepinizin bildiği gibi Çalışma Bakanlığı, 1946 yı
lında. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu 
bir dönemde kurulmuştur. 4841 sayılı Yasa ile kuru
lan bu Bakanlığın amaçları o zaman şöyle saptanmış
tır: 

Çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların yaşa
ma seviyesini yükseltmek, çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki ilişkileri düzenlemek, ülkedeki çalışma gü
cünü, genel refahı artıracak biçimde verimli kıl
mak, tam çalışmayı ve sosyal güvenliği sağlamak. 

Bundan çeyrek yüzyıl öncesinin şartlarına göre, 
oldukça ileri amaçları gerçekleştirmeyi öngören bu 
Bakanlık, kabul etmek gerekir ki, kuruluşundan bu 
yana, Türk çalışma hayatında önemli aşamaların ger
çekleşmesini sağlamıştır. Ne var ki, 1946'dan bu 
yana çalışma hayatımızdaki köklü değişmeler, gene 
partimizin iktidarda olduğu 1963 yılında çıkartılan 
Sendikalar Kanunu, Toplu Sözleşme ve Grev kanun
ları bu Bakanlığın amaç ve görevlerinin tek bir bakan
lık olarak bünyesinde gerçekleştirmesini olanaksız ha
le getirmiştir. Özellikle sosyal güvenlik sorunlarının 
kapsamının büyük gelişmeler göstermesi, sosyal gü
venliği sağlama amacının Çalışma Bakanlığı amaçla

rı ve görevleri arasından çıkartılıp, kurulacak yeni 
bir bakanlığın görevleri arasına sokulmasını gerektir
miştir. 

,Bu kürsüden, bundan iki yıl önce gene Çalışma 
Bakanlığı bütçesini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına eleştirirken, ileri sürdüğümüz bir önerinin, ya
rım yamalak da olsa gerçekleşmesinden duyduğumuz 
memnuniyeti belirtmek isteriz. 

1973 malî yılı bütçesini eleştirirken şöyle demiş
tik: Belirtmek istediğimiz bir husus da sosyal güven
lik kurumlarının yönetimindeki dağınıklıktır. İleride 
millî bir sosyal sigortaya, tüm vatandaşlarımızı kap
sayan bir güvenlik sistemine gidilmeli, Emekli San
dığı, Bağ -Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı olarak örgütlenmelidir. 

Anayasa ölçüleri içinde geçerliliği ve tutarlılığı 
bizce açıkça şüpheli olan Sadi Irmak Hükümetinin 
kuruluşu sırasında henüz bir kuruluş yasası olmasa 
da Çalışma Bakanlığı amaçları arasında olan sosyal 
güvenliği sağlama işini, yeni kurulan bir Sosyal Gü
venlik Bakanlığına aktarmış olmasını olumlu bir adım 
saydığımızı belirtmek isteriz. 

Çalışma Bakanlığı, kuruluş amaçlarından ayrıla
rak, ayrı bir bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek 
sosyal güvenlik konusundaki çalışma ve çabaların da, 
en azından Çalışma Bakanlığı amaç ve görevleri ka
dar önemli olduğunu belirterek, eleştiri konumuz 
Bakanlığın kuruluş yasasıyle tespit edilmiş, belli baş
lı amaçlarını hatırlatmakta yarar vardır. 

Çalışma Bakanlığı sanayi, hizmetler ve tarım ke
simini kapsayan, tüm ekonomimizin ihtiyacı olan va
sıflı işgücünü hazırlamak ve hizmet içi eğitimi ver
mek; ülkemizdeki istihdam politikasını yürütmek ve 
emeği pazarlamak, sözün kısası odur ki, Çalışma 
Bakanlığı, önce Türkiye'de çalışma hayatı için ge-
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çerli nitelikte işgücü hazırlığı, sonra adaletli ve ya
saların öngördüğü ilkeler içinde istihdam politikasını 
uygulamak gibi bir görev yüklenmiş bulunmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi, 1946'da kurulan ve zamanına 
göre ileri bir adım olan Çalışma Bakanlığının kurul
ması ve amaçlarının saptanması işi, Bakanlığın bu 
görevleri yerine getireceği hukukî düzen kurulama
dığı için, 1963 yılına kadar yeterince ağırlık taşıma
mıştır. Ne var ki, geride nice önemli yıllar kaldığı 
halde, Çalışma Bakanlığı işgücü hazırlığı; yani ta
rımda, sanayide, hizmetler kesiminde ihtiyacımız 
olan yeterli vasıfta insangücü hazırlama konusunda 
hemen hiçbir girişimde bulunmamış ve sorumluluk 
almamıştır. Oysa, yapılması gereken bütün bu hiz
metler, aslında Çalışma Bakanlığının yasal görevle
ridir. Çalışma Bakanlığı ise, bu görevinin önemini 
bir türlü kavrayamamıştır. Buna karşılık, Çalışma 
Bakanlığının yaptığı tek iş, gerçekte kendisine pamuk 
ipliğiyle bağlı ve şuradan buradan toplanan yardım
larla ayakta duran îş ve îşçi Bulma Kurumu aracı-
lığıyle ilkel bir işgücü pazarı arzı yapmaktan ibaret 
kalmaktadır. 

Bir de, bu Kurum, yurt dışına gidecek işçilerin 
vizelerini yapmak fonksiyonunu yürütmektedir. Bu 
işlemin bile ne ölçüde yetersiz ve yakınmalara yol açar 
durumda olduğu bellidir. Çalışma Bakanlığı, istih
dam görevini yerine getirecek biçimde yeniden ör
gütlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, Çalışma Bakanlığının ve çalışma hayatının 
nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde bazı görüşleri
mizi açıkça ortaya koymakta yarar görüyoruz. 

1, Türk ekonomisinin; sanayi, tarım ve hizmet
ler kesimlerinde, bu kesimlerin planlanmış ihtiyaç
larını, planların istediği sayı, vasıf ve arz esnekliği 
içinde, hazırlamak görevini tam ifa etmelidir. Ça
lışma Bakanlığının bunun dışında baş görevi, İş ve 
tşçi Bulma Kurumu ile hizmet içi eğitim daireleri, 
bakanlık içinde yeniden örgütlenmeli, bu hizmetler 
bu örgütlerin kesin görevi olmalıdır. 

Bu arada, yıllardır sürüncemede kalmış Çıraklık 
Kanunu da en kısa zamanda çıkarılmalıdır. 

Keza, binlerce işçinin dikkatle izleyip, sabırsızlık
la beklediği, Meclis gündemimizdeki kıdem tazmina
tı tasarısı en kısa zamanda yasalaştırılmalıdır. 

2. Çalişma Bakanlığının ikinci önemli görevi, 
pratikteki adiyle emek pazarlamasıdır. Yani, Bakan
lık ve Planlama Teşkilâtı, Devlet kamu ve özel sek
tör kesimleri için belirli istihdam normları saptamalı

dır. Kanımızca, ücret pazarlamasının ilk şartı olan 
asgari ücretler, toplu pazarlık özgürlüğünün ilkeleri 
içinde Devletin, daha doğrusu sorumlu kuruluş olan 
Çalışma Bakanlığının bünyesi içinde devamlı bir ör^ 
güte kavuşturulmalıdır. 

Çalışma Bakanlığı bünyesinde sürekli yer alacak 
böylesi yasal bir örgüt; emeğin üretimdeki payını he
saplamak, artık değerden ne kadarının kimler ara
sında bölüşüleceğim saptamak; ekonomik konjonktür
leri izleyip, belirli vasıflar için belirli değerler ölçüm-
lemek gibi konularda sorumlu olmalıdır. 

3. 12 Mart sonrası ara rejiminde defalarca değiş
tirilen ve geriye doğru götürülmek istenilen Anaya
samızda, şeklen, işçilerin özgür sendikacılık, toplu 
sözleşme ve grev haklarına dokunulmamış gibi dav-
ranılmış, ya' da buna açıktan cesaret edilmemiş; ama 
beri yandan dolaylı yollarla sermaye ve iş çevrele
rinin isteklerine uygun tertiplere girişilmiştir. Bunun 
en tipik örneklerinden birisi, Anayasa Mahkemesinin 
fptal ettiği Dernekler Kanunudur. Bu Dernekler Ya
sası, sendikaların kamuoyunu oluşturma ve işçilerin, 
bilinçlendirme amacıyle toplantılar düzenlemesini ve 
bildiriler yayınlamasını önlemiş ve kısıtlamış idi. 

Öte yandan, Anayasada yapılan değişikliklerle, 
kamu kesiminde çalışanların sendika kurma hakları 
ellerinden alınmış; memur sendikaları ortadan kaldı
rılmış, sendika kurabilme olanağı onlanlar da dar 
çerçeveler içine sıkıştırılmıştır. îşçi nitelikli ve statü
lü çok kimse 657 sayılı Yasa kapsamına sokulmuş, ya 
da sokulmak istenmiştir. İşveren çevrelerinin, serma
ye kesiminin baskıları günümüzün hükümetini de ala
bildiğine etkisi altında tutmaktadır. «îş örgütlerine 
zam yaparsak hayat pahalılaşır, enflâsyon olur, iş
letmeler zarara girer» anlayışı kasıtlı bir biçimde or
talıkta kol gezdirilmektedir. 

Ücret artışı ile üretim artışı arasında doğru oran
tılı bir ilişki bulunduğu gerçeği, 1963'ten bu yana 
bilimsel olarak saptanmıştır; ama kısır görüşlü çıkar 
çevreleri, en açık bilimsel gerçeklere bile sırt çevir
mekten çekinmemektedirler. 

Biz C. H. P. olarak, Türkiye'yi ister kapitalist, 
ister kapitalist olmayan modellerle kalkındırmayı ön
gören tüm iktidarların, her şeyden önce sosyal ada
let ilkesine uymak zorunda olduğu inancındayız. 

C. H. P. Grupu olarak önceleri de defalarca açık
ladığımız gibi, kararımız ve politikamız şudur: 

Ücret, sadece çalışanla çalıştıran arasında geçen 
bir pazarlık sorunu değildir. Bizce ücret, millî ge
lir dağılımındaki bozukluğu düzeltecek, adaletsidiği 
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giderecek bir yeniden bölüşme aracıdır. Ücret, üre
tim sonunda yaratılan değerden aslan payını serma
ye sınıflarının elinde yoğunlaştırıp; ekonomik, sos
yal ve siyasal egemenliklerini kurmak istyeneleri en
gelleyecek etkili bir terazidir. 

Ücret, henüz örgütlenme, demokratik hak ve öz
gürlüklerini kullanma olanağı bulamamış sosyal sınıf 
ve tabakaların Devletin koruyucu kanatları altına 
alındığını belirleyen bir ölçüdür. Ve nihayet ücret, 
sosyal barış içinde birbirini sömürmeyen. refahtan 
herkesin adaletli biçimde payını aldığı demokratik bir 
toplum düzeni kurma politikasının en etkili metodu
dur, 

Sayın milletvekilleri; konuşmamıza sön vermeden 
önce, bir iki noktaya daha dikkatinizi çekmek iste
rim. 274 ve 275 sayılı Yasalardaki, aksaklık ve eksik
likler süratle giderilmelidir. Geçmiş zaman içindeki 
uygulamalardan alman derslerin ortaya çıkardığı ak
saklık ve eksiklikleri iyi değerlendirmek zorundayız. 
Sendika seçme konusunda belki en iyi değil, ama en 
demokratik olan yol, referandumu işler hale getirecek 
yasa değişikliğinin en kısa zamanda yapılmasıdır. 

Bütçe Kanununun 33 ncü maddesi mutlaka büt
çeden çıkartılmalıdır. Bu, antidemokratiktir. Toplu 
sözleşme düzenine müdahaledir. Devlet, sosyal adalet 
ilkesini inkâr eden duruma getirilemez. Toplu sözleş
me düzeni müdahaledir. Devlet, sosyal adalet ilkesi
ni inkâr eden duruma getirilemez. Toplu sözleşme dü 
zeni müdahaleciliğe, hele devlet müdahaleciliğine as
la imkân tanımayan bir düzendir. Tarihin kaydetme
diği şeyleri Sayın Irmak Hükümetinin de keşfetmeye 
kalkışması, uygulamaya sokması, patlamalara yol aça
bilir. 

Dikkat edilirse ülkemiz içinde yaşandığı kargaşa 
ortamında sokak hareketleri durmadan yayılırken, 
işçi kesiminde böyle bir hareket görülmemektedir. 
Bunun niçinini araştırmak gerekir. Ama en esaslı ne
denini biz söyleyelim; bu, büyük ölçüde, sendikalaşma 
özgürlüğünün var olmasının doğurduğu bir sonuçtur. 
Bu özgürlüğün şu, yada bu yoldan kısıtlanmak isten
mesi, sonuç olarak işçiyi sokağa itmeye neden teşkil 
edecektir. 

Çalışanların, emekçi kesiminin, işçi sınıfının, ser
maye kesimine göre açık bir vergi adaletsizliğine mu
hatap olduğu gerçeği de gözlerden uzak tutulmama
lıdır. Örneğin; 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi ile sağ
lanan 1 000 liralık bir ücret artışının, en azından 400 
lirası Gelir Vergisine, 100 lirası Sosyal Sigortalar ke
sintisine gitmekte, işçinin eline 1 000 liradan artış ola

rak sadece 500 lira geçmektedir; ama kamu oyuna, 
işçinin 1 000 liralık bir zam aldığı sözü rahatça söy-
lenebilmektedir. Hiç değilse, asgari ücretlerden ver
ginin kesilmemesi, daha üst düzeyde de ücretlilerin 
vergi dilimlerinin sınırlandırılmasında, vergi adaleti
nin gözönünde bulundurulması, ihmal edilmeyecek bir 
noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

Sayıları 1 milyona yaklaşan yurt dışındaki işçile
rimizin sorunları ile daha yakından ilgilenmesi gere
ğini de Çalışma Bakanlığı anlamalıdır. Avrupadaki 
batı dünyasındaki ekonomik krizin yaygınlaşmasının, 
döviz kaynağı olan işçilerimize yurda dönme mecbu
riyetini beraberinde getirmektedir. Çalışma Bakanlı
ğının bu önemli konuya gereği gibi eğilmesi kaçınıl
maz bir zarurettir.' 

Sayın milletvekilleri; konuşmamızı bitirirken, Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun açık ve kesin görüş
lerini bir kez daha ifade etmiş olmak isterim. 

Adaletli bir gelir dağılımını sağlamak, 
Millî ekonomimizi, bir küçük azınlık olan serma

ye kesiminin, çoğunluk olan emek kesimine tahak
küm aracı olmaktan çıkarmak, 

Herkesi anayasal hak ve özgürlüklerini kullanma 
olanaklarına kavuşturacak ekonomik bağımsızlığa sa
hip kılmak, 

Emek sahiplerinin, yaratılan değerden gerçek pay
larını almasını sağlayacak bir istihdam ve ücret dü
zeni kurmak, 

Türlü bahane ve gereklerle sosyal adalet ilkesini 
bir kenara bırakmak isteyenlerin heveslerini kursak
larında bırakmak, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun tüm üyeleri
nin ilkeleridir. 

Son olarak Sayın Başkan, 4 ilimizde uygulanan sı
kıyönetimin, işçilerin anayasal haklarını engelleme 
aracı haline düşürülmek istendiğini dikkatlerinize 
sunmak isterim. Kıbrıs olayları ile ilân edilen, savun
ma ve dış politikamızın ihtiyacı gerekçesi ile uzatıla-
gelen sıkıyönetimin, artık öğrenci hareketlerini bastır
ma, yürüyüş ve toplantıları iptal etme gibi basit kol
luk kuvveti halinde kullanılmasına C. H. P. olarak 
karşı çıkmıştık. 

BAŞKAN — Süreniz doluyor efendim, lütfen ta
mamlayınız. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — Son gün
lerde bazı illerimizde, özellikle İstanbul'da grev dur
durma ve yasaklamalarda, işçilerin anayasal hakları
nı ortadan kaldırır bir niteliğe kavuşan bu uygula
malar bize haklılık kazandırmıştır. 
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Şimdiye dek hiç bir anarşik eylemde,yer almayan 
işçilerimiz, yasal haklan üzerine konulan yasaklama
larla • sert eylemlere itilmek istenmekte midir? Hükü
metin, sıkıyönetimi böylesine yasa dışı eylemlerde kul
lanma eğiliminin ardında kimler yatmaktadır? Soru
su aklımıza gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri; son olarak da, Sayın Çalış
ma Bakanlığının çalışmalarını bir noktaya getirip, 
Meclisimize sunmak üzere olduğu; kapıcı ve kalorifer
cilerin çalışma hayatını ve bunun yanında sosyal gü
vencelerini kesin bir neticeye götürecek kanun tekli
finin de, yine kısa süre içerisinde neticeye bağlanma
sının zarureti vardıç. 

Sözlerimi burada bitirir, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baştürk. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Altmışyedioğlu, buyurun. 
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ

YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

1975 malî yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerin
de, C. G. P. Grupunün görüş ve temennilerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Ülkemizde her yıl, bir önceki yıla nazaran artan 
işsizlik sorunu, hayat pahalılığı, dış ülkelerdeki işçile
rimizin iş akitlerinin feshi ve bunların yurdumuza 
geri dönmeleri, tarım işçilerinin sosyal güvenliğe ka
vuşturulması gibi konular, Bakanlığın görevini bir kat 
daha artırmakta ve bu konulara yakından eğilmek 
lüzumunu hissettirmektedir. 

Bugün Türk işçisinin ve işçi emeklilerinin en bü
yük derdi, hayat pahalılığı ve bunu yarattığı geçim 
sıkıntısıdır. 

1974 yılının bütün ayları, zam ayları olmuştur. 
Ecevit Hükümeti, işbaşına gelmeden vatandaşa, bil
hassa işçilere ölçüsüz vaatlerde bulunmuş, «İşsizliği 
kaldıracağım»' demiş, daha çok işsizlik getirmiştir. 
«Yatırımları, ihracatı, üretimi ve millî geliri artıraca
ğım» demiş; tam aksine, yatırımları kısmış, sanayi 
üretimini, ihracatı, millî geliri azaltmıştır. Hayat pa
halılığının yükünü fakir ve dar gelirli işçiye, emekli
lere, dul ve yetime yüklemiştir. «Ücretler fiyatların 
önünde gidecek» dediği halde, ücretler fiyatlara yeti
şemez olmuştur. <-

1974 yılı siyasî istikrarsızlık, partizanlık, yokluk, 
hayat pahalılığı, enflasyon yılı olmuştur. 

Sayın Ecevit, seçim öncesi ve sonrası, özel teşeb
büsün, her teşebbüsün aleyhinde olmadığını beyan et

miş olmasına rağmen; çalışanı, dürüst çalışarak ka
zananı, yatırım yapanı, hür özel teşebbüsü sömürücü 
hasım olarak millete göstermiştir. Özel teşebbüsün ya
tırım yapma hevesini ve teşebbüs gücünü kırmıştır. 
Bu sebepten dolayı Türkiye'de işsizlik çoğalmıştır. 

Sayın milletvekilleri; emekli işçilerin maaşlarının 
artırılmasını ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun sağlıkla ilgili hükümlerinden istifade ettirilmesi
ni sağlayan kanun tasarısının acele olarak Mecliste 
görüşülüp, bunların bir an önce huzura kavuşturul
ması gereğine inanıyoruz. Emekli işçilerin sabrı tü
kenmiştir. Bunların ayda aldıkları para 540 liradır. 
Emekli memurların aylıklarının, değişen konjonktüre 
ve hayat pahalılığına göre ayarlanması zaruretine 
inanıyoruz. 

Hızlı enflasyon dönemlerinde, sabit gelirlilerin ge
çim şarlan dayanılmaz hale gelmektedir. Emekli işçi
lerle ilgili kanun tasarısının, Yüce Mecliste en ön sı
rada müzakere edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 

İşçilerin meskene kavuşturulması için de daha 
ileri tedbirlere ihtiyaç görüyoruz. Mesken kooperatif
lerinin ahenkli çalışmaması yüzünden, gün geçtikçe 
sıkıntılar artmaktadır. Bu bakımdan işçilerin, ferdî 
mesken kredisi yoluyle ev sahibi olmalarını kolaylaş
tıracak tedbirler alınmalıdır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin bütün meseleleriyle 
daha yakından ilgilenmek ve çalıştıkları memleketler
deki işçilerin sahip oldukları haklardan bütünüyle 
faydalanmalarını sağlamak için, daha etkili tedbirlere 
ihtiyaç vardır. 

Yurt dışındaki işçilerin aile fertlerinin maddî ve 
manevî huzurları için, gerekli bütün tedbirler alınma
lıdır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin din adamı ve öğret
men ihtiyacı süratle karşılanmalıdır. Türk konsolos
luklarına işi düşen, işini yaptırmak isteyen işçilerimi
zin çok perişan halleri vardır. Din adamları, konsolos
luklarda memur olarak çalıştırılmaktadır. İşçilerle 
uğraşan dış teşkilâtımız yeterli hale getirilmelidir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin emekliliğe sayılan hiz
met birleştirilmesi ve emekli aylığının tespiti şikâyet
lere konu olmuştur. Türkye'de bir süre çalıştıktan 
sonra, uzunca bir süre yurt dışında çalışan ve emek
lilik süresini dolduran işçilerimizin, Türkiye'de çalış
mış olduğu eski yıllardaki son 3 yıl ortalaması üze
rinden emekli olmaları âdil bir sistem değildir. Yurt 
dışında çalışma süresi ile emeklilik süresini dolduran 
işçilerimize, Kuruma primlerini ödemek suretiyle, 
Türkiye'de birlikte çalıştığı arkadaşları gibi, tavan 
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emeklilik ücreti üzerinden emeklilik hakkı doğma-
lıdır. 

Türk konsolosluklarında hizmet gören ve Türk 
işçilerinin hakkını korumaya memur tercümanlar, 
daha ziyade, kaldıkları ülkenin hakkını korumaktadır 
ve işçilerimizin haklı şikâyetleri, tercüman vasıtasıy-
le ilgililere ulaştırılamamaktadır. Yurt dışındaki işçi
lerimizin tasarruflarının memleket ve işçiler için en 
iyi şekilde değerlendirilmesi için, gecikmiş olan ted
birleri almak zaruretindeyiz. Avrupa'da çalışan işçi
lerimizin, tasarruflarının bir kısmını Avrupa bankala
rında muhafaza ettikleri bilinen bir husustur ve bu 
tasarrufların, yaklaşık olarak 3,5 milyar dolara teka
bül ettiği söylenmektedir. Bu meblâğ, 1975 yılı büt
çemizin aşağı yukarı yarısı kadardır. Bu kadar bü
yük tasarrufun, çok süratli bir şekilde memleketimize 
aktarılması konusunda etkin tedbirlerin behemahal 
alınması lâzımdır. Bu tasarruflar, yapılacak yeni ya
tırımlara yöneltilmelidir. Yatırımlara yöneltmek için 
de, işçilerimize, Avrupa'dan döndükleri takdirde bu 
yerlerde ve fabrikalarda, öncelikle işe girme hakkı ta
nınmalıdır. Bu fabrikaların kuruluşunda, bazı mua
fiyetlerin tanınması lüzumuna inanıyoruz. Meselâ 
gümrük muafiyeti ve uzun yıllar vergi muafiyeti gibi. 

Yurt dışındaki işçiler, devletlerarası andlaşmalar-
dan ve şahsen imzaladıkları anlaşmalardan doğan 
haklarını tam ve yazılı metin halinde bilmek istemek
tedirler. Bazı hallerde işçilerimiz, kendilerine vaat edi
len ücretin altında bir ücret ödenmesinden şikâyetçi
dirler. 

Yurt dışına işçi gönderme usullerinden başlaya
rak, askerlik ve izin işlemlerine kadar, çeşitli alan
larda yurt dışındaki işçilerimizin tabi oldukları for
maliteleri basitleştirecek usuller bulunmalıdır. Kırta
siyecilik yok edilmelidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarından işçi çocuk
larına eğitim bursları verilmesi ve fırsat eşitliğinin ge
liştirilmesi için yeni tedbirlerle, işçi çocuklarının oku
tulması lâzımdır. 

Tarımda ve ormancılıkta çalışan işçilerin sosyal 
sigortadan yararlanmaları için, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu bir an önce tadil edilmelidir. 

Hür demokratik rejim içerisinde, Türk işçisi mem
leketimizdeki iç çatışmalardan uzak kalmış, ekono
miyi çöküntüye götürecek olaylar çıkarmamıştır. Bu
nun sebeplerinden birisi de, Türk - tş'in bugüne ka
dar temsil ettiği şerefli camianın ve memleketin men
faatlerini bir siyasî partinin menfaat ve taktiğine fe
da etmeden, tarafsız politika izlemesidir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Partisi, 
çalışma hayatımızda sosyal adalete ve sosyal güven
liğe dayanan bir huzurun hüküm sürmesini ister. îşçi 
haklarının ve geçim seviyesinin, ekonomik kalkınma
mızın icaplarıyle dengeli bir şekilde geliştirilmesini, 
sosyal adaletin vazgeçilmez unsurlarından sayar. Hür
riyetçi, milliyetçi, vatansever Türk işçisinin, millî be
raberliğimizi parçalamak isteyen aşırı sol örgütlere 
karşı, büyük bir mücadele verdiği inancındayız. Ülke
mizde çalışan yüzbinlerce kişinin sosyal güvenliğe 
kavuşturulması ve sosyal sigortadan faydalandırılması 
dileğiyle, Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde, Cumhu
riyetçi Güven Partisinin görüşlerini arz etmiş bulu
nuyorum. 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin yüce milletimize, Ça
lışma Bakanlığı mensuplarına hayırlı olması dileğiy
le Yüce Meclisi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fikri Pehlivanlı, 
buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA FİKRÎ PEHLİVANLI 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisi Grupu adına, Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin eleştirisini yapmak, görüşlerimizi ve temen
nilerimizi sunmak üzere huzurunuza çıkıyor ve Yüce 
Heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Tam 30 yıl önce kurulmuş olan Çalışma Bakanlı
ğı, 30 ncu yılına girdiği sırada, Sayın Irmak Hükü
metinin teşkiliyle, bünyesinden Sosyal Güvenlik Ba
kanlığını çıkarmıştır. Bu yeni kuruluşun başarılı olma
sını temenni ediyoruz. 

Faaliyet ve iştigal sahaları, kuruluşları itibariyle 
ayrılmış gibi gözükmekle beraber, bu iki kuruluşu 
ayrı mütalâa edemeyiz; ancak bunları birbirinin mü
temmimi olarak kabul ediyor, süreli bir ahenklilik 
içerisinde bulunmaları zaruretine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, insan ve toplum tabiî evolüs-
yon halindedir. Zamanın akışını nasıl bir noktada 
durdurmak mümkün değilse, sosyal evolüsyona da 
mani olunamaz. Bu oluşum ve gelişimin en iyi şekilde 
tecelli etmesine çalışmak da, hepimiz için mukaddes 
bir görevdir. 

Dünyanın medenî ülkeleri arasındaki yerini almış 
güzel yurdumuzun üstünde yaşayan aziz milletimizin 
mutluluğu ve refahı hepimizin hedefidir. Bu hedefe 
sosyal hukuk devleti anlayışıyle ulaşacağımız açıktır. 

Toplumun cüzleri aile ve onun fertleridir. Fert
lerin temel hak ve hürriyetleri, Anayasamız ve diğer 
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yasalarla belirlenmiştir. Bu temel hak ve hürriyetlerin 
başında, özgür yaşama ve çalışma gelmektedir. Dev
let bunu düzenlemekle, korumakla yükümlü ve görev
lidir. 

Dünya ve Türkiye şartları hergün biraz daha de
ğişmekte ve gelişmektedir. Bu değişmelere herkes uy
mak mecburiyetindedir. Yasalar da değişen şartlara 
göre yeniden düzenlenmek zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 42 ilâ 48 nci 
maddeleri, Tütk çalışma hayatını tanzim eden esas 
maddelerdir. Tam 30 sene önce kurulmuş ve çalışma 
şeklini düzenleyen yasaların, Anayasanın öngördüğü 
hususlara ve değişen Türkiye şartlarına cevap vereme
yeceği meydandadır. Bu nedenle, Çalışma Bakanlığı 
Kuruluş Kanunu günün şartlarına uygun bir biçimde 
ve çalışma hayatımızın ihtiyaç ve sorunlarını karşıla
yacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Çağımızın en önemli faktörlerinden biri de zaman 
mefhumudur. Hele Türkiye'mizin zaman kaybına ve 
israfına tahammülü yoktur. Bu itibarla, tashihe muh
taç yasalar yeniden ve süratle ele alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, huzur ve refahın esası istik
rardır. Sosyal istikrar, ekonomik istikrar, siyasî istik
rar birbiriyle doğru orantılı olarak ilgilidirler. Birinin 
eksikliği direktman diğerini etkileyecektir. Ekonomik 
istikrarsızlığın sebeplerinin başında işsizlik meselesi 
gelmektedir. 1974 başında 2 milyon civarında olan iş
gücü açığı, devlet sektöründe gerekli yatırımların ya
pılamaması ve gerekse özel sektörde meydana getirilen 
ürküntü havası nedeniyle daha da artmış, ayrıca dış 
ülkelere işçi gönderme imkânlarının hemen hemen 
ortadan kalkmasıyle biraz daha fazlalaşmış, böylelik
le işsizlik Türkiye'de korkunç bir manzara arz etme
ye başlamıştır, 

Bir taraftan sosyal bünyemizi tehdit eden işsizlik, 
diğer taraftan tüm çalışanları ilgilendiren çeşitli prob
lemlerin halledilememiş olması, ekonomik istikrarsız
lığın sebep ve amili olarak gözükmektedir. 

Meselâ, ülkemizde hâlâ asgarî ücretlerin bütün iş
yerlerinde tatbik edilemediğini esefle müşahede etmek
teyiz. Bunun başlıca nedeni, teftiş kadrosunun çalış
masındaki bozukluktur, tş müfettişleri bölge çalışma 
müdürlerinin emirlerindedir. Görev tevzii bu müdür
lükler tarafından yapılmaktadır. Çalışma müdürlük
lerinin asgarî tarafsızlıklarının temin edilmesi, iş mü
fettişlerinin bunların emirlerinden çıkarılıp, bir teftiş 
heyeti reisliği ihdas edilerek oraya bağlanması lüzu
muna kaniiz. 

Tarım ve orman kesiminde çalışan işçilerimizin 
hali yürekler acısıdır. Hiç bir sosyal güvenliği olma
yan bu kesim işçilerinin Orta ve Güney - Doğu Ana-
doluda olanlarının durumu daha da fecidir. 

