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» - • • < « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısı nedeniyle Millet Mec
lisi Genel Kurulu çalışma süresi sona ermiş bulun
duğundan : 

20 Nisan 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

20 
Tasarılar 

1. — Mehmet oğlu, 1933 doğumlu Şerif Darak'm 
özeî Affına dair kanun tearısî. (1/127) (Aıdaîeıt' Ko-
mlsyoinuna) 

2. — DeiînJr oğlu, 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Toimtehçeci'ikiin özel Affına dair kanun tasarısı. 

(1/128) (Aıla-aî Koımfeiyonuna) 

3. — Velli oğlu, 1955 doğumlu Baki Güneş'in 
özel Affına dair kanun tasarısı. (1/129) (Ajadet 
Komisyonuna) 

Teklifler 

1. —. Riize Milletvekilli Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 
36 ncı madldesiinin ortak hükümler (A) bend'nin (2) 

.numaralı a l ibeiKlinan değiştirilmesine dair kanım 
teklifi. (2/554) (Plan Komisyonuna) 

No : 48 

GELEN KÂĞITLAR 

4 . 1978 Perşemba 
2. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 657 

sayılı Devlelt Memurları Kanununun 15 . 5 . 1975 
taröh ve 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maidlde-
mre'jî öTiaik hükümler bendinin C/7 fıkrasının değiş
tirtmesine dair Yalsa önerisi. (2/555) (Plan Komis
yonuna) 

3. — Ankara Milletvekili Cengiz Şemses'in, 5434 
sayılı TC Emekîli Sandığı Kanununun baizı (madde
lerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici madde 
eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/556) (Mili Sa
vunma Ve Plan komisyonlarına) 

4. — Yozgat Milletvekili Veli Zeren ile 11 arka
daşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenınesline dair kanun 
teklifi. (2/557) (Mili Eğimi ve Plan komisyonla
rına) 

5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 
sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı 
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maddesinin ortak hükümler kısmının (A) böllüiniiünün 
6 ncı fıkrası (a) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/558) (Plan Komisyonuna) 

6. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz BelüTün, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasasının 94 ncü 
maddesinin değişik ilmesine dair kanun teklifi. (2/559) 
(Plan Komisyonuna) 

7. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Be'KPün, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
maddesinin (a) fıkraisı ile (b) fıkrasının 4 ncü ben
dinin değ*ştirilnîiesine dair Yasa öner'isi. (2/56CI) (Pkıa 
Komisyonuna) 

8.— C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz BeKil'ün, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı 
maddesiyle bu Kamuna ek 1425 sayılı Kanunla ek
lenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 
2 ek ve 1 geçici (madde eklenmıseine dair 2013 sayılı 
Yasanın 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Yasa 
önerisi. (2/561) (Plan Komisyonuna) 

9. — Sivas MiBetvteklilii Azisîiet Köylüoğlıu'nun, 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununu değiştiren 
1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) 
fikrasının değiştirilmesine .dair kanun teklifi. (2/562) 
(Plan Komisyonuna) 

10. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ile 3 ar
kadaşının, kuzu ve süit danası kesiminin yasaklanma
sına ait kanun teklifi. (2/563) (Tarım, Onmam ve 
Köy İşleri Komisyonuna) 

11. — Çorum Milfeıtvefcıili Eteni Eken ile 9 ar
kadaşının, 5434 sayın TC Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi iBe eklenen ve 22 . 9 . 1972 tarhi ve 1623 
sayılı Kanunla değiştirilen ek maddenin 1 nci fıkra
sına (f) fıkrasının eklenmesine ve bu Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/564) 
(Plan Komilsiyonuna) 

12. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası hakkındaki Ya
sanın 5 nci maddesine (bir fıkra eklenmesi hakkında 
yasa önerisi. (2/565) (Plan Komisyonuna) 

13. — Adana MiHeitviK Hasan Gürsıoy'un, 
11 . 5 . 1976 tarih ve 1991 sayılı Kanunla değiştiri
len 26 . 5 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun 4 ncü madde 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
madde 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/566) (Milli Eğitim ve Plan komiısyonîaTi-
na) 

14. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu
za! ile 4 arkadaşının, 926 sayın Türk Silahlı Kuvvet-

*leri Personel Kanununun 1923 sayılı Kanımla deği
şik 137 nci maddesinin değiştirilmesi ve 1323 saydı 
Kanunla eklenen ek 9 ncu maddesinin yürürlükten 
{kaldırılması ve bir ek madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/567) (Plan ve MilK Savunma komis
yonlarına) 

15. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ile 4 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 1922 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine ilave yapılması hak
kında kanun teklifi. (2/568) (Plan Komisyonuna) 

16. — Ordu Milletvekili Memdulı Ekşfnin, 5842 
saydı Kanunla kurulu Denizcilik IŞankası TAO Per
sonelinin 5434 sayılı TC EmekK Sandığı Kanunu ile 
sağlanan hakların, bu Kanun hükümleri çerçeve
sinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesine 
dair kanun teklifi. (2/569) (Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonlarına) 

Tezkere 
1. — Tokat Milletvekili Sernıet Durmuşoğlu'nun 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
bakanhk tezkeresi. (3/277) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

, Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-

kurt'un, tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/220) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğre
nimine ara verilen eğitim kuruluşlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/221) 

3. — İçel Milletveküi Süleyman Şimşeklin, Ak
deniz Gübre' Fabrikasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/222) 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Bağ -
Kur emeklilerine ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi. (7/223) 

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, Dünya 
Bankası Genel Müdürünün beyanlarına ilişkin Baş
bakandan yazdı soru önergesi. (7/224) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERt : İsmail Hakkı Öz torun (Adana), HalU Karaath (Bursa) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 135 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapa
cağız. Genel Kurul Salonunda bulunan sayın üye
lerin «Burada» demek suretiyle Genel Kurul salo
nunda bulunduklarım belirlemelerini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tezkere üe yoklama yap
ma usulünü Divan olarak bırakmış bulunuyoruz. Bu-

1. — Görevle yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Güneş Öngüt'e Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Mete Tan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/278) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, Cuımlhuırlbaşkanlığı tez
kereleri vardır, ayrı ayrı okutup Genel Kurulum bil
gilerine sunacağım efendim. 

10 Nisam 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Fahri S. Koruitürk 
Cumhurbaşkanı 

iBAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na Devlet 
Bakanı Salih Yıldız'in vekillik etmesinin uygun. 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/279) 

lunmayan arkadaşlarımı tekrar okuyacağım efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

'BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değarüi arlkaJaşlanm, çoğunluğumuz vardır, gü
lüşmelere başlıyoruz. 

11 Nisan 1978 
Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve 
'Başbakan Yardumıcısı Prof. Dr. Turban Feyzioğîu' 
mun dönüşüne kadar; Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcılığıma, Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruiürk 
Cumhurbaşlkainı 

IBAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

3. — Görevle yurt dışına gidecek olan Başba
kan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi, (3/280) 

12 Nisan 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Bülent Ecevitln dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Balkanı 
Güneş Önlgüfün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete 
Tan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Hikmet Çetin'e İşletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (3/281) 

12 Nisan 1978 
MiSleü Meclisi Başkanlığına 

Görev ile Yurt dışına gidecek olan Deıvlet Baikanı 
Hikmet Çetinin dönüşüne kadar; DavM Bakanlığı
na, İşletmeler Bakam Prof. Dr, Kenan Bulutoğlu'nun 
vekillik eflmelsMn, Barbakanın teklifi üzerine uygun 
göılüimlüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korulürık 
Cumhuîlbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine suımuJ" 
muştur. 

5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/282) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyoruım : 
12 Nisan 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba« 

kanı Profesör Gündüz Ökçün*ün dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Balkanı Hasanı 
Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
iizerline uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruiürik 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sumuI-< 
muştur. 

6. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Enver Akova'ya Gümrük ve Tekel Bakanı Tun
cay Mataracinın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/283) 

, BlAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
12 Nisan 1978 

Görev ile yuriî dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
Enver Atava'nm dönüşüme kaidar; Devlet Baıkam-
lığına, Gümrük ve Teikel Balkanı Tuncay Mataracı'. 
nu) vekillik» eltmiesinıin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz edenim. 

Fahrî S. Konıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgiîer.'ne sunul
muştur. 

7. — Görevle yurt dışına gidecek olan Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/284) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
14 NÜsan 1978 

Millet Meclisi Başkanbğına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Solsyal Güven

lik Baklam Hilmi îşgüzar'ın dönüşüne kadar; Sos
yal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardim 
Balkanı Dr. Melte Tam'ın vekillik etmeslnlln, Baş
bakanlığın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu. 
arz ederim. 

Fahri S. Konıtürk 
Cumhurbaşkanı 

ıBAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

8. — Görevle yurt dışına giden Milli Savunma 
Bakanı Hasan Esat Işık'a Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/285) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :, 
18 Nisan 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
[Görev ile yurt dışına giden Milli Savunma Ba

klam Hasan Esat Işık'ın dönüşüne kadar; Milli Sa
vunma Bakanlığına, Malîye Balkanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Konıtürk 
Cumhurbaşkam 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

9. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e Devlet Bakanı Hikmet Çe
tinin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/286) 

ıBAŞKAN — Bir diğer tezkereyi oikuıtuyöruır,: 
18 Nfcan 1978 

Millet Meclisi Başkanbğına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı Profesör Gündüz ökçün'ün dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Konıtürk 
Cumhurbaşkam 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

10. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde 
TBMM'ni temsil edecek heyetin asıl ve yedek üye
liklerine siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara 
ilişkin Başkanlık tezkeresi. (5/18) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millet Mec
lisi Başkanlığının dört adet tezkeresi vardır, okutup 
Genel Kurulun bilgilerine sunacağım efendim. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi Statüsü

nün 25 ve 26 nci ve Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 saydı 
Yasanın 1599 sayılı Yasa ile değişik 1 nci maddesi 
hükümleri uyarınca sözü edilen kuruluşta Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyeti oluştur
mak üzere, siyasi parti gruplarınca aday olarak gös
terilen asıl ve yedek üyeler: 

Asıl üyeler : 
Sayın Prof. Turan Güneş, CHP Kocaeli Millet

vekili. 
Sayın Prof. Muammer Aksoy, CHP İstanbul Mil

letvekili. 
Sayın Prof. Halûk Ülman, CHP İstanbul Millet

vekili. 
Sayın Esat Kıratlıoğlu, AP Nevşehir Milletvekili. 
Sayın Kemal Kaçar, AP İstanbul Milletvekili. 
Sayın Halit Evliya, AP Kahramanmaraş Millet

vekili. 
Sayın Agâh Oktay Güner, MHP Konya Millet

vekili. 
Sayın Temel Karamollaoğlıı, MSP Sivas Millet

vekili. 
Yedek üyeler : 
Sayın Altan Öymen, CHP Ankara Milletvekili. 
Sayın Selâmi Gürgüç, CHP Aydın Milletvekili. 
Sayın Cemal Külahlı, AP Bursa Milletvekili. 
Sayın Cevdet Akçalı, AP Adana Milletvekili. 
Sayın Sabahattin Adalı, AP Hatay Milletvekili. 
Sayın İhsan Kabadayı, MHP Konya Milletve

kili. 
Sayın Hasan Aksay, MSP Adana Milletvekili. 
Yüce Meclisin Bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

11. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu 
üyeliklerine siyasi parti gruplarınca gösterilen aday
lara ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/19) 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü

zenlenmesi hakkındaki 378 şayıh Yasanın, 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde söz ko
nusu edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siya
si parti gruplarınca aday olarak gösterilen Kuzey 
Atlantik Assamblesi Türk Grupu üyeleri: 

Sayın Kemal Kayacan, CHP Ankara Milletvekili. 
Sayın Saffet Ural, CHP Bursa Milletvekili. 
Sayın Celâl Ertuğ, CHP Elâzığ Milletvekili. 
Sayın Ahmet Çakmak, AP Bolu Milletvekili. 
Sayın Ömer Çakıroğlu, AP Trabzon Milletvekili. 
Sayın Necati Gültekin, MHP Ankara Milletve

kili. 
Sayın Recai Kutan, MSP Malatya Milletvekili. 
Yüce Meclisin Bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

12. — Parlamentolar ar ası Birliği Türk Grupu 
üyeliklerine siyasi parti gruplarınca gösterilen aday
lara ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/20) 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü

zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın, 1599 sayın 
Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siyasi par
ti (gruplarınca aday olarak gösterilen Parlamentolar-
arası Birliği Türk Grupu Üyeleri: 

Sayın Necati Cebe, CHP Balıkesir Milletvekili. 
Sayın Hasan Ünal, CHP Antalya Milletvekili. 
Sayın Ertoz Vahit Suiçmez CHP Trabzon Mil

letvekili. 
Sayın Nurettin Ok AP. Çankırı Milletvekili. 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel AP İstanbul Millet

vekili. 

Sayın Turan Kocal MHP İstanbul Milletvekili. 
Sayın Salih Özcan MSP Urfa Milletvekili. 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş , 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Krulun bilgilerine sunulur. 

13. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlamento Komisyonu için AP Müşterek 
Grup Başkanlığınca gösterilen adaya dair Başkanlık 
tezkeresi (5/21) 
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Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Di£ Münasebetlerinin Düzen

lenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın, 1599 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 1 nci ve aynı Yasanın uygulan
masına dair Yönetmeliğin 9 ncu maddesi hükümleri 
uyarınca yeniden teşekkül etmiş bulunan Türkiye -
Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — 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) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir Meclis 
Araştırması Önergesi var, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletimizin hakimiyet unsurunu ve Milletimizin 

bekasını temin için teşekkül ettirilen, silahlı inzibat 
kuvvetlerinden »iri olan Türk Polisinin içine sızmış 
birtakım soku ve militan polis ve polis kılığında şef 
ve amirlerin; Pevlet polisini ikiye bölerek ve adına 
POL - DER denen bir teşekkül içinde toplayarak 
memleketin huzur ve emniyetine kastettikleri, solcu ve 
komünist eşkıyayı takip etmedikleri, Devlet polisi
nin bu gibi hücre ve localara yapacakları baskınları 
eşkıyaya duyurdukları, ayrıca milliyetçi ve vatan
sever Türk gençlerini komünist suçluların istedikleri 
fullerin failleri gibi gösterip, bunlara işkence ve zu
lüm yaptıkları, her gün gazetelerde yazılıp, söy
lenmektedir. Bu durumun açıklığa kavuşturulması 
için tanzim ettiğimiz Meclis Araştırması önergesinin 
okutulup, gündeme alınmasını Anayasanın 88 ve İç
tüzüğün 102 nci maddesi gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla-

Muğla 
Ahmet Buldanh 

Manisa 
Yahya Uslu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Ankara 
İsmail Hakkı KöyHioğlu 

Erzurum 
Osman Demirci 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Komisyonu için, Adalet Partisi Müşterek Grup Baş
kanlığınca aday olarak gösterilen üye: 

Sayın Gültckin Kızıhşık; Zonguldak Milletvekili. 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Bugün yurdumuz, dünya üzerinde anarşik olayla
rın en kesif ve en feci boyutlara uzanan 3 memle
ketinden biri hafine gelmiştir. Basta İtalya olmak 
üzere Türkiye 2 nci sırada ve Lübnan 3 ncü sırada 
yer almaktadır. Beynelmilel komünizmin hedef ola
rak seçtiği milletimiz ve yurdumuz komünist cellat
larının yerli işbirlikçilerinin gayretleri ile de Türki
ye ve Türkleri canından, malından ve ırzından çe
kinir hale gelmiştir. Her geçen gün en masum aile
lerin evleri basılmakta, malları ve paralan alınmak
ta, caddeler ve yollarda insanlar Mao'nun ve Marx' 
in hatırları ve düşünceleri için boğazlanmaktadır. 
Üniversiteler, okullar, ticarethaneler kapalı tutul
makta, komünist terör hareketleri, halk mahkemele
ri halinde insanlan toplu katliamlara varan dehşet 
içine sürüklemiş bulunmaktadır. Artık Türkiye'de 
en muhterem hak olan yasama hakkı bile komünist 
eşkıyanın insafına terk edilmiş bulunmaktadır. Mil
letvekilleri dahi fikir hürriyeti şampiyonu olan CHP 
iktidarı tarafından mahkemelere verilmek suretiyle 
Türkiye'de kimsenin fikir beyan etmesine imkân bı-
rakılmamaktadır. 

Devletin şahsiyetine ve Milletin bütünlüğüne vaki 
bu tecavüzleri karşuamakla görevli Hükümet ve onun 
başı, akıl almaz bir vurdumduymazlıkla, hadiseleri 
görmezlikten ve duymazlıktan gelmektedir. Sanki 
ölenler Türk değildir. Sanki bunca hadise Türkiye'de 
cereyan etmemektedir. İşin asıl vahim ve kabili ta
mir olmayanı bu hadiseleri karşılamak ve bastırmakla 
görevli Türk polisi maalesef Devlet polisi ve solcu 
POL - DER polisi olmak üzere ikiye aynhnış bulun
maktadır. Bunlardan POL - DER'li polislerin, sol
cu militanlarla birlik çalıştıkları, komünist hücrelere 
yapılacak baskınları zamanından evvel eşkiyaya ih
bar ettikleri, bizzat Sayın İçişleri Bakanının bir ifa
desinden anlaşılmıştır. Bundan ayn olarak da bu 
POL - DER'li polislerin, milliyetçi gençlere işkence 
yaptıktan, komünist müitanlan karakollardan salı-

— 233 — 



M. Meclisi B : 135 20 . 4 . 1978 O : 1 

verip, suçlu diye yalan belgelerle milliyetçi gençleri 
mahkemelere sürükledikleri bütün günlük gazetelerde 
yazılmaktadır. Devletin hakimiyet unsurunu şahsında 
toplayan Türk polisinin, Devlet polisi ve solcu Pol -
Der Polisi olarak ikiye ayrılması gibi cinayet dere
cesinde bir hadiseyi bilerek, bunları himaye eden 
CHP iktidarının yaptıkları bu hareket en azından 
bir Anayasa ihlali ve can güvenliğini temin edeme
mek suretiyle görevi kötüye kullanmaktır. Devlet 
polisinin soku bir teşkilat içinde yuvalanma imkânı 
bulan bu POL - DER'in ne olduğu, maksat ve ni
yetinin tespiti, icabında Hükümet ve POL - DER yö
neticileri hakkında kanuni muamele ve müeyyide tat
bikine esas olmak üzere, 

1. POL - DER%ı yöneticileri kimdir? 
2. Solcu oldukları ve bazı ihbarlar yaptıkları 

doğru mudur? 
3. Milliyetçi gençlere uydurma raporlarla suç 

tasnifinde bulundukları doğru mudur? 
4. İstanbul'dan, İzmir'den ve Ankara'dan alınıp 

Anadolu'nun şu veya bu kösesine dağıtılan vatanse
ver polis amir, memur ve şeflerinim dağıtılmasında 
POL - DER'in rolü nedir? 

5. Ayrıca, ÎPA, 
6. POLENS, 
7. POL-I, nedir ve gazetelerin iddialarına göre 

Emniyet Genel Müdürünün aşırı bir Marksist oldu
ğu söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

Gibi hususları tespit için, Anayasanın 88 ve İç
tüzüğün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştır
ması açılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Meclis Araş

tırması önergesi gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Hay
rettin Turgut Toker ve 12 milletvekilinin, Anadolu 
Ajansı Genel Kurul toplantısının ve Yönetim Kurulu 
seçiminin yasalara aykırı. olarak yapılmasına ve CHP 
ile Hükümetin tek taraflı sesi haline getirilmesine göz 
yumdukları iddiasıyla Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu, _ Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında, Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11 [3) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Adalet Partisi sayın 
grupunca bir Gensoru önergesi verilmiş bulunmak
tadır. Gensoru önergesi bastırılıp daha evvel sayın 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Şimdi Gensoru önergesini okutuyorum efendim. 
BAHRt DAĞDAŞ (Kars) — Ağır okusun Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, izin verin 
de bunun takdirini bari bize bırakın. Arkadaşlarımız 
nöbetle takrir ediyorlar ellerine verilen metni. Bun
da bir kasıt arama durumu yok. 

Buyurun okuyun efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk'ün 1920'de kurduğu Anadolu Ajansının 

Hükümet ve yandaşları tarafından zorla fiilen işgal 
edilmesi CHP'nin ve Hükümetin tek taraflı sesi ha
line getirilmesi ve böylece Anayasa ve yasaların ih
lali sebebiyle, Sayın Maliye' Bakanı Ziya Müezzinoğ-
Iu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Alev Coşkun, 
Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köprülüler haklarında 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açıl
ması ile ilgili olarak verilen önergeden 10 örnek ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili 

H. Turgut Toker 
Millet Meçlisi Başkanlığına 

14 . 4 . 1978 
Kendisini artık umut olarak gösterme takati tüke

nen Ecevit Hükümeti, Milletin dikkatini her gün bir 
başka yöne çekmek gayretine girmiştir. 

Hükümetin, Devletin ve cemiyetin her müessese
sini ve her kademesini gayrimeşru yollarla tahribe ve 
işgale koyulmuştur. 

Devlete ait olup tarafsız kalması Anayasa gereği 
yayın organlarım ele geçirme hırs ve çabasındadır. Bu 
Hükümet, kendi eliyle memleketi içinden çıkılamaz 
bir anarşi ve terör kaosuna her gün biraz daha itmek
tedir. Milletçe bilinen Cumhuriyet Halk Partisinin bü
tün özelliklerini taşıyan solcu hükümet, Devletin rad
yo ve televizyonuna sansür ve ambargo koymuştur. 
TRT, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Hükümetin tek 
taraflı sesi haline getirilmiş, artık, günlük olaylar bile 
neşredilmez olmuştur. 

Atatürk'ün 1920'de kurduğu Anadolu Ajansı, Hü
kümet ve yandaşları tarafından fiilen işgal edilmiştir. 

Not : 

Önerge 500 kelimeyi geçmediği için ayrıca özet ve
rilmemiştir. 
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Anadolu Ajansının ortaklarının hisse miktarı ne 
olursa olsun en fazla 10 reye sahip olabilecekleri Şir
ket Nizamnamesinin 20 nci maddesi gereğidir. Ana
dolu Ajansı Nizamnamesi 6762 sayıh Ticaret Kanu
nu hükümlerinden, 7 sayılı Kanunla istisna edilmiş 
ve yürürlükte bırakılmıştır. 57 sayılı Kanunla Ajans 
malları Devlet malı sayılmıştır. 788 sayılı Kanunun 
Anadolu Ajansı yöneticileri hakkında tatbik edilme
yeceği kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtına Bakanlığının kuruluşuna dair 
265 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi «Bakanlık Ana
dolu Ajansının bütçesini, kadrosunu ve bunların uy
gulanmasını ve ödenecek miktar, her yıl kendi bütçe
sinin (Anadolu Ajansı bölümündeki) ödemeyi aşma
mak üzere Anadolu Ajansıyla ençok 5 yıllık sözleşme 
yapmaya yetkilidir.» demekte olup bu hükme göre 
yapılmış olan sözleşme de halen yürürlüktedir. 

Anayasanın 121 /Son maddesinde «Devlet tarafın
dan kurulan ve Devletten yardım alan haber ajansla
rının tarafsızlığı esastır.» deyimiyle de Anadolu Ajan
sı kastedilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, bütçe müzakereleri sırasın
da CHP'li Komisyon üyelerinin gayretleriyle Hükü
metin Anadolu Ajansını ele geçirme ve bir parti ha
ber ajansı haline sokma niyeti açığa çıkmıştır. CHP'li 
Komisyon üyelerince verilen ve kabul edilen önerge 
ile Anadolu Ajansının bütçedeki 35 241 000 TL.'lık 
tahsisatı ortadan kaldırılmıştır. Böylece, bir taraftan 
Anadolu Ajansı maddeten baskı altına alınmış, diğer 
taraftan Cumhuriyet Halk Partisinin uydusu bulunan 
veya olacak olan ajanslara tertipli komisyonlarla ulu-. 
fe dağıtma yolu açılmıştır. 

Turizm ve Tanıtma Bakam hem kendi Kuruluş 
Kanununu hem de Anayasanın 121/Son, Ajansın ta
rafsızlığına dair hükmünü böylece çiğnemiştir. 

Anadolu Ajansının 31 . 3 . 1978'de yapılması 
ilan edilen Kongresi, Ticaret Bakanının görevlendir
diği CHP yanlısı komiser ve Cumhuriyet Halk Parti
sinin silahlı parlamenterlerinin öncülüğünde militan-
larca basılmış, meşru başkan ve pay sahipleri dışarı 
atılmıştır. 

Gündemde seçim bulunmadığı ve gerçekte Kong
re de yapılmadığı halde, Kongre yapılmış ve yeni 

idare heyeti seçilmiş gibi bir marifetli tertibin içine 
gidilerek Ajansın zorla ve zorbalıkla işgali, bir oldu 
biitiye getirilmiştir. 

Anadolu Ajansı Nizamnamesinin 5 nci maddesin
de hisselerin devri, idare heyeti kararına bağlı olduğu 
halde, Maliye Bakanı, Kanunsuz olarak hisselerin bir 
kısmını Ziraat Bankasına, Turizm Bankasına ve 
Emekli Sandığına devretmiştir. 

Anadolu Ajansı Nizamnamesinin 23 ncü madde
sinde Kongre Başkam, İdare Heyeti Başkanıdır. 31 
Mart 1978 tarihinde yapılacağı ilan edilen Kongre, 
İdare Heyeti Başkanlığınca açılmamıştır. Bu sebeple 
hukuken ortada yapılmış Kongre yoktur. Ajans, ba
sılmış, fiili durum yaratılmış ve Halk Partisi Hükü
metince işgal ettirilmiştir. Gerçek olan budur. 

Bugün İstiklal Savaşının milli ve gür sesi artık 
mevcut değildir. Mevcut olan, Cumhuriyet Halk Par
tisinin ve onun ayıplı Hükümetinin tek yanlı sesi ha
line sokulmuş ajansıdır. 

Bu hal, Anayasayı da, yasaları da ve her türlü 
meşruiyet yolunu da hiçe sayan zoru, zorbayı hukuk 
yerine ikame eden vahim bîr yol ve vahim bir zihni
yetin ifadesidir. 

İşte bu gerçeklerle, Maliye Bakanı Sayın Ziya Mü-
ezzinoğhı, Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Alev Coş
kun, Ticaret Bakam Sayın Teoman Köprülüler hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kars Milletvekili 
Bahri Dağdaş 

İçel Milletvekili 
Ramazan Çalışkan 
İzmir Milletvekili 

Zeki Efeoğlu 
İzmir Milletvekili 

Aysel Uğural 
Konya Milletvekili 
Aydın Menderes 

İsparta Milletvekili 
Yakup Üstün 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Tekirdağ Milletvekili 
Halil Başol 

Kütahya Milletvekili 
H. Cavit Erdemir 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan 
Kayseri Milletvekili 

Kemal Doğan 
İstanbul Milletvekili 

Recep Özel 
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C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 11/3 nolu Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin 
24 . 6 . 1978 Çarşamba günkü birleşimde yapılması
na dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu Gensoru
nun görüşülmesiyle ilgili olarak bir Danışma Kuru
lu önerisi var, okutuyorum efendim : 

Danışma Kurulu Önerisi 
AB Millet Meclisi Grup Başkanvekili Turgut To-

ker ve 12 milletvekili tarafından verilen ve Genel 
Kurulun 20 . 4 . 1978 tarihli 135 noi Birleşiminde 
okunan, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoglu, Turizm 
ve Tanıtma Bakam Alev Coşkun ve Ticaret Bakam 
Teoman Köprülüler haklarındaki Gensoru önergesi
nin, Millet Meclisi gündeminin «Özel Gündem» bö
lümünde yer alması; Anayasanın 89 ncu maddesine 

göre gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki gö
rüşmelerin Millet Meclîsinin 26 . 4 . 1978 Çarşamba 
günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet ^Meclisi Başkanı 

CHP Grup Başkanvekili AP Grupu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal İlhan Ersoy 

MSP Grupu Görevlisi MHP Grupu Başkanvekili 
Lütfi Göktaş İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini Yüce 
Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz bu ka
rar uyarınca Gensorunun gündeme alınıp alınmama
sı hususundaki görüşmeler 26 . 4 . 1978 Çarşamba 
günü yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

14. — Başkanlıkça Plan ve Adalet komisyonları
na havale edilmiş bulunan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçi
ci 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/120) ile benzeri ko
nularda düzenlemeler ve değişiklikler ihtiva eden 
2/34, 2/115, 2/121, 2/314, 2/355, 2/502 ve 2/511 
esas numaralı kanun tekliflerinin önce Adalet Komis
yonunda incelenmesine dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. 

15. — Plan ve Adalet komisyonlarına havale edil
miş bulunan, 1/120, 2/34,2/115, 2/121, 2/314, 2/355, 
2/502, 2/511 esas numaralı kanun tasarısı ve teklifle
ri hakkında önce Adalet Komisyonunun görüş bildir
mesine dair Plan Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 35 nci maddesine 
göre verilmiş iki ayrı komisyon başkanlığının tezke
releri vardır; tezkereleri ayrı ayrı okutuyorum -efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1/120 esas kayıt nölu, 657 sayılı Devlet Memur* 

lan Kanununun 1897 sayılı Kanunla değlşSt ek geçi
ci 8 nci maddesinin 3. ve 4 ncü fıkralarının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile benzeri konularda
ki düzenlemeler ve değişiklikler ihtiva eden Cumhuri
yet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarabrahimoğlu 
tarafından verüen 2/34, 2/115, 2/314 esas kayıt nolu 

teklifler, Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç 
tarafından verilen 2/121 esas kayıt nolu teklif, Kah
ramanmaraş Milletvekilli Hüseyin Doğan tarafından 
verilen 2/355 esas kayıt nolu teklif, Ankara Milletve
kili İ. Hakkı Köylüoğlu tarafından verilen 2/502 ve 
2/511 nolu teklifler Yüksek Başkanlıkça Plan ve Ada
let komisyonlarına havale edümiştır. 

Komisyonumuz, bu tasan ve tekliflerin önce Ada
let Komi'syoıiBnda görüşülüp incelenmesinin sonra 
Plan Komisyonunda ele alınmasının daha uygun ola
cağı görüşüne varmış ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
35 nci maddesine göre tümünün istenmesini karar
laştırmıştır. 

Gereği yerine getirilmek üzere raporumuz saygıy
la sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Sözcü 

Kahramanmaraş Afyonkarahisar 
Mehmet Yusuf özbaş Hasan Akkuş 

Ankara __ Kırşehir 
Orhan Eren Doğan Güneşli 

Sivas Trabzon 
Tevfik Koral tan Lütfi Göktaş 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17 . 4 , 1978 tarih ve 1525 sayılı yazınız. 
Adalet Komisyonunun 13 . 4 , 1978 tarih ve 33 

Karar raporlarında belirtilen 1/120,2/34,2/115,2/121, 
2/314, 2/355, 2/502, 2/511 esas numaralı kanun tasa
rı ve teklifleri hakkında daha önce Adalet Komis
yonunun görüş bildirmesi, Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı ve teklifler gereği için ilişikte 
gönderilmiştir. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu 

Başkanı 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
, BAŞKAN — Tezkereler Genel Kurulun bilgileri

ne sunulmuştur. 

16. — Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydanın, 
Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/94) 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa önergesi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Milli Savunma Komisyonun

dan istifa ettiğimi saygıyla arz ederim. 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul

muştur. 

„. 17. — Ankara Milletvekili A. Hayrı Elçioğlunun 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/93) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 
bilgilerinize saygıyla sunuyorum. 

