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aylıkları hakkında kanun teklifi Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığlı'nın, 50(6 sayıîı Sosyal Sigor
talar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik ile ilgili bir ek madde eklenmesi 
halikında kanun teklifi, Kayseri Milletvekili Tur
han Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve 
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raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı: 65 ve 65'e 1 ncı ek) 596:604 

VI. — SEÇİMLER 604 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 604 

Sayfa 
"Vll. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 604 

A) Öngörülmeler, 604 

1. — Ada-et Partisi Millet Meclisi Grup Baş-
kanvekii H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, 
Hükümetin ekonomik politikası ve hayat pahalı-
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9 arkadaşının, MUM Eğitim Bakanlığında yapılan 
uygulamaların yasalara aykırı olup olmadığını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Milet 
Meclisi içtüzüğünün ld2 ve 103 ncü maddeleri 
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1. — izmir Milletvekiü Sinasi Osnıa'nın Dün
ya Bankası Geneî Müdürünün beyanlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hükmet 
Çetin'in yazılı cevabı. (7/224) 622:623 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan TBMM Birleşik Toplantısı nedeniyle 
Millet Meclisi Genel Kurulu çalışma süresi sona er
miş bulunduğundan : 

11 Mayıs 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 
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No. : 59 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 5 . 1978 Perşembe 

Tasarılar 
1. — 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eği

tim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okul
lar öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek 
Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun adının değiştirilme
sine ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı. 
(1/137) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. -T- Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı. (1/138) (Adalet Komisyonuna) 

3. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasansı. (1/139) (Adalet Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Sevil Korum ile 4 ar

kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek geçici 
iki madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/588) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

2. — Aydın Milletvekili Selâmi Gürgüç'ün, 
22 . 1 . 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 25 . 2 . 1977 
tarih ve 2034 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesine 
(c) fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/589) 
(Anayasa Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 

çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısının, İçtüzüğün 
89 ncu maddesi uyarınca geri alman maddeleri hak
kında Plan Komisyonu raporu. (1/93) (S. Sayısı : 65'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) (GÜN
DEME) 

2. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nm, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 , 1978) (GÜNDEME) 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Mil

letvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici maddeler eklen
mesi hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Ka
nunun geçici 6 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Milli Eğitim ve Milli Savunma 
komisyonlan raporlan. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) (GÜN
DEME) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri komisyonlan raporlan. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10.5.1978) 
(GÜNDEME) 

5. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/521) 
(S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın 1 Ma

yıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/78) 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Hükü

met üyelerinin dış seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
yazıh soru önergesi. (7/244) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Trak
ya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğinin ayçiçeği ve ayçiçeği yağı ahmlanna ilişkin Ti
câret Bakanından yazıh soru önergesi. (7/245) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMM Ali Fuat Eyüboğhı 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Bînay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 144 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, bulunduklarını, yüksek 
sesle belirtmelerini rica ediyorum. Yoklamaya Ada
na ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re geçiyoruz. 

Sonradan gelen arkadaşlarımın birer tezkere ile 
Başkanlığa müracaatını rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eğitim enstitüleri ve bazı liselerde meydana gelen 
olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'un cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır; 
yerine getiriyorum. 

Sayın Sadi Somuncuoğlu, eğitim enstitüleri, öğ
retmen liseleri ve bazı liselerde meydana gelen olaylar 
hakkında; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Öğretmen yetiştiren okullarımızdan en önde yer 
alan eğitim enstitülerinin durumuyla ilgili olarak, 
memleketimizde cereyan eden olayları ifade etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, eğitim ens
titüleri Ocak ayının son günlerinde kapatılmış, Da
nıştay kararlarına dayanarak bazı öğrencilerin alın
ması için bir süre kapak tutulacağı ileri sürülmüştü. 
Ancak, bu «bir süre» bir türlü dolmamış ve halen 
11 eğitim enstitüsü, 4 ncü aya girdiğimiz şu günler
de açılmamıştır. Ayrıca, açılmayan 11 eğitim ens
titüsüne ilaveten, 13 eğitim enstitüsü, açılır açıl
maz meydana gelen olaylar dolayısıyla kapanmıştır. 
Bir yandan açılan eğitim enstitüleri, hemen, olaylar 
sebebiyle, kısa sürelerle tekrar kapanmaktadır. 

Kapatılan veya açılamayan eğitim enstitülerinin 
durumuna bakınca, bu müesseselerin, tam anlamı 
i!e anarşinin içine itilmiş olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayanlar bilecekler
dir ki, bu Hükümet görev başına gelmeden önce 
Türkiye'de, birçok okulda huzursuzluk olmasına 
rağmen, Türkiye şartları içinde, en çok, eğitim ve 
Öğretimi kesiksiz ve olaysız yürütmeyi başaran okul-
îararasında eğitim enstitüleri yer alıyordu ve sadece, 
Hükümetin karan île kapalı tutulan Diyarbakır, Tun-
ceM ve Mardin Eğitim Enstitülerinin dışında, Tür
kiye'deki, bütün eğitim enstitüleri açıktı ve hiçbir ak
saklığa uğramadan, eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
yerine getiriyorlardı. Ama, bu Hükümet, «Bir kısım 
hak sahibi öğrencileri de eğitim ve öğretime dahil 
edeceğim» bahanesiyle, halen okumakta bulanan on-
binlerce öğrencinin de bu hakkım kullanamayacağı 
ve birbirleriyle kanlı, bıçaklı bir şekilde düşmanlık 
gösterecekleri ortamı yaratmıştır. 

Bu ortam nasıl yaratılmıştır? Eğitim enstitüleri ka
patıldıktan sonra, buranın yöneticileri kitle halinde 
sürgün edilmiştir; yerlerine, TÖB-DER'in, anarşi
de sicil ve kıdem almış, rütbe almış bazı militanları 
getirilmiştir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Rütbeler sizde, 
rütbeler. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Yarbaydır on
lar, terfi etmişlerdir. 

— 584 — 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ondan 
sonra, banımla da yethrilmenriş, eğitim enstitüsünde 
vazife yapan öğretmenler kitle hamide tayin edil
miştir. Bilindiği gibi, öğretmen tayinleri iki şekil
de mümkündür; ama kanunlara saygıh olanlar için, 
kanamın emirlerine ayanlar için eğitim enstitüsünde-
ld öğretmenlerin tayini iki şekilde mümkündür. Bir 
tanesi, öğretmenin, şartları yerine getirilince kendi 
isteği ile; ikincisi, kusurlu görülen öğretmenin, ka
bahatli görülen öğretmenin, bir tahkikat sonucunda 
bu duramunun tespit edilmesi ile ancak başka yere 
nakli mümkündür. Bunun dışında öğretmen tayini, 
kanun ve yönetmefiklere aykırıdır. Ama bu müesse
selerde bu da, kanun ve nizam tanınmadan alabil
diğine uygulanmış bir yoldur ve yine bu öğretmen
lerin yerine de, çeşitli zamanlarda mahkûmiyet al
ınış, aftan yararlanarak çıkmış, Cumhuriyet Halk 
Partisinin çeşitli yerlerde ıriiHetvekiM adayı olmuş, 
yani politikanın ve aşın sol ideolojinin en uç nok
tasındaki kişiler burada göreve getirilmişlerdir. 

Sayın Mitti Eğitim Bakanı, başlangıçta bu kür
süye çıkarak, kendi niyetinin, bu okulları siyasetten 
uzaklaştırmak ve hiçbir şekilde, hangi siyasi parti 
tarafıma öhırsa olsun, siyasi eğilimlerin bu müesse
seler içerisinde yer atmamasını amaç edindiğim söy
lemişti. Ama, buraya getirilen öğretmenlerin fikri 
ve siyasi yapısına baktığımız zaman, bu Yüce Mec
lis önünde söylenen sözlerin kabının yapamadığını 
üzüntü ile görüyoruz. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın SomuncuoğJu. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, öğrenci sürgünlerine ve öğretmen sür
günlerine ilave edilmiş, Cumhuriyet tarihinde görül
memiş ölçüde kitle halinde öğrenci kıyımları yapıl
mıştır. Halen Adıyaman Eğitim Enstitüsünden 33, 
Aydın - Ortaklar'dan 80, Gümüşhane Eğitim Ensti
tüsünden 450, Kütahya Eğitim Enstitüsünden 7, De
nizli Eğitim Enstitüsünden 25, Çorum Eğitim Ens
titüsünden 55, Samsun Eğitim Enstitüsünden 9, İçel 
Eğitim Enstitüsünden 18, Hatay Eğitim Enstitüsün
den 8, Erzincan Eğitim Enstitüsünden 10, Eskişehir' 
den 84, Çankırı'dan 40, Demirci'den 20, Zonguldak' 
tan 45, Tokat'tan 6, Sivas'tan 28, Çanakkale'den 
35, Adanandan 74, Edirne'den 20 öğrenci, hiçbir tah-
yfeat 'görmeden, jandarma 3e okulları sarılmak ve bir 
bir okul idaresine götürülerek tehditle, kendi gönül
leri ile bu nakilleri istiyorlarmış gibi belgeler imza
latılmak suretiyle bu sürgünler yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Somuncuoğlu. j 

— 585 
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ALTAN TUNA (Çanakkale) — Onlar öğrenci 
değil, hepsi çıngara. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bunlarla ilişkiniz 
yoksa, nereden öğreniyorsunuz? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Buna 
ait, çeşitli eğitim enstitülerinden gelen raporlar 
önümdedir; daha geniş zamanda bunları huzurunu
za getireceğiz. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Hani onlar Ül

kü Ocakh değildi? 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Eğitim 

enstitülerini açmamak, oradan milliyetçi düşüncede 
öğretmen adayı mezun etmemek, ne Anayasaya, ne 
Millî Eğitim Temel Kanununa uygun bir hedef de
ğildir. uygun bir hareket değildir. Huzur içerisinde
ki bu müesseselerde kanlı çatışmaları ve eğitim ve 
öğretimin yapılamaz hale gelmesini temin etmek ba
şarı değil, başarısızlık, hatta iflasın ta kendisidir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Somuncuoğlu, 
ikaz ediyorum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu ko
nuda daha dikkatli olmaya... 

BAŞKAN — İkaz ediyorum, bağlayınız. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Ülkülere emir 

veriyor. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Bu 

konuda, sunulan bu hususlar üzerine eğilmeye davet 
ederken, Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sı
ralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Savcıya verdik
leri emir gibi, işaret veriyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap mı vereceksiniz Sayın Ba
kan?.. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce burada konuşan Sayın Sadi Somuncu
oğlu arkadaşım, eğitim enstitüleri üzerinde eleştirilerde 
bulundu. Bu eleştirilerin, en hafif deyimi ile, insafsız 
olduğunu söylemek isterim. (AP sıralarından gürültü
ler) 
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Bir defa, bu enstitüleri biz kapalı tutmuyoruz; mü-
temadiyen, her hafta, arkası kesilmeyen gayretlerle 
açmaya çalışıyoruz. (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Daha önce kapalı 
mıydı? 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De

vamla) — Anlatacağım efendim. 
Enstitülerde 110 bin öğrencimiz vardır; 67 enstitü

müz vardır. Biz, 67 enstitünün 55'ini açtık; geriye 12' 
si kaldı. Bu 55'i de ilk anda açmadık; önce 40'ını aç
tık, sonra 5 - 10'unu açtık, sonra tekrar açtık; şimdi 12 
tane kaldı. Bunları da ayın 22'sinde açacağımızı söyle
dik. Ama, hepinizin huzurunda söylüyorum, açmadan 
evvel, bir defa daha, çok dikkatle durumu gözden ge
çireceğiz. 

Nedir bu gözden geçireceğimiz durum? Onu size 
açıklamak istiyorum. 

«Eğitim enstitülerinde daha önce olay çıkmıyordu, 
huzur içindeydi» demek, o sıralarda Türkiye'deki orta
mı ve eğitim enstitülerini yakından tanımamak anlamı
na gelir. Bütün gazete kupürleri ve eğitim enstitülerinin 
bulunduğu şehirlerde yaşayan insanlar, o zamanki hu
zurun ne denli bir huzur olduğuna ve nasıl sağlandığı
na tanıktırlar. Bu konuda polemiğe girmekte yarar 
görmediğim için söylemiyorum; ama bir gün polemik 
açılırsa, o zaman, huzur var zannedilen bu eğitim 
enstitülerinde bu suni huzurun, nasıl, yüz kızartın 
birtakım yolların ve yöntemlerin sonunda olduğunu 
söylerim. Ama, meselem bu değil; ileriye doğru gidi
yoruz. Biz ne dedik, ne yapahm dedik? Biz bu okul
larda... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Moskova'ya götü
rün. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — O kadar ucuz değil. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica ediyo
rum... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bir Danıştay kararı vardır; Danıştay 
kararının hukukiliğini sağlamanın bir de, toplumsal, 
anlaşılır nedeni vardır. Nedir o? Zorla, bazı öğrenci
ler bu okullara alınmadılar; alınan öğrenciler can 
güvenliği nedeniyle, devam edemediler; bu öğrenci
lerden, yüksek puan aldıkları halde, sayısı 40 bini 
geçen çocuğumuz, özel bir imtihanla, yüksek puanlı 
giriş haklarından yoksun edildiler; bunlara hakları
nı verdik ve bir, «Devlet» olmanın, adaleti bütün 
vatandaşlarına uygulamanın gereğini yaptık; şimdi 
içerideler. 

Değerli arkadaşlarım, burada «politikadan arındı
racağız» derken, «bütün yurttaşlarımıza, Devlet ola
rak aym hoşgörü ve aynı himaye ile bakacağız» der
ken - bunun icapları vardır - ne pahasına olursa ol
sun, tekrar ediyorum burada, hangi siyasal inançta 
olurlarsa olsunlar, hangi felsefi inanç ya da dini 
inançta olurlarsa olsunlar, hangi mezhepte olurlarsa 
olsunlar, bunlara bakmadan biz, çocuklarımız ara
sında hiç bir ayrını gözetmeden bunları okutacağız 
ve eğiteceğiz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İnanmıyoruz. 
HASAN CERİT (Adana) — Türkiye Cumhuriye

tinin bakanı konuşuyor. Ona inanmayıp da, Erba-
kan'a mı inanacağız? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bunun yolu, yönetimin bir başka türlü 
obuasını gerektirirdi. Yaptığımız, bu amaca yönelik
tir. Yaptığımız ve yapacağımız, bu kuruluşları her 
türlü özel amaçlı politikadan, siyasal partiler politi
kasından arındırmaktır. 

Şimdi, 55 tanesi açıldı. Doğru... Bu 55 tanesi bir 
müddet sonra tekrar kapatıldı Nasıl kapatıldı? mü
saade ederseniz, kısaca bunu söyleyeyim. 

Arkadaşlarım, bir defa, tek bir cümle ile söyleye
yim, öğretmen atamalarındaki yasallığa uyuldu, bu
na emin olunuz; yasaldırlar, uyuldu ve öyle yapıldı; 
arkadaşımın tanımladığı şekilde yapıldı. 

Şimdi, buna rağmen açtık. Açtıktan sonra... 
MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — 5 yıllık 

öğretmeni milli eğitim müdürü yaptınız. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kelleci... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Açtığımız daha birinci günde öğrenci
ler ve öğretmenlerinin... (AP ve CHP sıralan arasın
da karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, karşılık
lı görüşmeyelim; ben müdahale ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Açtığımız daha birinci günde, açma
dan evvel... (CHP sıralarından gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O tarafa söyle 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oraya söylüyorum, siz müdahale et
meyin; ben ikaz ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Enstitüleri açmadan evvel enstitü mü
dürleriyle görüştük; enstitüleri açmadan önce, valile
rimizle görüştük; valilerimizle, günde 2 defa görüş
tüğüm olmuştur.» «Can güvenliğini sağlamaya ha-
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zır mısınız? Enstitülere yeter kapasitede yer buldu- ı 
nuz mu? Boş ders var mı? Çocuklar zamanında içe
ride olacaklar mı? Çocuklar arasındaki o sertliği yu
muşatmak için çaba gösterdiniz mi?» Bunu araştırı
yoruz; bunu görmediğimiz yerde açmıyoruz. Başka 
hiç bir sebep yok. Bütün riski üzerime alıyorum. Bir 
tek insanın... (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — 5 yıllık 
öğretmeni milli eğitim müdürü yaptınız. (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ediyorum arkada
şım, müdahale etmeyiniz; Sayın Bakan konuşsun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bir tek insanın burnunun kanamaması 
için elden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğer vali, «Ben 
henüz, burada, gereken can güvenliği ve öğrenimin 
sürekliliğini ve özgürlüğünü sağlamaya tam hazır de- I 
güm» derse, kesin olarak açmıyoruz, bunu sağlayın-
caya kadar. Eğer, yönetim, o çocukların ders saatle
rini boş geçirmeden açmaya hazır değilse, açmıyo
ruz. I 

Açtıktan sonra ne oldu bakınız (yine, olayları çıp
lak gözle görmenin hepimize yaran var) : Açtık ba
zılarını; valiler bizzat gittiler, konuştular çocuklarla, 
hocalarla konuştular. Vali, gittiği yerlerde toplayıp, 
hepsine dedi ki... (AP sıralarından «Hangi çocuklar
la konuştular?» sesi) I 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Bugün gidip 
bakın milli eğitime Sayın Bakan, bugün gidin. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İkaz etseni
ze şunları Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ediyorum... 
Sayın Uysal, sizin de böyle hitap etmeniz uygun 

değil her halde. Ben, ikaz ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama ikaz 

etmiyorsunuz. I 
BAŞKAN — Ediyorum Sayın Uysal. 
Rica ediyorum sayın arkadaşım, sükûnetle dinle- I 

yiniz. I 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Hepsine dedi ki: «Ben burada Devleti I 
temsil ediyorum. Biz tarafsızız. Aranıza bîr ayırım I 
getirmeyeceğiz. Okul yönetimi olarak, gerekse il yö- I 
netimi olarak hepinize eşit işlem yapacağız.» Vali- I 
ler teminat verdi, okul yönetimi teminat verdi; buna I 
rağmen tepkiler oldu, huysuzluklar oldu. Elbette I 
uzun zaman birbirine düşman edilmiş insanlar bir I 
günde çözülmezler, hepsine sabır tavsiye ettik, «kat- I 
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lanın» dedik; katlandılar. Dövülmeye kalktı gönder
diğimiz hocalar; ses çıkarmadık, kamuoyu mevzuu 
yapmadık. Bıçaklanmaya kalktı; yine «Bu uzun yol
culuğun içinde bu var; tarihi bir görev yapıyorsunuz» 
dedik, katlandık. Kürsülerin altına bomba konuldu, 
öğretmenin geleceği kürsülerin altına; o kürsü patla
dı, çocuklar yaralandı; yine devam ettik, ertesi gün 
öğretimi sürdürdük. Öyle yerler oldu ki, değerli ar
kadaşlarım, çocuklar birbirleriyle kavga ederken, 
bir tarafı birtarafa kapıştıranların arasında öğret
menler vardı; tutuklu bunlar bugün, tutuklu... Bunla
rı biz koymadık hapishaneye. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; MHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Saym Irmak, Sayın 
Irmak... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Tutuklanacak kadar, arkadaşlarım, öğ
retmenler var. 

Bu enstitülerde, ne derseniz deyiniz, sonuna ka
dar, çocuklarımız arasında inanç farkı, mezhep farkı, 
siyasal düşünce farkı gözetmeden, ısrarla gideceğiz. 
«Niçin bu kadar ısrarlısın?» diyeceksiniz. Çünkü, 
Türkiye'nin cepheleşmeye tahammülü yok; cepheleş
mede sonuna geldik artık. (AP sıralarından gürültü
ler) Husumetlere, Türk vatandaşlarının birbirlerine 
karşı husumete tahammülü yok. Türk vatandaşlarının 
birbirlerine karşı yoğun kin beslemelerine artık top
lumun tahammülü kalmadı. «Nerede kin var, nerede 
husumet var, nerede cepheleşme var?» onların üzeri
ne gidiyoruz ve yumuşatmaya çalışıyoruz, beraber 
dost yapmaya çalışıyoruz. Bunu da, Türk toplumu
nun geleceği burada olduğu için çalışıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ama 
yerinden alınmayan öğretmenler kalmadı, öğretmen 
kalmadı, buna ne buyuruyorsunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Adalet Partili kardeşlerim, sizin siyasi 
felsefenizin de bu olduğunu sanırım; insanları çarpış
tırmak olmadığını zannediyorum. (AP sıralarından 
gürültüler) İnsanları düşman yapmak olmadığım zan
nediyorum; insanların kinlerini çözmek olduğunu 
zannediyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, karşılıklı gö
rüşmeyelim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Aslında, demokrasi bu görüşler üzerin
de ayakta kalır. 
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MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Denizli) — Ama 
yerinden atılmayan öğretmen kalmadı, okullarda öğ
retmen kalmadı. Ne konuşuyorsun orada? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlarım, 
Sayın Bakan rahat konuşsun, bırakınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Aslında yalnız demokrasi değil, bu 
memleketin geleceği, bu görüşlerin üzerinde; bu 
memleketin geleceği, bu türlü davranışların üzerinde 
yükselecektir. Büyük bir sabırla öğrenci ve öğretmen
leri izliyoruz. Bugüne, düne bakınız... Polemik yap
mamak için, aslında sonuca varmak için, okullar açıl
dıktan sonra yapılan olayları söylemiyorum, çünkü 
bunu söylemek değil, geride bırakmak istiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — De
magoji yapıyorsun, ayıp. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Ama açmayın, polemiğe sevk etmeyin. 
Beni kim polemiğe götürmek isterse, kimse bundan 
kârlı çıkmaz, bunu biliniz. 

Ulak Ibiir haltta yaptıysak;, baltayı hemen tashih edi
yorum. Ben çocuklara dostlukla, sevgiyle, barışla gli-t 
diyorum; kimle, düşmanlıkla gitmiyorum. Göreceksi
niz bunu, göreceksiniz (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Aslında bizim şahitlerimiz ana-baîbâlar olacaklar; 
görecekler, herkesin gözüönünde bu, herkesin gözü-
önürtde. (CHP sıralarılntdiam alkışlar) 

Ama, devleti yoik zannedip, devlet otoritesini hiçe 
sayıp; aıma, yasaları yok zannedip, yasıaîarı. umuılsa-
mayaınlar olursa da, Deivîet, bütün güdü ve kararlılığıyla 
onlara kendisini gösterecetktir. Banş, zaaf üzerime ku
rutmaz; barış, kararhbJk üzenine, kuvvteiiîi devlet üze* 
rine kurulur. Hem baırış, hem kuvveti devlet... İkii'sini 
iberalber göneceiksıntiz. !(CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Oradan almam çocuklarla ben kendim konuşuyo
rum, onlara karşı, ıbir yerde alıyorum, diyorum ki: 
«Siz Devlete hizmet edeceksiniz. Biz, sizin elînSaa ço-ı 
cuklarmuzı vereceğiz. Bırakınız, bu sevdadan vazgeç 
çim. Öğrefümıem olacak, geleceğin kuşaklarını yeîiştireceik, 
İnsanlarda bu kadar yoğun düşmanlık olmaz bir daha 
yapmayın...» Çok MşJİyle çok tatlı ayrıldık. Ben om-
lana güven veneceğim; ama, yardımcı olunuz, bu sonuç 
almaya, bu dostluk ve baırış ortamım yerleştirmeye 
lütfen, hep İberalber yardım edelim; 

Enstitüler, Türk toplumundaki cepheleşme yerine, 
karşılıklı hoş görü ve anlayışın gelmesinin deneme yer

leridir. Burada başarılı olursak demokrasi kazanır; 
burada başanlı olursak, bu Yüce Meclis kazanır; bu-
rada başarılı olursak, toplum kazanır; bunu KMen bi
liniz. (AP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Rica ediyorum efeiiidaım..* 
İMİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De

vamla) — Başka bir hususi: Bu eğitim enstitüleri 2 yıl-t 
lık yerlerdi, 2 yıllık, köy öğretmemi yetiştiren yederd'i; 
4 yıllık yaptık; yükscköğreitim kuruluşları yaptık; lise
lere, ortaöğretime öğretmen yetiştiren kuruluşlar yap
tık. GöreceMnlz, gittikçe onların öğrenim düzeyimi 
yerle'şlîlneceğiz; ama orada olay çıkaranlarla uğraşmak^ 
tan, eğitimle uğraşmaya eğer henüz vakit gelmıediyse, 
bunda bizim kusurumuz yok. -Olay çıkaranlarda arayı
nız kusuru,! 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Buıtsa) — TÖB -
DER'ûn elini çekin, her şey düze'lk* 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Şimdi, başka bir hlikaye... (AP sıraîıarımdaiia 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, rica edeyim.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (Den 
vamîa) — Değerli arkadaşlarım, nasıl, okullarda izlet 
nen politikanın tanıkları öğrendiler ve onların ana, 
babalan ise, Mili Eğitim Bakanlığının izlediği politi
kamın tanıklarıda slızler olacaksınız, 

ISöylenneyulniiz, Saikam, eğer bu Yüce Meclisin irade
sini saygıyla ele alıyorsa, sizleri hesaba alıyorsa, ken-
dii mensup olduğu siyasi partisini hesaba alıyorsa; o 
Bakanı ille milli irade dışındaki birtakım derneklerle 
bağlantılı göstermekte yarar yoktur Bırakınız Baka
nın böyle Söylemesini, cesaretlendirin, bunu destekle
yin. Bakan çırpınıyor burada, «ben sizden başka güç 
tanımam» diyor Yüce Meclise. İlle, siz diyorsunuz ki 
Bakana: «Sen başka yede irtibatlısın» Bırakınız, cesa
retlendirin adamı, secaretlendiriıı de böyle yapsın. 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Milletim bakamı 
ol, milleıtinj 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer bir bakanın 
Meclis dışında herhangi bir alış verişi yoksa, gerçekten 
yoksa «var» demekle, var yapamazsınız, gerçeği kapa
tamazsınız. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) Bütün 
TÖB-DER başkanları.. 

iBAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyonuım, müda
hale etmeyin^ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Göreceksiniz sevgili kardeşlerim» ben Yüce 
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Meclise saygılıyım, ben mili iradenlia hlim^tindeyinı, 
ben kendi Partimin bakanıyım (AP suıalaninfdtan «Mil
letin balkanı ol» sesi) kimseye lıjzmiet etmem baişka. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesîeıi, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür dftermv 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Zeki Okurun, 
anarşik olayların sona ermesi için alınması gereken 
tedbirler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Davanı eden anarşik oiayîarın sona 
ermesi içki alınması gereken tedbirler hususunda, Kay
seri Miîlötveiklili Sajyın M ĥımıeJt Zeki Okur, buyurun. 

Sayın Okur, süreniz beş dakikadır. 
MEHMET ZEKİ OKUR ((Kayseri) — Sayını 

Başkan, muhterem milîeitvekiMeri; beş seneden !bsw 
Millet Meclîsinin bir üyesi olarak görev yapmaktayım. 
İlk defa bugün, gündem dışı bir konuşma yapmak 
mecburiyetini hissederek huzurunuzu işgal ediyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rflce ediyorum arkaldaşlarım, hafîbira 
konuştuğunu dinleme imkanı olsun, rikıa ediyorum. 

iMEHMET ZEKİ OKUR (Davamııla) — Öyle zan-* 
ne diyorum ki, yapacağım konuşma ile hepimizin muş* 
terek endişelerini dile getirmiş olacağım. 

Yüksek malumlarıdır ki, Türkiye, dünyada idare 
editimefsi en güç ülkelerden birisi olimıuştar. îBildiğfim 
kadarıyla, hür, demiokrtaltik ülkelerden hiçlbirindie sı'yasi 
cinayetler bizdeki kialdaır devamlı olmamış ve vahşet 
halini almamıştır 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Balkan, Ba* 
kanın etrafındakilerden duyulmuyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. 
MEHMET ZEKİ OKUR (Devanda) — BiHıasfsa 

İstanbul ve Ankara'da genciler kavga etmek, savaşmak 
için....j 

iNİHAN İLGÜN (TekMağ) — Sayın Başkan, 
duyulmuyor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, salonu, yüksek sesle, 
konuşma salonu haline getirdiğimiz zaman, elbette ki, 
hatibi dinleme imkanı olmayacaktır. 