Daha önceki hükümetler zamanında hazırlanarak 
Yüce Meclislere sevk edilen ve sonradan geri alman 
ve Sayın Ecevit Hükümetinin hem programında olma
sı ve hem de aynı hükümetin Sayın Çalışma Bakanı
nın 1974 bütçe görüşmelerinde zabıtlara geçen beyan 
ve vaatlerine rağmen, Tarım - iş dalında çalışanlarla 
ilgili kanun tasarısı bir türlü zamanlarında Yüce Mec* 
lise sevk edilememiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Keza, işçi emeklilerine ait kanun tasarısı ile kıdem 
tazminatı kanun tasarısı bunlar meyanındadır. 

Yine, Sayın Çalışma Bakanı Önder Sav'ın 1974 
bütçesindeki beyanına rağmen, iş kolları yönetmeliği 
değiştirilememiştir. Bunlardan işçi emeklilerinin du
rumlarının bugünün şartlarına uydurulabilmesi ve as
garî insanca yaşama düzeyine ulaştırılabilmesini amaç
layan kanun tasarısı müstacelen görüşülmek kaydıyle 
Sayın Irmak Hükümeti tarafından Yüce Meclise ge
tirilmiş bulunmaktadır. Muhterem Hükümete bu ko
nuda teşekkürü bir borç biliyoruz. 

Konunun burasında bir hususu hemen belirtme
liyiz ki, yaşlılık ve emeklilik tüm faniler için kaçınıl
maz bir sonuçtur. Her gelecek yıl sayıları biraz daha 
artacak olan, (ki, 1975'te 200 bin civarında işçi emek
li olacaktır) îşçi emeklileri, mazide memleketine, mil
letine ve çalıştığı işyerine hizmet etmiş olmanın huzu
ru ve mutluluğu içinde olmalıdır ki, kendisinden son
ra aynı işyerini dolduran işçi arkadaşlarımız geleceğe 
umutla ve güvenle bakabilsinler. 

Bunun, sosyal düzende, verimlilikte ve ekonomiye 
katkıdaki yerini ve değerini takdirlerinize bırakıyo
ruz. 

Tarım - îş dalında çalışanlara ait kanun tasarısı 
geciktirilmeden ve yine kıdem tazminatı kanun tasarı
sı süratle Parlamentoya getirilmelidir. 

Ayrıca, çıraklık, ustalık ve kalfalık kanun tasarı
larının bir an önce kanunlaştırılması samimî temenni
lerimiz arasındadır. (A. P. sıraalrından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, işçi memur ayrımı kati 
ve bilimsel metotlarla halledilmelidir. Ücretler, her 
gün biraz daha ağırlaşan hayat şartlarının, yükselen 
fiyatların çok gerisinde kalmaktadır. Planlı ve rantabl 
çalışmalarla bir denge sağlamanın mümkün olacağına 
inanıyoruz. 
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, Verilmekte olan işçi ikramiyeleri, gayri muayyen J 
zamanlarda değil, senenin belirli günlerinde ödenme
lidir. 

Çalışma Bakanlığı bünyesinde eksik bulduğumuz 
hususlardan birisi de, İş ve işçi Bulma Kurumlarının 
çalışma tarzıdır. Çoğu kere iş sahipleri kendi işçilerini I 
kendileri bulmakta, İş ve İşçi Bulma Kurumları, bun
ların işbaşı yapmalarını engelleyen, zorluklar çıkaran 
kuruluşlar durumunda kalmaktadır. 

Muhterem Bakanlık, yurt dışında bulunan işçile
rimizle alâkasını daha etkin hale getirmelidir. Özel
likle, Almanya'da bulunan işçilerimizden, oradaki iş 
müşavir ve ateşelerinden büyük ölçüde şikâyetler gel
mektedir. Keza, yurt dışındaki işçilerimizin zamanla 
yurda dönecekleri gözönünde bulundurularak, bunla
rın avdeti halinde Türkiye'de iş sahibi olabilmeleri I 
planlanmalıdır. I 

İş ve İşçi Bulma Kurumları, mevzuatı, günün, 
şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, burada, yabancı memle- I 
ketlerde çalışan işçi arkadaşlarımıza değindiğimiz sı
rada, bir hususu daha belirtmeyi ve ıttılaınıza arz et- I 
meyi uygun görmekteyiz. 

Almanya'da çalışan Müslüman işçi arkadaşlarımı- I 
zın dışındaki işçiler için özel bir fon vardır ve oradan 
Müslüman olmayan diğer milletlerin işçileri faydalan- I 
maktadırlar. I 

Willy Brandt Partisi, Müslüman işçilerin buna ben- I 
zer bir fondan faydalanmaları için Türk Danış diye I 
bir kuruluşu çalıştırmaktadır. Bu kuruluşla alâkası I 
olan işçi arkadaşlarımızın, Çalışma Bakanlığının ken- I 
dileriyle ilgilenmelerini istediklerini arz etmeyi de gö- I 
revlerimiz arasında sayıyorum. I 

Diğer bir sorun da işçilerimizin eğitimi meselesi- I 
dir. 

1973 çalışma raporu tetkik edildiğinde, eğitim ça- I 
lışmalarında verilen rakamlar, işyerleri ve çalışanlara I 
nispet edildiğinde adeta sembolik bir manzara ifade I 
etmektedir. Eğitimin, millî ahlâk seviyesinde verim- I 
liliğe yönelik, müessesenin ve iş hayatının devamlılığı 
ile teknik imkânları artırıcı, kalifiye işçi sayısını ço- I 
ğaltıcı surette amaçlanması prensip olmalıdır. I 

Değerli arkadaşlarım, bir işçinin ve işin olması için I 
evvelâ bir işyeri olmalıdır. Hızla kalkınan ve geliş- I 
meye muhtaç ülkemizde, sanayileşme zaruret ve mut- I 
laktır. Beşer yıllık kalkınma planları da bunu hedef I 
almaktadır. I 

Yurdumuz, yeraltı kaynaklarına çok şükür sahip I 
ve bu yüzden zengindir. Bütün bunları işleyecek fab- | 

rifca ve müesseseler, ister kamu kuruluşu olsun, ister
se özel sektör malı olsun, bunların yurt ekonomisi 
ve çıkarlarındaki yeri ve değeri herkesçe bilinip, öz 
malı gibi sahip olmak ve yaşatmak bilincine erişil-
melidir. 

Gerek işverenler ve gerekse çalışanlar, " karşılıklı 
anlayış içerisinde; biri verimliliği görmekten mem
nun, diğeri alınteri ve emeğinin değerlendirildiğinin 
inancı içinde mutlu olmalıdır. 

İşverene karşı burada sendikaların vazife ve so
rumlulukları derhal hatıra gelmektedir. Sendikalar, 
dayandıkları işçi kitlelerinin alınteri ve emeğinin ko-
runmasıyle yükümlü, kendi kendine yardım eden, 
meslekî dayanışma esasına göre bina edilmiş teşek
küllerdir: Bunların doktriner esaslara göre kuruluş
larına Adalet Partisi olarak karşıyız. Esasen, mevcut 
yasalar bu suretle kuruluşu yasaklamıştır. Sarı sen
dikacılığın karşısında olduğumuzu belirtmeyi de zait 
telâkki ediyoruz. 

İşçi bütünlüğünün teessüsüne her zamandan da
ha çok muhtaç olduğumuz bir devredeyiz. Bunu, 
huzur ve refahın, mutluluğun, uygar seviyede yerini 
almasının şartı ve tek unsuru kabul ediyoruz. 

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde sürdürülmek iste
nen bölücülüğün, gerek düşünce ve gerekse eylem 
planında sendikacılığa ve işçi hareketine sirayet etti
rilme çabalarının da mutlak karşısındayız. 

Geçtiğimiz dönem içinde, toplu sözleşmelerde yet
kili sendikanın tespitinde, hoşnutsuzluklara ve huzur
suzluklara sebep olan usulsüzlüklere üzülerek şahit 
olduk. Toplu sözleşmelerde yetkili sendikanın tespit 
ve tayininde, işçi oylamasına başvurulmasının da ya
salaşmasını, süratle ve ısrarla istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri arz ve ifade
ye çalıştığım hususların halli, belirtilen eksikliklerin 
tamamlanması, kanaatimizce güç değildir. Millî var
lığımıza, hür demokratik düşünceye, parlamenter re
jime, sosyal hukuk devleti esprisine inancımızı karşı
lıklı saygı ve sevgi esasına göre muhafaza ediyor; 
geri kalmışlıktan, çaresizlikten kurtulmayı ciddiyetle 
benimsiyorsak, Cenabı Hakkın bizimle beraber ve 
bize yardımcı olacağına ve meselelerin üstesinden ge
leceğimize güveniyoruz. 

Şahsınızda yüce Türk Milletini saygı ile selâmlı
yor, Çalışma Bakanlığı bütçesinin Bakanlık camiası
na, memleketimize ve aziz Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı. 
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Efendim, Çalışma Bakanı Sayın Turhan Esener 
söz istemişlerdir. Buyurunuz Sayın Bakan, söz sizin 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANİ TURHA.N ESENER — Sa
yın, Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kıymetli partilerimizin sözcülerini büyük bir dik
katle dinlemiş bulunuyorum. Çalışma Bakanlığınız 
eleştirileri, tavsiyeleri, bunların ciddiliğini ve arka
daşlarımızın bu konulardaki hassasiyetlerini gördüğü 
sürece, inanınız ki daima daha ileriye gidecektir. 
Bundan dolayı benim temennim, bütün milletvekili 
arkadaşlarımın, Çalışma Bakanlığına karşı gösterdik
leri ilgiye devam etmeleri ve artırmalarıdır. 

Kıymetli vaktinizi fazla almamak üzere ve fa
kat Çalışma Bakanlığının ve çalışma hayatımızın 
genel bir apersüsünü, görünüşünü sizlere vermek için, 
vaktinizi alacağım, kusurumu affediniz. 

Sayın milletvekilleri, demin bir arkadaşım, Ab
dullah Baştürk, 4841 sayılı Kanunun birinci mad
desini okudu, benim artık tekrarlamama lüzum 
kalmadı, oradan devam ediyorum. Ve yine arka
daşlarımın- değindikleri noktalara, sonunda değil; 
fakat, sırası geldikçe temas edeceğim. 

Demin arkadaşlarımın söylediği gibi, Çalışma 
Bakanlığının bir merkez, bir taşra ve bir de yurt 
dışı örgütü bulunmaktadır. 

Merkez birimleri; Araştırma Kurulu, Teftiş 
Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Çalışma Genel Mü
dürlüğü, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Yurt 
Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü ile, diğer des
tek birimlerinden ibarettir. Bunların dışında, iş is
teğinde bulunanların durumlarına ve isteklerine uy
gun işlere yerleştirilmeleri ile, işverenlerin işçi istek
lerini sağlayabilmek için, 4837 sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan «İş ve İşçi Bulma Kurumu» çalış
ma hayatına ilişkin genel araştırma ve eğitim uy
gulamalarını yürütmekle görevli; 746G sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan «Yakın ve Orta Doğu Ça
lışma Enstitüsü» ve işçi sağlığı ve işgüvenliği ko^ 
nusunda uygulanacak normların tespiti için, ince
leme ve araştırma yapmakla görevli, «İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Merkezi» bulunmaktadır. 

Bunlardan, İş ve İşçi Bulma Kurumunun Ba
kanlıkla ilişkilerini İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, 
diğer ikisinin ilişkilerini ise Araştırma Kurulu sağ
lamaktadır. 

Ayrıca, halen taşrada 24 bölge çalışma müdür
lüğü ve 7 iş güvenliği teftiş grup başkanı bulunmaL 
tadır. Yurt dışında 8 ülkede 7 çalışma müşavirliği 
ve 14 çalışma ateşeliği kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu arada, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün du
rumuna da kısaca değinmek gerekir. Bu Genel Mü
dürlük 1946 yılında yürürlüğe giren 4841 sayılı Ku
ruluş Kanunumuzda esas itibariyle iş ve işçi bulma, 
sosyal yardımlar ve iş kazaları ve meslek hastalık
larını düzenleyen kanun hükümlerinin uygulanması 
ile görevli kılınmıştır. Aradan geçen zaman içinde 
sosyal yardımlar deyimi sosyal güvenliğe dünüşmüş 
ve ayrı tüzel kişiliğe haiz Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile Bağ - Kur kurulmuştur. Böylece, bu genel müdür
lük sözünü. ettiğimiz iki bağlı kurumun üzerindeki 
idarî vesayet denetiminin gerektirdiği işlemleri yürü-
tegelmiştir. Bu defa Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
kurulmasiyle, ilgili bağlı kurumların denetimi işlem-

"leri bu bakanlığa devredilmiş bulunduğundan 
İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne, İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun Bakanlıkla ilişkilerinin kurulması, yö
neltilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütme göre
vi kalmıştır. 

Bu genel müdürlüğün, istihdam konusunda Ba
kanlığa düşen görevleri yürüten birimi haline getiril
mesi düşünülmektedir. 

Bakanlık kuruluşu hakkındaki bu genel açıklama
dan sonra, Bakanlığımızın Devlet olarak üyesi bulun
duğumuz Uluslararası Çalışma Teşkilâtının konfe
ransında kabul edilen ve bu örgütle olan ilişkileri 
hakkında Yüce Meclise bilgi arz etmeme müsaade
lerimizi rica ederim. 

Kaldı ki, 5175 sayılı Kanunla onaylanmış olan 
Uluslararası Çalışma Statüsünün 19 ncu maddesinin 
5-b ve 6-b fıkraları uyarınca, uluslararası çalışma 
konferanslarında kabul' edilen sözleşme ve tavsiyena-
melerin Yüce Meclise sunulması ve zapta geçirilme
si gerekli bulunmaktadır. Bundan dolayı şimdi söy
leyeceğim hususların bu hukuk tekniği gereği olarak 
lütfen zapta geçirilmesini rica ediyorum. 

1973 Haziranında toplanan 58 nci Çalışma Kon
feransında : 

Doklardaki yeni yükleme - boşaltma yöntemleri
nin, sosyal etkilerine dair. 

137 sayılı Sözleşme: 
Asgarî istihdam yaşıyle ilgili 138 sayılı Sözleş

meyle, 
Doklardaki yeni yükleme - boşaltma yöntemleri

nin sosyal etkilerine dair. 
145 sayılı Tavsiyename, 
Asgarî istihdam yaşıyle ilgili 146 sayılı Tavsiye

name, 

— 483 — 



M. Meclisi B : 44 21 . 2 * 1975 O : 3 

İkinci defa görüşülmek suretiyle kabul edilmiş
tir. 

1974 Haziranında toplanan 59 ncu Çalışma Kon
feransında ise: 

Kanser yapan madde faktörlerinin yarattığı mes
lekî tehlikelerin önlenmesine ilişkin 139 sayılı Söz
leşme, 

Eğitimle ilgili ücretli izin konusundaki 140, sayılı 
Sözleşme ile, 

Kanser yapan madde ve faktörlerin yarattığı mes
lekî tehlikelerin önlenmesine ait 147 sayılı Tavsiye-
name, 

Eğitimle ilgili ücretli izine ilişkin 148 sayılı Tav-
siyename, 

Kabul olunmuştur, 
1. Doklardaki yeni yükleme-boşaltma yöntem

lerinin sosyal etkilerine ilişkin 137 sayılı Sözleşme 

Yükleme - boşaltma işçilerine imkân nispetinde 
düzenli ve sürekli bir iş sağlanmasını, bunların ça
lışma koşullarını iyileştirilmesini öngören tedbirlere 
yer vermektedir. 

Bu sözleşme Ulaştırma Bakanhğıyle ortak bir ça
lışmayı gerektirdiğinden, bu yolda gerekli işbirliğine 
girişilmiştir. Sözleşmenin onaylanıp onaylanmayaca
ğı, bu çalışma sonuçlarına göre belli olacaktır. 

2. Asgarî istihdam yaşıyle ilgili 138 sayılı Söz
leşme; 

Çeşitli sektörler için ayrı ayrı kabul edilmiş olan 
sözleşmeleri sektör farkı gözetmeksizin yeknesak bir 
belge haline getirmektedir. Sözleşme, asgarî istihdam 
yaşını genellikle 15 yaş olarak saptamaktadır. Niteli
ği yönünden gençlerin sağlık, güvenlik ve ahlâkî du
rumlarına zararlı olabilecek işlerde bu sınır ilke ola
bilecek işlerde bu sınır ilke olarak 18 yaştır. 

Sözleşme, üye ülkelerin esas itibariyle çocuk işçi 
için saptanan asgarî yaş sınırlarının gittikçe yüksel
tilmesini ve çocuk işçi çalıştırma olanağının zaman
la kaldırılmasını amaç edinen bir politika izleme
lerini öngörmektedir. Bu kurallar mevzuatımız ve 
plan hedefleriyle büyük ölçüde bağdaşmaktadır. An
cak, tarım sektöründe çalışanların çalışma koşullan 
henüz düzenlenememiş olduğundan bu düzenleme 
yapıldıktan sonra bu sözleşmenin onaylanması ye
rinde olacaktır. 

3. Kanser yapan madde ve faktörlerin yarattı
ğı meslekî tehlikelerin önlenmesine ait 139 sayılı 
Sözleşme: 

Meslek gereği yasaklanacak veya izne veya 
kontrole tabi tutulacak kanser yapan maddelerin, 

belirli zamanlarda saptanmasını ve yasaklanmaya ko
nacak istisnaların izin belgesine bağlanmasını ön
görmektedir. 

tş mevzuatımız bu sözleşmenin öngördüğü tedbir
lerle, esaslarla paralellik göstermektedir. Ancak, tarım 
sektöründe çalışanların durumları mevzuatla düzenlen
miş değildir. Bu sektörde çalışanların iş ve sosyal gü
venliklerini sağlayan mevzuat, oluşturulduktan ve bu 
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra gelişen ko
şullar içinde onaylanmasının uygun olacağı düşünül
mektedir. 

Dördüncü sözleşme, eğitimle ilgili ücretli izin ko
nusundaki 140 sayılı Sözleşmedir. Belirli bir devre 
için eğitim amacı ile ve uygun malî yardımlarla bir
likte, işçilere izin verilmesini hedef tutmaktadır. Bu 
amaçla, üye ülkeler kendi koşullarına uygun metod-
larla ihtiyaca göre kademeli olarak, her düzeydeki for
masyonu, genel eğitim, sosyal ve sendikal eğitimi amaç
layan ücretli izin verilmesini teşvik edici bir politika 
uygulayacaklardır. 

Her ne kadar, 1470 sayılı İş Kanununda eğitimle ilgi
li ücretli izin konusunda özel hükümler yer almamakta 
ise de, (bir müddet sonra bu konuya geleceğim.) bazı 
toplu sözleşmelerde buna dair hükümler öngörülmek
tedir. Ayrıca, Bakanlığımızca hazırlanmakta olan işçi 
ve çırakların eğitimi hakkındaki kanun tasarısında, 
ücretli eğitim iznine olanak sağlayan hükümler de yer 
almaktadır. 

Sözü geçen sözleşmelerin her biriyle ilgili yukarıda 
değinilen dört tavsiyenameye gelince; bu belgelerin 
üye ülkeler tarafından onaylanmaları söz konusu de
ğildir. Bu tavsiyenameler, ülkemiz mevzuatının uluslar
arası normlar doğrultusunda geliştirilmesine olanak 
sağlayan ve ülke koşullan içinde mevzuat çalışmaları
na ışık tutan bir nitelik taşımaktadır. Böylece, bir 
hukuk tekniği gereği olarak bu hususların zapta geçi
rilmesini müteakip (ki, bu zabıtlar gönderilecektir) 
bundan sonra Bakanlığımızın görevlerini üç anabö-
lümde toplamak mümkündür. 

Birinci sorun, istihdam sorunudur. Söz alan arka
daşlarımın hemen hepsi bu istihdam sorunu üzerinde 
durmaktadırlar. Yerden göğe kadar hakları vardır. 
Çünkü, bugün istihdam sorunu, bilhassa işsizlik soru
nu, bir hastalık gibi, bir çığ gibi, sadece Türkiye'yi 
değil, bütün dünya devletlerini sarmıştır, sarmaktadır. 
Binaenaleyh, istihdam sorununda, demin bir arkada
şım söyledi, zaman geçiyor, dünya dönüyor, bu dün
yanın dönmesi nispetinde, oranında tedbir alan mem
leketler yakayı kurtaracaklar, diğer memleketler ise 
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büyük bir felâkete sürüklenecektir. Bundan dolayı 
istihdam sorununa büyük bir önemle eğilmek gerekir. 

Eğer müsaade ederseniz, bu istihdam sorununu ta
rım dışı ve tarım sektörü olmak üzere, iki ayrı küçük 
bölümde incelemek mümkündür. 

Tarım dışı sektörde, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının 1974 programında 5 225 000 olarak tahmin 
edilen istihdam düzeyine ulaşamamış, 1975 progra
mında da görülebileceği gibi gerçekleşme 5 200 000 
dolaylarında olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikamızı rica ede
yim. Görüşmede çok geniş kapsama gittiğimizi mü
şahede ediyorum. Konuşmanız 15 dakika ile sınırlıdır 
efendim. Şu hale göre, 4 dakikanız kaldı efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) —• Ben 4 dakikada konuşamam ki... 4 dakika 
yetmez. Çünkü bir kısmı zapta geçecek. 

BAŞKAN — Mümkün değil, Genel Kurulun ka
rarı böyle efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Peki. 

BAŞKAN — Bazı müsamahalarımız olabilir, bu 
tutum içinde tamamlayınız. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Arkadaşlarım, zaman geçiyor, zamanı öl
dürmemek için hemen söyleyeyim; Çalışma Bakanlı
ğınız, benim gelmemden evvelki hükümetler zamanın
da incelenmiş bulunan ve etüt edilmiş bulunan bütün 
kanun tasarılarını elde etmiş ve derhal çalışmalara baş
lamıştır. Bunlar arasında bir - iki tanesi fevkalâde 
önemlidir. Kıdem tazminatı zaten Meclisin önüne gel
di, işçi emekliliği zaten Meclisinize geldi. Bu arada iki 
tanesi daha var, bunlar mühim, önemli ve bunlardan 
bilhassa önemli olan işçi eğitimiyle ilgili olan kanun 
tasarısıdır. 

Bu işçi eğitimi, «Formasyon profesyonel» denilen 
işçi eğitimi tasarısı şu bakımdan önemli; Bir defa, ik
tisadî gerekler bunu zorunlu kılmaktadır. Çünkü, bu
gün bütün Avrupa uygulamasında, iktisadî gereklerin 
ve teknolojinin icabı olarak, hangi iş kolunda iş olanağı 
mümkün ise, o tarafa doğru, iş eğitimi dolayısıyle bir 
kayma yapılmaktadır. 

İkincisi ise sosyal bakımdan doğrudur. Çünkü, 
muhtelif sebeplerle, eşitsizlikler sebebiyle, aynı seviye
de'bir eğitime kavuşamamış olan işçiler, bu sayede 
eşitlik prensibine kavuşmakta ve eğitilmektedir. Bu
nun için muhtelif kademelerde çıkarılacak olan kanun 
tasarılarımız hazırlanmıştır, yakında Meclise sevk edi
lecektir. 

İkincisi, «Tarım - îş Kanunu» dur. Biliyorsunuz 
Tarım - tş Kanununun 1972 yılında çıkması gereki
yordu, kanunlaşamadı. Bu Tarım - iş Kanununu da, 
tarım işçilerinin özellikleri nazarı itibara alınarak ye
niden gözden geçirilmiştir. 

Yurt dışı işçi sorunlarına gelince; yurt dışı işçi so
runları için hemen şunu söyleyeyim : 

Birçok arkadaşlarım, bu hususta gerekli tedbirlerin 
alınmasını önerdiler. Çalışma Bakanlığı bu hususu çok
tan kavramıştır ve anlamıştır. Bu konuda hiç kimse
nin bir şüphesi olmasın; ama şunu da bilmenizi rica 
ederim ki, bir başka ülkede tedbirler almak kolay ol
mamaktadır. Size yalnız şunu söyleyeyim; bir memle
ketin sosyal politikası, hangi ölçüde yabancı memle
kete işçi gönderilir hangi ölçüde gönderilmez mesele
si, fevkalâde önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Ba
kınız; Almanya'daki işçilerimizin müteaddit problem
leri var, birçok arkadaşlarım bunları dile getirdi; fa
kat ona rağmen Libya anlaşmasını yapraken, acaba 
hangi ölçüde işçi yabancı memlekete gönderilecektir, 
diye uzun uzun tereddütlere de düştük. 

Şunu ifade edeyim ki, Almanya'nın durumu kriz
den tabiî etkilenmiştir, diğer memleketlere nazaran 
çok daha az etkilenmiştir; fakat buna rağmen işsizlik 
vardır. Halen Almanya'da 47 bin kadar % 8,2 ora
nında, Türk işçilerinin oranında bir işsizlik vardır 
Türk işçileri arasında; fakat yine ümitlerimiz büsbü
tün kırılmış değildir. Meselâ, yarın gelecek olan bir 
heyet, 3 bin işçinin madenlerde çalıştırılması için Ba
kanlığımıza gelecektir. Almanlar, iş sahaları açmak 
için müteaddit tedbirler almaktadırlar. Bir taraftan 
kredi hacminde değişiklik yapmakta, yeni iş sahaları 
açmakta, bilhassa açılmış bulunan iş sahalarını geniş
letmekte ve yatırım yapmaktadırlar. Zaten Türkiye-
miz için iki imkân vardır; birincisi, ne yapıp yapıp 
yatırımları genişletmek ve ikincisi de işsizliğin sosyal 
sefalete sebep olmasını önleyecek tedbrleri almaktır. 
Eğer işsizlik sosyal bir sefalet olarak karşımıza çıkar
sa, bunun karşısında hepimiz büyük üzüntülere gark 
edilmiş olacağız. 

Demin bir arkadaşım ücretten bahsetti. Ücret, bu
günkü iş hukunda niteliğini tamamen değiştirmiştir. 
Artık ücret, görülen bir iş karşılığı alman para değil
dir. Buna sosyal ücret diyoruz. Bir kimse çalışmadığı 
halde yine ücret almaktadır; işte yaşlılık, işte maluli
yet, işte hastalık hallerinde olduğu gibi. Demek ki, ça
lışan bir kimse, emeğini saıan bir kimse değildir. Eme
ğini satsaydı, sadece sattığı oranda ücret alırdı, bu
nun dışında bir ücret almazdı. 
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Arkadaşlarım, toplu iş sözleşmesi düzenine gelin
ce; şu hususu iftiharla kaydedebiliriz ki, Türk işçile
ri, Türk sendikacıları, Türk işçi kuruluşları ve işveren 
kuruluşları fevkalâde olgunlaşmış, olgun bir seviyeye 
gelmiştir. İşte bunun sonucu olarak bugünkü grevle
re de bakacak olursak, katiyen bunların mühim bir se
viyede olmadığını görürüz. Hatta, son zamanlarda 
biraz bizleri düşünceye sevk etmiş bulunan Aliağa Ra
finerisi, İpraş grevleri de bitmiş ve Aliağa grevi erte
lenmiş olmasına rağmen, ikinci ertelenmeye lüzum kal
madan çözümlenmiş bulunmaktadır. Şu anda tek en
dişemiz ve temennimiz, tekstil işkolundaki grev ve 
lokavt tehditlerinin (ki, başlama durumları gösteriyor) 
bir an evvel çözümlenmesidir. Bunu bütün kalbimiz
le temenni ediyoruz. 

Toplu iş sözleşmelerine gelince; arkadaşlarım şu
nu da size söyleyeyim : 

Toplu iş sözleşmesi meselesindeki ücret, özellikle 
kriz devrelerinde (vereceğim bir misali özür dileyerek 
veriyorum) tek yollu, tek istikametli bir yola benzer. 
Öyle bir tek istikamettir ki bu, bilhassa kriz devrele
rinde ileriye gidiş vardar; fakat geriye dönüş yoktur. 
Bundan dolayı denir ki, işçiye verilen haklar geri alın
maz; ama işçi ve işveren kuruluşlarına düşen büyük 
görev, bu tek yönlü, bu tek istikametli sokakta, cad
dede ilerlerken bunun hızını tayin etmektir. İşte bi
zim sendikacılarımız bir taraftan, işverenlerimiz bir ta
raftan, bu tek yönlü istikametteki gidişin hassas den
gesini, hızını tayin etmek çabası içindedirler. 

Şunu da söyleyeyim; toplu iş sözleşmesi, demin 
Abdullah Baştürk arkadaşım da işaret etti, mutlak 
surette hiç bir müdahale kabul etmeyen bir sistemdir. 
Taraflar serbest iradelerine göre toplu sözleşmeyi im
zalarlar. Hükümet ve Devlet ancak ve ancak toplu 
sözleşmelerin yapılmasına imkân sağlayan, onları ko
laylaştıran olanakları sağlar, tarafların önüne uzlaş
tırma, tahkim, neyse onları çıkartır ve orada görevi 
biter. 

BAŞKAN — Süreniz doldu sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Dolduysa, peki efendim. 

Zaman dolmuştur; özür dilerim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular da var, onları 
da lütfen cevaplandırmanızı rica ediyorum. 

Sayın Mehmet Zeki Okur tarafından verilen soru 
önerisini okutuyorum efendim. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın sayın Çalışma Bakanı tara

fından cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıyle ri
ca ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Zeki Okur 

1. Köln'deki Ford Fabrikası, özellikle yabancı iş
çilere cüzi bir tazminat ödeyerek, arzu edenleri işten 
çıkarmaktadır. Adı geçen tazminatın artırılması için, 
Bakanlığınız her hangi bir teşebbüste bulunmuş mu
dur? 

2. Yurdumuzda mevcut işsizlik had safhada bu
lunmaktadır. Bu durum karşısında halen yurt dışında 
çalışmakta olup da askerlik görevi yaklaşmış olanlara 
tecil hakkının tanınması hususunda gerekli mevzuat 
değişikliğinin sağlanması için, Millî Savunma Bakanlı
ğı ile temasa geçmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Çalışma ataşeliklerindeki din görevlilerinin sayı
sını çoğaltmayı düşünüyor musunuz?» 

BAŞKAN — Evet sayın Bakan, buyurunuz, lütfen 
soruları cevaplandırınız efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Efendim, Köln şehrindeki Ford Fabrika
sında 3 bin Türk işçisi 4 500 - 7 500 DM. ve Rus-
selheim'deki Opel Fabrikasında çalışan işçilerimizden 
de 527 işçi, 5 000 - 8 000 Mark arasında tazminat 
alarak işlerinden kendi arzularıyle ayrılmış bulunmak
tadırlar. 