Ankara 
Hayri Elçioğlu 

BAŞKAN — Gene! Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

18. — Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosu Baş
kanlık Divanı üyelerinden oluşacak bir Parlamento 
heyetinin ülkemize davet edilmesinin uygun görüldü
ğü hakkındaki Başkanlık Divanı mütalaasının Genel 
Kurulun tasvibine sunulmasına dair Başkanlık tezke
resi. (5/16) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığı tezkerele
ri var, bunları da okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 23.3.1978 

Perşembe günü toplanmış ve : 
Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanlık 

Divanı üyelerinden oluşacak bir Parlamento heyeti
nin, ziyaret maksadıyla ülkemize davet edilmesinin 
uygun görüldüğü yolundaki Başkanlık Divanı müta
laasının Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, 

Karar vermiştir. 
Yasama Meclislerinin Dış İlişkilerinin Düzenlen

mesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı Ya
sayla 'değişik 5 nci maddesi ve bu Yasanın uygulan
masıyla ilgili yönetmeliğin 11 nci maddesi hükümle
ri uyaımea, Yüce Meclisin tasvibine sunulur. , 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19. — Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Mec
lisi Başkanının, TBMM üyelerinden oluşacak bir he
yetin Macaristan'ı ziyaret maksadıyla vaki davetleri
ne icabet olunmasının uygun görüldüğü hakkındaki 
Başkanlık Divanı mütalaasının Genel Kurulun tasvi
bine sunulmasına dair Başkanlık tezkeresi. (5/17) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum : 
Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İlgi : Mület Meclisi Başkanlık Divanı, 23.3.1978 
Perşembe günü toplanmış ve : 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş
kanının, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üye
lerinden oluşacak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Parlamento heyetinin, Macaristan'ı ziyaret maksadıy
la vaki davetlerine icabet olunmasının uygun görül
düğü yolundaki Baskanbk Divanı mütalaasının Genel 
Kurulun tasviplerine sunulmasına, 

Karar vermiştir. 

Yasama Meclislerini Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın, 1599 saydı Ya
sayla değişik 5 nci maddesi ve bu Yasanın uygulan
masıyla ilgili Yönetmeliğin 11 nci maddesi hükümle
ri uyarınca Yüce Meclisin tasvibine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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20. — İzmir Milletvekili Mustafa Özüne hastalı
ğı nedeniyle izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/288) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha var, okutu
yorum etendim : 

Millet Meclisi GeneP Kuruluna 
Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin hizasında 

gösterilen süre ve nedenle izin istemi, Başkanlık Di
vanının 20 , 4 . 1978 tarihli toplantısında uygun gö
rülmüştür. 

Genel Kurulun onayuıa sunulur. 
Cahit Karakuş 

Millet Medisıi Başkanı 
İzmir Milletvekili Mustafa Öztin, 69 gün hasta

lığı nedeniyle, 
13 . 3 ,1978 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Bu Yasama yılında iki aydan fazla izin 
alan İzmir Milletvekili Mustafa Öztin'e ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/2Û7) 

BAŞKAN — Son tezkereyi Okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclîsi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında araldtsız 

iki aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Mustafa 
Öztin'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 nçu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

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

22. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, İslami 
İlimler Akademileri kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/134, 4/99) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 38 nci maddesine göre doğrudan doğruya gün
deme alınma istemiyle ilgili bir önerge vardır. Bunu 
geçen birleşimde okutmuştuk ve oylaması kalmıştı. 
Şimdi yeniden okutup, onayınıza sunacağım efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/134 esas sıra sayılı aşağıda yazılı kanun teklifi

min İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasını saygılarımla talep ve rica ederim. 

3 . 4 . 1 9 7 8 
Konya 

Şener Battal 

Teklifin mahiyeti : İslami İlimler Akademileri ka
nun teklifi. 

BAŞKAN — İstemi onayınza sunuyorum. Kabul 
edeler... Etmeyenler... İstem reddedilmiştir efendim. 

23. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Erzurum-
luoğlu'nun, İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 
116 ve 140 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde eklenmesine dair kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/491, 
4/98) ' 

BAŞKAN -"- Yine İçtüzüğümüzün 38 nci mad
desine göre verilmiş iki önerge var, ayrı ayrı okutup 
işlem yapacağım efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı 2/491 esasta kayttlı kanun teklifi

mizin, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 12.4.1978 

Yozgat 
Ö. Lütfi Erzurumluoğlu 

Teklifin mahiyeti : İdare-i Umumiye-i Vilayat Ka
nununun 16.7.1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiş
tirilen 116 ve 140 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. 

BAŞKAN — Bu önergeden Komisyon haberdar 
edilmişti. Okuttuğum önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

24. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nin, 
Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek parça sağ
lama ofisi hakkında kanun teklifinin doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/384, 4/97) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/384 esas numaralı «Devlet ve dar gelirli halk için 

araç ve yedek parça sağlama ofisi hakkındaki kanun 
teklifi» mizin, İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmasını rica ederiz. 18.4.1978 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

BAŞKAN — Bu istekten de ilgili komisyon ha
berdar edilmiştir. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Anlaşılamamıştır 
efendim. 

önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
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Özür dilerim, sayacağım efendim; kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar; sayınız efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Olur mu canım 
böyle şey? 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim, göz kararıy
la belki kabul edilip edilmeyeceğini anlarım diye dü
şünmüştüm Sayın Ersoy, bunda fevri davranacak bir 
şey yokki. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bunu renge göre 
yapmayın efendim, hüsnüniyetli davranın. 

BAŞKAN — İstirham ederim, bunun hüsnüniyet
le, suiniyetle en ufak bir ilgisi var mı? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Açıkça görünüyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

25. — Denizle ilişkilerimizin ve denizciliğimizin 
geliştirilememesinin nedenlerini saptamak amacıyla 
kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komisyonunun 
görev süresinin 3 ay uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. (10/1, 3/289) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 10/1, 10/2, 
10/4 ve 10/5 esas numaralı Meclis Araştırma Komis
yonu başkanlıklarının süre uzatılmasına ilişkin tezke
releri vardır; okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 arka

daşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin 
geliştirilememesinin nedenlerini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nçi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 
21.12.1977 tarihli, 80 nci Birleşiminde kurulmuş bu
lunan (10/1) No. lu Araştırma Komisyonumuzun ça
lışma süresi 19 .4 .1978 tarihinde sona ermiş bulun
maktadır. 

Bütçe çalışmaları ve Millet Meclisinin ara verme
si dolayısıyla çalışmalarını tamamlayamamış olan 
Komisyonumuza, karar tarihinden itibaren 3 ay süre 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/1 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Kemal Kayacan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26. — Bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını sapta
mak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırma 
Komisyonunun görev. süresinin 1 ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/2, 3/290) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını saptamak ama

cıyla, Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 .12 .1977 
gün ve 80 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını bu
güne kadar bitiremediğinden, 19 .4 .1978 tarihinden 
başlamak üzere bir ay daha müddet verilmesini say
gılarımla arz ederim. 

10/2 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Gümüşhane Milletvekili 
Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

27. — TÜT Kurumu konusunda kurulmuş bulunan 
Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 
3 ay uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(10/4, 3/291) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT Kurumu, konusunda Araştırma yapmak üze

re Genel Kurulun 21.12.1977 tarih ve 80 nci Birleşi
minde kurulması kabul edilen Komisyonumuz, çalış
malarına devam edeceğinden, görev süresinin «sona 
ereceği 19.4.1978 tarihinden başlamak üzere yeniden 
üç aylık süre verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
TRT Araştırma 

Komisyonu 
Başkam 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı (Danışman 

BAŞİKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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28. — Fındık konusunda kurulmuş bulunan Mec
lis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(10/5, 3/292) 

'BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memıduh Ekşi ve 10 arkadaşının, fındık konusun

da Meclis Araştırması açılmasıyla ilgili olarak kuru
lan Komisyonumuz, çalışmalarını sürdürmektedir. An
kara dışındaki incelemelerimiz devam etmekteyken, 

2. — 1/97 esas numaralı Yetki Kanunu tasarısına 
ilişkin esas Komisyon Başkanlığının İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre verdiği önerge ile 1/50 ve 1/93 esas 
numaralı kanun tasarılarının, gündemin «Sunuşlar» 
kısmından sonra diğer bütün işlerden önce görüşül
mesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir Danışma 
Kurulu önerisi var, Danışma Kurulu önerisini okutu
yorum efendim : 

Danışma Kurulu Önerisi. 
N o : 13 

Danışma Kurulunun 20.4.1978 Perşembe günü yap
tığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

CHP Grupu A!P Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hayrettin Uysal İlhan Ersoy 
MSP Grupu IMHP Grupu 

Görevlisi Başkanvekili 
Şener Battal İhsan Kabadayı 

1. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkin
lik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, kabul buyur
duğunuz Danışma Kurulu önerisi uyarınca, kanun ta
sarı ve teklîflermin görüşmelerine geçiyoruz, 

çalışma süremiz 19.4.1978 tarihinde sona ereceğinden, 
sürecin üç ay daha uzatılması hususunu saygıyla arz 
ederim. 

10/5 No. lu Araştırma 
Komisyonu 

Başkam 
Ordu Milletvekili 

Kemal Şensoy 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TEKLİFLERİ (Devam) 

ÖNERİ : 

Güdemıin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 nci sırasında 
yer alan 66 S. Sayılı, «Kamu yönetiminde ve harca
malarında etkinlik ve verimlilik sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve mali 
önlemler hakkında yetki kanunu tasarısı» na ilişkin 
esas Komisyon Başkanlığının İçtüzüğün 89 ncu mad
desine göre verdiği önergenin işlemiyle, aynı kısmın 
16 nci sırasındaki 59 S. Sayılı, «Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine dair 5016 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
t»sarısı»nın ve 21 nci sırasındaki «Yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlarının çahşma sürelerinin sosyal gü
venlik bakımından değerlendirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı»mn gündemin «Sunuşlar» kısmından son
ra, diğer kısımlardaki bütün işlerden önce görüşülme
si önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini 
Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kahu! edilmiştir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
yetki kanunuyla ilgili geri alma işlemini muameleye 
koymadınız. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi kabul buyurdunuz 
Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lütfeder işleme ko
yarsanız efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; kabul buyur
duğunuz karara göre işlem yapmak zorundayız. Da
ha evvelce koyamam ki; şimdi. 

C) DANIŞMA KURULL 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — İşlem kemesini 

BAŞKAN — Şimdi «fendim, şimdi. 
Değerli arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz karar 

uyarınca gündem uygulaması yanacağız. 
1 nei sıradaki «Kamu yönetiminde ve harcamalar

da efitiîitîik ve verimliliği 'sağlamak ve savurganlığı 
önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlem
ler hakkında yeHki kanunu tasarısı »m görüşen Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanının bir tezkeresi vardır, bu 
tezkereyi .okutuyorum efendim. 

MiKet Meclisi Başkanlığına' 
MîBet Meclisi gündeminin «Kanun Tasarı ve Tek

lifler» kısmının 1 nci sırasında yer aîan 66 S. Saydı 
«Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 
verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıy
la alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında Yet
ki Kanunu tasarısının üzerinde verilmiş önergelerle 
bMikte, İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre, Komisyo
numuza geri verilmesini rica ederim. 

Saygdanmla. 
Bütçe Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yılmaz Alpaslan! 

BAŞtRAN —) W ncu madde görüşmesiz iadeyi 
amir olduğu için, teklif bir defaya mahsus olmak üzere 
Komisyona iade edilmiştir efendim. 

2. — Milletlerarası Para fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanu
na ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun t^sarm ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor-
lqrı.a/50)(S, Saym : 59) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
aldığınız karar uyarınca Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Ka
mu» ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşme
sinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 

görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28.5.1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz efendim. 

Hükümet ve Komisyon?» Yerlerini almış bulun
maktadırlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunda onayınızı alacağım: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenFer... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporu okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz 
efendim. 

Tasanmn tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 hci maddeyi okutuyorum efendim : 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katdmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 6916 Saydı Kanma Ek Mületier-
araşı Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik ¥apd-
masma Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Mil
letlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına Katılmak tçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 28 . 5 . 1970 
Tarih ve 1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Mad
deleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna Katıl
mak tçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 6850 
Sayılı Kanonun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 19 . 2 . 1947 tarihli ve 5016 sa
yılı Kanuna ek olup, ek ve değişiklik yapılmasına 
dair Anlaşması 28 . 5 . 1970 tarihli ve 1265 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi ile onaylanan Milletlerarası Pa
ra Fonu Anasözleşmesinin yeniden bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Anasözleşmeye bazı maddeler eklen
mesine dair Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metin
lerinin onaylanması uygun bulunmuştur.; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Grup 
adına efendim. 
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BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Temel Karamollaoğlu, yetki belgeniz gönderi
liyor mu efendim? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Yetki 
belgesi^geliyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOLLA

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; ' 

Muhterem arkadaşlar, şu anda oldukça mühim 
bir mesele üzerinde Milli Selâmet Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar İMF ko
nusunda memleketimizde çeşitli tartışmalar yapıldı, 
dışarıya bağlılıktan bahsedildi, dışarıya bizi bağla
yan bu bağların koparılmasından bahsedildi ve bu
nun için de dışarıda, kamuoyunda oldukça büyük 
yankılar yapan ve .bizim siyasi görüşlerimizi destek
leyen gerek Hükümet ortakları, Hükümet temsilcile
ri, gerekse diğer partiler adına birçok sözler söy
lendi. , . 

Şu anda esefle müşahade ediyoruz ki, şimdiye ka
dar kapitalizme karşı olduğunu iddia eden, dışarı
ya bağlılıktan kurtulma iddiasında olduğunu beyan 
eden, emperyalizm konusunu dilinden düşürmeyen 
ve bunun zararlarım ortaya koyan bir partinin teşek
kül ettirdiği bir hükümet, şimdi maalesef, karşı ol
duklarını söyleyerek iktidara geldikleri fikrin tam 
tersim icra etme durumundalar* 

Senelerce bu memleketin içinde kapitülasyonun 
nasıl bizi sömürdüğü, kapitülasyonla bu memleke
tin ne kadar geri kaldığı ve kapitülasyon sayesinde bu 
memleketin içinde ne kadar kendi öz sanayimize dar
be vurulduğu tarih kitaplarına geçti; çocuklarımıza 
öğrettik ve bu kapitülasyondan nasıl kurtulduğumuzu 
âdeta şiir gibi yazdık. 

Bugün tekrar kendi elimizle bu kapitülasyon bağ
larıyla maalesef ülkemizi biraz daha sıkışık bir du
ruma itme durumunda kalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, her memleket komşu
larıyla veya dünya milletler camiasmdaki diğer mem
leketlerle iktisadi, sosyal, kültürel münasebetlerde bu
lunabilir. Karşılıklı bazı tavizlerle günün şartlarına 
göre kendisi için gerekli tedbirleri alır. Yalnız unut
mamamız icabeden bir husus vardır. O da şudur ki; 
milletlerarası teşekküllerle münasebete geçtiğimiz za
man artık karşılıklı taviz meselesi ortadan kalkar, 
taviz sadece tek taraf h verilir. 

— 242 

20 . 4 . 1978 O : 1 

Milletlerarası Para Fonu'nun bizden isteyeceği ve
ya bize vereceği herhangi bir taviz yoktur.' Ancak 
kendi üyesi bulunduğu diğer kapitalist memleketlerin 
bizim memleketimiz üzerinde kurmuş olduğu sulta
yı biraz daha artırmak, memleketimiz üzerindeki 
baskıyı biraz daha geliştirmek ve bizim memleketi
mizin geri kalmasını biraz daha sağlamak için gerekli 
şartlar ortaya koyar, «Ya bunu kabul edersiniz, ya
hut benim sizlerle bir alış verişim yoktur» der. 

Milletlerarası Para Fonu'nun, İMF'nin bjzim hü-~ 
kümetimiz zamanında, iştirak ettiğimiz hükümet zama
nındaki tedbirlerine Milli Selâmet Partisi olarak topye-
kûn karşı çıktık. Bunun için hükümet değişti. Sık sık 
söylenen bir söz var. «Türkiye'de hükümetleri dışarı
dan idare ederler, düşürürler, hükümet kurarlar» 
diye. Doğrudur. Gayet tabii ki kimse getirip 
de herhangi maddi bir şeyle hükümet kurmaz 
veya hükümet düşürmez. Ama bunun muhak
kak surette para çevreleriyle çok yakın bir ilişkisi 
vardır ve bunlar uygun maniplasyonlarla hükümet
leri aciz düşürebilirler ve kurabilirler. Şimdi, yok
sulun yanında, fakirin yanında, ezilmişin yanında 
olduğunu iddia eden bir iktidar maalesef önümüze 
International Monatery Fund denilen Milletlerarası 
Para Fonuna bizim biraz daha sıkı bağlanmamızı, 
biraz daha onların sultası altına girmemizi amir olan 
bir kanun tasarısı getiriyor. 

Bu kanun tasarısıyla yapılmak istenen, hakika
ten bizim biraz daha Milletlerarası Para Fonu Teş
kilatının telkinleri altına girmemiz, onun bize ileriye 
süreceği şartlan daha tavizsiz olarak kabul etmemiz-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir niyet mektubu 
serdedildi ve bu niyet mektubu çeşitli üsluplarla üstü 
kapalı tavizleri nasıl vereceğimizi ortaya koydu. Bu 
niyet mektubunda satırların arasına, kelimelerin içi
ne girdiğimiz zaman üç husus dikkatimizi çekiyor, 
üç hususun üzerinde hassasiyetle durmamız gereki
yor: Bunlardan bir tanesi, en mühimi, Merkez Ban
kasının alacağı her türlü tedbiri bundan sonra Millet
lerarası Para Fonuna danışarak almasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sizin dikkatinizi çeke
rim; Merkez Bankası öyle bir kuruluştur ki, Merkez 
Bankası Kanununda Merkez Bankası teşkilatına hü
kümetlerin dahi müdahale etmemesi içim hükümler 
getirilmiştir. Merkez Bankası Başkanım isteseniz da
hi değiştiremezsiniz, fakat bir anlaşma imzalıyor
sunuz, sizin dahi aslında müdahale edemeyeceğiniz 
hükümlere tutuyorsunuz Milletlerarası Para Fonu-
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na diyorsunuz ki, «ben alacağım tedbirleri bundan 
sonra sana danışarak alacağım.» Bu mudur milliyet
çilik muhterem arkadaşlarım? Böyle milliyetçilik 
olmaz. 

İkinci husus : Biz, eğer bundan sonra Milletlerara
sı Para Fonuyla ilişkilerimizi eğer devam ettirmek isti
yorsak, Milletlerarası Para Fonuna danışmadan, onun 
üyesi plan herhangi bir ülkeyle ikili ekonomik an
laşmalara, borç alışverişine de giremeyeceğiz. Baş
ta söylemiştim, aslında, iktisadi sahada her mem
leketle siliş Veriş yapılabilir, anlaşmalar aktedilebi-
Mr. 

BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız var. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Yalnız, bunlar karşılıklıdır. Bu sefer Milletlerarası 
Para Fonu bunu teminat altına alıyor, «Bana da
nışmadan başka devletlerden taviz alamayacaksınız» 
diye. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, kendi bağımsız
lığımızı bu anlaşmayla biraz daha dışarıya bağlar
ken, dışarıya bağlılığımızı perçinliyoruz. 

Üçüncü husus da; farklı kur uygulaması yapıla
mayacak. Bu ne demek? Yani, dışarıdan işçilerimi
zin Türkiye'ye gönderecekleri dövizlere, onları Tür
kiye'ye celbedebilmek için, biraz daha fazla para öde
meyeceğiz. Böylece, göreceksiniz, Türkiye'ye ge
len işçi dövizi azalacak» 

Muhterem arkadaşlarım, «Neden Milletlerarası 
Para Fonuyla yapılan bu anlaşmaya, bu kadar kar
şısınız?» derseniz, size söyleyeceğim hususlar sade
ce şunlardan ibaret olacak; son bir dakikamı bunun
la toparlayacağım. 

: Milletlerarası Para Fonuyla ikili bir görüşme sil
silesi başladı. Şimdi onun neticesine geliyoruz; ala
cağımız borcu aktaracağız. Şimdiye kadar da 
Milletlerarası Para Fonunu ikna edebilmek için 
Türkiye'de birtakım icraatlara girdik. Soruyorum, 
hangi Halk Partili milletvekili arkadaşım, halkın 
huzuruna çıktığı zaman alınan şu tedbirleri savuna
biliyor? Hangi tedbirleri aldık? Çıkıp, burada söy
lersiniz veya gittiğiniz yerde söylersiniz, muhterem 
arkadaşlarım. 

Faizi artırarak pahalılığa ve sömürüye vasat ha
zırladınız. Bunu mu savunacaksınız; milletin belini 
kıran zamları mı savunacaksınız; yoksa, milletin be
lini biraz daha bükecek, fakirin toparlanmasına bir 
daha imkân vermeyecek olan, şimdi Komisyona 
havale edilmiş olan bu ağır vergileri mi savunacak
sınız? (CHP sıralarından «Evet» sesleri) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çanları) — Ben 
savunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, bazı yatırımların temelleri 
sökülüyor. Yoksa, bu yatırımları durdurduğunuzu, 
milletin önüne gittiğiniz zaman, daha küçük, bazı me
selelerle kamufle mi etmeye çalışacaksınız? 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere şunu söylüyo
rum: Eğer biz, Milletlerarası Para Fonu ile' ilişki
lerimizi geliştirirsek, bundan sonra biraz daha hızla 
batarız. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer biz, Milletlerarası 
Para Fonu'nun sultası altında kalmaya devam eder
sek, bağımsızlığımıza hiçbir zaman kavuşanlayız. 
Onun için Milli Selâmet Partisi Grupu adına, Millet
lerarası Para Fonu ile yapılan ve bizim dışarıya bağ
lılığımızı biraz daha perçinleyecek olan bu anlaşma
ya, bu anlaşmanın Meclislerde onaylanmasına men
fi oy kullanacağız ve bu anlaşmanın milletimize hiç
bir fayda getirmeyeceğini; aksine, kapitülasyon mi
sali bizi dışarıya daha fazla bağlayacağım şimdiden 
ihtar eder; hepinizin, bu anlaşmayı tasdik etmemeyi, 
bu anlaşmayı onaylamamayı; bunun yerine, gerek 
Avrupa, gerekse Müslüman ülkelerle ikili anlaşmala
rı geliştirerek daha bağımsız bir ülke olmakta bizlere 
yardımcı olmanızı diler, hepinize hürmetler sunarım. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen?.. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Grup adına söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
. adına Sayın Attan öymen, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA ALTAN ÖYMEN (An
kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Milli Selamet Partisi Sözcüsü arkadaşımızın üze
rinde durduğu ve eleştirdiği tasarının altındaki imza
ları okuyorum : Tasan geçen hükümet zamanında 
gönderilmiştir, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan. (CHP sıralarından alkışlar) Ye böyle gidi
yor, kendi partisinin lideridir. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Senin im
zan yok, niye savunuyorsun? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bu tasarı, teknik 
bir taşandır. 1947 yılından beri Türkiye'nin, diğer 
147 memleketle birlikte, üyesi bulunduğu Para Fonun-

243 — 



M. Meclisi B : 135 20 . 4 . 1978 O : 1 

daki hissesini, öteki memleketler nasıl artırmışsa, ken
disinin de o şekilde artırmasıyla ilgilidir. Sanıyorum 
bunun teknik izahatını Sayın Maliye Bakanı verirler. 
Ancak, ben yalnız bu tasarının altındaki ikinci imzayı 
kendisine hatırlatmak için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öymen. 
Adalet Partisi Grupu adına buyurunuz Sayın Oral. 
AP GRUPU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 
Halen görüşülmekte olan kanun tasarısıyla, Para 

Fonu üyesi olarak, Türkiye'nin aidat miktarının ar
tırılması öngörülmektedir. Esasen, Para Fonunun bir 
üyesi olarak, bu tür ilişkiler geçmişte olduğu gibi 
bugün de devam etmektedir. Bizim buna söyleyecek 
bir şeyimiz yok. Ancak, Hükümet Para Fonuyla son 
günlerde bir anlaşma yapmıştır. Bu basında uzun 
uzun tartışılmıştır. Parti olarak devamlı ısrarlarımıza 
rağmen niyet mektubu adı altında Para Fonuna ve
rilen taahhütnameyi açık ve kesin bir şekilde maale
sef öğrenemedik. Şüphesiz ki IMF kendi normal ya
yınlarında bunu açıklayacaktır. Ancak, açıklanacak 
metin yapılan anlaşmanın tamamını (kapsamayacak
tır. Niyet mektubunun bir ek bölümü vardır. Ek bö
lümde nelerin taahhüt edildiğini öğrenmek bu Türk 
milletinin hakkıdır. Girilen taahhütname, millet adı
na girilen bir taahhütnamedir. Neleri vaat ediyoruz, 
onların açık seçik kamuoyuna açıklanması gerekir. 
Açık rejim, açık diplomasi iddiası içinde bulunan bir 
Hükümetin bunları gizli tutmaması gerekir. Bizim 
buradaki ısrarımız bu olmaktadır. Millet adına 
girişilen taalhhütnamıeyi Hükümet eksiklslîz bar şekilde 
îuçsikîamalıdır. Ne taahhüt erimişte, Türk ekonomisi 
için son derece önemli olan konular vardır. İşçi üc
retlerinde ne taahhüt etmişiz, fiyatlarda rae taahhüt et
mişiz, KİT'lerin politikasında ne taahhüt etmişiz? 
Bunların açık ve seçik Türk kamuoyuna açıkîanmıası 
gerekir. Parti olarak uzun zamandan beri sürdürdü
ğümüz bu ısrarı telkrar sürdürüyoruz. 

Bu vesile ile Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Başka söz isteyen?.. 
Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz efendim, 

MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, parti grupları adına yapılan konuşmalar
dan sonra birkaç noktayı Yüce Heyetinize arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli aikaJaşîaom, Sayın Öymen îmde biraz ön
ce belirttikleri gibi bu tasarı aslında bizden önceki 
hükümetler tarafından hazırlanmış ve Meclise sunul
muş olan bir tasarıdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Zaten hep hazıra 
konuyorsunuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — IMF ve öteki uluslararası kuruluşlarca ilgi
li olarak bizim üzerinde durduğumuz konu işbaşına 
geçtikten .sonra bu kuruluşlarla ilişkilerimizi, ülkemi
zin çıkarları doğrultusunda düzenlemek olmuştur. 
Şurası bir gerçektir ki, bizden önceki Hükümet za
manında IMF ile bir anlaşma yapıEması için sayın ba
kanların Waşhlngt0n'daki temaslarından sonra Tür
kiye'ye gelen heyetler düzeyinde uzun zaman görüş
meler yapılmıştır. Kamuoyu o zaman bu görüşmeleri 
çok yakından izlemiş bulunuyor. Bu çerçeve içimde Hü
kümet bazı önlemler almak yoluna gitmiş ise de, tu-
tumuyîa inandırıcı olmadığı ve öngördüğü prog
ram Türk ekonomisini darboğazdan çıkartacak nite
likte bulunmadığı için o hükümetin 45 milyon dolar
lık talebi IMF tarafından reddedilmiştir. 

Biz İşbaşına geldikten sonra biraz önce açıkladı-
: ğım çerçeve içinde yani, İlişkilerimizi ülkemizin çıkar
ları doğrultusunda düzenlemek anlayışı içinde o hü
kümetlerden farklı olarak işi ele aklık ve ekonomi-

, mizin ihtiyaçlarını, alınacak önlemleri en iyi şekilde 
tespit edebilecek ve uygulayabilecek tek kuruluş Cum
huriyet Hükümeti olduğu için gerekli tedbirleri bizzat 
alıp uygulamak yoluna gittik. Bundan sonra da IMF 
ile yaptığımız temaslar sonucunda 45 milyon dolarlık 

., değil, 450 milyon dolarlık bir anlaşmayı gerçekleştir
dik. Bu halkın gözünden saklanamayacak bir ger
çektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlaşma IMF ile ilişki
lerimizde herhangi bir değişiklik getirmemektedir. 
Türkiye Uluslararası Para Fonuna 1947 yılında or
tak üye oîaralk katılmjştır. O zamanki sermaye de ülke
mizin katılnıa payı 43 milyon dolar iken 1946 yılımda 
yapılan bir anlaşma ile 109 milyon dolara, 1970'de 
de 151 milyon dolara dalha doğrusu bu miktara eşit 
özel çekiş hakkına yükseltilmiştir. 

Şimdi» öısünıüzde bulunan bu tasarı ile bu pay 200 
milyon özel çekiş hakkına yükseltilmektedir. Fakat 
Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu içindeki statü
sünde bu açıdan herhangi bir değişiklik söz konusu 
değildir. Dünyada yemi hir efeon^nik düzen kurma ça
lışmaları çerçevesinde geçen yıl yaptığı genel kurul top-
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lantısında Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası 
ve onun bir bağh kuruluşu olan Uluslararası Finans
man Kuruluşu sermayelerinin ilgili ülkeler arasında 
yenidleır dağıtımı yokuna girmişîerdir. Bu dağıtım so
nunda- sanayileşmiş/ ülkelerin payları azaltılırken pet
rol Üreten ülkelerin paylan arfartlmıy ve gelişmenin 
eşiğinde bulunduğu kabul edilen ülkelerin paylan ise 
aynen korunmuştur. 

Türkiye bu üçüncü grupta yer almaktadır ve Ulus
lararası Para Fonu ve öteki kuruluşlarla ElişkilSeriinde 
bu yasadan sonra herhangi bir değişiklik söz konusu 
değildir. 

Değerli arkadaşlarını, Milli Seînanel Partisinin Sa
yın Sözcüsü, bunun ülkemizi dışarıya bağlılığım per-
çîttjeştîreceğinden söz etti, şunu açıklıkla ifade etmek 
isterini ki, ilgili ülkelere düşen bu kuruluşları iyi ya da 
kötü diye adlandırmaktan çok, o kuruluşlarca iEşkile-
r)ni en iyi biçimde ve o ülkenin yararına ve çıkarma 

uygun bir biçimde düzenlemektir. 
Bizim tutumumuz bu olmuştur, bundan sonra da 

böyle olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hem Milli Selamet Partisinin 
Sayın Sözcüsü, hem de Adalet Partisinin Sayın Söz
cüsü «Niyet Mektubu» ndan söz ettiler. Bu gerçek
ten üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 
Biz, bu niyet mektubu içinde, yılhk programlarımızda 
öngördüğümüz hususlar ve hedefler dışında, Uluslar
arası Para Fonuna karşı hiç bir bağlayıcı taahhütte 
bulunmadık. 

Sayın Mitli Selamet Pant/si Sözcüsü, çift kur uy
gulamanın bu şekilde önlenmiş olduğumdan söz etti. 
Aslında bu uygulama Uluslararası Para Fonunun ge
nel statüsünün bir gereğidir. 

Ayrıca, takas anlaşmalarının bil şekilde önlenmcş ol
duğunu ifade etti. Aslında üye ülkeler arasında takas 
anlaşmalarının önlenmesi yine, genel statünün bir ge
reğidir. Türkiye yaptığı anlaşma ile bu konudaki ha
reket serbestliğinden herhangi bir şey kaybetmemiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu özellikle belirtmek is
terim : 

Şimdiye kadar Uluslararası Para Fonu ile imzala
nan anlaşmaların ve verilen niyet mektuplarının hiç 
biri açıklanmamıştır. Biz, Hükümet olarak, bu defa 
verdiğimiz niyet mektubunu bu ayın sonunda açıkla
maya karar vermiş bulunuyoruz. 

Şimdi, Adalet Partili arkadaşlarımdan soruyo
rum. Onlar da mektup vermişlerdir; bunları da açık

lamamıza razı olacaklar mıdır? (AP sıralarından «ra
zıyız, razıyız» sesleri) 

İkincisi, Sayın Oral mektubun ekine temas etti. 
Bizim verdiğimiz mektubun biç bir gidi eki yoktur. 
Yaîıuz, bundan önceki hükümetler zamanında verilen 
mektupların gizili eki vardır. Bunu da açıklamamızı uy
gun görüyor musunuz? (AP sıralarından «görüyoruz» 
sesleri)) 

Değerli arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültü
ler) Bunu biz de zaten yapmak niyetindeydik, kendi açı
mızdan yapmak niyetindeydik, fakat bizden önceki hü
kümetler tarafından gizli tutulmuş bir mektubu açık
lamak istemiyorduk, bunun da böylece açıklanmış 
olmasından dolayı ayrı bir memnunluk duyuyoruz. 
(AP sıralarından «açıklansın» sesleri) 

Değerli a&adaş^aornn, tasarıyı bu haliyle Yüce 
Heyetinizin takdir ve tasviplerine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan. 
Değerli- arkadaşlarım, başkaca söz isteyen?.. Yok. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sümer Oral Bey, 

Bakandan soru soracaktı. 
BAŞKAN — Efendim, pazarlıkla söz istenmez 

ki... İşaret buyuruyor musunuz efendim 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — işaret ettik ya 

efendim. 
BAŞKAN — Nasıl yapalım Sayın Öztürk? Zatı-

âliıriz buyurun. 
Başkaca söz isteyen yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.» 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 2. — 5016 sayılı Kanunun 7335, 798 ve 

1265 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — «Milletlerarası Para Fonu ve Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gere
ken ödemeler geîecek yıllar bütçelerine konulacak öde
melerden mahsup edilmek üzere, avans olarak yenine 
getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı» Milletler
arası Para Fonu için 200 000 000 özel çekme hakkı karşı
lığını ve MiBetîerarası İmar ve Kalkınma Bankası için 
1 Temmuz 1944 tarihimde geçerli ağırlık ve saflıktaki 
163 lftû 0)0f0 Amerika Birleşik Devletleri Dolan kar-
şılığını geçmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Başol, grup adına mı, kişisel 
olarak mı efendim? 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Grup adına efen
dim. 