Bu, sayın üyelerin takdiri olmalıdır, ikaza gerek 
yoktur zannederim. 

Buyurun sayın hatip. 
MEHMET ZEKİ OKUR (Devamla) — Bilhassa 

İstanbul ve Ankara'da gençler kavga etmek, savaş
mak için bahane aramaktadırlar. Aralarma girip bir 
saat dolaşmanız, bu söylediklerimi ispat için yetecek
tir. 

Değerli milletvekilleri, meşhur tarihçi Toynbee, 
«Tarih boyunca kurulmuş 19 büyük imparatorluktan 
sadece ikisi dış müdahalelerle, yani dış devletlerin, 
düşmanların taarruzlanyla yıkılmış; diğerleri ise, iç 
ihtilaflar ve iç savaşlar sonucu yok olup gitmişlerdir» 
der. 

Yavuz Suttan Selim, «Milletimde ihtilâfu tefrika 
endişesi, kûşe-i kabrimde hatta bîhuzur eyler beni» 
mısraıyla, iç çekişmelerin, Devlet adamlarının ölü
lerini bile rahatsız etmesi lazım geldiğini ifade etmek 
istemiştir. 

Hazreti Ömer, «Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa 
bir koyunu, gelir de adl-i ilâhi sorar Ömer'den onu» 
vecizesiyle, Devlet adamlarının ilk görevlerinin, in
sanların, hatta ehil hayvanların bile canlarım koru
maktan ibaret bulunduğunu söylemek istemiştir. 

Sayın Başkan, yurdumuzda gittikçe yaygınlaşan 
ve önü bir türlü alınamayan anarşik hadiselerin ve 
huzursuzlukların sona erdirilmesi, Hükümetin ve 
Parlamentonun ilk görevi değl midir? Hükümetten 
rica ediyorum: Siyasi parti liderlerini, dış meseleler
den önce, milli birliğin sağlanması için bir araya ge
tirsin. Siyasi partiler, milletin huzur ve emniyeti sağ
lanıncaya kadar parti menfaatlerinden, çekişmelerin
den lütfen vazgeçsinler. Hükümet, muhalefetin de 
desteğim alarak, milli birlik ve huzurun sağlanması 
için gerekli olan kanun tasarılarını Meclise sevk et
sin ve Meclisler de devamlı çalışma yapsınlar. 

Böylece, huzursuzluk ve anarşiyi, önce memleke
tin beyni olan Meclislerimizde sona erdirelim. Par
lamenterler olarak, sönen ocaklar, akan kanlar karşı
sında elimizden hiçbir şey gelmediğine göre, sokak
taki insandan farkımız nedir? 

Vaktiyle Avrupalıların, boşuna akıp giden derele
rin kenarlarında oturan vatandaşlarımıza, «Bu dere 
akar, sizler de bakar» dediği gibi, şimdi de gençleri
mizin kanlan akar, Hükümet üyelerimiz ve parla
menterlerimiz de bakar diyesim geliyor. 

Milli birliği sağlamadan, dış münasebetleri dü
zeltmek ve dışarıda güçlü olmak da mümkün değil
dir. Avrupa Konseyinde Kıbrıs meselesi görüşülür
ken, Yunan temsilcisi Stavropulos, «Türkler önce 
kendi iç meselelerini halletsinler» demek suretiyle, içe
ride güçlü olmayan Hükümetlerle ciddi anlaşmalara 
varmanın kolay olmadığına işaret etmek istemişti. 

Vatanın bölünmezliği ve Devletin bütünlüğü için 
yemin etmiş olan değerli arkadaşlarım, Devlet gemisi 
su almaya başlamıştır. Bu geminin batırılmasına mü
saade etmeyelim. 
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Sayın Başkan, bir kısım okulların kapalı bulun
masına rağmen, anarşi tırmanmaya devam etmekte
dir. Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir. Kıb
rıs'taki soydaşlarımıza huzur ve emniyet götürdüğü
müz günkü Meclislerimizi hatırlıyorum; her yönüy
le tek kalb halinde çarpan, tek kalb halinde birle
şen bir Meclis vardı. Şimdi, anavatandaki vatandaş
larımız, akan kanların ve göz yaşlarının durdurul
masını bizlerden sabırsızlıkla bekliyor. Bu konuda 
tedbir almakta geç kalırsak, pişmanlık para etmez 
ve şairin dediği gerçekleşmiş olur. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Okur. 
MEHMET ZEKİ OKUR (Devamla) — «Ey yol

cu uyan. 
Yoksa çıkarsın ki sabaha. 
Bir kupkuru çöl var, 
Ne ışık var, ne de vaha.» 
Muhterem heyetinizi saygıyla selamlar, Cenabı 

Hak'tan, Devletimize ve milletimize zeval vermeme
sini niyaz ederim. (AP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Okur. 

3, _ istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 1978 
yılı yatırım projeleri konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — 1978 yatırım projeleri üzerinde, İs
tanbul Milletvekili Sayın Ekrem Ceyhun gündem dı
şı söz istemektedir. 

Sayın Ceyhun, buyurun efendim, söz süreniz 5 da
kikadır. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 8 Mayıs 1978 tarihli 16281 sa
yılı Resmi Gazetede neşredilen 1978 yılı Programı 
Yatırım Projeleri üzerinde huzurunuzu işgal etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
hepinizi derin saygıyla selamlıyorum. 

Hükümet, programında, Doğu ve Güneydoğu Ana-
c!oluya özel bir önem verileceği belirtilmiş idi. Neş
redilen 1978 yılı Yatırını Projeleri Kitabı, bu vaat 
ile tam tezat halindedir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetten önceki koa
lisyon hükümetleri döneminde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde başlatılan yaygın sanayileşme uy
gulaması, bu programda âdeta durdurulmak isten
miştir. 1976 yılında ek program olarak düzenlenen 
sanayileşme programıyla Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgesinde yeniden 6 et kombinası, S şeker fab
rikası, 8 çimento fabrikası, 3 sigara fabrikası, 3 ayak
kabı fakrikası, 3 tekstil fabrikasıyla, bunlara ilave 

olarak, Mardin traktör; Erzincan ağır bakım tezgâh
ları; Elazığ enerji nakil hatları ve transformatör te
sisleri; Diyarbakır su, buhar, gaz türbinleri, derin ku
yu pompaları; Malatya transformatör alternatörleri; 
Erzurum ve Hasankale elektronik tesisleriyle, halkın 
iştirak ettiği ve Desiyab'ın desteklediği 25 sınai pro
je başlamış bulunuyor idi. Bunlar, Doğu ve Güney
doğu Anadolu kalkınmasının sürükleyici yatırımları 
olacaktı. 

Saym milletvekilleri, neşredilen 1978 yılı Yatırım 
Projesinde, bu yatırımlardan bir gmpunun ne hale 
getirildiğini arz etmek istiyorum. 

Şeker fabrikaları grupuna baktığımız zaman, gö
rülen husus şudur : 

Her biri, l 'er milyar lira proje bedelli Van - Er
ciş, Ağrı, Kars şeker fabrikalarına yalnızca 15'er 
milyon lira ödenek konmuştur. 

İSMET ATALAY (Kars) — Kars'a 70 milyon 
Mra. 

EKMEM CEYHUN (Devamla) — Mardin Şeker 
Fabrikası için konan ödenek 5 milyon; Urfa Şeker 
Fabrikası için konan ödenek 500 bin liradır. Parala
rın bu kadar az konması yanı sıra, ayrıca, Planlama 
tarafından şu kısıtlayıcı tedbir getirilmiştir: Mardin 
ve Urfa Şeker fabrikaları yeni koşullara göre düzen
lenecek projelerin Devlet Planlama Teşkilatınca ye
niden onaylanmasından önce herhangi bir harcama 
bağlantısı yapılamaz ve harcamaya girişilemez. 

Bu fabrikalardan Van, Ağrı ve Kars fabrikaları
na 100'er milyon, Mardin'e 45 milyon, Urfa'ya ise 
20 milyon lira harcanmış bulunuyor idi. 

Bir yal önce 20 milyon lira harcanan bir projeye, 
bir ys! sonra 500 bin lira konduğu takdirde, bunun 
anlamı, o projenin yürütüîmemesi demektir. Bir yıl 
önce 45 milyon lira harcanan bir projeye, 5 milyon 
konduğu zaman, bu da aynı anlama gelir. 

Gübre fabrikalarına bakalım : Sunak ve Mazıda-
ğı'nda iki gübre tesisi yapılmaktadır. Bunlardan Şır-
nak 5 milyar, Mazıdağı 3 milyar lira proje bedelli
dir. 1977 yılında Şırnak için 75, Mazıdağı için 70 
milyon lira para harcanmıştır. 1978 yılı Programı ile 
Şırnak'a 5, Mazıdağı'na 25 milyon lira ödenek kon
muştur. Bu küçük rakamlarla bu kadar büyük proje 
bedelli tesislerin gerçekleştirilmesi, kısa sürede ger
çekleştirilmesi, geri kalmış bu bölgenin bir an önce 
kalkınması için gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 

Çimento yatırımlarında da durum bundan farklı 
değildir. Her biri 900'er milyon lira proje bedelli Bit
lis, Malatya, Siirt ve Urfa çimento fabrikaları için 
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programa, Devlet Planlama Teşkilatının projeleri tas
dik yetkisi alınmak kayıt ve şartıyla harcama hükmü 
konmuştur. 1978 başına kadar Siirt'e 131, Bitlis'e 16, 
Malatya'ya 60, Urfa'ya 76 milyon harcanmışken, 
1976 yılında Siirt'e 75, Bitlis'e yalnız 1 milyon, Ma
latya'ya 50, Urfa'ya da 5 milyon lira konmuştur. 

Enerji dalında, 28 milyon lira proje bedelli Er
ciş -. Koçköprii projesine 10 bin lira; 238 milyon lira 
proje bedelli Van -. Engil projesine 10 bin lira; 217 
milyon lira proje bedeli Tunceli - Mercan hidro
elektrik santralına 10 bin lira konmuştur. Muhterem 
milletvekilleri, bu 10 bin lira, bunların teknik proje
sinin kâğıt bedelini dahi karşüayamayacak kadar kü
çük bir rakamdır. 

Sayın milletvekilleri, bu örnekleri artırmak müm
kündür. Programda, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya 
özel bir önem atfedileceğini beyan eden Hükümetin 
programının bu şekliyle uygulamaya sokulması üzün
tü vericidir, kaygı uyandırıcıdır. Bu, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu kalkınmasının kösteklenmesi, du-
raklanması anlamına gelir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Bu rakamlarla böyle projelerin sürüncemede kal
mayacağını söylemek mümkün değildir. Bu haliyle, 
yatırımların, ekonomiye ve sosyal yapıya faydalı ola
mayacağı aşikârdır. 

Bir hafta önce bu çatı altında Doğu ve Güneydo
ğuya götürülen büyük ve değerli hizmetler küçüm
senmiştir. Bunu küçümseyenlerin 1978 Programı mu
vacehesinde hâlâ Doğuya önem verdiklerini söyle^ 
meleri mümkün olamaz. Beyan ettiğim örnekler acık* 
tır ve bellidir. Bu örnekler, Doğu ve Güneydoğuya 
götürülen sanayileşme hamlesinin durdurulmasının, 
en azından yavaşlatılmasının, bu bölgenin meselele
rinin sürüncemede bırakılmasının açık delili kabul 
edilebilir. 

Hükümet bir kere daha sözü ile icraatı arasında 
tezata düşmüş bulunmaktadır. Durumu Yüce Mecli
sin takdirine sunar, Yüce Meclisi saygı Ue selamla
rım. <AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 

B) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğiu'nun, geçen 
birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmasında yanlış 
anlaşılan bazı hususların düzeltilmesi amacıyla Ge
çen Tutanak hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu, geçen birleşim
de gündem dışı yaptığınız konuşmanın bazı hususla
rının yanlış anlaşıldığım, bunların düzeltilmesi için 
ve bir ithama cevap vermek üzere 59 ncu maddeye 
göre söz istiyorsunuz. 

Buyurunuz efendim. (AP sralanndan «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Sayın Efeoğlu, zapta geçen beyanlarınızın düzel
tilmesi yolunda. Süreniz 5 dakika efendim. 

ZEKÎ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Bundan iki gün önce burada gündem dışı bir söz 
istemiştim. Bu konuşmamda hiçbir Halk Partili mil
letvekili arkadaşıma, hiçbir Halk Partili grupa karşı 
bir ithamda bulunma düşüncesinde değildim, böyle 
bir ithamı zaten yapmadım/Konuşmam şu idi : 

«Türkiye'de komünistler faşizm slogam altında, 
Türkiye'de komünizmi yerleştirmek istiyorlar» de
dim. Her gün basında «faşizm» lafı çıkar; ama Tür
kiye'nin hiçbir duvarında «Yaşasın faşizm, yaşasın 

Hitler, yaşasın Mussolini» lafının olmadığım, yazıla
rının görülmediğini, Türkiye'de, bir tek faşizmi övgü 
yapan gazete, broşür, kitap ve derginin çıkmadığım 
belirttim. 

Arkadaşlarım, burada... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Faşizmi tarif 

et Efeoğlu. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Bu konuda, fa
şizmi de Ecevit'in beyanlarıyla tarif ettim: «Dünya 
komünistleri, komünist olmayan fertlere faşist der
ler, komünist olmayan iktidarlara da faşizm iktidarı 
derler.» O sebeple, içinde bulunduğumuz son Türk 
Devletini beraberce korumanın, beraberce müdafaa 
ve mücadelesini yapmanın zaruretini işaret etmiştim. 
Maalesef bu arada iki arkadaşım benim bu sözlerim
den alındılar. Sayın Usumi dedi k i : «Türkiye'de 10 
tane komünist neşriyatın ismini sayamazsan şerefsiz
sin.» 

ÎSMET ATALAY (Kars) — 131, yalan söyleme. 
Zabıtları oku, «131» dedi. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sahtekâr. 
İSMET ATALAY (Kars) — Yalan söylüyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, müda

hale etmeyin. 
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ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlar... (CHP sıralanndan, «Yalan söylüyorsun» 
sesleri, gürültüler). Bir yanlışlık oldu... 

BAŞKAN — Hatip nasıl söylerse söyler; sizi bağ
lamaz; dinleyin değerlendirmesini yapacaksınız. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Bir yanlışlık ol
du, ben «131» dedim. Çok özür dilerim, 131 değil, 
153 taneymiş, 131 değil, 153 adetmiş, özür dilerim. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, burada dedim ki... 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — O gazetelerde 

adın yazılacak, meşhur olacaksın. 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Hayır efendim. 

Ben, meşhur olmaya özenen bir insan değilim. Ben, 
bir mili mefkureye inanan insanım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale etme
yin, rica ediyorum. (CHP sıralarından «Say, say» 
sesleri). Rica ederim müdahale etmeyin. Karşılıklı 
konuşmayın Sayın Efeoğlu, siz konuşmanızı yapın. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Hayır, alınma
nıza ne lüzum var? 

Muhterem arkadaşlar, bu arada dedim ki; «1 Ma-
yıs'ta kızıl bayrağın altında gitmeseydiniz», «Halk 
Partisi Grupunu istismar etmeyin» dedim. Benim ta
nıdığım, benden 10 misli milliyetçi olan Halk Partili 
milletvekili arkadaşlarım var, hiçbirine ben bir şey 
demiyorum. Ama, Türkiye'de 1 Mayıs'ta bir tek Türk 
bayrağının olmadığını söyledim. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — O yalan bir 
kere, kesinlikle yalan. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Hodri meydan, 
Türkiye'deki basında bir Türk bayrağım gösterin; 
hodri meydan. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Kesinlikle ya
lan. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Bir bayrak gös
terin, ben şerefsizliği kabul ediyorum. (AP ve MHP 
sıralanndan alkışlar). 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin Sayın Efeoğ
lu. Siz yaptığınız beyanınızın yanlış anlaşıldığı husu
sunda söz istediniz, size onun için söz verdim. Lüt
fen. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, sonra Sayın Usumi ve Sayın Metin Tüzün 
bana cevap vermek üzere çıktılar, ben «size bir laf 
etmedim, ama bu kürsüden komünist değiliz komü
nizme karsıyız deyiniz» dedim, diyemediler. Bunun 
üzerine, 131 mecmuanın çıkmadığım söyledi ve ceva
bi olarak da, «10 tanesini sayamazsanız şerefsizsi

niz» dedi. Ben hakikaten yanlış söylemişim, özür di
lerim; 131 değil, 153'müş, (CHP sıralarından «Say, 
say» sesleri). 

Yalnız Sayın Usumi'ye bana yaptığı hitabın aynı
sını yapmıyorum. Hiç kimseyi bir şerefsizlikle itham 
etmiyorum; ben Türkiye'nin içinde bulunduğu durum
ları belirtmek için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de şu anda 153 ta
ne komünist ve komünizan gazete, dergi, mecmua 
çıkıyor. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Komünist baş
ka, komünizan başka. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Yargıç mısın sen? 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — (Elindeki dergi

yi göstererek) Şu, «Devrimci Yol», yaşasın komü
nizm diyor. (AP sıralanndan «Allah kahretsin onla
rı», CHP sıralanndan «Say, say» sesleri). 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Sayıyorum. İkin
cisi, «Cephe». 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Bir dakika Sa
yın Başkan, bunların komünist olduğunu kesinleşti-
ren mahkeme kararlanm da söylemesi gerekir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşarak böyle bir şeyi 
halletmeye imkân yok, rica ederim. Siz bağlayınız 
sözlerinizi Sayın Efeoğlu, süreniz doluyor. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Mahkemeye lü
zum yok ki. 

Efendim, «Türkiye Komünistleri Fikir Dergisi» 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu bağlayınız sözlerini
zi; süreniz doluyor. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — O dergi o, ga
zete değil. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Gelin aziz kar
deşim, (elindeki dergileri göstererek) Şanlar komü
nist dergi; 153 adet var şu bavulda. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Her dergiden 
10'ar tane mi getirdin? 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — işte Orak çekiç. 
Türkiye'de... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Efeoğlu, bağlayınız. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Efendim bağla
yacağım ama, fırsat vermiyorlar. (CHP sıralanndan 
gürültüler, AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Rica ediyorum siz bağlayınız, kar
şılıklı konuşma olmasın. 

— 592 — 



M. Meclisi B : 144 11 . 5 . 1978 O : 1 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Hayır niçin alı
nıyorsunuz? Sebep ne? (CHP sıralarından gürültüler). 
Adam diyor ki : «Ben komünistim». (CHP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, çok müda
hale ediyorsunuz. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
adam... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Efeoğlu. 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Yaşasın... (CHP 

sıralarından gürültüler). 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Hani, mahke

me kararın nerede? 
BAŞKAN — Bağlayınız efendim, bağlayınız. 

(CHP sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vur
ması). Karşılıklı görüşme usulü yok efendim, çok ri
ca ederim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — «Yürüyüş...» 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu bağlayınız, kesece

ğim sözünüzü. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — (Elindeki gaze

teleri teker teker göstererek) Kurtuluş Yolu... Mos-
kovacı... «Ben Rus'um» diyor. (CHP sıralarından gü
rültüler). İnsaf, vicdan lazım, vicdan. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Hangi mahke
me kararı? (AP sıralarından gürültüler). 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Mahkeme kara
rı? Alınma arkadaşım, komünist demekle alınma. 
Komünistleri müdafaa etmeye kalkma burada, «Ko
münistim» diyor. (CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Alınmanıza se

bep ne? Sebep ne? «On tane sayamazsanız şerefsiz
sin» diyorsunuz, ben 153 tane sayıyorum, şerefsizsi
niz demiyorum. (CHP sıralarından gürültüler). Mü
saade edin... Müsaade ediniz. (CHP sıralarından gü
rültüler). 

BA|ŞKAN — Bağlayınız Sayın Efeoğlu, çok ikaz 
ettim rica ediyorum. 

SAMI KUMBASAR (Rize) — Sayın Başkan, bu 
adam komünizm propagandası yapıyor burada. (AP 
sıralarından gürültüler). 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Aşın sol fikir
leri... 

BAŞKAN — Tamam efendim, karşılıklı konuşma 
usulümüz yoktur. Sayın Efeoğlu cevap vermeyiniz, 
lütfen bağlayınız. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ben de ga
zete sahibiyim, o listenin içinde ismim var mı? 

BAŞKAN — Rica ederim böyle bir pazarlık yok 
efendim. Çok rica ediyorum oturunuz yerinize. (CHJL 
sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar). Çok rica 
ederim oturunuz yerinize, böyle bir pazarlık yok ar
kadaşlar. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ben kavga çı
karmıyorum. Marx, Lenin, Engels, Stalin... 

BAŞKAN — Oturunuz yerlerinize arkadaşlarım. 
Sayın Çobanoğlu lütfen oturunuz yerinize, lütfen ye
rinize oturunuz. 

Tamam Sayın Efeoğlu... Tamam Sayın Efeoğlu. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Say, say... 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — «Say» diyorlar 
efendim. 

BAŞKAN — «Say» demeleriyle burada mesele
yi halledenleyiz efendim. Karşılıklı oturur sayarsı
nız. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Müsaade edin 
sayayım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sözünüzü kestir
meyin bana. Sayın Efeoğlu, sözünüzü kestirmeyin 
bana, önünüzde bir sürü gazete var. 

Sayın Efeoğlu sözünüzü kestim efendim. «Kestir
meyin sözünüzü bana» dedim. (AP sıralarından gü
rültüler). Kestim efendim, (Başkanın hatibin mikro
fonunu kapatması). Sayın Efeoğlu istismar ediyorsu
nuz. (Başkanın tokmağı vurması). 

Sayın Efeoğlu... (Başkanın tokmağı vurması, gü
rültüler). Sayın Efeoğlu, Sayın Efeoğlu çok rica ede
ceğim. Bu türlü şeyi yapmayalım, çok rica edeceğim, 
çok şey oldu. Çok rica ediyorum. (Gürültüler). 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Seyyar satıcı mı 
bu Sayın Başkan? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ben de ga
zete sahibiyim. Demokratik doğrultuda yaym yapan 
bîr gazetenin sahibiyim. Benim gazetem de var mıdır 
burada? Olup olmadığını öğrenmek istiyorum. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, onu kendisiyle gider, 
konuşur öğrenirsiniz. Var mı gazeteniz yok mu? (Gü
rültüler). Gazeteniz var mı yok mu onu öğrenirsiniz, 
burada pazarlık yapmıyoruz Sayın Çobanoğlu, bu
yurun. 

Teşekkür ederim Sayın Efeoğlu. Saygınızı belir
tin oturun. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Milletvekillerine 
dağıtacağım, milletvekillerine dağıtacağım. (Gürültü
ler). 
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AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ben demok
ratik sol bir gazetenin sahibiyim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Çobanoğlu yerinize oturun 
Kitlen. Lütfen yerinize oturun Sayın Çobanoğlu. (Gü
rültüler). Sayın Çobanoğlu, ne istiyorsunuz siz? (Gü
rültüler). 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın hati
bin elinde: benim gazetem de var mı yok mu onu öğ
renmek istiyorum Sayın Başkan. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Var mı yok mu gider öğrenirsiniz 
gazetenizi. Sizin keyfinize kürsüyü işgal ettiremem. 
(Gürültüler). Rica ediyorum oturun. İnin efendim; 
Sayın Efeoğlu lütfen efendim» (Gürültüler). 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
hatip Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna hakaret 
ederek, «siz komünizmi müdafaa ediyorsunuz» şek
linde bir ifade kullanarak Grupumuzu itham etmiş
tir. Bunun için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İtham olmadı Sayın Öynıen. Siz an
layış gösteriniz. Ben sizden anlayış bekliyorum, it
ham olmadı, siz de biliyorsunuz, direnmek suretiyle 
meseleyi halletmenin doğru bir yol olmayacağını da 
takdir edersiniz. Bu bakımdan ben rica ediyorum siz
den. Buyurun lütfen» (AP ve CHP sıraları arasında 
karşılıklı sataşmalar, Konya Milletvekili Ahmet Ço-
banoğlu'nun Adalet Partisi sıraları üzerine yürüme
si). 

Çok rica ederim, rica ederim oturunuz. (AP ve 
CHP sıralarından gürültüler). 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ben söz is
tiyorum Sayın Başkan. Ben bir gazetenin sahibiyim. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Neyin sahibi olursanız olunuz be
yefendi. Neyin sahibi olursanız olunuz. Anlaşıldı be* 
yef endi, gider öğrenirsiniz. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — itham al
tında bulundum. Ben bir gazete sahibiyim. İtham al
tında bulunduk. 154 tane gazeteden bahsettiler. Han
gi gazeteler bunlar? Listesini versin. Zabıtlara geç
sin. Ondan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Öğrenirsiniz, varsa o zaman gelir 
burada iddiasını yaparsımz. Bunun şeyi yok. Başka 
türlü olmaz bu, çok rica ederim Sayın Çobanoğlu. 
Böyle karşılıklı sizinle üç saat bu kürsüyü işgal mi 
ettirelim? (Gürültüler). 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan 
niye söz verdiniz, niye söz verdiniz? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

I Sunuşlar vardır, gündemimizin sunuşlar kısmında 
yer alan, basılıp, dağıtılmış... (Konya Milletvekili Ah
met Çobanoğlu ile Ağn Milletvekili Mikâil Aydemir' 
in birbirleri üzerine yürümeleri ve AP ve CHP sıra
larından ayağa kalkmalar ve karşılıklı gürültüler). 

Sayın Çobanoğlu, Sayın Çobanoğlu Meclisin ha
vasını bozmayın rica ediyorum, rica ediyorum; me-

I deni iki insan gibi anlaşmanız mümkün, rica ediyo-
I rum. (Gürültüler). Sayın yöneticiler, sayın yönetici

ler rica ediyorum. (Gürültüler). Sayın Çobanoğlu, 
I Sayın Çobanoğlu, Sayın Çobanoğlu çok rica ediyo-
j rum. Sayın Çobanoğlu, Sayın Çobanoğlu, sayın yö-
I neticiler... (Başkanın tokmağı vurması). Sayın Ço-
I banoğlu... Sayın İdare Amirleri, rica ederim. (Gürül

tüler). Sayın Mikâil Aydemir, size de rica ediyorum. 
SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, sözlerimi tahrif etti, bana intikal ettirdiler, ben 
burada yoktum. 

K. KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Niye söz * 
verdiniz Sayın Başkan? 

I BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Nasıl yap
mam gerekirdi? 

K. KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ama her 
çıktığında olay çıkartıyor Sayın Başkan. 

I BAjŞKAN — Arkadaşınızı ikaz ederseniz hiçbir 
E şey olmaz. Medeni iki insan gibi anlaşmak mümkün

dür. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Neden söz ver-
I diniz Sayın Başkan, neden? 
I BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre söz ver-
I mek görevimdi. Ben, bunun dışında bir şey yapma-
I dım, rica ediyorum. 

K. KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Burası 
I işportacı dükkanı değil, Meclis. 

BAŞKAN — E, peki takdir yetkimi böyle kul-
I tandım diye, size de mi muhatap olmam gerekir Sa-
I yın Anadol? Bir defa daha arkadaşımızı ikaz ettim, 
I bunu öğrenmiş olduk. (Gürültüler). 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Burası işportacı 
I tezgâhı değil Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Ben de ona imkân vermemeye ça-
I hştım. 

K. KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Verdiniz 
i ama, verdiniz. 
j BAŞKAN — Vermemeye çalıştım. Zabitiniz 
I onu kışkırttınız neredeyse beyefendi Çok rica edi-
I yorum bırakın. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Sayın Baş-
I kan, söz istiyorum. 