Ancak, aslında bu tazminatı alan işçilerimizin, Al
manya'da uzun süre kalıp dönme temayülünde bulu
nan işçiler olduklarını müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Kaldı ki, bu işçiler, yani Alman Ford Fabrikasın
dan veya Russelheim'deki Opel Farbikasından bu taz
minatı alarak ayrılan işiçler, Türkiye'ye döndükleri 
takdirde, 28 günden sonra «Schperseit» denilen işsiz
lik sigortasından yararlanmamaktadırlar ve bunlar is
terlerse eğer, işsizlik sigortasından yararlanmak sure
tiyle Almanya'da da kalmak imkânına sahiptirler; baş
ka bir müessesede de çalışabilmek olanağını arayabi
lirler. 

İşyerinde ödenen bu tazminatlar, bu işçilerimizin 
Alman fabrikalarıyle bir nevi pazarlık suretiyle elde 
ettikleri ve tamamen serbest iradelerine dayanan bir 
tazminat şekli olduğu için, bunun üzerinde Hüküme
timizin veya Bakanlığımızın herhangi bir tasarrufu 
veya müdahalesi söz konusu olamayacağı aşikârdır. 
Kaldı ki, işverenlerin böyle bir tazminat verme zo
runlulukları da yoktur Alman kanunlarına göre; fakat 
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kendileri bir anlaşma sonucu, işçilere 3 500 ilâ 8 000 
mark arasında bir tazminat vermektedirler. 

İkinci soruya gelince; ikinci soru da askerlik yok-
lama-sıyle ilgilidir. Askerlik yolkaması meselesi, Ba-
kanlıklararası Yurt Dışı İşçi Sorunları Koordinasyon 
Kurulu Teknik Komitesinde görüşülmektedir ve Millî 
Eğitim Bakanlığı nezdinde de gerekli mevzuat deği
şikliğinin yapılması için teşebbüste bulunulmuştur. Ha
len yurt dışında, askerliğini yapmamış olan işçilerimi
zin çoğunluğunun sanat okulu mezunları oldukları gö
rülmektedir. Bu konu ayrıca Millî Savunma Bakan
lığı tarafından da incelenmektedir. 

Üçüncü soru, din görevlileriyle ilgilidir. Yabancı 
7 ülkede 8 müşavirliğimiz ve 12 ataşeliğimiz ile mev
cut 20 tane müessesemiz var demektir. Orada çalışan 
işçilerimizin eş ve çocuklarının dinî ihtiyaçlarının kar
şılanması, moral güçlerinin artırılması, millî birlik ve be
raberliklerinin korunması ve ayrıca hastane ve hapis
hane ziyaretlerini de yapmakla görevli bulunan 20 kişi
lik din görevlimiz bulunmaktadır. 10 kadro ise halen 
boştur. İlgili yönetmelikte her ataşelik nezdinde bir 
din görevlisi bulundurulacağına dair değişiklik yapıl
dıktan sonra, bu 30 kadro doldurulacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Bir başka soru var, okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
Remzi Yılmaz 

1. Özellikle yurt dışından dönecek olan işçilerle 
ilgili olarak bir istihdam politikasının tespiti çalışma
ları var mıdır? Varsa ne safhadadır?» 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Yurt dışında bulunan, gönderilecek miydi? 
Affedersiniz. 

BAŞKAN — Yurt dışında çalışan işçilerimizin dö
nüşleri hali ile ilgili bir soru efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili olarak, 
istihdam politikası çok yönlü bir istikamet taşır. Çün
kü, bakınız dün Kâri Damn (Alman Mebusu) CDU' 
dan geldi ve görüştük. Kendisi der ki: «Acaba Türki
ye'ye bir sermaye envestismanında bulunsak, Türk iş
çileri Türkiye'ye döner mi?» Bu soruya inceden ince
ye düşünmek gerekir. «Acaba Almanya Türkiye'ye 
bir yatırım yaptığı zaman, Almanya'daki Türk işçileri 

döner mi?..» Bizim cevabımız şöyle oldu;" Almanya' 
daki Türk işçileri dönmez. Niçin dönmez? Çünkü 
her şeyden evvel Alman işverenleri göndermez. Alman 
işverenleri Türk işçisinden o kadar memnundur ki, 
ondan kolay kolay vazgeçemez, bu bir. 

İkincisi, Almanya'da iş olanağı bulundukça, Türk 
işçisi gelmez. Şu halde izlenecek politika Almanya'daki 
Türk işçilerine zarar vermeden Türkiye'de eğer yatı
rım mümkünse, yatırım yapıp yeni iş olanakları, iş sa
haları açmaktır. Aynı politikayı zannederim Libya 
için de Bakanlığımız izleyecektir. 

Şöyle ki, vasıflı işçilerde eğer bir çoğalma varsa, 
işgücü fazlası mevcut ise, o zaman gönderecek. Aksi 
takdirde, kontrolü elimizde bulunduğu için, Türkiye'nin 
ihtiyacı bulunan işgücünü yabancı memlekete gön
dermeyecektir. Bu, zaman zaman değiştirilecek bir 
politika uygulanmasını gerektirir. Yoksa, evvelden «şu 
politika izlenecektir» denemez. Zamana göre bu politi
kanın ayarlanması gerekecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. So
rular bitmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz sırası, kişisel görüşlerini belirt
mek üzere sayın Remzi Yılmaz'da. 

Sayın Yılmaz, buyurun. 

REMZİ YILMAZ (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Çalışma Bakanlığının, 1975 malî yılı bütçesi dola-
yısıyle, vaktin vermiş olduğu imkân nispetinde görüş
lerimi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Konuşmamda, daha ziyade yurt dışındaki işçileri
mizin problemleri üzerinde durmak istiyorum. Şimdi
ye kadar gerek Meclislerde, gerek basında ve gerekse 
kamuoyunda hemen hemen her gün dile getirilmesi
ne rağmen, sorunun hâlâ araştırılması ve sanki şim
diye kadar tespit edilen konular halledilmiş gibi, prob
lemlere yeni problemler ilâve etmek gibi bir garip ça
banın içinde olduğumuz meydandadır. 

Bu itibarla, ben burada size yeni sorunlar da so
racak değilim. Mevcudiyeti herkesçe kabul edilen prob
lemler hakkında Bakanlığın ne gibi faaliyetler yaptı
ğını öğrenmek istiyorum. 

Yapabildiğim tespitlere göre ,şu hususlarda ciddî 
bir çalışmanın ve sistemin içine girilmediği acı bir 
gereçktir. 

Ölen bir işçimizin sosyal haklan tam olarak nasıl 
takibedilmektedir? Bu konuda bir misal vermek iste-
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rim: 6 sene Almanya'da çalışan bir işçimizin ölümü 
halinde bunun sosyal haklarının takibi, belki de oku
ma - yazma bilmeyen, hiç şehir yüzü görmemiş 4 - 5 
yetim çocuğun annesine bırakılmaktadır. Hepimiz tara
fından bilinen emeklilik işleminin takibinin Türkiye' 
de bir mesele olduğu ortadayken, yurt dışında bîı hak
lar ilgiliye nasıl intikal ettirilecektir? 

Bu itibarla, yurt dışındaki işçilerimizin her türlü 
sosyal haklarının en süratli şekilde hak sahiplerine 
intikal ettirilecek bir hale getirilmesi en önemli ko
nulardan biridir. Bakanlığın bu konuda oldukça titiz 
davranması lüzumludur. 

Malullük ve iş göremezlik hallerinde dahi bunla
rın, hak sahiplerine intikalinde büyük güçlükler arta-
ya çıkmaktadır. Bu konuda işçilerimiz kendilerine 
hakikî yardımcı ve kalifiye bir kurum bulamamanın 
sıkıntısı ve üzüntüsü içindedirler. 

Sosyal güvenlik anlaşmalarında, günün ve ülkele
rin değişen şartları gözönüne alınarak, işçilerimizin 
lehine hangi istikamette çalışmalar yapılmaktadır? 

Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitimi şimdiye 
kadar yeterli olmadığı gibi, eğitim görenlerin de başa
rılı olduğu söylenemez. Mevcut sistemin neticeleri üze
rinde durulduğunda, halihazırdaki uygulamanın ço
cuklarımızın aleyhinde olduğu hemen görülmektedir.' 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene Romanya'da 
Bükreş'te yapılan bir toplantı esnasında, Alman par
lamenterlerinden iki arkadaşla sohbet ederken, mese
le, Türk işçilerine ve onların çocuklarına getirildi. 
Berlin parlamenteri, kendisinin bir ilkokula gittiğini, 
yandan fazla öğrencinin Türk çocuğu olduğunu; fa
kat bu çocukların ne Almancayı öğrenebildiklerini, 
ne de Türkçeyi tam olarak bildiklerini ifade ettiler. 

Aynı parlamenter; «Türkiye dışarıya işçi gönder
mek istiyor, Almanya'ya işçi göndermek istiyor; ama 
yarın Türk işçilerinin Almanya'yı terk etmeleri icap 
ederse, burada okula devam eden, Türkçeyi ve Alman
cayı öğrenemeyen bu Türk çocukları hakkında par
lamenter olarak ne düşünürsünüz?» diyerek buna ben
zer çeşitli sualler sormuştu. • 

Biran önce Sayın Bakana sormuş olduğum suale ve
rilen cevap, beni gerçekten tatmin etmemiştir. Şayet, 
Hıristiyan Demokrat Partisi yapılan seçimi, kazanmış 
olsa idi, bir mühlet verme neticesinde Almanya'daki 
işçileri Trükiye'ye döndürecekti ve seçim esnasındaki 
sloganlardan bir tanesi de bu idi. O -zamanın par
ti lideri Dr. Barsel idi. Şimdi, böyle bir şey olduğu 
takdirde, 600 bine yakın veyahut da 600 binin üzerin
de olan Türk vatandaşı Türkiye'ye döndüğü zaman da, 

J Çalışma Bakanlığı ne yapacaktır? Bunu öğrenmek is
temiştim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yurt dışında
ki işçi çocuklarının eğitimi şimdiye kadar yeterli ol
madığı gibi, eğitim görenlerin ise, başarılı olduğu söy
lenemez. Mevcut sistemin neticeleri üzerinde durul
duğunda, halihazırdaki uygulamanın çocuklarımızın 
aleyhinde olduğu hemen görülmektedir. Bunun için
dir ki, özellikle yurt dışındaki işçi çocukları için Tür
kiye'de Almanca tedrisatlı yatılı bölge okullarının açıl
ması ve çocukların Almancayı ve kendi öz kültürünü 
aldıktan sonra Almanya'ya gitmeleri ve orada öğre
nime devam etmeleri, kendilerinin her bakımdan başa
rı sağlamalarına vesile olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, çalışma ataşeliklerindeki 
I personelin tayinlerinde bir istikrar temin edilmelidir. 

Zira buraları bir çiftlik gibi kabul eden zihniyet, yurt 
dışında çalışırken edindiği bilgi ve tecrübeyi bir kenara 
iterek, malum iktidar tarafından tecrübeye kıymet ver-

I meden, yeni ve tecrübesiz memurlar tayin edilmekte
dir. Bu ise, işçilerimizin meselelerinin her an acemi 
ellere bırakılmasına sebep olmaktadır. 

Diğer bir mesele de, doktor, mhüendis, ormancı, 
ziraatçi gibi kendi mesleğinde belki de çok yetişmiş 
kimseler yurt dışı görevidir diye kayırılmakta olup, 
süresi bitince de teşkilâttan ayrılmaktadır. 

İşçilerimiz arasında yerleşmek isteyen yıkıcı, bölü
cü cereyanlar karşısında Devletimizin temsilcileri adeta 
seyirci kalmakta olup, bu konuda Türk Danış Teşki
lâtının göstermiş olduğu elastikiyeti gösterememekte 
ve adeta, isteyen istediğini yapsın der gibi mesuliyetsiz 
bir tutum içindedirler. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı sayın Yılmaz. 
REMZİ YILMAZ (Devamla) — Biz Devletin, bil

hassa yurt dışı teşkilâtının, milletten, devletten yana
yım demesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu konuların dışında işçileri
mizin yaşayışında etki sahibi olan, gerek Trük resmî 
kuruluşları, gerek mahalli hükümetlerce teşkilâtlandı
rılan kuruluşların çalışmalarının üzerinde özellikle dur
mak gereklidir. Türk Danış Teşkilâtı, büyük imkân
larla bsslenen ve işçilerimize hizmet götürdüğü iddia
sında bulunan bu teşkilât, çeşitli örneklerin verileceği 
bir sorun, malum kişilerin elinde aziz vatanımız ve 
yüce milletimiz aleyhinde kullanılmaktadır. 

Köln Radyosu üzerinde hassasiyetle durulmalı ve 
TRT ile işbirliği yapan bu kuruluşun, işçilerimizin 
istifade edeceği yayınlar yapmasının temini cihetine 
gidilmesini, yetkililerin vazife kabul etmeleri lâzım-

I dır. 

488 — 



M. Meclisi B : 44 21 . 2 . 1975 O : 3 

İşçilerimiz tarafından kurulmuş ve fakat istismar 
vasıtası olarak kullanılan derneklerin 1630 sayılı Ka
nun çerçevesinde denetlenebilir ve icraat yapabilir şek
le sokulması şarttır. 

Derneklere paralel olarak, işçilerimizin tasarrufla
rını değerlendirmek gayesi ile kurmuş oldukları yüzü 
aşan şirketin bugünkü durumu yürekler acısıdır. İşçi
lerimizin milyonlarca parası profesyonel kişiler tara
fından çarpılmıştır. Biran evvel yetkililerce bu suiis
timallere son verilmesi, işçilerimizin ferdî menfaatleri 
ve millî kalkınmamız için şarttır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu sayın Yılmaz, lütfen 
tamamlayınız. 

REMZİ YILMAZ (Devamla) — Peki sayın Baş
kanım. 

Muhterem milletvekilleri, bütçeyi uygulayacak Hü
kümetin, Çalışma Bakanlığının, teşkilât ve çalışmala
rını ciddî ve milliyetçi ölçüler içerisinde yeniden dü
zenlenmeyi zorunlu sayacağına inanıyoruz. 

Yeni bütçenin Bakanlık mensuplarına ve bütün ça
lışanlara hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisin değerli 
üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yılmaz. 
Buyurun sayın Değerli, söz sırası sizin efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çalışma Bakanlığı 1975 malî yılı bütçesi üzerinde 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkınmasında, 
çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetin çok 
İyi tanzim edilmesi lâzım geldiği, bu iki unsurun bir 
vücuttaki organlar gibi ahenkli bir şekilde kendilerine 
düşen vazifeyi yapması, icap ettiği veya muntazam 
çalışır olarak ayarlanması zaruretinin bulunduğu bir 
gerçektir. 

Zaten Çalışma Bakanlığı da, çalışanla çalıştıran 
arasındaki ilişkiyi düzenlemek için vücut bulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ben bu meseleyi iki yön
den ele alacağım. 

1. Kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin, işgücü
ne kıyamete kadar muhtaç olduğu, hiçbir devletin iş
gücünden müstağni olamayacağı; teknik ve teknoloji 
ne kadar ilerlerse ilerlesin işgücüne, işçiye olan ihtiyaç 
kapısının kapanmayacağı bir gerçektir. Çünkü, insan
oğlu tarih boyunca çalışmış veya çalıştırmıştır. 

Yine ikinci olarak, bir milletin kalkınmasında, 
ekonominin büyümesinde, çağın seviyesine ulaşmada 
ve ayak uydurmada aynı şiddet ve aynı ihtiyaçla 

devlet ve milletlerin işe ve işyerine ihtiyacı vardır. 
Bunları ayrı ayrı mütalâa etmek, bunların memleket 
için, insanlık için ve kalkınma için ehemmiyetini ay-. 
rı ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Meseleye bu noktadan bakıldığında; ne işçisiz iş, 
ne de işsiz işçi düşünmek mümkün değildir. Bu, bir 
ruhsuz beden veya bedensiz bir ruh düşünmeye ben
zer. Çalışan ve çalıştıran birbirini tamamlayan ve 
biri olmadan diğerinin yaşaması mümkün olmayan 
iki anaunsur üzerinde ayrım yapılır, yani işçiyi ayrı, 
işvereni ayrı düşünür ve bu birtakım siyasî menfaat
ler için istismar edilirse işçiye de, işverene de kötü
lük etmiş oluruz. 

Bu kötülüğün ucu memlekete dayanır. Bu iki 
temel unsur olan işçi ve işveren birbirine düşman 
kamplara bölünürse, bunlar birbirini imha eder; bu 
imhadan netice olarak da memleketin ekonomik ve 
iktisadî hayatı çökertilir. Bundan da ancak vatan ve 
millet düşmanları sevinir. Bunun için güzel vatanı
mızı yıkmak, parçalamak isteyenler uzun zamandan 
beri bu oyunu oynamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, evvelâ bir insanı, hak ta
lep eder hale getireceksiniz. İnsan bir köle olduğu 
müddetçe, efendisinden hiçbir şey istemeye cesaret 
edemez. Dolayısıyle, çatır çatır hak isteyebilir hale 
gelmesi için hür olması lâzımdır. Siz de evvelâ, köy-. 
de, şehirde, büyük şehirlerin iş meydanlarım doldu
ran sefil, fakir, akşama kadar gözü, yanından her 
geçen adama takılıp, «bana iş mi verecek» diye gö
zünün içine bakan işsizlere iş temin edin ki; bu ki
şiler bir defa iş sahibi olsun ki, kanunların işçiye 
tanıdığı haklardan istifade edebilsin ve «Ben işçi-. 
yim bakılmaya, ilâca, krediye, sosyal meskene ihti-; 
yacım var, verin hakkımı» diyebilsin. 

Arkadaşlar, siz evvelâ insanı hak sahibi yapın, 
hak sahibi olduğunu kendine bildirin. O, bir gün, 
siz vermeseniz bile, kendine ait olan hakkı ister ve 
alır; fakat sokakta boş, işsiz bıraktığınız kişiler dev-: 
letten ne isteyecektir? Mesken mi, kredi mi, ilâç mı, 
emeklilik mi? İstese de devlet baba verecek mi? 

İşte meselenin püf noktası budur. Çalışacak bir 
işi olmayan, bir iş bulamayan, bu sebeple tenceresi 
kaynamaktan mahrum olan kişiler, toplum için bir 
ıstırap kaynağı sayılmaz mı? Biri aç gezerken diğeri 
tok gezerse, tokun hayatı da aç ile beraber zehir ol
maz mı? 

O halde birinci mesele, işsizliği ortadan kaldır-: 
mak, kaldırmanın yolunu aramaktır. Bunun yolu, 
geniş çapta iş sahası açmaktan geçer, bu da her se-
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ne büyük çapta sanayileşme ve yatırım yapmaya 
bağlıdır. îşçi de, işçi hakkı da, sendikacılık da buna 
bağlıdır. Bugün memleketimizde yeteri kadar da ol
masa, yüzbinlerce işçiyi barındıran iş sahası açılma-
saydı, ne işçiden, ne de işçi haklarından bahsetmek 
mümkün olmazdı. 

İşçiye sahip çıkmaya çalışan Sayın Ecevit saye
sinde, işçinin yediği kuru ekmek, kuru ekmeğe ka
tık yaptığı peynir 40 liraya çıkmış, dar gelirliden 
yana olduğunu söyleyen kişi, işçi ve fukaraları tam 
bir ezilmenin ve yoksulluğun içine itmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hangi sektörden gelirse 
gelsin, kamu sektörü olsun, özel sektör olsun, önem
li olan, memleket yararına daha çok yatırım yap
mak, daha çok iş sahası açmak, daha çok fabrika. 
kurmaktır. İşçiyi iş arar durumdan kurtarıp, işve
reni işçiye muhtaç hale getirmenin yolunu aramak
tır. Durum böyle oldu mu, işçi, işverenin ayağma 
gitmez, işveren işçinin ayağına gider. İşte o zaman 
ancak, işçi hakkını tam olarak alma imkânına sa
hip olur. 

Muhterem milletvekilleri, 1975 tahminlerine göre 
işgücü fazlalığının 2 milyon civarında olacağı söy
lenmektedir. Ecevit Hükümetinin, ya kasıtlı veya
hut bilgisizce davranışları ve Hükümet Başkanına 
yakışmayan beyan ve tutumu iş sahalarını daha da 
daraltmış ve memleket hayrına olan yatırım teşeb
büslerini sindirmiş, memleketin kalkınması için 1974 
yılında gerekli yatırımlar yapılmamış, mevcutlar da 
ya kapanmış, ya kapasitesini yarıya indirmişlerdir 
ve aynı zamanda işçiden yana görüntüsünü vererek, 
iş kaynaklarını kurutmak ve gerçekten Müslüman 
Türk işçisi olmayan, ne idüğü belirsiz, kökü dışarda, 
kanı bozuk, anarşist ve komünist kişiler teşvik ve 
tahrik edilmek suretiyle, işyerlerini yaktırıp, yıktır-

1 mak suretiyle, binlerce kişinin işsiz kalmasına sebep 
olmuştur. 

Tarım sahasındaki işsizlik daha da çoğalmış ve 
tarım işçisine hiçbir teminat getirilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, yapılan tahminlere göre, 
nüfusumuz her yıl bir milyon artmakta ve her yıl 400 
bin kişi işgücüne yeniden katılmaktadır. Yurdumuzda 
her yıl ancak 200 bin kişiye iş imkânı bulunmakta
dır. Tahrik ve teşviklere son verilmez, istikrar sağ
lanmaz, yıkıcı, karıştırıcı cereyanlara dur denilmez, 
Hükümet krizi kısa zamanda giderilmez ve akıllıca 
yatırımlara geçilmez, her yıl biriken işgücü fazlalığı 
karşısında geniş iş sahaları açılmazsa, piyasa oturmaz, 
devlet çarkı normal dönmezse memleket büyük badi

relere maruz kalacaktır. Bundan da ancak, Türk Mil
letinin fukara kalmasını isteyenler sevinecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türk işçisi milliyetçidir, 
dindardır, vatanseverdir, namusludur, uyanıktır, kısa 
zamanda kendisini istismar edenleri, kene gibi sırtına 
yapışıp kanını emenleri, alınterini kana döndürerek, 
Türk işçisini birbirine kırdırarak, işçinin sırtından 
yüksek mevkilere çıkanları, işçinin kıldığı namazla 
alay edenleri, % 99'u Müslüman olan Türk işçisinin 
imanına «Çağdışı zihniyet» diyenleri, faziletli, imanlı, 
namuslu Türk işçisi kısa zamanda anlayacak, başında 
ise atacak, yanında ise kovacak; vatanı yıkmak için iş
çiyi alet eden vatansızlara; «Kendinize Allah'sız, din
siz, milliyetsiz, vatan arayın» diye karşısına dikilecek
tir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Âmin, âmin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, uzun zamandan beri, çalışmak iste
yen insana çalışma imkânı vermeyen, okumak isteyene 
okuma fırsatı tanımayan, her yatırımcıya, her müteşb-
bise «Hırsız, aracı, sömürücü» diyen zihniyet himaye 
görmemeli, himaye edenler lânetlenmelidir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Âmin, âmin. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, yurt dışında çalışan işçilerimizin evle
rinden, köylerinden ve sıcak yurdumuzdan gurbet el
lere hangi şartlar altında ve nasıl gittikleri; yurda, 
köyüne, evine dönerken nasıl ve ne şekil alarak dön
düğü içler acısıdır. Bunlar gerekli din eğitimi, millî 
•kültür, Türk dili ve Türk tarih şuurundan mahrum 
kalarak; yabancı kültür, yabancı dil ve yabancı dinle
rin baskısıyle Türklüğünü, Müslümanlığını, dilini ve 
topyekûn benliğini kaybetme tehlikesiyle başbaşa bıra
kılmamalıdır. Gurbet elden gelen.. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Âmin, âmin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — «Âmin» 
demeye alıştığına teşekkür ederim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Tabiî, öğre
niyorum. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun devam edin. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Gurbet 

elden gelen, yabancı memleketlerde binbir çile çeke
rek yurduna dönen kişilerin sadece «Ne getiriyor, ne 
kadar dövizle dönüyor» diye cebine bakarken, nasıl 
dönüyor, dili sağlam mı, dini bütün mü, müslüman 
Türk kültürü yerinde mi, Türk tarihi şuuruna sahip 
mi; yabancı memleketlerde doğup büyüyen Türk ço
cuğu dil bilmez, din bilmez, tarih bilmez bir yabancı 
gibi dönüyorsa, gönderdiğin vatandaşını orada kaldı-
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ğı müddetçe dini ile, kültürü ile, dili ile, eğitimi ile 
Devlet olarak ilgilenmez, ölüsünü gömmeğe, çocuğu
nu okutmağa yer ve imkân sağlanmazsa, bu yüzden 
Türk evlâdı kendi gittiği gibi dönmek imkânına sa
hip olmaz, bu, benliğini kaybetmek suretiyle memle
ketine gelen ve bu vebalin altından değil dünyada, ya
rın mahşerde Allah huzurunda kalma imkânını kim 
göze alabilir. 

Bir milletin fertlerini kendi benliğini yitirmeğe 
terketmekten daha büyük suç, daha ağır vebal var 
mıdır? Bu sebeple, Diyanet Teşkilâtı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı müştereken bu me
seleye el koymalıdır. Dışarıda ve içeride alınının teri, 
emeğinin gücünü, vatanının kalkınması ve milletinin re
fahı için hasretmiş olan Türk işçisinin maddî ve mane
vî sosyal haklarının itina ile kendilerine verilmesi ve 
vasıflı işçi yetiştirmek için kurslar açarak işçinin eme
ğinin karşılığının artmasını sağlayacak ciddî tedbir
ler alınmasının şart olduğu inancındayız. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim tamamlayı
nız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Emekçi 
işçilerin durumlarının islâhı ve bakmakla mükellef ol
dukları kimselerin parasız tedavilerinin yapılması hak
kında, Adalet Partili Parlamenterlerin bir yû" evvel ver
miş oldukları Kanun teklifleri, Cumhuriyet Halk Par
tisinin iktidara geldiği günden beri, bu uzun sürece 
görüşülme imkânını bulamamıştır. 

İktidarda kaldığı sürece, Cumhuriyet Halk Parti
si, işçiler için ve emekli işçiler için bir tek Kanun tek
lifi veya tasarısı maalesef Yüce Meclislere getireme
miştir. Bu durum dikkat çekicidir. Esasen sol zihni
yetin, dünyanın hiçbir yerinde işçiye hiçbir şey ver
mediği görülmemiştir. Vermemiştir, veremez. Solun 
bütün arzusu, kendi maddeci emellerini gerçekleştir
mek üzere, işçinin omuzlarına basarak iktidar ve mev
ki sahibi olmaktır. 

Sözlerimi bitirirken, Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
memleketimize ve Çalışma Bakanlığı mensuplarına 
hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz eder, Yüce 
Meclise, Bakanlığın mümtaz mensuplarına saygıları
mı arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Önder Sav, bir talebiniz var. 
Bunu yerinizden söyler misiniz efendim? Kısaca an
lamak istiyorum. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan Sayın Fikri Pehlivanlı arkadaşımız be
nim Çalışma Bakanlığı yaptığım döneme ilişkin geçen 
yılki bütçe konuşmasında, İş Kolları Yönetmeliğinde de

ğişiklik vaat ettiğimi, oysa bunu gerçekleştiremediği
mi ifade ettiler. Zannediyorum bir yanılgı olsa gerek. 
Zabıtlar da meydandadır, geçen yılki bütçe konuş
mam da ben böyle bir vaatte bulunmadım. 

İkinci olarak, işçi emeklileri tasarısını sevk ede
ceğimi vaat ettiğimi, oysa bunun da gerçekleşmediği
ni belirttiler. 

Birbirine bağlı olarak toplu iş sözleşmelerinin ya
pılmasında referanduma gideceğimizi, referanduma 
ilişkin yasayı gerçekleştireceğimizi oysa bunun da ger
çekleşmediğini belirttiler. 

Asgari ücretlerin saptanması ve yürürlüğe girme
si 1 Temmuz 1974'e raslıyor. Çalışma Bakanlığı ola
rak, asgarî ücrete bağlı bir emekli işçi statüsü sapta
yacağımız için, 1 Temmuz da böyle bir işçi emeklileri 
kanun tasarısını Meclise sevk etmedik. Ancak, 1 Tem
muz da 1037/4-7844 sayılı Bakanlık yazısı ile Bakan
lar Kuruluna, Başbakanlığa İşçi emeklileri ile ilgili 
tasarı sçvk edilmiştir. Önümde, 71/1848/1137 sayılı 
Kararnamenin bir fotokopisi var. O zamanki Hükü
met ortaklarımızdan sadece Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdulkerim Doğru arkadaşımızın imzası var al
tında. Diğer Bakan arkadaşlarımız bu tasarıyı imza
lamadıkları için, dolayısıyle Meclise sevk edemedik. 
Keza referandumda aynı şekildedir. 

BAŞKAN — Sayın Sav, bu bahsettiğiniz husus
lar bir sataşma niteliğini taşımıyor. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Ben zaten sataşma de
medim. 

BAŞKAN — Evet. Ben de maruzatınızı bu şekilde 
dinlemiş oldum efendim. Teşekkür ederim. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Anlayışınıza çok teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Buyurun Sayın Araslı. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkanım; 

demin burada konuşan Adalet Partili sayın sözcü, 
Cumhuriyet Halk Partisinin hiç de hak etmediğini 
zannettiğim ve inandığım birtakım suçlamalarda bu
lundu. Dilerseniz yerimden ben size ifade edeyim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir dakika. Sayın 
Araslı, grup adına bir sataşma iddiasında bulunabil
mek için grupu temsil yetkisini haiz olmak gerekir. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bendeniz yet
ki verdim efendim. 

BAŞKAN — Grup başkanvekilleri veya grup baş
kanları, uygulamamıza göre bu hakka sahip bulunu
yorlar. Konuşmalarda şahsınızı hedef alan bir sataş
ma bulunmadığına göre, bu isteğinizi karşılayamıyo-
rum efendim. Buyurun, teşekkür ederim. 
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SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bendeniz grup başkanvekili 
olarak, arkadaşımızı grup adına yetkili kılıyorum. 

BAŞKAN — Evet, nedir efendim? O vakit, siz 
ifade etseydiniz, bu zaman kaybına gerek kalmazdı. O 
vakit, grup başkanvekili olarak, hangi konuda sataş
ma olduğunu lütfen ifade buyurunuz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bendeniz ye
ni geldim de onun için.. 

İş yerlerinin, işçiler tarafından tahribinin, Halk 
Partisi vasıtasıyle körüklendiği yolunda iddia serde-
dilmiş, sayın konuşmacı tarafından. 

Bu hususta, Cumhuriyet Halk Partisinin, iş yerle
rinin tahribi gibi işlemediği, beğenmediği bir eyleme 
kimseyi sürüklemesinin mümkün olmadığını; bunun 
iftira olduğu, bunda kasıt olduğu.. 

BAŞKAN — Efendim, hatırlayabildiğim kadariy-
le Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil de böyle bir 
zihniyeti ortaya koymak için... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Zabıtları 
tetkik ederseniz, Ecevit Hükümeti tarafından.. 