BAŞKAN — AP Grupu adına Sayın Başol, bu
yurun efendim. 

AP GRUPU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayılı Başkan, sayın milletvekilleri; 

Uluslararası Para Fonu ile ilgili anlaşma üzerine 
zannediyorum söylenecek çok fazla söz yok. 

Yalnız, Uluslararası Para Fonu ile ilişkilerimiz, 
ctfcderiberi »çık seçik deıvam eıinaişttir. 

Nitekim bu Hükümetten evvelki Demirel Hükü
mdü zamanında da yeni anlaşmalar konusunda, Ulus
lararası Para Fonu ile Türk Hükümeti bir müzakere 
içerisinde idi. Sayın Bakan buyuruyorîar ki; «O za
man o hükümete kredi vermedi Uluslararası Para 
Fonu. Çünkü o Hükümetin inandırıcılığı yoktu» (CHP 
sıralarından «doğru, doğru» sesleri) 

Şimdi başka doğruları da arkasından getireceğim. 
Değerli arkadaşlarım, bir hususu aklımızdan çı

karmamak zorundayız; dünyada bütün ekonomik iliş
kiler çıkar dengesine dayanır. Ülkeler ve şahıslar bir
birleriyle karşılıklı ekonomik ilişkide bulunuyorsa, bir 
çıkar dengesi var demektir. Aslında Demirel Hükü
metinin IMF ile anlaşmamağının sebebi, o Hüküme
tin Türkiye'nin milli menfaatlerini daha güzel savun
duğundan dolayıdır. (AP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — O Hükümet Yah
ya'nın hakkını savunuyordu. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Efendim, dünyada 
birtakım sermaye var açıkta, bunu işletmek istiyor
lar; buna ihtiyacı olan ülkelere bu parayı verecekler. 
Bu sermayeden faiz isteyen kimseler de var, işte Arap 
ülkeleri, petrol ülkeleri... Bu sermayeyi kasalarda tu
tamaz bankalar. Mutlaka... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Niye vermedi
ler size? 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bize niçin verme
diler?.. Biz onlara daha az pay verdik de onun için 
vermediler. (AP sıralarından alkışlar) 

Yoksa hükümet inandırıcılığı meselesi değil. % 35 
devalüasyonu yapmak suretiyle, Türk ithal mallarını 
% 75-80 oranında pahahlaştırmak suretiyle IMF'nin 
karşısına giderseniz IMF verebilir. 

Daha ne istiyor IMF onu öğrenmek istiyoruz. 
Niyet Mektubunda neyi taahhüt ettik, alçak seviye
de taban fiyatlan politikası uygulamayı mı taahhüt 
ettik; yoksa kontrollü ücret politikası uygulamayı mı 

taahhüt ettik? Bunu öğrenmek istiyoruz, ama gazete
lerden öğrenmek istemiyoruz, Hükümetten Öğrenmek 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, mesele bu kadar basittir. 
Neyi verdik, neyi alıyoruz?.. Yoksa, «Bizim hüküme
timiz inandırıcı, sizinki inandırıcı değil....» İnandırı
cılık nereden geliyor? 

3 ay 4 ay evveline göre Türk piyasala
rını keşmekeş hale getirmekten mi geliyor, dar 
gelirli vatandaşların üzerine en az % 50 daha 
fazla yük yüklenmekten mi geliyor? İnandırıcılık 
nereden geliyor?.. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Yoksa, siyasi olaylarda, anarşik olaylarda 
öteki hükümeti aratacak derecede başarısızlığın so
nucundan mı geliyor inandırıcılık? 

Kalkıp burada «Biz inandırıcı hükümetiz, onun 
için IMF bize kredi veriyor» demek yerine, Sayın 
Maliye Bakanından halisane, «Biz açıklayalım, Hür-
riyeften öğrenmeyiniz, bir başka, bir başka gazete
den...» 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Yani başa
rısız olduğunuzu söylüyorsunuz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — «... Bir başka gazete
den öğrenmeyiniz, millet huzurunda biz açıklayalım» 
demesini isterdim. 

Efendim, «Bundan evvel yapılan anlaşmaların ek
leri varmış, niyet mektuplarının ekleri varmış, hal
buki bu anlaşmada niyet mektubunun eki yokmuş; 
onu da açıklayalım mı?» diyerek, aba altından ço
mak göstermeye kalkıyor Sayın Bakan. Aba altından 
çomağa pabuç bırakacak bir grup yok burada, hepsi 
birden açıklansın. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Başka söz isteyen?... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Milliyetçi Ha

reket Partisi Grupu adına Sayın Agâh Oktay Güner 
Bey konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Sayın Agâh Oktay Güner, buyurunuz efendim. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Huzurunuzda münakaşa edilen bu anlaşmayı, bu
günkü Hükümetin programı bu Meclis müzakere 
konusu edildiği zaman dolaylı bir biçimde ele al-
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mış ve Meclis zabıtlarında bulunduğu üzere, «biz 
IMF'Ie müzakereleri başlattık, IMPnin temsilcileri 
Ankara'ya geldiler, siz ise Amerika'ya gideceksiniz, 
önümüzdeki zaman bütün bunları gösterecek» demiş
tim. Zaman geçti ve o günkü görüşmelerde ifade etti
ğimiz üzere olaylar gelişti. 

Yine huzurunuzda aynen şöyle ifade etmiştim : 
«Türkiye'nin bugünkü kalkınma tercihi, Türkiye'nin 
Birinci Beş Yıllık Plandan bu yana uygulamış oldu
ğu kalkınma modelleri, tasarruf açığına dayanır. Bu 
tasarruf açığım dış kaynaktan sağlamak zorundayız. 
Sayın Başbakan, elinizde sihirli değnek yoktur.» Bu, 
gerçeklerin ifadesiydi ve kendimizi asla aldatmadan 
bugün içerisinde bulunduğumuz israf ekonomisi şart
larında bu Meclisin kabul etmiş olduğu plan strateji-
Ieriyle geldiğimiz çizgide dün bu konuyu nasd demo-
goji yapanlara karşı çıkmışsak, bugün de konuyu 
kendi asli gerçeği içinde ele almanın şart olduğunu 
savunuyoruz ve biz diyoruz ki, bu Yüce Meclis önü
müzdeki Dördüncü Planı bu ülkenin kendi kaynakla
rını harekete geçirecek milli stratejilerle ayağa kaldır
maz ise, daha çok dış kaynağa bu milletin çocukları
nı muhtaç etmek durumunda kalacaktır. 

Şimdi, bu gerçeğin ışığında, birtakım mektupların 
açıklanması meselesine gelince; her konuda olduğu 
gibi, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak açıklığı 
savunuyoruz ve hiç kimsenin kimseyi affetmesinin, 
hoş görmesinin hukuk devleti kuralları içerisinde 
mümkün olmadığı inancındayız. 

Sayın Bakan gayet iyi bilecekler; Dünya Bankası, 
1944 yılında 44 ülkenin iştirakiyle kuruldu. Ve bu 
kurulduktan sonra görüyoruz ki, 1946'dan itibaren 
yirmi yıla yakın bir sürede 500'e yakın önemli kredi 
işlemini gerçekleştirdi. İlk hamlede 9 milyar dolar
dan fazla dünya ülkelerine borç verdi. 

Geçmiş hükümetleri bir kalemde bu kürsüde politik 
olarak karalamak bakanlarımıza hiçbir şey kazandır
maz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). Elimizde ra
kamlar var; 1972 - 1973 döneminde Dünya Bankası 
grupu tarafından, gelişmekte olan ülkelere açılan kre
dilerden faydalanan ülkeler arasında Türkiye 185 mil
yon dolarla beşinci sırada geliyor. Hindistan 564 mil
yon dolar, Brezilya 232 milyon dolar, Kore 203 mil
yon dolar, Meksika 200 milyon dolar ve Türkiye'de 
186 milyon dolara yakın kredi alıyor. Şimdi, Dünya 
Bankasının rakamları bunları söylerken; «Biz sizden 
daha inandırıcıyız, onun için kredi aldık» demeyi, ben, 
devlet adamlığı ciddiyetiyle bağdaştıramıyorum. (AP 
ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Sayın milletvekilleri, bir diğer konu da şudur : 
Bunu öncelikle bu Mecliste iktidarı temsil eden Cum
huriyet Halk Partisinin saygıdeğer üyelerinin takdir
lerine arz ediyorum. 

Bu parti kurulduğu zaman, Başbakanlık görevini 
almış olan İsmet Paşa, o günlerde göğe ok attığını 
zanneden Mussolini ile önemli bir meseleyi görüş
mek üzere Atatürk tarafından görevlendirilir, ve Ro-
ma'ya giderken Atatürk'ten şu talimatı alır : 

«Sen, Türkiye Devletinin Başbakanısın, Mussoli
ni de Başbakandır. Roma Garında seni bu adam kar
şılayacaktır. Eğer Mussolini seni karşılamaz ise der
hal geri dönersin.» 

Roma'ya üç = dört saat kala İsmet Paşa'ya kar
şılama programı verilir, bakar ki; Mussolini karşıla
mıyor; Roma Belediye Reisi karşılayacak, 4 gün son
rada Mussolini İsmet Paşayı özel ikametgâhına ka
bul edecek. Ankara ile telsiz irtibatı kurulur. Atatürk 
«derhal geri dön» der. Bunun üzerine İsmet Paşa 
«Eğer beni Mussolini karşılamazsa ben geri dönmek 
durumundayım» der, ve derhal, İtalya'nın o günkü 
diktatörü, melon şapkası elinde, frakı sırtında, sizin 
partinizin Genel Başkanını, Türk milletinin tarihinde 
yeri olan devlet adamımızı karşılar. 

Ancak, üzülerek ifade edeyim ki; bu Hükümetin 
bakanlarının Dünya Bankası Başkam Mc Nanıara ile 
yaptıkları görüşmeleri televizyonda seyrettiğim zaman 
büyük hüzün duydum. Mc Namara gayri ciddi bir bi
çimde bir otelin kabul salonunda gömleğiyle oturu
yor, Türk Devletini temsil eden bakanlar üç düğmeli 
çeketleriyle onun karşısında hesap veriyorlardı. Bu 
gerçeği görmek zorundayız. 

Şunu açıkça ifade edelim ki, bu krediler alına
caktır, bu anlaşmalar yaphacaktır; ama bunun eki 
nedir? Sayın Bakanın ısrarla savunduğu Ma
liye politikası, zannediyorum siyasi geleceğimizde 
bir gün Türkiye'ye ağır yükler getiren ve millete yük
lediği külfetin karşılığında çok az netice veren ted
birler olarak görülecektir. 

15 kur ayarlaması yaptımz, sizden önceki hükü
metler de yaptı. Gerçekçi para polüikasıydı, kabul 
ediyorum; ama ardından % 33 devalüasyon getirdi
niz, paranın değeri % 48 düştü. Hemen bunun yanın
da, dış harcamalar vargisini de para tedbirleriyle oy
nadınız, dışardan gelen dövizden pahalı fiyatla dışa
rıya döviz sattınız. Takdirlerinize arz ediyorum sayın 
milletvekilleri; bu ikili fiyat peşin peşin devalüasyon
la tespit edinmiş olan döviz fiyatının kıymetini dü
şürmüş ve Türkiye'ye döviz akımına menfi tesir yap
mıştır. 
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Sayın Bakandan rica ediyorum, son ayın işçi dö
viz girdileri rakamlarını burada ifade buyursunlar. 
Önümüzdeki zamanda da göreceğiz; bu son derece 
yanlış tedbir, dışarıya gidene pahalı döviz sat, dışarı
dan gelene ucuz fiyat ver, bu, peşin peşin devalüasyo
nu öldürmüştür. Arkadan aldığınız tedbirlerle maale
sef Sayın Bakanın Türkiye'de üretim hamlesini dur
durdunuz, % 34*e varan faiz hadleriyle orta sınıf Tür
kiye'de ezilecektir ve Türkiye bunun rizikolarım çok 
güç karşılayacaktır. 

Traktördeki '% 9,5 olan damga resmini % 25'e 
çıkardınız. 350 bin liradan köylüye satılacak trak
törlerle tarımda makineleşmeyi nasıl gerçekleştire
ceğiz? öyleyse, inandırıcılığı, caydırıcılığı bir tarafa 
Ibsrakıp, sumu açıkça ifade edelim: Sizden öncekiler 
de en az sizin kadar vatanperverdirler, siz de va
tanperversiniz. Bu çatının altında, bu kürsüde yemin 
eden her milletvekili vatanperverdir. Bu sebeple vatan
perverlik yansında hepimiz aynı aşkla bu toprağın ger
çeklerine bağlı olduğumuzu kabul edelim ve diyelim ki 
arkadaşlar, geçen Hükümet, de bu konuda çok uzun 
müzakereler yapıtı, Ekioctıionniilk Kurulda saatlerce gö-
naştii'k, Amcalk, açıkça ifade ediyorum, alumacalk para-t 
kredi tedbirlerinde IMF'ye bu ölçülerde, onun direk-' 
tineri doğrultusunda uygulanacak bir kredi politika
sının Türkiye'yi büyük ölçüde işsizliğe götüreceğini 
ifade ettik. 

Hepiniz seçim çevrelerinizle devamlı irtibat ha
lindesiniz, seçmenleriniz geliyor; kaç yeni yatırım 
va„', kaç- yeni yatırımı devam ettirme şevki ve aşkı 
var? Öyleytse, bu meseleyi kendi gerçeği içenisinıde 
ele alalım. 

Şunu da özellikle ifade edeyim: Sayın Bakanın 
bu tedbirleri başardı olursa, bu Meclisin bir 
üyesi olarak bu kürsüde kendisini ben tebrik edece
ğim. 

Bu Hükümetin başarılarından korkan insanlar de
ğiliz. Türkiye dağ gibi dertleri oton bir memleket. 
1978 Türkiyesi fert başına gayri safi milli hâsılanın 
1 C00 dolar olduğu ve tarlalarında anaların doğur
dukları çocuğun göbeğini taşla ezdikleri bir memle
ketti?. Bu memleket gerçeği içerisinde, elin oğhı fert 
başına 10 000 dolar gelire çıkmışken, Sayın Başbaka
nın, Bakanın, Hükümetin başarılı olması nihayet ken
dilerinden sonra gelecek hükümetlerin yükünü biraz 
hafifletir. Basandan korkmuyoruz; ama muhalefeti 
temısJI eden insanlar olarak, hiçbir suret ve şekiliz 
sizleri itham etmeden, aldığınız tedbirlerin gerçekle
re uymadığını ve vermesi mümkün yanlış neticeleri 
söylüyoruz. 

(Ekonomiye, yalnızca para ve kredi tedlbıMeriyJe 
müdahale ettiniz; üretim faktörünü düşünmediniz. 
Üretim faktörünü düşünmeyisiniz! bu ekonomi çok 
pahalı ödeyecektir ve bu pahalılığı daha fazla ağır-
iaştuimamak için, sizden önceki hükümetleri itham» 
edeceğimiz yerde, kemdi başarılı işlerinizi bu kürsüye 
getiriniz; daha muvaffak olursunuz. 

Bu inanç ve ölçüyle Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (MHP ve AP sıralarından alkışlar). 

Teşekkür ederim Sayın Güner. 
IBu madde üzerinde başka söz isteyen var mı 

©fendim..? 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Var 

Sayın Başkan. 

BAjŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, grup adına 
mı efendim? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Efendim, siz de söz istiyorsunuz değil mi Sayın 

Bakan? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Evet Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Saiyın Karam»lla!»ğhı. 
MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOLLA

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa-
ym üyeleri; 

Demin yapmış olduğum konuşma üzerinde arka
daşlarımız bazı hususlarda, belki biraz bağırarak ko
nuştuğum için beni ikaz ettiler; bu bir mizaç mese-
losûdıir. Bem, ümııımıiyeltle o tarzda konuşurum; aınıa hiç-
\bk zaman konuşma üslulbum, karşımdakine kiötöü bir 
şey söylemek veyahut benim söylemek istemediğimi 
söyletir durumunda değildir; bunu tavzih etmek iste
rim. ' 

Daha önce konuşan Sayın Bakan ve Sayın öymen, 
Ibanada sadece, Milfaflleraırası Para Fonuna yazılan bir 
mektupta Sayın Genel Başkanımız Necmettin Erba-
kan'm imzası olduğunu da belirttiler. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetler bir uzlaşma işi
dir; nasıl iki, milletlerarası anlaşmalar da bir uzlaşma işli 
lise. Biz, bumdan ömeeM Hülkameitmıjçin^ıbeliniolktıa-
larda uzlaşmalara vardde ve aslında bu Milletlerarası 
Para Fonuna Hükümet olarak belli miktarda aidatı
mızın artması teklifinde bulunduk; fakat o zaman ala
cağımız 45 milyon dolar için dahi ne kadar ödün ve
receğimiz, henüz o mektup yazıldığı zaman belli de
ğildi. Arkasından ödün meselesi orsaya çıkınca, biz 
kesinlikle buna karşı çıktüc ve o ödünleri vermediği^ 
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<am içü» de, Milletlerarası Para Fonu bize 45 mjisyıon j 
dolan dahi vermedi. 

Peki, arkasından şimdi siz 450 milyon dolar alı- I 
yorsunuz; hangi ödünleri verdik, şimdi bunu biliyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin içinde I 
som 3 ayda alınmış tedbirler hepimizin gözünün öriün-i 
de. Demin belirttiğimiz vergi teklifleri, zamlar, faizle
rin yükseltilmesi, yatırımların durdurulması, devalüas
yon ve devalüasyonla beraber getirilen, her zaman üze- I 
rinde hassasiyetle durduğumuz çarpık vergi sisteminin 
biraz daha çarpıkİaştırdması... Yani harcamalar Ver
gisi gibi, Damga Resmi gibi. I 

Biraz önce arkadaşlarımın belirttiği gibi, takriben 
% 30 * 35 civarında yapılmış gibi gösterilen veya ya
pılmış olan devalüasyonu, bunlarla beraber fiili olarak 
neredeyse % 100'e çıkarmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, her hükümetin içinde, 
maalesef, locaların bir tesiri var. Bunun için de bir 
çok teklifler getiriliyor. Bürokratların hazırlamış oldu
ğu ıbir çok teklifleri, sizler bugün Meclisin önüne ka
nun olarak getirmiş olabilirsiniz. Yalnız biz onlara 
karşı çıktık. Bunun sizler tarafından ve Yüce Milleti
miz tarafından bilinmesini de muhakkak ki arzu ede
riz ve geçen sefer de biz karşı çıktığımız için, bu ge- I 
çen Hükümetin yıkıldığım da sizler en az bizim kadar 
biliyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin içinde 
yanlış anlamaya veya «sizden daha vatanperveriz» 
demeye ihtiyaç yok. Bütün arkadaşlarımın burada va
tanperverlik hususunda söyledikleri fikirlere katılıyo
rum. Yalnız gelin beraberce bizim bu vatanperverliği
mizin tezahürünü tespit edelim. Çünkü, va-
tanperverliğin tezahürü çok mühimdir. Eğer, biz va
tanperverlik yapıyoruz, derken aldığımız kararlarla 
kendi düşüncelerimize aykırı neticelerin doğmasına 
sebep oluyorsak, o zaman bizim vatanperverliğimizin 
büyük bir manası kalmaz. 

Şimdiye kadar Milletlerarası Para Fonunun tesiri 
ile onların bize verecekleri kredilerin bir ödünü ola
rak* memleketimizin içinde almış olduğumuz tedbirler, 
bizim iktisâdi hayatımızı, sosyal hayatımızı felce uğ
rattı; Bugün hakikaten fabrikaların çoğu duruyor. Bu- I 
gün memleketimizin içinde hakikaten, atılan temeller, 
siz isteseniz de istemeseniz de sökülüyor ve bugün J 
memleketin içinde fakir halk hakikaten ıstırap içinde. 
Yalnız, bunlar hükümetlerin etiyle yapılmamalı. Hü
kümetler, aslında bu memleketin fertlerinin esenlik 
içinde yaşamaları için gerekli bütün tedbirleri almak-

j la mükelleftirler. Eğer dış tesirlerin, dış mihrakların, 
locaların tesiriyle biz buralarda kararlar alma duru-

I mana getirilirsek, o zaman o kararlardan biz de muta
zarrır oluruz, milletimiz de. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce beyan ettiğim 
I hususu tekrar ortaya koymak istiyorum. Biz, ikili an

laşmalara karşı değiliz... fakat ödün vermeden, bu IMF' 
ile yapılan anlaşmaya da gerektiğinde karşı çıkmayız, 
ama ödün vermeden. Maalesef ki, ödün peşin verildi. 

I Peşin verildi, şimdi arkasından IMF ile olan şartımızı 
biz şimdi yerine getiriyoruz. 

I Muhterem arkadaşlarım, ben bu konuşmamla, bu-
I raya çıkıp söz söyleyemeyecek bir çok arkadaşımın 
I da, benim partimde olmayanların da sözcülüğünü 

yapmış oluyorum. Bunu, biliyorum. Arkadaşlarım ta
rizde bulunsunlar, bu aslında bir hakikat. Kendileri 
burada gelip, parti disiplin, veya çeşitli vesilelerle bu 
fikirleri ifade edemiyorlar. Ama ben bunu açıkça ifa
de ediyorum. Verilen ödünler yanlıştır; memleketimizi 
bir felakete sürüklemektedir, memlekette fakir daha 
çok ezilmekte, zengin bu tedbirlerle daha zengin ya
pılmaktadır. Orta sınıf dediğimiz esas memleketin gü
venliğini temin edecek olan küçük esnaf, küçük çiftçi 
ortadan âdeta kaldırılmaktadır. Muhterem arkadaşla
rım biz bunun için verilen bu ödünlere karşıyız. 

Bunun için, bundan sonra yapılacak, Hükümetin 
I getireceği tekliflerde ikili anlaşmaları, bilhassa bizim 

üzerinde hassasiyetle durduğumuz, 50 yıldır buzdola
bına konulmuş olan müsMiman memleketlerde ikili 
anlaşmalarımızı yenilemek, canlandırmak, onlarla müş
terek teşebbüslerde bulunmak istiyoruz. Bunu Hükü
met döneminde iken açıkça ortaya koyduk; birçok 
direnmelere, birçok karşı koymalara rağmen. Belli 
bir noktaya kadar da geldik. Fakat koalisyonlarda her 
şey, her partinin istediği gibi olmaz. Bunu kabul edi
yorum; ama bunları şu anda geliştirmek Halk Partisi 
Hükümetinin vazifesidir, yetkisi dahilindedir ve Halk 
Partili arkadaşlarım eğer Hükümetlerim bu noktada, 
üzerinde de daha hassasiyetle durarak ikaz ederlerse, 
bu tedbirlerden muhakkak surette vazgeçileceğine 
- biraz önce gündemden çekilen yetki tasarısında oldu
ğu gibi vazgeçeceklerine - inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer biz Büyük Millet 
Meclisinde, yüce milletin temsilcileri olarak elete verir, 
haklı yolda, doğru yolda birleşirsek, şundan emin olun 
ki, daha mutlu bir memleket kurarız, daha mutlu bir 
Türkiye kurarız ve ileride birbirimizle yapacağımız 
kavgaları değil, sadece fikir münakaşalarını daha tat-

I lı bir hava içinde, daha güzel bir hava içinde yapma 
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imkânına kavuşuruz. Bugün hangi partiden olursa 
olsun, bir arkadaşım buraya çıkıp haklı bir fikri söy
lediği zaman dahi, sadece muhalif partide bulundu
ğu için diğer arkadaşlarımızın tarizleriyle karşılaşı
yorlar. Müşterek çalışma, bir Büyük Millet Meclisi
nin çahşması bu olamaz muhterem arkadaşlanm. Biz 
bu noktadan vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Bu mem
leketin bağımsızlığı, bu memleketin hürriyeti, bu 
memleketin saadeti için, hak ve adalet ortaya çıktığı za
man, kim olursa olsun onlara karşı çıkmak mecburi
yetindeyiz. 

Hepinizi bu noktada tekrar haklı ve doğru yolda 
birleşmeye, hepinizi bu meselelerde bizleri destekleme
ye ve haksızlığa karşı olmakta birleşmeye davet eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla-
oğlu. 

Hükümet adına Maliye Bakanı Sayın Müezzinoğ-
lu, buyurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, tasarının 2 nci maddesi üzerinde sayın 
parti grupları adına yapılan konuşmalarda bazı nok
talar üzerinde duruldu. İkinci kez bu noktaları açık
lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, önce, konuşan arkadaşları
mızla paylaştığımız bir noktayı açıklamak isterim; 
Biz, vatanperverliğin hiç kimsenin tekeli altında ol
madığı inancındayız. Arkadaşlarımızla, aramızda eğer 
bir yanlış anlayış varsa, böyle bir durumun söz konu
su olmadığını bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, devalüasyondan söz edildi, 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisinden söz edildi, işçi 
dövizlerinden söz edildi ve bütün bunlardan daha 
önemli olarak da, yatırım ve üretimin öneminden söz 
edildi. 

Değerli arkadaşlanm, 1978 bütçesini Yüce Mecli
se sunduğumuz zaman, bizden önceki hükümetten 
nasıl bir miras devraldığımızı oldukça ayrıntılı bir bi
çimde Yüce Heyetinize arz etmiştik. Bunları burada 
tekrar etmek istemiyorum. Yalnız, şunu gözönünde 
tutmakta büyük gerek vardır; ekonomimiz, bilinen 
nedenlerle büyük bir darboğaza girmiş bulunuyordu 
ve bu darboğazdan, bu bunalımdan ekonomimizi 
düzlüğe çıkarabilmek için bazı önlemler almak kaçı
nılmaz bir hale gelmişti. Bizim Hükümetimizin ha
zırlayarak yürürlüğe koyduğu program bu anlayış 
içinde hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 

I Değerli arkadaşlanm, devalüasyon Hükümetimiz 
zamanında yapılmıştır ve adı saklanmadan yapılmış
tır; fakat unutmamak gerekir ki, bizden önceki Hü
kümet zamanında, yani İkinci Cephe Hükümeti za
manında ve o çok kısa Hükümet döneminde Türk 
parası iki kez devalüe edilmiştir: % 10 ve % 10 ora
nında olmak üzere, Cephe hükümetlerinin tüm döne
minde ise, Türk parasının değeri 16 kez yeniden ayar
lanmıştır adına devalüasyon denmeden ve bazı para 
çeşitlerine göre yapılan devalüasyon oranı ,% 50'yi 
aşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, dış seyahat harcamalanndan 
söz edildi. 1971'de yürürlüğe giren Dış Seyahat Harca-
malân Yasası son yıllarda uygulanamamış olup 1978 
bütçesiyle tekrar yürürlüğe konulmuştur. Sizden önce
ki Hükümet bu Yasanın uygulanmasını öngörmüş bu
lunuyordu, biz de bu bütçe içinde bu yola gittik. Fa
kat, uygulamada gördük ki - sayın arkadaşımızın 
biraz önce değindiği gibi - bu Yasanın birçok sakın
calı yönleri var. Bu nedenle, şimdi bu Yasanın bazı 
hükümlerinin değiştirilmesini vergi tasardan içinde 
Yüce Meclise getirmek durumunda bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işçi dövizlerinden söz edil
di. İşçi dövizlerinin 1974'te 1 milyar 490 milyon lira
ya kadar çıkmış olduğunu arkadaşlarım hatırhyacak-
tır. Ondan sonraki dönemde bu rakamın giderek düş
tüğünü ve 1977'de 980 milyon dolara indiğini görü
yoruz. 

Biz ona inanıyoruz ki, şimdi uygulamaya koydu
ğumuz önlemler çerçevesinde işçilerimizin Türki
ye'ye döviz göndermeleri yalnız para açısından de-
ğil; fakat aynı zamanda onların sorunlanna da sahip 
çıkmak açısından ele almış olduğu için bu miktar, 
bu yıl geçen yıldaki rakamın üstüne çıkacaktır. 
Son haftalarda aldığımız sonuçlar bunu şimdiden doğ
rulamaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, böylece bazı noktalan açık
lığa kavuşturduktan sonra, tekrar şu noktayı Yüce 
Heyetinizin bilgisine sunmak istiyorum. Bu tasarı, 
Türkiye'nin Uluslararası. Para Fonu, Dünya Bankası 
ve Uluslararası Finansman Kurulu ile ilişkilerinde 
herhangi bir değişiklik getirmemektedir; fakat tasarı
nın kanunlaşması ile Türkiye'nin, bu kuruluşların 
kaynaklarından yararlanması olanağı artmış olacak
tır. Şimdiye kadar bu kuruluşa üye olan 134 ülkeden 
büyük bir bölümü bundan önceki Genel Kurul top
lantısında ahnan kararı onaylamışlar ve kotalann ye
niden düzenlenmesi ve artırılması karan yürürlüğe 
girmiştir. Şimdi, Türkiye'nin de bunu onaylanıasıyla 
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bizim, fon çerçevesinde sağlayacağımız olanaklar } 
önemli bir ölçüde artmış olacak ve ıbu kaynaklar bizim 
ekonomimizin bugün bulunduğu darboğazların düz
lüğe çıkmamız konusunda bize önemli katkıda bulu
nacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel olarak Sayın İsmail Özen, buyurun efen

dim. 
Sayın özen, süreniz 5 dakikadır. 
ÎSMAÎL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar un; 
Bugün Hükümetimizin bu konudaki almış okluğu 

tedbirleri özellikle Adalet Partili, Milli Hareket ı 
Partili,' Miti Selâmet Partili arkadaşlarımın, alınma
dan; ama memleket gerçeklerine hangi açıdan bakıldı
ğının bilinmesi için açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu hafta içerisinde Yüce 
Meclisimizin toplanabilmesi için, Yüce Meclisimizin | 
toplantılarına dahi katılmadan Hükümetin işlerliliği- I 
Mi sabote edercesine ele alanların, Hükümetin ve Dev
letimizin geleceğine inandığı biçimdeki alacağı tedbir
lere mam' olmamalarını rica ediyorum aziz arkadaş
larım. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin güvenirliği el
bette Para Fonundan yardım alması, elbette ambar
gonun (kaldırılması gibi konulara dayanmaktadır. I 

Hükümetimizin alacağı yardımları 1975 yılında I 
Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde, Avrupa ülke
lerine buğday sattığımız zamanlarda, Sayın Maliye 
Bakam Ergenekon'un Bakanlar Kurulunun müsaadesi 
olduğu halde o dönemdeki buğday üretimimizin yet
meyeceği gerekçesiyle satışımızı iptal etmesi sonucu, 
1 250 000 000 dolarlık satmış olduğumuz ürüne kar
şılık bugün bizi devletlerarası hukuk mahkemelerinde I 
1 150 000 000 lira Türk ulusunu zarara sokan kararını 
elbette bu millet unutmadı değerli arkadaşlarım. 

İşte onun için Milliyetçi Cephe Hükümetleri diğer I 
ülkeler nazarında güvensiz, işte onun için Milliyetçi I 
Cephe Hükümetleriyle ciddi devlet adamlığına yakışır I 
biçimde oturumlara katılımmıyordu. Sayın Oktay Gü-
ner'in İfade ettiği gibi, benim bakanlarım eğer Tür
kiye'yi ziyarette bulunan Dünya Bankası Genel Baş
kanının önünde ceketini ilikliyorsa, biz ceket ilikleye
rek bel büktüğümüzden değil, Türk ulusunun misafir
perverliği ve insanlığından ileri geldiğinin kabul edil
mesini bilhassa rica ediyorum aziz arkadaşlarım. 
{CHP sıralarından alkışlar) Yoksa, Sayın Demirel'in 
Başbakanlığı zamanında Amerika'ya görüşmeye gitti- | 
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ğinde masaya yumruğunu vurmak suretiyle bu işi hal
letti diye hava basmaya kalkanlara karşılık, Milliyet
çi Cephe Hükümetinin ortağının, «Ne masaya yumruk 
vurmak, takla atmıştır» diye benim milletimi ve be
nim başbakanımı küçük düşürecek biçimdeki girişim
leriyle ülke sorunları halledilmez değerli arkadaşlarım. 