594 — 
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C) TEZKERELER 

1. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Doug-
las şirketi konularına ilişkin olarak Adaletin yerine 
Getirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri hakkındaki 
Anlaşmanın süresinin 8 Temmuz 1977 tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere bir yıl için uzatıldığının 
31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince 
Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunulma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/309) (S. Sayısı : 
96) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendimi. 
Gündemimizin «Sunuşlar» kısmında yer alan ve 

basılıp dağıtılmış bulunan 96 S. Sayılı, Lockheed Uçak ı 
Şirketi ve Mc Donnel Douglas Şirketi konularına 
ilişkin olarak, Adaletin Yerine Getirilmesinde Kar- | 
şılıkb Yardım Usulerî Hakkındaki Anlaşmanın süre
sinin 8 Temmuz 1977 tarihinden itibaren geçerli ol- j 
mafc üzere bir yıl için uzatıldığının 31.5.1963 tarihli 
ve 244 sayılı Kanun gereğince Millet Meclisi Genel I 
Kurulunun bilgisine sunulmasına dair Başbakanlık j 
tezkeresini okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Bilindiği üzere, Lockheed Uçak Şirketi ve 

Mc Donnel Douglas Uçak Şirketi ile bu şirketlerin 
kontrolü altında bulunan firmaların Türkiye'deki sa
tış faaliyetlerine ilişkin kanun dışı olduğu ileri sürülen 
işlemlerin kovuşturulması şurasında Türk ve ABD I 
adli kovuşturma makamları arasında karşılıklı yar
dımlaşma yapılmasını öngören bir anlaşma 8 Tem
muz 1976 tarihinde Vaşington'da imzalanmış ve 
anlaşmanın metni, Resmi Gazetenin 17 Temmuz 
1976 tarihli ve 15649 sayılı nüshasında yer alan 
7/12202 sayılı Kararnameye ek olarak yayınlanmıştı. 
Söz konusu anlaşma, sağlanacak bilgi ve belgelerin, 
adli kovuşturma yapma yetkisini haiz makamlarca yü
rütülecek soruşturma aşamasında gizi tutulması, an
cak bu soruşturma sonucunda yargılama kararı alı
nacak olursa açıklanabilmesi esasım getirmekteydi. 
Anlaşma ayrıca, bu kuralın ihlal edilmesi halinde, 
ilgili tarafın, işbirliğine son verebileceğini de öngör
müştü. 

2. Anlaşma çerçevesinde sağlanan bazı belgele
rin, Anayasamızın 88 nd maddesine göre kurulan 
Millet Meclisi Özel Araştırma Komisyonuna veril
mesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı Kasım 1976'da, 
sözkonusu Araştırma Komisyonunun, anlaşmada be-

(1) 96 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

VE ÖNERGELER 

lirlenen nitelikte bir adli kovuşturma makamı olma
dığını, bu durumda anlaşmanın tarafımızdan İhlal 
edildiğini ileri sürerek bilgi ve belge sağlanmasını 
durdurmuştur. Anlaşmaya işlerlik kazandırılması 
amacıyla yapılan uzun müzakereler sırasında ABD 
yetkilileri iddialarında ısrar etmişler, adli kovuştur
ma süresince Amerikan Kongresinin komisyonlarına 
dahi bilgi verilmediğini, öte yandan ABD'nin ben
zer anlaşmalar imzaladığı diğer 15 ülkeye tanınmayan 
bir istisnanın Türkiye'ye tanınması olanağı bulunma
dığını belirtmişler ve anlaşmanın tekrar yürürlüğe 
konulabilmesini, Anayasamızın 88 nd maddesine 
göre kurulan bir araştırma komisyonunun adli kovuş
turma makamı olmadığı anlayışının yazdı olarak bil
dirilmesi koşuluna bağlamışlardır. 

3. Bu koşulun karşılanmaması halinde ABD'den 
hiç bir bilgi ve belge sağlanamayacağının kesinlikle 
ortaya çıkması üzerine, istenilen yazılı biMirimin 
yapılarak söz konusu anlaşmaya işlerlik kazandırıl
masına karar verilmiş ve Vaşington Büyükelçimizle 
ABD Adalet Bakanlığı arasında 6 Aralık 1977 ta
rihinde teati edilen mektuplarla anlaşmanın süresi, 
8 Temmuz 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere bir yıl için uzatılmıştır. Teati edilen mektup
lar ve bunları onaylayan Bakanlar Kurulu Karar
namesi, 17 Nisan 1978 tarihli ve 16262 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanmıştır. 

4. Söz konusu mektupların örnekleri, 31.5.1963 
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 2 nd maddesinin ikin
ci paragrafı uyarınca Millet Meclisinin bilgisine su
nulmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 

sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tasa
rısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/120, 3/325) 

BAŞKAN — Başbakanlığın İçtüzüğün 76 ncı mad
desine göre verilmiş bir geri alma tezkeresi vardır, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İîgİ : 21 . 3 . 1978 tarihli 101-236/440(8 sayılı ya

zımız. 
Plan Komisyonunda görüşülüp Genel Kurula su

nulmak üzere Başkanlığa gönderilen, ancak henüz Ge-
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nel Kurul gündemine girmemiş bulunan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 
ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ndi fıkralarının de
ğiştirilmesine ilişkin 1/120 esas numaralı Kanun tasa
rısının, İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesi uyarınca geri 
verEmesi için gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan EyüJboğtu 
Başbakan Vekil 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

BAŞKAN — 10 . 5 . 1978 tarihli Gelen Kâğıtlar
da yayımlanan, henüz gündeme girmemiş bulunan ka
nun tasarısı, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre Hükü
mete geri verilmiştir. 

Bu kanun tasarısıyla komisyonlarda birleştirilmiş 
bulunan 2/12,1, 2/114, 2/502 ve 2/511 esas numaralı 
kanun teklifleri ise, Komisyon rapor ve metnini kanun 
tasarısını esas almak suretiyle hazırlandığı için, bu tek-

/. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 
2/474, 2/481) (S. Sayısı : 65 ve 65'e 1 nci ek) (1) 

(1) 65 S. Sayılı Basmayazı 25.4.1978 tarih ve 
136 ncı Birleşim tutanağına; 65'e 1 nci ek S. Sayılı 
Basmayazı tutanağa eklidir. 

lifler hakkında bir metin hazırlamak üzere esas ko
misyona gönderilecektir. 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'a, izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/326) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi vardır, okutup anayı-
nızı alacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin hizasında 

gösterilen süre ye nedenle izin istemi Başkanlık Diva
nının 11 . 5 . 1978 tarihli toplantısında uygun görül
müştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 34 gün, has
talığı nedeniyle, 13 . 3 . 1978 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Genel Kurulun 20.4.1978 tarihli 135 
nci Birleşiminde alman karar gereğince; Gündemimi
zin, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler kısmının 1 nci sırasında yer alan; 
65 sayılı, Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısının görüşülme
sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
25.4.1978 tarihli 136 ncı Birleşimde, tasarının İç

tüzüğün 89 ncu maddesine göre önergelerle birlikte 
Komisyona ge'ri verilen maddeleri hakkındaki Komis
yon raporu 65'e 1 nci ek S. Sayısıyla basılıp dağıtıl
mıştın 

Şimdi raporu okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma 
sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendi
rilmesi hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzca da
ha önce görüşülerek 20.3J1978 gün ve 7 numaralı ka
rarı ile Yüksek Başkanlığa sunulmuştu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 25.4.1978 günlü 
136 ncı Birleşiminde yapılan müzakerelerin ışığı al
tında yeniden görüşmek üzere, verilen önergelerle bir
likte İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre geri alınan 
maddeler Komisyonumuzda yeniden tetkik ve müza
kere edilerek karara bağlandı. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 596 — 
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1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrası ile ilgili öner
ge; bu yasanın yürürlük tarihinden sonra yurda ke
sin dönüş yapanların «bağlı oldukları yabancı sigorta 
kurumundan primlerinin tamamım veya bir kısmını 
ger1! almamış olma koşulunun» kaldırılmasını amaç
lamakta idi. Ancak, yurt dışında sağlanmış olan sos
yal güvenlik haklarım, korumak düşüncesiyle tasarı
ya gfren bu koşul, kesin dönüş yapacak olan vatan-
daşüaniHizm Türk Sosyal Güvenlik kurumlarına yatı
racakları primleri karşılanmasını sağlayacağı düşünce
siyle tasandan bu koşulu çıkaran önerge kabul edil
miş ve madde bu değişikliğe göre yeniden düzenlen
miştir. 

2. Yeni geçidi 2 nci madde eklenmesini öngören 
önerge ile yurt dışında çalışan Türk vatandaşlannın, 
Türk Sosyal Güvenlik kurumlarındaki, çalışmalarının 
değerlendirilmesinde, yurt içinde çalışanlara göre bir 
ayrıcalık tanımak istenmektedir. Böylece yurt dışında 
çalışanlara emeklilik içlin gerekli süre beş yıl daha 
kısaltılarak, bu uygulama ile ayncalığın yurt içinde 
çalışanlara da yaygınlaştırılmasını özendirici bir du
rum ortaya konulmaktadır. 

Sosyal Güvenlik kurumlannın aktuarya olarak al
tından kalkamayacaklan böyle bir gelişim, zaten di
ğer ülke sosyal güvenlik kurumlan İle olan büyük 
farklılıktan bir miktar daha çoğaltarak, sosyal gü
venlik sözleşmeleri ile sağlanan haklan uygulanmaz 
bir hale getireceği gözönünde tutularak, işçilerimizin 
de dönüşünü hızlandıncı bir nitelik görüldüğünden, 
önerge kabul edilmemiştir. 

3. Gene] Kurulda verilen önergelerin değerfen-
dirilmesinün dışında, tasannın 3, 4 ve 5 nci maddele
rinde geçen «çalıştıktan ülkenin para birimi üzerin
den» sözcüğünün, konvertıbl olmayan yabancı para
larla da primlerin, ödenmek durumunda olunabilece
ği kaygısı nedeniyle verilen önergelerin kabulü ile bu 
«sözcüklerin yerine «döviz» sözcüğünün konulması su
retiyle maddelerin- düzenlenmesi fcararlaştmhnışhr. 

4. Tasarının 6 nci maddesine, yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlannın orada kazandıkları sosyal gü
venlik haklannı kaybetmemeleri ve tasannın 3 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasından çıkanlan primlerini çek
memiş olanların da bu yasayla verilen haklardan ya-
rarlandınlmasınm sağlanması üzerine ortaya çıkacak 
sorunları gidermek amacı ile yeni bir fıkranın eklen
mesi uygun görülmüştür. 

5. Tasanya, bu yasanın yürürlük tarihinden ön
ce yurda kesin dönüş yapan ve Türk Sosyal Güven
lik kurumlarından kendilerine «kısmi aylık» bağlanan

ların da bu yasada belirlenen koşulları yerine getir
mek suretiyle haklardan yararlanmalan amacıyla Ko
misyonumuzca metne eklenen geçici maddenin geçici 
1 nci madde olarak evvelce metinde bulunan geçici 
1 nci maddenin 2 nci, geçici 2 nci maddenin de geçici 
3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımızla. 
Başkan Başkanvekili 

Tekirdağ Aydm 
Yılmaz Alpaslan Muharrem Sökeli 

Sözcü Kâtip 
İstanbul Trabzon 

Sevil Korum Ertoz Vahit Suiçmez 
İmzada bulunamadı. 

Adana Adıyaman 
M. Kemal Küçüktepepınar Abdurrahman Unsal 

İmzada bulunamadı. 
Ankara Antalya 

Sebati Ataman Kaya Çakmakçı 
Artvin Bolu 

Mehmet Balta Halûk Karabörklü 
Çanakkale 0 Denizli 

Orhan Çaneri Emin Atıf Şohoğlu 
İstanbul İstanbul 

Ali Nejat Ölçen Metin Tüzün 
Kars Kastamonu 

Doğan Araslı Sabri Tığlı 
Kırklareli Manisa 

Mehmet Dedeoğlu Sümer Oral 
Ordu Samsun 

Bilâl Taranoğlu 1. Etem Kıhçoğlu 
Siirt Sivas 

Nebil Oktay Ali Gürbüz 
Sivas 

Azimet Köylüoğlu 
BAŞKAN — Raporun tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştı. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt 
Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 

Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Madde 1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaş
ları, yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma sürele
rinin değerlendirilmesini istemeleri halinde, bu kanun 
hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanunda geçen sosyal güvenlik 

kurumları deyimi, TC Emekli Sandığı, Bağ - Kur, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve kanunla veya kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kurulacak di
ğer sosyal güvenlik kurumlarını, 

Sosyal güvenlik kurumları kanunları deyimi, (228, 
506, 1479, 5434) sayılı kanunları ve bunların ek ve de
ğişikliklerini, kapsar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaş

larından; 
1. Bu kanunun yürürlük tarihinden önce yurda 

dönmüş olanlar, bu kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde, yurt dışına çıkmadan önce çalış
tığı veya halen bağlı olduğu sosyal güvenlik kurum
larından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile il
gisi yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan, yazılı istek
te bulunmaları koşuluyla çalıştıkları ülkelerdeki hiz
metlerinin tamamım; 

a) Çalıştığı süreleri belgelemek; 
b) Dış ülkede elde ettiği dönüş tarihinden önceki 

son aylık kazancının dönüş tarihindeki Türk parası 
karşılığı tutarı veya isteği halinde başvuru tarihindeki 
tavan sının üzerinden ve ilgili sosyal güvenlik kurum
ları kanunları uyarınca hesaplanacak işçi ve işveren 
sigorta primleri veya kesenek ve karşılıklar tutarının 
tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren en geç 
3 yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödemek koşulu ile 
değerlendirebilirler. Bu süreler varsa eski hizmetleri 
ile birleştirilir. 

Primlerin ve keseneklerin hesabında sosyal güven
lik kurumları kanunlarının istek tarihindeki maluliyet, 
yaşlılık ve ölüm sigortası primleri veya kesenek ve 
karşılık oranı ile tavan sının esas alınır. Yürürlükteki 
asgari ücretin altında bir ücretle değerlendirme ya
pılamaz. 

2. Bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda 
kesin dönüş yapanlar dönüş tarihinden itibaren altı 
ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarından yazılı 
olarak istekte bulunmaları koşuluyla, yurt dışında ça
lıştığı ve belgelediği sürelerin tamamı için sosyal gü-
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venlik kurumları kanunları gereğince ve tavan sınırları 
gözönünde tutularak hesaplanacak, malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortaları işçi ve işveren toplam prim 
tutarını veya kesenek ve karşılıklarını döviz olarak 
borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yatır
maları halinde bu süreleri değerlendirilir. Bu süreler 
varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. 

TC Emekli Sandığınca yapılacak hizmet değerlen
dirmelerinde 5434 sayılı Kanuna 20 . 5 . 1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen ek 
maddenin «d» fıkrasındaki esas ve oranlar uygula
nır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun. 

Şahsınız adına görüşeceksiniz, süreniz 5 dakika
dır. 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 

Kanunun değerini hepimiz takdir ediyoruz. Ha
kikaten sosyal hakları garantiye almak bakımından 
lüzumlu bir kanundur. 

Yalnız bir misali vermek istiyorum : 27 Mayıs 
ihtilalinden sonra silahlar toplanmış ve ondan sonra 
bu silahların iadesi konusunda 6 aylık bir süre tanın
mış, böylelikle birçok kimsenin müracaat ederek ve
sika sahibi olması istenmişti. Ancak bu 6 aylık süre 
geçtiği halde, birçok kimse Türkiye'nin içinde olduğu 
halde, haberdar olamadıkları için bu avantajdan isti
fade edemediler. Ancak Komisyonda bu konu tezek
kür edildiğine göre, daha evvel de başka bir arkada
şımın şahsı adına yaptığı konuşmada, 6 aylık sürenin 
kısa olduğunu burada .belirttiğini hatırladığıma göre 
her halde Komisyon, müzakeresi esnasında bu süreyi 
uygun görmüş. Bu itibarla biz Komisyonun bu uygun 
gördüğü süreye bir şey söylemiyoruz. 

Ancak burada belirtmek istediğimiz şu : Bu ka
nun neşredilir edilmez, sadece bunun Resmi Gazetede 
neşri ile iktifa edilmemelidir. Nihayet bundan istifa
de edecek olanların çoğu yurt dışında veyahut da ke
sin dönüş yapmak üzere olanlar veya kesin dönüşünü 
yapmış olanlar veyahut da kısa zamanda veya daha 
evvel kesin dönüşünü yapıp da köylerde, bucaklarda 
birer iş sahibi olmuş kimselerdir. Bu itibarla Sayın 
Hükümetin bu Kanunun çıkışından sonra, özellikle 
bu 6 aylık sürenin duyurulmasında büyük titizlik gös
termesi hususunu saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Kanun maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

yurt dışında çalışmakta olanlar, yurt dışında daha 
önce çalıştıkları ve belgeledikleri sürelerin tamamını, 
primlerini döviz olarak ödemek kaydıyla borçlanabi
lirler. Bu takdirde borçlanılan süreye ait primler is
temde bulunanın yurt dışında almakta olduğu son ay
lık kazanç üzerinden sosyal güvenlik kurumları ka
nunları gereğince ve tavan sınırları gözönünde tutu
larak hesaplanır. Prim tutan borcun tebliğ tarihinden 
itibaren toptan veya üç yıl içinde yıllık eşit taksitler
le ödenir. 

Bu gibiler hakkında evvelce 506 sayılı Kanuna göre 
tescil edilmiş olmak koşulu aranmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih

te yurt dışında çalışmakta olan Türk vatandaşları, 
506 sayılı Sosyal Sigortala*' Kanununun 85 nci mad
desindeki isteğe bağlı sigortalılık hakkından da bildi
recekleri günlük kazanç üzerinden hesaplanacak işçi 
ve işveren hissesi primleri tutarını döviz olarak öde
mek koşuluyla yararlanabilirler. Bu gibiler hakkında 
en az 5 yıl sigortalı olmak ve en az 750 gün malul
lük, yaşlılık ve öKim. sigortası primi ödeme koşulu 
aranmaz. İsteğe bağlı sigorta primleri ilgilinin isteği 
halinde aylık olarak alınabilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden ön
ce yurda dönenlerle, sonradan yurda kesin dönüş ya
pacak olanlardan yurt dışındaki sosyal güvenlik ku
ruluşları ile ilişkilerini kesmemiş olanların o ülke mev
zuatına göre kazandıkları hakları saklıdır. 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları hesabına 
yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarına yatı
rılmış bulunan tüm primlerin ülkelerarası anlaşmalar
la Türkiye'ye transferi sağlandığında, bunların Türk 
parası karşılığı sigortalıya veya kanuni varislerine öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş
kan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Agâh Oktay Güner, 
süreniz 10 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya)— Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Gayet kısa arz edeceğim : Bu, son derece faydalı 
ve yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın büyük bir he
yecanla merakla bekledikleri tasarıya emeği geçen 
her kademedeki görevliye şükranlarımızı arz etmek 
istiyorum. 

Yalnız bu madde ile ilgili uygulamada çok büyük 
sıkıntılar vardır. Eğer son durum değişmedi ise, Fran
sa'da çalışan işçilerin de bu konuda haklı şikâyetleri 
vardır. Acaba Hükümet adına bu konuda ilgili ya
bancı devlet ile Devletimiz arasında anlaşma sağlana
mamış olmasının, çalışan yurttaşa maddi kayba se
bep olmasını önleyecek bir fon ihdası düşünülmez mi? 
Böylece ilgili yurttaş, yabancı devlet ile Türkiye Cum
huriyeti Devleti, Devletimiz arasında anlaşma yapı
lıncaya kadar hiçbir mağduriyete uğramadan emek
lilik hakkını kazanır; anlaşma yapıldıktan sonra o 
ülkeden tahsil edilecek meblağ, bu fona iade edilebilir. 

Bu konuyu biz son derece önemli görüyor, yüksek 
takdirlerinize arz ediyoruz. Teşekkür ederim efen
dim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, yerimden bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Efendim yi
ne Meclisi fazla işgal etmemek için yerimden arz edi
yorum : Birçok ülkeler şu ana kadar prim iadesini 
kabul etmiyorlar. Bizim mevzuatımızda da sigortalıya 
prim iadesi yoktur; ilişiğini kesmişse kurumla, prim
lerini alamaz, emeklilik yaşını bekler. 

Bundan evvel kabul ettiğimiz maddeler, belli ko
şullarla prim iade etmeyen ülkelerde çalışanların da 
emekli olma imkânını sağlamıştır. Bu maddeyle getir
diğimiz şudur efendim : Bu primleri bir gün yabancı 
ülkelerden tahsil edebilirsek topluca, bunun tamamı 
sigortalahnmdır, çalışmış olan işçinindir veya kanuni 
varislerinindir, diyoruz. Şayet bunlar tahsil edilmemiş-
se, günün birinde o ülke kanunlarına göre, belli bir 
yaşa gelince işçimizin emeklilik hakkı yürürlükteki 
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anlaşmalara göre doğacaktır; o zaman da, o ülke sos
yal sigorta kurumundan emekli aylığı alma hakkı de
vam edecektir, diyoruz. Yani, bu madde, iki hakkının 
da saklı olmasını sağlıyor. Ya, o ülke kanunlanndan 
zamanı gelince emekli aylığı alacak, ya da primleri 
topluca tahsil etmek imkânı bulursak (ki işçinin öde
diği hisseleri değil, işverenin ödediği hisseleri de tahsil 
etmek isteriz, ona çalışılacaktır) bunları işçiye vere
ceğiz. Yani her iki fıkrası da işçi lehinedir, emeklilik 
bakımından zaten yukarıdaki kabul edilmiş maddeler 
kendisine gerekli hakları sağlamıştır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Gerekli açıklama yapılmıştır. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın JEr-

tuğ. 

CELAL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; ben de Sayın Agâh Oktay Güner'in önerisine 
katılma eğilimi hissediyorum. 

Gerçekten, aramızda anlaşma olmayan ülkeler 
vardır, ki bugün işçiler çalışmaktadır; gerek fikir iş
çisi, gerekse beden işçisi olarak çalışanlar vardır. 
Bunlann ileride bir hak kazanabilmesi için bu kanun
da yeterince aydınlık getirildiğini sanmıyorum. Eğer, 
Sayın Oktay bir öneride bulunurlarsa, bu öneriye ben 
de oy vermek istediğimi ve böylece işçilerin boşluk
ta kalan bir hakkının da savunulmuş olduğuna inan
cımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önerge yok. 
6 ncı maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Değerlendirilen sürelere ait borcun 

tamamı ödenmedikçe tahsis talebinde bulunulamaz. 
Tahsis tarihinde, değerlendirilen sürelerin her 30 

günü bir ay, her 12 ayı bir yıl olarak hesabedilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih

te yurt dışında çalışmakta olanlar, Türkiye'de geçmiş 
hizmetlerini, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre 
ile 16 . 6 . 1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun geçici 
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5 nci ve 6 ncı maddeleri ve 5434 sayılı Kanunun hiz
met borçlanması ile ilgili hükümlerinden yararlanarak 
değerlendirebilirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 1. — Yurt dışında çalışan Türk va

tandaşlarından, bu kanunun yürürlük tarihinden önce 
yurda dönmüş olup, kendilerine sosyal güvenlik söz
leşmesi gereğince kısmi aylık bağlanmış olanlar, bu 
kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde il
gili sosyal güvenlik kurumuna başvurarak bu kanunda 
belirlenen koşulları yerine getirmek suretiyle bu ka
nun hükümlerinden yararlanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanunun 4 ncü, 3 ncü maddelerinde kazanılmış 
eski hakları döviz karşılığı, döviz bedeli olarak Sos
yal Sigortaların prim karşılığını ödediği takdirde bu 
hakka sahip olabilir, hükmü var. 

Geçici 1 nci maddede ise, bundan evvel Sosyal Si
gortalar Kurumundan veya herhangi bir kurumdan 
tahsis bağlanmış kimselerin, 6 ay içerisinde müracaat
la eski haklarının tanınacağı ifade ediliyor. Burada 
bir çelişki var. 

Türkiye'ye gelmiş bir vatandaşın üzerinde, 17 sa
yılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hü
kümlerine göre, dövizin muayyen müddet kalması la
zım. Bu dövizi nereden bulacak? Eğer maddenin esas 
hükümlerine bağlı kalırsa, bunu sayın komisyon nasıl 
telif edecek, öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
bu geçici 1 nci madde, şimdi tartışılan madde, sayı
ları birkaç bini bulan çok sınırlı sayıdaki bazı yurt
taşlarımızı ilgilendirmektedir. 

Bu yurttaşlarımız, aramızda sosyal güvenlik söz
leşmesi bulunan ülkelerde çalıştıktan sonra yurda dön-
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müş ve mevcut mevzuata göre emekli olmak hakkına 
sahip olmuş, yalnız «kısmi aylık bağlaması» dediği
miz çok düşük bir aylık sahibi olmuşlardır. Yurt dı
şındaki çalıştıkları süreler değerlenmemiş, oraya git
meden evvel burada çalıştıkları süreye münhasu kıs
mi ve çok eski yıllardaki ücret seviyesi üzerinden 
bir aylığa hak kazanmışlardır. Bu yurttaşlarımız ve 
benzeri durumda olanlar, yeni haklara kavuşurken 
mağdur olmasın diye diyoruz ki, bu yurttaşlar da dı
şarıda çalıştıkları süreleri değerlendirmek üzere prim
lerini yatırirlarsa, eşit duruma gelsinler, aynı hakka 
kavuşsunlar. Yalnız, tabii ki döviz olarak yatırmaları 
söz konusu değildir. Yurda dönmüş olanlar için, yu
karıda kabul edilmiş maddede de öyledir; döviz ola
rak ödeme mecburiyeti elbette konamaz. Çünkü, hiç 
kimse döviz muhafaza etmek imkânına kanunen sa
hip değildir; Türk parası olarak verecektir efendim. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Gereken bilgi ve
rilmiştir. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni bir geçici madde eklenmesine dair önerge 

vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz yurt dışındaki yurttaşları

mız ile ilgili yasa tasarısı Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda görüşülürken aşağıdaki geçici 2 nci mad
de Hükümetin de katılmasıyla kabul edilmiştir. An
cak, tasarı Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşülür
ken geçici 2 nci madde tasarıdan çıkartılmıştır. 

Aşağıda yazılı olan geçici 2 nci maddenin tasarı
ya eklenmesini önerir, saygılar sunarız. 25.4.1978 

«Geçici Madde 2. — Bu kanunun 3 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası ile 4 ve 5 nci maddeleri hükümle
rinden yararlananlar; fark primlerini çalıştıkları ül
kenin para birimi üzerinden ödemek ve kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmak 
koşuluyla, değerlendirecekleri geçmiş hizmetleriyle is
teğe bağlı sigortalılık sürelerini % 25 fazlasıyla si
gortalı hizmetlerine katılmasını isteyebilirler» 

İstanbul İzmir 
Zeki Eroğlu Süleyman Genç 

Kocaeli Ordu 
İbrahim Akdoğan Günay Yalın 

İstanbul Hatay 
Ali Nejat Ölçen öner Miski 

(İmzamı geri aldım.) 

DEVLET BAKANI • BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Bu öner
ge, Komisyona iade edilmeden önceki önergedir; ye
niden mi verildi efendim?.. Zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmemiş, burada 
işleme koyuyoruz efendim. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Saym Başkan, öner
geyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri önergelerini geri 
alıyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Sağolun, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun uygulama şekli, 

kanunun yürürlük târihinden itibaren 3 ay içinde Ma
liye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 3. — Bakanlar Kurulu, 3 ncü mad

denin 1 nci fıkrasındaki ve 8 nci maddedeki başvur
ma sürelerini gerekirse bir yıl daha uzatabilir. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde .söz is
teyen saym üye var mı?.. Yok. 

Geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz alan sayın üye 
var mı?.. Yok. 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan saym üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarmza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye var mı?.. 