BAŞKAN — Ama efendim, şimdi zabıtları ince
lemek için, sonuna geldiğimiz şu Bakanlık bütçesini 
burada bırakıp yarım saat zabıtları beklemek lâzım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
biz böyle iddia ediyoruz, aksini zatıâliniz iddia ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Ben iddia etmiyorum efendim. Hiç
bir şey iddia etmiyorum. Yalnız gecenin bu saatinde, 
çalışmalarımızın bu noktasında bu isteğinizi araştırma 
imkânına sahip olmadığımı ifade ediyorum. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Gecenin iler
lemiş olması, tüzük hükümlerinin ihlâl edilmiş olma
sının sebebi olamaz, bu bir. 

BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Eğer söyle
diklerimizin kanıtını istiyorsanız, sözü teype alıp ban
dı dinletme imkânımız yok, bu imkân sizin. 

Gece ne kadar ilerlerse ilerlesin, bir hakkın kulla
nılması, gece ile, vakit ile kayıtlı değildir. 

BAŞKAN — Efendim şimdi ben, müsaade eder
seniz bu zabıtları aldıktan sonra bu isteğiniz hakkın
da bir karara sahip olabilirim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — O zaman bu
nu söyleyin lütfen. 

BAŞKAN — Şimdi, bütçe üzerindeki müzakere
lerimize devam ediyoruz. 

Efendim, Çalışma Bakanlığı bütçesinin tümü üze
rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bölümlerin oylanmasına 
geçmeden önce, iki hususu bilgilerinize arz etmek is
tiyorum. 

Bakanlık bütçesinin 112 program kodunda yer 
alan ödenek, «Sosyal güvenliğin düzenlenmesi hizmet
leri» adı altında yer almıştır. Aslında bunun, «İşçi sağ
lığı ve iş güvenliği hizmetleri» adı altında yer alması 
gerekmektedir. Tashih bu şekilde yapılmıştır. 

Ayrıca, 114 program kodunda yer alan, «Sosyal 
güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesi» ile ilgili öde
nek, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin müzakere
sinden sonra oylarınıza sunulacaktır. 

Şimdi, bölümleri okutuyorum efendim. 

C) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 23 378 146 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma hayatının düzenlenmesi 
hizmetleri 31 303 879 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hiz
metleri 1 526 984 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 İstihdamın düzenlenmesi hizmet
leri 99 598 922 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 842 469 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi de bu suretle Meclisi
mizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleketimiz 
için, Çalışma Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiş her iş 
dalındaki işçilerimiz ve Bakanlığımızın güzide men
supları için hayırlı olmasını; başarılı çalışmalara ve
sile teşkil etmesini Meclisimiz adına temenni ediyo
rum efendim. 
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D) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bütçe tasarısı üzerindeki müzakere
lere başlıyoruz. 

İlgili Bakanın ve Komisyonun yerlerini almasını 
rica ediyorum. 

Bakanlık Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adına 
Sayın Kenan Durukan, D. P. Grupu adına Sayın Or
han Tokuz, A. P. Grupu adına Sayın Hüsamettin Ti-
yanşan, C. G. P. Grupu adına Sayın Talât Oğuz, 
M. S. P. Grupu adına Sayın Emin Acar söz almışlar
dır. 

Şahısları adına Sayın Aytekin, Sayın Erçelik, Sa
yın Sanlı, Sayın Erdemir, Sayın Erek, Sayın Avşar-
gil, Sayın Yılmaz, Sayın Dikmen, Sayın Çetin, Sa
yın İlhan, Sayın Yavuzalp ve Sayın Ataman söz is
temişlerdir. 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Durukan'da. 

Sayın Durukan, buyurunuz efendim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN DURUKAN 
(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve 
Sayın Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, hepinizi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. 

Değerli milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki grupumuz görüşlerine geçmeden 
önce, Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan bir 
değerli Adalet Partisi Milletvekili arkadaşımın, Cum
huriyet Halk Partisine yönelik, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi ile ilgili kalması gerekirken; işçi hakları ba
kımından, sosyal adalet bakımından, Türkiye'nin sos
yal düzeni bakımından parti programıyla, tüzüğüyle 
Cumhuriyetin kurucusu bir parti olarak; Türkiye'de 
çalışma hayatının ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 
tamamının temelini atmış bir siyasî parti hakkında 
kullandığı... 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Ata
türk bitti. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyin 
efendim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Evet Atatürk' 
ün kurduğu parti hakkında, hiçte Adalet Partisine 
yakışmayacak şekilde, sadece sözün sahibine ancak 
yakışabilecek şekilde çok ağır ithamlarda bulunması, # 

beni ve grupumu gerçekten zedelemiştir, yaralamış
tır. 
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Sayın Başkanın «Gecenin bu saatinde zabıtları 
tetkik ederek sataşmaya cevap verme olanağının sağ
lanamayacağını» beyan buyurmuş olması fikrine gru
pumuz katılmıştır. Ona gerekli inceleme yapıldıktan 
sonra gereken cevap ayrıca verilecektir. Ancak şunu 
belirtmek istiyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisinin 
7 aylık iktidar döneminde hiçbir işçiye hiçbir kimse 
kurşun atamamıştır. Adalet Partisinin iktidarı döne
minde işçiler kurşunlanmıştır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Adalet Partisinin dönemin
de işçilerin grevleri büyük ölçülerde ertelenmiştir. İş
çilerin haklarının elinden alınması için Adalet Parti
si döneminde büyük girişimler yapılmıştır. Sendikal 
haklar Adalet Partisinin başarısızlıkları, beceriksizlik
leri nedeniyle işçilerin elinden alınmıştır. Dernekler 
Kanunu ile olsun, Türk Ceza Kanununa getirilen bir
takım tedbirlerle işçilerin grev hakkı, toplu iş sözleş
mesi hakları zedelenmiştir. Bu ayıp, aslında Sayın. 
Değerli'ye yeter. Sancısını, ıstırabını dindirebilmek 
için seçmene selâm gönderip; Almanya'ya gönderilen 
işçinin,' Almanya'daki çocuklarının eğitim imkânları
nın eksikliğinden yakınırken, 10 yıllık 1965-1973 dö
nemindeki iktidarlarında sağlayamadıkları şeyi, «7 
ayda neden Ecevit sağlayamadı» diye. Ecevit'ten he
sabını sormaktadırlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). Bunun ıstırabı size yetecektir. Haya
tınız boyunca onun ıstırabını çekecek, sorumluluğunu 
taşıyacaksınız. Bunun hesabını Ecevit'ten soramazsı
nız. 

Değerli arkadaşlarım, çağımızda, medenî insanla
rın ve medenî toplumların sağlıklı, mutlu ve özgür 
olabilmelerinin temel koşulu, sosyal güvenliktir. Has
talıkta, sakatlıkta, yaşlılıkta, giderek işsizlikte, yalnız 
ve çaresiz kalma korkusunu üzerinde taşıyan insan
ların ve toplumların mutlu ve özgür olduklarını iddia 
etmek mümkün değildir. Sosyal güvenlik tedbirleri 
ülkemizde, yeni denecek kadar yakın bir geçmişe sa
hiptir. Özellikle 1961 Anayasası ile Cumhuriyetimize 
«Sosyal Devlet» niteliğinin kazandırılması sonucun
da, herkese sosyal güvenlik sağlamak, herkese iş, âdil 
ücret, herkese sağlıklı olabilme imkânlarını sağlamak, 
her hastaya bakım sağlamak ödevleri Devlete veril
miştir. Hiç şüphesiz, Devlet bu görevlerini bir kısım 
kurumlar vasıtasıyle yerine getirecektir. Planlı döne
me geçişte, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sos
yal güvenlik için, 15 yılda gerçekleştirilmesi öngörü
len, hedefleri ana hatları ile şöylece saptamıştır : 

1. — Herkes için sağlık ve ihtiyarlık sigortalarını 
kapsayan bir sosyal güvenlik düzeni kurulacaktır. 
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2. — Sigortaların genel yararları ve özel durum
ları gözönünde bulundurularak, bütün sosyal güven
lik çalışmalarının bir elden yürütülmesi sağlanacak
tır. 

3. — Sigorta primlerinin tamamını ödeyen ser
best meslek erbabı, esnaf ve sanatkârlar da sosyal 
güvenlik düzeni içerisine alınacaktır. 

4. — Sürekli işçi niteliği taşıyanlar için, işsizlik 
sigortası getirilecektir. 

5. — Sigorta fonları, iktisadî kalkınma hedefle
rine, sigortacılığın gereklerine uygun şekilde ve bu 
fonlarla karşılanacak yüklemleri, sürekli ve emin şe
kilde yerine getirecek tarzda işletilecektir. 

Anayasa ve plan hedefleriyle birlikte, gerçek ihti
yaç halinde gelen sosyal güvenlik alanında, bugünkü 
durumumuz şöyledir : 

Sosyal Sigortalar kapsamında 1 781 000 kişi, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kapsamında 850 000 
kişi, Bağ-Kur kapsamında 825 000 kişi, ve bankalarla 
çeşitli kuruluşların yardım sandıklarında 4.0 000 kişi 
olmak üzere, toplam 3 506 000 kişi sosyal güvenlik 
kapsamı içerisindedir. 

1960'lardan bu yana, sosyal güvenlik alanında ba
zen dikey, bazen de yatay, ama güncel sıkıntı ve ih
tiyaçların zorlamaları ile bir kısım aşamalara varıl
mıştır. Önce İşçi Sigortaları Kurumu, 506 sayılı Ka
nunla Sosyal Sigortalar Kurumu haline getirilerek, 
sosyal güvenliğin çekirdeğini teşkil etmiştir. Daha 
sonra 1 . 8 . 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
mek üzere, Askerî Fabrikalar Tekaüt Muavenet San
dığı ve Devlet Demiryolları Emekli Sandıkları, Sos
yal Sigortalar Kurumuna devredilmiştir. 2 . 9 . 1971 
tarihinde çıkarılan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile, 
sosyal güvenlik kapsamı genişletilmiş olmakla bera
ber, kalkınma planının Öngördüğü şekle aykırı düşe
bilecektir. Ama temennimiz, ilerde yine sosyal gü
venlik müessesesinin birleştirilmesi amacına yönelik 
olduğu için, sosyal güvenlik kapsamını genişletmesi 
bakımından, sosyal güvenlik alanında yeni bir aşama 
kaydedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik alanında 
bu tablo ile karşı karşıya bulunduğumuz böyle bir 
dönemde Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluşunu, 
Cumhuriyet Halk Partisi olumlu bir gelişme olarak 
kaydetmek ister. 

Ancak, kuruluşta sadece Sosyal Sigortalar Kuru
mu ile BAĞ - KUR'un Bakanlık bünyesine alınmış 
olmasını elbette yeterli bulamamaktayız. T. C. Emek
li Sandığının kuruluşta bile olsa, dışarıda bırakılmış 

olmasını bir noksanlık, bir yanlışlık olarak kaydetmek 
istiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının kuruluşunu ve varlığını sürdürmesini, sosyal 
güvenlik alanında gerçekleştirilmesini gerekli gördüğü 
bir kısım tedbirleri yerine getirmesi ile mümkün gör
mektedir. Tedbirlerin başlıcalarını şöylece sıralayabi
liriz : 

1. «Öncelikle Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş
kilât Kanununun çıkartılarak, faaliyet kapsamının be
lirli şekilde ortaya konmasını istemekteyiz. Halen Sos
yal güvenlik amacı ile kurulu bulunan, sosyal gü
venlik kuruluşları ki, bunlar; Sosyal Sigortalar Kuru
mu, BAĞ - BUR, .T. C. Emekli Sandığı, bankalar ve 
çeşitli şirketler bünyesinde çalışanları kapsayan yar
dım sandıklarıdır. Bunların sayısının, 30'un üzerinde 
olduğu sanılmakta; ama kesin bir rakam bilememek
teyiz. Bu yardım ve sosyal güvenlik kuruluşlarının, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesine alınmasını iste
mekteyiz. 

2. Bakanlık bünyesine alınacak sosyal güvenlik 
kuruluşlarının mensuplarına sağladığı yardımlarda sü
ratle norm yaklaştırması yapılarak, belli bir zaman 
süreci içerisinde bu yardım kuruluşlarının birleştiril
mesi gerekmektedir. Örneğin; Halen BAĞ - KUR, 
mensuplarına sağlık yardımı yapmamaktadır. Buna 
karşılıktık, SSK aktif sigortalıların, kendilerine, eş ve 
çocuklarına ve emeklilere yaptığı sağlık yardımını, ha
len Meclis komisyonlarında görüşülmekte olan bir 
yasa ile aktif sigortalıların anne ve babalarını, emekli 
işçilerin anne, baba, eş ve çocuklarını da, SSK sağlık 
yardımlarından yararlandırma yolunda bir çalışmanın 
içerisinde bulunmaktadır. 

3. Öte yandan burada kaydedilmesi gereken 
BAĞ-KUR Kanunun geçici 2 nci maddesinin Yargı
tay içtihadı birleştirme kararı karşısında ileri yaşta, 
BAĞ-KUR bünyesine girenlerin bağlı bulundukları 
esnaf derneklerine, kanunun yürürlük tarihinden ön
ce kayıtlı olmaları şartına bağladığı için, bu durumda 
olanlar kaygı ve endişe içerisinde 1474 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesinin, ivedilikle bir yasa de
ğişikliği yapılarak düzenlenmesini beklemektedirler. 
Mevcut sosyal güvenlik kuruluşları bakanlık bünye
sine alınıp, bunların mensuplarına yaptıkları yardım
ların, norm yaklaştırması suretiyle birleştirilmeleri ça
bası devam ederken; sosyal güvenlik sistemi dışında 

,kalan tarım ve orman işçilerinin ve çeşitli nedenlerle 
sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmış kimselerle, 
yine sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan ev kadın-
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larının da, sosyal güvenlik kapsamı içerisine alınma
larına ilişkin yasa düzenlemelerinin yapılmasını iste
mekteyiz. 

Tarım ve orman işçilerinin sosyal güvenlik kapsa
mına alınmasından önce, hiç kuşkusuz tarım ve or
man işçilerinin tanımını yapan yani, Tarım - İş Ka
nununun gerçekleşmesi gereğine işaret etmek istiyo
ruz. 

4. Bir bakıma sosyal güvenlik adına kurulmuş ve 
kurulması için gerekli çabalar sürdürülen yardım ku

ruluşlarının - OYAK, MEY AK, İYAK gibi - da gi
derek Bakanlık bünyesinde toplanmasını önermekte
dir; 

5. Giderek Devletin en önemli görevlerinden biri 
olan ve artık geciktirilmesine imkân kalmayan genel 
sağlık sigortasının kurulması gerekir. 

6. Sağlık hizmetlerinin maliyetini ve niteliğini et
kileyen ilaç ve sağlık araç ve gereçleri sanayiinin ku
rulması ve geliştirilmesine öncelik "verilmesi gerekir. 

Halen, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilaç sanayii
ne geçişine izin veren yasaya rağmen* ciddî bir adımın 
atılamamış olmasından üzüntü duyulmaktadır. 

Kurumun serum imalâtına, İstanbul Topkapı'da 
bir borç dolayısıyle Kuruma intikal eden 2,5 dönüm
lük bir arazi üzerinde kurulu perişan bir binanın res
toresi suretiyle geçileceği haberleri yaygınlaşmakta
dır. 2,5 dönümlük bir arazinin, böyle bir teşebbüs 
için gelişmeyi engelleyici en büyük bir faktör oldu
ğunu belirtmek isteriz. İkincisi; eski binanın duru
munun iyi tetkik edilmesi, statik hesaplarının yapıl
ması, daha sonra fabrika haline getirilmesini uyarı 
şeklinde ilgililere duyurmak isteriz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu teşebbüsü, 1974 
yılı ilaç giderini yaklaşık 400 milyon lira kabul etti
ğimiz takdirde, ilaç giderinin % 3'ünü teşkil eden 
serum imalâtından (ki, 12 milyon liralık serum eder 
bu; verimliliğin % 10 olduğu hesaplandığı takdirde), 
sadece serum imalâtından 1 200 000 liralık bir tasar
ruf sağlayacağı düşünülür. Bu, Kurumun 1974 yılı 
ilaç giderinin % o 2,5'u nispetinde bir rakam tut
maktadır. Bu elbette, Kurumun ilaç yapımına başla
yabilmesinin bir gerekçesi olamaz. Kurumun ilaç ya
pımına ciddî şekilde ve daha geniş ölçüde başlaması 
ve buna öncelik vermesinin gerekliliğini belirtmek is
tiyoruz. 

BAŞKAN — 1 dakikanız kaldı efendim. 
KENAN DURUKAN (Devamla) — Peki efen

dim. 

Yataklı sağlık kuruluşlarının giderlerini azaltmak, 
gerçek hastalara bakım imkânı yaratmak amacıyle, 
ağır olmayan hastalar ve yaşlılar için evlerde bakım 
düzeninin kurulmasına öncelik verilmelidir. 

Sürekli işçi niteliğindeki işçilere, işsizlikleri halin
de yardım sağlanacağı gibi, esnaf ve sanatkârdan ken
di iş tutumlarından dolayı değil de ekonomideki, tek
nolojideki ve toplumdaki değişmeler nedeniyle iflâs 
eden, işsiz kalan esnaf ve sanatkârlara da belli süre 
içerisinde işsizlik yardımı yapılması, imkân varsa 
bunların eski işlerini ihya edebilmeleri için, kredi 
yardımında bulunulmasını önermekteyiz. 

Sosyal güvenlik fonlarının ve yardım kuruluşları
nın (OYAK, İYAK, MEYAK gibi) birikmiş fonları
nın, ülke ekonomisinde ve sanayii geliştirici alanla
ra, işçi ve sosyal güvenlik kapsamına girenlerin bi
riktirdiği sermayelerin yatırıma dönüşümesini sağlayı
cı tedbirlere öncelik verilmelidir. 

Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efendim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Bütçe müzakeresi dolayısıyle ayrılan bu dar zaman 
ölçüsü içerisinde, ana başlıklarla vermeye çalıştığımız 
konulardan başka, sosyal güvenlik alanında büyük 
sorunlarımız vardır. 

Özetle denebilir ki, sosyal güvenlik sağlandıkça 
ve adalet ölçüleri içinde topluma yayıldıkça, topluma 
huzur, güven ve kardeşlik gelecektir. Toplum yeterin
ce güvenceye kavuştukça, halkımızı kısır siyasal çe
kişmelere alet etmeye de kimsenin gücü yetmeyecek
tir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, halkçı ve insancıl tutu
munun bir gereği olarak; iktidarda da olsa, muhale
fette de olsa sosyal güvenliğin hızla ve adaletle toplu
mun tamamına yayılmasından ve etkileştirilmesinden 
yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi, iyi düzenlenmiş 
bir örgütlenme ve işletmecilikle sosyal güvenliğin 
Devlete yük olma yerine, ekonomiye canlılık katacağı 
görüşündedir. Cumhuriyet Halk Partisi, yarınından 
emin olanların, demokrasiye de, rejime de daha bir 
başka sahip çıkacağı görüşündedir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşunun ülkemize 
hayırlı olmasını, bütçenin kuruluş için fayda getir
mesini Cumhuriyet Halk Partisi adına diler, saygıla
rımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Orhan To

kuz. 
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D. P. GRUPU ADINA ORHAN TOKUZ (Ga
ziantep) — Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; 

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarını tek 
çatı altında toplayarak, koordinasyon ve bütünleşme
yi, daha etkin ve daha geniş kapsamlı bir uygulama
yı gerçekleştirmek üzere kurulmuş bulunan Sosyal 
Güvenlik Bakanlığını, Demokratik Parti olarak, bü
yük bir aşama sayıyor ve Parti Programımızın 82 nci 
ve 107 nci maddelerinde öngörülen amaçların ger
çekleştirilmesi açısından da memnuniyetle karşılıyo
ruz. 

Çeşitli sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumla
rının tümünün en kısa zamanda Bakanlık bünyesin
de toplanması, statülerindeki değişikliklerin tespit edi
lecek millî standartlara uydurularak ahenkleştirilme
si, böylece, belli ölçüler içinde yatay bir yaygınlaş
manın sağlanması, ekonomimizdeki gelişmelere para
lel olarak, zamanla millî standartların yükseltilerek 
dikey gelişmenin de gerçekleştirilmesi başlıca dilekle-
rimizdendir. 

1973 yılında 3 315 000 kişi sosyal güvenlik kurum
larına dahil edilebildiğine göre, tarım dışında çalışan 
nüfusumuz olan 4 920 000 kişiden 1 600 000 küsuru 
sosyal güvenlik kurumlarına kaydedilememiş demek
tir. Bunların bir kısmı Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bildirge vermeyen iş yerlerinde kaçak çalıştırılanlar; 
bir kısmı ise, bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmadık
ları için, BAĞ-KUR'a üye kayıt edilemeyen esnaf ve 
sanatkârlardır. Bu rakamlar, sigorta programlarının 
yeterince uygulanamadığını göstermektedir. Bir yan
dan yasalarda ve denetimde etkinliğin sağlanması, di
ğer yandan radyo - televizyon, konferans ve broşür
lerle yapılacak özendirici yayın ve propagandaların 
olumlu sonuçlar, vereceği kanısındayız. 

İktisaden faal nüfusun % 22,6 oranında sosyal 
güvenliğe kavuşabilmiş, olmasını, tarım kesiminde ça
lışan 8 760 000 köylü ve çiftçi vatandaşımızın sosyal 
güvenlikten hâlâ yoksun bulunmasını üzüntü ile kar
şılıyoruz. Türkiye'nin hakiki efendisi olan köylü maa
lesef, en basit sosyal güvenliğe kavuşturulamamıştır. 
Köyler bütün ekonomimize tesir eden tarım bakımın
dan önemli' bir üretim alanı; ihracat, yatırımlar ve iş
gücü bakımından gür bir kaynak olduğu kadar, Türk 
millî değerlerinin, Türk inanç ve törelerinin asırlar 
boyu tütmüş kutsal bir ocağıdır. Bu bakımdan her 
türlü modern hizmetlerin, bu arada sosyal güvenlik 
hizmetlerinin de süratle köylü ve çiftçilerimize ulaştı
rılması gerekir. Çiftçiler ve tarım işçileri sigorta kap

samına alınmalı ve tabiî afetlere karşı «tarım ürün
leri ve irat hayvanları sigortası» kurulmalıdır. 

Demokratik Parti olarak işçi vatandaşlarımıza yıp
ranma ve kıdem karşılığı olarak yaşlılık, malullük ve 
ölüm hallerinde ödenecek emek veya kıdem ikrami
yesi ihdas edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Kıdem 
tazminatlarının ikinci onbeş günlük tutarları belirli 
oranlarda primlere bağlanarak her halükârda ödene
cek böyle bir emeklilik ikramiyesine dönüştürülebi
lir. 

İşçilerimiz için işsizlik sigortası, Bağ-Kur üyeleri 
için işsiz geçecek sürelere uygulanacak bir borçlan
ma sisteminin getirilmesine ve geliştirilmesine taraf
tarız. Memur ve işçilerden oluşan ücretliler arasında 
eşitliğin sağlanması açısında ve bugünkü enflasyonist 
gidiş karşısında yetersiz kalan memur ikramiyeleri
nin yeterli bir düzeye çıkarılması için, memur emekli 
ikramiyelerinin de her tam yıla karşı bir aylık maaş 
tutarından hesaplanmasını zorunlu görmekteyiz. Bu 
hususta grupumuzun tasvibinden geçen bir kanun 
teklifimiz 24 . 6 . 1974 tarihinde Meclis Başkanlığına 
sunulmuştur. Kanımıza göre Türkiye'nin en önemli 
sorunlarından birisi de, organizasyon ve reorganizas-
yon sorunudur. Bu da büyük ölçüde yasaların hazır
lanmasına ve hazırlanmış olanların kanunlaşmasına 
bağlıdır. 

Olaylar ve ihtiyaçlar genellikle örgütlenmelerin 
önünde gitmektedir. Çağın gereklerine göre teşkilât
lanmamızda yoğun çalışmalarla Yüce Meclislerimize 
büyük görevler düşmektedir. Düşkünlerin, kimsesiz 
çocukların, yalnız ve çaresiz kadınların dramları yü
rekler acısıdır. Toplum bataklıklarındaki faciaları bil
meyen yoktur. Bu süflî facialar, bu süflî hayat Türk 
ihtiyarına, Türk kadınına, Türk çocuklarına asla lâ
yık değildir. Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde 
kurulacak büyük bir sosyal yardım örgütüyle bu fa
cialara bir son vermenin zamanı gelmiştir. Sayın Ba
kanın bu hususa işaret eden beyanlarını umut ve mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bütün vatandaşlarımız, tüm 
kurum ve kuruluşlarımız böyle bir sosyal yardım ör
gütü için paylarına düşecek cüzî prim ve vergileri se
verek ve sevinerek ödeyeceklerdir. Çünkü milletimiz 
bilmektedirki, sosyal güvenlik ve sosyal yardım, in
sanca yaşama haysiyetinin en önemli güvencesi ve 
tek yoludur. Ve bu yardımlar inançlarımızın da. bir 
gereğidir. 

Ev kadınlarının hastalık, kaza ve eşlerinin ölümür 
ne karşı güvenliğe kavuşturulmak üzere sosyal sigor
talardan birinin kapsamına alınmasını -zorunlu gör
mekteyiz. 
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Emekli aylıklarının prensip olarak geçim endeksle
rine göre tespit edilmesine taraftarız. Halen ilgili ko
misyonda görüşülmekte olan işçi emekli aylıklarında 
taban olarak asgarî ücretin esas alınmasını zorunlu 
görmekteyiz. Asgarî ücret yeme, içme, giyinme ve 
barınma gibi asgarî fiziyolojik ihtiyaçların giderilme
si için gerekli değerler toplamı olduğuna göre; çalı
şanlarda olduğu gibi, emeklilerde de maaş tabanları
nın asgarî ücretin altına düşmemesi gerekir. Bunun 
üstündeki emekli işçi maaşlarının ise % 40-50 ora
nında artırılması gerektiği görüşündeyiz. 

Bağ-Kur'da ise, 400 liralık basamağın karşılığı 
olan 280 lira sembolik ve çok minik bir rakamdır. 
Esnaf ve sanatkârlarımızın büyük bir çoğunluğu 400 
liralık basamakta kalmaktadır. Bağ-Kur Yasasının 
ilgili maddeleri asgarî ücret tutarında bir emekli maa
şı sağlanacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Ge
çen yılki bütçe müzakereleri sırasında Sosyal Sigor
talar Kurumunda emeklilik işlemlerini çabuklaştır
mak için otomasyon ve mekanizasyona gidileceği Ça
lışma Bakanlığınca beyan edilmişti. 1975 yılında 200 
bin işçinin emeklilik işlemleri başladığı halde oto
masyonun gerçekleştirilip, kompüterlerin devreye so-
külamayışını üzüntüyle karşılıyoruz. Sosyal Sigorta
lar Kurumu emeklilerinin eş ve çocuklarının ve bak
makla yükümlü bulundukları ana ve babalarının sağ
lık hizmetlerinden yararlandırılmalarını kıvançla des
tekliyoruz. Türkiye'de ortalama yaşama süresine ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına paralel olarak 
Bağ-Kur'da da emeklilik yaş haddinin kadınlarda 
50'ye, erkeklerde 55'e indirilmesini uygun ve gerekli 
görmekteyiz. Kadın memurlarımız, erken yıpranma
ları nedeniyle, 20 yılda emeklilik hakkına kavuşturul
malarını ısrarla talep etmektedirler. Biz de bu konu
nun Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ileride dikkate alı
narak incelenmesini dilemekteyiz. 

1186 sayılı Kanunun hizmet borçlanmasına ilişkin 
geçici 3 ncü maddesi, asgarî ücretler üzerinden veya 
eski ücretlerin endeks artış oranlarıyle çarpımı sonun
da bulunacak rakamlar üzerinden prim ödenerek, ye
niden ve süratle tedvin edilmelidir. Bazı Bağ-Kur üye
leri, borçlanmadan sadece geçmiş hizmetleri belgele
mek suretiyle emekli olurken, işçilerimizin borçlan
ma yoluyla dahi, bu haktan uzunca bir süre yoksun 
bırakılmalarını hak ve adalet ölçülerine aykırı bul
maktayız. Sosyal Güvenlik Bakanlığının, bu konuda 
hazırlamış olduğu tasarıyı Parlamentoya sevkedişini 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmeleri ve 
enflasyon karşısında erimelerinin önlenmesi için, di-
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I ğer işçi, memur ve esnaf tasarruflarıyle birlikte Dev
let öncülüğünde kurulacak bir yatırım ve kredi hol
dinginde toplanarak verimli ve üretken yatırımlara 
yöneltilmesi; genel sağlık sigortasının, Sosyal Güven
lik Bakanlığı bünyesinde kurularak, Bağ-Kur gibi 
kuruluşlara da sağlık güvencesinin sağlanması; Bağ-
Kur'un, Halk Bankası aracılığıyle vermekle yükümlü 

ı bulunduğu işletme ve tesis kredilerinin günün icapları
na göre ayarlanması; bu arada şoför vatandaşlarımı
zın, araba edinmek için ağır faizli taksitlerle, fahiş 
fiyatlar ödemelerini önlemek amacıyle Bağ-Kur'un 
Halk Bankasındaki fonlarından bir vasıta edinme kre
disi tahsis edilmesi; esnaf ve sanatkârlarımızın tarihî 
lonca teşkilâtına yakışır bir şuurla ortak pazarla re
kabete hazırlanmak ve büyüyen ekonomi içindeki dev 
kuruluşlar karşısında, yaşamlarını korumak amacıy
le belirli iş dallarında birleşerek meydana getirecekle
ri modern ve güçlü kuruluşlara Halk Bankası kredi
lerinde öncelik tanınması, Demokratik Parti olarak 
içten temennilerimizdir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığını, kuruluşundan itiba
ren yoğun çalışmalar ve ağır görevler .beklemektedir. 
Sorunları derinliğine bilen Sayın Bakanın ve değerli 
bakanlık mensuplarının bu görevlerin üstesinden ge
lerek kısa bir zamanda başarıya ulaşacaklarına emi
niz. 