O bakımdan memleketimizin geleceğine ve Türk 
ulusunun % 52'sinin belediyeler yerleşim bölgesinde 
bulunduğu bu ülkede alman tedbirlerle 1976 - 1977 
yılı itibarıyla Türkiye belediyelerinin bütçesi 6,5 - 7 
milyardı aziz arkadaşlarım. 6,5 - 7 milyarlık bütçeyle 
% 50'si personel giderleri, % 50'siyle de 20 - 22 mül-
yon Türk ulusuna hizmet etmek mecburiyetindeydi 
belediyeler. 

Belediyecilikten gelen bir arkadaşınız olarak, be
lediye başkanlığımız döneminde yapacağımız hizmet
leri getirilmesini engelleyenlerin ıstırabını duyan kişi 
olarak bu tedbirlerle bugün 6,5 - 7 milyarlık beledi
yelerin bütçesi, 20 milyara çıkarılmak suretiyle Türk 
u'usuna ve belediyeler hudutlarında bulunanlara hiz
met getirileceğinin mutluluğunu yaşıyoruz aziz arka
daşlarım. (AP sıralarından «Gökten mi yağacak» ses
leri) 

Bu inançla Sayın BaşoFun ve Sayın Güner'in ifa
de etmek istediği konu polemik konusundan Türk 
ulusu kurtarılmalı, beğenmediğiniz, istemediğiniz me
seleler varsa, asker kaçağı gibi Meclisten kaçarak de
ğil; gelir burada meselelerimizi enine - boyuna tartış
mak suretiyle Türk ulusunun yararına çıkacak konu
ların ele alınmasında büyük yarar gördüğümü umu
yor, bu düşünce ve niyetle Yüce Parlamentoyu saygıy
la selamlıyorum, aziz arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Sayın Ergenekon, gönderdiğiniz tezkereyle hati

bin yanlış beyanda bulunduğunu ifade ediyorsunuz. 
Hangi konu efendim?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan... 
Sayın Başkan*" 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, Sayın Kabadayı 
rica ediyorum. Sayın Ergenekon'u dinleyeyim. İki ku
lağım var ama 'bir dinleme organım var efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Peki Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ergenekon. 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş

kan, sayın hatip 1975 yılında Maliye Bakanlığım dö
neminde 1 250 000 ton buğday ihracatım engelledi
ğim şeklinde bir beyanda 'bulundular. 
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BAŞKAN — Var böyle bir beyan efendini. 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Bu hilafı 

hakikattir. Bu hususta açıklamada bulunmak istiyo
rum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun efendini, 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; IMF ile yapılan anlaşma ve
silesiyle muhtelif hatiplerin burada yapmış olduğu 
konuşmalar birçok yanlışlarla malûldür. 

ıBu yanlışların bir tanesi doğruca şahsımı ilgilen
dirdiği için cevap vermek zaruretini duymaktayım. 

1975 yılında 1 250 000 ton buğday ihracı için bir 
anlaşma yapıldı, fakat zamanın Maliye Bakanı olan 
benini bu anlaşmayı engellediğim, Türkiye'ye döviz 
girişin] engellediğim şekKnde bir beyanda bulundu
lar. Böyle bir anlaşma yoktur. O tarihte Maliye Ba
kanlığının böyle bir anlaşmayı engellemesi söz konu
su değildir, aksi vardır . Aksi şudur : 1974 senesinde* 
Sayın Ecevit'in birinci koalisyonu döneminde Tür
kiye'ye buğday ithali için bir anlaşma yapılmıştır. 
Tonu 248 dolardan buğday ithali için bir anlaşma ya
pılmıştır. Bu anlaşmanın ilk 500 bin tonu ithal edil
miştir, fakat ikinci bir 500 bin tonun ithali o andaki 
dünya konjonktürünün fevkalade değişmesi, buğday 
fiyatlarının düşmesi yüzünden tarafımızdan ithalat re

jimine ve kambiyo rejimine uygun görülmediği için 
engellenmiştir. Yapılan engelleme Türkiye'nin zararı
na mani olmak şeklindedir. Bu zarara mani olacak 
anlaşma da bizden önceki hükümet döneminde yapıl
mıştır. Sizin yaptığınız, vermek istediğiniz zarara en
gel olunmuştur. Engel burada. 

Değerli milletvekilleri, bir yanlış da Sayın Maliye 
Bakanı tarafından yapıldı. Bu da... 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, bu konuda size 
söz vermedim. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sorumlu
luk yüklendiğim dönemi ilgilendiriyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Siz sadece Sayın Özen'in beyanını 
ifade ederek benden söz istediniz, bu konuda size söz 
vermedim. Rica ediyorum bitiriniz lütfen. (AP sıra
larından gürültüler) 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sayın 
Başkan, 19 para tashihi yapılmadı. Birinci hükümet 
döneminde... 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, Sayın Ergenekon 
hiç itirazsız, zatıâlinizin dönemine rastlayan buğday 
ithalatı ve ihracatıyla ilgili konuyu beyan buyurdu
nuz, ben de buyurunuz dedim, bu konuda söz verdim. 
Rica ediyorum bitiriniz lütfen. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, tabiatıyla diğer yanlışları or
taya koymak fırsatı bu kanun müzakeresi devam et
tiği sürece ortaya çıkacaktır. Saygılar sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
Sayın Kabadayı, siz bir şey mi işaret buyurdunuz 

efendim? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem arka

daşımın, «asker kaçağı gibi» tabirinden dolayı söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu genel bir beyan Sayın 
Kabadayı. İzin verirseniz müzakereyi uzatmayalım 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İktidardadırlar, 
hizmet ve görüşlerine saygımız var; biz de muhale
fetiz, tenkit hakkımız var. Terk ettiğiniz zaman da 
Anayasanın, İçtüzüğün verdiği hakkı kullanıyoruz. Bu 
hakkımızın bu yoldan tarifinden ıstırap, üzüntü du
yuyoruz; bunu lütfen çıkarın efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Tamam, 
ifade buyurdunuz Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bir asker ola
rak, «Asker kaçağı» tabirini kime kullandığını... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, efendim bu bir de
yimdir, bundan alınmayın. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde başka
ca söz isteyen sayın üye?.. Yok, 

Maddeyi onayızına sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 3. — 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 2. — Milletlerarası Finansman Kurumu

na yapılması gereken ödeme, gelecek yıllar bütçelerine 
konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans 
olarak yerine getirilebilir. Ancak bu avansların topla
mı bu Kurum için 3 063 000 Amerika Birleşik Dev
letleri Dolan karşılığını geçemez.» 

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

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Adalet Par
tisi Örupu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Ergenekon, bu
yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUPU ADINA YILMAZ ERGENEKON 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Para Fonuyla yapılan anlaşma bir teknik anlaşma 
niteliğindedir. Bu teknik anlaşmanın geçmesinde Tür
kiye'nin yararı vardır. Çünkü, bu anlaşmanın sonuç
lanmasıyla Türkiye'nin para fonundan çekme hakları 
artacak, Türkiye'nin kredi imkânları bir ölçüde ge
nişlemiş olacaktır. Bu itibarla, Hükümetimiz zamanın
da hazırlanmış, teklif edilmiş bir tasarıdır ve Türki
ye'nin yararına bir tasarıdır. 

Bu tasarının görüşülmesi vesilesiyle yapılan ko
nuşmalarda Para Fonuyla Türkiye arasındaki müna
sebetlere de zaruri olarak temas edilmiştir. Bu temas, 
tabiatıyla kaçınılmazdır. Kanunun, herhalde şümulü 
içinde kabul edilmiştir ki, şimdiye kadar bu görüş
meler devam edebilmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı yapmış olduğu müteaddit 
konuşmalarda özellikle son alman ekonomik tedbir
ler üzerinde kendi görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu 
ifadeler arasında, % 30 son kur ayarlamasının bun
dan önce yapılan gizli kur ayarlamaları gibi değil; 
fakat gerçekçi kuru bulma için yapılan realist bir ka
rar olduğunu ifade etmişlerdir ve bu arada da 1975 yı
lında kurulan Üçlü Koalisyon Hükümeti ve onu ta
kip eden 1977 seçimlerinden sonra kurulan koalisyon 
hükümetleri zamanında 19 defa para ayarlaması ya
pıldığından bahsetmişlerdir. 

1975 yılının 31 Mart'ında Koalisyon Hükümeti 
kurulmuştur. Bu tarihte bir dolar 13.85 liradır. 9 de
fa kur tashihi yapılmıştır. 1977 yılı 5 Haziranına ka
dar seçime kadar ve doların değeri 17,50 lira olmuştur; 
değişiklik % 22,5'tur, 2,5 seneye yaklaşan bir döne
min içinde doların değerinde yapılan değişikliğin nis
peti % 22,5'tur; 2 ayda yapılan % 30 gibi değil, 2,5 
senede, % 22,5; buraya dikkatinizi çekerim. 

Bunun yanında, yapılmış muhtelif kur tashihleri
nin bulunduğunu Sayın Maliye Bakanı söylemişler
dir. 

Diğer paraların dalgalanmaya bırakılması ve ken
di aralarında pariteîerinin değişmesi sebebiyle Türki
ye, bu yabancı paralar üzerinde yapmış olduğu mua
melelerde kayıplara uğramasın diye zaman zaman 
Merkez Bankası eliyle kur tashihleri yapacaktı; 
bundan evvel de yapmıştır, bundan sonra da yapa
caktır. Bunları, Türk Parasının değerini düşürmek 
şeklinde kabul etmemek lazımdır. Amerikan Dola-
ruun değeri diğer paralara nazaran devamlı değişik
lik göstermektedir. Zaman zaman İsveç Kronu, İs
viçre Frangı, Alman Markı gibi paralar alçalma veya 
yükselme göstermiştir. Bu durumda Türk Maliyesi
nin zarar görmemesi için icap eden kur değişiklikle

rinin, bu paraların kendi aralarındaki parkelerini tas
hih etmek şeklinde yapılması zaruridir. Bunu kur 
tashihi saymamak lazımdır. Türk parasının değeri 
Dolara göre tespit edilmektedir. Nitekim, son deva
lüasyon kararıyla da bu şekilde yapılmıştır. 

Yalnız burada dikkati çeken bir nokta vardır; 
üyesi olduğumuz IMF ile anlaşmayı yadırgamıyoruz. 
Ancak, bu anlaşma vesilesiyle bu anlaşmadan önce 
IMF'nin taleplerine uygun, alınan birtakım ekono
mik kararları yadırgıyoruz. Bu kararların Türk eko
nomisine ne derece sıhhat getireceği hakkındaki endi
şelerimizi ifade ediyoruz. Mesela; % 30 ve bunun 
üzerindeki kur tashihi yapılması, peşinen IMF'ye 
müracaat edebilmek için, oradan niyetleri ve arzulan 
istikametinde alınmış bir karar mıdır, biz bu şekilde 
olduğu intibaındayız. Yine IMF ile yapılan anlaşma 
gereğince bundan böyle Türk parası kuru üzerinde 
vaki belirli orandaki değişikliklerin derhal tashih 
edileceği şeklinde bir taahhüt var mıdır, böyle bir 
taahhüdün olabileceği kanaatindeyiz. 

Yine bunun yanında IMF'ye kalkınma hızının dü
şürülmesi şeklinde bir taahhütte bulunulmuş mudur, 
böyle bir taahhüdün bulunabileceği endişeslndeyiz. 

IMF'ye yatırım hacminin belirli ölçülerde tutula
cağı şeklinde bir taahhütte bulunulmuş mudur? Sayın 
Bakan belki burada bana ifade edeceklerdir; «sabre
diniz, 1 0 - 1 2 gün sonra IMF'ye verdiğimiz niyet 
mektubu açıklanacak, anlaşma metni açıklanacak, 
burada görülecektir.» Ancak, bu nevi taahhütlerin 
bu niyet mektubu veya ekinde bulunması ihtimalinin 
fevkalâde kuvvetli olduğu kanaatindeyiz. Yeni geti
rilmiş olan vergi kanunları ve bunların muhtevası 
IMF'ye vermiş olduğumuz taahhütlerin bir parçası 
mıdır? Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fiyatlarının 
artırılması IMF'ye taahhüt edilmiş midir? Bütçe har
camalarının belirli oranlarda, belirli büyüklüklerde 
tutulması IMF'ye taahhüt edilmiş midir? Bütçenin sıh
hatli kaynaklardan, Devlet harcamalarının sıhhati! 
kaynaklardan karşılanması bahanesiyle, Türkiye'ye 
acaba hangi yüklerin getirileceği Sayın Maliye Bakanı 
tarafından ve bugünkü Sayın Hükümet tarafından 
taahhüt altına girilmiştir? Ye yine, periyodik aralıklar
la bu taahhütlerin ifa edilip edilmediğini soruyo
ruz. IMF uzmanları tarafından kontrol edilmesi 
ve anlaşmanın işleyebilmesi için bu kontrol sonunda, 
Türk Maliyesinin taahhüt etmiş olduğu bu tedbirleri 
başarılı bir şekilde uyguladığı hakkında IMF uzman
larının vereceği bir müspet rapora göre IMF ile mü
nasebetlerimizin devamına razı olunmuş mudur? 



M. Meclisi B : 135 20 . 4 . 1978 O : 1 

Yani Türk ekonomisinin kontrolü, anahtar noktala
rının kontrolü. Para Fonu uzmanlarının hâkimiyetine 
ve kararlanna bırakılmış mıdır? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bizim razı olmadığımız, ekonomiye 
uygun görmediğimiz bu nevi taahhütlerdir. Endişele
rimiz bu nevi taahhütlerin Yüce Meclisin bilgisine 
sunulmadan, Türk Hükümeti tarafından Türkiye adı
na girişilmiş olmasıdır. Çünkü bu nevi taahhütlerin 
uygulanması sonucunda, Türkiye'de kalkınma hızı 
düşecektir, yatırımlar azalacaktır, işsizlik artacak
tır, enflasyon yükselecektir. Yani Türkiye'yi bu 
nevi taahhütlerin uygulanması sonucunda genişlemede 
denge değil, refahta birleşme değil; sıkışıklıkta ve 
eşitlik sefaletinde birleşme gibi bir istikbal mi bekle
mektedir? 

Sayın Bakan, ekonomik politikanızda bu noktada 
endişeliyiz? Bu noktadaki endişemizi bertaraf ede
cek şimdiye kadar hiç bir kararınız görülmemiştir. 
Almış olduğunuz kararların tamamı Türkiye'de pa
halılığı körüklemiştir, Türkiye'de yatırım hevesini 
kırmıştır. Türkiye'de herkes bugün sahip olduğu, 
kendi ölçüleri içinde makul değerlerin dahi yarın 
öbürgün devlet tarafından elinden alınıp alınmaya
cağı endişesine girmiştir. Türkiye'yi hangi istikbal 
beklemektedir? Bu beklemiş olduğu istikbalin inan
dırıcı bir şekilde burada ifade edilmesi icabeder. 

Almış olduğunuz tedbirlerin burada münakaşası
nın yapılması icabeder, almış olduğunuz tedbirler 
parlak bir ufuk göstermiyor, almış olduğunuz tedbir
lerle refaha gidilmez, almış olduğunuz tedbirlerle 
Türkiye'yi sıkıntıya götürüyorsunuz. Fakirin, fuka
ranın bugün sahip olduğundan yarın çok daha büyük 
sıkıntılar içine düşmesi bu almış olduğunuz tedbir
lerin sonucu olacaktır. 

Sizi parlamento önünde önce hesap vermeye, son
ra Türk Milleti karşısında yapmış olduğunuz taahhüt
leri ifaya davet ediyorum. Türk ekonomisini kötüye 
götürüyorsunuz, bunun sorumluluğundan kurtula
mazsınız, bunun sorumluluğu sadece siyasi ve hukuki 
değildir, fakat milleti aldatmanın sorumluluğundan 
kurtulamazsınız. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
Hükümet adına Maliye Bakanı Sayın Ziya Mü-

ezzinoğlu, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI ZlYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. S. Kayseri Üyesi) — Değerli arkadaşlarım, bi
raz önce bu kürsüden Türkiye'yi bugün içinde bu

lunduğu çıkmaza sürüklemiş olan eski hükümetin 
bir üyesinin bazı eleştirilerine tanık olduk. (AP sıra
larından gürültüler, sıralara vurmalar, CHP sarala
rından '«(Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, sükûnetle dinleme diye 
bir itiyadınız vardır herhalde? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bizden hesap vermemizi istiyorlar. 
Biz, her şeyi Yüce Meclis önünde açıklamaya hazı
rız. Arkadaşlarımızın bir talebi üzenine IMFye bu 
defa verilen «Niyet mektubu» yanında '(onlar bunu 
kabul ettiği için), bundan önce verilmiş olan mek
tupları ve eklerini de açıklayacağımızı ifade ettim. 
Öyle Sanıyorum ki, bunlar kamuoyu önünde açık
landığında geçmişte kimin ne yaptığı, şimdi ne yapıl
mış olduğu açıklıkla ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiden Yüce Meclisin 
önünde ifade ediyorum; bu Hükümet tarafından Ulus
lararası Para Fonuna verilen mektupta yatırımların 
kısıtlanması gibi bir husus yer almamaktadır, ücret
lerle ilgili bir kısıtlama yer almamaktadır. IMF'ye 
verilen Niyet Mektubu Türk Hükümetlinin hazırla
dığı ve parça parça uygulamaya koyduğu istikrar 
programı içindeki ilkeleri ihtiva etmektedir. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Anlaşıldı, anlaşıl
dı. (AP sıralarından gülüşmeler) 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bu nokta, mektuplar açıklandığı za
man görülecek ve geçmişte gizli olarak yürütülen po-
l*t:Jia*aria, bugün açıkça yürütülen politikaların farkı 
da meydana çıkacaktır. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Hangi il
keler, ilkelerini söyle? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu da ekle
mek gereğini duyuyorum : 

Sayın Ergenekon, buradaki konuşmasında bir 
küçük incelik üzerinde durdu ve dedi ki; «Biz ancak 
iki kez kur tashihi yaptık. Onun dışındakiler kur tas
hihi değildir». 

Gerçekten bir yönü ile olay öyle görülebilir. 
Çünkü, Merkez Bankası daha eski hükümetler za
manında hazırlanıp yürürlükte bulunan bir kararna
meye göre, paranın kurları arasındaki değişiklikle
re göre Türk parasının değerini yeniden tespit et
mek durumundadır. Benim üzerinde durduğum nok
ta budur ve 16 kez, tekrar ediyorum, bizden ön
ceki hükümetler zamanında, Uç yıllık dönemde 16 
kez böyle operasyon yapılmıştır ve bu operasyonun 
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sonucunda Türk parasının değeri, bazı yabancı pa
ralar karşısında % 50'den fazla düşmüş durumda
dır. 

Biz, bu alanda Türkiye'nin içinde bulunduğu 
güçlüğü göz önünde tutarak, gayet açık ve gerçekçi 
bir biçimde -kendisinin de ifade ettiği gibi- Türk 
parasının değerini yeniden saptamak yoluna gittik ve 
bunun böyle olduğunu da saklamadık. 
Aradaki fark sanıyorum ki, bu noktadadır. 

Değerli arkadaşlarım, son Olarak şunu tekrar Yü
ce Heyetin dikkatine arz etmek istiyorum : Geçmiş
te neler yapılmıştır, şimdi ne yapılmıştır, bunlar 
ortadadır. Bu mektuplar açıklandığı zaman bütün 
ayrıntılarıyla birlikte durum aydınlığa kavuşmuş ola
caktır. 

Bu duygularla saygılarımı sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar, AP sıralarından, «Açıkla, açıkla» 
sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başkaca söz isteyen olmadığına göre maddeyi 

okunduğu biçimi ile onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizin «seçimler» bölümü
ne geçiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki açık üye
liğe Cumhuriyet Halk Partisi Gnıpunca, Ankara 
Milletvekili Sayın Kenan Durukan aday gösterilmiş-

/. — Urfa Milletvekili Salih Özcah ve 9 arkada
şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeîer 
kısmının 1 nci sırasında yer alan; 8/4 esas numaralı, 
Urfa Milletvekili Sayın Salih Özcan ve 9 sayın arka
daşının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının tümünün 

kabulü açık oylarınıza tabidir. Açık oylamanın, ku
pa, sıralar arasında dolaştırılmak ve daha sonra kür
süye konmak suretiyle yapılması hususunda onayınızı 
alacağım: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Kupa sıralar arasında dolaştırılsın efendim. 

tir. Sayın Durukan'ın adaylığını onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki 
açık üyeliğe Milli Selâmet Partisi Gnıpunca, Urfa 
Milletvekili Sayın Salih Özcan aday gösterilmiştir. 
Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

günün 100 ve 101 nci maddeleri uyannca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet? Yok. 

Değerli arkadaşlanm, geçen birleşimde de Hü
kümet bulunmadığı için, görüşmelere başlıyoruz. 

Önergeyi tekrar okutuyorum» 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
yanında basılı oy pusulası olmayanlar nasd oy kulla
nacaklar? 

VI. — SEÇİMLER 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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BAŞKAN -n- Bir hususu, bir uyan üzerine Genel 
Kurula arz etmek «sterim: Değerli arkadaşlarım, ba
zı sayın üyelerin basılı oy pusulasının bulunmadığı
nı öğrendik. Bu sayın üyeler, ıbir beyaz kâğıt üzeri
ne kabul, ret veya çekinser deyimlerinden birisini yaz
dıktan sonra, ad ve soyadlarıyla seçim bölgelerini ya
zarak imzalayacaklardır. Böylece oy kullanma ola
nakları vardır. Teşekkür ederim. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Tarih atılması gerek
li mi? 

BAŞKAN — Tarih atabilirsiniz de, atmayabilirsi
niz de efendim. 

Önergeyi okutuyorum efendim: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin geri kalmışlığı 
ve kalkınmasının incelenmesi için; Anayasanın 88 
nci, İçtüzüğün 99, 100 ve 101 nci maddelerine göre 
Genel Görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Urfa 
Salih Özcan 

Mardin 
Fehim Adak 

Muş 
M. Emin Seydagil 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Malatya 
Mehmet Necati Kutan 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

Diyarbakır 
Yaşar Göçmen 

Adıyaman 
Abdurrahtnan Ünfsal 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tarih bo
yunca (Baibil Kulesi) manzarası arz etmiştir. Muhte
lif milletler bölgede hakimiyet kurmuşlardır. 

Bu hakimiyet coğrafi veya siyasi mahiyette ol
muş esasında mahalli beylikler aileler veya şeyhler 
bulundukları yörenin hakiki hâkimleri olmuşlardır. 
Bunlar kendi şahsi sultalarını devam ettirmek için 
hiç bir imar ve kalkınma hareketinde bulunmamış
lardır. 

Siverek, Hilvan, Harran, Viranşehir, Kızıltepe ve 
Nusaybin ovalarının sulandığı tarihlerde bu mıntıka
larda hakiki kalkınma olmuştur^ 

Amerikalı, sözde, uzmanların hazırladıktan bir 
raporda, rasyonel olmayacağı için bölgede hububat 
ekimi tavsiye edilmemiştir. Söylendiğine göre, bu ra
por nedeni ile Harran ve diğer ovaların sulanma te
şebbüsünden vazgeçilmiştir. 

Dünya buğday piyasasına hakim olan Amerika' 
nın, yeni bir rakip çıkmasına müsaade etmeyeceği 
nihayet az da olsa anlaşılmış ve sulama teşebbüsüne 
başlanabilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından beri kurulan her Hükü
met bölgenin geri kalmışlığını kabul etmiş ye kalkın
ma için yapacaklarını programlarında göstermiştir. 

Plancılarımıza göre geri kalmış bölge : «Ekono
mik faaliyet hacmi, gelir seviyesi, kamu hizmetleri ve 
tesisleri bakımından yurt ortalamasının altında kalan 
bölgelerdir.» 

Tetkik konusu bölge, tarımsal bir yapıya sahiptir. 
Tanımsal verim, iklim gibi tabii tesirler ve tarım tek
nolojisinin geriliği, arazi kullanılışmdaki, ürün birle
şimindeki yanlışlıklar, sulama sisteminin yetersizliği 
gibi nedenlerle düşüktür. 

Bölge iç pazarlannın darlığı, nülM pazarlara uzak
lığı, bölge dışı sermaye kaçışı, kalifiye işgücü ve mü
teşebbis kıtlığı sanayileşmeyi zorlaştırmaktadır. 

Teşvik tedbirleri faydalı olacaktır. 
Hükümet programlarında bölgenin kalkınması ele 

alındığı gibi DPT'de işe gereken önemi vermiş Olma
sına rağmen ortada değişen fazla bir şey görülme
mektedir. Söylemek ve hatta yapmakla netice almak 
arasında çok fark vardır, örneğin, Türkiye'de bulu
nan 809 sağlık evinin 585'i yani °/0 72.3'ü Doğu Ana
dolu bölgesinde yapılmıştır. 801 sağlık ocağının 659'u 
yani °f0 82.3'ü de bu bölgededir. Ama bu sağlık ev
leri ve ocaklarında kaç doktor, hemşire veya sağlık 
memuru vardır? 

Bölgenin Geri Kalmışlığının Sebepleri : 
1. Daimi ve adil bir devlet otoritesinin sağlan

maması, 
2. Bölge sakinlerinin kalkınması için bölgeleri

ne sahip çıkmamaları, 
3. Birlik temin edilemediğinden daimi bir çe

kişme içinde kalınması, 
4. Mevsimlik veya daimi göç, 
5. Bölge su kaynaklan itiibanyla dünyanın en 

zengin mıntıkası olmasına rağmen, günlük hayatta 
ve tarımda sudan istifade edilememesi ve tabiri di
ğerle kuraklık, 

6. Bölgedeki bir çok vilayetin hudut şehri ol
manın dezavantajı, 

7. Ulaşım imkânlarının çök az oluşu, 
8. Toprağın beslenme yollanndan mahrum bıra

kılması (sulama ve gübreleme). 
Bölgenin Kalkınması tçin Alınması ve Yapılması 

Gereken Hususlar : 

1. Kalkınma ilimle olur. Bunun için her vilayet
te üniversite açılmalı ve bütün fakülteleri kurulmalı
dır. 
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2. Radyo •> Televizyon bölgenin her yöresinde 
daimi olarak dinlenecek ye seyredilecek bir imle ge
tirilmeli ye her iki araç maddi ve manevi kalkınma
da ve eğitimde kullanılmalıdır. 

3. Kara ve demiryolu süratle yapılmalı, 
4. Mevcut kaynaklar kullanılmalı. (Su, enerji, 

petrol, madenler), 
5. Asayiş en iyi şekilde temin edilmeli ve kol

luk kuvvetlerine her türlü araç ve gereç sağlanma
lıdır. 

6. Bölge memuriyet bakımından sürgün yeri ol
maktan kurtarılmalıdır, 

7. Özel sektör yatırından teşvik edilmeli, 
8. Bölgede hayvan değerinin düşmemesi için 

panayırlar kurulmalı, 
9. Bölgede ucuz yakacak tesisleri geliştirilerek 

tezeğin gübre olarak kullanılması temin edilmeli. 
10. Merkezi sistem ve kırtasiyecilik yüzünden 

işler istenilen şekilde takip edilememekte ve yürütüle-
memektedir. Bunun telafisi için bölgede bir kaç vi
layeti birleştirerek bölge valilikleri kurulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüze göre, 
Genel Görüşme açılıp açılmaması hususunda Hükü
mete, siyasi parti gruplarına ve önerge sahiplerinden 
birisine sırasıyla söz yereceğim efendim. 

Hükümet söz istiyor mu efendim? Yok. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Diyarbakır 

Milletvekili Sayın Yaşar Göçmen, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Saym Metin Musaoğlu, Adalet 
Partisi Grupu adma Sayın Bahri Dağdaş söz istemiş
lerdir. 

MSP Grupu adına buyurun Sayın Yaşar Göç
men. 

MSP GRUPU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN 
(Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorun
ları konusunda açılması istenen Genel Görüşme mev
zuunda Milli Selâmet Partisi Grupumm görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesi
leyle Büyük Meclisin değerli üyelerini grupum ve 
şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzun geri kalmış 
bölgelerinden gelen bir milletvekili olarak bölgemiz
le ilgili memleket gerçeklerini her hangi bir istisma
ra meydan vermeden dile getirmek ne derece vazife
miz ise, ortaya konan gerçeklere eğilmek suretiyle 
gerekeni yapmak ve söylenen sözleri senelerdir oldu
ğu gibi, kâğıt üzerinde kalmaktan kurtarıp tatbikata 

geçmeyi yeni Hükümetten beklemek de o derece hak
kımızdır. 

20 nci Asrın sonlarına doğru ileri Batık ülkeler 
insanca yaşamak için milletlerine bütün hizmetleri 
götürmüşken, bizim hâlâ burada en ilkel ve bir insa
nın yaşaması için hayati derecede önemli hizmetle
rin bazı bölgelere gitmemesinden mütevellit, gerçek
leri ortaya koyarken, buna sebebiyet verenlerin, o 
bölgede yaşayan insanların haklarım gaspedenlerin 
memlekette senelerdir bölgelerarası eşitsizlikten bah
sederek, bunların en kısa zamanda giderileceğini vaat 
edip, bu vaatlerini gerçekleştiremeyenlerin en azın
dan bu bölgelerde yaşayanların karşısına çıkmama
ları gerekir. 

Hele ıbu kimseler, senelerdir sömürülen halktan 
yana olmaktan bahsettikleri hakle, bölgelerarası eşit
sizlikleri giderecek, halkçı bir idare getireceklerini 
iddia ettikleri halde, Doğu ve Güneydoğu'da başlatıl
mış olan sanayi yatırımlarını Batı'ya aktarmak isti
yorlarsa, onlara söyleyecek çok sözümüz vardır. 

Bu ifadelerimle temas etmek istediğim Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin meselelerini 20 da
kikalık kısa zaman içerisinde ifade etmenin güçlü
ğünü takdir ederek, bölgenin kısa ve fakat öz olarak 
anameselelerine temas etmek istiyorum. 

Değeri1! milletvekillleri, Doğu ve Güneydoğu hal
kı senelerin ihmaline uğramış olmasının neitfcesCindy?, 
şu anda milli geSfcuien gelişmiş bölgelere MİİsptliEe an
cak 1/70 hisse almaktadır. Yani, gelişmiş bölgeler
de fent başına düşen mûlSi ge'Eir payı 70 (iken, geri Eia-J-
msş bölgelerdie fert başına düşen milli gelir vmcsLi. 
l'dir. 

Keza bu İbö!ge1erin tktfetdü dağdımındaıki paylan 
da oMukça düşüktür. Yine gelişmiş bölgelerde mıu-
Ikayese yaptığımız zaman, Dioğu ve Güneydoğu ha% 
kı kredi dağıhuıındla gelişmiş bölgelere nispeıtle an-
cdk 1/25 hisse alabilmektedir. Kredlî dağılıanındüıi 
ba ad'aSetefizliğhı neticesi olarak, 'Doğu ve Güneyde 
ğu Anadolu'da senelerdir sanayi yatırımları yapılamaz 
bir haldedir. Teşefcibiis edilenler de krediyi zamüaiKîi-
da ve yeterince temin edemedikleri için gerçekSzşcmıe-
ımekte ve dolayısıyla bölge halkımın bilhassa anonim 
şirket anlayışı içinde tamamen haHta açık sirkeliler 
kamalıyla sanayii yaltırmılan yapması imkânsız bir haî 
almaktadır. 