Lehte Sayın Uysal, buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; üç yıla yakın bir zaman
dır, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın özlemle bek
ledikleri Sosyal Güvenlik Yasası, bugün Meclisimizce 
görüşülmüş bulunuyor. Hiç kuşkusuz, bütün siyasi 
parti gruplarına mensup arkadaşlarımızın desteğiyle 
çıkacaktır. 
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Uzun süreden beri yurt dışında çalışan işçilerimiz, 
yurdumuza, emekleriyle, ülkemizde hayvanını satıp 
iş bulamamasından dolayı yurt dışına giderek, ora
da çalışarak ürettiği dövizleri yurdun kalkınmasına 
gönderirler, hasrederler. 

Biz, ülke olarak, bu yurttaşlarımıza şimdiye kadar 
bu çalışmalarının karşılığını, verememiştik; Devleti
mizin Anayasasında yerini almış olan sosyal güvenlik 
müessesesinde bu yurttaşlarımızı kavuşturamamıştık. 
Yeni Cumhuriyet Hükümetinin, göreve başladığı gün
den bu yana' dıelk geçen süne içeıiiisinıle, geçmiş çalışma
ları da değerlendirerek süratle hazırladığı bu tasarıyı 
Meclisimizde müzakereye getirmesi ve komisyonlarda 
başarılı bir çalışmadan sonra Meclisimizin iradesiyle 
kanunlaşma durumuna gelmesinden ötürü ben Cum
huriyet Hükümetini, Komisyon üyelerini, katkıda bu
lunan teknik elemanları, hiç kuşkusuz memleketimiz
de kanun yapmada tek yetkili organ olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyelerini de kutlamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, resmi kayıtlara göre, yurt 
dışında çalışan işçilerimiz, döviz göndermeye başladık
ları 1964 yılından - Kasım 1977 tarihine kadar Tür
kiye'ye 5 757 752 000 dolar tutarında döviz gönder
mişlerdir. İşçilerimiz bu süre içerisinde en az dövizi 
8 100 OOıö dolar olaralk 1964 yıllınla göndermişler, dö
viz akımı da en çok 1974 yılında yoğunlaşmış olup, 
aynı yıl 1 426 300 000 dolar tutarında bir noktaya yak
laşmıştır Bu miktar bugünkü değerle 143 943 740 000 
lira tutmaktadır. 

İşte, yurt dışında çalışan işçilerimizin, ülkemizin 
kalkınması için, yaban ellerde çalışarak ekmeğinden, 
gıdasından ve burada sağlık kurumlarında muayene 
olup sapsağlam gidip orada hastalanarak ürettikleri, 
biriktirdikleri, tasarruf ettikleri dövizleri, ülke kal
kınması için bu memlekete, bu ulusa gönderen bu ar
kadaşlarımızın, bu yurttaşlarımızın, bu kanunla büyük 
bir ihtiyacını karşılayacağımızı sanıyorum. 

Ancak, ileride ki zaman içerisinde, bir öneri ola
rak ifade ediyorum; maddeler içerisinde bazı hususlar 
var ki, hem bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce kısmıi aylılk alıp da yurdumıuzila bulunıanlara 6 aylık 
süre içinde duyurma meselesini sosyal güvenlik mües
seseleri iyi yapmalı, süratle yapmalı ki, 6 aylık süre 
geçtikten sonra tekrar bir yasal değişiklikle, yurda 
gelmiş olanların bu maddeden istifade edemeyerek, 
duymayarak istifade edemez duruma gelmelerinden 
ötürü bir yeni değişikliğe tabi tutmayalım yasayı.. 
Aynı zamanda, yurt dışında bulunanlara - çağımızda 
basın araçlarının çok süratli birtakım haberleri iletmiş 

olmasına rağmen - kanun metnim dış temsilcilikleri
miz vasıtasıyla bütün orada çalışanlara süratle duyur
manın yollarını Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer 
dış ülkelerde temsilcisi bulunan bakanlıkların temsil
cileri, aracılığıyla duyurmayı sağlayalım ve bu yasayı 
uygulamada bir sürat getirelim. Çünkü 3,5 yıldan be
ri, dışarıda çalışan yurttaşlarımız bu yasayı bekle
mekteler; ülkeye kurullar, heyetler göndermiş bulun
makta idiler, yasanın süratle çıkmasını istemekteydiler. 
Bu bakımdan, bu yasanın kanunlaşması münasebe
tiyle Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına, Meclisimi
zin seçimlerden bu yana, halk iradesinin temsilcileri 
olarak, bu Mecliste görev yapan bizlerin, denetim me
kanizmasını kanunların çıkmasını engelleme yoluyla 
kullanan bazı grup arkadaşlarımızın, bazı partilerimi
zin, görülüyor ki, memleketin yararına bir yasa geldi
ği zaman, ne kadar kolaylıkla çıkabileceğini gösterme
si bakımından ve Türk Ulusunun, Türk halkının bu 
Meclisten kanun çıkması için her gün beklediği, gün
lerin ve ayların heba olduğu bu dönemde, bu .aylara 
varıncaya kadar tek bir yasa milletin hayrına çıkar
makta olduğumuzun işaretini de yaparak; arkadaşla
rımızın, siyasi parti gruplarımızın süratle denetim me
kanizmasını kanunların üstüne çıkarıp, bu ülkenin 
beklediği sosyal içerikli yasaları, ekonomik içerikli 
yasaları çıkarmada yardımcı olmalarını da Parla
mentodan diliyor, saygılar sunuyorum, teşekkür edi
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ablum, lehte bir arkadaşımız konuştu... 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Aleyhte. -
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biraz evvel maddeleri okunarak kabul edilmiş 
bulunan tasarı, hakikaten, yurt dışında yıllardan beri 
çalışarak memleketimizin döviz darboğazından kıs
men olsun çıkmasında büyük katkıları bulunan ve 
özellikle çoğunluğunu işçilerimizin teşkil ettiği vatan
daşlarımızın, hiç değilse gurbet ellerde bulundukları, 
çalıştıkları sıralarda olsun, Devletimizce, hükümet-
lerimizce ve Meclisimizce kendilerinin sosyal güven
cesinin düşünülmüş olduğunu ve buna müstahak bu
lunduklarının, burada konuşan çeşitli partilere men
sup arkadaşlarımız tarafından ifade edilmek suretiyle, 
sanıyorum ki, yasama organımız en yerinde ve haklı 
bir görevini yapmış bulunuyor. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sorunları
nın ele alınmış olduğunu, bu Hükümet tarafından ele 
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alınmış olduğunu burada takdirle karşıladığımı ifade 
etmek isterim. Şu kadar ki, bendenizin de bir za
manlar hükümette görev aldığım sırada, Demire! Hü
kümeti tarafından düşünülmüş taşınılmış ve huzurla
rınıza kadar getirilmiş, buradan biraz evvel sizlere 
hitap eden değerli Uysal arkadaşınım ifade ettiği en
gelleme nedenleriyle çıkarılamamış bir tasarıdır ve 
aşağı yukarı huzurunuza gelmiş bulunan tasarı, o za
manki huzurunuza getirilmiş olan tasarının hatta vir
gülüne kadar aynısı olduğunu ifade etmekte bir sa
kınca olmadığını zannediyorum; fakat yine tekrar ifa
de edeyim ki, aynı da olsa, yurt dışındaki işçilerimizi 
ilgilendirdiği, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilen
dirdiği, bütün vatandaşlara sosyal güvence götürme 
prensibinin içinde olduğu onları yakınen ilgilendirdiği 
için, Hükümete, bu tasarıyı getirdiği için tebriklerimi 
sunmak istiyorum. 

Ancak, bu tasarının evvelce düşünülenden ayrı bir 
tarafı olduğunu ifade etmek isterim. Maddeler, yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımıza her ne kadar Tür
kiye'de çalışan vatandaşlarımız gibi, Türk sosyal gü
venlik müesseseleri kanalıyla bir sosyal güvence ge
tirmekte ise de, dikkat buyurulduğu takdirde görüle
cektir ki, maddelerde, bu vatandaşların sosyal güven
ceye kavuşabilmeleri, kendilerinin büyük miktarlara 
baliğ olan prim ödemesiyle mümkün olabilmektedir. 

Gönül isterdi ki, ilk defa düşünüldüğü gibi, Dev
letimizin, bu vatandaşlarımızın ödemek zorunda bı
rakıldığı primlerden bir kısmını, bir sosyal devlet olma 
niteliği dolayısıyla, karşılayabilmiş olsaydı. Bu husus
taki verilmiş önergelerimizin kabul edilmiş olabilme
sini arzu ederdik. 

Diğer bir husus da; kanımca, tasarının noksan 
tarafı, Türkiye'de diğer devletlerin temsilcilikleri var
dır. Ülkemizde yabancılara ait kuruluşlar ve tesisler 
vardır. Milletlerarası hukuka göre, hariçezmemleket 
prensibine göre bunlar, bazı muameleler yönünden 
yurt dışı sayılmaktadır. Bu temsilciliklerimizde, bu 
tesislerde çalışan vatandaşlarımız, tasarının 2 nci mad
desinde tadat edilen sosyal güvenlik kuruluşlarına 
prim ödememişler, oradaki kanunlara tabi olmadan 
çalışmışlardır. Onların da yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızdan farkı yoktur. 

O itibarla, tasarı bu noktadan da kanımca nok
san bulunmaktadır. Ümit ederim ki, Senatodaki mü
zakereler sırasında, bu arz ettiğim iki önemli husus 
tasarıya dere edilsin ve kanun bu suretle, hem sosyal 
güvence getirdiği vatandaşlarımızın yükünü sosyal dev
let olma bakımından kısmen hafifletme itibariyle Dev

letimiz tarafından kolaylık gösterilmiş olsun, hem de 
yurt içerisinde yabancı devlet temsilciliklerinde ve te
sislerinde çahşmış vatandaşlarımız da bundan yarar
lanabilsin. 

Yüce Meclisimizin tasarının kabulü hususunda gös
termiş olduğu hassasiyeti takdirle karşılarken, saygıla
rımı sunar; tasarının tüm yurt dışında çalışan vatan
daşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın 

Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — iki kişiden fazla söz verme imkânı
mız yok. Tüzüğümüzün 87 nci maddesi «bir lehte, bir 
aleyhte söz verilir» diyor. Üçüncü bir kişiye söz ver
me imkânımız yok Sayın Agâh Oktay Güner. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. Tümünü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
san Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu 
olsun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, teşekkür etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür etmek için söz 
istiyorsunuz; buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA SABRt TIĞLI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, ben de teşekkür et
mek için söz almak isterim. 

BAŞKAN — Yalnız Hükümete efendim, Tüzük 
buna imkân vermiyor. Sayın Tığlı. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde çok titiz çalışmalar yapılarak Yüce 
Meclisçe biraz önce kabul edilmiş olan bu kanuna 
büyük emeği geçmiş bulunan Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonumuzun, Plan Komisyonumuzun saym baş
kan ve üyelerine; hükümet tasarısını destekler mahi
yette veya ona yardım edici mahiyette kanun teklif
leri vermiş olan sayın milletvekillerine ve saym sena
törlere ve bugünkü son derecede yapıcı, vatansever 
tutumuyla katkıda bulunmuş olan bütün gruplarımıza 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Gerçekten, bir milyona yakın yurttaşımız, aile fert
leriyle birlikte bu kanun sayesinde yeni haklara kavu
şacaklardır. Hemen belirteyim ki, mevcut kanunumu
zun, 506 sayılı Kanunun mevcut sosyal güvenlik an
laşmalarının veya çalıştıkları ülke kanunlarının işçile-
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rimize tanıdığı haklardan bir zerresi, en ufak bir bö
lümü bu kanunla eksilmeyecektir, hiçbir hak geri 
alınmamaktadır. Yapılmış olan bazı olumsuz propa
gandaların da etki yapmaması için arz ediyorum; bu 
kanun sadece, mevcut haklara ilave olarak yeni bazı 
haklar ve imkânlar sağlamaktadır yurt dışında çalışan
larımıza. 

Bunlardan yararlanıp yararlanmamak da tamamiy-
le işçilerimizin iradesine bırakılmıştır. Kanunun kim
seyi zorlayan bir tarafı da yoktur. Dileyenler, veril
miş olan bu ek imkânlardan yararlanacaklardır. Ar
kadaşlarımızın uyarılarına önem vererek, işçilerimizi 

A) ÖNGÖ 

1. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik, politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşımeller» 
kısmının 1 nci sırasında yer alan, 8/5 esas numaralı, 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu Başkanvekili Hay
rettin Turgut Toker ve 12 arkadaş un n, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi içtüzüğünün 16ıö> ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıî-
masına ilişkin önergesi üzernideki görüşmelere kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet yerinde. 
Önerge üzerinde geçen birleşimde Hükümet ve 

bir grup konuşmuştu. Şimdi, söz sırası Milli Selâmet 
Partisi Grupu adına Sayın Felıinı Adaktadır. 

Buyurun Sayın Adak. Söz süresi 20 dakikadır Sa
yın Adak. 

MSP GRUPU ADINA FEHİM ADAK (Mardin) 
— Sayım Başkan, Millet Meclisinin muhterem üyele
ri; 

bu kanunun getirdiği haklardan zamanında haberdar 
etmek için gerekli bütün açıklama çalışmaları yapıla
caktır. 

Daha önce, Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bu ya
sanın hazırlanmasında, benzer bir yasanın hazırlanma
sında emek vermiş olan Sayın Ablum'un getirdikleri 
diğer öneriyi de incelemeyi vaat ediyorum. Yapıcı 
katkılarından dolayı iktidar ve muhalefet olarak bütün 
gruplara şükranlarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündemimizin «Seçim» kısmına geçiyoruz. 

Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Turgut To
ker ve 12 arkadaşının, Miîlet Meclisi Başkanlığına ver
diği, Hükümetin ekonomik politikası ve büyük boyut
lara ulaşan hayat pahalılığı üzerinde bir Genel Görüş
me açılması talebi üzerinde Milli Selâmet Partisi Gru-
pumın görüş-erini ifade etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel, gru-
pum ve şahısım adına hepinizi hürmetle selâmîanım. 

Devalüasyon meselesi: Muhterem arkadaşlarım, 
devalüasyon, paranın değerini düşürmektir. Devalüas
yon neticesinde, ithal mallarının fiyatı ve ithal malı 
girdili yerli malların fiyatları artmakta, dolayısıyla pa
halılık gelmektedir. 

Girişilen böyle bir ameliye ile memleket bu akifee-
te sürüklenmiştir. % 30 - % 35'Iik para değerini dü
şürme kararı yanında, finans masrafında, gümrük ve 
damga resimlerinde de yapılan artışlar, fiyat artışjta-
run % 70 - % 80 mertebesine vardırmıştır. 

Devslüaisyon, aynı zamanda haksız kazançlara 
da sebep olmuştur. Nitekim, maîı olan kişiye % 70ı 
ilaıve kazancı, parası olana % 70l dieğer kaybı ve ba iki
si olmayan fakir fukaraya, salbM ve dar gelirliye iise, 
tahammül edilmez bir pahalılık getirmiştir. Bütün bun
lara ilâveten, maliyete, girdiler içinde en büyük tesiri 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonunda açık bulu
nan üyelikîere Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca Ha
tay Milletvekili Sayın Salbri Öztürk, Kars Milletvekili 
Sayın İsmet Ataîay ve Manisa Milletvekili Sayın Zeki 

Karagözlü aday gösterilmiştir. Oylarınıza sunuyo
rum: Kalbaî edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemimizin, «Genel görüşme Ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler» kısmına geçi
yoruz. 

VII. - - GENSORU , GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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olan kredi faiz oranları artırılmış; hatta, orta vadeli 
kredide faiz nispetleri serbest pazarlığa terk edilmiş
tir. 

Hadise bu kadarla da bitiriEmeyerek, KÎT imala
tı ve diğer Devlet malarına zamlar yapılmış ve bu 
zamlar, zincirleme şekilde piyasa mallarına sirayet et
miştir. Şimdi de, vergiler çok büyük nispette artırı
lıp, yeni zamlar meydana getirilmektedir. Yukarıda 
bahsedilen yükün altında, imkânları kıt, sabit ve dar 
gelirliler ezilmektedir. 

Yatırımların kısılması, ağır yatırım hamlesinde te
reddütler meydana getirilmesi, istikbalde Türkiyemi-
zin ekonomik hayatının daha da tehlikelli safhalara 
itileceğinin endişelerim doğurtmaktadır. Yatırımları kus
makla, hele hele ağır sanayi hamlesini yavaşlatmakla 
meselelerin halledilemeyeceği, ekonomik bağımsızlığı
mızın sağlanamayacağı aşikârdır. 

Bugün, ihale edilmiş sanayi yatırımlarının bir kıs
mının devamı hakkında tereddütler doğurulduğu gibi, 
bazısına şantiye giderlerini bile karşılayamayacak ka
dar gülünç tahsisat rakamları konulmaktadır. 

Bu yapılanları müdafaa etmek ve böyle bir malü 
politikayı tasvip etmek mümkün değildir. 

Devalüasyonun esbabı mucJbesi olarak gösteril
mek istenen, devalüasyondan evvelki Türk Parasının 
değerinin döviz borsasında düşük olduğu iddiası yan
lıştır. Nitekim 6 Ocakta İstanbul serbest piyasasında 
1 dolar 24,5 lira, 1 mark 11,80 Ura; Frankfurt piyasa
sında 1 mark 12,5 Türk Lirasıdır. 

Merkez Bankasından satılan dövizlerle ithal edilen 
mallardan alınan Damga Resmi ve Gümrük vergileri 
toplamı, ortalama olarak % 35 - 40 mertebesinde ol
duğuna göre, Merkez Bankasınca 18,75 liraya satılan 
1 dolar ve 8,75 liraya satılan 1 markın ithalatçıya mal 
oluş fiyatı, bu vergilerde eklendiği zaman dolar için 
25 lira, mark için 12,25 lirayı bulmakta ve serbest pi
yasayla denge olduğu görülmektedir. 

İthalatta da, vasati % 30 civarında vergi iadesi ve 
kredilerdeki ucuzluk nazara alınırsa, orada da denge 
olduğu görülmektedir. Buna rağmen paramızın değe
ri düşürülmüştür. Paranın değeri düşünce, serbest pi
yasada döviz fiyatları sabit kalmamış; aksine, İstan* 
bul piyasasında 1 dolar 27 - 28 liraya, 1 mark 14,010. 
- 14,70 lira arasında; Frankfurt piyasasında 1 mark 15 
ila 16 lira, Zürih piyasasında 1 mark 16 liraya fırla
mıştır. Bu da, devalüasyon sonrası 1 dolar 25 lira ve 
1 mark 11,5 lira değerlerini geride bırakmıştır. 

Bu netice, başından beri belli olan bir neticedir. 
Bu devalüasyonla döviz karaborsası önlenememiş ve 

ümit edilen döviz altımı sağlanamamıştır. Şimdi ilgi
lilere soruyoruz; eğer yaptığınız devalüasyon ameliye
si doğru ise, bu yeni duruma göre tekrar devalüasyon 
mu yapacaksınız, yoksa politikanızın yanlışlığını ka
bul edip, daha rasyonel ve milli bir maliye politikası
na mı yöneleceksiniz?. 

Devalüasyonla ithalatı kusma hedefini gözden ge
çirelim: İthalatımızın % 86,94'ü akaryakıt, gübre, kim
yevi müstahzarlar, kâğıt hammaddesi ve kâğıt, hayva
ni ve nebati yağlar, makineler, optik cihazlar ve nakil 
vasıtaları gibi zaruri mallar, % 12,75'i madenleri teş-
kiî etmiş ve geri kalan binde üçlük cüzi bir miktarı da 
tarım ürünleri ve diğer ithalat olarak tahakkuk etmiş
tir. Üçüncü, çok küçük kalem istisna edilirse, diğer* 
iki kalemde kısıntı yapmak imkânsızdır. O halde itha
lâtı kısma hedefi teoriktir. Vaki olan nazara alınarak 
değil, ders kitaplarındaki nazari ve farazi bilgilerle 
Söylenmiştir. Bu sanayi ürünlerini imalde tekâsül gös
terip bu imaMa lüzumlu makinelerin ithalini zorlaş
tırır ve pahahlaştırırsanız - ki yapılan budur - o tak
dirde memleket sanayiinin ne feci akübetlere sürüklen
diğini kestirmek zor değildir. 

AEFnin, mamul sanayi ürününün ithal1 yoluyla te
minini sağlayıcı ye içteki imalatı baltalayan anlaşma 
hükümleri de nazara alındığında, IMF ve AET gibi 
dış mihrakların sanayi kalkınmamızı tahrip etmeyi 
hedef aldıkları sarahaten ortaya çıkar. 

Devalüasyon meselesi Türkiye'de ilk defa tatbik 
edilen bir mesele değildir. Esasen, Türk ekonomisini 
geîiştirmemeyi ve Türkiye'yi sanayileştirmemek suretiy
le pazar olarak kullanmayı amaçlayan ve kendi nizam
larının gereği oîaırak sömürecekleri devletlere ihtiyacı 
olan dış güçler, ekonomik istiklalb kavuşmamızı ön
lemek için tarih boyu bize aynı şeyi yaptırmışlardır. 
Formül bellidir; para cleğeri düşürülecek, faiz nispet
leri artırılacak, gümrük ve damga resimleri artırılacak, 
Devletin ürettiği temel malîarm fiyatlarına zam ya
pılacak, yatırımlar ve bilhassa ağır sanayi yatıranları 
durdurulacak; millet nazarından saklamak için, hiç 
değilse gülünç tahsisatlarla devamı ediliyor süsü veri
lecek, vergiler artırılacak. Çünkü, kapitalist nizam
da vergi kârdan alındığı için, bu da fiyat artırıcı ve 
hayat pahalılığını kamçılayıcı rol oynar. Bu gibi hu
suslar ihtiva eder bu formüller. 

İşte IMF'ce sağlanmak istenenler bunlardır ve şim
diki iktidar bunlara boyun eğmiştir. Bu formülün ne
ticesi olarak da, bir taraftan hayat pahalılığı taham
mül edilmez sevjye'ere ulaşırken, t/cari hayatta tered
dütler meydana getirilmesi sebebiyle de, ekonomide 
büyük bir durgunluk hâsd olmuştur. 
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• Yukarıda devalüasyonun Türkiye'de ilik defa tat
bik edilmediğini söyledim. Yakın tarihimizde, birçok 
defalar devalüasyon yapılmıştır; 1946'da Sayın Recep 
Peker devrinde % 31Gı'luk bir devalüasyon yapılmış
tır, 1958'de Sayın Menderes devrinde % 32OTik bir 
devalüasyon yapılmıştır, 1970'te Sayın Süleyman De
mire! devrinde % 66'lık bir devalüasyon yapılmıştır. 
1974 ve 1978 arasında mulhteîif devirlerde, «kur ayar
laması» adı altında yapılan ve toplamı °/0 20'yi bulan 
ayarDamalar bir devalüasyon niteliğindedir. 

Burada bir hususu belirtmek medbuıifyetindeyiın. 
Aynı dönemler içinde devalüasyon yapılması için çok 
büyük zorlamalar yapılmıştı; - bundan evvelki Hü
kümet devresini kastediyorum - ancak, doğru olma
dığına inandığımız bu tazyiklere mukavemet edilmiş, 
devalüasyon yapılamamıştır. Belli mihrakların, «MSP' 
siz Hükümet» sloganlarının ve erken seçimin, mesele
lerin temelinde büyük ağırlıklarının olduğunu söyle
mek zor olmasa gerekir. 

Yine bu devalüasyonlardan bir tanesi de 1978'de 
Sayın Bülent Ecıevit devrinde yapılan % 30; - 35 mer
tebesindeki devalüasyondur. Bu devalüasyonların mil
letin fakir kesimine getirdiği tahammül edilmez yük
ler diğer sıkıntılara inzimamen gelince, devalüasyon
ları ve zamları yapan iktidarlar dayanamamış, kısa 
zamanda yıkılmış gitmişlerdir. 

Yukarıdaki izahatımdan anlaşjlacağı üzere, maa
lesef, Meclis Araştırması talep eden partiyle iktidar 
partisinin, meseleleri çözümlemede metotları aynıdır. 
Her ikisi de koyu faizci, sömürücü ve dış mihrakların 
teshindeki kapitalist nizamın yılmaz savunucularıdır
lar. Kendilerine, doktrin bakımından aynı görüşe sa
hip diğerlerini de ekleyebiliniz. Hiçbiriisinde, kapita
list rejimin anaunsuru olan, sömürüde başrolü oyna
yan faizin aieyhinde şimdiye kader herhangi bir be
yanlarını hatırlamıyoruz. Burada kimsenin şahsına 
karşı olmadığımızı, tatbik edilen ekonomik sistemi he
def aldığımızı belirtmekte fayda mülahaza ediyorum. 

Bugün iktidarda olanlar, muhalefet yıllarımda bu 
tatbikata karşı olduklarını beyan ederken, iktidar ölür 
olmaz aynı tatbikatı daha büyük şiddetle tatbik etmiş
lerdir. Yine bugün bu görüşmeyi gündeme getiren anar 
muhalefet partisi, yalnız başına iktidarları zamanın
da aynı tatbikatı yapmış, koallaısyom dönemlerinde 
İse aynı tatbikatı sağlamak için elinden gelen gayreti 
göstermiştir; gücü yetmediği için devalüasyon tatbika
tına ginişememiştlr. > 

İşte bu tatbikatların neticesi sebebiyle ciddi yatı
rımlar yürütülememiş, hayat pahalılığı 1963 - 1978 

dönemi arasında % 50ıCMen daha büyük bir artış gös-
tennişiir. 

Muhter e n ı arkadaşlarıım, memleket meseleler ini çö
zümlemek üzere yan yana gelmiş, bu ağır yükü yük
lenmiş kişileriz. Yukarıda arz ettiğim tatbikatı, parti
ler politika gereği sayarak millet gözünden ne kadar 
saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, sözleriyle tatbikat
larının birbirine uymadığı âşilkârdır; zararı ise millet 
çekmektedir. Gelin, elbirliği ile ekonomik istiklalimi
zi bize kazandıracak hamlelere girişelim; gelün milli 
görüşümüz istikâmetinde meseMeriımize çözümler ge
tirelim; gelin dış mihrakların tesirinden politikacıla
rımızı, bürokratlarımızı, okumuşlarımızı kurtarmanın 
gayretine girelim; gelin tek taraflı materyalist eğffîtn 
yerine, milletimize ait değerlere, milletimizin geçmiş 
tarilh tecrübelerime istinat eden şümulü bir eğitim sis
temine yer verelim. Yoksa, kemdi elimizle, mektepler
de zihinlerini kapitalizme ve sosyalizme şartlandırdı
ğımız okumuşlarımızın işleyecekleri hataların vebalin
den kurtulamayız. 

Hepinizi, mili , cesur yeni bir hamleye davet eder, 
saygılarımı sunarım. (MSP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Adak. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 

Sayın Ali Gürbüz'de, buyurun. (MHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Gürbüz, süreniz 20ı dakikadır. 

MHP GRÜPU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilîeri; Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Mecli
se saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün burada konuşan 
Sayın Ticaret Bakanımızın söylemiş olduğu üç tane 
motu aldım; kendilerine şimdi bunları soru olarak yö
neltmek suretiyle sözlerimle başlamak istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; Sayın Ticaret Bakanımız 
«750 milyon dolarlık satış bağlantısı yaptık» diye ken
di icraatlarını, kendi hükümetlerini metlıede ede öv
gü ile bahsettiler. Bu 750 milyon dolarlık satış bağ
lantısı, kendilerinden önceki hükümetler zamanında 
yapılmış, fakat durum, zaman müsait olmadığından, 
elvermediği için kendilerine intikal etmiştir. 