Demokratik Parti olarak, gerek Meclis ve gerekse 
Komisyon çalışmalarında sosyal güvenlik konuların
da uhdemize düşen görev ve yardımlara hazır olarak 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Bakanlık bütçesinin, 
yurdumuza hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise par-

. tim adına saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokuz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tiyanşan, bu

yurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN TİYAN
ŞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin 
değerli üyeleri; 

1975 malî yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
18. 11 . 1974 tarihinde Resmî Gazetede ilân olunan; 
ancak Millet Meclisimizden güvenoyu alamayan bir 
Hükümetin yeniden kurduğu bir bakanlığın 1975 
yılı bütçesi üzerinde görüşmek, 1974'de icraatı olma
yan bir bakanlığına 1975 içinde temennilerde bulun
maktan ibaret olacaktır. 
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Görüşlerime başlamadan evvel, benden evvel söz 
alan değerli grup sözcülerinden Halk Partisi Grupu-
nu tsmsilen konuşan heyecanlı arkadaşımın, bir ko
nu üzerinde burada işçi kurşunlanmasından bahisle 
birtakım parti meseleleri yapmak istidadında gös
terdiği cümlesini, bir iki cümle ile açıklamak gereği 
doğdu. Yetkili arkadaşımın bana verdiği notu zabıt: 
luara geçirmek için, sizlerin canınızı sıkmak için de
ğil; ama hiç değilse zabıtlara geçirmek için okunmak 
zorunluğundayım. 

Zonguldak'ta cereyan eden bir olay sırasında yet
kisi ve sorumluluğu içeriside o günkü Zonguldak 
Valisinin aldığı tedbirler sırasında maalesef bir iş
çimiz şehit olmuştur. Bu muhterem Vali Fuat Ka-
dıoğlu'dur. Valilikten öncesinde olduğu gibi, vali
likten sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin faal bir 
üyesi bulunmaktadır. Bu valinin gördüğü tedbir iş
lemleri sırasında olan bu vakayı o günden bugüne 
defalarca cevaplandırılmış olmasına rağmen ve 12 
sene de geçmiş olmasına rağmen,'bugün yepyeni ku
rulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi içinde bir 
defa daha neşter atmanın, burada konuşmanın ne 
fayda sağlayacağını ben anlayamadım? Burada bu 
saatten sonra arkadaşların tekrar heyecanlı konuşma
lara vesile için, bir işçi şehidini 12 sene sonra tekrar 
burada dile getirilmesinin yersiz olduğu kanaatini ta
şımaktayım. Bunu arz etmeye çalışacağım. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Adalet Partisi tüm sosyal hizmetlerin bir bakan
lıkta toplanmasına karşı değildir. Ancak, kurulan bu 
bakanlık bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını bünye
sinde toplayabilmiş midir? 850 bin kişinin sosyal gü
venliğinden sorumlu Emekli Sandığı bu bakanlık 
bünyesine neden verilememiştir? Sağlık Bakanlığında
ki sosyal hizmetler ile Millî Eğitim Bakanlığında top
lanmış olan çocuklarımızın sosyal güvenliği ile 
ilgili hizmetler bu yeni bakanlığın kurulmasına 
rağmen, yekdi gerinden kopukluklar arz eden Dev
let hizmetleri olarak kalmaktadır. 

Türkiye'de yaşayan herkesin, Devlet çarkının 
ağır işlemesinden şikâyeti vardır. Bakanlıklararası 
koordinasyon eksikliği, işleri daha fazla ağırlaştır
maktadır. Yukarıda arz ettiğimiz durum devam 
ettiği sürece, bu bakanlığın varlığı da carî harcama
ları artırmaktan öteye bir verimlilik sağlama gücü
ne sahip olamayacaktır. 

Halbuki, bugün Türkiye'nin en önemli sorunla
rından biri, bu vatanda yaşayan herkesin sosyal gü
veliğine sahip olma hakkının sağlanmasıdır. Ana

yasamız 48 nci maddesinde, «Herkes, sosyal gü
venlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için 
sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak 
ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» hükmünü 
getirmiş ve ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi de 25 nci maddesiyle, «Herkesin gerek 
kendisi, gerek ailesi için yiyecek, konut, giyim, 
tıbbî bakım gibi gerekli sosyal hizmetler dahil, sağ
lığını ve mutluluğunu sağlayacak uygun bir yaşan
tı düzeyine, işsizlik ve yaşlılık durumlarında veya 
geçim imkânlarından kendisini mahrum bırakacak 
diğer durumlarda, güvenliğe sahip olmaya hakkı 
vardır» hükmünü taşımış olmasına ve bütün bu 
hükümleri milletçe, Devletçe kabul etmemize rağ
men, bugün nüfusumuzun ne kadarını sosyal gü
venliğe ve ne ölçüde kavuşturmuş bulunmaktayız. 

Halen Sosyal Sigortalar Kurumunda 1 650 CıOO 
Emekli Sandığında 850 000 BağKur'da 825 000 si
gortalı ile, ayrıca banka vesair yardımlaşma san
dıklarında 40 000 kişi ki, toplam 3 300 000 kişi 
civarında nüfusumuz sosyal güvenliğe kavuşmuş bu
lunmaktadır. Bu rakam, hepinizin bildiği gibi faal 
nüfusun % 22,6'nı teşkil etmektedir. 

14 Eylül 1971 tarihinde kurulan Esnaf ve Sanat
kârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu, kısa adiyle Bağ - Kur'a tahminler 
hilâfına, çünkü o vakitki planlama uzmanları, bu 
sigorta dalına takriben bu nizam içinde 10 bin kişi 
civarında üye kaydedebileceğini ifade etmişlerdi. 
Bu tahminler hilâfına, kısa süre içinde, 825 CCOl 
bağımsız çalışan kişi üye olmuştur. Yalnız bu kişi
ler hastalık sigortasından mahrum bulunmaktadır-. 
îar. 

Geçen dönemde hazırlanarak Millet Meclisi Ko
misyonundan dahi geçen Genel Sağlık Sigortası 
kanun tasarısı kadük olmuştur. Burada şuraya işa
ret etmek isterim: Yine benden evvel konuşan muh
terem grup sözcüleri, bu genel sağlık sigortası ka
nununa önemine binaen ihtiyacı, bunun çıkmasının 
kaçınılmaz olduğu ehemmiyetle işaret etmişlerdir. 
Yalnız bu kanun teklifimiz tarafımızdan verilen 
bu teklif, 6 aydan beri Millet Meclisi komisyonun
da beklemektedir.' 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Altı aydan beri 
değil, bir senedir. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — O 
zamanki Millet Meclisi ki, halen Millet Meclisi 
Komisyonu Başkanımız ve sözcülerimiz, bu konu
şan grupların başkan ve sözcüleridir. Soruyorum 
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şimdi: Neden altı aydır bu kanun teklifinin çıkma
sına yardımcı olmadılar da, burada gecenin geç 
saatinde bunun çıkmasının şart olduğunu samimi
yetle ifade ediyorlar? Bu dönemde çıkarılması 
için ciddî çalışmalar yapılacağından ümidimiz var
dır. Çünkü şikâyetçi "grupların içinden gelen bir 
sayın Bakan, burada bu görevi yapmaktadır, ken
disine bu konuda inancımız tamdır, çalışan kesi
min hakikaten dertlerine vukufu olan bir değerli 
arkadaşımızdır. Bu bakımdan, bu ıstırabı ' duyaca
ğını ve bu eksikliği bir an evvel gidermek için 
ömrü vefa ettiği sürece hizmet edeceğine inanıyo
ruz. 

BAŞKAN — Siyasal ömrü diyorsunuz. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — 

Anlayamadım efendim. 
BAŞKAN — Siyasal ömrünü kastediyorsunuz. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — 
Tabiî, affedersiniz, Bakanın ömrü beni diğer yö
nüyle ilgilendirmez tabiî, Allah uzun ömür versin. 
Bizim konuştuğumuz bir bakanlık ömrü. 

Tarım kisiminde çalışan 9,5 milyon çiftçi va
tandaş, yıllardır sosyal güvenliğe kavuşamamışlar
dır. Orman işlerinde... Devam edeyim efendim. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — 
Sağolun efendim. . 

Orman işlerinde, ev ve el işlerinde çalışan pek-
çok vatandaşımız sosyal güvenlikten ygksundur. 
Bu arada demin yine bir sataşma vesilesiyle veya 
bir açıklama vesilesiyle Sayın eski Çalışma Baka
nımız Atillâ Sav bir tavzihte bulundular. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Önder Sav. O, ben
den önceki Bakan. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — 
Önder Sav. Affedersiniz yorgunluktan, özür dile
rim. 

Önder Sav bir açıklamada bulundular, dediler 
ki, «İşçi emeklilikleri ile alâkalı tasarıyı, işçi emek
lilerinin emekli ücretlerinin artırılmasına ilişkin ta
sarıyı, asgarî ücretlerin çıkmasını beklediğimizden 
dolayı çıkaramadık.» Halbuki bizim görüşümüze 
göre, asgarî ücretler eğer genel bir deyimle bu ta
sarının içinde belirtilseydi ki, her iki senede bir as
garî ücretler değişebilmektedir, bunu beklemiş ol
mayı biz pek tatmin edici gerekçe olarak kabul ede
medik. Bu anlayışta değiliz, bunu da burada açıklamak 
istiyorum, bu tatmin edici bir bekleyiş gerekçesi 
gibi gelmedi bize. Umarım, halen Sosyal Güvenlik 
Bakanımız bu konuya daha açıklık getirecek bir 
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izahatta bulunurlar. Bizim görüşümüze göre bugün
kü tablo budur. Sosyal planlama uzmanlarının tah
minlerine göre, memleketimizde tatminkâr bir sos
yal güvenlik -sistemi, ancak 1995'ler de mi kurula
bilecektir, yoksa yeni kurulmuş olan bu değerli Ba
kanlığımız, bu süreci daha kısa bir zaman içine 
sığdırmaya imkân bulabilecek midir? Anayasa emri 
olan bu görevi ifa edebilecek mi? İşte sorun bu 
noktada düğümlenmektedir. 

Bakanlık bünyesine alınan veya kanımızca alın
ması şart olan kuruluşların ortak sorunları olduğu 
gibi her birinin kendi bünyeleri içinde ayrı ayrı prob
lemleri de mevcuttur. Emekli Sandığının, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun ve Bağ - Kur Teşkilâtının 
değişik yıllarda değişik sistem ve değerler içinde 
kurulmuş olması; prim, tazminat, emeklilik yaşlı
lık, malullük, ölüm ve hastalık hallerinde sigorta
lılarına ayrı ayrı haklar sağlamaları bu üç kuru
mun bir sistem içinde toplanmalarında önemli 
zorluklar çıkaracaktır. Ortak sorunlarından önemli 
bir husus da, her birinin ayrı ayrı kuruluş kanun-
larıyle ilgili bağlayıcı mevzuat hükümleridir. Sosyal 
güvenlik kurumlarının bağımsız karar organlarınca 
yürütülmesi, sistemin genel kurallarmdandır. Bu 
kuruluşlarda Devletin sadece denetimi ve gözeti
mi esastır. Kuruluş kanunlarında, idarî • ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzelkişiliği olarak belirlen
melerine rağmen, karar organlarının yetkileri ol
dukça kısıtlıdır. Bağ - Kur yönetimine Hükümetçe, 
sayın Bakandan evvelki Hükümet döneminde, 7 
aydır yapılan baskılar bunun açık örneğidir. 

ÖNDER SA.V (Ankara) — Açıklarsanız iyi 
olur. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — 
Bir sataşmaya vesile olsun diye söylemiyorum, yal
nız şurada açıklayayım. Defalarca çıkarılan genel
geler, birbirini nakzeden genelgeler, bunlar 9,12,5 
sayılı genelgeler gibi, birinin yap dediğini diğerinin 
yapma diye genelgeler, birini işletmeye açan, di
ğerinde bunu kaldırdım -diyen genelgeler ve Bağ-Kur'a 
kendi ihtiyarı ile üye olan 825 C00 kişiyi şüpheye 
endişeye sevk eden genelgeler tüzüğün çıkarılması 
gerekli olmasına rağmen halen tüzüğün çıkarılma
ması ve halen genelgelerle idare edilmeye gidilme
si yönetim kurulunda 13 kişi olmasına bunun ye
rine Bakanlığın adam tayin etme gereğine, süresi 
dolmuş kişi olmasına, bunun yerine Hükümetin 
adam tayin etme gereğine rağmen bu kişilerin hâlâ 
tayin edilmemiş olması bu yeni ve bakir kuruluşu 
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yeterince iş görememe durumuna düşürülmesinin 
açık misalleridir. Bunları isterse muhterem Heyet 
daha çoğaltabiliriz ama kıymetli saatlerinizi almak 
istemediğim için bu konuları uzatmıyorum. Çün
kü sayın Bakana da muhtelif temaslarında bu ko
nuları detaylı olarak arz etmiş olduğumuz cihetle 
herhalde kendileri de duruma tamamiyle vâkıf bu
lunmaktadırlar. 

Sigorta fonlarının kullanılmasında mevzuat hü-' 
kümlerine, hükümetlerin de davranışları eklenince 
büyük farklılıklar doğmaktadır. Bazı kurumlar en
düstriyel ve turistik yatırımlar yapabildiği halde, 
bazıları sadece Devlet tahvili almaya, bankaya mev
duat yatırmaya veya sosyal konut yapmaya yetki
lidirler. Emekli Sandığından emekli olanların başka 
yerlerde çalışma imkânlarının oluşu, Bağ - Kur'dan 
emekli olanların ise hiçbir yerde çalışmama şartı 
eşitliği önemli ölçüde bozmaktadır. 

Türkiye'de çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun 
sosyal güvenliğe sahip kılınmamış iken, 1974 yı
lında 1 760 CCö işsizin varlığı her geçen yıl da 
işsiz sayısının artması, işsizlik sigortası konusunda 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına çok güç görevler yük
lemektedir. Avrupa'da ve değişik ülkelerde çalışan 
1 200 CıOO'e varan işçi ve sanatkârı kendilerinin, 
aile ve getirdikleri çocuklarının sosyal güvenlikleri, 
bu yıl Libya gibi Afrika ülkelerinde de çalışacaklar 
ilâve edilince üzerinde hassasiyetle durulacak bilinç
li ve sürekli çalışmayı ve temasları gerektiren önem
li konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,5 milyara yakla
şan resmî ve özel sektöre ait işveren borcu öden
mezken, kıdem tazminatlarını 15 günden 30 güne 
çıkarma çalışmalarının âdil ölçülere dayandırılması 
bu yükün altından kalkamayan küçük teşebbüslerin 
korunması için bazı tedbirlerin alınması gerektiği 
kanaatindeyiz. Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kuru
munu ayrı ayrı ele alarak, aşağıdaki hususları da yet
kililerin dikkatine sunmak isteriz. 

Bağ-Kur en genç sosyal sigorta kuruluşumuz olma
sına rağmen, kısa süre içinde 1 milyona yaklaşan 
esnaf ve sanatkârla bağımsız çalışanları bünyesin
de toplamayı başarmış, carî masrafları az, perso
nel yerine elektronik sistemle modern bir çalışma 
yapabilen bir kurum olduğu halde; kuruluş kanu
nundan ve bilhassa son zamanlarda Bakanlık bas
kılarından, sık sık yapılan genelge tadillerinden sigor
talılar kuşku ve endişe içinde bulunmaktadırlar. 

Bağ - Kur'da toplanan 1,5 milyar liralık primin 
kanunun öngördüğü şekilde Halk Bankasına yatırıl
madığını (ki defalarca şikâyet etmemize rağmen) 
konut ve iş yeri kredileri gibi esnaf ve sanatkârı 
ekonomik yönden kalkındıracak iki önemli hizme
tin İsrarla geciktirildiğine burada ehemmiyetle işa
ret etmek isteriz. 

Devletin sadece 10 milyon lirasının bulunduğu 
Bağ - Kur'a esnaf ve sanatkâr 1 milyar Türk lira
sını aşkın prim ödemiştir. Kanunda öngörülen hiz
metleri acilen sıra beklemektedir. Hükümetin haksız 
baskısı büyük tepki ve şikâyetlere yol açmaktadır. 
Bağ - Kur'da toplanan paraların hangi bankalara ya
tırılacağı kanunda açıklıkla hükme bağlandığından, 
Bakanlığın bu yönde de Bağ - Kur yönetimine baskı 
yapmasını ve bilhassa Genel Müdürün de bu konuda 
daha hassas ve dirayetle hareket etmesini önemle is
tirham etmekteyiz. 

Ayrıca, kurum paralarının banka faizlerinin üs
tünde iştiraklere kaydırılması için de kanunî birta
kım imkânların sağlanmasına çalışılmalıdır. 

Emeklilik yaşının kadınlarda 50, erkeklerde 55 ol
masına ait teklifimiz de Büyük Meclisin ilgili komis
yonundadır. Burada grup temsilcileri bunu da mem
nuniyetle destekleyeceklerini ifade buyurdular. Bu 
hizmeti de acilen beklemektedir, bu gruptaki sigor
talılar. 

1 Nisan 1972'den önce geçmiş on yıllık esnaf ve 
sanatkârın hizmetini kanuna göre açıklığa kavuştura-
mayan 130 000 sigortalının mağduriyetinin önlenmesi, 
eceli ile vefat edenlerle, iş kazası sonucunda ölenle-
rin kurumdaki kayıt sürelerine bakılmaksızın geride 
bıraktıklarına ölüm aylığı bağlanabilmesinin temini; 
keza beş yıl prim ödemeden malul hale gelen sigor
talılara tazminat verilebilmesi gibi, hakkaniyete uy
duğuna inandığımız maddeleri ve buna benzer bir iki 
tadili kapsayan Bağ - Kur Kanununu tadil teklifimiz 
halen Millet Meclisindedir. Bunun Hükümetçe de be
nimsenerek bir an evvel yukarda belirttiğimiz mağdu
riyetlerin önlenmesini beklemekteyiz^ 

Ayrıca, işçi emekli maaşlarının yükseltilmesi için 
çalışmalar yapıldığı gibi; Bağ - Kur'un ölüm, malu
liyet ve yaşlılık aylıklarının da günün şartlarına ve 
değişen para koşullarına göre, esnekliğe kavuşturu
larak ayarlanmasını temin edecek yasa hükümlerine 
de şimdiden ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İşçi 
emekli aylıklarının günün şartlarına göre düzenlen
mesi, eski işçi aylıklarının da yeniden gözden geçi
rerek eşitlik ve adaletin sağlanmasını zorunlu gör-
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mekteyiz. Zira para değerindeki düşmeler, emeklile
rin kendi iradeleri dışında karşılaştıkları bir risktir, 
onların kusuru değildir kanaatindeyiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun tedavi ve ilâç konu
sundaki tıkanıklarından uzun uzun bahsetmeyeceğiz. 
Çünkü, zaten yaranın içinden gelen, teşkilâtın içinden 
gelen Sayın Bakan konuyu, bu konuda derinlemesi
ne bilen, tetkik etmiş bulunan bir arkadaş olduğu için, 
değerli zamanınızı alarak, bu konuda zaten her gün 
basının türlü yayın organlarının şikâyetçi bulundu
ğu bu meseleye yeniden parmak basmak istemiyoruz. 

Sağlık personeli sorunu; hastalara yapılan mua
mele ve bilhassa ilâç için ödenen büyük paralar üze
rinde önemle durulmasının şart olduğu, bunun kaçı
nılmaz olduğu kanaatini taşımaktayız. Emeklilik iş
lemlerinin aylarca, hatta bazen bir yıldan fazla sür
mesi, geriye doğru borçlanmanın Sosyal Sigortalar 
Kurumu bünyesinde yaptığı tahribat, bu yıl 200 000 
kişinin topluca emekliliğe hak kazanması, kamuoyu
nu yakından ilgilendiren ve Bakanlığımızın cidden 
meşgul olacağı önemli sorunlar olarak karşısında bu
lunmaktadır. 

Bütün bu konuların hallini, bugün kabul edilecek 
bütçesi ile çalışanların içinden gelen iyiniyetine inan
dığımız Sosyal Güvenlik Bakanımızdan beklemenin 
iyimser bir görüş olduğunu da peşinen kabul etmek
teyiz. Bu ölçüde köklü bir çalışmayı yapabilmek için 
Parlamento çoğunluğuna dayalı, programını cesaret
le uygulayabilen, uzun ömürlü, istikrarlı bir hüküme
te ihtiyaç vardır. 

Sosyal refah devleti dediğimiz çağın devletinin, 
bir yandan özkaynaklanmızın giderek eriyip ülkenin 
üretimden yoksun hale gelmemesi; diğer yandan her
kesin sosyal güvenliğe kavuşması için dinamik sos
yal politika ile topyekûn kalkınmasının dengeli, hür-
bir demokratik düzen içinde gerçekleşeceğine; vatan
daşı siyasî, ekonomik ve sosyal kişiliğine kavuşturaca
ğına; fukaralık, işsizlik ve sermaye düşmanlığına ça
re bularak ülkeyi mutluluğa kavuşturacağına inanıyo
ruz. Bu inanç içinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1975 
Bütçesinin milletimize, vatanımıza uğurlu olmasını di
ler, Büyük Meclisi, Sayın Bakanı ve Bakanlık yet
kililerini Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına say
gılarımla selâmlarım. (A. R ve M, S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tiyanşan. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz,- buyurunuz efendim. j 
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C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru-
punun, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1975 malî yılı 
bütçesi üzerinde görüş ve temennilerini arz etmeden 
evvel, Yüce Parlamentoyu ve Bakanlığın sayın men
suplarını saygı ile selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım; ülkelerin ve toplumların ge
lişmesinde sosyal, iktisadî ve kültürel sorunların 
çözümlenmesi ne kadar önemli ise, bu sorunların çö
zümlenmesine katkıda bulunan insanların sosyal re
fah ve mutluluğunu da temin etmek o kadar büyük
tür. 

20 nci yüzyılda artık ülkelerin uygarlığı sadece ik
tisadî açıdan değil, sosyal açıdan da değerlendirilmek 
gerektiği inancını taşımaktayız. Çalışanların istikba
lini teminat altına alacak müessese ve kuruluşların, 
ülkenin sosyal hayatına ne derece katkıda bulunduğu 
20 nci asırda tartışılır bir hale gelmiştir. Bir ülkenin 
sosyal ve iktisadî hayatını oluşturan, o ülkenin kal
kınmasına emeği ile hizmet eden tüm insanların ya
şamları müddetince kendilerini ve geride bıraktıkla
rının mutluluklarını insanca yaşamalarının güvence 
altına alınması zaruretine inanıyoruz. Sosyal Güven
lik Bakanlığının Irmak Hükümetinde kurularak ça
lışır bir hale getirildiğini görmekle memnuniyetimizi 
belirtmek isteriz. 

Çalışma hayatımızın düzenlenmesi, çalışanların ya
şama seviyelerinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştı
rılanlar arasındaki ilişkilerin memleket yararına ahenk-
lendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün ve genel 
refahın artırılmasına ve verimli bir netice alınması 
yönünden tam çalıştırma esasının hâkim olunması ve 
sosyal güvenliğin sağlanmasıyle kurulan Sosyal Gü
venlik Bakanlığının 1961 Anayasasının esprisi içinde 
bulunmasına rağmen, geç kurulmasını üzüntü ile kar
şıladığımızı belirtir, bu boşluğun doldurulması sere-: 
fine nail olan Irmak Hükümetini kutlamak isteriz. 

Anayasamızın emri olan sosyal adalet, sosyal gü
venlik ve sosyal barış, Devletimizin bekası için ana-
unsurlar olduğuna inandığımızı ve bundan yana oldu
ğumuzu belirtmekte yarar görmekteyiz. 

tkinci Dünya Harbinden sonra Batı ülkelerinde 
görülen sanayileşme hareketi ve kalkınma hamleleri 
karşısında, Batı ülkelerinin sosyal alanda tedbir al
ma zorunluğunu doğurmuştur. Bu zorunluk, sanayi, 
tarım, inşaat sektörleriyle devlet ve özel sektörde 
bilhassa yurdun kalkınmasına katkısı bulunan perso
nelin istikballerinin güvence altına alınması, sosyal 
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dayanışma, tesanüt duyguları, müessese ve kurumların 
sosyal hayatımızda da yer almasına imkân vermiştir. 

İnsanoğlu, doğuştan beri toplum içinde dayanış
ma ve birleşme hissi içinde bulunduğundan, dayanış
ma ve birleşme duyguları, bugün modern anlamda 
sosyal güvenlik müesseselerinin meydana gelmesini 
sağlamıştır. 

Türk toplumunun tarihsel yapısını tetkike tabi 
tuttuğumuz takdirde, kişisel yardımlaşmaların lonca
lar biçiminde oluşan toplu yardımlaşmaları, milleti
mizin teamül ve örflerine uygun insanlık hareketle
rinin sosyal hayatımızda yer alması, Türk toplumu
nun mazisi itibariyle maddî ve manevî yönden ne ka
dar kuvvetli olduğunu göstermektedir. 

îşçi hareketlerinin, esnaf ve sanatkârların, memur 
ve hizmetlilerin sosyal hayatımızdaki yapıları itiba
riyle, sosyal haklar alanına 1961 Anayasasının getir
diği imkânlar karşısında sosyal güvenlik yönünden 
yeni aşamalarda bulunduğumuzu belirtmekte yarar 
görmekteyiz. 

1961 Anayasasının esprisi içinde bulunan sosyal 
devlet anlayışı, memleketimizde bulunan ve kaderi 
Devlete bağlı tüm insanların istikballerinin güvence 
altına alınması gayesini istihdaf etmektedir. Yaşam, 
istikbal ve kaderlerini devlete bağlayan tüm insanla
rın toplumda müzdar duruma düşmemeleri ve hasta
lık, kaza, yaş sebebiyle ve muhtelif sosyal sebeplerle. 
çalışamaz bir hale gelmeleri halinde devletin, sosyal 
güvenlik yönünden, Sosyal Sigorta müessesesine, Bağ 
- Kur ve Emekli Sandığı kuruluşlarına imkân tanı
ması ve bu kuruluşların bünyemizde yer alması ve 
bunlara mensup insanların hayatlarının garanti altına 
alınması yönünden devletin kendilerine güvence ver
mesi, sosyal devletin tabiî yapısının bir gereğidir. 

Geçen yıllarda Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı 
sigortalı sayısı 1 650 000'di. Bu sigortalıların 1 140 000'i 
özel kesimde, 510 000'i kamu kesiminde çalışmakta
dırlar. Emekli Sandığına bağlı üyelerin adedi tahmi
nen 850 000 - 900 000 civarındadır. Esnaf ve sanat
kârlar ile esnaf ve sanatkârlar dışında çalışan bağım
sızları kapsayan Bağ - Kur; yeni olmasına rağmen, 
1974 yılının ilk kesiminde 825 000 bağımsız çalışanı 
kapsamı içine almıştır. Bunlardan 560 000'i Esnaf ve 
Sanatkârları Birlikleri Konfederasyonuna, 168 000'i 
ticaret odalarına, 7 60C'ü mühendis, mimar, tabip ve 
eczacı odalarına mensupturlar. 

Yukarıdaki rakamlar bize gösteriyor ki, bir ülke
nin-kalkınmasında ve devlet mekanizmasının işleme
sinde vazife ve mesuliyet deruhte eden bütün görevli, 

hizmetli ve işçilerin hayat ve varlıklarının devam et
mesi, istikballerinin garanti altına alınması, vefatla
rından sonra geride bırakacakları aile ve çocuklarının 
güvenceleri yönünden bulundukları toplumlarda bir
çok müessese ve kuruluşların meydana gelmesine im
kân verdiklerinden ve bunları oluşturduklarından, da
yanışma ve birleşmenin devlet hayatımızın vazgeçil
mez bir unsuru olduğunu ifade etmekte yarar gör
mekteyiz. 

Türkiye'de 1973 yılının istatistikleri nazarı dikka
te alındığı takdirde,- sigortalı sayısı tahminen 
3 315 000'e ulaştığını ve bu sayının faal nüfusa oranı
nın c/c 22,5 olduğunu, ayrıca yine memleketimizde 
sigortalı sayısının maaş ve ücretlilere oranının % 55,5 
olduğunu belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Diğer yönden, sigortalılarla bunların eş ve çocuk
ları ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre bakmakla 
yükümlü bulundukları kimseler bir araya getirildiği 
zaman, Türkiye'de sosyal güvenliğe kavuşturulan nü
fus, toplam nüfusun % 35,5'nu teşkil ettiği görüle
cektir. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizi de bu orana dahil etti
ğimiz takdirde, bu oranın yükseldiğini ve bunun 
% 40'a ulaştığını müşahade etmiş olacağız. 1974 yı-
lmın ilk döneminde sosyal sigorta teşkilâtlarımızda 
emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların tümü 
503 000 civarındadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz bir ziraat ülkesi
dir. Ziraatte çalışan kimselerin sayısı 8 500 000 dir. 
Bu, nüfusun sosyal güvenlik kapsamı içine alınma
mış olması, sosyal güvenliğin vatanın bütün sathına 
yayılmamış olması, tüm çalışanların sosyal güven
lik müesseselerinden yararlanmamaları, çalışma haya
tımızda bir boşluğun bulunduğunu ve bu boşluğun 
vakit geçirilmeden süratle giderilmesi, doldurulması 
zaruretine inanmaktayız. Memleketimizin % 72'si zi
raî sahalardan oluştuğundan ve bu sahalarda çalışan 
8 500 000'e yakın nüfusun istikballerinin güvence al
tına alınmaması, her türlü yaşam ve geçim endişe
sinden ari bırakılmalarını temin bakımından gerekli 
tedbirlerin ittihaz edilmesi zaruretine inanmaktayız. 

Türkiye'de sosyal güvenlik yönünden müessese
ler ve kuruluşlar bakımından bir dağınıklık mevcut
tur, bir vahdet mevcut değildir. Bu dağınıklığın bir 
an evvel giderilmesi ve sosyal güvenlik kuruluşları
nın, aynı gayeyi istihdaf etmeleri sebebiyle yasalar
da gerekli değişiklik yapılarak aynı çatı altında top
lanmaları ve bir bakanlığa bağlanmalrı zruretine inan
maktayız ve bu imkânların araştırılmasını temenni et
mekteyiz. 
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Sosyal güvenlik kuruluşlarının mensuplarına ta
nınmış olan sosyal haklar yönünden, emeklilik yaşı 
yönünden farklı farklı imkânlar yaratmakta ve bu 
farklı imkânlar sistemde sağlanması gereken vahdeti 
bozmaktadır. Türkiye'de 220 000'e yakın korunmaya 
muhtaç çocuk vardır. Memleketimizde bu sayıya rağ
men, kamu kuruluşlarımızda korunan ve yetiştirilen 
çocuk sayısı 16 500'dür. Yardıma ve sosyal hizmete 
ihtiyacı bulunan 220 000 korunmaya muhtaç çocuk
lara gerekli sosyal ve iktisadî imkânların tanınması 
zaruretine inanmaktayız. Türkiye'de sosyal sigorta, 
sosyal hizmet ve sosyal yardım sorunlarının birleş
tirilmesi ve tek elden idare edilmesi kesin bir zorun
luluk olduğundan ve bu alanda yeni bir organizas
yonun meydana getirilmesi ve bir ortamın hazırla
narak işler bir hale getirilmesi zarureti mevcuttur. 