Bir Koç grupu, bir Sabancı grupu veya bana 
mümasil büyük sermaye sahibi kapitalistler yerden 
b'lîer gibi her sene aynı bölgelere pek çok fabrika ku
ralken ve bunların kuruluşlarında hiçbir güçlükle 
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karşılaşılmaz iken, Doğu ve Güneydoğuda yapıümak I 
istenen bir deri fabrikası, bir yağ falhrlkası ve halita 
bir tuğla fabrikası, halika tamamen açık olduğu hal
de çeşitli güçlüklerle karşılaşmakta ve bir kısmı da 
kuruluş hainde teşebbüslerinden vazgeçmekliledir-
ler. 

KapiltalM düzenin zengini daha zengin etme çar- I 
ki korkunç bir şekilde işSemıekte, radyo ve televiz
yon reklanılları ve hükümetlere yapılan baskılar neti- I 
cesi artınlara faiz hailleri neıticesıindle bankalar halk
tan topladıkları mevduatı belirli bazı yerlerde, belirli 
bazı klmiseleri daha zengin etmede kullanmakta, ge
ri kalmış bölgeler bundan ancak 1/25 pay alabilmek- I 
tedirler. 

Bunlara ilâveten 55 senelik Cumhuriyet dönemin* 
de sağlıklı ve cîddi bir sanayi politikası uygutama-
yan bö%ede ancak son yıllarda Devletin müspet ya- I 
tırımlan başlattığı müşahade edilmektedir. I 

Ancak bu mevzuda geçen hükümetler dönemin- I 
de başlatılmış olan ağır sanayi yatırımlarının şim- I 
diki Hükümet tarafından Devlet Planlama Teşkilâ
tının tavsiyelerine uyarak başka bölgelere kaydınl- I 
mak istendiğini işetmekteyiz. I 

Örneğin, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da başla- I 
tılmış oîan TBMSAN (Türkiye Eiektro Mekanik Sa
nayi Anonim Şirketinin) yatırımlarının Eskişehir .böl- I 
gesine ksıydınllmak istendiğini üzünıtfiyle öğrenmiş bu
lunuyoruz. I 

Bu söyüenitlilerin gerçek olmamasını ve şayet bu I 
hususta en küçük bir çalışmanın dahi yapılması ha
linde, bütün gücümüzle ve etkili grupların da deste- I 
ğini sağlayarak, bu hareketin karşısına çıkacağımı
zı ve as*la bu yaiınmSknn başka bölgelere kaydın!- I 
maısma müsaade etmeyeceğiimıizin Mlinmesini iste- I 
riz. 

İşsizliğin son haddini bulduğu bölgelerde başlan- I 
imiş sanayi yatırımlarına büyük umutlar bağlanmış- I 
ken, bu yatırımlar başka tarafa götürülemez, en 
azından götürülmek istenenlere müsaade edilemez. I 

Değerli milletvekilleri, şimdi Doğu ve Güraeydb* 
ğu Anau2!o!u bökesinin altyapı durumumdan bahset
mek isterim. I 

Yoî durumu : Bazı kısımların şehirlerarası yol
lan istisna edilirse, yüksek evsaflı yola rastlamak 
mümkün değiMür. Bdk çok vilâyetlerin birbirleriyle I 
irtibatları halen düşük evsafüt şose yolilarla yapılmak- I 
tadır. Vilâyetlerin kazalarıyla friiibatîan bazı yerîer-
dte aylarca mümkün olamamakta, bazı yerlerde ise 
eskiden kalma vasıfsız şoselerle mümkün olmakta- ( 
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dır. Örneğin, Hakkâri ilimin, bir metre dahi asfaüt 
yolu yoktur. Buna mukabil gelişmiş ilenin asfalt yo
lu oîmayan kazalan yok gibidir. Koy yollarında ise 
durum daha yürekler acısıdır. 

Şimdi size Köy İşleri Bakanı Sayın Ali Topuz'u», 
Bütçe Karma Komisyonunda sorduğum soruya ver
diği cevabını aktarıyorum: 

YSE Diyarbakır 12 ncfi Bölge Müdürilüğü hudüt-
lan içer&ıinde tam 7GI0 köyün yolu yoktur. Bu bir 
gerçektir, hikâye değildir. Bunun yanında yapılmış 
dîye kayıtlara geçen köy yollarının pek çoğu da tam 
toprak yol halimdedir. Mîslal olarak, Diyarbakır il 
hudutları içinde halen 1 450ı kilometre hamyo! mev
cuttur. Buna mukabil, benzeri gelCşm'ş bir ilde 140 
kilometre hamıyol vardır. Dıiğerîeri de asfalt veya kap
lamadır. Gelişmiş iKerdeki topyekûn aafaMlanaın köy 
yollanna mukabil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da
ki köylerin pek çoğunun yolu yokltur veya hamyolu 
ekseriyettedir. Asfalt köy yolu ise hemen hemen hiç 
yoktur. Bunu, hütçe müzakerelerinde de söyledük, 
yine söyleyeceğiz. Yurdumuzun bazı bölgelerinin 
hiç yollan yokken, d'iğer bölgelerin köy yolarının as-
faltlararaıaısını atsla tasvip edemeyiz. Bunun için büt
çelere köy yollannın asfaltlanması içîın konulmuş olan 
ödeneklerin mutlaka yolu oümayan köyler için tahsisi 
gereklidir. Eğer bunu yapmazsanız Sayın Halk Par
tili arkadaşlarım^ bundan böyle halkın karşısına çı
kıp, haükm özgürlüğünden, halkçı düzenin gerekli
liğinden ısöz edemezsiniz. En azından bunları söyle
meye kendinizde güç bulamazsınız. 

İçme sulan mevzuunda, Doğu ve Güneydoğu 
Bölgemiz senelerin ıstırabı içindedir. Pek çok vilâyet 
ve kazanın sıhhi içme suyu yoktur. Cizre ilçemiz ya
kın günlere kadar Dicle nehrinden su içmektedir. 
Köy ileme sularındaki durum içler acısıdır. 15 kilo
metre yoldan sırtında su tulumu taşıyan zavalı köy
lü kadınlarımız beton yapımımda dahi kullanılmaya 
elverişli oîmayan suîan içmiektecîık. Yine Sayın Al 
Topuz'un verdiği resmi bilgiye göre, Diyarbakır 12 
nci Bölge hudutları dahilinde 9C4 ünitenin içme suyu 
hiç yoktur. Yaînız Urfa vilayetinde 564 ünitenin iç
me suyu yokltur. Diyarbakır vilayeti dahilinde 1 124 
ünitenin sulan yoktur veya yetersizdir. Buna muka-
bi], yine gelişmıiş yörelerümlizden aynı nüfus yapısın
daki bir ilimizde 72 ünitenin suyu yetersizdir. 8 sene
den beri göstermeüik olarak programa alınıp ihalesi 
yapılmayan pek çok grup içme suyu vardır. 

Köy elektrifikasyonu mevzuuna gelince : Türkiye 
Elektrik Kurumunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
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daki 13 ilde sadece bir bölge müdürlüğü vardır. 1977 
sonunda, 10 bin yerleşim ünitesinden sadece 3C*Cfün-
de elektrik mevcuttur. % 3 olan bu gerçekleşme ora
nına mukabil, gelişmiş bölgelerde bu oran % ICi'J'e 
yaklaşmaktadır. Türkiye oîüaîaımaısı ise % 30?u bul
maktadır. YSE Duyaıtbakır 12 nci böîge hudutları 
dahisinde 1 843 köyün eMt/iriği yoktur; yalnız Ur-
f a'da 669 köyün elektriği yoktur. 

Büyük barajlar ve su kaynaklan mevzuu: Hidro
elektrik santrailannın, Türküye topiamıann hüldro-
eîektrik santraları ve sulama potansiyeli olarak % 
40 imkânları bölgede mevcut iken, bunlardan ancak 
sulama olarak % 3-5'i değerlendlrilebilim'şür. Oysa 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Dicle ve Fırat 
hcvzaian ve Yan kapalı havzasındaki bütün akarsu
ların bütün alternatif feri incelenerek rapora bağlan

mış ; fakat tatbikata geçmek bugüne kadar mümkün 
olamamıştır. Mesela, bu böâgedcki bir Derik Dum-
Iuca Barajı 1968 senesinden beri programlara konul
duğu halde, türSi bahanelerle 10 senedir tatbik saha
sına konulamamıştır. 

Eğitim ve öğretim durumuna gelince: Değerli mil
letvekilleri, bölgede birçok köyde hâlâ ilkokul, pek 
çok kazada ortaokul ve liste yoktur. Ulaşım imkân
sızlığı eğitime de tesir etmektedir. Mevcut dkuüjann 
pek çoğu ise, öğretmen yokluğundan tedrisatlarını 
normal oiarak yapamamaktadırlar. Dolayısıyla za
yıf yetişen talebeler üniversite imtihanlarında başa
rılı olamamaktadırlar. 

Ayrıca, tamamen Devletin ihmalinden dolayı ki
fayetli yeıtişemeyen bu bölge insanlarıyla diğer bölge
ler aynı potaya konarak aynı eğitim sisteminde eşit
sizlik yapılmaktadır. Oysa nüfusa göre imkân tanı
nırsa ba haksızlığın önüne geçmek kabil ©îacakliır. 

Ayrıca, yükseköğretim "müesseselerinden pek çoğu 
çeşjîîi imkânsızlıklar içinde kıvranmakta ve bir kıs
mı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. örneğin; Büliçe Karma Komuisyonunda ve Mec
lîs müzakerelerinde 15 msıiByom tahsis edebilmek için 
önerge verdiiğilmıiz, fakat gereken desteği sağlayama
dığımız ve bürokrasinin çeşitli engellerlyle karşılaş
tığımız : için çikaranıadığımız, Diyarbakır Üniversite
si Fen Faküilesi bugün kapainima tehfikesuyBe karşı 
karşıya bulunmakliadır. Hmien beş deprem baraka
sında binbir müşkülatla tedrisat yapan bu kuruluş, 
kısa bir müddet içerisinde, el atılmadığı takdirde ka
panacaktır. Diyarbakır'da münteşir malhalli bir ga
zellenin tolMMiğine göre, Dûyarlbakır'dakı bazı kuru
luşlar ortak bir açıklama yaparak, yer ye öğreii'im 

i üyesi meselesi çözümlemediği için Fen Fakültesinin 
kapanına tehîikesiyle karşı karşıya kaldığım beJii ile
rek KgiSi kuruluşların fcaisıilh olarak bu duruma se
yirci kaldıklarını be&iimiekltedıirler. Üç ^ dört ay ev
vel bazı sınavlar mum ışığı aHhnda yapılalbilmLj'ir. 
E.kktrik yemi çekilmıişfâr. Üniversitelerarası forada 
Fen Fakültesinin kodu bulunmadığı için 78 - 79 öğ-
reıt3m yılında okula öğrenci alınmayacak ve bu su
retle okul ( kapanacaktır. İşte böigedeki yükseköğre
nim kurumlarının durumları da bundan ibarettir. 

PTT ve ulaşım imkânları: 
i Yurdumuzun geEşaniiş böîgeteriinde pek çok köye 

teMon, ıb&ğllanmış iken, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'nun pek çok köyüne telefon bağlantısı yokiiur. 
Şehirlerarası konuşmalar 3 £îa 8 saaıt arasında an-
cdk Ve güçlükle yapılabilmektedir. Diyarbakır'da 20J, 
bin nüfuslu bir şehir olarak, ancak 3 bin abonelik 
bir santral mıevcuStur. Gelişmiş bir il'in, aynı yaprda-
ki bir ilin, yan nüfusu oîmasuıa rağmeaı, 5 bin IJJO-

I «elik santral mevcuttur. 

I . Bazı bökelerin ve bilhassa Van, Diyarbakır, Ela
zığ gibi, karayolları ulaşımları güç yörelerin, som ya
pılan Türk Hava Yo&n zamlarıyla o bölgedeki bir 
insanın hastasını büyük şehirlere götürüp tedavi et
tirmek imkânı elimden alınmıştır. Bu bakımdan, TiLü 
Havayollarına yapılan zamların, bu bölgelerin özel
likleri dikkate alınarak yeniden düzeltilmesinde büyük 
yarar vardır. 

SağÜık durumu: Değerli milîetvekilleri, hemrşire 
ve sağ^k ocakları gilbi hayati ihtiyaçlar yok denecek 
kadar azdır. Geçmiş Cumhuriyet Halk Parti döne
minin güvenoyu almayan bir aylık Hükümetinin Ssğ-

I Lk Bakam Sayın Profesör Celâl Ertuğ Beyun verdiği 
bilgilere göre, Doğu ve Güneydoğudaki 19 ilimıizisı 
352 uzman hekime ühıtiyacı vardır ve buna muCirb'l 
119 uzman bekini mevcuttur, 239 kadro halen baş 
bulunmaktadır. 1 184 pratisyen hekim kadrosundan 
sadece 366 tanesinde doktor vardır. 818 hekim kad<-
rosu ise boş bulunmaktadır. Plana göre 19 483 yaîak 
olması gerekirken ancak 12 747 yaltak mevcu'ıtur; 

I 6 736 yaltak noksandır. 7 315 hastanın yatması gere
ken yataklarda ise, 14 913 hasta yatmak meebıırilyc-
tindedir. 4 260 hemşire ihtiyacına mukabil, hö'ge-

I de sadece 900 hemşire mevcuttur. 3 360 hemşire kad-
I rosu ise ıboş bulunmaktadır. Bölgedeki sağlık ©cak-

Sarmdan 354'ünün hekimi, sağlık evlerinden 17'tJnin 
ebesi yoktur. 

I 1976 Bütçesi itibarıyla topîam bütçeye göre, feut 
j başına toplam harcama 130 TL. olmasına rağmen, 
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bölgedeki birkaç vilâyet Mtea edilirse, bütün iller
deki fert başına düşen miktar, bu rakamdan oMuk-
ça aşağıdadır. 

Bunlara mukabil gelişmiş bölgelerde, bilhassa bü
yük vilayetlerde beklim ve hemşire sayısı oldukça yük
sektir ve Devlet, maalesef ihtiyaç duyulan bölgelere 
bu hizmeti aktarma imkânından mahrum görünmek
tedir. Bunun neticesi olarak; bu bölgelerin insanla
rı, hekim ve ilaç yüzü görmeden kaıderieriyfe baş başa 
yaşamaktadırlar.! 

BAŞKAN Sayın Göçmen, 2 dakikanız var. 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Bu gerçek

leri söyleyen ve bu hizmetlerin yapılmasa için önce
lik verilmesini İsteyen kimselerin gayretleri bölge
cilik gayretleri sayılmamak gerekir. 

Türkiye'nin başka komşuları olduğu halde, bil
hassa Güneydoğudaki komşularıyla araşma mayın 
döşenmesi ve mümbit toprakların senelerdir mayın
lı saha olarak kalması bölgenin büyük ıstırapların
dan biddir. Gelmiş geçmiş bütün hükümettiler, bu 
mayınlı sahaların kaldırılması için söz verdikleri 
halde, başka kuvvetler buna mani olmaktadırlar. Her 
sene pek çok yurttaşımız burada hayatlarım kay
betmekle veya sakat kalmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, bu meyanda senelerdir 
yapılageîen bir tatbikatın h»ta!arım da ifade etmek
te yarar görmekteyim. Yurdumuzun başka yerlerin
deki herhangi bir memur veya hizmetli bir suç iş
ler Veya ceza görmesi gerekirse Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'ya sürülür. Buralar senelerdir sürgün yeri 
olarak kullanıümıştır; fakat asla böyle değildir. 

Sayın mSetviekilîeri, buralar yurdumuzun en 
mümbit, yeraltı servetleri itibarıyla en zengin böl
geleridir. Fakat, senelerdir hükümetlerin hatalı poli
tikaları netice'sinde bu bölgeler ihmal edilmiş ve bu 
iböîgede yaşayan insanların hakları gasbedilmiştir. 
DevÜet, üvey evlât muamelesi yapmıştır. Antik, bü* 
tün bu haksızlıklara ve bütün bu zulümlere dur de
menin zamanı gelmiştir. Devlet, zaman geçmeden, bu 
bölgedeki insanların, bazı akımların peşinde sürük
lenmelerine meydan vermeden, bir an evvel mesele
lerine bütün ciddiyetiyle ve süratiyle eğilmelidir. 

İşte biz, Doğu ve Güneydoğulu Milli Selâmet Par
tili milletvekilleri olarak, memleketin ve bölgenin bu 
gerçeklerini, milletin ve onun temsilcileri olan siz sa
yın parlamenterlerin önüne sermek ve çözüm yol
larını tespit etmek maksadıyla Yüce Meclîste bir 
genel görüşme açılmasını talep etmiş bulunmakta
yız. Ümit ederiz ki bu önergemiz kabul edilecek 

ve genel görüşme açılacaktır, bütün bu gerçekler or
taya serilecektir. 

Bu ümit ve temennilerle sözlerimle son verir, Yü
ce Meclise saygıSar sunarını. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
Değerli arkadaşlarını, kürsüde bulunan açık oy

lama kupasına oyunu kullanmayan değerli arkadaş
larım lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Me
tin Musaoğlu; buyurunuz efendim. (CHP sıraların
dan aîkış!ar) 

CHP GRUPU ADINA METİN MUSAOĞLU 
(Mardin) — Sayın Başkan, sayın miMetvekiBeri; Do
ğu ve Güneydoğu bölgelerinin geri kalmışlığı ve kat-
kınamasının incelenmesi için açılan genel görüşme ile 
ilgili Cumhuriyet Hak Partisi Grupunun düşünce 
ve temennilerini sizlere sunacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 27 yıllık 
muhalefette üzerinde önlemle durduğumuz ve fakat 
gelmiş geçmiş hükümetlerce maalesef askıya ahnan 
bu önemli yurt sorununu tekrar Yüce Mecliste gö-
rüşebijmenin mUtıUÜuğundayız. 

Sayın milletvekilleri, Doğu Anadolu'nun yüzöl
çümü gözönüne alındığında, Türkiye'nin büyükçe bir 
bölümünü kapsadığını görürüz. Tabii güzelliklerle 
dolu yeraltı kaynaklarıyla zengin bir bölgedir. Gü
neydoğunun bazı bölgeleri dışında Doğuda önemli 
zirai saha mevcut değildir. Halem geçim kaynağı 
büyük ölçüde hayvancılıktır. Altyapı ele anıldığın
da, yol, su, elektrik, bölgenin genişliği ve nüfusuna 
göre gülünç bir safhada bulunduğu aşikârdır. İlçe
lerin birbirlerine ulaşım bağlantıları bîr yana, bazı 
illerin birbrileriyle u!aşım olanakları yok denecek 
kadar zayıftır. 

Kış aylarında, haftalarca ve bazen aylarca Doğu 
illerinin yol kapanması nedeniyle yalnızlığa ve ken
di kaderlerine terk edildikleri malumunuzdur. 

Doğuyu daha iyi tanımak için karayolları yö
nünden sizlere bazı sayısal bilgiler vermek İstiyo
rum. 

Bitlis: 218 bin nüfus, 8 587 kilometrekare yüzöl-
çüm, 580 kilometre Devlet yolu ye bunun sadece 171 
kilometresi asfalt. 

Hakkâri: 126 bin nüfus, 9 521 kilometrekare yttz-
ölçüm, 725 kilometre Devlet yolu ve bunun sadece 
60 kilometresi asfalt. 

Tunceli: 164 bin nüfus, 7 774 kilometrekare yüz-
ö$çüm» 671 kifomıeıtre Devlet yohı ve bunun sadece 
78 kilometresi asfalt. 
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Buna karşrftk karayolundan daha iyi nasibini ala
bilmiş ilginç Eki il vermek istiyorum. 

İsparta: 322 bin nüfus, 8 933 kilometrekare yüz-
ölçüm, 740 kilometre Devlet yolu ve bunun 380ı kilo-
meirresi asfalt. 

Tekirdağ: 319 bin nüfus, 6 218 kilometrekare 
yüzölölçüm, 680 kilometre Devlet yolu ve bunun 489 
kilometresi asfalt 

Görüldüğü gibi Doğu ihmal edilmiş, karayolları 
bağlaması yok denecek kadar zayıf hr« 

Sağlık sorunu Doğuda başta gelen ve Doğufoı çi
lekeş vatandaşın bitemez, tükenmez derdidir. Yıtöar-
dır Hükümet ederler programsız, bilinçsiz ve âdıeıta 
aMattırcasına Doğuya sadece sağlık binalarının so
ğuk duvarlarını vermiş, sağlık personelini yörede 
istihdam edememiştir. 

Burnunla ilgili olarak sizlerin bibisine şunları 
arz etmek Merim: 

Şu anda aşağıda isimlerini vereceğim yerler dok
toru olmayan bazı merkezlerdir. 

Adıyaman Samsat Sağlık Ocağı; Ağn Hamur Sağ
lık Ocağı; Kars Arpaçay Sağlık Ocağı ve yine Kars Su
suz Sağlık Ocağı; Malatya Pütürge Sağlık Ocağı; Tun
celi Ovacık Sağlık Ocağı, doktoru bulunmayan bazı 
merkezleridir. Ama sadece bunlar değil, çok daha 
doktorsuz ilçelerimiz vardır. 

Karşılaştırma mahiyetinde size arz etmek istedi
ğim şu tabloya lütfen dikkat buyurunuz: 

Bingöl'ün nüfusu 210 804, halen doktor sayısı 
10; Hakkâri'nin nüfusu 126 C36, halem doktor sayısı 
6; Ağn 330 bin nüfuslu, halen doktor sayısı 10. 

Bu tablodanda görüleceği gibi, maalesef binler
ce vatandaşlarımıza Doğuda bir doktor düşmekte
dir. Mütehaissıs doktoru Doğunun belli birkaç ilinde 
görelbiSmekteyiz. Çetin kış aylarında kapanan yol
lar nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşamayan ve bu 
sebeple yollarda donup hayatlarını kaybedenlere her 
Sene raslanır ve bu olaylar gazetelerin ufak sütun
larında kaybolur gider. 

Eğitim, Doğuda yine tüm dertler gibi, haîen ulu-
sak önemli sorun halinde hayatiyetini devam ettir
mektedir. Doğu halkının büyük çoğunluğu, kırsal 
alanda % 70'e kadar okuma - yazma bilmemekte
dir. Okul adedli az, kapasite düşüktür, öğretmen 
sayısı, yetkililerin ifadelerine göre tüm Türkiye'ye 
yetecek kadar iken, Doğuda maalesef yeterli değil
dir. öğrenci yeterince yetişememekte, üniversite ve 
benzeri okullara büyük oranda girememektedir. 

Sayın miîkltvekîlleri, Doğu ve Güneydoğu bölge
lerinin sorunlarım sadece sağMt ve eğittim olarak ka
patamayız. Ha2k geçim sıkıntısı ve çaresizliği için
de, sosyal güvenceden yoksun haldedir. Geçim kay
nağı olaibiSecek toprak, bölgenin Güney bölümünde 
olup, bu dahi belirli zümrelerin inhisarı altındadır. 
Hayvancılık modernleştirİSinemİş, Devlettim teşvik 
ve tedbirleri bu bölgeye ulaşamamıştır. Arıtan nü
fus ve yöre hakkının geçim yetersizliği nedeniyle 
Batıdaki büyük şehirlere göç devam etmekte, bu da 
yeni yerleşim bölgelerinde önemi sorunlara ne
den olmaktadır. 

Anayasamızın 10 ncu maddesıi, aynen şöyle der: 
«Devlet, insanın maddi ve manevi varüığıtnın geliş
mesi için genekîü şartlan hazırlar.» Bu anayasal 
hak ve ödev Doğulu vatandaşa çok az veya hiç git
memiştir diyebiliriz. Hiç kimsenin doğarken kötü 

. alışkanÜıkları beraber getirdiği söylenemez. Güney
doğu hudutlarında görülen kaçakçılık küçük çapta 
geçim kaynağı olagelmiştir. Bunun temellinde ekono
mik nedenler vardır. Kaçakçılığı men için Güney hu-
dültlarımıza döşenen mayınlı sahanın uzunluğu 572 
k3omçtredir. 350 metre derinliğinde olan bu saha^ 
2 bin kîfomtetrekarelik mümbit bir araziyi kapsa
maktadır. Bunu^Oiksentburg'un yüzölçümüyle karşı
laştırdığımızda, ona çok yakın olduğu anlaşılmak
tadır. Bu sahalara mayınlar 1956 tarihinden itilba-
ren döşenmiştir. O tarihten bugüne kadar, maale
sef, bu tuzaklar 40 subay ve erimiizlie, 77 sîvün ölüm 
döşeği olmuştur. Ayrıca, 121 sivil, kolunu, ayağım 
kaybetmiştir. 

Ekonomik, sosyal güvenceyi veremediğimiz, eği* 
tümden yoksun kıldığımız bölge halkını mayınlı sa
hada mahkûm eden zihniyetin gerçekten, her zaman 
karşısında olmalıyız. Mayınlı sahanın mayından te
mizlenmesi ve bu toprakların, az topraklı veya top
raksız köylüye devrinin Hükümet Programında yer 
alması Doğulu vatandaşları sevindirmiştir. Alınacak 
etkili ekonomik tedbirlerle kaçakçılığa da son veri
leceği kanaatindeyiz. 

Doğu ve Güneydoğunun geri kalmışlığı için açı
lan genel görüşme bizi sevindirmiştir. Ancak, yıllar
dır ve daha 2-3 ay evveline kadar hükümette bulu
nan, iktidar parlamenterleriyle, hatta bakanlık yap
mış arkadaşların, sanki bu soruna yeni muttali olun
muş gibi, bu konuyu Meclise getirmelerini hayli ilginç 
bulmaktayız. Yıllardır hükümet eden bu arkadaşlara 
defalarca Doğu için gerekli çalışmaların yapılması 
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için Cumhuriyet Hal; Partili arkadaşlar ikazlarda bu-
lunmuşlarsa da hiçbir değişiklik getirilememiştir. 

Verilen önergece dikkatimi çeken bir konuyu ifa
de etmek isterim. 

1. Güya, Amerikalı uzmanların hazırladıkları bir 
rapor gereğince Harran Ovasının sulanmasından bir 
ara vazgeçildiği söylenmektedir. Tarih belirtilmediği 
halde, sürekli iktidarda olanlar önerge sahipleri oldu
ğundan onların bu ikrarlarıyla nasıl hükümet ettik
leri ifade edilmektedir. 

2. Yine verilen önergede dikkatimi çeken ikinci 
bir hususu izah edeyim : 

Doğu ve Güneydoğu bey ve şeyhlerin sultalarının 
devamından bahsedilmekte ve bu bölgelerin kalkına-
maması bunlara yüklenmektedir. Bu da, geçmiş hü
kümetin Doğuya yapmadığının suçunu tekrar Doğu
luya yüklemekte ve eski hükümetin aczini ifade et
mektedir. 

Yine önergede Doğu ve Güneydoğunun geri kal
mışlığının sebepleri içinde, daimi ve adil bir devlet 
otoritesinin sağlanmamış olduğu öne sürülmektedir. 

Yıllardır Cumhuriyet Halk Partililer Doğuda hü
kümet eliyle partizanca zulüm yapıldığını ileri sür
müşlerdir. Bu ifade dahi artık, geçen hükümetin ac
zini açıklamakla kalmayıp, Doğuya komando tabur
larının bilerek ve kasıtlı gönderildikleri ve adil olma
dıklarını kanıtlamaktadır. 

Bölgenin geri kalmışlığına yine bir sebep olarak 
önerge sahiplerince, bölge sakinlerinin kalkınmak 
için bölgelerine sahip çıkmamış oldukları ileri sürül
mektedir. 

Doğulu, memleketine Devlet eliyle gelecek yatırım
ları ne zaman kabullenmemiştir? Bu önergenin veri
liş sebebi, Doğuyu kalkındırmak için çareler aramalı 
mıdır, yoksa Doğuyu cezalandırmak mıdır? 

Doğunun hamisi olma sevdasında genel görüşme 
talebinde bulunanların samimiyetlerini bir misalle 
açıklamak isterim : 

Mardin ilinin Savur ilçesine bağlı Dereiçi köylü
leri gerçekten çok çalışkan insanlardır. Aralarında 
birleşip kalkınma kooperatifi kurar ve bölgenin zen
gin üzüm ürününden şarap elde edebilecek sanayie 
yönelirler. 

Genel görüşmeye imza atıp, o zaman bakanlık 
yapanlardan bazılarının, «Şarap günahtır; üzüm su
yu ve şıra üretin» şeklinde kasıtlı ve ısrarlı tutum
ları nedeniyle yatırım fiyaskoyla neticelenir. 

Bunları size 2 belgeyle izah etmek istiyorum : 

1 nci belge Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden verili
yor : 

«Dereiçi Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Savur - Mardin 
Yatırımın Yeri : Mardin Dereiçi Köyü 
Tutarı : 6 468 307 lira 
Kapasitesi: Yılda 717 bin litre şarap 
- Lütfen dikkat edin, şaraptan bahsedilmektedir -
Konusu : Yılda bin ton mahalli üzümü değerlen

dirmek üzere, pres metoduyla dökme şarap üretimi. 
Yukarıda yeri ve tutarı, kapasitesi ve konusu belir

tilen yatırımınız, yapılan araştırma ve incelemeler so
nunda olumlu karşılanmıştır. Teşvik tedbirleri ve uy
gulama işlemlerinin sonuçlanması için ekte gönderilen 
formdaki bilgilerin Bakanlığımıza gönderilmesi gerek
mektedir. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı adına» 

Şarap olarak verilen bu. 
Şimdi ikinci bir belge : Yine Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından. 
«Dereiçi Kalkınma Kooperatifi 
Savur - Mardin 
Bakanlığımızdan almış olduğunuz ilgide belirtilen 

muafiyet belgenize konu üzüm suyu ve şıra imalatı 
yatırımına ciddi ölçüler içinde başlanmadığından ve 
Bakanlığımızca talep edilen belgelerin ibraz edileme
mesinden dolayı mezkûr belgeniz iptal edilmiştir. 

Bu konuda gereğinin yapılması hususunda Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gerekli yazı yazılmıştır. 

Bilginizi, iptal edilen muafiyet belgenizin aslının 
Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim. 

Sanayi ve Tekloji Bakanı» 

Halen bu şarap fabrikası ki duvarlarla dört tarafı 
örülmüştür. Mardin'in Savur ilçesinin Dereiçi kö-
yündedir ve Sayın Millî Selamet Partili arkadaşlar 
ve o zamanki bakanlar yaptırmadılar. Öyle değil mi
dir? 

Sayın milletvekilleri, artık yeni Cumhuriyet Hü
kümeti baştadır. Doğu halkı umuduna erişmiştir. 
Hükümetin programı içeriğinde Doğu ve Güneydo-
ğu'nun kalkınması ön plana 'alınmıştır. Doğu' 
nun sıhhatli kalkınması tabii ki bir plana ihtiyaç 
gösterecektir. Doğu'ya güvence verilmiş ve halen 
Devlet Planlama Teşkilatının kendisine bağlandığı 
Doğu'lu ve değerli bir bakan arkadaşımız sürekli bir 
çalışma içindedir. Hükümet üyeleri Doğu'ya yatırım 
ve hizmet önceliği tanımakta ve bunu hızlandır-
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maktadırlar. Buna misal olarak da dün Ticaret Ba
kanımızın Hakkâri'ye gidişi ve orada küçük bile olsa 
Gima'yı açışı takdire şayandır. 

Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerin hudutta bu
lunmaları, önerge sahiplerinin ifade ettikleri gibi de
zavantaj değil, bilâkis ileride Ortadoğu'ya îhraç is
tasyonları olacakları sebebiyle avantaj olduğu ka
naatindeyiz. 

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarınca bökenin zengin 
olması ve mevcut müspet potansiyelin faydaya sunu
lacağı kanaatindeyiz. Bilhassa Büyük Fırat projesi
nin tahakkuku sayesinde Güneydoğu'nun ikinci Çu
kurova olacağı kesindir. Bunun yapılması sulama 
sahasını büyük miktarda artıracağı gibi, işçi istihda
mını kolaylaştıracak ve yeni tarım ürünlerinin ihracı, 
tabiatıyla döviz kazandıracaktır. 

Feodal yapmın silinmesi, topraksız köylümüze 
toprak sağlanması, adil bir toprak reformunu gerek
tirmektedir. Yapılacak bu reformla, bölgenin geri 
kalmışlığına sebep olarak önerge sahiplerinin gös
terdikleri mevsimlik veya daimi göç büyük ölçüde 
durdurulacaktır. 