İkincisi; Sayın Bakanımız yine, geçen yıllar 750 
milyon Türk Lirası olan ihracaat kredisini 1 milyar 
500 milyon Türk Lirasına çıkardıklarından övgü İle 
bahsettiler. Paramızın değerini % 50 nispetinde dü
şürdüklerine göre, övgülerine mesnet olarak aradaki 
fark acaba ne kadardır? Bunu da öğrenmek istiyo
rum. 
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Üçüncüsü; bu yıl çok ucuzluk olacağından yine 
bahsettiler. Faizi % 33 gibi bir oranla yükselttikleri
ne göre, acaba bu ucuzluğu nasıl sağlayacaklar? Bunu 
da merak ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit Hükümeti işba
şına geldiği günden itibaren, sadece memur tayini, na
kil ve sürgünleri ile uğraşıp, ne piyasa ile, ne de eko
nomik işlerle uğraşmamıştır. Bu yüzden fiyatlar ala
bildiğine artmış ve durdurulması imkânsız bir düzeye 
gelmiştir. 

Aslında, pahalılığa bugünkü iktidar bizzat kendi 
öncülük etmiş; paranın değer kaybedeceğini, gerek
siz yere, günlerce önce Sayın Maliye Bakanı zaman 
zaman beyanlarda bulunmak suretiyle piyasayı alliüsî 
etmiştir. Bu arada, altın fiyatlarınm 135 liradan, 165 
liraya kadar yükselmesine sebep olmuştur. Gereksiz 
yere bu ciddiyetsiz tutum ve davranışlar, fiyatları yülk-
seltmıiş ve piyasa aniden fırlamıştır. 

Arkasından, lüzumsuz yere paranın değerinin dü
şürülmesi ile de, zaten başıboş olan esnaf ve tüccar, 
malının fiyatını % 60 artırmak sureti ile milletimizin 
önüne sergilemiştir. 

Tutarsız beyanlar yüzünden, daha doğrusu, Sa
yın Maliye Bakanımızın yüzünden piyasa iki defa 
zam görmüştür. Genel görüşme önergesinde de be
lirtildiği gibi, demire % 40, uçak taşımacılığına 
% 50 ila 80'e varan zam gelmiştir. Demiryolu taşı
macılığına ise tam % 100 bir artış getirilmiştir. Gı
da maddelerindeki artış ise tam bir felakettir; et, süt, 
peynir, zeytin, yağ, yumurta, sebze ve meyve gibi 
maddelere, % 40 ila % 100'e varan zam getirilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu biz söylemiyoruz; 
CHP aşkı ile şimdiye kadar yanıp tutuşan şu gör
müş olduğunuz gazetenin (Günaydın Gazetesini gös
tererek içinde de vardır. Şimdiye kadar CHP iktidarı 
bütün suç ve günahları kendilerinden önceki hükü
metlere yüklemiştir Her geçen felaketi onlara yük
lemiş; şayet bir iyilik varsa ona da yapışmıştır ama, 
ne yazric ki geldiği günden itibaren övgü ile bah
sedeceği tek bir iyiliğe de raslamlmamaktadu*. Bu 
yüzden, fiyatlar konusunda bu gazete artık Hükümet 
gibi konuşmuyor, 4 ayda fiyatların yükseliş oranını 
veriyor ve «Hükümetin fiyat kontrolü iflas etti» di
yor, 4 aydaki artışların % 23'ü bulduğunu söylüyor. 

İkincisi; sayın CHP iktidarının istikbali olan bu
günkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız« kömü
re zam yok» demişti. Kömüre yapılan zamları, yine 
kendilerinin gece gündüz aşkıyla yanan aynı gazete
den okuyorum. 

11 . 5 . 1978 0 : 1 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hangi gazete o? 
ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Tarih 9 Mayıs 1978 

Sah: 
Kökkömürü 580 liradan 3 000 liraya, 
Tunçbilek (Yıkanmış) 420 liradan 1 000 liraya, 
Soma 435 liradan 1 100 liraya, 
Soma (Yıkanmamış) 315 liradan 850 liraya, 
Elekaltı 180 liradan 550 liraya, 
Seyitömer 90 liradan 500 liraya, 
Bu artışlar % 100'ü de değil, % 1 000'i de değü 

aklınız almayacak şekilde ileri gitmiştir, sizlere du
yurmak isterim. 

Sayın arkadaşlarım, yine köylünün aldığı traktö
re ise CHP iktidarı sayesinde % 60 gibi bir zam gel
miştir. Hülasa olarak Türkiye'de tüm yiyecek, giye
cek gibi eşyalar milletimizin kaldıramayacağı şekilde 
artmış ve zamlanmıştır. Hatta 28 bakanlık 35'e yük
selmiş ve artış hızı % 30'u bulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde anarşiye de aşırı 
derecede zam gelmiştir. Geçen iktidarlar zamanında 
38 ayda 354 ölüm hadisesi vukua gelmiş iken, sayın 
3,5 aylık Ecevit Hükümeti zamanında ölüm hadisesi 
261'i bulmuştur. Anarşideki zam % 900 civarında
dır. «İktidar olursam kan dökülmeyecek, anaların 
gözyaşı akmayacak» diyen Sayın Başbakan ve onun 
iktidarı zamanında şehirler yakılıp yıkılmaya, şehir
ler boşaltılmaya kadar varmış, ölüm hadiseleri çoğal
mış soygunlar ve anarşi zirveye ulaşmıştır. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, zam görmeyen 
tek madde CHP iktidarının kendisidir. Çünkü, eriyip 
akmaya çürüyüp dökülmeye yüz tutan CHP iktidarı, 
seçmenini gücendirmiştir. 

Sayın iktidar şimdi de, bu elim manzara karşısın
da şaşırıp kalmış, tüm Türkiye'deki sanayi yatırım
larını durdurmuş «işsize iş bulacağım» parolasıyla 
yola çıkmışken, şimdi de 55 milyar liralık zamlar ile 
dar gelirli işçi, memur, emekli veya işsiz vatandaşın 
üzerine yürümeye başlamıştır. Hatta kör, topal, sa
kat ne varsa kimi bulmuşsa, hepsini vergiye bağla
mak istemektedir. 

HASAN ALI DAĞLI (Manisa) — Nerede, hangi 
maddesinde? 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Komisyonda, yarın 
gelecek, birkaç güne gelir. 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Gürbüz. -
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Suçlarını kapamak 

ve örtbas etmek için de iyi eğitim görmüş bir «Daren
de dilencisi» gibi, bütün devletlere el açmaya, o da 
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yetmeyerek bazı yabancı zenginlere kredi almak için 
ezilip büzülmeye kadar ileri gitmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Darande 
ilçemize hakaret ediyor. 

ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Değil, «Gibi» di
yorum beyefendi, Darendeliler gibi değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Türkiye 
Cumhuriyetinin bir ilçe halkına hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Öyle bir anlamda kullanmadığını 
ifade ettiler Sayın Uysal. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, şunu da çok iyi bilmek lazım ki, CHP iktidarı 
kendine ne kadar kredi alırsa alsın, bu gidişle devlet 
memurlarının nakil tayin harcırah masraflannı dahi 
karşılayamayacaktır. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Tabii Devleti 
yağma ettiniz, sıfır ettiniz, mecburuz, ne olacak? 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim. 
ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Öyle, Musa'nın za

manında da öyle derlerdi. Siz düzeltin, geldiniz. 
(CHP sıralarından «Düzelteceğiz» sesleri) Doğru, 
300 lirayı 3 000 liraya çıkartanlar düzeltirler, doğ
ru... (CHP sıralarından gürültüler) Peki kardeşim... 

BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Gürbüz, kar
şılıklı görüşmeyin. 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Tayin, harcırah 
masraflarını dahi karşılayamayacaktır. 

63 ilin valisini, 52 ilin emniyet müdürünü ve 133 
tane emniyet mensubunu bir günde değiştiren bu Hü
kümete, dünyanın hiçbir yerindeki devletlerin ne Ha
zinesi ne de bütçesi kâfi gelemez efendim. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ya
hu, keşke değiştirilseydi!... Denizli'den alındı Çan
kırı'ya verildi; sizin valiniz sizin olsun! 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen karşılıklı konuşmaya
lım arkadaşlar. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bugünkü iktidarın 
işbaşına gelmesinden bu yana dört aya yakın bir za
man geçmiştir; hâlâ almış olduğu sorumluluğu kav
rayamamıştır. (CHP sıralarından gürültüler) 

İşte sizin dediğiniz de, kavrayamadığının eseridir. 
Suçu kendinden önceki hükümetlere atmakla vakit 
geçirmektedir. 

Milletimizin önüne bu tutum ve davranışlar içe
risinde çıkması çok hazin ve acıdır. Millet, içine düş
müş olduğu hayat pahalılığından nasıl kurtulacağını, 
geçimini nasıl temin edeceğini düşünür iken, ucuz
luk vaadiyle işbaşına gelen Hükümet, tüm vatan
daşlarımızın ıstırabını kat kat artırmıştır. 

Şimdiye kadar memleket hayrına tek imza kullan
mayan iktidar; ancak ilk imzasını zam, zulüm, işkence 
ve vergiye kullanmak üzere hazırdır. 

CHP iktidarının kendisine neye mal olduğunu 
hatırından çıkaran milletimiz, yeniden köşeye sıkıştı
rılarak zam, vergi, zulüm ile karşı karşıya gelmiştir. 
Şimdi, gözü faltaşı gibi açılan milletimiz, sayın ikti
darsız iktidardan halkın gözünün açılmasını, her ıstı
rabın, yokluğun ve pahalılığın perde arkasında CHP'yi 
gördükçe Sayın Başbakan ve onun Hükümeti yaşa
ma olanağı ve olasılığı artık kalmamıştır. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Ne güzel öğren
mişsin. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Anlayasınız diye 
aynı tabiri kullanıyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bravo, çağ 
içine yaklaşıyorsunuz. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Meclislerde bulu
nan zamlar milletimizi canından bezdirecek, dar ge
lirli vatandaşı yoksulu çileden çıkarıp perişan ve 
mağdur edecektir. 

Vergilerden temin edilecek milyarlara varan pa
ralar ise, tek kuruş sanayi yatırımlarına gitmeyip, 
sırf ihdas edilecek militan kadrolarının aylığım ver
mek için kullanılacaktır. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — O sizin yap
tığınız iş. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Fakir fukara ise, 
ancak ve ancak vergi vermekle mükellef tutulacak
tır. 

Misal veriyorum; nasıl ki Türkiye'de arabayı kul
lanan başka, onun benzininin parasını veren fakir fu
kara başka ise, bu da aynısı olacaktır. 

İlgililere soruyorum, Türk parasının emsali olan 
dünyanın neresinde 550 kuruşa benzin satılıyor bey
ler? (CHP sıralarından «Artıralım mı» sesleri) 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Elbette artıracak
sın. Düzeltmek için geldiniz, yıkmak için değil. Bu 
yıkıma gidiyor, devlet yıkılıyor. Bunu siz söylüyorsu
nuz. (CHP sıralarından «Zam yapın de» sesleri) 

«Almış olduğumuz krediler» diyorsunuz, benzin, 
akaryakıt, derdini dahi karşılayamayacak durumda 
olduğunu söylüyorsunuz. Bunun yanısıra da yerli 
montaj sanayii ile yanyana gelmiş, onlara zam ver
mekle meşgul görünüyorsunuz. Montaj sanayiinin 
kapağına yoksa siz de mi sıkıştınız? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gazozcu de
ğiliz. 
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ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Daha 15 gün ol
madı, bu memleketi batıracak durumdaki otomobil 
sanayiine % 40 zam verdiniz. 

O halde sayın iktidar, siz olsanız bize söylemez
siniz. Biz şimdi size sizi kurtaracak*>nerilerde bulunuyo
ruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, gülüşmeler) 
İnanın buna. 

1. Üretimi arürmadıkça, Devlet müesseselerini 
tam kapasite ile çalıştırmadıkça başarılı olamazsınız. 

2. Türkiye'de tüm Devlet dairelerindeki israfı 
önlemedikçe, kendini milletine adamış dürüst Dev
let memurlarının kıyımına son vermedikçe, acemi 
çocuklarla bu memleketin işini göremezsiniz. Bunu da 
yazın. (MHP sıralarından. «Bravo» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hakaret et
me, hakaret etme. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Sız 28 yaşındaki 
adamı müsteşar yaparken çocuk değil miydi? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Esas sizi kurtara
cak yere geldim şimdi: Bunu defterinize not edin. 
(Gürültüler) Hayır istifa değil. 

Milyarlar verilse, gece gündüz bu millete yalvarıl-
sa, bu yüzle CHP'yi iktidara getirip de millete tanıt
manıza imkân yoktur; çok şükür Rabbıma. (MHP 
sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu sözlerini lütfen dileyin, 72 nci maddeye gi
rer. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Şimdi bakınız 
beyler, sizi kurtaracak yerin asıl tam maddesine gel-, 
dim. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Yazın defterinize, yazın. 
Sizin yan kuruluşlarınız olan TÖB - DER'den, 

POL - DER'den, meşhur DİSK'in elinden kurtarma-
dıkça... 

SAFFET URAL (Bursa) — Ülkü Ocaklarına 
bağlanmadıkça. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — ...Kendi iktidarı
nızı kendiniz tayin etmedikçe, yani onlar değil siz 
Hükümet olmadıkça ne CHP'nin ne de Türkiye'nin 
yüzü gülmeyecektir arkadaşlar. (MHP sıralarından 
alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Sizin yüzünüz gül
meyecektir, sizin. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bunu bilin. Daha 
bundan birkaç bün önce sayın bakanımıza bir tav
siyede bulundum. 22 yıllık bir memurun tayini çık
mış bilmem nereye. Bunun yaşı itibarıyla o ilin 
içinde herhangi bir yere tayini için rica edeyim de-

[ dim. İlk sözü şu oldu: «Ben CHP tabanın karış-
I tıramam.» Beyefendi siz mi iktidarsınız, CHP tabam 
I olan 7 -15 yaşındaki çocuklar mı iktidar? 
I HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Onlar ya-
| rmın iktidarı olacaklar canım. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Siz, iktidar olun 
I beyler; bu memleketin hayrına olacaktır, bu. Çoluk 
I çocuk, yan kuruluşlar bu işleri bilemez. 
I Onun için özellikle memleket hayrına gördüğüm 
I için soluyorum, başarılı olursanız îehinizedir, ola

mazsanız hem sizin aleyhinize hem de devletimizin, 
I milletimizin aleyhinedir. 

3. Hatta o yan kuruluşlar dediğiniz yan kuru-
I luşiar var ya, onlar size yol göstererek çoluk çocuğu 

arabalara bindirirler, ondan sonra şehir şehir dolaş-
I tırırlar, gittikleri yerlerde yer de bulunmaz, savur

ganlığa, israfa sebep olurlar. Yine bakın, aşkınızla 
tutuşmuş olan şu gazete ne diyor: «Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığı devletin döviz kaynağı oldu.» 
Sebep?.. 183 milyon dolarlık buğday ile pamuk ihraç 
ettiğimizi söylüyor. 

Arkadaşlarımız, siz enkaz teslim aldığınıza göre 
183 milyon dolarlık buğdayı, pamuğu ne zaman ek
tiniz de ne zaman biçtiniz, satıyorsunuz; dört ayda 
bu memlekette buğdağ yetişir mi? 

ERTUĞRUL YOLSAL (İstanbul) — Siz niye 
sattırmadınız, çürütüyordunuz. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Gürbüz. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Sizinki şuna ben

ziyor: «Harabat ehlini hor görme zahir, nice hara
beler İkinde defineler var.» Siz, define almışsınız, bir 
de harabe diyorsunuz. 

ERTUĞRUL YOLSAL (İstanbul) — Siz, o de
fineyi harabe haline getirmişsiniz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Ali Gürbüz. 

ALİ GÜRBÜ» (Devamla) — Siz değerlendirin 
beyler. 

4. Bu da size lazım; şu dördüncüyü de samimi 
oüarak söylüyorum - Şu yerli otomobil sanayii de
nen dışa, ihracata dönük kurulduğu halde, % 30'unu 
ithal etmek suretiyle kurulmuştur. Tamamen ülke
nin basma bir dert olan sahte sanayie çare bulma
dıkça, akaryakıt derdini halletmedikçe, kara taşıma
cılığını düzene sokmadıkça iflah olamazsınız. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Gürbüz. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Son olarak, dışa 

bağlılıktan kurtarma yollarını arayıp, kendi imkân
larımızı seferber etmedikçe, particÜiği değil, devleti, 

J ülkeyi, milleti önplana alıp ona göre hareket etme-
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dikçe, bu dernekler, haberiniz olsun, sizi de yıka
caktır,, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, burada ekonomik sorunlarla ilgili, hayat pa
halılığı ile ilgili bir konu görüşüyoruz. Sayın sözcü, 
«POL - DER, TÖB - DER, DÎSK, Cumhuriyet 
Halk Partisinin yan kuruluşlarıdır, size bu yan kuru
luşlar yol gösteriyor« diyerek, açıkça Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmada bulunmuşlardır. 

Müsaade ederseniz konuyu... 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim; yeni bir 

sataşmaya meydan vermeyiniz yalnız efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
kan, değerli arkadaşlarım; bu dönem Yüce Meclisi
mizin kürsüsü gerçekten gündem maddelerinin dışına 
taşan, o görüştüğümüz sorunla uzaktan yakından il* 
gisi olmayan bazı konuşmalara sahne olmaktadır. 
Eğer bir ülkede Mc Carty'cilik yolu açılacaksa, 
açıhrsa, o ülkeye bu yol büyük belalar getirir. 

Bir ülkenin dernekleri, bir ülkenin örgütleri Ana
yasa ve Anayasadan doğan yasalarla faaliyet göste
rirler. Ba yasalara karşı hareketlerde bulunu der
neklerin suçluları, iddialarla değil, mahkeme karşı
sında, yargı organları karşısında hesaba çekilir, onlar 
hakkında ellerine alacakları, Türk kamuoyuna da 
duyurulacak şekilde işte şu ilamla, şu nedenden ötü
rü bunlar suçludur denilir. Eğer... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Ya Ülkü 
Ocaklan hakkında söylenenleri. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biraz din
leyin de bir meseleyi beraberce çözelim, halledelim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. Ta
bii, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yoksa bu
nun üstesinden gelemeyiz. Yani bu kürsüyü, Yüce 
Meclisin kürsüsünü aklımızın erdiği gibi, birtakım 
itham ve iddiaların yeri haline getirirsek, bunun adına 
demokrasi denmez. Bu, Mc. Carty'ciliktlr. Yani, ada
mın iki yakasına yapışacaksın; söyle bakalım sen 
«Ben, komünist değilim de bakanım» diyeceksin; 
böyle bir zorlamaya onu tabi tutacaksın; sonra böyle 
demediği için, bu zorlama karşısında iradesini beyan 
etmediği için onun hakkında yargılama yapacaksın; 
demokraside böyle usul yök. 

BAŞKAN — Konuya devam edin Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu yol Mc. 
Carty'ciliktir. Her şeyde cadı kazanım kaynatmak, 
her insanın tavrında, davranışında, hareketinde sö
zünde kuşku aramak, ona şüpheyle bakmak. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, siz konunuza devam 
ediniz, lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, POL - DER, TÖB - DER, DİSK 
bu ülkenin yasalarına göre kurulmuş meşru kuruluş
larıdır ve bu ülkenin Yüce Meclislerden çıkan yasa-
larınnı gereği olarak görev yaparlar. Kusur işler
lerse, yasalara aykırı hareketlerde bulunurlarsa, onu 
hem savcı, hem hâkim pozisyonunda burada millet
vekili sıfatım haiz olsak dahi yargılama hakkı bizde 
yoktur. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Zaten, 
onun dışında konuşuyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Anayasa 
devleti budur, hukuk devleti budur. (CHP sıraların
dan alkışlar) Onu mahkemeler yargılar. Cumhu
riyet Halk Partisinin yan kuruluşları olamazlar; çün
kü îıer kuruluş özgürdür; kendi programına, kendi 
tüzüğüne yasaların kendisine verdiği hak ile çalışır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — 1 Mayıs... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O 1 Mayısa 
cevap vereyim. 1977 yılında siz bakandınız, bir ka
binede görev ahyoradunuz; iktidarda da cephe vardı. 
Bugün iddia ettiğiniz hususlar aynen orada vardı. 
Siz o zaman hükümet değil miydiniz? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, zatiâliniz her şeye 
cevap verecekseniz... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ama bir 
başka şey daha vardı, bir başka şey daha vardı: 
Kanla beslenmek için ortaya çıkanlar, o alanı kana 
bulamışlardı. Biz bunu önledik. (CHP sıralarından 
alkışlar) Biz bunu önledik. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, konuşmanızda bir da
ha her şeye cevap vermeyin rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 1978 
yılında... 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Müdahale et
mesinler efendim. 

BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yepyeni, 

yeni 1 Mayıs kutlanmıyor Türkiye'de 1978 yılında. 
1977 yılında da, 1976 yılında da 1975 yıllarında da 
kutlandı. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Ama mil
let hapsedilmedi o zaman. 
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BAŞKAN — Rica edeyim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de

ğerli arkadaşlarım, eğri oturalım; ama doğru ko
nuşalım; gerçeği gerçek olarak ortaya koyalım. O 
gün de o pankartlar vardı, o günde o sözler vardı; 
ama bir başka şey daha vardı, söyledim; siz hü
kümet değildiniz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, şimdi sözünüzü kes
tirmeyin lütfen, lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Haklısınız 
Sayın Başkan. 

Şimdi bir şeyi burada vurgulamak istiyorum. 
Hangi kuruluş olursa olsun, o kuruluş yasal olarak 
Türkiye'de var ise, legal olarak var ise, adı sosya
list Olsun, adı POL-DER olsun, TÖB-DER olsun, 
adı DİSK olsun, MİSK olsun, HAK-İŞ olsun, var
sa yasal olarak, onun davranışlarından ve eylemle
rinden ötürü yine yasalara karşı bir hareketi var
sa, Türkiye'de yargı organları onun o yasalara kar
şı işlediği suçu saptar cezasını verir. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Ülkü Ocak
ları için de söyleyebilir misiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bunun 
dışında Ülkü Ocakları için de söylüyorum, aynı şey 
geçerlidir. Yasal olarak varsa, eylemlerinde, suç 
işlediği zaman, aynı ölçüde yargı organları cezasını 
verir. Biz özgürlükçü parlamenter demokraside, 
1961 Anayasasının getirdiği haklar ve özgürlükler 
açısından meseleye böyle yaklaşmak durumunda
yız. Burada, bu kürsüde, bir? başka ithamla, bir baş
ka İddia ile üzerine yürürsek o zaman bu işin için
den çıkamayız. Eğer bu kürsüyü biz suçlama me
kanizması olarak, hüküm verme mekanizması olarak, 
kullanacaksak, kullanmaya devam edeceksek aramız
da derin yarlar açılır ve bu yarlar bize barış getirmez. 
Parlamentomuza sağlıklı bir yol çizmez, demokra
simize sağlıklı bir yol çizmez. Onun için lütfen ar
kadaşlarım, bu iddialarımızı bu kürsüye getirmeye
lim. Bunu yasalar ve Anayasa açısından gerekli 
mercilere soralım, var ise. Ben bunu açıklamak is
tedim. Hiçbir zaman yan kuruluşumuz değildir, ba
ğımsız, özgür, yasalara göre çalışan kuruluşlardır; 
kendi kanaatlerinden kendileri sorumludurlar. Ken
di kanaatlerini kendileri ifade etmek hakkına sa
hiptirler ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ne organik 
bağları vardır, ne bizim yan kuruluşlar imizdir. Cum
huriyet Halk Partisi kendi programına göre özgür
lükçü, demokratik sol çizgide, içeriğiyle, her şeyiyle 
açık, belli bir partidir. Bu bakımdan değerli arkadaş

larım, bu sözleri doğru görmüyorum; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına da reddediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz alan sayın grup üyesi?.. Yok. 
MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Var 

efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adma Sayın MevMit Erdinç, belgeyi de rica edeyim sa
yın grup yetkilileri. 

Sayın Erdinç, süre 20 dakikadır efendim. 

CHP GRUPU ADINA MEVUÜT GÜNGÖR 
ERDİNÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; ' / 

Sayın Turgut Toker ve 12 arkadaşının Hükümetini 
ekonomik politikası ve pahalılık yaratması ile ilgili 
Anayasanın 88 nci maddesi gereği Genel Görüşme is
temleri üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
görüşlerimi 20 dakikalık zaman ölçeği içinde Yüce 
Meclise sunmaya çalışacağım. 

Ancak, Sözlerimin özüne, içeriğine değinmeden 
önce verilmiş olan bu önerinin oldukça erken olduğu
na özellikle değinmek istiyorum. Bunun erken oklu
ğuna, bu şekilde bir önergenin verilmiş olması için, 
zamanın erken olduğuna kendileri de inanmış olacak
lar ki, Yüce Meclise önergeyi sunmuş olan Adalet Par
tili arkadaşlarımdan, altında imzası bulunanlardan bu
rada hiç kimsenin bulunmadığını görüyorum. Bu de
mek oluyor kü, bu hal muhalefet yapmış olmak için 
muhalefet yapmanın ötesinde bir davranış demek olu
yor ki, bunun lafzına ve ruhuna inanmamış olmala
rının 'bariz bir nişanesini burada hep beraber temaşa 
ediyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik darboğa
zın, ekonomik deprasyonun ve ekonomSk dengesiz
liğin sorumlusu Ecevit Hükümeti diyebilmemiz için 
insafsızlığın zirvesinde bağdaş kurmuş olmamız ge
rekir. 

Değerli üyeler, EceVit Hükümeti miras almış ol
duğu ekonomik enkazı temizleyip, kendi ekonomik 
inşaatına başlamadan Adalet Partisi miUetvekilIeri-
nin böyle bir girişimde bulunmaları, Demiirel Hükü
metinin bir nevi itiralfnameSini ortaya koymaktadır
lar. Ekonomide zatürree bile, hatta zatürree değil, nez
le bile altı ayda tedavi edilir. Ekonomik yasalar da 
bunu böyle vurgular. Ekonomik konjonktür dalga
lanmalarının tesirleri en kısa zaman bölümü Olarak 
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altı aylık devrelerde ancak sükûnet bulur. Ekonomik 
yasalar, olgularını ancak altı aylık, bir yıllık zaman 
dffimi içinde hissettirebilirler. 

Hal böyle olunca, muhalefet sözcüleri insaf bu
yursunlar, bugünkü ekonominin sıh'hatsiz ve denge
siz ürünlerini Ecevit Hükümetinin sorumluluğuna tev
di buyurnıasınlar. Demire! Hükümeti sıhhatli bir eko
nomi de devretmiş olsa, bunu söyleyemeyecek kadar 
gönlü ve kafası yosun tutmuş, çorakîaşmış bir arka
daşınız değilim. 

Sayın üyeler, ekonomiyi yine ekonomik verilere 
göre günlük politikanın etkisinden uzakta değerlen
dirmek sureliyle ancak gerçeklere yaklaşmış oluruz. 
Ülkemizde bir süreden beri rejimi de zedeleyici, çok 
yönlü çalkantılı bir ortamı yaşadığımız bir vakıadır. 
Bu hal, Parlamento çalışmalarımızı dahi etkilemekte
dir. Halkın Parlamentoya olan itimadını bile sarsı
yor. Halkı bu noktaya getirmeye iktidar olarak, mu
halefet olarak hakkımız yoktur. Hep birlikte, bera
berce bu iktisat gemisinin yolcuları olarak eîele ve 
gönül göiîüîe, küçük politik hesapların ötesinde, ger
çekleri görerek, akılcı yoldan ekonomik rahatsızlığı
mızı iyileştirici tedbirlerde yardımcı olmak zorunda
yız. 

Kin ve intikam duygularından mümkün olduğu 
kadar soyutlanarak hareket etmediğimiz zaman hal
kımız -bundan büyük zarar görür. Bizler siyasi par
tiler olarak icrayı iyi yolda yönlendirmek suretiyle 
ihalkımıza ümit ve esenlik vermeliyiz. Siyasi partileri
mizin tek başına iktidar olamadıkları bir düzende eko
nomiye çözüm yolunu kavga etmek suretiyle değil, 
karşılıklı dayanışma ve anlayışla ancak bulmak müm
kün oîur. Aklın yolu bir olduğu gibi, doğru da tek
fir. Yanlış bir şey bana göre doğru, size göre yanlış 
oîamaz. Doğruyu hep birlikte bulmalıyız. 