Sosyal güvenlik kuruluşları arasında amaç ve ilke
ler yönünden gerekli koordinasyon sağlanmalıdır. 
Sosyal güvenlik müesseselerinin gelişen ve değişen ha
yat koşullan karşısında ve ayrıca Batı ülkelerindeki 
yenilik ve gelişmeler de gözönünde bulundurularak, 
bu müessese ve kuruluşların faaliyetlerini tanzim 
eden yasaların, kuruluş ve müesseselerin mensupları
na tanınan sosyal hakların yeniden gözden geçirilmesi 
suretiyle çağımızın koşullarıyle gerekli uyumun sağ
lanmasını temenni etmekteyiz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, esnaf ve sanatkâr 
yurttaşlarımızın hastalık, kaza, yaşlılık hallerinde ye
terli ölçüde sosyal güvenliğe kavuşmasını, kurulduğu 
günden beri savunmuştur, müdafaa etmiştir. Bağ -
Kur bu yolda atılmış bir adımdır. Bağ - Kur Ka
nununun aksayan ve şimdiden şikâyetlere yol açan 
zamanın koşullarına uymayan hükümlerini esnaf ve 
sanatkârların lehine düzeltilmesi zaruretine inanmak
tayız. 

Özellikle emeklilik yaşının, bedenen çalışan ve 
yıpranan esnaf ve sanatkârlar için makul bir sevi
yede tutulması lüzumuna inanmaktayız. Esnaf ve sa
natkârların aile fertlerinin hastalık sigortasından ya
rarlanmaları zaruretine inanmaktayız. Türk esnaf ve 
sanatkârını cemiyetimizin orta direği sayıyor ve da
valarını kendi davamız olarak benimsiyoruz. Biz, es
naf ve sanatkârımızı severiz, Türk esnaf ve sanatkâ
rını daima hür demokratik rejimden yana gördüğü
müz için, kendilerini bütün safahatta desteklemiş ol
duğumuzu ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi burada bitirirken, 
1975 malî yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, 
Türk milletine mutluluklar getirmesini diler, Yüce 

Parlamentoya ve Bakanlığın değerli mensuplarına say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Emin 

Acar. 
Buyurunuz. 
M. S. P. GRUPU ADINA EMÎN ACAR (Bur

sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1975 malî yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 

üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupu adına görüşle
rimizi açıklamak üzere, huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

Bütün sosyal güvenlik müesseselerini bünyesinde 
toplayacak bir bakanlığın kurulması kanaatimizce isa
betli bir karar olmuştur. Milletimiz ve memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ederim. Ayrıca, Bakanlığın kısa zamanda bir kuru
luş kanununa kavuşmasını da temenni ederim. 

insanoğlu dünya kurulduğundan beri kendi ira
desi dışında vukubulan çeşitli tehlike ve zararlarla 
karşı karşıya gelmiş ve bunlara karşı fert ve cemi
yet olarak mücadele edip tedbirler almıştır. însan di
ğer yaratıklardan farklı olarak dört buutlu bir zaman 
içinde gelişir. Doğmadan önce anne ve babasındaki 
noksanlıklar sağlık ve sosyal cephesiyle çocukta doğ
duktan sonra eksiklik halinde kendisini gösterir ve 
hayatı boyunca bu hal devam edebilir. 

Sosyal güvenlik hizmetlerinin anne ve babadan 
başlaması bunun için gereklidir. Dünya hayatında in
san iradesi dışında karşılaşabileceği tabiî afetler, has
talıklar, yaşlılık, maluliyet, işsizlik, geçim sıkıntıları, 
kazalar, sosyal güvenlik açısından dikkate alınması 
gereken hususlardır. 

Tarihte insanoğlunun dünyaya gelişi ile beraber 
sosyal güvenlik müesseseleri de gelişmiştir. 

Yüce Dinimiz içtimaî yardımlaşma ve sosyal gü
venlik mevzuunda en mütekâmil hükümleri vazetmiş
tir. Bu hükümler sayesinde vakıf müesseseleri, darüş-
şifalar, imarethaneler, kervansaraylar, darülacezeler 
kurulmuş, Selçuklular ve Osmanlılarda bu müessese
ler en mütekâmil şeklini almıştır. 

Yine Selçuklu Devletinden devredip Osmanlılara 
intikal eden ahilik ve lonca teşkilâtlan meslekî da
yanışma ve sigorta müesseselerinin o zamana uygun 
kuruluşlarıdır. 

îslâmiyette zekât, zenginin malından, fakirler, yol
da kalmışlar vesair düşkünler için alınması gereken 
bir hak ve sadaka da kazayı karşılayan bir teminat 
kabul edilir. Biri malın, diğeri de tehlikenin sigortası 
olduğuna inanılır. 

— 503 — 
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Peygamber Efendimiz Veda Haccında okuduğu 
hutbe ile bütün insanlığı ferah ve refaha erdirecek 
sosyal yardım ve sosyal adalet emirlerini tebliğ et
miştir. 

Almanya'da sosyal güvenlik vasıtalarından sigor
taya 1881'de, Amerika'da 1935'te tatbikat başlamış
tır. Sosyal güvenliğin genel manasını 1948 Birleşmiş 
Milletler tnsan Hakları Beyannamesinde bulmak ka
bildir. Bu Beyannameye göre, insan haklarından biri
si de, «İşsizlik, hastalık, maluliyet, dul ve yetimlik, 
yaşlılık ve insan iradesi dışında meydana gelen di
ğer her türlü tehlikeye karşı emniyet içinde olması
dır ve ferdin ve ailesinin yeterli beslenme, barınma, 
tabiî bakım ve diğer sosyal hizmetleri içinde olan be
lirli hayat standardına sahip olması zaruridir» tar
zındaki beyandır. 

Sosyal güvenliğin konuları yönünden kapsamı : 
Emeklilik, işsizlik, çocuk yardımı, dulluk yardı

mı, koruyucu aile yardımı, hastalık ve tedavi yar
dımları, malûllük, analık yardımı, ölüm yardımı, iş 
kazası ve sakatlık yardımı ve buna benzer yardım 
ve hizmetlerdir. 

Bugün Bakanlığın durumu nedir ve milletimiz 
sosyal güvenlik yönünden ne durumdadır? 

Bunu inceleyecek olursak, Bakanlık, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve Bağ - Kur Genel müdürlüklerini 
içine alarak kurulmuştur. 1973 yılında Sosyal Sigor
talar Kurumuna bağlı sigortalı sayısı 1 650 000'e 
yaklaşmaktadır. Bunun 510 bini kamu kesiminde, 
1 140 000'i özel sektör kesiminde çalışmaktadır. 

Bağ - Kur, esnaf ve sanatkârlar ve öteki bağım
sızları da kapsayan, 1974 yılının ilk yarısında 825 bin 
bağımsız çalışanı içine almış bir kurumdur. Bunun 
560 bini Esnaf ve Sanatkârlar Birlikleri Konfederas
yonuna, 168 bini Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve 
Borsalar Birliğine, 7 600'ü Mimar, Mühendis, Tabip 
ve eczacı Odalarına mensuptur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 815 bin 
kişi kayıtlıdır. Bankalara ve reasürans şirketlerine 
bağlı olan yaklaşık- olarak 36 yardımlaşma sandı
ğında 40 bin kişi için aynı sigorta programları uy
gulanmaktadır. 

Toplam yurt içi sigortalı sayısı 3 315 000 kişidir; 
faal nüfusun % 22,6'sını teşkil eder. Dış ülkedekiler-
le beraber bu oran % 37'ye çıkar. 

1974 yılı ilk 6 ayında Sosyal Sigortalardan emek
li, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların tümü 503 
bin kişidir. Tarım kesiminde çalışan köylü ve işçi
ler 8,5 milyon olup, sosyal güvenlik sistemi dışında

dır. Millî gelirimize % 30'un üzerinde katkısı bulu
nan bu çalışma dalının güvenlik sistemi dışında 
kalması büyük bir haksızlık, en kısa zamanda bu 
haksızlık ortadan kaldırılmalıdır. 

İdeal olarak, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütün 
vatandaşları hiç ayırım yapmadan sosyal güvenlik 
müesseselerinden istifadelerini sağlamalıdır. Ka
naatimizce Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu hizmetle
ri, herkesi kapsayan millî sigorta sistemi ile halle
debilir. Mecburi tahsil süresi bitiminden itibaren bu 
sistemden herkes istifade etmelidir. Mecburi tah
sil süresi bizim memlekette 5 senedir; fakar, 8 sene
ye çıkartılması taraftarıyız. Pedagojik ve meslekî eği
tim ve öğretim, ancak 8 sene ile karşılanabilir. 

Sosyal güvenlikte faal fertleri çalışamaz duru
ma sokan ve aile efratlarını perişan eden, ruh ve be
den sağlığını tehdit eden alkol, esrar ve buna benzer 
diğer keyif verici zehirlerle mücadele edilmelidir. 
Alkol yasağının muhakkak konması lâzımdır. Bir dev
let kendi vatandaşını bu şekilde zehirleyemez. En 
kıymetli gıda olan üzümü alacak, şarap yapacak ve 
vatandaşlarını zehirleyecek, satım yuvaları kuracak, 
birçok vasıtalar, memurlar kullanacak, bu şekilde bir 
devlet olamaz. Bu şekildeki alkolikler, devlet için bü
yük bir yüktür, muhakkak alkol yasağı konmalıdır. 
Nasıl olur da bir devlet en iyi gıdasını zehir yapa
rak vatandaşlarını zehirleyebilir? Bu mümkün değil
dir, böyle bir devletten bahsetmek doğru değildir. 
Muhakkak bu iş Tekel Bakanlığından kaldırılmalı, 
şaraphaneler ya üzüm konsantre fabrikaları haline 
çevrilmeli, ya başka bir gıda fabrikası haline çevril-
meli, vatandaşın her türlü sosyal ve gıda ihtiyaçla
rı karşılanmalıdır. Amerika, milletine karşı afyon ya
sağı koymuştur, haşhaş ekimini kaldırmıştır. O, ken
di memleketinde bu şekilde bir zehirlenmeyi önlemek 
istiyor, keyif vericilere karşı mücadele ediyor ve ken
di vatanımızdaki bir gıda ve gelir kaynağını kapat
mak istiyor. Biz devlet olarak, kendi vatanımızda 
kendi vatandaşımızı zehirliyoruz, böyle bir şey ola
maz, doğru değildir. Keyif verici zehirlerle muhak
kak mücadele edilmelidir. Çok genç yaşlarda çocuk
larımız perişan hale getirilerek sosyal yardım mües
seselerine yük olmamalıdır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı devamlı değişen enf
lâsyonlar ve para değişimleri karşısında daima mü
teessir olacak bir Bakanlıktır. Çünkü, prim esasına 
göre çalışacaktır. Paramızın kıymeti dolardan kur
tarılmalı, belirli bir altın rezervine bağlanmalıdır. 
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Günümüzde sosyal güvenlik müesseseleri, sos
yal sigortalar niteliğinde kuruluşlardır. Sosyal Si
gortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Esnaf ve Sanat
kârlar ve diğer bağımsız çalışanları Sosyal Sigor
talar Kurumu içine alan Bağ - Kur, banka ve sigor
ta şirketlerine ait sandıklar, 151 sayılı Kanunla ku
rulan Amele Birliği, amme yardımı müesseseleri sağ
lık hizmeti ve yardımı yapan müesseselerdir. Kızı
lay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Verem Savaş Dernek
leri gibi volanter çalışan kuruluşlardır. Bütün bu 
sosyal güvenlik müesseseleri bu Bakanlığın çatısı al
tında toplanmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluş maksadı, 
sosyal hizmetler ve yardımlar olduğuna göre, şimdiye 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uhdesinde 
yürütülmekte olan sosyal yardım hizmetlerinin ta
mamını bu Bakanlık üzerine almalıdır. Tedavi yönün
den bünyesinde bulunan kuruluşları, Sağlık Bakar.-
lığına devretmelidir. Sağlık Bakanlığı kanaatimiz
ce, sağlık hizmetlerini tam bir sosyalizasyonla ifa ede
bilir. Bu, bunun dışındaki bütün sağlık kuruluşla
rını içine almakla mümkün olur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası me
selesine gelince; bu fabrikanın, eğer tedavi kurum
larını devretmeyecekse, kısa zamanda kurulması doğ
ru olur. Eczanelerle beraber bakanlığa büyük bir 
miktar, en aşağı 100 milyonun üzerinde bir tasarruf 
sağlar. Muhakkak kısa zamanda - hiç olmazsa am
balaj fabrikası halinde de olsa - böyle bir ilâç fabri
kasının kurulmasında fayda vardır. 

İlâç standardizasyonuna gitmesi doğrudur ve ilâç 
israfını önlemiş olur, ama benim kanaatimce bu fab
rika da tedavi kurumlan ile beraber Sağlık Bakan
lığına devredilmelidir. Esas Sosyal Güvenlik Bakan
lığı bu kendi bölümündeki hizmetleri görmelidir. 

Memleketimizde faaliyette bulunan sosyal gü
venlik müesseselerinin farklı mevzuata tabi bulun
maları, farklı tatbikatlar ve hizmette sosyal açıdan 
eşitsizlik doğurmaktadır. Meselâ, yaş durumu itiba
riyle Emekli Sandığı 18 yaşında memuriyete başla
tır, 35 yaşından yukarısını başlatmaz, 65 yaşında 
mecburî tekaüde sevk eder. Sosyal Sigortalar Ka
nununda ise başlangıç yaşı belli değildir; çalışma 
yaşı olarak mecburî tahsil süresi bitiminden itiba
ren çalıştırılır. Emekli yaşı kadın için 50, erkek için 
55, Bağ - Kur'da kadın için 55, erkek için 60 yaş 
kabul edilmiştir. 

Çalışma süresine göre Emekli Sandığı 30 sene, 
Sosyal Sigortalar Kanunu ise 25 sene tanımıştır. Do

ğumdan ölümüne kadar insan hayatının 100 yaşına 
kadar devam ettiği kabul olunursa; bu fizyolojik te
kâmül şu şekilde bölünebilir. 

0 ile 7 yaş arası aile içinde gelişen çocukluk. 
7 ile 16 yaş arası mecburî eğitim ve öğrenim 

devresi. 
18 yaş çıraklık ve rüşt devresi. 
18 ilâ 40 yaş arası öğrenim ve çalışma devresi. 
40 ilâ 63 yaş arası olgunluk çağı, verimli hiz

met devresi. 
63 ilâ 100 yaş arası ihtiyarlık ve ölüm dönemi ola

rak bölünebilir. 

Bu durumda toplumumuzda kanunlarda bir uy
gunluk temini için, sosyal güvenlik yönünden ve ça
lışma hayatını düzenli yapabilmek için çalışma yaşı 
olarak 16 yaş kabul edilmelidir. 16 ilâ 18 yaş arası 
çıraklık, 18 yaşından itibaren de 63 yaşına kadar ça
lışma devresi kabul edilmeli, 63'den sonra da ihtiyar
lık devresi olduğuna göre, bu insanlar çalışmadan 
alınmalıdır ve tekaütlük başlamalıdır. 

Yabancı memleketlerde Almanya'da 63 yaş tam 
huduttur, İsveç'te 67'dir. 63 yaşın üzerinde bir insa
nın çalıştırılması memleket için zararlıdır, meleket-
lerini kaybeder, faydalı bir yaş olmaz. Bu sürenin 
kaldırılması lâzım; muhakkak ki süre, ancak muay
yen melekelerde meslek hastalıklarında yıpranma 
paylarında kullanılabilir. 

Dış memleketlerdeki tatbikat da bu şekildedir, 
biz de buna uymalıyız. Bugünlerde 30 ilâ 40 yaş ara
sındaki 200 bine yakın irrsan Sosyal Sigortalar Ku
rumundan emekli olacaktır. Yaşın en verimli devre
sinde işten ayrılacaklardır. Bugünkü Sosyal Sigorta
lar emeklilerinin enflâsyonlar karşısında kaldıkla
rı müşkül durum gözönüne alınırsa, bu genç insan
lara uzun süre emekli maaşı verilecek; fakat ala
cakları emekli maaşı ihtiyaçlarını karşılamayacak, 
hem müesseseler ve hem de kendileri müşkül durum
da .kalacaklardır. Memleketimizde işgücünden büyük 
kayba uğrayacağız. 

Sosyal güvenlik müesseselerinde hizmet bakımın
dan farklılıklar mevcuttur. Bağ - Kur mensupları 
hastalık sigortasından yoksundurlar. Sosyal Sigor
talar emeklilerinin ve çalışanların bakmakla mükel
lef oldukları anne ve babalan sağlık hizmetlerinden 
mahrumdurlar. 

Emekli Sandığından emekli olanlar başka hiz
metlerde çalışabildikleri halde, Sosyal Sigortalardan 
emekli olanlar (Avukatlar hariç) çalışamamaktadır
lar. Bu gibi farklı durumlar, sosyal güvenlik müesse-
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selerine karşı itimatsızlık doğurmaktadır. Bu adalet
sizlik kaldırılmalıdır. 

Çalışan bir insanı ünite olarak alırsak, bakmak
la mükellef olduğu annesi, babası, eşi ve çocukları 
ayırım gözetmeksizin yani, emekli ve çalışanlar için 
aynı olmak şarttyle bütün sosyal güvenlik müessese
lerinden aynı eşitlik içinde istifade ettirilmelidirler. 

Toplumun büyük bir sorunu da sosyal yardım 
ise, bütünüyle çok yetersiz ve dağınıktır. Geliri olma
yan veya yetersiz olanlara yapılan yardım 122 000 
kişiyi kapsamaktadır. 220 000 korunmaya muhtaç 
çocuğun 18 500'üne bakılmaktadır. Maarif Bakanlı
ğına bağlı kimsesiz çocuklar yetiştirme yurtlarında 
bu çocuklar cemiyet için değerlendirilebilir. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı okullarına buradan talebe 
alınarak yetiştirilebilir. 

Bu bakanlıkta rehabilitasyon müesseseleri kuru
lup, geliştirilmelidir. Bugün dâr-ülacezelerde 2 106 
kişiye ancak bakılabilmektedir. Bu müesseseler ge
liştirilmeli ve orada bulunanlar da rehabilite edilme
lidir. Bakanlık, sosyal hizmet yardımlarını yürütebi
lecek eleman yetiştirebilmek için lise dengi sosyal 
hizmetler okulları ve yüksek derecede enstitüler aç
malıdır. Bu hizmetlerin daha yüksek seviyede yöne-
tilebilmesi için, yüksek okul ve fakülteleri bitirenler
den alınacak öğrenciler, öğrencileri eğitecek akade
mi ve araştırma müesseseleri açılmalıdır. 

Bu vatan sathında yaşayan insanlar, yaratandan 
dolayı yaratılanları ve birbirlerini severek sosyal gü
venlik içerisinde yaşayabilirler. 

Sosyal reâah devletinin sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik tedbirleriyle, sosyal bir politika izleyerek 
topyekûn manevî ve maddî kalkınmasını dengeli, dü
zenli ve hürriyet içinde gerçekleştireceğine inanıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Acar, süreniz doldu efendim. 
Lütfen bitiriniz. 

EMÎN ACAR (Devamla) — Bu inanç içinde 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1975 malî yılı Bütçe
sinin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Side, söz 

istemiş bulunuyorsunuz, buyurunuz efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİK SİDE 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığım bütçesinde gruplar adına söz alan 

çok değerli konuşmacıların ortaya koydukları çok 

değerli fikirlerden yararlandık. Çok yeni olan Bakan
lığımızın çalışmalarında beklenen ölçüde başarıya 
ulaşması hiç şüphesiz muhterem siyasî partilerimi
zin, dolayısıyla Parlamentomuzun desteğiyle müm
kün olacaktır. Bu inançla yeni kurulmuş Bakanlığı
mızın öncelikle ele almak durumunda olduğu işler 
içerisinde toplumların gelişmesinde sosyal güvenli
ğin hızla büyüyen önemi, yurdumuz içinde de büyük 
bir sorun haline gelmiştir. 

Ülkemizin sosyal güvenlik sorununu anahatlarıy-
le çizersek, konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
Sosyal Güvenlik kuruluşları olan Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ - KUR ve çeşitli 
bankaların, sigorta şirketlerinin sandıkları değişik 
mevzuat ve standartların ayrıcalıkları içinde bulun
maktadır. Kadı ki, bugün uygulanan Sosyal Güven
lik kapsamı dışında bulunan büyük sayıda vatanda
şın sosyal güvenlik sorunları - bildiğiniz gibi - orta
da bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın ele aldığı ön sorunlardan birisi 
de, çeşitli kurumlar arasında sosyal güvenliğin te
mel ilkelerini teşkil eden haklarda önemli ayrılıklar
dır. Değerli konuşmacılar yer yer bu hususa temas 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu durum, kurumlar ara
sında kaymalara, gelecek hesaplarına dayanan ge
çişlere yol açmakta, ayrıca vatandaşlar arasında hu
zursuzluk meydana getirmektedir. Bakanlığımız ku
ruluşunun tamamlanmamış olmasına rağmen, konu-
larıyle ilgili çalışma programını yapmış, bu konuda 
planlı bir tedbir olan Soosyal Güvenlik Kurulunu 
kurmaya karar vermiştir. Önümüzdeki günlerde ça
lışmalarına başlayacak olan Sosyal Güvenlik Kuru
lu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ -
Kur ve Devlet Planlama Teşkilâtının yetkili temsil
cilerinden meydana gelecek ve çalışmalar Bakanlığı
mın koordinatörlüğü altında yürütülecektir. İlk top
lantılarda mevcut durumun değerlendirilmesi yapı
lacak, sonraki safhalarda alınacak tedbirler görüşü
lecektir. Bu çalışma bugünkü güçlükleri önce azalt
mak, sonra da kaldırmak amacına yönelmiş bulun
maktadır. . 

Bakanlığım tarafından ele alınacak bir diğer ko
nu da, Sosyal Sigortalar uygulaması dışında kalan 
banka ve sigorta şirketleri, yardımlaşma sandıkları
nın malî denetimlerinin sağlanması ve aktüerya he
saplarının çıkartılması ile ilgili olacaktır. Bu husus
ların gerçekleşmesi ile adı geçen sandıkların Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile birleşmeleri, çalışmaları ta
mamlanmış olacaktır. 
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Bakanlığımın 1975 yılı içinde yapacağı önemli 
diğer bir çalışma da sosyal güvenlik kuruluşlarının 
uzun vadeli sigorta dalları ile ilgili malî bünye ince
lemeleri olacaktır. Zaman zaman kamouyunda da 
tereddütlü durumlara yol açan kurumların malî du
rumları, bilimsel inceleme ve araştırmalarla tahlile 
tabi tutulacak ve hiçbir tereddüte yer vermeyecek 
şekilde ele alınacaktır. Bu hususta çeşitli mevzuatın 
muhtemel sonuçlarını da kapsayan geniş bir çalışma 
durumu ve tebliğlerini ortaya koyacaktır. Bu vesile 
ile Sosyal Güvenlik kuruluşları tarafından verilmesi 
istenen hakların, bu kuruluşların malî dengesi ile bir
likte ele alınmasının mutlak bir zorunluluk olduğuna 
işaret etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; Bakanlığımın ele alacağı bir 
diğer büyük sorun, sosyal güvenliğin kapsamında ye
ni hedeflere ulaşmaktır, tktisaden faal nüfusun en 
büyük bölümünü meydana getiren tarım ve orman 
kesimi 8,5 milyonu aşan nüfusu ile sosyal güvenlik 
şemsiyesi dışında kalmıştır. Bu durum ülkemiz için 
büyük bir eksiklik olduğundan kuşku yoktur. Bir 
yanda mevcut sigortalılara yeni haklar vermek için 
çalışırken, diğer yandan da milyonlarca çalışan in
sana hiçbir güvence vermemek, toplumumuz için 
büyük bir çelişki olmaktadır. Bu yüzden sosyal gü
venlik sistemimiz devamlı olarak dikey gelişmiş, yani 
hak almış olanlara yeni haklar vermek yönünde iler
lemiştir. Oysa Bakanlık olarak sosyal güvenlik po
litikamız, sosyal güvenliğin yatay gelişmesini sağla
maktır. Sosyal güvenliğin hiçbir teminatına kavuş
mamış olanlara artık bu hakların verilmesine çalış
mak demektir. 

Bunun içindir ki, çalışma programımız içinde 
tarım ve orman kesiminin sosyal güvenliği özel bir 
yer tutacaktır. Bu konuda bir yasanın hazırlanması 
veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı 
maddesinde yer alan Topluluk Sigortasından yarar
lanma yolları, tercihleri bu çalışmanın sonucunda be
lirlenecek ve mümkün olan en kısa zamanda tarım 
ve orman kesimi sosyal güvenlik haklarına kavuştu
rulmaya başlanacaktır. 

İşçi emeklilerinin sorunları Bakanlığımız tara
fından önemle ele alınmıştır. îşçi emeklilerinin dul 
ve yetimlerinin aylık ve gelirleri asgarî ücret göz-
önüne alınarak düzenlenen Kanun tasarısı Büyük 
Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonun
da görüşülmektedir. Tasarıda yer alan maddelerle, 
asgarî ücret alanların aylıkları, asgarî ücretin dik
kate alınması ile yükseltilmekte, diğer gelir grupla

rında % 25 oranında ücret zammı öngörülmektedir. 
Ayrıca, bu tasarının kanunlaşması ile asgarî ücret ar
tışları, asgarî düzeyde gelirlerinde de yükselmeyi sağ
layacaktır. Bu artışların yeni prim yükü getirmeden 
yapılması arzuya şayandır. Ancak, bütün imkânlar 
zorlandığı halde bu artışların primle karşılanması bir 
aktüerya zarureti ise, ki öyledir bundan kaçınmak 
mümkün değildir. Bundan kaçınmak isteği kurumun 
geleceğini tehlikeye sokarak yine emeklileri güç du
rumda bırakacaktır. Onun içindir ki, teknik konular
da, teknik olmayan mülâhazaların üstüne çıkılma
sında zaruret vardır. 

Bu artışlar için getirdiğimiz prim oranı yaşlılık, 
malûllük, ölüm dalı için % 2 olmakta, böylece bu 
dalın prim toplamı % 15'e ulaşmaktadır. Devletin 
de katkıda bulunduğu üçlü prim sistemi uygulayan 
dünya ülkeleri arasında da bu oran çok az değildir. 
Bazı örnekler vermek gerekirse; Batı Almanya'da 
% 17, İtalya'da % 19, İspanya'da '% 13, Lüksem-
burg'da ;% 14, Avusturya'da >% 17, Belçika'da % 14, 
Brezilya'da % 16, Norveç'te % 16'dır. Verdiğimiz 
örnekler, belli yaş sınırlarından sonra yaşlılık geliri 
bağlandığı ve devlet katkısı olduğu halde bizdeki 
prim oranlarından yüksek olmaktadır. Bizde ise, Sos
yal Sigortaların finansmanına devletin katkısı yok
tur ve yaş sınırı Sosyal Sigortalar Kurumunda ka
dın için 50, erkek için 55'dir. Ayrıca yaş sınırına 
ulaşmadığı halde 25 hizmet yılını dolduran sigorta
lıya emeklilik hakkı tanınmıştır. Bütün bu faktörler, 
alman primin süresini kısaltmakta, ödenmesi gereken 
gelirin süresini ise uzatmaktadır. 

Sigorta primleri konusunda bir hükme varırken 
durumu özellikleriyle gözönüne almak zorundayız. 
Bu nedenlerden dolayı prim artışlarının kaçınılmaz 
olduğu kanısındayız. 

İşçi emeklilerinin eş ve çocuklarıyle, dul ve yetim
lerin de sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan 
hüküm aynı tasarıda yer almaktadır. Bu yükün karşı
lanması için gereken tesis ve elemanların programı, 
bu programın malî yükü de "tasarıda yer almıştır. Ku
rumun sigortalılara verdiği konut kredisinin 100 000 
liraya çıkarılması için çalışmalarımız bitmek üzere
dir. Kredi sınırının artışıyle beraber, bu kredinin en 
iyi biçimde kullanılmasını sağlayacak tedbirler de alı
nacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Libya ile sosyal güvenlik 
görüşmeleri için hazırlıklar tamamlanmış bulunmak
tadır. Kıbrıs'taki işçilerin durumu için çalışmalar de
vam etmektedir. BAĞ - KUR'un, toplu işyeri ve top-
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lu kredi konutları vermesi, konut kredilerinin verilme
si de 1975 yılı sonlarında başlayacaktır. BAĞ - KUR' 
un çalışmaları belirli bir uygulama süresini doldur
muş bulunmaktadır. Etkili bir yönetim metoduyla alı
nan sonuçlar iyi olmakla birlikte, gerek yasadan do
ğan, gerekse uygulama sonuçlarına göre düzeltilmesi 
gereken bazı hususlar bu çalışma döneminde saptana
rak gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bakanlığımın bu program döneminde genellikle 
kuruluş çalışmalarını sürdürürken, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının, Bakanlığın çatısı altında toplanması 
yanında, ülkemizdeki sosyal yardım durumunu göz-
önüne alan bir çalışma olacaktır. Bilinmektedir ki, 
Sosyal Sigorta ve Sosyal Yardım programlan, sosyal 
güvenlik sistemi içinde birbirinin tamamlayıcısı duru
mundadır. Bu bakımdan ülkemizin sosyal yardım 
programlan Bakanlığım tarafından yürütülmesi ge
rekmektedir. 

Ülkemizde sosyal yardım hizmetleri hem çok ye
tersiz, hem de dağınık durumdadır. Bu hizmetler ge
nel olarak ilgili kamu kuruluşlarının sosyal transfer
leri niteliğini taşımakta ve bu hizmetlerden ancak 
bunu bilen ve sayıları sınırlı kişiler yararlanmaktadır. 
Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk sayısı 220 000 
olduğu halde, bu konudaki sosyal yardım da çok ye
tersiz kalmakta ve bunların ancak 16 500'ü kamu ku
ruluşlarınca korunmakta ve yetiştirilebilmektedir. 
Yardıma ve sosyal hizmete çok ihtiyacı olan yaşlı ve 
güçsüzler için de bakım kapasitesi 1973 sonuna göre 
maalesef 2 156 kişiyi aşamamıştır. Görülüyor ki, ge
rek sosyal güvenlik sistemimiz, gerekse sosyal yar
dım programlarımız, gerçek bir etkenliğe kavuşturul
mak zorundadır. Bakanlığımın kuruluşu, bu sorunla
rın yeni bir aşamayla ve yeni boyutlarla ele alma
sını sağlayacak ve böylece toplumumuzun büyük so
rununu çözüme ulaştıracak ve bu çalışmayı hızlandı
racaktır. 