Dağınık köylerin, Cumhuriyet Halk Partisinin 
köy-kent projeleri halinde tatbikinin, Doğu Ana
dolu'ya hizmeti hızlandıracak etken olacağı aşikâr
dır. Doğu ve Güneydoğu'dakj sınır komşulanmızla 
karayolu bağlantılarının sürekli olmaları için, bölge
de karayollarının büyük faaliyet göstermeleri gerek
tiği kanaatindeyiz. Ayrıca DoğuMa üzerinde durul
ması gereken kısaca şunlar vardır: 

1. Bölgede adil, hüsnüniyetli ve etkili otorite
nin sağlanması; tecrübeli memur istihdamı; adli me
kanizmaya süreklilik kazandırılması; 

2. Eğitime hız verilmesi; okuma ve yazma kurs
larıyla tüm Doğu'nun taranması, öğretmen açığının 
kapatılması, yüksekokulların açılması; 

3. Sağlık sorununun acilen alınacak tedbirlerle 
halli gerekmektedir. Doktor sayısının artırılması, 
Doğu'da hizmetin ücret yönünden cazipleş tir ilmesi, 
büyük sağlık merkezlerinin önemli bölgelere kurul
ması; 

4. Sanayiin Doğu'ya kaydırılmasının sağlanma
sı; halk sektörünün bölge halkına benimsetilmesi; 
yeraltı kaynaklarının yanında sanayiin kurulması; 

5. Kooperatifleşmenin aşılanması ve Devlet yar
dımının sağlanması; 

6. İl ve ilçe karayolları bağlantılarının yapılma-. 
sı ve kışın sert geçtiği yerlerde tedbirin buna göre 
alınması; 

7. Hayvancılığın gelişmesi ve modernleşmesinin 
sağlanması, Devlet kredilerinin buna yöneltilmesi; 

8. özel sektörün Doğu'da yatırımlara yönelmesi 
için etkili teşvik tedbirlerinin alınması. 

Sayın milletvekilleri, uzun yulardır geçmiş hükü
metlerce k^ndi kaderine terk edilmiş, yokluk içinde 
eziyetlere katlanmış, sahte temellerle avutulmuş Do
ğu halkının bu geri kalmışlık zincirini kıracağına ina
nıyoruz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sahte olduğunu 
ispat et, ne sahtesi? 

METİN MUSAOĞLU (Devamla) — İnsanca ve 
hakça düzenin yurdumuzun bu geri bırakılmış böl
gesine tatbikini yeni Hükümetimizin icraatından bek
lemekteyiz ve buna inanmaktayız. 

Yeni Hükümetimize Doğu halkının haklı olarak 
büyük umutla baktığına ve Hükümetin bölge halkı
nın refahı için büyük gayretler içinden olduğuna ina
nıyoruz. 

Yıllardır hükümette bulunan Cepheciler, kapita
list doktrin gereği özel sektörü Doğu'ya yönelteme-
miş, böylece Doğu Anadolu Özel teşebbüs faaliyet 
sahası dışında kalmıştır. Devlet, elini Doğu'ya sa
dece jandarmasıyla, komandosuylâ uzatmış; ama 
yatırım elini uzatmamıştır. Milliyetçi Cepheciler, ger
çekten isimleri üzerinde memleketi cephelere bölmek 
için gereğini yapmışlardır. 

Cephenin en aktif şovenist grupu modern dün
yanın birleştirici milliyetçiliği yerine, ırkçılığı esas 
almıştır. Fiziğin etki ve tepki kanunlarım hiçe sa
yanlar, ülkemize yarar yerine zarar getirmiştir. Bu 
«Nazi» hayranlarının güçlenmesine alternatif olarak 
Doğu'da huzursuzluk artmıştır. Çanakkale'de, Kıb
rıs'ta, İstiklâl Harbinde memleket ve millet uğruna 
canını feda eden, hürriyetperverBkle üstün kahra
manlık vasıflarını her zaman ispatlayan Doğu'luya 
reva görülen en faşist, en son tedbir kasıtlı olarak 
Tunceli, Mardin ve Diyarbakır eğitim enstitülerinin 
kapatılmasıdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Doğu'ya okura çok görenler, ne garip tecellidir ki, 
bugün Doğu'ya sahip olmak iddiasındadırlar. 

Yine hatırlanacağı üzere, komşu bir devletteki iç 
olayları bahane ederek Mardin ve diğer Doğu illeri
ne sıkıyönetimi getirmek isteyenlere karşı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin verdiği başarılı mücadeleyi Dağu 
halkı unutmamıştır ve asla unutmayacaktır. 

Genel görüşmeyi istiyoruz, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Musaoğlu. | 
Değerli arkadaşlarım, kürsüde bulunan açık oy

lamaya katılmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Bu durumda oylama işlemi bitmiştir efendim. 

Kupayı kaldırınız lütfen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bahri Dağda*; 

buyurunuz efendim. 
AP GRUPU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) 

— Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; I 
Benden evvel konuşan Halk Partili arkadaşım, si- | 

ya'set yapmasaydı ben de yapmayacaktım, yalnız gru-
pum adına önergenin olumlu yönde değerlendirileceği
ni bildirerek kürsüden inecektim. Ama bir söz var: 
«Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.» Şimdi dinle ar
kadaşım, dinle şimdi. (CHP sıralarından «Söyle, söy
le» sesleri) 

Evvela hemen şunu söyleyeyim: Hepimizin de if
tihar ettiği ve bugün Devletin başı olan Sayın Reisi
cumhur bir Doğu'ludur. Hemen bir şey daha ifade 
edeyim: Şu kürsüde konuşan eski Tarım Bakanı 
Kars Milletvekili de bir Doğuludur. 

Bununla şunu söylemek istiyorum: Türk Milleti I 
bir bütündür. Herhalde değerli Halk Partili arkadaş- | 
larımla, Adalet Partili arkadaşlarımla, Milliyetçi Ha-
reekt Partili arkadaşlarımla, Miffli Selâmet Partili ar
kadaşlarımla bu konuda ittifak halindeyiz. Bunu tes
pit etmek istiyorum. 

Şimdi arkadaşım, sen dün kurulmuş bir parti mi
sin ki, yeni bir hükümet kurdun da; «Yeni hükü
metin bunları yapacaktır» diye temennilerde bulun- I 
dun ve önergeye katıldın? 

METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Siz bölüyor
sunuz? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sen, 27 sene 
iktidar oldun. (CHP sıralarından «İyidir.» sesleri) I 

Bir iktidar oldun, biz de varız orda, elbette iyi
dir. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin vatanperver seç
menlerine de, vatanperver milletvekillerine de karşı I 
değiliz. Ama tenakuza düşmeyin. O zaman ayıp olur. I 
Mîllet size inanmaz. Yalnız ikaz ediyorum, ister din
le, ister dinleme, sana ait bir şey. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu, vatanın korkunç 
bir potansiyelini bünyesinde saklayan bir bölgemiz-
dir: Bir buğday deposudur, bir hububat deposudur, 
bir büyük enerji deposudur; suyu ile petrolü ile. El-
betteki ona sahip çıkmak her vatanperver Türk'ün 
vazifesidir. I 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu 30 milyon insanı 
besleyecek bir potansiyele sahiptir. Oraya dönmeyen J 
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bir iktidar vatan haini sayılır, mümkün değildir bu. 
Şimdi bir yere geliyorum: 
İyi hatırlarım; Erzurumlular, Elazığlılar (Saym 

Hocam da burada), 1961'de Elazığ Şeker Fabrikasını 
sökmek için nelere başvurduk, 1950'lerde Erzurum' 
da kurulan şeker fabrikası için neler demedik. «Hiç 
2 bin rakımda şeker pancarı biter mi?» diyen biz de
ğil mi, şu grup değil miydi? Şu gruptu. (CHP sıra
larından, «Değildi değildi» sesleri) 

Keban'a 5 milyon lira proje parasını esirgeyen bu 
grup değil miydi? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
CHP sıralarından «Değil» sesleri) 

Erzincan'da şeker pancarı ekimi 39 bin dönümün 
üstüne çıkamaz diyenler bu grup değil mi idi? 

Tortum şelalesinden çıkan enerjiyi nereye koya
cağız diyen bu grup değil mi idi? (AP ve MSP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Cilvegöz Santralından, şu ufacık bir şelaleden çı
kan enerjiyi nerede kullanacaksınız diyen bu grup 
değil mi idi? (CHP sıralarından «Değildi» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen yanlış 
söylüyorsun yanlış. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet bu gruptu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu idi. Reddi miras yok, 
bu gruptu. Kan kusturdunuz kan, kan kusturdunuz. 
Onun için söylüyorum, bu gruptu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu idi. (CHP sıralarından gürültüler) 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Yalan söylüyorsun 
sen, yalan. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, evet. Ma
latya Şeker Fabrikasına, Sayın İnönü'nün de tavas
sutu vardı, kendisini Rahmetle anıyorum. Malatya 
Şeker Fabrikasına karşı çıkan bu grup değil mi idi? 
(CHP sıralarından «Yalan» sesleri) Sürgü ve Tohma 
Suyu Barajına karşı çıkan bu grup değil miydi? Bun
ların hepsini söylüyorum. (CHP sıralarından «Yalan» 
sesleri) 

Gülme yok. Parayı peşin gördün Sayın Hayrettin 
Uysal, parayı peşin gördün. Bütün bunlar nedir? 

Bunlardan şunu demek istiyorum : Siz de 27 sene. 
iktidar oldunuz, biz de 27 sene iktidar ettik; gelin he
saplaşalım. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — O zaman 
tek parti vardı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Beni ilgilendir
mez; Cumhuriyet Halk Partisi. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edime) — Onu 
Celal Bayar'a sor sen. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — O da oradaydı. I 
O da oradan geldi ama, ayrı ayn yapılarda, ayn ayrı 
yapılarda. (CHP sıralarından gürültüler) 

Adnan Bey de oradan geldi. Onlara karşı çıktığı
nız için oradan geldi. (CHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi gelelim, «Hiçbir şey yapmadı» dedi, «Doğu
yu hudut dışı bıraktı» dedi sözcünüz. I 

ETEM EKEN (Çorum) — Siz ne yaptınız? 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunları söyle
di. Onun için söylüyorum. Yoksa söylemeyecektim. ı 
Onun gibi ben de bu tahkikatın açılmasına taraftar 
olup inecektim. I 

Evet, hemen şunu söylüyorum : Bizim hizmetle- I 
rimiz, Demokrat Parti, Adalet Partisi olarak, hiçbir 
zaman ekonominin dışında veya politikada bize iyi 
desinler-diye değildir. Geleceğin Türkiye'sinin büyük 
potansiyelini taşıyan Güneydoğu ve Doğu Anadolu- I 
ya, 27 senede götürdüğümüz hizmetleri tadat etmede j 
fayda vardır. Ama bunun tamamı, hakikaten o potan- I 
siyelin karşılığı mıdır değil midir, onu münakaşa ede- I 
rim. Onun için de diyorum ki, bu önergeyi getiren i 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni baştan daha 
güçlü, bundan daha üstün bir hamlenin yapılmasına I 
yol açabilir. Belki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı I 
geçmişteki 27 yılını unutur, yeni bir iktidarla bizim 
yaptığımız eserlerin üstüne 5 mislini, 10 mislini ka
tarsa kendilerini en başta selamlayanlardan birisi ben 
olacağım. Bundan hiç şüphen olmasın, o bakımdan 
söylüyorum. I 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Yapacağız merak 
etme. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İnşallah, inşal
lah. 

Şimdi, bakın iyi hatırlattılar. Hükümetinden bah- ] 
setti değerli arkadaşım, ama sağa sola bakıyorum Hü- ı 
kümet yok. Hani, yerinizi alsanıza, göremedim. I 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Biz varız, biz. (CHP 
sıralanndan «Burada, burada» sesleri) I 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Kusura bakma; 
burada imiş, orada oturıiyormuş. (CHP sıralarından I 
gülüşmeler) I 

Fikret Bey, bakıyorum çok hoşunuza gitti bu. 
Şimdi bakın ne yapmışız Sayın Fikret? Ben saya

yım siz dinleyin : 
Batman Rafinerisi, Keban Barajı, Aşağı Fırat Pro- I 

jesi, Hazer Projesi, Gülpınar Projesi, Erciş Barajı, 
Gürlevik Santralı, Çıldır Santralı, Tortum Santralı, El
bistan Termik Santralı, Deve Çatağı, Tohma Suyu, 
Sürgü Suyu barajları ve santrallan. I 
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METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Nerede yanı-
ETEM EKEN (Çorum) — Makine gücü ile ya

pıldı değil mi bunlar Sayın Dağdaş? İşçi gücü ile de
ğil. 

HASAN FEHMİ İLTER (Muğla) — Yalnız çu
kurları var. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunlar çukurlar 
değil değerli kardeşim, bunlar barajlardır. Keban'dan 
gelen elektrik yanıyor burada. Çıldır'dan geliyor, bu
rada elektrik yanıyor. 
yor, nerede? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şurada, şurada. 
Burada da yanıyor, orada da yanıyor. Biz gittik gör
dük. O dediğin köylere de biz enerji götürdük. 15 -
20 bin köye de, gene yaptığımız bu eserlerin sayesin
de elektrik gidiyor. Senin zamanında Ankara'da ener
ji yoktu, 1950'de. Senin zamanında 1950'de İsmet-
paşa'da elektrik yoktu. Senin zamanında 1950'de Al
tındağ'da elektrik enerjisi yoktu. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Keban'da elektrik 
yok, Keban'da. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Elektrik enerji
si yoktu. Ben söyleyeyim de sen ders al. Bunlan biz 
yaptık, bunu biz yaptık. (AP sıralarından alkışlar) 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Keban'da elektrik 
yok. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çık de ki : «De
ğil, bunun 7 mislini de biz yapacağız» Sen de çık bu
nu de, çık bunu de; yuvarlak laflar değil, ben sayıyo
rum. (CHP sıralarından «Yapacağız» sesleri) 

ALİ HAYDAR YEZİROĞLU (Tunceli) — Siz 
lafla söylediniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bakın, yine kan 
kustunuz, kan kusturdunuz, «Ne yapacaksınız bu çi
mento fabrikalarını?» diye. Birinci Planı yaptığımız 
zaman, ilk ağızda, «O kadar çok çimento fabrikası 
var» dediniz ki; dışarıya çimento satacağız, 4 tane çi
mento fabrikamızın da istihsalini durdurdunuz. Ama 
kadere bak, hemen seçim yapıldı, arkasından serbest 
ekonominin ışıkları parlar parlamaz, aynı devrede 
planın içerisinde 2 ay geçmeden çimento ithal ettiniz. 
Bunlar vakıa, plan anlayışınız bu. 

Ama biz buna rağmen ne yapmışız : Gaziantep'e 
çimento fabrikası yapmışız. Kars'a çimento fabrikası 
yapmışız, Erzurum'a çimento fabrikası yapmışız, Van'a 
çimento fabrikası, Siirt'e çimento fabrikası yapmışız, 
Mardin'e çimento fabrikası yapmışız. 



M. Meclisi B : 135 20 . 4 . 1978 O : 1 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Kaç yılda, kaç? 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — 27 yılda, 27 yı

lın hesaplarını veriyoruz. Ha, bunlar çok değil, i çok 
diye bir iddiam yok; ama yaptıklarımızı söylüyorum. 
Çık de ki, «Bunun 5 mislini yapacağım», alnından j 
öpeyim; çık de buraya. Öyle «mektup yazıp, sürgün 
edip, MC Hükümeti» gibi yuvarlak laflar yok. Bunlar 
rakamlar, rakamlarla söylüyorum ne yaptığımızı* 

Daha neler yapmışız bakın söyleyeyim : Et kombi
nalarını kurmuşuz, iplik fabrikalarını kurmuşuz, doku
ma fabrikalarını kurmuşuz, yüzlerce lise sanat mek
tebi açmışız; bunlar vakıa. 

SAMI GÖKMEN (Muğla) — Nereye dokuma 
fabrikası yapmışsınız, Doğuda nereye dokuma fab
rikası kurmuşsunuz? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Erzincan ile bir ı 
Kahramanmaraş'a; teşrif et de gör, bir git d t gör. 
Daha da diyeceğim; ohooo, sen 27 senedir aç öldür
dün orada, aç, aç; süründürdün. Ben oranın çocuğu
yum, söyletme, söyletme!.. (AP sıralarından «Bravo» 1 
sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi ne olmuştur? Malatya'da Şeker Fabrikası 
kurulmuştur, altında Demokrat Parti - Adalet Partisi 
imzası var. Erzurum'da şeker fabrikası kurulmuştur, 
altında Demokrat Parti - Adalet Partisi imzası var. Ela
zığ'da, Erzincan'da, Kars'ta, Muş'ta şeker fabrikaları 
kurulmuştur... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen sü
kûnetle dinleyelim Sayın Dağdaş'ı. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunlar, altında 
ya Demokrat Parti veya Adalet Partisinin imzasını ta
şıyan eserlerimizdir. Söylemek hakkımızdır. Çıkar 
dersin ki; «Bunlar azdır, 15 tane yapacağım», alnın- I 
dan öperim. Unutma, hiç unutma... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Kaç senede, kaç 
senede? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 27 yılın hesapla- I 
rını veriyoruz. Sen de çık de ki; «Erzincan - Erzurum 
demiryolunun dışında benim Şarkta şu hizmetim var» 
Diyemezsin ki, mümkün değil; çünkü yoktur, çünkü i 
yoktur. (CHP sıralarından gürültüler) I 

Ne olmuştur? İyi hatırlıyorum; 1957'de 4 şeker 
fabrikasının yeniden düzenlenmesi için Doğuya git
miştim. Nurettin Karsu arkadaşım hatırlarlar onu, 
iyi hatırlarlar. (CHP sıralarından gülmeler) Gittim, 
«bu fabrikalar çalışmıyor» dediler. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Heykeli, di
kilecek adamsın. | 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sevgim vardır 
loştum, sevgim vardır, sana da sevgim vardır. 

27 senedir dedim de aklıma geldi; Muradiye'yi 
gezdim Van'a geldim. Rahmetli Tevfik İleri, Hakkâ
ri'den geliyordu. Otelin avlusunda kendisini karşıla
dık; «Oh, Allah'a çok şükür, bugün Chevrolet ara
basıyla Hakkâri'den geldim» dedi. 

Gencin biri dedi : «Sayın Bakan, Anayasadan ne 
haber?» 

«Anayasayı bilmem, ama ben Allah'ıma şükrediyo
rum, Chevrolet arabayla Hakkâri'den geldim» 

«Ne olacak?» dedi. O, «Ne olacağını bana sor
ma» dedi. 

Tabii sayın sözcü, sayın grup başkanvekili, o za
man 10 tane otomobil fabrikası kurmuştunuz, onun 
için biz geldik onları kapattık Amerikan arabasını 
aldık, öyle mi demek istiyorsunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz muha
tabım değilsiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «O zaman öy
leydik» dedin de, ben de cevap veriyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben size bir 
şey söylemedim, arkadaşımla konuşuyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi «Chevro
let arabasıyla geldim» dedi, evet 1957'de. «Ne ola
cak yani?» dedi. Dedi ki : «Ne olacağını bana sorma, 
Hakkâri'lilere de sorma, ama Hakkâri'lilerin katırla
rına sor ne çekiyordu?» 

METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Hâlâ öyle
dir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yok, Öyle de
ğil. 

METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Öyledir, öy
ledir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Öyle değiî, öyle 
değil, öyle değil. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum karşılıklı 
konuşmayalım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Meclisinize giren 
milletvekili otomobille geldi dün. 

METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Ahmet Zey-
dan'ın gelişi de öyle. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, şimdi ne 
olmuştur Güneydoğuya, ne götürmüşüzdür? 

Güneydoğuda İstanbul'u Kars'a asfaltla bağlamı
şladır, İstanbul'u Hakkâri'ye asfaltla bağlantısızdır, İs
tanbul'u Siirt'e asfaltla bağlantısızdır... 

ETEM EKEN (Çorum) — Araştırma ne oluyor 
o zaman? 
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BAŞKAN — Efendim 4 dakikanız var. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — ... İstanbul'u 

Uşak'a asfaltla bağlantısızdır. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Allah senden 

razı olsun. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Aklına gelen 

ne varsa; İzmir'den Kars'a kadar, Sinop'tan Adana' 
ya kadar, Cenabı Hakka çok şükür, 1978 Türkiye'sin
de, hangi mevsimde olursa olsun, «filan yere gidemi
yorum» lafını ortadan kaldırmışızdır, gidemiyorum 
lafı yoktur. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — O as
falttan sadece işçi taşınmıştır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Gidemediğim 
yer benim değildir» sözünü ortadan kaldırdık. Her 
şeyi yaptık demiyorum, gene de her şeyi yaptık de
miyorum. 20 bin köye elektrik götürdük, 20 bin kö
ye elektrik götürüyoruz. Çık de ki, «Ben de 3 tane 
köye elektrik götürdüm 27 senede», çık da de. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — 5 da
kikada 5 bin köy fark etti Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) .<— Çık da de, çık 
da de. Biz baraj olarak yalnız ve yalnız Çubuk Bara
jının dışında bir şey işitmedik. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarını... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım, Adalet Partisi ve Demokrat Parti iktidarları... 
(AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

V. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası J 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesınde değişik
lik yapılmasına dair Andlaşmasının uygun görülmesi | 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar \ 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla 
değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 ta
rih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele
ri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka 
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/50) (S. Sayısı : 59j (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban-

Bir şeye geliyorum : Adalet Partisi ve Demokrat 
Parti Türk milletinin ve Güneydoğunun daima ya
nında olmuştur. Bir Güneydoğu projesi, Aşağı Fırat 
Projesi hayalinizden bile geçmezdi. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Biz hayal kurma
yız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Hayal değildir, 
hazırdır hazır. Yapılıyor. 

Bir Sarıyer Barajı aklınızdan geçmezdi. (AP sıra
larından «Üniversiteler, üniversiteler» sesleri) 

Üniversiteler... Bak arkadaşım diyor ki, unuttun. 
«Neden bahsetmiyorsun Elazığ Fırat Üniversitesin
den? Neden Atatürk Üniversitesinden bahsetmiyor
sun? Neden Diyarbakır'daki üniversiteden bahsetmi
yorsun?» diyor. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Hocası yok, ho
cası yok. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Ho
cası olmayan üniversiteler. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bütün bunlar, 
bu yaptîklarımız, yapacaklarımızın bir delilidir; ama 
sizin yapacağınızın en ufak bir işareti yok. Çünkü, 
27 senede, olduğunuz yerde kaldınız. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Adalet Partisi Grupu olarak önergeye katılıyoruz. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 

İŞLER (Devam) 

kasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Ana-
sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Andlaşma-
ran uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 
28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kuru
muna katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
halikında kanun tasarısının açık oylamasının sonucu
nu arz ediyorum : 

Açık oylamaya 252 sayın üye katılmış olup, 226 
kabul, 21 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun, efendim. 

267 — 
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VIÎ. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada
şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşmeler 
için çalışma süremiz dolmak üzere. Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu adına Sayın Kösoğiu söz istediler. 
Bu genel görüşmenin sonuna dek çalışma süresinin 
uzatılması hususunda onayınızı alacağım : Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kösoğiu. 
MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Saym Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adma hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Milli Selâmet Partisi Grupuna mensup partili ar
kadaşlarımız tarafından Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolumuzun iktisadi ve sosyal meseleleri konusunda 
bir genel görüşme açılması hususunda verilmiş öner
ge üzerinde konuşmaktayım. 

Bir vakıanın ciddi, seviyeli ve objektif bir değer
lendirmesini ihtiva eden gerek bu vakıanın bu halde 
oluşunun sebepleri bakımından, gerekse teklif edilen 
tedbirler bakımından, bu önergenin biraz önce arz 
ettiğim gibi, seviyeli ve iyi niyetli bir önerge olduğu
nu ve bu bakımdan da, görüşülmesinde fayda müla
haza ettiğimizi peşinen beyan etmek isterim. 

Ancak, müzakereler sırasında Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü, konuyu, objektif olarak ele alın
ması gereken bir devlet meselesi, bir millet meselesi 
hassasiyetinin dışına çıkararak, siyasi polemik konusu 
haline getirmek temayülünde olmuştur. 

Bu tartışmaya, Adalet Partili değerli Dağdaş da 
katılmış ama, memnuniyetle belirteyim ki, sevimli 
üslubuyla, meseleyi, bir tartışmanın ötesinde, yumu
şak noktalarda bırakmasını bilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolumusun sosyal ve 
ekonomik meselelerini ve yurdumuzun diğer bazı 
bölgelerine nazaran gelişmesindeki gecikmeyi gör
mek ve kabul etmek için, çokça istatistik rakamların 
burada ifade edilmesine, ilmi raporların bu manada 
beyanına gerek yoktur. O bölgeleri bir kere gezmiş, 
görmüş olanlar bile, bunu açıkça görebilirler. 

Bu bölgemiz, tarihi boyunca ülkemizin sosyal 
hareketleri bakımından en hareketli bölgesi olmuştur 
ve bugün de yine en hareketli bölgesi olmakta devam 
etmektedir. Bu toprakların, coğrafya olmaktan öte, 
bir vatan üaline gelişinde, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgemiz, kapı vazifesini görmüştür. Güneyden, 
Doğudan ve Kuzeyden bu ülkenin vatanlaşmasında 
en hareketli tarihi devreleri yaşamış bir bölgedir. 

Coğrafi şartları itibarıyla, çağın ekonomik şartla
rına göre, hayvancılık ve tarıma dayalı bir ekonomik 
gelişme içerisinde, ne yazık ki, iktisadi gelişmesini, 
diğer bölgelerimiz kadar süratle ilerletememiştir. Bu
nun yanında, iktisadi gelişmesinin gecikmesi yanında, 
sosyal yapısı itibarıyla da, bugün diğer bazı bölgeleri
mize nazaran farklılıklar arz ettiğini yine hepimiz bil
mekteyiz. 

Burada önemli olan noktanın, özellikle, Yüce Mec
liste mesele görüşülürken üzerinde hassasiyetle durul
ması gereken noktanın, meselenin, çeşitli hizmet sek
törlerine göre istatistik rakamlarının tartışılmasından 
ve hangi partinin meseleye hangi açıdan yaklaştığın
dan çok, hangi hizmetleri getirdiği ifadesinden çok, 
bir anlayış meselesi olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Bu da şudur : Hemen her ülkede, özellikle, gelişme
sini yakın zamanlarda tamamlama sürecine girmiş 
olan her ülkede, iktisadi bakımdan da, sosyal yapı 
değişmeleri bakımından da, kültür hareketleri bakı
mından da çeşitli bölgeler arasında dengesizlikler ve 
farklılıklar olduğu müşahede edildiği muhakkaktır. 
Bu farklılıklar, Türkiye'ye has bir gerçeklik değildir. 
Mesele, Türkiye'de de mevcudiyeti muhakkak oîan 
ve en sığ bakışlarla bile görülebilecek olan bu denge
sizliğin objektif olarak, ilmi olarak ele alınması ve 
burada, aşağı yukarı onbeş yirmi yıldan beri Türk 
kamuoyunda, Yüce Meclisinden sokaktaki görüşme
lerine kadar bütün Türk komuoyunda, hâkim oldu
ğunu memnuniyetle müşahede ettiğimiz bir denge ku
rulması ihtiyacının tespiti meselesidir. 

Meseleye kötü niyetle yaklaşan ve bir memleket 
acssını, millet acısını acı olarak yüreğinde duymaktan 
çok, onu, bir kısım politik ve ideolojik maksatlar uğ
runda malzeme olarak kullanmak hevesinde olan 
bazı köiü niyetleri, kötü niyetlileri bir kenara bırakır
sak; onları, üzerinde durmaya değer bulmazsak, mem
nuniyetle tespit ettiğim ve ifade etmek istediğim an
layış, Türkiye'de onbeş yirmi yıldan beri hiç değilse 
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ekonomik gelişme itibarıyla ve kültürel gelişme iti
barıyla bir bölgesel dengesizliğin söz konusu olduğu 
ve bu dengesizliğin her ne pahasına olursa olsun, dev
let eliyle, devlet imkânlarının bu sahalara daha önce
likte tahsisi yoluyla giderilmesi gerektiği konusunda 
teşekkül eden kanaattir. Biraz evvel, benden önce ko
nuşan değerli siyasi parti sözcüsü arkadaşlarımın' da 
ittifakla ifade ettikleri gibi ve benim de yürekten, 
partim adına katıldığım gibi, bu meselelerin görüşül
düğü her yerde, Türk kamuoyunun her kesimi, Tür
kiye'de iktisadi bakımdan ve kültürel bakımdan var 
olan dengesizliklerin giderilmesi kanaatindedir; iyi ni
yetle, samimiyetle ve heyecanla bunu talep etmekte
dir. 

Bu talebe hepimiz katılmaktayız. Bizim anlayışı
mıza göre, aslolan, bu noktada buluşmaktır. 

Bu noktada buluştuktan sonra, Türk Devletinin 
imkânları ölçüsünde ve iyi niyetle, Yüce Meclisin ve 
kükümetlerin meseleye yaklaşmasıyla halledemeyece
ğimiz bir meselenin varlığını ben kabul etmemekte
yim. 

Bu anlayış, sadece sohbetlerde yahut nutuklarda 
ifade edilen bir telakki olmaktan çıkmıştır ve yine 
memnuniyetle ifade edeceğimiz gibi, Türkiye'nin. 
planlı kalkınma dönemine girdiği günden bu yana. 
Birinci Beş Yıllık Plandan itibaren, meseleye parmak 
basılmıştır ve bölgesel kalkınma dengesinin sağlanma
sı yolunda da, planlarda belirli ölçülerde çözümler 
getirilmeye çalışılmıştır. 

Planlarımızda ve bugüne kadar kurulan hemen 
bütün hükümetlerin programlarında, bu bölgesel kal
kınma dengesizliklerinin giderilmesi konusunda, he
men hemen aynı cümlelerle ve aynı hassasiyeti ifad*1 

eden kelimelerle yer verilmiş olmasına rağmen, bu
güne kadar bu konuda arzu ettiğimiz ölçüde (arzu 
ettiğimiz derken, imkânları düşünmüyor, gönlümüz
den geçenleri ölçü olarak alıyorum) bir başarıya ula
şıldığını söylemek imkânına sahip değiliz. 

Kalkınma ihtiyacını duyan, kalkınma heyecanını 
duyan tonlulukların bu heyecan ve isteklerinin, kal
kınma hadisesi bakımından, sırf ekonomik kalkınma 
hadisesi bakımından bile ciddi bir faktör olduğu ka
naatindeyim. Ancak, bu heyecan ve isteklerin, aynı za
manda bazı sosyal gerilimler yarattığını, aceleci ve 
çok istekli, zaman zaman Devletin imkânlarıyla ça
tışacak, onları zorlayacak ölçüde çok isteklere yol 
açtığını ve gerilimler yarattığını da, gene hep birlikte 
yaşadığımız son onbeş yirmi gün içerisinde görmekte
yiz. 

Gönlümüz arzu ederdi ki ve hiçbir insanımızın bu
nun aksine düşündüğünü kabul etmeden ifade edeyim 
ki, bu objektif durumun farkına varıldığı, en azından, 
bir istek ve heyecan olarak bunun ifade edildiği an
dan itibaren çok kısa bir devre içerisinde bölgesel 
dengesizliklerin ortadan kaldırılması beklenirdi, iste
nirdi; ama elbette ki, bu dengesizliklerin ortadan kal
dırılması kadar topyekûn Türk milletinin iktisadi re
fahının da bir an önce gerçekleştirilmesi de, aynı he
yecanla istenen bir noktadır. 

Gönlümüzden geçenlerle, iyi niyetli heyecanları
mızla, arzularımızla, Devletimizin, milletimizin im
kanları telif edilerek bazı hizmetler gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Bu noktayı bir siyasi polemik konusu 
yapsak da, ben ne geçmiş hiçbir hükümeti, ne de bun
dan sonra görev alacak olan herhangi bir hükümeti 
peşinen suçlamayı dürüst bir tavır telakki etmiyorum. 