Buna da burada bir parantez açarak değinmek 
isterim ki, günlük anarşik olaylar ekonomik sentezi 
ve ekonomik doğruyu bulmamıza bir an için engel 
olarak ekonomik yasaları kendi rayından saptırmak 
suretiyle ekonomide ve fiyatlarda olumsuz dalgalan
malara olanak hazırlar. Karaborsayı yaratan kara el
lere uygun bir ortam getirebilirse de bunun yakında 
üstesinden gelinecek geçici dalgalanmaların bu açı
dan son bulacağım, ekonomiyi bulandırmada yarar 
umanların umutlarının kursaklarında düğümleneceği
ne inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin ekonomisini o ül
kede var Olan düzenden soyutlamak olanaksızdır. 
Ekonominin bir yerinde rahatsızlık varsa, bir yerinde 
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bir tıkanıklık varsa, bu olumsuzluğu önce o düzende 
aramak gerekir. Düzendeki hastalığı tedavi etmeden 
ekonomiyi iyileştirici ve ona işlerlik kazandırıcı dü
zenlemeye gidilemez. Bir ülkenin üretim araçları, üre
tim güçleri ve üretim süreçleri belli bir azınlığın gü
dümünde olursa, emek bir meta durumunda kalır
sa o ülkede halk yararına bir ekonomi oluşmaz ve 
ayakta duramaz. Üstelik bu azınlık uluslararası te
kelci sermaye ile etele vererek çalışırsa o ülkede ya
şamak gerçekten zorlaşır. Ekonomiyi bu bir avuç iç ve 
dış tekelci sermaye grupu yönlendirir. Bugün bizde 
olan da Ibudur. Ülkemizde geniş halk yığınları için 
yaşamak oldukça zorlaşmıştır. Bunun başlıca nedeni 
de, tekelci sermayenin Türkiye'mizde hegemonyasını 
sürdürmüş olmasıdır. Tekelci sermaye hiçbir zaman 
devlet ekonomisinin düzelmesini, kendisinden daha 
güçlü bir ekonomiyi istemez. 

Sayın milletvekilleri, sosyal yaşamımızın temelini 
ekonomi teşkil eder. Temel ekonomik gerçekler ne ka
dar çağdaş Olursa, o toplum o derecede yapısal yo-? 
nünü, temelini sağlamlaştırmış; gerçeğe ve geleceğe 
güvenle, saygıyla bakabilir duruma gelmiş olur; bun
dan yoksun olan toplumlar sıkıntıdan bir türlü kur
tulamazlar ve her yapılan oyun; her yapılan taktik 
dalıa da körü netice verir, kendilerini bataklığa iter. 

O halde, sorunun çözümüne, yukarıda da değin
diğim gibi, gerçekçi ve akılcı yoldan yaklaşmamız ge
rekmektedir. Yokluk, palhalılık, karaborsa, istifçilik, 
geçim sıkıntısı; bir başka deyimle ekonomik anarşi 
her yöiîümüzü sarmıştır. Somutlaşan bu ekonomik 
anarşiden kurtulmak için siyasi partiler olarak, hü
kümet olarak, yurtsever aydınlar olarak hepimiz olum
lu katkılarımızı birleştirmek zorundayız. 

Ekonomi gemisinin yolcuları sadece iktidar men
supları değildir. Hepimiz bu geminin yolcularıyız. Ge
minin sıhhatli ve sağlam olmasında bir avuç tekelci 
sermaye fırsatçıları hariç, hepimizin yaran vardır. 
Ekonomiyi iyileştirmeye yönelik zamları alkışlamanı
zı beklemiyoruz. Muhalefetsiniz, elbette yapacaksınız; 
ama sizlerden ak muhalefet bekliyoruz. Fakir halkın 
tekeldi sermayenin elinden, istif çinin, aracının ve ka
raborsacının kara elinden; cüzdanı şişkin, vicdanı 
pişkin faizcinin elinden geliniz hep birlikte kurtara
lım. Kara ellerin hâkim olduğu piyasayı ve ekonomi
yi bu ellerden alıp, devletin eline hep birlikte teslim 
edelim. 

Aslında Ecevit Hükümetinin dinamik ve yurtse
ver yapısında bunların kısa zaman yapılacağına inanı
yorum. Ancak gönül arzu eder ki, bu güze! çorbada 
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sizlerin de tuzunuz bulunsun; iktisadi istiklal savaşın
da sizin de emeğiniz bulunsun. Evet, yukarıda da 
değindiğim gibi, mutlak surette ekonomiyi iyileştir
meye yönelik zamlar sizlere sempatik gelmesin. As
lımla yapılan zamlar kara ellerle yapılmış olan zam
ların yasallaştırılmasından başka birşey değildir. Ye
nli bir zam yapılmıyor. Karaborsanın zammını eksil
terek uyguluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kapitalist üretim biçiminin 
değişmez yasaları vardır. Kapitalist üretim biçiminde 
sermaye birikiminin en etkin aracı enflasyondur. 
Enffcsyonist para politikası, şiddetle sermaye biriki
mi doğurduğu için buna tipik bir sermaye vergisi de 
derJlelbilinfr. Enflasyon bir ülkede ne derece hızla
nırsa, sermaye birikimine, dolayısıyla hızlı bir tekel
leşmeye yol açar, tekelci kapitalizmin işaretleri he
men 'belirir. Bu gidiş, sermaye yanlısı küçük kuruluş
lar İçin rahatsızlıklar doğurur. Büyük sermayenin, bü
yük ölçekli firmaların karşısında küçük ölçekli fir
maların yaşam şartları oldukça zayıflar. Bütün küçük 
ya da orta yapıdaki firmaların yaşamlarını sürdüre
bilmeleri için bir tek olasılık kalır; o da tröst veyaı 
kartel 'biçiminde birleşmeleri. Bu tür birleşmeler millî 
olacağı gibi, milletlerarası da olabilir. Milletlerarası 
olanı da misal olarak belirtecek olursak, Ortak Pa
zar ve Uluslararası Para Fonunu verebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, az gelişmiş ülkelerin özellik
leri vardır. Bunlar hammadde kaynağıdır. Bol mik
tarda ucuz emek vardır bu ülkelerde ve büyük pazar
dır bu ülkeler Avrupa ve Amerika için. Sanayileşmiş 
ülkelerin yeşil rüyalarıdır buralar. Sayın Ecevit 'Hükü
metinin enfiasyonist para politikasından uzak, dina
mik para politikasını uygulaması neticesi, bu çizgile
rin değişeceğine inanıyoruz. 

Sayın üyeler, 1 nci ve 2 nci Cephe Hükümeti dö
neminde genellikle pahalı ve kalitesiz olan sınai ürün
lerimize pazar bulmakta güçlük çekilmiştir. Tarım 
ürünleri dış pazarların aradığı ve alıştığı standart öl
çülerden uzak olduğu için müşteri bulamamıştır. 

Taban fiyat politikasında, dış pazar fiyatlarıyla 
paralellik ve devletin sübvansiyon gücünün hesap
lanması gerektiği halde, bu konuda daima siyasi çı
karların çatışmasının geniş alanı olagelmiştir. Fiyatla 
ücret arasında denge kurulamamış, aşırı enflasyon 
ekonomik aîanda Türkiye'yi dünyadan tecrit eder 
hale gelmiştir. Bu arada ümit bağlanan petrol üreti
cisi, dost ve kardeş İslam ülkeleriyle ekonomik ve si
yasi bağlar geliştirilip, güçlendirilememiştir. Sayın Ece
Vit Hükümetinin bütün bunların üstesinden geleceğine 
İnanmak için müspet işaretler görüyoruz, 

Ekonomimizin bugünkü sıkıntılı noktaya gelme
sinde yakın veya uzak geçmişte görev yüklenen plan 
ekonomisine pilav ekonomisini üstün tutan siyasî ik
tidarların tercihi, takdiri ve uygühıma hataları büyük
tür. Dış ödemeler dengesindeki büyük ve gittikçe de 
büyüyen açıklar, yalnız kısa vadeli, günlük, palyatif 
tedbirlerle Çözümlenemeyecek kadar büyük boyutla-* 
ra ulaşmıştır. Türküye, dış; ticareti ve ithalatı durma 
noktasına yaklaşan bir ülke durumuna düşmüştür. Dış 
ödeme güçlükleri nedeniyle, yatırım malzemesi ve 

makineler ithal edilememiş ve dolayısıyla işsizlik olduk
ça artmıştır. 

Bugün, ülkemizin Ibirçok yöreleri temelleri atılıp, 
terk edilmiş ya da inşaata başlanıp, yarım bırakılmış 
devîet yapılarının iskeletleriyle doludur. Bunların bir
çokları kar ve yağmur altında çürümeye,'paslanmaya 
terk edildiği gibi, bir kısmı da bazı kimseler tarafın
dan talan edilmektedir. 

Değerli miJîetvekiîleri, gelişmiş toplumlarda ülke
miz arasındaki açıklığı hızla kapatarak, bir an önce 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için, bağımsız
lığımızın ekonomik dayanaklarını güçlendirmek, kay
naklarımızı üretken alanlara, ekonomik alanlara yö
neltmek zorunda bulunduğumuz nazik dönemlerdeyiz. 
«Büyük Türkiye», «Müreffeh Türkiye» sloganlarını 
dilinden düşürmeyen Cephe Hükümetinin Başı, mü
reffeh Türkiyelin kurulması için gereken akılcı ve 
bilimsel koşulları hazırlamak bir yana, tam tersine, 
kapitalist toplumların değer ölçülerini benimseyerek, 
gelişmiş ülkelerin tüketim eğilimlerine özen sağlayan 
bir ekonomi politikası izlemeyi teşvik etmiştir; hem 
de bu gelişmiş ülkelerin hiçbirinde görülmeyen bir is
rafla, bir savurganlıkla. MC İktidarı üretime yönelik 
bir savurganlık politikasıyla belki çok uluslu gazoz 
fabrikatörlerinin, belki çocukları, Çankaya sırtların
da ve Bağdat Caddesinde Mercedes arabalarla cirit 
atan parababalarının, emeksiz ya da az emekle aşırı 
kazanç sağlayan patronların tüketim eğilimlerine yar
dımda bulunabilmiş; ama gittikçe yoksullaşan halkı
mızın insanca yaşama haklarına kavuşabilme çaba
sına bir katkıda bulunmamıştır. 

Sayın üyeler, her hir karışı ecdadımızın kanlarıyla 
kutsaîlaşan topraklarımızın altında ve üstünde yatan 
servetlerin, halkımızın esenliği için ekonominin hiz
metine verileceğine inanıyorum. Bugüne dek, yukarıda 
değindiğim nedenlerden dolayı değişik zamanlarda ya
ra almış ve rahatsızlandırılmış bulunan ekonomimiz, 
muhalefetin de samimi katkılarıyla isabetli bir diag-
nostik neticesi tekrar iyileştiıilebileeek, bundan böyle 
iyi ellerde ve usta kafalarda dengesini bulacaktır, 
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Bizlerin Hükümete yardımcı olduğumuz oranda, 
hiç terlemeden milyonları kazanan, büyük kazançlar 
sağlama hastalığına yakalanmış bulunan; hem tüke
ticinin, hem de üreticinin ahnterini sömürdüğü kadar, 
özellikle kentlerde yaşayan halkımızı, kaderiymiş gi
bi yoiksulluğa sevkederek inancım da sömüren bir 
avuç vurguncunun, üreticiyle tüketici arasındaki dev
reden çıkarılarak, ekonomimizin tekrar sıhhate ka
vuşturulacağına inanıyorum. 

Tüm bu tedbirler alındığında, yaşam süreçlinde, 
yaşam kavgası veren insanların alınterine bir para
zit gibi musallat olan asalakların da, alınteriııin kutsal 
zevkinden kısmetlerini alacaklarına, maddi ve ma
nevi kalkınmanın işte o zaman vücut bulacağına ina
nıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, 2 dakikanız var. 

MEVLÜT GÜNGÖR (ERDİNÇ (Devamla) — Ül
ke ekonomisi yerine şahıs ekonomisine iltifat eden 
cephe hükümetlerinin bu tutum ve davranışları ne
deniyle zor duruma sokulan ekonomimiz ve bunun 
neticesi olarak hortlatılan pahalılık, şahit gelirli yurt
taşlarımızı oldukça zor duruma sokmuş ve bu zor 
durumda kalan fakir halk çocuklarının kutsal duygu
larından yararlanarak onları ekonomik anarşik orta
ma çekmede rol oynamıştır. Gitgide büyük boyutla
ra ulaşan ekonomik anarşi, yasal verileri de etkileye
rek kargaşa ve kavgalara yol açmıştır. Maddi dünya
mızda tüm kargaşaların kökeninde ekonomik denge
sizliğin bulunduğunu söylemeye bile gerek görmüyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit Hükümetinin 
bilinçli ve dinamik bir yapı ile ekonömülk rahatsızlığın 
üzerine cesaretle giderek, Sayın Demirci'den devral
mış olduğu sıtmalı ekonominin kısa zamanda tedavi 
görmüş bir biçimde halkımızın hizmetine sunulaca
ğına ve böylece ekonomimizde bîr denge sağlayaca
ğına inanıyor, bu inançla Cumhuriyet Halk Partisü 
adına Sayın Meclîsi, değerli arkadaşlarımı saygıyla se
lamlıyorum, esenlikler diliyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdinç. 
Gruplar atlına yapılan görüşmeler tamamlanmış

tır. 
Genel görüşme açılmasını isteyenler adına Sayın 

Özer Yılmaz, buhurun efendim. (AP sıralarında;! al
kışlar) 

Sayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır efendim. 
ÖZER YILMAZ (Buılsa) — Sayın Başkan, muh

teremi arkadaşlar; heplMızi saygıyla selamlarını. 

Anayasanın 88 ve Meclis İçtüzüğünün 101 nci mad
delerinle isIHnaldien, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti-* 
nin ekonomik siyaseti hakkında, Meclis Araşîırmialsı 
açılma isteğlmliızin, şartlandırılmış bazı üyelerin oylaırn 
nin desteğiyle reddedileceğini bilmekteyiz. (CHP sıra-
larından gürültüler) 

İSMET ATALAY (Kars) — Sen mi şartlandırdın? 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bütün bunlara rağ

men, milletimizin selameti bakımından gereken tarihi 
gör«Vlm!zi yapmak ve görüşlerimizi zabıtlara tescil 
esirmek üzere söz almış bulunuyoruz. (CHP sıkarın
dan gürültüler).! 

İBAŞlKAN — Rica edîyorum aıfealdaşlar. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Hepinizce biliridir 

ği gfibi, devalüasyon bir memleketin parasının dış de
ğerinin düşürülmeSJİdlir. Ecevit Hükümetti, 1.3.1978 ta
rihlinde, her meselede olduğu gibi, ekonomimizin içinde 
bulunduğu durumla yanlış teşhis koyarak ve dış baskı
lara boyun eğerek devalüasyona gitmiştir. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Siz kaç defa 
yaptınız?j 

AİKIN SİMAV (İzmir) — % 661dan ne haber? 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — «Uygulanıraak}» 

olan iktisadi ambargonun yarattığı darboğazdan çık
mayı devalüasyonda görmek, bu baskı gruplarına ödün 
vermektir. Bu hareket, dış borçlarımızı Türk parasıı 
olarak bir anda 20 milyar lira anırmaktır. Bu deiva-ı 
lüasyon, dış borçlarımızı, 20 ıniiJyar lira değerinde ilave 
mal satarak Ödemek demektir. Türk çiifıiçiltsidin alın 
teri, Türk işçisinin göz nurumu % 33 heha etmektir* 
Bu devalüasyon halkın sırtına yüklenmiş bir yüktür.» 

Aı kadaşlar, bu söz Cumhuriyet Halk Partililerin 
23 Eylül 1977'dle söyledikleri sözdür. 

AYHAN ALTUĞ (İstanlbul) — Talbii o zaiman sen 
nin ağırlığın vardK 

İBAŞlKAN — Rica ediyorum arkadaşların, müda
hale etmeyin, bunu sükûnetle bitirelim. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Deivalüatsıyonuın 
yapılabilmesi için bazı şartların tahakkuk etmesi elzem
dir. Bu santiarı Ticaret Bakanlığı Bütçesi] görüşmesi 
sıralsıınidıa, grupumuz adına açıkladığımız halde kaa-t 
le alınmaması, evvelce verilmiş bir kanarı göstermek-
teldir* 

Muhterem arkaldaşlar, her halde Cumhurilyet Halk 
Parttili iktisatçıların, Amerika'nın altın - dolar ilişkisi 
hakkımdaki taahhüdünden 15 Ağustos 1971 de vazgeç
tiğinden ve bu sebeple IMF'nin sabit kur politikasının 
iflas ettiğinden haberleri olmadığı anlaşılmaktadır. 
Artık, paranın değeri malsa başında olura n harika ço
cuklar tarafından değil, piyasada oîuşmalkltafdır. 
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IMF'nîin fonksiyonu dar kalıp ve değarJerden uızak-ı 
laşaraik incelenecek olursa, bir nevi «Duyumu Umu-* 
ıriiye» olduğu görülür. Bir milletin mal fiyatlarınla 
karışmak ve tespit «timek, vergilerinle elkoymanım baş
ka bir yoludur. Daha çak istihsal edip, daha az tüke-< 
tip, daha ucuza mal salmaktır. O mlemlelkete kredli ve
renlere, knödtinlin mlüşi&vviki faizdir. Daha yüksek faiz
le dış kaynaklardan kredi almak devalüasyondan iyi
dir, paranın değerini % 33 düşürmektense, faizlin ora-» 
nuu dünya piyafsaisına göre % 2 aıitırmak daha akılcı 
bir yoldu. 

SAFFET URAL (Buılsa) — O kafayla mı yöneti
niz memleketi? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Paşamı, eğer zaüaJi-
nizi Balıkesir'den kalbul enseydik, şimdi bizim aramız
da olacaktınız. Ama bizim kafada olmadığınız ajıJaşıI-
idığından oraya gilıiinliz.| 

(BAŞKAN — Buyurunuz efendim, cevap vermeyi
niz. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Kısacası muhterem 
arkadaşlar, devalüasyon 15 Ağustos 1971 den sorarla 
modern kaıpitüteyonıdur. Bu memlekete modern kapi
tülasyonu da getirdiniz. Sinildi Cunîlhuıiiyelt Halk Par
tisi iktisatçılarının, ancak okudukları gibi düşünebilen 
ceikleriiiii gözönüne alarak, gene kara kaplı kitaplara 
döneceğim. 

Devalüasyon nispetleri gizli tutulmalı ve bir anda 
açıklanmazdır. Halbuki, devalüasyonun Türkiye'de ne 
nispette yapılacağı adelta bütün dünyaca bilinmektey
di. Nitekim, Guımhurîyet Halk Partisi kandırılmış 11 
milletvekilinin deislteği ile güvelmoyu aldıkları tarihte 
Dsitanlbu!, Lonidra, Brülkise?, Frarftfurt, Zürih ve Paris 
Iboı'şaîarımda 1 dolar = 25 TL; 1 DM = 12 TL; 1 
Paunt = 42 TL. olarak muamele görmeye başlamıştır. 

Yukıarıida da izah ettöğimiiz gM, bir nevi kapitülas
yon oîan bu devalüasyon, Türk ekonloamisimi enkaz 
olarak dünyaya tavsif elden Cumıhuriyelt Halk Partisine 
Idış mali mlüesseselerce, oranı ile adeta dikte ettiriî-
nıişth'. 

ıBağümlsızkk türküleriyle seçim meydanlarını çılan 
latan Cumhuriyet Halk Paaiîisfi. içim bu durum, seçme
ne izah edemeyeceği bir utanç vesikası olarak ta
rihe mal olmuştur. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu kadar ağır bir isnadı sadece bir 
ısoeıiuii deSiie değil, diğer mıaiîemıa£iksel verilerle ispali 
edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 

İtlıa'atın maksimum noktaya vardığı ay, 12 sene
lik trenle nazaran, aralıktır. 1977 Aralık ayında, Ka
sım ayıma nazaran artış % 65y32'dir. Halbuki, 12 yıl

lık tremflte bu 2 ay arasındaki artış onıMnde 1 ilâ % 
46,26 arasımda seyretıriiş/iir. 11 milletvekiiniin AP' 
den ayrıldığı ay aralıktır. Sanayici ve tacirin Curnıhu-
diyet Halk Partisini desteklediği ay aralık ayıdır. Ne 
teasdüf değil mi arkadaşlar? 

AKIN SÎMAV (İzmir) — Doğal değil mi? 
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar; Sayın Si

mav rica ederim. Yani ön sıralara herhalde laf atmak 
için geldiniz!.... 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — İthalat 1977'de, 
1976'ya nazaran % 13 artarken, programa göre 
% 99,9 artarken; ihracat yukarıda zikredilen yıllar 
arasında % .10,6 eksilmiş ve programa nazaran 
% 7i»1 oranında gerçekleşmiştir. 

Yıl içindeki gazetelere bir göz atacak olursak, 
transfer gecikmelerinden dolayı, bazı sanayici kol
larından kapanmalar meydana gelirken, bazdarında 
ise istihsali % 50 azaltacağını okumamız mümkün 
olacaktır. 

1977 programına kıyasla, 1977 ithalatı, yukarıda 
da zikrettiğimiz gibi, % 99,99 gerçekleşmişir. Anla
şılacağı gibi devalüasyondan haberdar olan sanayici 
ve tacir, kredili ithalatla programın hedefine çok yak
laşmışlardır. 

İhracatta ise, Ocak ayında, bit yıl evvelki Aralık 
ayına nazaran daima bir düşüş görülmüştür. Mez
kûr aylar arasındaki azalma, 9 yıllık trentte % 19,79 
olarak tahakkuk ederken, 1978 Ocak ayında, 1977 
Aralık ayına nazaran ihracattaki düşüş % 32,07Mir 
ki, trente kıyasen % 12,28 fazladır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var, lütfen toparlayın 
Sayın Yılmaz. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Bu tatlı su sosyalistlerinin omzuna basarak ikti
dar olan Cumhuriyet Halk Partisi, onlarla olan zımni 
anlaşmasını bozarak, transferleri yapılmamış, fakat 
fiilen tahakkuk etmiş, kredili ithalatı yapanlardan 
kur farkını istemiştir. 

İstenen kur farkını, Merkez Bankası yetkililerin
den kesin olarak öğrenmemiz mümkün olamamıştır. 
Biz bu tutumu beşeri bir zaaf olarak hoş gördük. 
Bizim hesaplarımıza göre bu kur farkı 13 124 000 000 
TL'dır. Merkez Bankasının yarım ağzına göre 
10 350 000 000 TL'dır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Transferleri kim yaptı? 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bütün bunlara 

rağmen bu kur farkının istenmesini, hukuk dev
leti ve devletin verdiği söze bağlı kalması açısmdan 
sakıncalı mütalaa etmekteyiz. 
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ADNAN KESRİN (Denizli) — Danıştayın kararı 
ne oldu? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Gerekli döviz re
zervi hazırlanmadan devalüasyona gittiniz. Bu yüz
den 11.3.1978 tarihinde, dolarda % 20, pauntta 
% 9,28, DM'ta % 28,26 daha artış olmuştur. 

Bu bakımdan, yeniden iki seferde % 10'luk kur 
ayarlaması yapacaksınız ve bunu da millete doğru 
olarak izah edeceksiniz!.. 

İSMAİL AKIN (AfyonkaraMsar) — Doğru de
ğil mi? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi iktisatçıları devalüasyonu başhbaşına bir 
operasyon olarak görmekle, dünya litaratürünc yeni 
bir görüş kazandırmışlardır. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Fakat bu görüş 
bir hatanın misali olarak literatürde yerini alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, devalüasyon, iktisadi 
tedbirler manzumesinin... 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Yeter, yeter. 
BAŞKAN — Sayın Dağlı, artık yeter, çok mü

dahale ediyorsunuz, lütfen. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — ... Bahsettiği ko
nudur. Montrex'ye gitmeden evvel Batı âlemi ile 
uyuşmaya! meyyal bir görünüm vermesinin faturası 
ağır olmuştur. Devalüasyonun bir sebebi de iç fi
yatların diğer ülkelerin fiyatlarına nazaran yüksek 
olmasıdır. Devalüasyonla bu fark tersine dönmekte 
ve ihracatın müşiri olmaktadır. Eğer iç fiyatları şa
hit tutamazsanız yaptığınız devalüasyonla sadece pa
ranızın dış değerini düşürmüş olursunuz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bunun için para 

politikasında, mah' politikada, fiyat kontrohında ge
reken tedbirler alındıktan sonra devalüasyona gidil
melidir. Ama Hükümet, yukarıda da arz ettiğimiz 
gibi, evvela devalüasyonu yapmıştır. Hükümetin pa
ra politikasıyla aldığı kararlara bakılacak olursa, 
matematik olarak 2 husus ortaya çıkmaktadır; Dev
let tefecinin yerini alacak ve yüksek bir faiz politi
kası uygulayacaktır veya bankalar faiz politikasıyla 
ya iflas ettirilmek ya da devletkştirilmek istenmek
tedir. 

Mali politika ile getirilen vergiler geniş halk kit
lelerine yönelmiştir. Takip edilei; yol açıktır. Türk 
Milleti ürettiğini tüketmektedir. Öyleyse vergi yo
luyla istihlak talebi kısılmahdır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bağlayınız. Süreniz 
bitti efendim, lütfen. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Halkçı anlayışı; 
işte Cumhuriyet Halk Partisinden yana olmanın se
bebi budur. 

Muhterem arkadaşlar.... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Her şeyi 
biliyorsun maşallah!.. (Gürültüler) 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Anlamazsın. 
Gerçi bakanlık o kadar düştü ki, belki sen de ola
bilirsin. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Yılmaz. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, gelin sizi bu sıralara oturtan, şimdi mazot-
suzluktan traktörünü kullanamayan, ilkbaharda top
rağına gübre atamayan Türk çiftçisinin bu ıstırabına 
bir çare bulmak için verilen önergeye olumlu oy 
kullanın. 

Gelin, artan fiyatlar karşısında eli boş, başı önün
de evine giden aile reislerinin başlarını dikleştirelim, 
filesini dolduralım. Korkmayın, vereceğiniz oy yı
kılmanızı geciktirecektir. Korkmayın, kurulan komis
yonda size dinamik ekonomiyi öğreteceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer Yıl
maz. 

Genel görüşme önergesi üzerinde öngörüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oy
larınıza sunacağım: Genel görüşme açılmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme 
açılması reddedilmiştir. 

Sayın üyeler, bir hususu düzeltmek istiyorum. 
Biraz önce burada kavga çıkartan arkadaşın ismini 
söylerken «Sayın Çoban» diye hitap ettim; yanlış
lık yapmış bulunuyorum. Sayın Ahmet Çobanoğlu 
idi, kendisinden özür diler, zabıtlara böyle geçmesini 
rica ederim. 

SAFFET URAL (BahkeSir) — Sayın Başkan, 
«Kavga çıkartan» dedin, o mu kavga çıkarttı. 

2.. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygu
lamaların yasalara aykırı olup olmadığını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, yenî bir görüşme için 
25 dakikamız vardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir grup 
sözcüsü görüşür efendim. 

BAŞKAN — Bir kişi görüşür. Peki, süreyi dol
duralım efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Milliyetçi Ha
reket Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Tabir Şaş
maz Bey görüşeceklerdir. 

BAŞKAN — Sözcünüzü bildirirsiniz efendim. 
Gündemimizin 2 nci sırasında İstanbul Milletve

kili Turan Kocal ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Ba
kanlığında yapılan uygulamaların yasalara aykırı 
olup olmdığını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Bir defa bulunmadığı için gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesine göre 
Milli Eğitim Bakanının tutum ve icraatı hakkında 
Meclis Araştırması talebimizin gereğini saygılarımız
la arz ederiz. 