Çok değerli konuşmacıların temas ettiği bir iki 
hususa da zamanın sınırları içerisinde kalmak şartıy-
le cevap vermek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; 1975 Nisanında başlayacak 
çok sayıda emekli olacak işçinin tahsisleriyle ilgilidir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 1974 
yılının başlarında almaya başladığı tedbirleri devam 
•ettirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim? 

Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına ortak bir 
önerge gelmiştir. Bu önerge heyetinizce kabul edildi

ği takdirde Bakanlık mensuplarını bekletmiş olmamak 
için Sayın Bakanın da iznini aldım. 

Mecliste az sayıda milletvekilinin kaldığını, saa
tin çok ilerlediğini, 22 ve 23 Şubat günlerinin daha 
müsait olduğunu belirten bu önerge, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı Bütçesinin yarına bırakılmasını öner
mektedir. 

Sayın Bakan, bütçelerinin yarın saat 10'da, büt
çelerinin müzakeresinin kendisi için de uygun olaca
ğını, ifade etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan, devam buyurunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sosyal Sigortalarda 1975 yılı Nisanından başlaya
cak ve büyük bir grubun emekli olacağını beklediği
miz bu yıl, Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluştan 
günümüze kadar göğüsleyeceği, karşılayacağı, taşıya
cağı en büyük hacimli iş olmaktadır, böyle gözük
mektedir. Bu konuda daha evvel alınmış tedbirler 
içerisinde; muhasebeyi mekaniza etmek ve kompü-
terlerin devreye sokulması ile ilgili çalışmalar mevcut
tur. Sosyal Sigortalar Müdürler Kurulunda «altın ka
rar»1 ismiyle nitelendirilen bu karar ile, kompüterlerin 
alınması kabul edilmiş, ancak kompüterleri Kuruma 
verecek firma, bu makinelerin devreye sokulması 
için 20 aylık bir mühlet istemiştir. Kompüterler en 
geç Mayıs 1975'te Kurumda gösterilen yerlere mon
te edilmiş ve devreye girmiş bulunacaktır. Ancak, ma
aşların kompüterler tarafından hesaplanması ve bu 
kompüterler vasıtasıyle neticeye ulaştırılması, eski 
hizmetlerin elektronik sisteme aktarılmasına bağlı ol
duğu için zamana ihtiyaç göstermektedir ve 1975 Ma
yısında kompüterlerin, Nisan ayında emekli olacakla
ra hizmet etmesi mümkün gözükmemektedir. 

Yine sık sık sorulan ve burada değerli bir konuş
macının da tekrar ettiği bir husus: İlâç fabrikası ko
nusu. İlâç fabrikasıyle alâkalı çok değerli arkadaşla
rımızın değerli tavsiyeleri oldu; elbet bunlar dikkate 
alınacak. Ancak, halen karşı karşıya bulunduğumuz 
bir iki hususu arz etmekle iktifa edeceğim. 

İlâç fabrikası, Kuruma mutlak ihtiyaç olan bir 
fabrikadır. Aslında bu işte geç kalınmıştır, bu geçliği, 
şimdi yapacağımız hızlı çalışma ile bir ölçüde telâfi 
etmeye uğraşıyoruz. Bilindiği gibi Sosyal Sigortaların, 
1973 yılında ilâç masrafları 366 milyonu tutmuştur. 
1974 yılında 470 milyona ulaşan bu rakamın 1975 yı
lında 500 milyonu geçeceği beklenmektedir. 
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Şimdi bu kadar çok ilâç sarf eden müessesemiz, 
maalesef hâlâ bazı ufak tefek zorlukları da aşama
mış, henüz gerektiği kadar hastane ambalajıyle 
500'lük, 1 OÛO'lik drajelerle arzu edildiği ölçüde ilâç 
alma imkânı da henüz sağlanamamıştır. Kaldı ki, 
bunun sadece ambalaj masraflarından kurtulması, 
azaltılması neticeye varmamız bakımından yeterli de
ğildir. tlâç fabrikasının Kuruma intikal etmiş hazır 
bir bina içerisinde başlatılması etüt edilirken (bu 
çalışma sona gelmek üzeredir) bir taraftan da İstan
bul'da Anadolu yakasında başka bir, daha suyu bol 
başka bir fabrika yeri daha tespite başlanmıştır. Bu 
konuda çalışan 6 kişilik bir kurum heyeti hızlı bir 
mesai yapma dönemine girmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 2 dakikanız kaldı, ha
tırlatıyorum efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Efendim, ben ona saygılı olmaya ça
lışıyorum. Zaten muhterem milletvekilleri de bir hay
li yoruldular. Konuşmamı burada toplarken, bek
lenen hizmeti gereği gibi verebilmesi, önce çok değer
li Parlamentonun, sonra da bütün siyasî partileri
mizin desteği ile olacaktır. Bakanlığımın arzu edilen 
hızda yük alabilir hale gelmesi ve beklenen hizmeti 
vermesi bununla mümkündür. Bu hususu da belirte
rek, bu vesile ile saygılarımı arz ederim. A. P., 
D. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen ayrılmayınız. 
Sorular da var efendim. Soruları okutacağım. 

«Sayın Başkanlığa; 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sosyal Güvenlik Baka

nı tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

/Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Kocaeli ili süratle çoğalan işçi topluluğuna rağmen. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun tek hastanesi İzmit 
Hastanesidir. İhtiyaca yetmeyen bu hastanenin tevsii 
veya yeniden inşaası hususunda veya Millî Savunma 
Bakanlığına ait bir binanın devralınması konusunda 
herhangi bir mesai ve inkişaf var mıdır?» 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. Soru 
bu kadar. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gerçekten Kocaeli, işçisi çok kalabalık, çok sayıda 
sigortalısı bulunan bir bölgemizdir. Yalnız Kocaeli 

demek doğru değil, İzmit - Gebze arası, hattâ 
Adapazarı'na kadar uzanan şerit böyledir. Büyük bir 
şanssızlık, İzmit'te başlanan hastanenin zamanında 
yetişememesi, inşaatı sırasında çıkan çeşitli arızalar 
yüzünden, arzu edilen seviyeye ulaşılamamasından 
mevcut hastanenin tevsii için yeniden ihalesi gerek
miştir. Tabiî bunlar zaman kaybettirir. Bu arada 
daha kısa zamanda sonuç alabilmek için, Millî Sa
vunma Bakanlığına ait bir hastaneyi Sosyal Sigortalar 
hizmetine tahsis edilmek için, alma teşebbüsünde bu
lunulmuş, bu konuda temaslar devam etmektedir. 
Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, bu binaya karşı
lık, kendileri gösterecekleri bir yerde buna benzer bir 
binanın yapılmasını, inşaat süresince de kontrolünün 
kendileri tarafından yapılmasını istemektedirler. Ku
rum bir inşaat firması olmadığına göre, bu şart Ku
ruma ağır gelmektedifr. Başka bir çözüm yolu bulu
nabilirse, mesele kısa zamanda yeni hastane binasın
da hizmete geçmek gibi bir imkân sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Diğer so
ruyu okuyunuz. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanlı

ğınca cevaplandırılması için gereğini rica ederim. Say
gılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkean 

1. BAĞ - KUR'da yaş haddinin Sosyal Sigorta
lar Kurumu emeklileri gibi 55'e indirilmesi Bakanlı
ğınızca düşünülmekte midir? 

2. Gerek işçi, gerekse esnaf ve sanatkârlar 
emekli olduktan sonra çalışamamakta, çalışırsa 
emekli aylıkları kesilmektedir. Oysa Emekli Sandığı
na bağlı memurlar gerek özel sektörde, gerekse esnaf
lık yapmaktadır. Bu da Anayasamızın eşitlik ilkesi
ne aykırı olmaktadır. Bu nedenle işçi, esnaf ve sa
natkârların da emekli olduktan sonra çalışmasını mı, 
yoksa Emekli Sandığı emeklilerinin çalıştırılmaması-
nı mı düşünüyorsunuz? 

3. Ekmeğini zor kazanan ve 1 nci basamaktan 
ayda 52 liralık BAĞ - KUR primini güçlükle ödeyen 
esnaf ve sanatkârın, emekli olduktan sonra ayda eli
ne 280 lira gibi gülünç bir para geçecektir. Bu pa
ra ile geçinmesi imkânsız olan esnaf ve sanatkârımızın 
sosyal güvenliklerinin ne şekilde korunmasını düşü
nüyorsunuz?» 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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sorular, önemli sorular. Bakanlığın kurulmasının 
amaçlarından birisi de, bu 1 nci soru ile alâkalı. 
Sosyal güvenlik kuruluşlarının her birinde haklar baş
ka farklar-göstermekte, hizmetler ayrı ölçülerle ya
pılmaktadır. Hiç değilse 3 anakuruluşun, haklarda 
benzerlik sağlayacak bir yaklaşımda olmasını sağla
mak üzere Bakanlığımız birtakım tedbirler almış bu
lunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar mükellefine, BAĞ - KUR mü
kellefine ve nihayet Emekli Sandığına bağlı olanlara 
sağlanan yardımlarda, asgarî bir benzerlik yapmak, 
bu benzerliği sağlarken, kuruluşların mükellefleri
nin de, özelliğini dikkate almak suretiyle bir birine 
karıştırmadan yaklaştırmak başlıca hedefimizdir. 

İkinci soruda belirtilen husus; işçi emeklilerinin eş 
ve çocuklarına getirilmesi düşünülen sağlık yardım
ları, maaşlarına yapılacak zamlar sebebiyle, Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonunda yapılan görüşmelerde 
tartışılmıştır. Sosyal Sigortalardan emekli olanın 
yalnız BAĞ - KUR sahasında çalışabilmesine, BAĞ -
KUR'dan emekli olanın ise hiçbir yerde çalışmasına 
imkân vermeyen bir mevzuatın bulunmasına ve Emek
li Sandığından emekli olanın ise hem BAĞ - KUR 
sahasında, hem sigorta sahasında çalışabilir olmasının 
adaletsizlik olduğu konuları üzerinde durulmuştur. 
Gerçek böyledir, ancak söylendiği kadar da işler bir 
şey değildir. Emekli Sandığından emekli olmuş bir 
kişinin, sigortaya bağlı bir işyerinde çalışması kolay 
ve mümkün değildir. Bu husus Komisyonda, bir il
gili madde sebebiyle uzunca tartışılmış; ancak, Ba
kanlığımız programı içerisinde yer alan bir husustur. 
Komisyonda sonuca ulaştırılacak bir iş olmamakla 
beraber Bakanlığımız, bu konuda bir benzerlik ge
tirmek, kurumlardaki işleyişi birbirine yaklaştırmak 
gayreti içinde olacaktır. 

3 ncü soru : BAĞ - KUR'da şimdiki halde don
muş gelir basamaklarının, tam veya yarı otomatik 
bir esnekliğe kavuşturulması, gerçekten bir ihtiyaçtır. 
2,5 yıllık bir tatbikattan sonra, 1479 sayılı Kanunda 
bazı değişikliklerin yapılması gerekli görülmektedir. 
Fakat bundan daha önemlisi, değerli konuşmacının 
da temas ettiği gibi, birçok kanunların kaderinde de 
var, 1479 sayılı Kanunda da, aynen görülmektedir 
tüzükler zamanında çıkartılamamıştır. 

Tüzüklerin yerini alacak genelgeler, sık sık deği
şebilecek şeyler olduğundan taraflar buna uyarlarken 
tereddüt göstermektedirler. O sebeple kanunda ön
görülen genelgelerin yerine mutlak lâzım olan tüzük
lerin hazırlanması ve geç kalınmış olmasına rağmen 
kısa zamanda çıkartılmasında zaruret görmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Son soruyu oku
tuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sosyal Güvenlik Baka

nından sorulmasına delâletinizi saygı ile rica ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Zeki Okur 

Almanya'da çalışmakta olan işçi vatandaşlarımız
dan, Türkiye'ye dönenlerin orada ödedikleri ihtiyar
lık sigorta primlerinin (işveren hissesi dahil) SSK'na 
devredilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmayı dü
şünmekte misiniz?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI SADIK ŞÎDE 

(Devamla) — Sayın Başkan çok ağırlık taşıyan bir 
soru. 

Alrnanya'daki iş krizinden sonra büyük gruplar 
halinde yurda dönmeler başlamış ve yakın tarihlerde 
giderek artacak bu dönmelerde, geriye gelişlerde, 
işçimizi en çok düşündüren husus; hiç şüphesiz ki 
emeklilik konusudur. 

10 -15 yıldan beri çalışan işçilerimiz belli bir yaz 
sonrası Almanya'ya gittiklerinden, Türkiye'ye dön
dükten sonra uzunca boylu bir işi göze alamamakta
dırlar, öyle gözükmektedirler. Hükümetimiz Sayın 
Başbakanın başkanlığında ve 7 Bakanın katıldığı bir 
toplantı yapmış. Essen Eyaletinde kazanılmış bir 
mahkeme sonucu; işçi kesin dönüşe karar verdiğinde, 
memlekete gelmeye karar verdiğinde, işten ayrılma
sını takip eden bir yıl içerisinde Sosyal Sigortalara 
ödediği işçi hakkını, işçi primini, geri almaya sahip 
olmuştur. Essen Eyaletinin kararı bu yoldadır. 

Bu yol süratle işlemektedir. Fakat talep, iş
çilerimizden gelen talep, «Bizlere ödediğiniz primleri 
Kuruma ödeyecek bir yol açınız, işveren hissesinin 
de kuruma getirilmesini sağlayınız ve Sosyal Sigorta
lar tatbikatı Almanya'da 62 yaşına kadar beklemek 
yerine Türkiye»deki millî mevzuatımız içerisinde ol
malıdır. îstek bu görüş içerisinde yapılmaktadır. 

İşçilerimizin genel olarak hakkı vardır. Bunu 
sağlamak, yalnız bizim mevzuatımızda yapılacak de
ğişiklikle mümkün olmamaktadır. Alman millî mev
zuatında da belli bir değişiklik yapılması gereklidir. 
İlk bu söylediğim, Sayın Başbakanın başkanlığında
ki toplantıdan sonra devam eden teknik toplantı, bir
kaç görüşme yaptıktan sonra, Alman Büyükelçiliğin
de halen görevli Çalışma Ataşesi toplantıya çağırıl
mıştır. Kendisine, Alman işvereninin, Türk işçile
rine karşı ihtiyarlık ve malullük sigortası dalında mü-
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kellefiyetini, Türkiye'ye devretmesini; buna muka
bil Essen eyaletinde alınan karar gereğince işçi prim
lerini işçiye verirken, işveren primlerini de birleş
tirerek Türk sigortalarına yatırılmasının mümkün olup 
olmayacağı sorulmuştur, ilk müzakerelerde şiddetle 
itiraz eden Alman temsilcisi, meseleyi biraz daha mü
zakere ettikten sonra, ihtiyarlık ve malullük kolunda
ki sigorta primlerinin yatırılmasının imkân dahilinde 
olabileceğine inandığını belirtmiş, ancak buna karar 
vermeye yetkili olmadığını, memleketiyle temaslar 
yapması gerektiğini söylemiştir. Aradan 1 aya yakın 
bir zaman geçmiştir, henüz Alman temsilci, ülkesiy
le yaptığı temastan nasıl bir sonuç aldığını belirtme
miştir. Hükümetimiz, hizmet fırsatı bulduğu süre 
içerisinde bu çok önemli konuya gerektiği kadar ağır
lık vermek, işçilerimizin hem kendilerinin hem de 
kendileri adına işverenlerin ödediği primlerini Sosyal 
Sigortaya Doyçe Mark olarak alma yolunu arayacak
tır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sorunuz mu var efendim, buyurun. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Bakan, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun vitaminli ilâç yazması
nın sonradan vaz geçildiği söylenmektedir ve bu ne
denle Sosyal Sigortalar Kurumu vitaminsiz ilâç yaz
dığı içindir ki, vurguncu ilâç firmaları vitamini ay
nı ölçüde ilâç olup vitaminli çıkarttığı ilâçlar İÜ lira 
ise, aynı ilâcı vitaminsiz olarak Sosyal Sigortalar Ku
rumu aldığı için 15 liraya satmaktadır. Örneğin, bu 
20 yahut 25 lira arasında değişmektedir. Bunun hak
kında size bir şikâyet gelmiş midir? Eğer eczanelere 
sorulduğunda bariz olarak görülecek olan bu fiyat 
dalaverasıyle soyulan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
soyulmaması için ne düşünmektesiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz cevaplandırınız Sayın 
Bakan. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar 
mükelleflerinin, bir süreden beri ilâçla alâkalı şikâ
yetleri vardır. Bunu sendikaların merkez ve mahallî 
kongrelerinde, Sosyal Sigortaların Ankara'da yapılan 
genel kurullarında, fırsat buldukça çeşitli serlerde 
dile getirmeye çalışırlar. Ancak, bunun bir kısmı ta-
mamıyle yanlış anlaşılmaktadır. 

işçilerimizin meseleyi ortaya koyuş şekli şöyle
dir : «Doktora gittiğimizde istediğimiz ilâcın veya 
hastalığımıza gerekli olan ilâcın listede bulunmadığı 
söylenmekte ve yerine bir başka ilâç verilmektedir.» 
Hastalığa göre ilâç bulunmadığına göre, ilâca göre 
hasta olmak gereklidir, yani konu giderek bu şekle 
dönmüştür. Oysa, Sosyal Sigortalar Kurumunun uy
guladığı iki liste mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, 
ayakta tedavi edilen hastalara kullanılmakta; diğeri, 
yatarak tedavi edilenler için kullanılmaktadır. Yata
rak tedavi edilenlere verilen ilâçlar, özellikle doktor 
kontrolünde kullanılacak ilâçlardır, yan, tesirleri olan 
ilâçlardır. Bunu, ayakta tedavi edilen bir hastaya 
vermek ve kendi bildiğince kullanmasına müsaade 
etmek bazı sakıncalar çıkartabilir. Fakat işçi naza
rında istenilen husus tesiri çok kuvvetli olarak bili
nen marka ve ilâçların, hastalığı sırasında doktor ta
rafından verilmesidir. Bunun dışındaki uygulamaya 
işçiler özellikle itiraz etmekte, yatarak tedavi edilen 
ilâcın ayrı kalmasına bir türlü fazlaca hak verme
mektedirler. Bazı antibiyotiklerin (ki, biz lüzumun
dan fazla antibiyotik kullanıyoruz) vücuda daha iyi 
netice vermesini temin için, belli vitaminden de alın
ması gereklidir. Belli vitamini takviye etmek bunun 
için düşünülmektedir. Söylediğiniz örnek belki böy
le bir örnektir. Ancak, daha büyük ihtimalle yata
rak yapılan tedavilerde kullanılan ilâç veya ayakta 
kullanılan ilâç farkından gelse gerektir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başka
nım, anlatamadım galiba. Sorum ters anlaşılmıştır. 
Kurumun zararı büyüktür, açıklık sağlamak isterim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika müsaade eder 
misiniz? Ben sorunuzu tekrarlayayım. Deniyor ki, vi
taminli ilâçları sigorta müesseseleri kullanmadığı için, 
vitaminli veya vitaminsiz aynı tür ilâçlar arasında 
fiyat farkları yapılmaktadır, ilâç firmaları tarafından 
diyor sayın arkadaşımız. Öyle mi efendim? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Yani bu du
rum devam edecek midir? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Hayır efendim. Kurumun böyle bir 
kasdı yoktur, vitaminsiz ilâç kullanma kasdı yoktur. 
Ancak, her yıl tazelenen listede yer almamış bir ilâç
tan bahsediliyorsa, bir ilâç ismi vermeniz mümkünse, 
daha iyi kontrol etmek imkânı olabilir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — İsmini vereme
yeceğim ama, bu mevcuttur, bir ara ismini takdim 
ederim. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Tabiî efendim, ayrıca da konuşmamız 
mümkün. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

Söz sırası Sayın İlhan Aytekin'de. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

İLHAN AYTEKÎN (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1975 yılı Bütçesi 
üzerinde, şahsî görüşlerimi takdim etmek için huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Meclisinize saygılarımı sunarım. 

Muhterem milletvekilleri; beşerin yarınından emin 
olması kadar güzel, rahatlatıcı ve müessir bir keyfi
yet olmasa gerekir. Moral, huzur, sıhhat, güç ve ve
rim, yarınından emin olmanın artırıcışıdır. İnsanoğlu 
bu tespitinden sonra her geçen zaman içinde, gele
ceğini teminat altına alma gayretinde olmuştur. As
lında yaşama arzusu ve yakınlarına sevgisi bulunan 
insan, yaradılışındaki bu hususiyetinden ötürü gele
ceğinden endişe duymuş, onun için de karşılık ha
zırlığına gitmiştir. Dünyada nüfusun artması, toplu 
çalışanların çoğalması, sosyal güvenliğin sistemli 
müesseselerin varlığıyle mümkün olacağını ortaya 
koymuş; böylece sosyal güvenlik, devletin aslî görev
leri arasına girmiştir. Bu sebeple dünyada olduğu gi
bi, bizde de sosyal güvenlik müesseseleri kurulmuş 
veya kurulamamış; on dakikalık sınırlı süremiz için-' 
de konuya bakmaya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; çok kısa süredir hiz
met etme imkânı bulmuş olan Bakana herhangi bir 
surette tarizde bulunmayacağız. Ancak geçmişten mi
saller vermek zorunda kalırsak, söylediklerimize ve 
düşüncelerimize kuvvet getirmek babında olacaktır. 
Bu şekilde kabullenmesini istirham edeceğim. 

işçilerimizin sosyal güvenliğini temin için mües
ses SSK'nın büyük bir boşluğu doldurduğu muhak
kaktır. Üzerinde çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. 
Biz malum tahdit içinde söze şöyle başlıyacağız. 

Bugün Sosyal Sigortalar Kurumunda işlerin ağır 
yürüdüğü, evrak ve dosyaların kaybolduğu bir vakıa
dır. 1975 yılında 200 000 işçimizin daha emeklilik 
işleminin geleceğini dikkate alırsak, ürkmemek müm
kün değildir. Bu hususta Sayın Bakamn belirttiği ted
birler inşallah gecikmez. 

Muhterem milletvekilleri; medenî ve modern dev
let idaresinde baskı usulü yoktur. Ama bugünkü öl-
çümlemeye de başka ad koymak mümkün değildir. 

Sosyal Sigortalar müfettişlerine dünün jandarması gi
bi bakrlıyorsa, bunun suçlusunu halk sanmayınız. Be
nim vatandaşım, bahusus köylüm birtakım kasıt için
de olamaz. Tahsildar hüviyetiyle milleti bizar etmek 
hüner değil, kimseyi incitmeden hal çaresi bulmak 
marifettir. Köyde evinin avlusunda su ihtiyacı için 
kuyu kazdîrrmş insana gerçekçi gözle bakmak gere
kir. Hele hele müracaatında emsal bulunmadığı için 
aylarca dosyası kapatılamıyorsa müessesenin kusuru
nu ve resmiyetten yıllarca ürkmüş vatandaşımın çek
tiği ezayı düşünmeye mecburuz. Buna çare getiril
melidir. Sosyal Sigortalar Kurumu üzerindeki bu 
öcü perdesini kaldırmanın lüzumuna inanıyorum. 

Kanunların arkasına sığınmak meseleyi halletmez. 
Milletini seven idareciler olarak birtakım realitelere 
itibar etmek zorundayız. Bu konuya vatandaş intibak 
edememişşe suçlusu sadece o değildir. Meseleye bu 
anlayış içerisinde yaklaşılmalıdır. Sosyal Sigortalar 
Kurumu kimin için kurulmuştur, varlığını kime borç
ludur? Müdüründen kapıcısına, doktorundan hasta
bakıcısına kadar herkese bu anlatılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; eski işçi emeklilerinin 
tekrar gözden geçirilmesi hakça bir davranış olur. 
Şartlar baş döndürücü bir süratle menfide gelişmiş ve 
gelişmektedir. Ecevi't Hükümeti zamanında ve devam
la para 7 defa düşüş göstermiş, her 1 liradan 25 - 30 
kuruş civarında eksilmiştir. 1 000 lira maaş alan iş
çinin 250 lirası geçersiz olmuşsa, bu tarafa doğru 
bakmamak yanlıştır. 

Okuyan işçi çocuklarına yeni imkânlar. getirilme
lidir. İşçilerin bakmakla yükümlü oldukları kimselere 
aynı sağlık imkânlarından hak tanınmalıdır. Rehabi
litasyon merkezlerinin açılmamış olması, bu müesse
senin hususiyetinin dikkatten kaçırılması büyük bir 
eksikliktir. Sayın Bakanın beyanlarına rağmen, 1972 
yılında ilâç sanayii için verilen yetkiye göre ufukta 
hâlâ bir şeyin tespit edilememiş olması kuvvetli ce
vap istemektedir. 

Muhterem Milletvekilleri, küçük esnaf ve sanatkâ
rı bünyesinde barındıran Bağ - Kur fevkalâde mem
nuniyet verici güvenlik müessesemizdir. Çok kısa 
zamanda 800 000'i aşkın kayıtlısı, 1,5 milyar lirayı 
geçmiş primi birikmiştir. İşçiyi masrafa boğmadan 
süratle mesafe alan Bağ - Kur'a başlangıçta bir Ba
kanın musallat oluşu büyük bir talihsizlik ve esef ve
rici bir hadisedir. 

Bağ - Kur Kanununun 16 ncı maddesinin (d) fık
rasına göre, «Birikmiş primlerinin % 25'i esnaf ve 
sanatkâra ev ve işyeri kredisi olarak verilir» denildi-
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ği halde, inşaat fonunda birikmiş 352 milyon liradan 
bir kuruş dahi kullandırılmamış, Bakan 9 Sayılı Ge
nelgesiyle bu hususu temin etmiştir. 

Yine aynı Kanunun 16 ncı maddesinin (e) fıkrası 
gereğince, «birikmiş primlerin % 25'i esnaf ve sanat
kâra kredi olarak verilir» denilmesine rağmen, bu 
fona isabet eden 352 milyon liradan ancak 165 mil
yon lirasının Halk Bankasına verilmesi ve bunun da 
12 Sayılı Genelge ile ambargolanması acı bir gerçek
tir. Eğer bu mekanizma çalıştırılmış olsaydı, inşaatı
nın % 80 karşılığı 10 ve 20 sene vadeli bu kredilerle 
2 000 - 3 000 esnaf ve sanatkâr eve ve dükkâna ka
vuşmuş olacaktı. Biliniyormu ki bugün Anadoluda 
hâlâ 1 500 ile 2 000 liraya kadar kredi kullanılmak
tadır. Esnaf ve sanatkâr kendi parasını kullanabilsey
di 35, 70 hatta 140 000 mensubu mezkûr krediden 
istifade edecekti. 

Meslût Ecevit Hükümetinin Çalışma Bakanına so
ruyoruz; Devletin kaç kuruşu var bu paraların için
de, kimin parasını kime vermiyor sunuz, bu mu halk
tan yana olmak, fakiri savunmak? Herkese ev, her
kese, işyeri, ucuz ve bol kredi anlayışınız bu mu? Es
naf ve sanatkâra reva gördüğünüz bu muamele ile 
aracı, tefeci ve soyguncu beyanlarınızla kimi kastet
tiğiniz meydanda kalmıştır, içtimaî bünyemizin bel
kemiğini teşkil eden esnaf ve sanatkâra, kendi para
sının kullandırılmaması kanunsuzluk ve gasptan baş
ka hiç bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partili sa
bık Çalışma Bakanı hiç değilse bu muamelenin ma
nevî vebalinden kurtulamayacak, alın teriyle kazan
dığından primini yatıran, zaruret içindeki esnaf ve 
sanatkâr tarafından ilelebet unutulmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; bugün Bağ - Kur uygu
lamasında aksayan taraflar vardır. Kanaatimizce bu 
durum, taşra teşkilâtının bulunmamasından dolayı
dır. Eğer, büyüklüğüne göre bir veya birkaç ilde ir
tibat büroları kurulacak olursa, ümit ederiz işlerin 
yürümesi süratlenecek ve şikâyetler azalacaktır. 

Yaş haddinin 5 yıla indirilmesi, ölüm halinde 3 
seneyi bekleme süresinin iptali, yaşlı sigortalıların 
bekleme müddetlerinin 5 seneye bağlanması, yaşlılık 
ve maluliyet hallerinden yararlanabilmek için, işi ter-
ketme zorunluluğunun kaldırılması, diğer sosyal gü
venlik müesseseleriyle eşitliği getirecek Bağ - Kur 
Kanununu tadil eden bu teklifin, komisyonda biran 
evvel görüşülmesi zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; medenî hizmetlerin ge
tirilmesinde bugüne kadar en sona bırakılan köylü ve 
çiftçimiz, sosyal güvenliğin temininde de nihayete 

kalmıştır. Bu benim çiftçimin kaderi değil, onun sa
bır ve tahammülünün istismarıdır. 

Memleketimizde, hâkiminden tutunuz da assuba-
yına, polisine, işçisinden pğretmenine kadar herkes, 
bir şeyi vesile ederek sokağa döküldü; 26 milyon in
san hariç; hiç mi meseleleri, hiç mi dertleri yoktu? 
Elektrik, yol, su, okul, gübre, kredi, yarının güveni; 
çiftçinin hiç derdi yok, yaşıyor; ama sade yaşıyor. 
Bakalım bu büyük kitleyi ne zaman patlatacağız. 

Muhterem milletvekilleri; tatbikatı geniş tabanlı 
tutmadığınız zaman, sistemin sosyal adaleti sağlama 
esasiyle bağdaşması mümkün değildir. Milletin sosyal 
güvenliğini temin, devletin görevidir. Anayasa buna 
âmir; ama bugün hâlâ nüfusumuzun % 64,1'i bu gü
venliğin dışında kalmıştır. Türk çiftçisi ekonomik 
güçsüzlüğünden dolayı sigortalı değildir; ancak Türk 
çiftçisi, algısıyle vergisiyle, millî ekonomiye katkısıyle 
her yerde vardır, Bunun açık ifadesi şudur: 

Bugün sosyal güvenliği sağlanmış olanların bu im
kânı içinde, Türk çiftçisinin katkısı adını koyarsak pa
rası vardır. Benim çilekeş köylüm, çiftçim feragatli 
ve fedakârdır, devletine saygılı ve sadıktır. Bu sebep
le neresinden ne almıyor, kimlere ne veriliyor? Bu
nun takipçisi değildir; ama efendiler geliniz, hep onun 
sırtından post çıkarmayalım. Bu böyle devam edemez. 
O itibarla, memnuniyetle haber aldığımıza göre, Türk 
çiftçisinin yegâne temsilcisi olan Türkiye Ziraat Oda
ları Birliğinin hazırlamakta olduğu, Türk Çiftçisinin 
Sosyal Güvenliği Kanunu teklifine sahip çıkalım. 1975 
yılında Meclislerimizden biran evvel çıkmasını temin 
edelim. 