Biraz önce konuşan değerli Adalet Partili sözcü
nün burada saydığı birçok hizmetleri biliyoruz; on
dan önce konuşan değerli Cumhuriyet Halk Partili 
ve Milli Selâmet Partili arkadaşlarımızın, bu sayı
lan ve doğru olan'hizmetler yanında, henüz götürü-
lememiş olan birçok hizmetleri saydığını biliyoruz. 
Bunların hepsi gerçek. Gerçekleri kabulden hareket 
edersek ve iyi niyetle meselelerin üzerine varırsak, 
bugünkü Hükümetin de, muhakkak ki, geçmiş hü
kümetlerin hizmetleri üzerine bir şeyler ilave ede
ceğini beklemek durumundayız. Eğer, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşımın ifade ettiği gibi, yeni kuru
dan Cumhuriyet Halk Parti Hükümeti Doğu ve gü
neydoğu Anadolu bölgesinin ekonomik bakımdan geri 
kalmışlık zincirini kıracaksa, bunu ayakta ve minnetle 
aükışlamaya şimdiden hazırım. Bunu hiçbir zaman si-
vasi polemik veya tartışma konusu haline getirmeyi 
düşünmedik, düşünmeyi de iyi niyetli bir tavır olarak 
telakki etmiyoruz. 

Baştan da kısaca ifade ettiğim gibi, meseleye yak
laşma önemlidir. Bu yaklaşmada bütün siyasi parti
ler ve kamuoyu, genel hatları itibariyle bu iyi niyetli 
noktada olduğu sürece, Türk Devletinin, milletimizin 
ve ekonominin genel potansiyelinin elverdiği ölçüde 
meselenin mutlaka müspet istikametlerde gelişeceğine, 
gelen hükümetler hangi siyasi partiye ait olursa ol
sun, kamuoyunun bu genel istikametinden ötürü, ge
lişmelerin de müspet istikamette olacağına bendeniz 
inanıyorum. Ancak, meseleyi tekrar ifade edeyim, 
ideolojik ve politik temayüllerinin yahut çıkarlarının 
basit bir malzemesi olarak kullananlar var ise, olur ise, 
bundan sonra da olacak ise, gerek bu kürsüde, ge-
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rekse yurdun her hangi bir köşesinde bunları müşte
reken lanetlemek, onları müştereken kınamak, hangi 
siyasi partiye dahil olurlarsa olsunlar, onların karşı
sına, parti farkı gözetmeden, milli bir meselenin has
sasiyeti içerisinde çıkmakla görevliyiz. 

Bu bakımdan, verilmiş olan önergenin Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu olarak biz de, daha geniş gö
rüşmelere, hatta belki zaman zaman işin teknik detay
larına kadar varacak görüşmelere imkân hazırlaması 
bakımından kabul edilmesinin ve bu konudaki müş
terek anlayışımızın şu çatı altından yüce milletimize 
ve kötü niyetli insanlara karşı bir kere daha hep bir
likte duyurulmasından fayda mülahaza ediyoruz. Bu 
bakımdan, biz de müspet istikamette oyumuzu kul
lanacağız. 

Hepinizie saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Sayın Hükümet söz istemiştir; ancak, İçtüzüğümü

ze göre, sırasıyla söz, hükümete, siyasi parti grup
larına verilmektedir. Ancak, örnek teşkil etmemek 
kaydıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere Sayın 
Hükümete söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Olur mu Sayın Baş-* 

kan? Yapmayın. 
IBAŞKAN — Eflenlıliım, Örmek teşkil • etmemek 

kaydıyla söz veriyorum dedim; «Olur mu?» diyor
sunuz Sayın Yılmaz, 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Başka zaman da söz verirseniz, önmeik teşkil etaszj 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 
— Sayın Başkam, değeri mlilîetvelkillerıi; 

Aslında, bugün burada çok önemli bir konuyu 
görüşiüiyoruz. Yıllardır gösterilen çabalara rağmen, 
tüm ülkte açısından, geKşmîşîük düzey] yanımda, sıa-
liaylileşme açısından, fealt başıma gelir açışımda:!, ta1^ 
Timsal verimlilik açısından ve enerji ttükeltlımlî 
açısın 3 an 'Tüılkı'iye, henüz gellişanıeikte olan özel
liğini korumaktadır. Bırakalım gelişmiş sanayi 
ülkeleriyle karşıîaşmimalyı, benzer duroımda oîam 
<v,s yarışmak durumıuınlda bulunduğumuz sillkelera 
göre de, geîıjşimıişîiş . öEçHiSari açı'sımidan gerideı 
olduğumuzu hep • beralber kalbul eîmıek zorumlia-ı 
yız. Bu durum, Tüıkliıye'nin ekoomamıâk ve sosyal sıo-ı 
runlarını bıiiıylük ölçüde artırmakta, zaımlam zaman 
(bunalımlara kadar glöiıürelbillmektedir. 

(Gelişmlîşlliik yanımda, bık iki noktayı daıha betM-
inekte ve vurgulamaikıia yarar görmieıkteyüim ki, bu 
konu zanmeld'JyoOTim değerli parlii sözc'ii'erıimi'm b'iraa 
önıce söyledüklerinli de yalkındam ilgilemldirmektedıir. 

ı TarkEye'miln diğer bir Sorunu da, hiç kuşkusuz, gen 
lişmişMk düzeyinin geri olması yanında, gelirün birey
ler anasında adaletelz dağılmıasıdır ve dathıa ömemlM» 
yapılan çalışmalar sumu göistermılş'tir ki, planlı dönemn 
deki çabalara rağmen, gelir dağslımımdaki aldaflelisiz-ı 
İlk giderek artanalkîadıı'. 

OnlJam da dalha önem-Ksi ve ikimcisıi, yöreler aran 
sımdaki gelCşmişSk farlkı bakımımdan da, gelir dağı* 
bmımda, sanayileşmemin dağılımımda büyük, adalett-ı 
fSJzlÛk Vardır, 

İşte, geri kalmış yöre, il, ilçe veya köyler itiba-
rıySa bu kısımlar, bu yöreler, aslımda, Türkiye'min 
her tarafına büyük ölçüde dağılmışlarıdır, örneğini* 
geri kalmış yöreyi Or'ia Anadolu'da bulaibillrslntiz,. 
Karadeniz yöreislnıde de bulalbllirsiınliz, yer' yer Batı 
AndJolulda da buîlalbilirısimijz. Amcak Doğu ve Gü-
meyidoğu Amadlolu'mum bir özeliği var. Çünkü, Do-ı 
ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, tümüyle az ge« 
ılişmıişllik bölge oîmıa özelliğini köruimalktaldır. Bu ne-t 
demledllr ki, yıllardır, «geri kalmış yöre» dediğimıizde, 
«geri kalmış yöre'lerlim gelişmiişlliği» dediğlmıizde, kar-ı 
şımızda doğal oîarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Ibölgeıslimıin kalkızımıaısı gedmektedir Sanayileşmeyi bir 
yana bıraCsalun, doğal kaymaklarım değerlendirilme-* 
s1!, kamu Mzmelîîeıiimim göiürüîmesi, tarımı ve sulamıa'v 
sı açılarından da, bülyiük ölçüde, diğer yörelere göre 
geri kalmıştır ve dalha da önemılM, eldeki ria5flaımîar,ı 
Ibu farklılığın giderek arıttığımı göstermııektediir 

Değerli parti sözcüleri, konuşmıalarınldta büıfâmüıyfel 
Ibu konulara değimdiler. Ancak, şunu beluitmıeklte yan 
rar var ki, Türkiye'de uygulanmakta olan, geçmişte 
uygulanmakta olan kalkınma stratejisi, sayılan hSz-t 
metlere, sayıîam barajlara, sayılan falbrıikalara rağw 
men, bölgeler arasındakii farklılık azailmıaınııaıkia, gi
derek ani'malktadır. Örmeğim, samayiiîeşme açışımdan, 
ylmie Dövleiî İstatistik Emsltitülsüniüm yap'iığı çalışma-
lana göre, 1963 yı'faınıdla imalat samalylimde mevcut bü
yük işyerlerlimiim % 3,7^si ancak Doğu ve Güneydoğu 
Anıaidioîu bölgeslimde yoğunlaşmıştı; 1972 yılında bu 
ioran % 2,4'e düşmıüşiiliir. Hele, özel keisiim yaitımm-ı 
lan sanayileri açısından Ve işyerleri bakımından du-t 
rum daha da kötümserdir, örneğin, 1963 yıhmdaı 
özel kesim biüyiük işyerlerimim % 72'lsi Batı AnaıioiuH 
da, Kuzeydoğu Anıadoluda toplamnıışkem; ancak % 
3'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu da yoğunlaşmışlar 
ve bu oramdan, 1972 yılında % l,8*e düşmüştür. Bu 
da gösteriyor ki, sanayileşme açısından, gösterilen 
tüm çabalara rağmen» farklılık azalmıyor, giderek 

I artıyor. 
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Banka mevduatları bakımından durum böyledir, 
banka kredilerii bakımından durum böyledir, elektrik 
bakımından durum böyledir. Örneğin, Türkiye'de bu
gün toplam köy sayısının % 30,9'u elektriğe kavuş
muştur; fakat Türkiye ortalamasındaki bu durumu 
Doğu ve Güneydoğu Anadofuya uyguladığımız zaman, 
biraz önce Sayın Dağdaş'ın belirttiği barajlara, belirt
tiği santralara rağmen, (Doğu ve Güneydoğu Anado-
lunun elektrikîeşme durumu bugünden, Türkiye or
talamasının çok çok altındadır. Örnek : Ağrı'da 557 
köy var, eldeki bilgilere göre, henüz hiçbir tanesinde 
elektrik yok. Adıyaman'ın 344 köyünün ancak 4 tane
sinde elektrik var; (Bingöl'ün 316 köyünün 1 tanesinde 
elekMk var; Bitlis'in 270 köyünün hiçbirisinde elek-
tıök yok; Diyarbakır'ın 685 köyünün ancak '20 tane
sinde elektrök var; Erzincan'ın 566 köyünün 34'ünde 
e2ertki var; Hakkâri'nin 143 köyünün biçbirisinde elek
trik yok; Kars'ın 78*6 köyünden 43 tanesinde elektrik 
var ve oran Türkiye'de % 30,9 iken, Kars'ta % 5,5; 
Mardin'in 719 köyünün 52 tanesinde elektrik var; 
Türküye ortalaması % 30,9, bu ilimizde % 7,2; Muş' 
un 372 köyünün 7 tanesinde elektrik var, Türkiye or
talaması % 30,9, Muş'ta % 1,9; Siirt'in 499 köyünün 
2 tanesinde elektrik var; Tunceli'nin 435 köyünün 
1 tanesinde elektrik var; Urfa'nın 692 köyünün 21 ta
nesinde elektrik var. Bu rakamları uzatarak vaktinizi 
almak isteniliyorum. 

Mesele, zannediyorum, yalnızca bir yerde fabrika 
yapmak, bir yerde santral yapmak değildir. Bunun, ö 
yörenin insanlarına, oradaki köylere, oradaki vatan
daşlarımıza ne götürdüğü meselesidir. Eîbettte ki, do
ğal kaynak bir yerde bulunduğu zaman, eğer doğal 
kaynağı değerlendirmek istiyorsanız, o doğal kaynağı, 
eğer bu bir suysa, mutlaka olduğu yerde değerlendir-
nsek zorundasınız. Mühim olan, elektriğin nerede üre
tildiği değildir, elektriğin nerede kullanıldığıdır. Mü
him olan, banka mevduatlarının nerede toplandığı de
ğildir, banka kredilerinin nerede kullanıldığıdır. Bu 
nedenle, bu gerçeği zannediyorum bütün partiler ka
bul ediyorlar ki, Türkiye'nin gelişmekte olan ülke 
olması yanında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yo
ğunlaşan illerimizde gelişmişlik çok daha geri du
rumdadır. 

Yüne, bazı arkadaşlarımız konuşmalarında birta
kım projeler saydılar. O projelerin hiçbirisi gerçek-
'leşme durumunda değil; yalnızca isimleri mevcuttur. 

Aşağı Fırat Projesi elbette ki, 1930'Iardan beri 
üzerinde konuşulan bir proje; ama o projemin bitirile
bilmesi için 100 milyarı bulan yatırım söz konusu; 

henüz oraya yapılan yatırımlar birkaç milyonu geçme
yen düzeyde. 

MUSTAFA BAŞOĞEU (Ankara) — Başlanmıştır 
Sayın Bakan. Başlamadan bitmez. 

DEVUET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Afşin - Eîbistan Projesi büyük bir proje. Proje 
başlamıştır ama; projenin bitirilmesi yıları alacaktır. 

Şunu belirtmekte yarar var ki, Türkiye'de uzun 
yiSar yatırımlar yalnızca programa alınır, isimleri 
programa konur; fakat hiçbirisi bitirilemez. Türkiye' 
de bugün programda yer alan yatırımlar milyarları, 
yüz milyarları bulmakta; fakat bunlar bitirilmeden 
kenarda kalmaktadır. 

'Biz Hükümet olarak, tüm ülke kalkınması yanın
da, ülkenin Doğu ve Güneydoğu yörelerinin ekono
mik ve sosyal sorunlarına yeni bir yaklaşımla çözüm 
getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bugüne kadar sorunun kökenindeki ekonomik ne
denlere gereği gibi inilmemiştir. Göstermelik uygula
ma ve yatırımlarla çözüm arama yoluna gidi'îmiiş; fa
kat sonuç, bugün hep beraber burada saptadığımız gi
bi, tatmin edici olmamıştır. 

Ülkenin tümü yanında, az gelişmiş yörelerde eko
nomik ve sosyal yapıyı değiştirici temel girişimlerde 
bu!unu5mazsa, sorunlar büyük boyutlara ulaşacaktır. 

Hükümet olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
gelişmesini olumsuz yönde etkilemek eğilimini göste
ren yörelerarası dengesizlik sorununun çözümünde 
idarei mauîahatçı bir tutumdan mutlaka çıkılması ge
rektiğine inanıyoruz ve bugün burada memnuniyetle 
gördük ki, tüm partiler bu konuda birleşiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bu sorunların or
taya konmasında tüm partiler birleşiyor; fakat önemli 
olan, bunu uygulamada gösterebilmek ve sorunlara 
kısa sürede çözüm getirebilmektir. Bu nedenle, biz de 
Hükümet olarak Genel Görüşmeye katılıyoruz. An^ 
cak, şunu da belirtmekte yarar görüyorum : Yüce 
Meclislerde zaman zaman bu alanda araştırma öner
geleri verilmiş, araştırmalar yapılmış, bulgular orta
ya konulmuş. Bunlardan bir tanesi de, bizden önceki 
hükümet zamanında yapılmış, ortaya konmuş; fakat 
hiçbir şekilde uygulama alanına konulmamıştır. 

Biz, Hükümet olarak şuna kararlıyız : Yalnız so
runların saptanmasıyla yetinmeyeceğiz. Bu sorunla
rın çözümü içlin gerekli çabayı tüm partilerin deste
ğiyle göstereceğimize inanıyoruz ve şunu da belirte
rek sozierinıe son veriyorum : Bir sayın arkadaşımız, 
Sayın Göçmen, bazı yatırımların Güneydoğu ve Do
ğu Anadoludan başka yörelere aktarıldığı konusunda 
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bazı eğilimler olduğunu - yani kesin ifade kullanına-
dı, bazı eğilimler olduğunu -• belirtti. 

Kesinlikle, Hükümet üyesi olarak, Hükümet adı
na belirteyim ki, Doğu ve Güneydoğuda düşünülen, 
adımı atılmış hiçbir yatırımın başka yörelere aktarıl
masına Hükümet olarak katılmayacağız. Bunu belirte
rek (hepinize içten saygılar sunarım. üCHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önerge sahibi sayın arkadaşlarımdan söz iste

yen?.. 
Sayın Özcan, buyurun efendim. 
SAIİH ÖZCAN CUrfa) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; sözlerime başlamadan evvel, bütün parti grup 
Sözcülerine ve Sayın Bakana hassaten çok teşekkür 
ediyorum. 

Buradan anladım ki, ben ve arkadaşlarımın ver
miş olduğu bu önerge hakikaten isabetli imiş. Ö ba
kımdan, onlar da bizim bu görüşümüze katıldıkları 
İçin teşekkür ediyoruz. 

'Bizim gayemiz, geri kalmış olan bu bölgeye, bu 
yöreye, milletin, Hükümetin ve Parlamentonun na
zarı dikkatini çekmektir. Başka bir gayemiz yok. 

Türkiye'nin birçok yerlerinde, Sayın Bakanın da 
İfade buyurdukları gibi, geri kalmış birçok yerler bu
lunabilir; fakat bu bölge ayrı bir hususiyet taşıyor. 
Bu bölge şimdiye kadar unutulmuştur. Hükümetler 
kâfi miktarda vaat ettiği halde, lazım gelen vaatlerini 
yerine getirmemişlerdir. O bakımdan biz, onları bi
raz daha harekete getirelim ve bu yöremize hizmet gö
türülmesi için onları bu tarafa itelim diye bunu yap
tık. Hakikaten bu şekilde birleştikleri için kendileri
ne teşekkür ederim. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin geri kal
mışlığı hakkında Meclis Araştırması açılması isteği
miz çok haklı nedenlere dayanmaktadır. Şöyle ki : 
'Cumhuriyetin ilanından beri kurulan her hükümet, 
bölgenin geri kalmışlığını kabul etmiş ve kalkınması 
için ne yapacaklarım programlarında göstermişlerdir. 
Tetkik konusu olursa, bölge, tarımsal bir yapıya sa
hiptir; fakat modern teknolojinin icapları olan tarım
sal ziraat hakkıyla tatbik edilmiş değildir. Harran, Si
verek, Hilvan, Viranşehir, Kızıltepe, Muş, Nusaybin 
ovalarının, Amerikalı uzmanların hazırladıkları söz
de bir raporda, buna bir arkadaşımız İtiraz ettiler, 
Amerikalı uzmanlara; fakat Keban ve Aşağı Fırat 
bölgesinin projelerini yaparken, Türkiye'den giden 
birçok mühendis arkadaşlarımıza oradaki Amerikalı 
uzmanların kendilerine şu telkinleri vardır : «Bu ka

dar yatırım yapacaksınız, bu rantabl olmayacaktır.» 
Bunu giden arkadaşlardan dinlemişim. Arkadaş, «Ne* 
rede?» diye itiraz ettiler. Bunun için bunu buraya 
koyduk. 

Bir raporda, rasyonel olmayacağı için bölgede hu
bubat ekimi tavsiye edilmemiştir. Söylendiğine göre, 
bu rapor nedeniyle, yukarıda zikredilen bölgelerin su
lanmalarından vazgeçilmiştir. Dünya buğday piyasası
na hâkim olan Amerika'nın, yeni bir rakip çıkmasına 
müsaade etmeyeceği, az da olsa anlaşılmış ve sulama 
teşebbüsüne başlanılmış olması şayanı takdir bir ha
rekettir. 

Bölge iç pazarlarının darlığı, milli pazarlara uzak
lığı, bölge dışına sermaye kaçışı, kalifiye işgücü ve 
müteşebbis kıtlığı sanayileşmeyi zoriaştırmaktadır. 

Hükümet programlarında, bölgenin kalkınması 
ele alındığı gibi, Devlet Planlama Teşkilatı da işe ge
reken önemi vermiş olmasına rağmen, ortada, değişen 
fazla bir şey görülmemektedir. Söylemek ile netice 
sömak arasında çok fark vardır. Örneğin, Türkiye'de 
bulunan 809 sağlık evinin 659'u, yani '% 82,3'ü bu böl
gede yapılmıştır. Ama, bu sağlık evlerinde ve ocak
larda kaç doktor, hemşire ve sağlık memuru vardır? 

Böîgenıin geri kalmışlığının sebepleri : 
1. Daimi ve adil devlet otoritesinin sağlanma

ması, 
2. Bölgenin, memurlar için bir nevi sürgün yeri 

kabul edilmesi ve Sürülen memurun bu bölgeye gön
derilmesi, kamuoyunda, sürgün bölgesi olarak kabul 
edilmiştir. 

Burada kimse alınmasın, Halk Partisi de bunu 
yaptı, Adalet Partisi de bunu yaptı. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Nereden çıkarıyor
sun bunu? 

SAUİH ÖZJCAN (Devamla) — Hakikat budur, hiç 
telaşlanmayın. Sayın Dağdaş da birçok memurlarını 
oraya sürmüştür, ben bunları ispatlayabilirim. Onun 
için, kızmaya gerek yok. Burada doğruyu söylememiz 
lazımdır, kusura bakmayın. (MSP sıralarından alkış
lar) Efendim, Urfa'nın Ziraat Müdürünü bundan altı 
sene evvel (Eskişehir'den oraya süren, Sayın Dağdaş' 
tır. Ben, isterlerse İspatlarım. 

Sosyal katsayı meselesinin şimdiye kadar ele alı
nıp tatbik edilmemesi yüzünden ortaokul ve liseler
de öğretmensizlikten dolayı talebeler yeterince kül
tür alamamakta, yapılan üniversite imtihanlarında, öğ
retim yetersizliği nedeniyle öğrenimde fırsat eşitliği 
uygulanmadığı için başarılı Olamamaktadırlar. Urfa'da, 
Mardin'de, Diyarbakır'da, Bitlis'te ortaokulda iki ta-
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ne öğretmen. Matematik dersini tarih dersi öğretme
ni veriyor veyahut da Fransızca dersini, orada olan 
bîr avukat veyahut herhangi bir kimse onların dersini 
veriyor. Elbette, bunlar, üniversite imtihanına girdik
leri zaman başarılı olamıyor; olamadığı için üniver
sitelerde okuyamıyorlar; okumadıkları için, hakikaten, 
fırsat eşitliğinden istifade edemiyorlar. 

O halde, diyoruz ki, katsayısını tatbik etmek la
zım. Ne demek lazım, Doğuda -olan holgeleri ayırma
lı. Herkesin nüfusuna göre, kendilerine bir kontenjan 
tayin etmeli ve kendi içinde imtihan yapmalı ki, ha
kikaten adilane olabilsin. Yoksa, bu şekilde, efendim 
Ankara'daki Ankara Koleji île bilmem ne okulun-~ 
da olan mezun ile veyahut da, bilmem buradaki Yük
seliş Kolejinden mezun olan çocuklarla, Hakkâri'de 
Urfa'da, Diyarbakır'da olan çocukları aynı imtihana 
sokarsanız, elbette muvaffak olamaz. Onun için üni
versiteye giremiyor. Bakarsınız... Doğulu kardeşleri
miz buralara giremiyor kardeşlerim. ı(CHP ve MSP 
sıralarından alkışlar) 

İş sahalarının olmaması dolayısıyla, bölge halkı
nın mevsimlik veya daimi göç etmeleri, bu bölgeyi in
san kaynağı bakımından zayıflatmaktadır. (Sanayi ya
tırımlarının yeterince bu bölgede yapılmaması halkın 
teşebbüsü ile yapılanlar da, yeterince kredi alamadı
ğından çalışamaz hale gelip, kapanması. İleri bölge-
Serim'ize nispeten bu bölgeye ancak, fert basma 1/25 
nispetinde kredi verilmiştir; milli gelirden payına dü
şen ise, ileri bölgelerimize nispeten fert başına 1/71 
nispetindedıir. Bu da, bariz bir eşitsizlik olduğunu açık-' 
ça göstermektedir. 

Enerji meselesi : Bu bölge ileri bölgeleri bize nispe
ten ancak % 2 nispetinde pay alabilmektedir. Örne
ğin, Uıfa'nm 688 köyünden ancak 19'unda elektrik 
mevcuttur, (Sayın Bakan biraz evvel burada ifade bu
yurdular. Bütün Doğu ve Güneydoğudaki 10 bin köy
den 300 köy elektriklidir. Geriye kalan 9 700 köy 
elektriksiz. İleri bölgelerimizde ise köylerin % 96'sı 
elektrikli duruma gelmiştir. 

Ulaşım durumu, 'Doğu ve Güneydoğu bölgeleri- I 
ırıizde, ileri bölgelerimize nispeten hemen hemen hiç 
mesabesindedir. Birçok illerimiz, İlçeleriyle doğru dü
rüst tesviye edilmiş yolları bulunmamaktadır. Tele
fon görüşmelerinde, yıldırım telefon görüşmesi olarak 
bile görüşmek imkânsız duruma gelmiştir. Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerimizin köyleri, hatta nahiyeleri
nin birçoğu PTT teşkilatından mahrumdur. İleri böl
gelerimizin nahiyeleri, hatta birçok köyü PTT hizmet
lerine kavuşmuştur. İsterseniz size bir kanıt vere- I 

yim : Dün, kendi bölgem olan Urfa ile konuşmak için 
yıldırım telefon ile bile 4 saat bekledim, milletvekili 
olduğumu söylemenle rağmen. Yani, bu hakikattir. 
Fakir 'bir vatandaş herhangi bir işini konuşması için 
en azından 400 ila 500 lira vermesi lazımdır. Bu ha
kikati bilelim. Sayın Dağdaş'ın kızmasına lüzum yok, 
ben hakikatleri söylemek 'için bunları söylüyorum, 
yoksa sataşmak için değil Sayın bağdaş. (CHP ve 
MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bölge, su kaynakları itibarıyla dünyanın en zengin 
mıntıkası olmasına rağmen, günlük hayatta ve tarım
da, bu zengin kaynaklardan istifade edilmemesinden 
- tabiri caiz ise - bir kurak mıntıka haline gelmiştir. 
Toprağın sulama ve gübrelemeden mahrum bırakıl
ması nedeniyle (bölgenin verimsizleşmesine sebep ol
maktadır. Bölgenin birçok vilayetinin hudut şehri ol
ması dezavantaj teşkil etmektedir. Biraz evvel Sayın 
Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız, ^Dezavantaj değil
dir» dedi. (Efendim, dezavantajdır. Çünkü, oradaki 
bölgelerin köylüleri - isterseniz size mektupları göste
reyim - akşam olduktan sonra köyünde evlerinden 
çıkamıyorlar dışarı ve jandarmanın dipçiği altında in
lemektedir. (Bunu doğru söyleyelim. 'Bu bir dezavan
tajdır. Köylü ikindiden sonra kendi tarlasına gidemi
yor, çünkü; sen orada kaçakçılık yapacaksın diye ya 
tutacaklar, elinden öküzünü, koyununu alacaklardır, 
Sabrı (Kılıç Bey de buna şahittir, kendi köyünde ge
çen gün böyle bir şey olmuştur. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, hakikati Söylemekten kaçmayalım. 
Kendi derdini söylemeyene deva bulunmaz sayın üye
ler; kendi derdimizi kendi kendimize söyleyelim ve 
bu memleketin derdine bir çare bulalım diyoruz. Yok
sa, herhangi bir polemik yapmak için değil ve kimse
yi itham etmek niyetinde de değiliz. Bu memleket he
pimizin memleketidir. Eğer bu memleketi seviyorsak, 
birbirimize kızmak, laf atmak ve birbirimize burada 
siyaset yaparak değil, memleketimize hizmeti nasıl 
yapalım diye elete vermemiz icabeder. Bizim dileğimiz 
budur. 

Toprağın sulama ve gübrelemeden mahrum bırakıl
ması nedeniyle bölgenin verimsizleşmesine sebep olun
maktadır. (Bundan îki üç gün evvel Diyarbakır'day
dım. Diyarbakır Ziraat (Müdürlüğünün önünde millet 
kuyruk olmuş gübre bekliyor. Birbirleriyle dövüştüler 
orada; memurlarla da kavga ettiler. 8u bir hakikattir 
maalesef. Ama sizin zamanınızda oldu, bizim zamanı
mızda oldu. Bugün Halk Partisi zamanında da olu
yor. Ne yapalım ki, o bölgenin şanssızlığı mıdır nedir 
bilemiyorum, bir tarafı itham etmiyorum... 

— 273 — 



M. Meclisi B : 135 20 . 4 . 1978 O : 1 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Şans
sızlığı olamaz. 

SALİH ÖZOAN (Devamla) — O halde bizim ba-
sJretsizliğimizdir diyelim. Şanssızlık değilse, basiretsiz
liğimiz olarak kabul edelim. 

Bölgenin birçok vilayetinin hudut şehri olması, 
dezavantajı *eşM etmektedir. Bilhassa Güneydoğu il
lerimizin arazilerinin yıllardan beri mayınlanmış ol
masıyla, kendi elimizle yüz binlerce hektarlık arazi 
muattal hale getirilmiştir. Kimse giremiyor oraya. 
Fakat Suriyeliler rahatça giriyor, koyunlarını orada 
otlatıyor; oradaki zeytinliklerden istifade ediyor. Biz 
kendi zeytinleriımizden istifade edemiyoruz maalesef. 
Giremiyoruz kendi bölgemize. Kendi elimizle kendi 
öz topraklarımızı başkasına vermişiz maalesef. Bu, 
yirmi seneden beri devam eden bir haldir. 

Kaçakçılık, bölgenin en başta gelen sorunlarından 
birisidir. Gerek mali, gerekse İnsan itlafı bakımından 
ımutlaka haEedilnıesi gereken meselelerdir. 

Bölgenin kalkınması için alınması gereken tedbir
ler ve yaptîması gereken hususlar i 

Kalkınma ilimle olur. Bunun için, her vilayette en 
azından bir fakülte kurulmalı, bölgenin (her yerine ula
şacak şekilde kara ve demiryolu süratle yapılmalıdır. 
Muhabere en ücra yerlere kadar ulaştırılmalı ve ha
berleşme en rahat ve seri şekilde bölge halkına ve
rilmelidir. Su, enerji, petrol ve mevcut madenler en 
verimli şekilde hizmete konmalıdır. Asayiş en iyi şe
kilde temin edilmeli, zabıta kuvvetlerine her türlü 
araç ve gereç sağlanmalıdır. Yani, burada asayişsiz
lik varsa, Urla île Mardin arasında kimse gece yürü
yemiyor. Neden? Geldiği zaman, eşkiyalar hemen çe
viriyor, bunun sebebi, jandarmanın altında arabası 
yok; jandarmanın tüfeği çakar almaz maalesef. Ka
bul edelim. 

Birçok karakollarımızda telefon yok, telsiz yok ma
alesef. 

M. SABRI KILIÇ <Urfa) — İçilecek su yok. 
SALİH ÖZOAN (Devamla) — İçilecek suyu da 

arkadaşım söylüyor. 
Bölge, memuriyet bakımından sürgün yeri olmak

tım kurtarılmalıdır. Özel sektör yatırımları bu bölge
lere teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır. Bölgenin hay
van değerinin düşmemesi için panayırlar kurulmalıdır. 

Hudutlarda serbest pazarlar kurulmalı ve kaçakçı
lığın bu yolla önlenmesine gidilmelidir. Bugün bakı
nız, hudutlarımızda eğer biz serbest bölge kurmuş ol
saydık, Beyrut, Ortadoğulum ticaret merkezi haline 
gelmezdi ve bunu biz kolayca alabiliriz. Suriye'ye, 

I Irak'a, İran'a kaçak olarak her gün 6 bin, 7 bin ko-
I yun götüriiîmektedir. İnanmayan varsa gitsin gör

sün. Halbuki, panayırlarda bunu kendi elimizle satar-
I sak, geliri memleketimize döviz olarak gelir; memle-
I ket de istifade eder, Ihalk da rahat eder. Kaçakçılık-

la, kendi malının hırsızı olmaz o zaman. 
I Bölgede ucuz yakacak tesisleri geliştirerek, hay

van gübresinin tezek olarak yakılmasını önleyip, tar
lada gübre olarak kullanılması sağlanmalıdır. 

Merkezi sistem ve 'kırtasiyecîlik yüzünden işler is
tenen şekilde takip edilememekte ve yürütülememek-
tedir. 'Bunun telafisi için, orada yapılacak işler için 

I bazı önlemler alınmalıdır. Bilhassa temyiz tmahkeme-
I feri, bölge mahkemeleri kurulmak icabcder; bu şekil

de millet işleri daha süratle bitirilebllir. 

I Aynı zamanda, bölge hastanelerinin açılmasına da 
dikkat etmeliyiz. Çünkü, millet orada bir hastasını 
bakaç bin lira vererek buraya getiriyor; ama burada 

i da hastane kapılarında maalesef günlerce sürünüyor. 
Ancak bir milletvekilinin tavassutuyla hastasını yatı-
rabiliyor. Bu da acı bir gerçektir. 