Meclis Araştırma İsteğimizin Gerekçesi : 
Ecevit Hükümetinin göreve başladığı 5 Ocak 1978 

tarihinden şu ana kadar, Milli Eğitim Bakanlığında 
binlerce nakil işlemi yapılmıştır. Bu nakillerde kış 
ortasında öğretmenlerin perişanlığı, açlığı ve sefaleti
ni hazırlamışlardır. Okuyan çocukları olan öğretmen
lerin okumak hürriyetini yok etmişlerdir, öğretmen
ler eşlerinden ayrılmış, Türk aile hayatını kökünden 
yok eden bir icraa işleme konulmuştur. Bu nakiller
de istek ve talepler uydurma bahaneler ile TÖB -
DER'in isteği ile partizan CHP'si il ve ilçe yönetici
lerinin keyfi istekleri yerine getirilmiştir. Nakil ve 
tayinlerin kendi istekleri haricinde olanlara TÖB -
DER'in üyesi olmayan öğretmenlerden oluşu ile Hü
kümetin taraflı okluğunu Milli Eğitim Bakanının 
yalnız TÖB - DER'in bakanı olduğunu ispat etmiş
tir. Kısaca diğer bir deyimle Milli Eğitim Bakanlı
ğı TÖB - DER'in fili işgali altındadır. 

Kanun ve yönetmeliklerle hiç alakası olmayan an
layış içinde talebelerin de okuldan uzaklaştırılması
nın dikta rejimlerinde dahi olmadığı gerçeği ile ibret 
vericidir. 

| Anayasamızın dibacesinde emredilen Türk Müli-
I yetçiliği anlayışının sembolü olan okullarda ne kadar 

yazı ve resimler varsa çöplüğe atılmıştır. Bunların 
yerlerine bazı okullarda yabancı zavallılarının resim-

I terinin ve sözlerinin asıldığı ve yazıldığı görülmekte
dir. Hatta okullarımızda İstiklâl Marşı söyletilmediği, 
Devletimizin sembolü Ay - Yıklızh Türk Bayrağımı-

I zın göndere çektirilmediği söylenmektedir. 

I Nakillerin yapılışında 657 sayılı Devlet Personel 
I Kanununu hiçe sayarak, insanlık onurunun kinci bir 
I şekilde yapılmış olmaları, kadro ve memuriyet dere-
I cesi lise müdürü olanları köy okullanna gönderilmiş 

obuası Milli Eğitim Bakanının kin, ihtiras ve intikam 
duygulanm su yüzeyine çıkaran facia örnekleridir. 

I Eğitim enstitülerine yeniden alınacağı ifade edi
len talebelerin bir kısmı TÖB - DER ve bir kısmı da 
CHP teşkilatının onayı ile alındığını. Bu onayı ala
mayanların kayıt dahi yaptıramadığım. Hatta onayı 
elinde olmayan talebe namzetlerini okulların çevresi-

I ne POL - DER'Ii polislerce sokulmadığı bir gerçek
tir. 

Bazı okullarda büyük Atatürk'ün resmini ayaklar 
altına alarak parçalayan idareci ve talebelere rast
lanması ve bu kişilere Bakanlıkça soruşturma dahi 

I açılmamış obuası Müh' Eğitim Bakanım hangi zih
niyette okluğunun ispatıdır. Eğitim enstitülerine da-

I ha evvelce kaydım yaptıran talebelerin yeniden alına
cak talebeler için taban puanı yükseltmek suretiyle 
müktesep hakların da ortadan kaldırılmasına gidil
mesi hukuka aykırılığının başka bir delilidir. 

I Okullarımızın milliliğini bir yana bırakarak bö
lücülük, yıkıcılık ve ideolojik dersler verilmesi (Sol) 
bağımsız son Türk Devletinin geleceğini tehlikeye 
düşüren boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

Anayasamızı hiçe sayarak, kanunları reddederek, 
Hükümete akıl hocalığı yapan TÖB - DER yönetici
lerinin 20 . 3 . 1978 günü işi durdurma boykotuna 
katılacaklarını beyan etmeleri ve katılmaları devle
tin memuru obuası gereken Ankara Valisinin bu der
nek hakkında sus pus durması, buna karşılık hiç 

I bir yasa dışı söz ve eylemi olmayan bazı dernekleri 
kapatması valiye verilen emrin gereğinin yapılması-

I mn ifadesidir. Hatta Türkiye'de Türk lisanından ay-
n bölgesel lisanlarla ders yapılmasını isteyen TÖB -
DER yöneticilerine kanuni işlem yapılmayışı Milli 

I Eğitim Bakanını ve Bakanlığın tutumunu, anlayışını 
açıkça sergilemektedir. 

I Mahkûm olan TÖB - DER'Ii üyelerin idari kad-
I rolara getirilmesi ayrı bir suçluluk doğurmaktadır. 
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Yukarıda izah edilen ve Milli Eğitim Bakanlığının 
icraatlarının kanun ve yönetmelikler ile işlem görme
diğinden gereken Meclis Araştırması açılmasını arz 
ve talep ederiz. 

29 . 3 . 1978 
İstanbul Çorum 

Turan Kocal Mehmet Irmak 
Konya Tokat 

İhsan Kabadayı Faik Demirtola 
Ankara Elazığ 

Necati Gültekin Tabir Şaşmaz 
Niğde Gaziantep 

Sadi Somuncuoğlu Cengiz Gökçek 
Konya Erzurum 

Agâh Oktay Güner Nevzat Kösoğlu 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir hususu hatır

latmak istiyorum. İçtüzüğümüze göre Meclis Araş
tırması açılıp açılmaması hususunda Hükümete, si
yasi parti gruplarına ve önerge.sahiplerinden birine 
sırasıyla söz verilecektir. Süre, Hükümet veya grup
lar için 20'ser dakika, önerge sahibi için 10 dakika
dır. Gruplar veya önerge sahiplerinden birinin bu
lunmadığı zaman Hükümetten sonra, Hükümet bu
lunmayıp da gruplar konuştuktan sonra Hükümet 
söz alamaz, önerge sahibi konuştuktan sonra da grup
lar söz alamaz. Bu hususu hatırlatıyorum. 

Sayın Hükümet? Yok. 
MHP Grupu adına Sayın Tahir Şaşmaz buyurun. 

Sayın Şaşmaz, süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA MEHMET TAHİR 
ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayın Başkan ve Yüce Meçi
sin değerli üyelerini konuşmama başlarken Milliyet
çi Hareket Partisi Grupu ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli üyeler, hatırlayacağınız gibi, Hüküme
tin kuruluşu sırasında yayınlanan bildiriler, çok ılım
lı, devlet adamlarının vakarına yaraşır bir şekilde, 
gönül ferahlatıcı bir anlam taşımaktaydı.) Oysa, bu
gün söylenilenlerin tamamiyle aksi icraatların vuku-
buMuğunıa şahit olmaktayız. Artık bir gerçek su 
yüzüne çıkmış oluyor: Solcu görüşü savunanlar ba
rıştan bahsediyorlarsa; düşmanlık duygularının açığa 
vurulacağı an demektir. 

Kardeşlikten bahsediyorlarsa; bu savaş hazırfiğr 
içinde olduklarının işaretidir. 

Okullarda her fikri savunan genç öğrenciler bir
likte öğrenimlerini sürdürecekler denilmişse; bu 
Marksist, Leninîst ve Maoist gruplar arasında bir 
uzlaşmanın sağlanabilmesi için azami gayreti göste

recekleri, sol grupların bir arada okuyabilmelerinin 
temin edilebileceği demektir. 

Yansızlıktan, tarafsızlıktan bahsediüyorsa; bu
nu, sadece CHP'ye sempatisi olan çeşitli kuruluş
lara yandaşları açısından tarafsız davrandacağı, ge
rek Marksist ve Leninîst görüşü savunanlar, gerekse 
Maoist görüşü savunanlar veya bölücülük faaliyet
leriyle bilinen gruplar arasında hiçbir ayrıcalık göze
tilmeyeceği, hepsinin mükiâfatlandınlacağı, bunların 
dışında CHP'ye rey vermeyen bütün millyetçüerin, 
vatanperver namuslu insanların ezileceği, mağdur 
edileceği anlamında yorumlamamız gerekir. 

Çünkü, Milli Eğitim Bakanımız inandırmaya ça
lıştığı beyanatlarına, ileri sürdüğü fikirlerine ters 
düşen uygulamalarda bulunmaktadır. Bu uygulama
lar bütün memlekette olduğu gibi dikkatle ve bü
yük bir endişe ile takip edilmektedir. 

Endişemiz; son bağımsız Türk Devletini, sistem
li bir şekilde, bağımsız Türk Mahkemeleri tarafın
dan cezalandırılmış Marksist, Leninîst ve Maoist 
militanların işgali altına sokmak için yapılan uygu
lamalardır, masum insanlara yapılan işkencelerdir. 

Yüzlerce öğretmen ve idareciye sorgusuz sual
siz, tahkikatsız ve savunmasız bir şekilde kıyılmış
tır. Eğnim enstitülerindeki ve orta dereceli birçok 
Okullardaki, hatta OkokuMardaki tecrübeli, milli
yetçi, hiçbir art niyeti olmayan öğretmenler ve ida
reciler çeşitli yerlere sürgün edilmişlerdir. 

Eğitim enstitülerinin yeni müdürlerinin Milli 
Eğitim Bakanının başkanlığında 23 - 24 Mart 1978'de 
yapılan toplantıda milliyetçi öğretmenlerden sonra 
milliyetçi öğrencilerin harcanması için birtakım ka
rarların alındığı basına sızmıştır. Basında intişar 
eden haberleri teyit eden uygulamalar, eğitim ensti
tülerindeki ve eğitim müesseselerindeki yürekler acı
sı manzarayla kendini göstermektedir. 

Milliyetçi öğrencileri okullardan uzaklaştırmak 
gayesiyle birtakım tertipler düzenlenmektedir. Bu 
tertiplerin hazırlanıp tatbik edilmesinde, enstitüle
rin ve diğer birçok okulların yeni idarecileri ile Dev -
Genç ve ÎGD1 Marksist, Leninist ve Maoist öğren
cilerin işbirliği açıkça görülmektedir. 

Her eğitim enstitüsünün açıldığının ilk gününden 
bugüne dek bu tertipler devamlı uygulanmakta, mil
liyetçi öğrenciler dövülerek olay çıkarmaya zorlan
makta, çeşitli tahrikler acımasızca yapılmaktadır. 

Hemen her eğitim enstitüsünden yüzlerce örnek
ler vererek, bu talihsiz, talihsiz olduğu kadar da 
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yanlış ve zararlı uygulamaları belgeleyebiliriz. Elim
de gerçeklere dayaman birçok belgeler mevcuttur; 
ancak hakikatlerin açığa çıkarılabilmesi için bunlar
dan sadece birkaçını Yüce Meclisimizin üyelerine 
sunmakla, Edirne Eğitim Enstitüsünden örnekler 
vererek, yetineceğim. 

17 Nisan 1978 günü enstitünün açılmasıyla Dev -
Genç Başkanı Haldun Ardıç, Mahmut Çetin adlı 
milliyetçi bir öğrenciyi yaralamış, polis tarafından 
bir gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıl
mıştır. Bu öğrenci, çeşitli darp olaylarına karıştığı 
halde elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. 

21 Nisan 1978 Cuma günü akşam öğretiminin 
yapıldığı saat 20.00'de, uzun teneffüste Müdür Baş
yardımcısı Halim Demirci'nin, Dev - Genç'li, İGD'M 
öğrencilere; «Marş söyleyin (tabii enternasyonal 
marşı), fakat aranızdan birisi çıkıp liderlik etmesin» 
sekimde direktif verdiği enstitü öğrencileri tarafın
dan duyulmuştur. 

26.4.1978 günü Marksist, Leninist öğrencilerin 
liderleri, Matematik Bölüm Şefi Osman Öztürk'e 
milliyetçi öğrencilerden Ülker Dedeoğlu ve 15 ar
kadaşının ismi yazılı bir liste vermişlerdir. Bu üste
nin ne maksada verildiği açıktır. 

27.4.1978 Perşembe günü, gündüz öğretiminin 
başlangıcında kendilerine devrimci diyen Marksist 
öğrenciler, milliyetçi öğrencilerin derse . girmeleri
ni önlemeye kalkışmışlardır. Bunun üzerine vuku-
buîan gerginlikte, heyecanını yenemeyen müdür baş
yardımcısı Halim Demirci, okul hoparlöründen mil
liyetçi öğrencilere, «yobazlar, sizi bu okulda ya
şatmayacağız, sizi buradan bir bir atacağız» demiş
tir. Gündüz öğrencilerinin büyük bir bölümü bu 
konuşmayı bizzat duymuşlardır. 

Okullarda milliyetçi öğrenciler mütemadiyen sol
cu grupların saldırılarına maruz kalmakta, darp olay
larının ancak bir kısmı basına intikal etmekte, .sayı
sız hadiselere ve öğrenim özgürlüğünün soku gruplar
ca kısıtlanmak istenmesi yolundaki saldırılarına rağ
men, Sayın Bakanımız tam bir rahatlık içerisinde, 
«okullarımızda her türlü fikri savunanlar artık bera
berce öğrenimlerini sürdürmektedirler» diyebilmek
tedir. 

Şans eseri, açık bulunan okulları, giriş ve çıkış 
saatlerinde uzaktan da olsa bir denetlemesini kendi
lerinden ısrarla rica ediyorum. Her sabah okul gi
rişinde karşıt grupa mensup öğrencilerin birbirlerine 
taşlı sopalı saldırılarını gördükten sonra acaba aynı 
iddiasını inandırıcı kılmak için gayret göstermeye 

devam edecek midir. Yoksa, böyle bir iddayı İsrar
la tekrarladığı için hicap mı duyacaktır? 

Öğretmenlerin yerli yersiz, eş durumları dahi 
dikkate alınmayarak, sadece TÖB-DER üyesi ol
madıkları için sürgün edilişleri sonucu, yurt çapın
da hemen bütün okullarımızda tedrisat felce uğratıl
mıştır. Eğitim hizmetleri tamanıiyle aksamış, sür
gün edilen öğretmenlerin çoluk çocuğu ile birlikte 
perişan edilişi bir yana, öğrenimlerini sürdürmek is
teyen milyonlarca öğrencinin tahsil hayatı mahvedile
rek mağduriyetlerine sebebiyet verilmiştir. 

Birçok okulların kapıları öğretime kapalı tutul
makta açık bulunanlarında ise derslerin büyük bir kıs
mı boş geçmektedir. Normal programlara göre, her 
sınıfın haftada 32 saat dersi vardır. Hızlandırılmış 
program diye kamuoyuna sunulan şimdiki programda, 
her sınıfın, ortalama 16 - 18 saat dersi yapılmaktadır.; 
örnek verebilirim; matematik bölümü 2 nci sınıfta 
4 saat okutulması gereken fizik 2 saat; temel mate
matik 9 saat gösterilmesi gerekirken, 6 saat okutul
maktadır. Bu verdiğim ve daha da vereceğim örnek
lerden de anlaşılacağı gibi hızlandırılmış eğitim saf
satası aldatmacadan başka bir şey değildir. Bu mu
dur, hızlandırılmış program dedikleri? 

Yıllarca hiçbir art niyet gütmeden, hiçbir pole
miğe düşmeden Milli Eğitimimize hizmeti gaye edi
nen ve kendilerini öğrencilerinin en iyi. bir şekilde yeti
şebilmesi için acımasızca yoranlar, yıpratanlar, hiçbir 
sebep ve gerekçe gösterilmcksizin sadece TÖB - DER'e 
üye olmadıkları için kıyıma uğratıhrken, sürgün edi
lirken, faziletli ve tecrübeli şahıslardan boşalan yer
lere ise, Devletin varlığına kasdetmek gayesiyle biz
zat eyleme giriştiği ve eyleme girişenlere yardımcı ol
duğu için, mahkeme kararıyla tutuklanmış olanlar, 
hüküm giymiş olup devlet düşmanlığı sabit kılınmış 
olan hainler getirilmektedir. Bu ise çok daha vahim 
olan diğer bir talihsiz tutumdur. Misal mi istersiniz? 
Kadir Okçu; Nurhak dağlarındaki anarşistleri bes
lemekten mahkeme edilmiş, Malatya CHP İl Encü
men Üyesi, 1977 Haziranında CHP Malatya adayı, 
şimdi Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünde Ta
yin Nakil Şubesi Müdürü. 

Hasan Tonak; Nurhak dağlarında öldürülen Hacı 
Tonak'ın kardeşi. Hacı Tonak'a yardım etmekten 
tahkikat sonunda görevinden alınmış, şimdi ise Do
ğanşehir İlköğretim Müdürü. 

Emin Tunçbilek; Adana - Hatay illeri Sıkıyöne
tim Komutanlığınca tutuklanmış ve aynı Komutanlık 
Askeri Mahkemesi 1972/1 esas, 1972/13 karar sayılı 
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I rarak en uzak yerlere sürmekte, Devlet Hazinesinden 
yüzbinlerce lira harcırah ödenmesine sebep olmakta
dır. 

İnançlı, milliyetçi öğretmenleri ancak Sibirya'ya 
sürebilirseniz kurtulmanız mümkün. Aksi halde, yur
dun neresine gönderirseniz gönderiniz, gittikleri her 
yerde Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu doğ
rultusunda, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, millet
çe birlik ve beraberlik duygusunu (MHP ve AP sıra
larından alkışlar), Devlete bağlılık ilkesini dillerinin 
döndüğünce anlatmaya, öğrencilerini doğru bildikleri, 
inandıkları konuda uyarmaya çalışacaklardır. Her ne 
kadar sürgün ettiğiniz yerlerde, bu faziletli öğretmen
leri halk mahkemeleri kurarak idama mahkûm ede
bilecek komünist grupların bulunmasına özen göster
seniz de, onların hunharlığı sayesinde susturabileceği-
nize veya en azından istifaya mecbur edebileceğinize 
inansanız da, hiçbir sonuç elde edemezsiniz; boşuna 
düş kurmuş olursunuz. Yapılacak en doğru hareket, 
okullarımızı çirkin politikanıza, siyasi çıkarlarınıza 

I alet etmemek olmalıdır. 

22 . 2 . 1972 tarihli karar hüküm fıkrası bölüm ör
neğine göre Türk Ceza Kanunu 141/1 maddesi uyarın
ca 8 yıl ağır hapis cezasıyla tecziye edilmiş olup bu 
hüküm Askeri Yargıtay Üçüncü Dairesinin 19.7.1972 
gün ve 872-298 karar sayılı ilamıyla onanarak kesin
leşmiş; bu duruma göre adı geçenin Devlet Memurla
rı Kanununun 48 nci maddesinin 5 nci fıkrası ve ay
nı Kanunun 98 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince 
memuriyetinin sona erdirilmesi zorunluluğu doğmuş
tur. Buna rağmen bu şahıs affı şahaneye mazhar ol
duğu için önce 8 yıl hapis yatmaktan kurtulmuş, son
ra da Sayın Milli Eğitim Bakanımız tarafından mü-
seçcel komünist olduğu için Ankara tncirli Lisesi Mü
dürlüğü ile taltif edilmiştir. Eğitim müesseselerini bu 
şekilde mi şartlandırılmış olmaktan kurtaracaksınız, 
yoksa körpe dimağları... 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur. Kürsü
de bulunan sayın üyenin konuşmasını tamamlayacağı 
zamana kadar, yani 19.09'a kadar sürenin uzatılması 
için onaylarınızı almak istiyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Şaşmaz, 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Eği
tim müesseselerini bu şekilde mi şartlandırılmış ol
maktan kurtaracaksınız, yoksa körpe dimağları ko
münistlik suçundan hüküm giymiş olan vatan hain
lerine teslim ederek, hepten Marksist, Leninist veya 
Maoist görüş doğrultusunda şartlandırılmalarına yâr
dım mı etmiş olacaksınız? 

Yapılan haksızlıkları ve yanlış ıstırapları sayıp 
dökmekle bitiremeyiz. CHP'Iilerin muhalefetleri dö
nemlerinde, Devleti yıkmaya yönelik eylemlere katıl
dıklarından, türlü yolsuzluklara, rüşvet olaylarına ve 
sapıklık olaylarına adları karıştığı için haklarında açı
lan adli kovuşturma sonucu hüküm giymiş olmaları 
sebebiyle o zamanki Hükümetin Milli Eğitim Bakanı 
tarafından birkaç vatan haini görevinden uzaklaştırıl
mıştı. O zaman CHP üyelerinden birçoğu feryadı ba
sarak öğretmen kıyımından bahsetmişler, şiddetle, «eş
ler birbirinden ayrılıyor» diye muhalefet etmiş ve kı
namışlardı. Bugün ise, kınadıkları şeyi kat kat fazla
sıyla, günahsız eğitimcileri sebepsiz yere, CHP'nin 
Milli Eğitim Bakanı, sırf örgütüne ters düşmemek için, 
yanlış ve kanunsuz olduğunu bile bile, örgütünden 
aldığı talimatı harfiyen yerine getirebilmek gayretiyle 
harcamakta, mağdur etmekte, eşleri biribirinden ayı-

Öğretmen, su hükümet veya bu hükümet gelecek 
diye yerinden sürüleceği, kıyıma uğratılacağı endişe
sinden kurtarılmalıdır, öğretmene güven duygusu ve
rilmelidir, öğretmen her türlü saygıya layık görülebi
lecek bir vakara, seviyeye yükseltilmeli, her türlü sos
yal imkânlara kavuşturularak vatan ve milletimiz için 
hizmetlerinden istifade edilmelidir. 

Sayın üyeler, öğretmeni, öğrenciyi ezmekle, birbir
lerine düşürmekle, politik maceraya sürüklemekle hiç
bir sonuç elde edemeyiz. İşte bir yanlış uygulamanın 
diğer bir örneğini elimdeki rapordan aynen okuyo
rum : 

«Vilayet Makamına 
Erzurum 

Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen 
Lisesi Müdürü iken 26 . 1 . 1978 tarihinde açığa alın
mış ve nihayet Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü çıkışlı 3 . 3 . 1978 tarih ve 3571 
sayıh Kararname ile Oltu Lisesi Edebiyat öğretmen
liğine tayin edilerek açığa alınma fiili kaldırılmış
tır. Oltu Lisesine tayin edilmem Milli Eğitim Baka
nı Sayın Necdet Uğur'un emri ile olmuştur. Karar
name normal idari yollardan geçirtilmiş ve vilayet 
makamının 6 . 3 . 1978 tarih ve 7282 saydı yazıla
rıyla göreve başlayabilmem için adıma tanzim edilen 
kararname Oltu Kaymakamlığına gönderilmiştir. Mez
kûr Kaymakamlığa başvurarak göreve başlatılmamı 
istedim. Ancak kaymakam vekilinin, «Sizi göreve 
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başlatamıyoruz» sözleriyle karşılaştım. Bu işlemin se
bebini sorduğumda, «Vilayetin telefon emri var» 
şeklindeki beyanı ile kaymakamlıktan uzaklaşmak 
mecburiyetinde kaldım. Bilahara öğrendiğimde bu 
emrin vilayet makamı tarafından değil, Milli Eği
tim Müdürlüğü tarafından verildiği idi. Göreve baş
lamamı engelleyen idari müesseseler ister kayma
kamlık, isterse Milli Eğitim Müdürlüğü olsun, Ana
yasamızın 40, 42, 117, 118 ve 125 nci maddeleri açık
ça çiğnenmiştir. Göreve başlatılmamam hususu Baş
bakanlık makamının 26 . 1 . 1978 tarih ve 448 sa
yılı genelgelerine dayandırılarak yapılmış ise, bu uy -
gulama da geçersizdir. Çünkü, mezkûr genelge şu an
da yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Özellikle 
Bakanlık tarafından yapılan tayinlerde bu genelgenin 
esas alınması da genelge esaslarına ters düşmektedir. 
Şu halde göreve başlatılmamamın başka sebepleri ol
sa gerek. Benim bilmediğim birtakım sebeplerle göre
ve başlatılmamam, hukuku, Anayasayı temelinden sar
san indi ve enfüsi hareketler olduğu gibi art niyetin 
de en bariz delilleridir. Hakkımda yapılacak herhan
gi bir işlem olsa bile, göreve başlatıldıktan sonra bu 
işlemin yapılacağını bilmek gerekir. Hele açığa alın
mış bir memurun yeniden göreve iade edilmesi, o me
murun haklı olduğunu ortaya koyar. Yine bilmedi
ğim bir sebepten ötürü göreve başlatamıyorsam, ilgili 
müesseselerin, sebebi şahsımı ilgilendirdiği için bil
dirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir gerekçe de 
gösterilmiş değildir. Gerekçesiz olarak bir Devlet 
memurunu mağdur etmek adalet anlayışıyla bağda
şamaz. Netice olarak; hakkımda uygulanan ve mağ
duriyetime sebep olan göreve başlatılmamam fiilinin 
kaldırılmasını, ayrıca, kanunsuz olan bu uygulama
nın sebebinin tarafıma bildirilmesini dilerim. 

isim ve imza» 

Milli Eğitim Bakanının sık sık ifadeyle dile ge
tirdiği birkaç cümleyi sayın üyelere hatırlatmak iste
rim. Sayın Bakan, zaman zaman şöyle diyordu; 
«Irk, din, mezhep, düşünce farkı gözetmeksizin, han
gi siyasi eğilimde olursa olsun, herkesin kardeşçe ve 
sevgi içerisinde birbiriyle yaşayabileceği ortam ya
ratmaktayız. Birbirimizin düşüncelerine saygılı olmak 
zorundayız. Özgür düşünceli insan yetiştirmek istiyo
ruz.» Bu, madalyonun bir yüzü, gelelim öteki yü
züne. 

Okuyan çocuklarından yana dertli olan öğrenci 
velilerinin teşkil ettiği bir heyet Elazığ'dan kalkıp 
Ankara'ya geliyor. Çaresizlik içinde Sayın Bakanı
mıza başvuruyorlar ve «Çocuklarımızın can güven

liği içinde öğrenimlerini sürdürebilmelerinin teminini 
sizden rica ediyoruz. Elazığ Eğitim Enstitüsünde 3 
yıldan beri en ufak hadise vukubulmadığı halde, de
ğerli idarecileri ve öğretmenleri sürgün edilmiştir. 
Biz buna bir şey diyemeyiz, kendi takdirinize aittir. 
Sadece sizden isteğimiz; sebepsiz yere kapah tutu
lan okulun öğrenime açılması ve çocuklarımızın gü
ven duyguları içinde tahsillerini sürdürebilmelerine 
imkân tanımanızı istiyoruz» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, 2 dakikanız var. 
MEHMET TAHÎR ŞAŞMAZ (Devamla) — Öğ

renci velilerinin eziklik içerisindeki bu yakarışlarına 
karşı, savunduğu fikirleri yalanlarcasına, Sayın Ba
kanımız seçkin heyeti şu sözleriyle hayal kırıklığına 
uğratıyor. «Ben sizi buraya gönderen zihniyeti tanı
mıyorum. Sizler şartlanmışsınız.» 

Sayın Bakanımız, kendisine her başvuranı şart
lanmış kişiler olarak niteleyip, ricalarına kulak aş
mazken, kendisinin ne ölçüde şartlandırılmış bir kafa
ya sahip olduğunun farkına varamıyor. (AP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

Bir başkası ve en taze örneği. Bundan birkaç gün 
önce bu Parlamento çatısı altında iyi niyetli bir mil
letvekili arkadaşımız Milli Eğitim Bakanına ricada 
bulunuyor. 22 yıl boyunca Milli Eğitime şerefiyle hiz
met etmiş ve şu anda seçildiği ilin Milli Eğitim Mü
dürüyken en uzak bir yerin orta dereceli okul öğret
menliğine sürülmüş bir eğitimciden yana şöyle diyor; 
«Sayın Bakanım, sizden ricam Milli Eğitim Müdürü
müzün aynı ilde bir okula tayini hususunda yardım-
larımzdır.» 