Aziz milletvekilleri, sözlerimi bir gerçeği tescille bi
tirmek istiyorum. 

1950 tş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortası, 1951 ihtiyarlık ve Hastalık, 1957 Maluliyet, 
İhtiyarlık ve Ölüm, 1965 Sosyal Sigortalar Kurumu
nun yürürlüğe girişi, 1971 Bağ - Kur, 1961 Temelli 
Senatörlük Sosyal Güvenlik müessesesi... Her siyasî 
şahıs ve her siyasî heyet takdim ettiğim tablodan, bu 
memleketin sosyal güvenliğini temin için getirdiğine 
bakarak, hissesini alsın. Tiirk milletinin sosyal gü
venliğiyle alâkalı, daha tarih varsa o da söylensin. Bu 
tablodan gurur duyanlar, ipi pazara çıkanlar ve utan
ması lâzım gelenler vardır. 

1975 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 
memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak' 
tan niyaz eder, Yüce Meclisinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aytekin. 
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ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Efendim, gecenin bu 

geç saatinde sataşma iddiasıyie söz isteyecek değilim; 
ama son konuşan sözcünün yapmış olduğu sataşma 
ile ilgili - dilerseniz - yerimden kısaca bir iki cümle 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu tarz... Siz de ifade et
tiniz sataşma saymak mümkün değil. Bu tarz tenkit
leri, bu tarz serzenişleri... 

ÖNDER SAV (Ankara) — Mümkün ama, gece
nin bu geç saatinde dile getirmek ve telâffuz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Saat bahis konusu değil. Mesuliyet 
deruhte eden arkadaşlarımızın geniş kalplilikle karşıla
ması gerekir. Aksi takdirde, Meclislerimizde tenki
din hudutlarını tayin etmek imkânsız hale gelir. 

ÖNDER SAV (Ankara) — «Gasp ve kanunsuzluk» 
gibi lâflar geçti de zapta. Geçmiş dönemde Devlet 
sorumluluğu yüklenmiş bir kişi olarak bunları şah
sımda ve temsil ettiğim partinin şahsında kabul etmem 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Evet efendim, bunlar da zapta geç
miş oldu. 

Sayın Hüseyin Erçelik, buyurunuz efendim. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

HÜSEYtN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1975 malî yılı bütçe 
kanun tasarısı üzerindeki görüş ve düşüncelerimi sun
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepi nızı say
gılarımla selâmlarım. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 17. 11 . 1974 tarihinde 
kurulmuş ve Çalışma Bakanlığından ayrılmış olan 
en yeni Bakanlıktır. Sosyal Sigortalar Kurumu ile 
Bağ - Kur teşkilâtı bu Bakanlık bünyesine alınmıştır. 
Aslı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu olan ve bugün 
mensubu bulunmakla büyük şeref ve gurur duyduğum 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanmış ve 
1 . 4 . 1950 tarihinde Yüce Meclisimizden çıkartılmış
tır. Asil Türk memuru ve Türk işiçsine hayırlı, uğurlu 
olsun. 

Gönül ister ve arzu ederdi ki, Emekli Sandığı da 
bu Bakanlığa bağlı olsun; ama sayın Irmak Hükümeti 
ne düşündü bilinmez. 

İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu sonradan 1965 
yılında 506 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu 
adını almıştır; ama yine esası ta 1946 yılında, bugün
kü Başbakanın o gün Çalışma Bakanı olduğu ve şim-

I diki Delvet Bakanı Muslih Fer beyefendinin de Müs 
1 teşar olduğu bir Bakanlıktır. 

Türkiye'de sanayi ve hizmet kesimindeki işçilerle 
Devlet memurluğu, ya da kamu görevlisi niteliğinde 
bulunan zümrelere, sağlık hizmetlerinin dışında sağla
nan çeşitli sosyal güvenlik imkânlarının başlıcaları şun
lardır : 

1. Memur ve işçi niteliğini taşıyanlara emekli
lik hakkı, 

2. Memurlara ve işçilere malullük aylığı, 
3. Memur ve işçilere doğum, ölüm ve çocuk 

zammı gibi sosyal yardımlar, 
4. Sigortalı işçilere iş kazaları, meslek hastalık

ları ve hastalık sigortası, analık sigortası ve işgör-
ınezlik sigortası, 

' 5. Bağ - Kur yolu ile emeklilik. 
i Aziz arkadaşlarım, köklü ve temel bir sosyal gü

venlik, özgürce, hakça, tokça ve pakça yaşamanın ko
şuludur. Bu yönden sosyal güvenlik toplum mutlulu
ğunun ve özgürlüğünün, dirliğinin, birliğinin temeli ve 
kökenidir. Sosyal güvenlikten yoksun olan kişi, yete
rince özgür olmayıp, köle ruhludur; görev esnasında 
hakkını aramaktan, veya düşüncelerini açıklamaktan 
sakınır, kaçınır ve adeta ürker; kendine güvenden de 
yoksun kalır. Yeterince serbest, cesur, atılımcı ve gi
rişimcilikten yoksundur. Bunlar tasarruflarını üret
ken alanlara değil, taşınamayan mallara, arsaya, bina
ya yatırmak eğilimini taşırlar. Kendi sosyal güvenlikle
rini, bu tip yatırımlarla garantiye alabileceklerini dü
şünmektedirler. Bu yönden, dar ve orta gelirli vatan
daşların tasarrufları, üretken alanlarda gereğince de-
ğerlenememükte, ekonomimize yeterince, canlılık kata-
mamaktadır. Sosyal güvenliği hızlı bir şekilde toplu
mun tümüne yaymak ve daha etkinleştirmek gerek
mektedir. İyi düzenlenmiş bir örgütlenme ve işletme
cilikle, böyle yaygın bir sosyal güvenlik, Devletimize 
de yük olmaz. Çünkü, bir yandan üretimde kullanı
labilecek tasarruf hacmini artırır, bir yandan da top
luma getireceği dayanışma, refah ve girişimcilikle mil
lî ekonomiye büyük bir canlılık katkısında bulunur. 
Bu nedenle, sosyal güvenliğin yaygınlaşıp etkinleşme-
siyle, toplum manevî değerleri daha güçlü, insanlar 
daha özgür, demokrasi de daha sağlam temele otur
muş olur. Onun için şimdi arz edeceğim fikirler, 
düşüncelerimin özünü teşkil etmektedir. 

1. Mevcut sosyal güvenlik kurumlarından herhan
gi birisine bağlı olmayan ve belli bir yaşın üstündeki 
bütün dar gelirlilere, mutlaka yaşlılık aylığı bağlanma
lıdır. 
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2. Emekli olmuş yaşlı kimseler için, yalnızlık ve 
parasal zorluklar çektirmeksizin, rahat ve mesut yaşa
yabilecekleri huzur evleri açılmalıdır, kurulmalıdır. 

3. Sosyal güvenliği bulunmayan ev kadınları da, 
prim ödeyerek sigortalı olmalıdırlar; kadınlarımıza 
daha erken bir yaşta emekli olabilme olanağı sağlan
malıdır. 

4. Yaşlılık, malullük ve emeklilik, dul ve yetimle
re bağlanan aylıkların işçi ücretlerindeki, memur ay
lıklarındaki genel yükselişlerle orantılı bir vaziyette ar
tırılması gereklidir. 

5. Sosyal güvenlik kapsamına girebilmek için, geç
miş hizmetlerin değerlendirilmesiyle ilgili borçlanma 
hakkı, kurumları zor duruma düşürmeden, yurttaşlara 
da fazla yük olmayacak daha medenî bir sisteme bağ
lanmalıdır. 

6. Sağlık sigortası en kısa zamanda, bütün yurt
taşları kapsayacak duruma getirilmelidir. Bütün emek
lilerin eşleri ve çocukları da sağlık ve hastalık sigor
tasından faydalandırılmalıdır. 

7. Bütün tarım ve orman işçileri, sosyal sigortalar 
kapsamına süratle alınmalıdır. Bilhassa kooperatifle
re bağlı yeni bir sosyal sigorta sistemi kurulmalıdır. 
Böylece, tüm köylü vatandaşlarımız her dalda sosyal 
güvenliğe kavuşabilecektir. İşçiler gibi yaşlılık, ölüm, 
kaza, sakatlık, analık ve harman yangınları, tabiî âfet, 
kuraklık, sel baskını, güneş vurgunu gibi arızî olaylar
da mutlaka sosyal sigortalardan yararlandırılmalıdır. 
Böylece «Köylü milletin efendisidir.» sözü, uzun za
man sonra gerçekleştirilmiş olacaktır. 

8. Köy - Kent düzeni ve kooperatifçilik hareketiy
le bağlantılı olarak çiftçiler sigortası kurulmalı, kötü 
ürün yıllarında, yahut tabiî âfetler karşısında köylüle
re, çiftçilere, çiftçiler sigortasından görecekleri yar
dımlarla geçimlerini sağlama, işlerine devam etme ola
nağı sağlanmalıdır. Prim ödeyenler sosyal güvenlik 
kurumlarının yönetimine ve denetimine etkin bir bi
çimde katılmalı, katılması gerçekleştirilmelidir. 

9. İşçilerimiz için, işsizlik sigortası mutlaka ku
rulmalıdır. Kıdem tazminatının bir yıla yarım aylık de
ğil, bir yıla bir aylık üzerinden ödenmesi lâzımdır. 
işçiler de memurlar gibi Cumartesi ve Pazar tatili 
yapmalı veyahut Cumartesi yevmiyeleri çift ödenme
lidir. Bütün dünyada bunun adı över - time'dir; över -
time bütün dünyada çift mesai, fazla mesai manasına 
kullanılmaktadır. Yani kendi düşüncem değil, bütün 
dünyanın düşüncesini arz ediyorum. 

10. Kişisel davranışındaki beceri ve başarısızlık
tan gelmeyen, ekonomik, teknolojik veyahut toplum
daki değişen, gelişim ve oluşum karşısında Devletimi

zin himaye edici hazırlıkları zamanında yapmaması 
nedeniyle işsiz kalan esnaf ve sanatkârlara belli bir 
zaman için işsizlik ödeneği verilmelidir. 

Böylece BAĞ - KUR'un esnaf ve sanatkârlara 
sağladığı sosyal güvenliğe, işsizlik sigortası da eklen
miş olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Erçelik. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — 11. İşsiz ka

lan veya geçici piyasa bunalımları nedeniyle BAĞ -
| KUR'a prim ödeme olanaklarından yoksun esnaf ve 

sanatkârların, belli bir ölçü içinde borçlanabilme ola
nakları sağlanmalıdır. BAĞ - KUR'da hastalık sigor
tası dalı da kurulmalıdır. 

12. Gerek göçmen olarak ve gerekse mübadil yo-
luyle yurdumuza gelenler için, doğdukları ülkede ka
zanılmış sosyal güvenlik haklarının Türkiye'ye tam 
olarak aktarılabilmesi ve Türkiye'deki sosyal güvenlik 
sistemleriyle birleştirilebilmesi için gerekli girişimlere 
geçilmelidir. 

13. Yurt dışındaki işçilerimizin emeklilik hakla
rının Türkiye'ye aktarılması, işlem farklarının gideril
mesi ve primlerinin Türkiye'ye gelirken aksaklıkların, 
noksanlıkların giderilmesi gerekmektedir. 

Buna ilâveten Türkiye'de bulunan yabancı büyük
elçiliklerde görevli bulunan Türk uyruklu memur ve 
işçilerin de sosyal güvenlikleri sağlanmalıdır. 

14. Yoksul ve işsiz halkımızın çocuklarıyle, kim
sesiz çocukların bakımları, barınmaları ve eğitimleriy-
le öğretimlerini Devlet başka hiç bir kayda ve şarta 
dayanmaksızın üzerine almalıdır. Böylece Çocuk 
Esirgeme Kurumu ile de işbirliği yapılması gerekmek
tedir. -"" 

15. Küçücük köylerden başlayarak büyük sanayi 
ve işyerlerini de kapsamına alan bütün yurtta çocuk 
yuvaları, beslenme, barınma evleri kurulması lâzım
dır. Çalışan aileler iş saatlerinde çocuklarını bu yuva
lara bırakabilmeli, dar gelirli aileler bu yuvalardan üc
retsiz olarak, geliri yüksek olanlar ise ücret karşılığın
da yararlanabilmelidirler. 

16. Bilhassa yiyimden, giyimden, sudan, yoldan 
ve elektrikten yoksun olarak büyüyen köy çocukları 
için - köy kentler gerçekleştikçe - modern çocuk bü
yütme ve bakım evleri kurumları açılmaldıır. 

Bunun yanı sıra sakat, yavaş gelişen, geri zekâlı 
çocuklarımız için iş ve sanat eğitimi veren merkezler 
kurulmalı ve bütün yurt içine yayılmalıdır. 

Bu dilek ve temennilerimin yerine getirileceği inan
cı ve kanaati ile sözlerimi bitirir, bütçenin Yüce Türk 

( Milletine, tüm Sosyal Güvenlik Bakanlığı camiasına 
I hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
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Hepinize derin saygılar sunarım, Allah rahatlık 
versin (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik. 
Efendim, Mtçenin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

D) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

Bölüm Lira 

114 Sosyal güvenlik hizmetlerinin dü
zenlenmesi 2. 873 860 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle bu bütçe de Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Yeni kurulmuş olan Sosyal Güvenlik Bakanlığı
mıza bütçenin iyi mesailer, hayırlı çalışmalar sağla
masını Meclisimiz adına temenni ediyorum, efen
dim. 

Bugün saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01.20 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, 1803 
sayılı Kanun gereğince bu kanundan evvel geri alın
mış olan şeref aylıklarının geri verilmesinin gecikti
rildiğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gür-
soy'un yazılı cevabı (71326) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara, Sayın Maliye Bakanının yazı
lı olarak cevap vermesini, içtüzüğün 94 ncü maddesi
ne göre arz ve rica ederim. 

7 . 1 . 1975 

Eskişehir Milletvekili 
Seyfi Öztürk 

1. Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 15 . 5 , 1974 tarih ve 
1803 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre (Geri alın
mış şeref aylıkları, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç 6 ay içinde sahiplerine geri verilir) 
hükmüne rağmen : 

Birçok hak sahibine henüz bir ödemede bulunul
mamıştır. 

2. Eskişehir - Akçaalan Mahallesi Şerbetçi So
kak Numara : 34'de oturan Mehmet Çört, kendisine 
bağlanmış olan şeref aylığının iptal kararı üzerine, 
tutarı olan 9 717 lira 80 kuruşu, Eskişehir Defter
darlığına iade ve teslim etmiştir. Ankara Emekli San
dığı Belge Genel No. : 7350, Özel No. : 10537 ile iş
lem görmüştür. 

1803 sayılı Kanunun yürürlüğünden bu tarafa 6 
aydan fazla zaman geçmiştir. 

Soru: Adı geçene bugüne kadar neden ödeme ya
pılmamıştır?. 

Ne zaman ödeme yapılacaktır? 
Bu hususların yazılı olarak ilgiliye ulaştırılmak 

üzere bildirilmesini saygılarımla rica ve istirham ede
rim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

B,9: 
BÜMKO : 111802-626/5603 

21 . 2 . 1975 

Konu : Eskişehir Milletve
kili Sayın Seyfi Öztürk'ün 
1803 sayılı Kanuna ilişkin 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 10 . 1 . 1975 tarih

li ve 7/326: 1723/15409 sayılı yazısı. 

İlgideki yazıları ekinde gönderilmiş bulunan, Es
kişehir Milletvekili Sayın Seyfi Öztürk'ün 7.1.1975 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş ve bu konu
daki cevabimiz aşağıda sunulmuştur : 

1005 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığı daha 
sonra kaçma olayının saptanması ile iptal edilen Meh-
meh Çört Bakanlığımıza verdiği 10 . 9 . 1974 tarihli 
dilekçesinde; 9 300 TL.'sı asıl ve 417,80 TL.'sı faiz 
olmak üzere ödediği 9 717,80 TL.'nın kendisine geri 
verilmesini istemiştir. 

Adı geçenin bu talebi mahalline iletilmiş ve Eski
şehir Valiliğinden alınan 22 . 1 . 1975 tarihli ve 218-2 
sayılı yazı ile de; Af Kanununun kapsamına girme
yen 417,80 TL.'sı faiz dışında geri kalan 9 300 TL.sı-
nın 20 . 12 . 1974 tarihinde kendisine ödendiği an
laşılmıştır. 
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Öte yandan diğer hak sahiplerinden kesilen para
lar da başvuran ilgililere tamamen geri verilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Bedri Gürsoy 
Maliye Bakanı 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur ili
ne bağlı köy ilkokullarının ihtiyaçlarına ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/346) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ta
lep ederim saygılarımla. 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

1. Burdur ili köylerinde köy ilkokullarının ek 
dersane ve yeni okul yapım ve onarım ta
lebi yoğundur. 1974 yılı içinde öngörülen yatırım 
programının gerçekleşme oranı nedir? 1975 yılı için
de yer, proje adı ve ödenek tutarı belirtilerek öngö
rülen program ve büyüme oranı nedir? 

2. Ders araçları ve okul ihtiyaçları yönünden ya
pılacak ihtiyaçları karşılamaya yetecek ölçüde mi
dir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm Parlâmento - İrtibat 
Sayı : 031.2-54 

21 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24 . 1 . 1975 gün ve 7/346 1797/15956 sayılı 
yazınız. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın Burdur 
iline bağlı köy ilkokullarının ihtiyaçlarına dair ver
miş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın Burdur îline bağlı 
köy ilkokullarının ihtiyaçlarına dair vermiş olduğu ya

zılı soru önergesine ilişkin cevabımız. 

Burdur Valiliğinin ilkokul derslik ve öğretmen evi yapım programına göre : 

1973 

1974 

Genel 
Toplam 

KEN1 

Okul 

3 

Okul 

1 

4 

TLERDE 

Derslik 

15 

Derslik 

5 

20 

KÖYLE 

Okul 

„ - . . _ l £ _ 

Okul 

10 

26 

RDE 

Derslik 

- . „ J 6 

Derslik 

45 

81 

Okul 

19 

Okul 

11 

30 

TOPLAM 

Derslik 

51 

Derslik 

50 

101 

Ayrıca 3 öğretmen evi yapımı ile 3 okul binasının 
onarımı yapılmış, 19 . 12 . 1974 tarihine kadar 11 
köyde 23 derslik ve 2 köyde 2 öğretmen evi tamam
lanmıştır. 

Tamamlanmış olan 1974 yılı yapım programının 
geri kalan ünitelerinin bitirilmesi beklenmektedir. 

1975 yılı genel bütçesinden ise 22 derslik için 
3 300 000 lira ödenek istenmiştir. 

2. — 1974 Malî yılı bütçesinden ayrılan ödenek 
nispetinde yaptırılan ders araçlarından, adı geçen 
ilin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyle 2 takım tş Bil
gisi, 20 takım Fen ve Tabiat Bilgisi, 20 takım da 
Sosyal Bilgiler ders aracı gönderilmiştir. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 
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3. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur ili 
köylerine cami onarımı ve yapımı için yapılan yar
dımın miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Meh
met Özgüneş'in yazılı cevabı (7/348) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Soru : 
Burdur köyleri çoğunlukla yoksul kır ve orman 

bölgeleri olması nedeniyle, kendi katkıları ile cami 
yapım ve onarımı yapmaktadırlar. 

Burdur ili içinde cami onarım ve yapım yardı
mı olarak 1974 yılında toplam ödeme miktarı ne ol
muştur? 1975 yılında öngörülen miktar ne olacak
tır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 20 . 2 . 1975 
Sayı: 7.03/1454 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 1 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/348 - 1800/15959 sayılı yazılarınız. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın 21.1.1975 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın 21 . 1 . 1975 
Tarihli Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. — Burdur İli Merkez ve ilçelerindeki köyle
rin camilerine 1974 yılı bütçesinin 113.06.3003.061 
harcama kaleminden yapım ve onarımları için gön
derilen ödeneği gösterir çizelge ilişikte sunulmuştur. 

2. — 1974 yılı Bütçesinin (113.06.3002,961) har
cama kaleminden gönderilecek olan ödenek için da
ğıtım programı çalışmaları yapılmaktadır. 

3. — 1975 yılı için köy camilerine yapılacak yar
dımın dağıtım programı henüz yapılmamıştır. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 

10 000 000 TL. hk Fondan Gönderilmiş olan Ödenek Listesi. 

Cami Yapım ve Onarımlarına Yardım Yapılacak Köyler 

İlçesi 

Merkez 

Bucak 

Ağlasun 
Gölhisar 
Tefenni 

Yeşilova 

Kod No. 

15 01 

15 02 

15 03 
15 04 
15 05 

15 06 

fCöyün adı 

Erikli 
Hacılar 
Kargı 
Kuşbaba 

il 
Cetveli 
: Burdur 

Yardım Tutarı 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

Müracaata Rastlanmamıştır 
Elmaluyurt 
Hasanpaşa 
Alan 
Kavak 
Ulupınar 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

Paranın Yollanacağı Banka 

T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 

45 000 
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4. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tarım 
ilâçları ve gübrelerin satınaima güçlüklerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'in yazılı cevabı 
(7/359) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 . 1 . 1975 

Birden çok Bakanlığı ilgilendirmesi nedeniyle Baş
bakanlıktan aşağıdaki yazılı sorumun cevaplandırılma
sına delaletinizi saygılarımla rica ederim. 

tçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : Çukurova üreticisi, 1974 yılının; dikim, ilaç
lama ve gübreleme mevsimlerinde, zararlılarla müca
dele için tarım ilâcı ve iyi verim için istenen gübreyi 
satınalmakta büyük güçlüklerle karşılaşmıştır. Üretim 
için gerekli bu maddeleri birkaç misli fiatla dahi edi
nememiştir. 

Ecevit Hükümeti kurulduktan sonra, ilgililerle yap
tığımız temaslarda, tarım ilaçlan ve gübrenin büyük 
kesiminin ithal edildiğini, 1974 yılı için gerekli ithalin 
ticari bağlantısının çok öneeleri yapılması gerekirken 
yapılmaması nedeniyle bu sonucun doğduğu, fakat 
Hükümet Başkanının acil tedbir isteği üzerine dünya 
piyasalarından görülmemiş sür'atle ancak gübre ithal 
edilebildiği öğrenmiştik. 

1975 yılında da herhangi bir gecikme nedeniyle 
üreticilerin güç durumda kalmalarını önleyecek ted
birler alınmış mıdır? Örneğin, dış piyasadan zamanın
da ithal bağlantıları yeterince yapılmış mıdır? Sözko-
nusu maddelerin 1975 yılında, karaborsaya düşme
sini önleyecek tedbirler konusunda çalışmalar var mı
dır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 21 . 2 . 1975 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 93/18017 

Konu : Sayın Oral Mavioğlu'nun Öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 1 . 1975 gün Başbakanlığa muhatap Ka
nunlar Müdürlüğü 7/359-1832/16112 sayılı yazı 

içel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından, 
Ziraî Mücadele ilâçları ve Kimyevi gübre ihtiyacına 
ilişkin olarak Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlı-

21 . 2 ı 1975 O : 3 

ğımızça cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

içel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından; 
Ziraî Mücadele ilâcı ve kimyevi gübre ihtiyacına iliş
kin olarak, Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru öner
gesi cevabı. 

1) 1975 Yılı Ziraî Mücadele Programına göre 
müstahsilce uygulanacak mücadeleler için lüzumlu 
olan ilâç miktarı 65 596 ton olarak saptanmış olup, 
yeterli miktarlarda temini için ilgili imalâtçı ve itha
latçı firmalar uyarılmış ve konu devamlı olarak da ya-
k'inen ve önemle takip edilmektedir. 

Noksanlığı tahmin edilen hububat yabancı ot ilâç
larının ise dış ülkelerden temini hususunda Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumunca da teşebbüse geçilmiş olup 
gerekli araştırmaları halen devam etmektedir. 

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı kanalıyle dış 
ülkelerin ilgili kuruluşları nezdinde önemli teşebbüs
lerde bulunulmuştur. Ayrıca, karaborsa ve spekülatif 
davranışların önlenmesi için gerekli idari tedbirler 
alınmış ve gerektiğinde kanunî işlemlere geçmeleri için
de ilgililere lüzumlu talimat verilmiştir. 

2) Çeşitli nedenlerle memleketimizde yeteri ka* 
dar kimyevi gübre tedarik edilemediği zamanlarda çift
çimiz gübre ihtiyacını karşılamakta sıkıntıya düşmüş, 
hatta ihtiyacı olan gübreyi aracı ve tefeciden kara
borsa yoluyla tedarik etme çarelerini aramıştır. An
cak 1974 yılında yeterince gübre tedarik edildiğinden 
çiftçimiz istediği gübreyi istediği zamanda alabilme 
olanağına kavuşmuştur. Bu nedenle de karaborsa söz-
konusu olamamıştır. Tedarik edilen 5 067 759 ton- güb
renin 3 136 141 tonu yıl içerisinde tüketilmiş ve 
1 931 618 ton gübre 1975 yılına stok olarak devret
miştir. 

1975 yılında 2 300 000 ton azotlu (% 21 N), 
2 100 000 ton fosforlu (% 16-18P 205) ve 60 000 ton 

potash (% 50 K 20) olmak üzere toplam 4 460 000 
ton Kimyevi gübrenin tüekilmesi öngörülmüştür. Bu 
miktarın tüketilebilmesi bakımından tedarik programı 
düzenlenmiş ve ihtiyaç açığının ithalat yoluyla karşı
lanması için, T. Ziraî Donatım Kurumuna ithal göre
vi verilmiştir. Gerekli ithalât için Maliye, Sanayi ve 
Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanları 19 . 2 . 1975 günkü toplan
tılarında anlaşmaya varmışlar ve ilkbahar döneminde 
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kullanılmak üzere en çok ihtiyaç duyulan ve yerli üre
tim açığı bulunan gübre çeşitlerinden 100 bin tonun 
kısa zamanda Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tara
rından ithal edilmesini karara bağlamışlardır* 

Ayrıca kimyevi gübrelerin aracı ve tefeci eline ge
çerek karaborsaya intikal etmemesi için, gübre satışla
rı Teknik Ziraat Teşkilâtı tarafından verilen ihtiyaç; 
belgelerine istinaden yapılmaktadır. 

...<.... >> -^9>-0« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1975 Cuma 

Saat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. 
Senatosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/223; C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 
133; C. Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu 
1/292) (M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sa-; 
yısı : 421) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 7. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213; 
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C, 
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 

-15 . 2 . 1975) 
X 8. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kamı-: 

nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; C. 
Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. Sena^ 
tosu S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 9. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-. 
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/218; C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/219; C. Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 11. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-: 



runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 
140; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 12. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve* Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 1 5 . 2 . . 1975) 

X 13. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) "(M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 14. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı :' 
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 15. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 16. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

» « ^ 1 
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I X 17. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt

çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
I poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
i Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 

1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
I yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
I yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

3 
SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

I 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
j misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
I Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
I 129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 

15 . 2 . 1975) 
X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt-

I çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-
I runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-; 
I misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; 

C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 130; C. 
Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l ^ ı » • 



Dönem : 4 i ğğ% 
Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 ö 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı teskeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec

lisi : 1/182; C. Senatosu : 1/272) 

(Not ; C. Senatosu S. Sayısı : 381) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği • 11 . 7 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2253-1/272 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 4 . 7.1974 gün ve 41 sayılı yazınız : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
10 .7 .1974 tarihli 75 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 

AÇIK OY 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

NETİCESİ : 121 

: 117 
: 1 
: 3 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Bu tasarı Genel Kurulun 9,10.7. 1974 tarihli 74 ve 75 nci Birleşiminde görüşülmüştür. 
Değiştirilen madde : 
4 ncü maddeye bağlı 5 sayılı cetvelde değişiklik yapılmıştır, 



Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 11182, C. S. 11272 

Karar No. : 75 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

15 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.7.1974 tarihli 75 nci Birleşiminde (Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı) yapılan değişiklik, 
Komisyonumuzun bugünkü toplantısında tasarıya bağlı (5) sayılı cetvelde yapılan değişiklik benimsenmemiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu tasarıya bağlı (5) sayılı cetvelin eski şekilde kalmasına karar vermiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

Vahit Bozath 

Ağrı 
Cemil Erhan 

Denizli 
Hüdai Oral 

Elâzığ 
Hasan Buz 

Eskişehir 
Seyfi Öztürk 

tzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Mahir Ablum 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Başkanvekili 
Aydın 

/. Cenap Ege 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Elâzığ 
Salim Hazerdağh 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

tzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Y. Ergenekon 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Kâzım Kangal 

Urfa 
/. Halil Balkıs 

Yozgat 
5. E. Ergin M 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Abdurrahman Unsal 

Çanakkale 
0: Orhan Çaneri 

Edirne 
Nafiz Ergeneli , 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

İstanbul 
A. Nejat Ölçen 

Kars 
Kemal Okyay 

Konya 
Fakih Özlen 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Rize 
Talât Doğan 

Tekirdağ 
Yılmaz Alparslan 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Faik Atayurt 

Çankırı 
Ali Arsan 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 148) 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelde yazılı ilişik (3) sayılı cetvelde belirti
len harcama formülü, ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve ilişik (5) 
sayılı cetvel eklenmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTÎĞÎ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 4. '— Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 148) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 

ETTİĞt METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 4. — Bütçe Karma Komisyonunun 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunca 
edilen 4 ncü madde benimsenmiştir. 

kabul 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 148) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

(5) SAYILI CETVEL 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(R) CETVELİ 

113 - 06 - 3.002. Dernek, Birlik, Sandık, Kurum Tasarının (5) sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 
Sendika, Vakıf ve benzeri teşekküllere ödemeler, 

113 - 06 - 3.003. Camilerini Yaptıracak Köy
lere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu. 

1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki kayıt
lara tabi olmaksızın camilerin yapı ve onarım gaye
siyle kurulmuş olan derneklere yapılacak her türlü 
yardım, yukarıda yazılı faaliyetlerin ilgili 961 ve 
963 ncü harcama kalemlerinden ödenir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 148) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 

ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

(5) SAYILI CETVEL 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(R) CETVELİ 

113 - 06 - 3.002. Dernek, Birlik, Sandık, Kurum, 
Sendika, Vakıf ve benzeri teşekküllere ödemeler, 

113 - 06 - 3.003. Camilerini Yaptıracak Köy
lere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu. 

Camilerin yapı ve onarım gayesiyle kurulmuş 
olan derneklere yapılacak her türlü yardım, yukarıda 
yazılı faaliyetlerin ilgili 961 ve 963 ncü harcama 
kalemlerinden ödenir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Cumhuriyet Senatosunca (5) sayılı cetvelde yapı
lan değişiklik benimsenmemiştir. 

»m<i 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 148) 