Sayın Bakanımız tabii ki, her türlü baskıdan uzak 
bulunduğu, tarafsız olduğu için, yanında kendi par
tisinin eski bir bakam bulunduğu halde şu kesin ifa
deyi kullanıyor; «Ben örgütümün tabanım kaybede-
mem. Örgütüm böyle istiyor.» 

Sayın Bakan örgüt derken acaba neyi kastediyor? 
TÖB -» DER'ın emirlerini uygulamaya memur oldu
ğunu mu? Lütfen açıklasınlar. Milli Eğitim Bakanı 
olarak Devletin temsilcisi durumunda mıdır, yoksa 
her hangi bir örgütün veya derneğin direktiflerini ye
rine getirmekle mi mükelleftirler? (AP ve MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Şaşmaz. 
MEHMET T AHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Ka

muoyunun gözünü boyamak için yaptığı edebiyatına, 
bir de icraatlarıyla ilgili edebiyatlarına kulak kabar
talım, ikisi arasında mukayese yapalım. Öyle sanıyo
rum ki, ne denli bir yanlış tutum ve davranış içinde 
olduğu, sözlerinin çelişkisinden hemen anlaşılacakı 
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tır. Devletin temsilcisi olduğunu, tarafsız davranaca
ğını, Milli Eğitimde ahenk sağlayacağını her vesile 
ile dile getirdiği halde, milletvekillerinin bazı haklı 
dilekleri karşısında, «Ben örgütümün emirlerine uy
mak zorundayım» şeklinde biraz önce belirttiğim 
acı itirafta bulunmuştur; maskesini aralayarak ger
çek yüzünü göstermiş, art niyetini açığa vurmuştur. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Şaşmaz. 

MEHMET TAHÎR ŞAŞMAZ (Devamla) — Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak gerçeklerin anlaşılması 
maksadıyla Meclis Araştırması açılması yönünde oy 

1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Dünya 
Bankası Genel Müdürünün beyanlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in 
yazılı cevabı. (7/224) 

19 . 4 .1978 

Millet Meclisi Başkanığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Şinasi Osma 

Alayı valâ ile Türkiye'ye gelen, sizinle ve Hükü
metinizden 9 bakanla temas eden, basını her gün çe
şitli haberlerle işgal eden, neticede bir ata sözünde 
denildiği gibi (Doğura doğura dağ fare doğurdu) 
kabilinden bir sonuca ulaşan ve bu günedek yapılan 
temasların Türkiye'ye ne gibi mali imkânlar sağla
dığı kesin olarak anlaşılamayan Dünya Bankası Ge
nel Müdürü Mc. Namara'nın (Bu Hükümetin 90 gün
de yaptıklarını mucize sayıyorum) şeklinde bir be-

kuRanacağımızı belirtir, Yüce Meclisin değerli üye
lerine saygılarımı sunarım. (AP ve MHP sarafarm* 
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şaşmaz. 
Sayın Üyeler Meclis Araştırmasına ilişkin öner

geye kalındığı yerden devam edilecektir. Çalışma sü
remiz dolmuştur. 

Gündemindeki maddeleri sırasıyla görüşmek için 
16 . 5 . 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.11 

yanda bulunduğu basında yer alan haberlerden öğ
renmiş bulunuyoruz. Ancak, yine basında yer alan 
haberlere göre Sayın Mc. Namara'nın böyle bir be* 
yanda bulunmadığım üzüntüyle öğrenmiş oluyoruz. 
Bu durum karşısında; 

1. Sayın Mc. Namara (Bu Hükümetin 90 gün
de yaptıklarını mucize sayıyorum) dediği doğru mu
dur? 

2. Kendisinin inkâr ettiği gibi bu beyan doğru 
değilse bunu kim, ne maksatla uydurmuştur? 

3. Türk umumi efkârını yalan ve yanlış haber
lerle yanıltmaya çalışan Anadolu Ajansının bu tu
tum ve davranışı hakkında Hükümet ne düşünmek
tedir? 

4. Yine bu beyanlar arasında Sayın Mc. Nama-ı 
ra'nın Türkiye'nin ekonomik gözlemleri hakkında 
düşünceleri sorulduğunda (pek iyimser değilim) de
diği ve ayrıca da (Hükümetinizin ne tür bir ekono
mik politika izlemek niyetinde olduğunu bana kimse 
net olarak anlatamadı) tarzındaki konuşmasını HüV 
kümetin başı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

« * • * »• 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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TC 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 01-3/499 10 . 5 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 4 . 1978 tarih ve 7/224-1665/09571 sa
yılı yazılan. 

İzmir Milletvekili Sayın Şinasi Osma'nın, Sayın 
Başbakana yönelttikleri soru önergesine Başbakanı
mız adına cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerine arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Devlet Bakam 

1. Hükümetimiz ilk 90 gününde ekonomisinin 
bir enkazı andıran görünümünü düzeltmek için önem
li kararlar almıştır. Bu kararların nasıl yorumlan
dığı Sayın Mc. Namara'nın kendi değerlendirmesi 
içindedir. 

2. Dünya Bankası Başkanının söylediği ya da 
söylemediği şeylerin basında yer almasının ise Hükü
metin sorumluluğu dışında olduğu açıktır. 

3. Anadolu Ajansının özellikle yeni yönetimiyle 
tarafsız haber veren bir yapıya kavuştuğu inancında
yız. Ajansın «objektif» haber vermeyi temel ilke 
edindiği ve kendisiyle ilgili olarak kamuoyunda olu
şan olumsuz izlemini sona erdireceği kanısındayız. 

4. Hükümetimiz, ne tür bir ekonomik politika 
izleyeceğini başta yüce meclisler ve dayandığı Türk 
halkı olmak üzere herkese açık olarak anlatmıştır, 
anlatmaktadır. Bu politikanın temel ilkeleri Hükümet 
programımızda yer almıştır. 

Geçmiş hükümetlerin savurganlıkla ve yanlış bir 
politika ile ekonomide bıraktıkları enkazı Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olarak ortadan kaldırma ça-
basındayız. Hükümetimiz, aradan kısa süre geçmesi-* 
ne karşın bu konuda önemli kararlar almıştır. 

Durum bilgilerine sunulur. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

144 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 5 . 1978 Perşemlbe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Lodkheed Uçak Şirkeltü ve Mc Donnel Doug-

las Şirketi konularıma ilişkin olarak Adaletlin Yerine 
Getktilmesıinde Karşılıklı Yardım Usulleri hakkındakli 
Anlaşmanın süresinin 8 Temmuz 1977 tarihinden iti-
(barerç geçerli olmâlk üzere foir yıl içsin uzatıldığının 
31 i 5 . 1963 tarihli ve 244 sayıh Kanun gereğince 
Millet Meclisi Genel Kurulumun, trfüglisiine sunulma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/309) (S.. Sayısı : 96) 
(Dağıtma tarihi : 8.5.1978) 

••;• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Kordisyoniarda açık 'bulunan üyeliklere seçim,. 

r 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• • " • < • • • - ' • - 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına illişjkin önergesi. (10/21) 

3. -*- Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tu
tum' ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet .Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

5. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada-
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10./23) 

6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanm 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satmalına hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge^ 
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir^ 
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere İlişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un. 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi. 
(6/42) 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evi Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/45) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Iımak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincfnin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alman müfettişlere 
iKskin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

23. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün. «Kurta
rılmış Bölge» deyimine Miskin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

24. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğjhı'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

25. — Muğla Mdlletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen* 
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare
tine ilüşkiin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

27. — Diyarbakır MüetveküM M. Yaşar Göçmen' 
ki, Türküye Elektromekandk Sanıayi Anonjim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

28. — Diyarbakır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen* 
in, Bakanlıkta çalışan ibazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

29. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çataîbaş'ın 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesli. (6/66) 

30. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesli. (6/67) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişiklileri ile SSC BirüğÜ Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Barba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

32. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maliyet memuru sınavını kazananı 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesli. (6/69) 
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33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, I 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarma İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

34. — Malaltya Mlüetvekili Mehmet Recai Kutan'-
m, Mersin 4 nıeü Gübre kompleksinin lihalesiine iiş-
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından! sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 

çalışma surelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
mtş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi. 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile iîgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma surelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474. 
2/481) (S. Sayısı: 65 ve 65'e 1. ndi ek) (Dağıtma ta
rihleri: 21 . 3 .1978, 10 . 5 . 1978) 

2„ — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 

, in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağîar Mahallesi, Hane 21, 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi v© 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıttı Hacıbekir 
oglu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası

nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) ÇD&-
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7S — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34Me kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
saydı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28,2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli-
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor-



saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek} (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragîp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ?.. 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bit 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 2.1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7. 3 .1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko^ 
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta» 
rihi: 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S, Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 , 1978) 

25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu.^ (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 



İX 26. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102), (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi: 12 . 4 . 1978) 

X 27. — Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna hir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekii Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların infazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (s- S a v ı s ı : 74) (Dağıtma tarihi : 
1 4 , 4 , 1 9 7 8 ) 

28. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran Inan'ın, özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla istanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
İlişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

30. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Ddekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 , 4 â 1978) 

31. — Milli Savunma eski Bakam Ilhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı üe C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 

C. Senatosu : 4/1.66) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se« 
naitosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24.4 . 1978) 

32. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'm aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 saydı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka« 
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S^ 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

34. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı de 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Secden eski Üyesi1 

Bahriye Üçok'un, 5434 saydı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fdcra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu- (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) Pağıtma tarihi : 25.4.1978) 

35. — Türk Sdahlı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mü-
letvekili Şener Battal'ın, 4367 saydı Kanunun 4684, 
67016 ve 70 saydı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Milli Savunma ve içişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel" 
in özel affına dair kanun teklifinin Mfllet Meclisince 
reddedden metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisli : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı s 
6'ya 1 nci ek; C Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S, Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 . 1978) 

/ 



35. — Nuri Saym'ın özel affına dair kanun teklifi
mi! Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7*ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarffihi : 26.4,1978) 

39. — Günün 24 saate takstimiine daiir 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka-
tmn. tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağtaıa tarihi: 2.5.1978) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cranhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk 
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Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu, 
(1/119) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 , 1978) 

X 41. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri 
Komitesü (ClME)'nin kuruluş yasasınan onaylaama,-
sımn uygun (bulunduğu hakkında fcanua tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu. (1/116) (S. Sayası : 93) 
(Dağıtma tarihi : 8.5.1978) 

X 42. — Türkiye, îran ve Pakistan tarafından imza
lanan kalkınma liçan Bölgesel İşIbörMği Teşkilata ile ii-
glili îzmiir Andlaşmasmm onaylanmasınıin uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışfişleri Komisyo
nu raporu,, (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıltma tarihü : 
8.5Jİ978) 

(Millet Meclisi 144 ncü Birleşim) 



D»™™ :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 65'e 1 ncİ Ek 
Toplantı : 1 • 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Çalışma Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının, İçtüzüğün 89 ncu Maddesi Uyarınca Geri Alınan 

Maddeleri Hakkında Plan Komisyonu Raporu. (1 /93) 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 3.5. 1978 
Esas No. : 1/93 
Karar No. : 19 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma sürelerimin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendi
rilmesi hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzca daha önce görüşülerek 20 . 3 . 1978 gün ve 7 numaralı 
kararı ile Yüksek Başkanlığa sunulmuştu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 25 . 4 . 1978 günlü 136 ncı Birleşiminde yapılan müzakerelerin ışığı 
altında yeniden görüşmek üzere, verilen önergelerle birlikte İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre geri alınan 
maddeler Komisyonumuzda yeniden tetkik ve müzakere edilerek karara bağlandı. 

1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrası ile ilgili önerge; bu yasanın yürürlük tarihinden sonra yurda kesin 
dönüş yapanların «bağlı Oldukları yabancı sigorta kurumundan primlerinin tamamını veya bir kısmını 
geri almamış olma koşulunun» kaldırılmasını amaçlamakta idi. Ancak, yurt dışında sağlanmış olan sosyal 
güvenlik haklarını, korumak düşüncesiyle tasarıya giren bu koşul, kesin dönüş yapacak olan vatandaşları
mızın Türk Sosyal Güvenlik kurumlarına yatıracakları primleri karşılanmasını sağlayacağı düşüncesiyle tasarıdan 
bu koşulu çıkaran önerge kabul edilmiş ve madde bu değişikliğe göre yeniden düzenlenmiştir. 

2. Yeni geçici 2 nci madde eklenmesini öngören önerge lile yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, 
Türk Sosyal Güvenlik kurumlarındaki, çalışmalarının değerlendirilmesinde, yurt içinde çalışanlara göre 
bir ayrıcalık tanımak istenmektedir. Böylece kurt dışında çalışanlara emeklilik için gerekli süre beş yıl daha 
kısaltılarak, bu uygulama ile ayrıcalığın yurt içinde çalışanlara da yaygınlaştırılmasını özendirici bir durum 
ortaya konulmaktadır. 

Sosyal Güvenlik kurumlarının aktüerya olarak altından kalkamayacakları böyle bir gelişim, zaten diğer 
ülke sosyal güvenlik kurumları ile olan büyük farklılıkları bir miktar daha çoğaltarak, sosyal güvenlik sözleş
meleri ile sağlanan hakları uygulanmaz bir hale getireceği gözönünde tutularak, işçilerimizin de dönüşünü 
hızlandırıcı bir nitelik görüldüğünden, önerge kabul edilmemiştir, 

3. Genel Kurulda verilen önergelerin değerlendirilmesinin dışında, tasarının 3, 4 ve 5 nci maddelerinde 
geçen «çalıştıkları ülkenin para birimi üzerinden)» sözcüğünün, konvertıbl olmayan yabancı paralarla da 
primlerin ödenmek durumunda olunabileceği kaygısı nedeniyle verilen önergelerin kabulü ile bu sözcüklerin 
yerine «döviz;» sözcüğünün konulması suretiyle maddelerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır, 

4. Tasarının 6 ncı maddesine, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının orada kazandıkları sosyal gü
venlik haklarım kaybetmemeleri ve tasarının 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasından çıkarılan primlerini çek
memiş olanların da bu yasayla verilen haklardan yararlandırılmasının sağlanması üzerine ortaya çıkacak so
runları gidermek amacı ile yeni bir fıkranın eklenmesi uygun, görülmüştür. 
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5. Tasarıya, bu yasanın yürürlük tarihinden önce yurda kesin dönüş yapan ve Türk Sosyal Güvenlik 
kurumlarından kendilerine «kısmi aylık» bağlananların da bu yasada belirlenen koşulları yerine getirmek 
suretiyle haklardan yararlanmaları amacıyla Komisyonumuzca metne eklenen geçici maddenin geçici 1 nci 
madde olarak evvelce metinde bulunan geçici 1 nci maddenin 2 nci, geçici 2 noi maddenin de geçici 3 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması İçin, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
İmzada bulunamadı. 

Ankara 
Sebatı Ataman 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

İstanbul 
Ali Nejat ölçen 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

İmzada bulunamadı. 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Sivas Sivas 
Ali Gürbüz Azimet Köylüoğl 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Artvin 
Mehmet Balta 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Manisa 
Sümer Oral 

Siirt 
Nebil Oktay 

u 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 65'e 1 nci Ek) 
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PLAN KOMİSYONUNCA YENİDEN DÜZENLENEN METİN 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

, MADDE V — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından; 
1. Bu kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönmüş olanlar, bu kanunun yürürlük tarihinden iti

baren 1 yıl içinde, yurt dışına çıkmadan önce çalıştığı veya halen bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumla
rından, her hangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan, yazılı istekte 
bulunmaları koşuluyla çalıştıkları ülkelerdeki hizmetlerinin tamamım; 

a) Çalıştığı süreleri belgelemek; 
b) Dış ülkede elde ettiği dönüş tarihinden önceki son aylık kazancının dönüş tarihindeki Türk parası 

karşılığı tutan veya İsteği halinde başvuru tarihindeki tavan sının üzerinden ve ilgili sosyal güvenlik kurum
lan kanunlan uyarmca hesaplanacak işçi ve işveren sigorta primleri veya kesenek ve karşılıklar tutarının 
tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde yıBık eşit taksitlerle ödemek koşulu ile de
ğerlendirebilirler. Bu süreler varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. 

Primlerin ve keseneklerin hesabında sosyal güvenlik kurumlan kanunlarının istek tarihindeki maluliyet, 
yaşlılık ve ölüm sigortası primleri veya kesenek ve karşılık oram ile tavan sının esas ahnır. Yürürlükteki 
asgari ücretin altında bir ücretle değerlendirme yapılamaz. 

2. Bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapanlar dönüş tarihinden itibaren altı 
ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarından yazık olarak istekte buhmmaian koşuluyla, yurt dışmda 
çalıştığı ve belgelediği sürelerin tamamı için sosyal güvenlik kurumları kanunları gereğince ve tavan şuurları 
gözönünde ' tutularak hesaplanacak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan işçi ve işveren toplam prim tuta
rını veya kesenek ve karşılıklarını döviz olarak borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yatırmaları 
halinde bu süreleri değerlendirilir. Bu süreler varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. 

TC Emekli Sandığınca yapılacak hizmet değerlendirmelerinde 5434 saydı Kanuna 20.5.1976 gün ve 
2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen ek maddenin «d» fdtrasmdaki esas ve oranlar uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışmakta olanlar yurt dışında daha 
önce çalıştıktan ve belgeledikleri sürelerin tamamını, primlerini döviz olarak ödemek kaydıyla borçlanabi
lirler. Bu takdirde borçlanılan süreye ait primler istemde bulunanın yurt dışında almakta olduğu son aylık 
kazanç üzerinden sosyal güvenlik kurundan kanunlan gereğince ve tavan sınırlan gözönünde tutularak he
saplanır. Prim tutan borcun tebliğ tarihinden itibaren toptan veya üç yıl içinde ydhk eşit taksitlerle ödenir. 

Bu gibiler hakkında evvelce 506 saydı Kanuna göre tescil edilmiş olmak koşulu aranmaẑ  

MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışmda çalışmakta olan Türk vatandaşlan, 
506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigortalılık hakkından da bildi
recekleri günlük kazanç üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren hissesi primleri tutarım döviz olarak ödemek 
koşuluyla yararlanabilirler. Bu gibiler hakkında en az 5 yıl sigortalı olmak ve en az 750 gün malullük, 
yaşhlık ve öKim sigortası primi ödeme koşulu aranmaz. İsteğe bağh sigorta primleri ilgilinin isteği halin
de aylık olarak alınabilir. 

MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce yurda dönenlerle, sonradan yurda kesin dönüş ya
pacak olanlardan yurt dışındaki sosyal güvenlik kuruluşian ile ilişkilerini kesmemiş olanların o ülke mev
zuatına göre kazandıklan haklan saklıdır. 

Yurt dışmda çalışan Türk vatandaşları hesabına yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarına yatı
rılmış bulunan tüm primlerin ülkelerarası anlaşmalarla Türkiye'ye transferi sağlandığında, buntann Türk pa
rası karşdığı sigortalıya veya kanuni varislerine ödenir. 
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MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından, bu kanunun yürürlük tarihinden 
önce yurda dönmüş ohıp, kendilerine sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince, kısmi aylık bağlanmış olan
lar, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna başvurarak bu ka
nunda belirlenen koşulları yenine getirmek suretiyle bu kanun hükümlerinden yararlanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun geçici 1 nci maddesi geçici 2 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki ve 8 nci maddedeki baş
vurma sürelerini gerekirse bir yıl daha uzatabilir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•• mmm ı • 
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Toplantı : 1 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Douglas Şirketi Konularına 
İlişkin Olarak Adaletin Yerine Getirilmesinde Karşılıklı Yardım 
Usulleri Hakkındaki Anlaşmanın Süresinin 8 Temmuz 1977 Tari
hinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Bir Yıl İçin Uzatıldığının 
31 . 5 . 1963 Tarihli ve 244 Sayılı Kanun Gereğince Millet Meclisi 
Genel Kurulunun Bilgisine Sunulmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

(3 /309) 

2 , 5 , 1978 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1. Bilindiği üzere, Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Douglas Uçak Şirketi ile bu şirketlerin kont
rolü altında bulunan firmaların Türkiye'deki satış faaliyetlerine ilişkin kanun dışı olduğu ileri sürülen işlenin 
lerin kovuşturulması sırasında Türk ve ABD adli kovuşturma makamları arasında karşılıklı yardımlaşma 
yapılmasını öngören bir anlaşma 8 Temmuz 1976 tarihinde Vaşington'da imzalanmış ve anlaşmanın metni, 
Resmi Gazetenin 17 Temmuz 1976 tarihli ve 15649 sayılı nüshasında yer alan 7/12202 sayılı Kararnameye ek 
olarak yayınlanmıştı. Sözkonusu anlaşma, sağlanacak bilgi ve belgelerin, adli kovuşturma yapma yetkisini 
haiz makamlarca yürütülecek soruşturma aşamasında gizli tutulması, ancak bu soruşturma sonucunda yar
gılama karan alınacak olursa açıklanabilmesi esasım getirmekteydi. Anlaşma ayrıca, bu kuralın ihlal edil
mesi halinde, ilgili tarafın, işbirliğine son verebileceğini de öngörmüştü. 

2. Anlaşma çerçevesinde sağlanan bazı belgelerin, Anayasamızın 88 nci maddesine göre kurulan Millet 
Meclisi Özel Araştırma Komisyonuna verilmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı Kasım 1976'da, sözkonusu 
Araştırma Komisyonunun, anlaşmada belirlenen nitelikte bir adli kovuşturma makamı olmadığım, bu du
tumda anlaşmanın tarafımızdan ihlal edildiğini ileri sürerek bilgi ve belge sağlanmasını durdurmuştur. An
laşmaya işlerlik kazandırılması amacıyla yapılan uzun müzakereler sırasında ABD yetkilileri iddialarında 
ısrar etmişler, adli kovuşturma süresince Amerikan Kongresinin komisyonlarına dahi bilgi verilmediğim, 
öte yandan ABD'nin benzer anlaşmalar imzaladığı diğer 15.ülkeye tanınmayan bir istisnanın Türkiye'ye ta
nınması olanağı bulunmadığını belirtmişler ve anlaşmanın tekrar yürürlüğe konulabilmesini, Anayasamızın 
88 nci maddesine göre kurulan bir araştırma komisyonunun adli kovuşturma makamı olmadığı anlayışıma 
yazılı olarak bildirilmesi koşuluna bağlamışlardır. 

3. Bu koşulun karşılanmaması halinde ABD'den hiç bir bilgi ve belge sağlanamayacağının kesinlikle 
ortaya çıkması üzerine, istenilen yazılı bildirimin yapılarak sözkonusu anlaşmaya işlerlik kazandırılmasına 
karar verilmiş ve Yaşington Büyükelçimizle ABD Adalet Bakanlığı arasında 6 Aralık 1977 tarihinde teati 
edilen mektuplarla anlaşmanın süresi, 8 Temmuz 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl için 
uzatılmıştır. Teati edilen mektuplar ve bunları onaylayan Bakanlar Kurulu Kararnamesi, 17 Nisan 1978 tat 
rihli ve 16262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

4. Sözkonusu mektupların örnekleri, 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin İkinci 
paragrafı uyarınca Millet Meclisinin bilgisine sunulmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 165-9105672 
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RESMÎ GAZETE 

TARİH : 17 NİSAN 1978 Sayı : 16262 

Karar Sayısı : 7/14892 

8 Temmuz 1976 tarihinde Vaşington'da TC Adalet Bakanlığı ile ABD Adalet Bakanlığı arasında imzala-: 
nan ve 9 Temmuz 1976 tarihli ve 7/12202 sayılı Kararname ile onaylanıp yürürlüğe giren bir yıl süreli «Lock
heed Uçak Şirketi ve Mc Donnell Douglas Uçak Şirketi Konularına İlişkin Olarak Adaletin Yerine Getiril
mesinde Karşılıklı Yardımlaşma Usulleri Hakkında Anlaşma» nın işlerlik kazanması ve 8 Temmuz 1977 tari
hinden itibaren bir yıl süre ile uzatılması için Vaşington Büyükelçimiz ile ABD Adalet Bakanlığı arasında teati 
edilen ilişik mektupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30 . 12 . 1977, 31 . 1 > 1978 tarihli ve 
MGGM/MGİD : 3103 - 77 - ASK - 6642, 3103 - 78 - ASK - 0347 sayılı yazıları üzerine, 31 . 5 . 1963 tarihli 
ve 244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27 a 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılmıştır;. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakam 
H. E. İşık 

Milli Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. İşgüzar 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 
Devlet Bakam 

E. Akova 
Devlet Bakanı 

Af, Kılıç 
İçişleri Bakam 

/. Özaydınlı 
Bayındırlık Bakanı 

S. Elçi 
Ulaştırma Bakanı 

G. Öngüt 
İşletmeler Bakanı 

Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
Köy İş. ve Koop. Bakanı 

A. Topuz 
Kültür Bakam 

Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

A. §ener 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakam 
V, İlhan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 

S.. Yıldız 
Adalet Bakam 

M. Can 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 

Dr. M. Tan 
Çalışma Bakam 

A. B. Ersoy 
Turizm ve Tan. Bakam 

A .Coşkun 
Gençlik ve Spor Bakam 

Y. Çakmur 
Yerel Yönetim Bakanı 

M. Özdemir 

6 . 12 . 1977 

Türkiye Büyükelçiliği 
Vaşington 
Sayın Griffin Bell 
ABD Adalet Bakam 
Vaşingtonı 
Sayın Adalet Bakam, 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnell Douglas Şirketi Konularına İlişkin Olarak Adaletin Yerine Getiril* 
meşinde Karşılıklı Yardımlaşma Usulleri Hakkındaki 8 Temmuz 1976 tarihli Anlaşmayla ilgili olarak Türkiye 
Adalet Bakanlığının talimatına müsteniden aşağıdaki hususu bildirmekten şeref duymaktayım : 
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«8 Temmuz 1976 tarihli Anlaşmamn 4 ncü maddesindeki yükümlülüğü yerine getirirken Türk Adalet Ba< 
kanı, Türk Anayasasımn 88 nci maddesi çerçevesinde kurulan bir araştırma komisyonunun, adli kovuşturma 
sorumluluğuna sahip bir resmi makam olmadığı anlayışındadır» 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Melih Esenbel 
Türkiye Büyükelçisi 

Adalet Bakanı Yardımcısı İ6 £12 ,1977 
Ceza işleri Dairesi 

ADALET BAKANLIĞI 

VAŞÎNGTON 
Sayın Melih Esenbel 
Türkiye Büyükelçisi 
Türkiye Büyükelçiliği 
Vaşington 
Sayın Büyükelçi, 

Adalet Bakanına muhatap olup ilgili bölümü aşağıdaki hususları belirten, 6 Aralık 1977 tarihli mektubu
nuza atıf yapmaktan şeref duymaktayım : 

«Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnell Douglas Şirketi Konularına ilişkin Olarak Adaletin Yerine Ge< 
tirilmesi Hakkındaki 8 Temmuz 1976 tarihli Anlaşmanın, 8 Temmuz 1977 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasını, Türkiye Adalet Bakanlığının talimatına müsteniden talep etmekten şeref duymaktayım. 

Bu talep kabule şayan bulunduğu takdirde, işbu mektup ile zatıâlinizin kabul cevabının, ilk anlaşmamn 
bir yıl için daha uzatılması hususunda bir anlaşma meydana getirmesini teklif etmekle şeref duyuyorum.» 

8 Temmuz 1976 tarihli Anlaşmamn önerilen şekilde bir yıl daha uzatılmasına ilişkin bu cevabi mektup, 
yukarda mezkûr 6 Aralık 1977 tarihli mektubunuzda talep edildiği şekilde, 8 Temmuz 1977'den itibaren 
geçerli olmak üzere ABD Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet Bakanlığı arasında bir Anlaşma teşkil etmekte-. 
dü\ 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 
BenjaminR, Çiviletti 

Adalet Bakam Yardımcısı 
Ceza işleri Dairesi 

December 6, 1977 
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