Bu Araştırma önergemizin kabul edilmesinin ge
rektiğini bütün gruplardan ve Sayın Bakandan duydu
ğumuz için teşekkür eder, sayın üyeleri saygı ile se
lamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Sayın Dağdaş, sataşma olduğunu -ifade ettiniz. 
Acaba hangi konuda olduğunu lütfeder misiniz? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — «Ziraat Müdürünü 

sürdü» diyor. 
BAŞKAN — Evet, bunu tespit ettim, bu konuda 

sataşma var. Buyurun efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ "(Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım, benim 
de Urfa'dan bir ziraat müdürünü sürdüğümü söyle
di. Doğru söyledi, doğru söyledi. Ben her sene... 
Bakın Orhan Akbuhıt da orada duruyor, beraberdik 
o gün, öyle zannediyorum. Ben her sene 2 defa 
Urfaya giderdim; bir seferinde Harran ovasını gezi
yorduk o ziraat müdürüyle beraber, Harran ovasın-
daki evleri geziyordum. Urfafam dinle, kurban ola
yım o gözlerine, dinle. (Gülüşmeler) Pireler vardı 
orada, pireler; o kadar çok pire vardı ki, vicdan 
azabı duydum. Ziraat müdürüne döndüm, dedim ki, 
sen bu köye hiç gelmedin mi? Allah'tan korkmadın 
mı? Senin deponda şu kadar % 10 DDT duruyor. 
Senin velinimetindir, bu köye sen hiç mi gelmedin? 

j Dedi ki: «Görevim değil ki, pireyle mücadele etmek.» 
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Hemen arkasından geldik, o sene 500 ton dahi gübre 
almayan Urfa'ya 70 bin ton gübre tahsis ettim ve 
bindim Urfa'ya da gittim, kendi milletvekili arka
daşlarım dahi... 

M. SABRI KILIÇ (Urfa) — Kimlere tahsis edildi? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sadece ziraat 
müdürünün emrine tahsis ettim. 

Gittim oraya. O güne kadar 300 ton gübre git
miyordu, 300 ton. 70 bin ton gübre tahsis ettim; 
benim milletvekillerini şikâyet ettiler, «gübre satılı
yor» diye. Tabii, değerli arkadaşım da burada, ora
da beyanatım var: Gübreyi 1 nci sene satmayan köy
lü belki aptaldır; ama 2 nci sene satan köylü de ap
tal oğlu aptaldır dedim; nitekim benim dediğim çık
mıştır. 

BAŞKAN — Bu ziraat müdürünün sttrülmesiyle 
ilgili mi Sayın Dağdaş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi oraya 
geliyorum. 

O ziraat müdürü 70 bin ton gübreye karşı çıktı; 
hem pireye karşı çıktı, hem de 70 bin ton gübre
nin tevziine karşı çıktı. Ö zaman dedim ki: Git, 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Tercüman Gazetesi yazarının Marmara Zeytin Ta
rım Satış Kooperatifinde çalıştığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in yazılı 
cevabı (7/210) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakam tara

fından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini say
gılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1. Tercüman Gazetesi yazarlarından avukat Er
gim Göze, Marmara Zeytin Tarım Satış Koopera
tifine Bakanlık Denetçiliği görevine hangi tarihte 
atanmıştır? 

20 . 4 . 1978 Ö : 1 

Urfa'yı sevenler gelsin, bu 70 bin ton gübreyle şu 
pireyle mücadele etsin. 

öyle zannediyorum, yüzde yüz bakayım. 
Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Değerli arkadaşlarım, Genel Görüşme istemiy

le ilgili öngörüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Genel Görüşme açılması hususunu oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyrusunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz bu 
karar uyarınca, Genel Görüşme günü, İçtüzüğümüzün 
101 nci maddesine göre, Danışma Kurulunca sap
tanacak ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuş bulunmak
tadır. 

Genel Kurulunuzun aldığı kararlar gereğince, 65 
sıra saydı kanun teklifini ve gündemde yer alan di
ğer konulan sırasıyla görüşmek için, 25.4.1978 Sa
lı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,43 

2. Atama emrini kim vermiştir. Atanması ken
disinin istemi üzerine mi gerçekleşmiştir. Böyle bir 
istem varsa dilekçenin bir suretim gönderebilir mi
siniz? 

3. Ergun Göze bu görevi nedeniyle Marmara 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde kaç denetleme 
yapmıştır. Kendisi İstanbul'da oturduğuna, koope
ratif de Bursa'da olduğuna göre bu görevi nasıl ye
rine getirmiştir. Bu görevine gidip gelirken yolluk 
almış mıdır? Almışsa ne kadar almıştır? 

4. Ergun Göze bu görevi için ayda ne kadar 
brüt ve net ücret almıştır. Hangi statü ile çalışmış
tır? 

5. Bu görevi ne kadar sürmüştür?. 

VIH. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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TC 
Ticaret Bakanlığı 19.4.1978 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosyo No. : 15-2/57-12 9522 

Konu : Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm yazdı soru önergesi Hk« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.3.1978 tarih ve 7/210, 1532/8662 saydı 

yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm Tercü
man gazetesi yazan Ergun Göze'nin Marmara Zey
tin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde çalıştığı id
diasına ilişkin yazıtı soru önergesi tetkik edilmiştir. 

1.: Ergun Göze, 2834 sayılı Kanunun 19 ve Ta
rım Satış Kooperatifleri Birlikleri Anasözleşmesinin 
38 nci maddelerinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yet
kiye dayanılarak Müsteşarlık Makamının 10.9.1975 
tarih ve 75/332 sayın onayı ile Marmara Zeytin Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğine Bakanlık Mura
kıbı olarak tayin edilmiş ve 1.4.1977 tarihi itibariyle 
görevinden istifa etmiştir. 

20 , 4 . 1978 O : 1 

2. Atama emri, adı geçenin şifahi talebi üzerine 
Bakanlık Makamının şifahi talimatına dayandığı ge
rekçesiyle Müsteşarhk Makamınca verilmiş ve aynı 
makam tarafından onaylanmıştır. Görev istemine 
ait yazdı bir müracaatı yoktur. 

3. Ergun Göze Marmara Birlikteki görev süre
since iki rapor göndermiştir. Birlikte sürekli dene
tim yapması gerektiği hakle Birlikte devamlı olarak 
bulunmadığı, ayda veya iki ayda bir defa görevine 
geldiği Marmara Birliğin 12.4.1978 tarih ve 3121 
sayılı yazdarından öğrenilmiştir. Adı geçene görev
li okluğu sürece hiç bir yolluk ödemesi yapılmamış
tır. 

4J Ergun Göze'ye 12.9.1975 - 1.4.1977 tarihleri 
arasındaki bir buçuk yıllık süre içinde ayda brüt 
9 000 lira ve net 5 088,75 ura ücret ile ayrıca 100 li
ra çocuk parası ödenmiştir. Adı geçen Tarım Satış 

, Kooperatifleri Anasözleşmesinin 38 ve 39 ncu mad
delerine göre çalışmıştır. 

Durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 

....... 
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Milletlerarası Para Fonu üe Milletlerarası tımar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yet
ki Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kamuna Ek Milletlerarası Para Fonu AnaSözleşmasinde Değişiklik Yapıl» 
masına Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Milletleraraisı İmar ve Kalkınma Baımkaısına Katılmak İçin 

Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun 798 sayılı Kamınla Değişik 2 noi Maddesini Değiştiren 28.5.1970 
Tarih ve 1265 Sayılı Kanunun 1 ncü.ve 2 nci Maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak 
İçin Hükümet* Yeıtiki Verilmesjnıe Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmedi Hakkında 

Kanun Taisanna verilen Oyların Sonucu 

(Kafbul edıilmiştîiır.) 

--

ADANA 
Cevdet Akçada 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Oğuz Yazıcıoğlu 

AFYONKARAHtSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş öngüt 
Mehmet özutku 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alışan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kaibul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Geçersiz oylar : 

Oya kaıtıteayanlar : 
Açıfk üyelikler : 

450 
252 
226 
21 

1 
4 , • . , i 

195 
3 _ - . ' ' 

(Kabul Edenler) 

Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 

1 Ali Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaath 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Alfan Tiîn» 
/ ı I K U l X U l l A 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken , 

DENİZLİ ı 
Musitafa Kemal Aykusrt 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azıizoğlu 
Eşref Cengiz 
BahatCin Karakoç 

' 

1 EDİRNE 
Süleyman Saibrti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
1 Celâl Ertuğ 

Faik Öztürk 
Ali Rıza Septıioğlu 

ERZİNCAN 
t Nurettin Karsu 

Lütfü Şahin 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 

Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 

Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Aysel Uğural 

KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 

KARS 
Doğan Araslı 
İsmet Atalay 
Bahri Dağdaş 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 

Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Ali Nihat Karol 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Agâh Oktay Güner 
İhsan Kaibadatyı 
Hülseıyin Kaleli 
Aydın Mendesrös 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamnöttâın Çdban 
lilhan Ersoy 

MALATYA 
Lüitlfi Doğan 
Turam Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentüdc 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeikii Kaıragözlü 
Sümer Oral 
Erkin Topkaya 
Yahya Uslu 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafetton Elçi 
Ahmet Tüıflc 

MUĞLA 
Sami Gökmen. 
Hasan Fehmi İlten 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yülksdkü 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
HüJseytin Çelik 
Burhan Eçemiş 

ORDU 
Bîtuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
İ. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettün Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Derriirtola 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
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(Reddedenler) 

ANKARA 
Oğuz Aygüri 
Mustafa Başoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ERZURUM 
İsmail Hakkı Yıldırım 

İSTANBUL 
Abdullah Tomba 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Can (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Ahmet Hamdi Çelebi 

İZMÎR 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
KAHRAMANMARAŞ 

Hasan Seyİthanoğlu 

KAYSERt 
Mehmet Zeki Okur 

MARDİN 
Fehim Adak 

NEVŞEHİR 
İbrabjiim Ethem Boz 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
S. Orhan Uluçay 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Turan Kocal 

(Geçersiz Oylar) 

KARS 
Hidayet Çelebi 

SAMSUN 
İ. Etem Ezgü 

(Oya Katılmayanlar) 

A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (B) 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin — 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
İrfaft Özaydınlı (B.) 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık (B) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

URFA 
Mehmet Aksoy 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmult Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
İlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçürç (B.) 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmetl Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 
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GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(i. ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Alî Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 

. TC1T\ A T"* T"* A 
;ISPARTA 

Süleyman Demire! 
İÇEL 

A l * A l -

AU Ak 
T-1 — -t* A *. _ Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
/Doğan Onur 
Recep özel 
Osman Özer 
Cengiiz Özyajçın, (t.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Numan Uzun 
Halûk Ülman (İ.) 

M. Meclisi B : 135 

Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMlR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya; Bengisu (t.) 
Adil Demir 
Süleyman Genç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Abdülkerim Doğru 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğaıi (Bşk.V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyztioğlu (B.) 
Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Güzelkılınç 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manlisa 

2» . 4 . 1978 O : 1 

M. KuMay İmer (t.) 
Necalti Kalıaıyciıogkı 
Faruk Sükan; (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abtuım 
Hüiseyim CaMilt Erdörnıir 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Metanet Recali Kullan 

MANİSA 
öraol Şaflcar 
Faik TKMfcı 
Halil Yurtösevetı 

MARDİN 
Möfcîn Muüsaöğflu 
Abdütökadir Timurağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
AbJmıöt Buida<n!fo. 
Zeyıyat Mand'afaci 

MUŞ 
Kaslım Brnre 
M, Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kııratlıoğliu 

NtĞDE 
Saıdi Samuncuoğİu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Hamdıi Mağden (İ. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 

elikkr) 

1 
1 
1 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattirt Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Mustafa Dağıstanlı 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zekli Çeliker (t. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar, (B.) 

SİVAS 
Enver Akova (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Celâl 3ucak 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Musllih Görentaş (Bşik. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ali Fua,t Eyüpoğlu (Bşk. V 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Koksal Toptan 

-

Yekûn, 

\*>m<ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

135 NCt BİRLEŞİM 

20 s 4 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. — Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri. 
3. — Meclis Araştırması önergesi. 
4. — Gensoru önergesi. 
5. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya Gündeme alınma önergeleri. 
6. — Araştırma Komisyonu Başkanlığının süre 

uzatımına ilişkin tezkereleri (10/1, 10/2, 10/4, 10/5) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 100 ve 101 noi maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nöi, Millet Metlisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

4. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilıi H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik poütikası 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) 

5. — Istajnlbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğiim Bakanlığında yapılan uygula-> 
maların yasalara aykırı olup olmadığım saptamak 
amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
AraştıırmajSi açılmasına illişlkin önergesi. (10/21) 

6., — Bolu Milletvekili Avnli Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanımın milli kültürümüze ilişkin tu1-! 
tum ve davranışları konusunda Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca Ibir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner-. 
gesii. (8/6) 

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 Başbakanı-* 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

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

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir*, 



6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin 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 
kararma 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-
oğlü'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, ya
bancı uyruklu kadınlarla evM 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 Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka-; 
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci'nin, Diyaı 
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

23. — Sivas Milletvekilli Ali Gürbüz'ün, «Kurta^ 
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et-: 

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın^ 
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu* 
(1/97) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2H — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zelifaa'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, Debbağlar 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 ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cüt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu 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) (Da« 
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'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 ilçesi, 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) 

7. — Korkuteli ilçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail 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 Sarûbra-
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, İl36 
sayılı 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 saydı 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 Ragıp 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 .2.1978) 

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 .2.1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka« 
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
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) 

X 16. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler* 
arası imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanu< 
na ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Andlaşmasının uygun gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka* 
nunl'a değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 .< 1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde-i 
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-> 
nun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor-* 
lan. (1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi: 3.3.1978) 

17H — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 noi mad-ı 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7. 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa« 
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3,1978) 



19. — 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) 

20. — 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) 

21. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekilli 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 M illet vekil Sabri Tığh'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) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

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

23. — 193.1969 tarihli ve 1136 saydı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko-

• • «• 

4 — 

I misyonu raporu (1/110) (S, Sayısı : 68) (Dağıtma ta-» 
rihi: 31 . 3 . 1978) 

I 24. — Çalışma eski Bakam AM Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve* 
İndeki Emine Şinük'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanla 
ğı tezkeresi ve 140 sayıh Kanunun 9 ncu maddesi geı 

I reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Medisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da« 
ğıtma tarihi : 7 . 4 .1978) 

I X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
I Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
I dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma-
I sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
I Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
I komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da--

ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

I 26. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eskî 
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) 

27. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar-
I 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) 

X 28. — 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 29. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 

I fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
I dair kanun tasarısı ile Adana Milletvek'ii Alparslan 
J Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
I 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. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi S 
14 , 4 . 1978) 

ıfc • • 



D8Bem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 59 
Toplantı : 1 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 5016 
Sayılı Kanuna Ek Milletlerarası Pa ra Fonu Anasözleşmesînde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmasının Uygun Görülmesi ve 
Milletlerarası Pa ra Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Ka
nunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 
2 8 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
Maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /50) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 11 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101-8/07064 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKALIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 25.2.1977 
tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Para Fonu île Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete Yetki Verilmesine dair 50*16 sayılı Kanuna Ek MUetlerarası Para Fonu Anasözleşmesînde 
Değişildik Yapılmasına dair Anlaşmanın Uygun Görül mesti ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci maddesini 
değiştiren 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile MüUetljerarası Finansman Kurumuna Katılmak için 
Hükümete Yetki Verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısı», gerekçesi ile Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metinleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

GENEL GEREKÇE^ 

Uluslararası parasal sistemde özellikle son yıllarda meydana gelen gelişmeler, 1944 yılında Bretton Woods' 
da belirlenen parasal sistemin bozulmasına ve zamanla işleyemez hale gelmesine neden olmuştur. 

1960 yılına kadar işleyen parasal sistemde ABD dolarının janarezerv para olması, altında bağlı bulun
ması ve diğer paralardan da ABD dolarına bağlı olması esas;, ABD'nin hızla artan ödemeler dengesd açık
ları (özellikle sermaye hareketlerinden dolayı meydana gelen açjıklar), doların durumunu sarsmış ve nihayet 
15 Ağustos 1971 tarihinde ABD dolarının altına konvertibilitesi kaldırılmıştır. Kuvvetli para olarak bilinen 
doların her geçen gün değer kaybetmesi dünya ticaret ve ödemelerinde dolara olan güveni sarsmış böylece 
dünya altın ve kambiyo piyasalarında istikrarsızlık başgöstermiiştlrj 
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Ayrıca dünya ekonomisinin hızlı gelişmesi dünya ticaretinin de hızla artmasına neden olmuş ve bu artan 
ticaretin finansmanı için mevcut rezervler yetersiz kalmış bu ise likidite sıkıntısına yol açmıştır. Bu rezerv 
yetersizliğini gidermek amacıyla 1970 yılında Uluslararası Para Fonu çerçevesinde «Özel Çekme Hakları» 
tesis edilmiştir. Bu gelişmeler, uluslararası parasal sdstemin aksamadan işleyişini sağlamak ve denetlemekle 
görevli bulunan Para Fonunun bu görevini yine eskisi gibi sürdürülebilmesi 'için Fon Anasözleşmesinde de
ğişikliği zorunlu kılmıştır. 

Dünya ticaret ve ekonomisindeki hızlı gelişmelerin ülkelerin likidite ve finansman ihtiyaçlarını artırmış 
olduğu açıktır. Uluslararası Para Fonu da, üye ülkelere FonMa mevcut kotaları ile orantılı olarak Fon kay
naklarından yararlanabilme imkânı vermektedir. Bu nedenle, Fon üyesi bulunan ülkelerin kotalarının günün 
ekonomik koşullarına göre ayarlanması gerekmektedir. Kota artırımı sırasında, genel artırımın yanısıra üye
lerin özellik gösteren durumları da nazara alınmış, örneğin OPEC üyelerine, dünya ticaret ve rezervlerindeki 
artan paylan nedenliyle en fazla artış payı ayrılmış, diğer ülkelere durumlarının gerektirdiği paylar sağlanmış
tır. 

Dünya Bankası ve Uluslararası Finansman Kurumu da üye ülkelere finansman sağlayan kuruluşlardır. Bu 
nedenle, Para Fonunda olduğu gibi bu kuruluşlarda da üye ülkelerin sermaye paylarının günün ekonomik şart
larına göre ayarlanması zorunlu olmaktadır. Bu kuruluşların, programlarında yer alan finansmanı yerine ge
tirebilmeleri 'için, borçlanmalarının yanısıra sermaye kaynaikliarının dla zamıan zaman antıntaaisı gerekli ol
maktadır. Sermaye ve kotalarda yapılan artırımlar hem bu finansman gereklerindelki artışı ve hem de genel ve 
üyelerin özel ekonomik gelişmelerini yansıtmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

I. MADDE GEREKÇESİ 

Uluslararası Parasal Sistemin Reformunu Gerektiren Gelişmeler ve Nedenler 

1944 Temmuzunda ABD'de Bretton Woods'da imzalanan anlaşma ile kurulan Uluslararası Parasal Sistem 
özellikle 1960'lardan sonra, dünya ticaret ve para piyasalarındaki gelişmelerin sonucu olarak yetersiz kalmaya 
başlamıştır. 

27 Aralık 1945'te yürürlüğe giren Para Fonu Anlaşmasında; 

(i) Sisteme dahil milli paralar altına veya 1944 tarihindeki ABD dolarına göre değerlendirilmiştir. Pa
ralar arasında sabit döviz kurları (parvalue) tespit edilmiş ve sistem kurların ayarlanmasına imkân verecek şe
kilde tanzim edilmiştir. Ancak, bu ayarlama ülkenin ekonomisindeki bir temel dengesizliği düzeltmek için 
gerektiğinde yapılabilecektir. En önemli husus, döviz kurlarının uluslararası bir önem taşıdığı ve para değer
lerinin tespit ve değiştirilmesinin ancak uluslararası bir organizasyon olan ÎMF ile işbirliği sonunda mümkün 
olabileceğinin kabul edilmiş olmasıdır, 

(ii) Döviz kurlarının istikrarı esas alınmış ve üyeler kendi paraları ile diğer paralar arasında '% l'lik 
marjlar çerçevesinde (ı% 1 aşağı, % 1 yukarı) «spot rate» leri ( o anki kurları) korumakla kendi sınırları 
içinde yükümlü kılınmışlardır. Marjlara riayet için, piyasaya müdahale ana bir teknik olarak kabul edilmiş
tir. ABD doları müdahale için bir ortam ve bir çok marjların kendisine göre tayin edildiği bir para haline 
gelmiştir^ ABD altın alım ve satımında serbest tek ülke kabul edilmiş ve uluslararası muamelelerin uzlaştırıl
ması görevini yüklenmiştir. 

(iii) Milli paraların konvertibl olması esas kabul edilerek üyeler ödemeler dengeleri müsait olduğunda 
paralarını konvertibl hale getirmekle yükümlü kılınmışlardır. Ödemelerdeki kısıtlamaların ve ayırımların kaldı
rılması amaç edinilmiş fakat sermaye hareketlerini kısıtlamada ülkeler serbest bırakılmışlardır. 

Esasları bu şekilde özetlenebilecek Uluslararası Para Fonu (IMF) Anlaşması da dünya altın ve kambiyo 
borsalarındaki gelişmelerden etkilenerek yetersiz kalmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Bretton Woods'dan sonraki 30 yılda dünya ticaret ve ödemelerinde büyük gelişmeler olurken aym zaman
da ülkelerin iç politikalarındaki tutarsızlıklar ve döviz kurları politikalarının doğurduğu durumlar ve bu arada 
uluslararası ekonomik ve mali alanda vuıkubulan bazı ana değişiklikler yavaş yavaş sistemle telif edilememe
ye ve özellikle sistemin işleyişi ayarlama süreci (Adjustment Process) yönünden müşküllerle karşılaşmaya baş
lamıştır. 

1960'larda döviz kurlarında hem fazla hem de açık veren ülkeler tarafından zamanında ve yeterli ölçüler
de ayarlama yapılmadığından, durum gittikçe vahimleşmiştir. ABD doları konusunda savaş sonrası yıllarında 
ayarlama yapılması uzun süre pratik olarak düşünülememiştir. Çünkü ABD en güçlü ekonomiye sahip ve dolar 
dünya ticareti ve sermaye hareketlerinde anaöneme haiz bulunmaktaydı. Ayrıca, ABD nin bir diğer özelliği 
de kur marjları hususunda vecibelerini yerine getirme vasıtası olarak serbestçe altın alım ve satım yolunu 
seçen yegane ülke olması idi. Dolar, diğer paraların kendisine dayandığı başlıca bir rezerv kıymeti olarak kabul 
edilmekteydi. 

Doların değerindeki tutarsızlık, ABD, harp sonrası yılarında diğer ülkelere kaynaJklarını tahsis ederken, 
yani ekonomik durumu sağlamken b&r sorun yaratmamıştır. Ancak, ABD, nin rekabetçi durumunu sarsan mali
yetler ve fiyatlardaki bünyevi değişiklikler ve gelişmeler 1960'larda gittikçe rahatsızlık vermeye ve dolar l e 
diğer paralar arasında kur ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. 

Diğer taraftan, uluslararası muamelelerdeki artış, toplam rezervlerin de artmasını gerektirmekteydi. Re
zervlere olan ihtiyacın bir kısmı yeni altın arzı ve Fon kolaylıklarının kullanılması ile karşılanmakla beraber, 
toplam rezervlerde doların nispeti ve miktarı büyük ölyüde artmıştır. Bu şekildeki rezerv artışı, ekonomik fa
aliyet ve genişleme üzerine olumlu etkilerde bulunmasına rağmen, ancak ABD'nin ödemeler dengesi açıkları 
sayesinde mümkün olabilmiştir. Fazla veren ülkeler de başlangıçta büyük miktarlarda doları elde tutmakta 
sakınca görmemişlerdir. Çünkü dolar başlıca rezerv parası olarak kabul edilmekte ve Fon Anlaşması IV ncü 
maddesi gereğince altına konvertibilitesi bulunmakta idi. Artan likidite ihtiyacımn karşılanmasında başlıca 
rol dolara düşmüş, fakat ABD'nin devamlı ödemeler dengesi açıkları ile rezerv yaratma esasına dayanan bu 
sistem sonradan sallanmaya başlamıştır. (1967 Kasım ayında diğer bir rezerv parası olan sterlin devalüe edil
miştir. Bu çeşit rezerv yaratılmasına güvensizlik ve uzun vadeli global ihtiyaçlar karşılayacak uluslararası bir 
mekanizmaya ulaşmak arzusu 1969 yılında «Özel Çekiş Hakları» nin tesisine müncer olmuştur.) 

ABD nin sistemde bir özelliği de, savaşın sonundan beri dış ödeme açıklarının büyük miktarını kendi para
sı olan dolar ile finanse etmesidir. Bu düzenleme, miktarla çok büyümediği, dünya rezervlerinin arzu edilen 
tekrar dağıtılmasını ve bu arada ABD doları olarak mutedil artışları sağladığı uzun bir süre herkes için 
tatminkâr olmuştur. Bununla beraber, daha sonraları ABD'ni ödemeler durumunu düzeltmek için tedbir al
ma ihtiyaçlarından kurtarma eğilimi gösteren ve ilave rezerv kaynağı olan bu mekanizmaya dayanan bir sis
temin kabul edilebilirliği üzerinde şüpheler doğmaya başlamıştır. 

Özel çekiş haklarını tesis eden karar, rezerv yaratılması için daha geniş bir müşterek sorumluluğa ve ayar
lama sürecinin daha iyi çalışmasını sağlamaya olan arzudan doğmuştur. Bu karar, önceki rezerv yaratma 
sürecinin sona erdiği faraziyesi üzerine inşa edilmiştir. Bununla beraber, rezerv parası olarak kabul edilen pa
ralarla rezerv yaıraltmanm cesameti, ABD'nin dış açığının ve diğer ülkelerde dolar birikmesinin azalmasını sağ
layacak her hangi bir mekanizmanın mevcut olmadığını göstermiştir. Her iki husus da döviz kurları uygun
suzluğu ve sermaye kaçışları gibi etkenler altında emsali görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, ülkelerdeki enflasyonla mücadelede uygulanan yöntemler ve alınan tedbirlerdeki farklılıklar, 
ayarlama gerektiren dış dengesizlikleri daha da genişletmiş ve her ülkenin para politikalarını birbirine zıt olan 
tarafları ve bu politikaların ödemeler dengesi hedeflerine uyumlu kılınması hususunda eğilimlerdeki tutarsız
lıklar dış dengesizliklerin ayarlanmasını daha da güçleştirmiştir. 

Ayrıca, sermaye akımlarının her türlü teşvike cevap vermesi ve sabit para değerlerinin korunmasına olan 
güvenin azalması da dış dengesizliklerdeki önemli artışın başlıca amillerinden birisi olmuştur. ABD'nin öde
meler dengesindeki malum bozukluk, dolar ve altın rezervleri üzerinde şiddetli etkiler yaratan bu cins serma
ye akımları ile daha da vaihimleşmiştir. Bu durum karşısında, 1968 Mart ayında özel altın piyasasına müda
hale durdurulmuştur. e 
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Belçika, Almanya, îtalya, Hollanda, İsviçre, ingiltere, ve ABD 17 Mart 1968 günü Washington'da yaptık
ları toplantıda aşağıdaki kararları almışlardır : 

(i) ABD resmi altın fiyatını sadece para otoriteleri ile olan işlemlere uygulayacaktır. 
(ii) Para otoriteleri Londra ve diğer altın borsalarına altın temin etmeyecekler ve altın satınalmayacafc-

lardır. 
(iii) özel Çekiş Haklarının yakında faaliyete geçirileceği nazarı itibara alınarak, para otoritelerinin elin

de bulunan altın miktarı yeterli görülmüştür. 
Ancak, resmi altın alınışı durdurulmuş olduğundan ABD'nin elinde bulunan ve miktarı da oldukça azalan 

altın stokları resmi altın arzının tek kaynağı haline gelmiştir. Bunun üzerine, ABD Mart ayında tedavüle çı
karılan dolarların 1% 25 nispetinde altın karşılığı olması kaydını kaldırmak suretiyle, altın rezervlerinin tama
mını serbest hale getirmiş; ancak bu durumda altın rezervlerinin erimesi tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 
Nihayet ABD Hükümeti 15 Ağustos 1971 tarihinde IMF Anlaşmasının en önemli maddelerini, Bretton 
Woods'da kurulan sistemin temel elemanı olan doların altına ve diğer rezerv paralara olan resmi konvertibili-
tesini kaldırmakla işlemez hale getirmiştir. 

Konvertibilite, Fon Anlaşması VIII nci maddesi 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında zikredilen vecibelerin bir milli 
para tarafından yerine getirilmesi demektir. Bu vecibeler genel bir ifade ile, «ıbir ülkenin cari muameleler 
için ödemeler ve transferlerin yapılmasını teminen, diğer ülkelerin ellerinde bulunan kendi parasını istendi
ğinde altın ve diğer paralara çevirmeye hazır olması» olarak tanımlanabilir. Ancak, uygulamada konvertibl 
bir para, basıldığı ülke merkez bankası tarafından değil, döviz piyasalarında diğer rezerv paralara tahvil edil
mekte olagelmiştir. Piyasa konvertilbilitesi Bretton Wbods'dan beri ABD doları için var olmuştur. 

15 Ağustos 1971 tarihinde doların altına karşı olan resmi konvertibilitesi kaldırılmış olmasına rağmen 
piyasa konvertibilitesi devam etmiştir. (Yani ABD Hükümeti bu tarihte doların altına olan konvertibilite-
sinin (kaldırıldığını ilân etmekle, hiç bir şekilde dolar karşılığında altın vermekle yükümlü olmadığını res
men beyan etmiştir.) 

ABD Hükümeti bu kararını, dünya rezervlerinin dolar ile 'kendi dış dengesizliği pahasına artışını sağla
mak durumundan kurtulmak ve özellikle 1960'larda kaybettiği altın miktarının yükseliği ve artan altın mev
cutlarının da yetersiz seviyeye inmesi nedeniyle vermiştir. 1958 - 1967 döneminde ABD'nin resmi altın rezerv
leri 7,4 milyar dolar azalmıştır. 

15 Ağustos 1971 tarihinden sonra geçen aylar, döviz kurlarını iyice dengesizliğe itmiştir. Merkez Banka
ları resmi kurları muhafaza için piyasaya müdahaleyi durdurmuşlar ve dolar piyasada dalgalanmaya bıra
kılmıştır. Ancak, bir çok ülke kendi döviz kurlarının piyasa kuvvetlerine göre hareketine müsaadede isteksiz 
davranmaya başlamıştır. Bunun yerine, mali muamelelerde kısıtlamalar konulmuş ve ticaret ile ilgili özel 
tedbirler ihdas edilmiştir. Ayrıca, hükümet politikalarında ciddi kararsızlıklar belirmeye, dünya ekonomik faa
liyetlerinde durgunluk korkusu büyümeye ve dost ülkeler arasında politik sürtüşmeler çoğalmaya başlamıştır. 
ABD'nin ödemeler dengesi mülhazası ile ithalata koymuş olduğu % 10 nisbetindeki «Surcharge» Bretton 
Woods ruhunu zedelerken, diğer ülkeler misilleme konusunda eğilimler göstermeye başlamıştır. Dolar üze
rine dayanan sistem çalışamaz hale gelmiştir. Nihayet, büyük sanayi ülkeleri (10'lar grupu) 1 7 - 1 8 Aralık 
1971 tarihlerinde Washington'da toplanmışlar ve döviz kurları konusunda yeniden bir ayarlama (Realign-
ment) yapılmıştır. Böylece sistem kuruluşundan 27 yıl sonra uluslararası dayanışma ile kısa vadeli bir teda
viye kavuşmuştur. 

17-18 Aralık 1971 tarihlerinde Washington'da Smithsonian'da uluslararası parasal düzenlemelerde istikrarı 
ve uluslararası ticaretin genişlemesini sağlamak için, birbirleri ile ilgili bir tedbirler manzumesine ihtiyaç 
duyulmuş bu arada dolar % 8.57 devalüe edilmiş ve 1944 yılından beri süregelen 1 ons altın 35 dolar eşitli
ği yerine 1 ons altın 38 dolar eşitliği kabul edilmiştir. 12 Şubat 1973 tarihinde uluslararası parasal sistem 
ABD dolarının ikinci defa devalüe edilmesiyle yeni bir gelişme içine girmiştir. Bu defa 1 ons altın 38 do
lar ettiği, 1 ons altın 42.22 dolar eşitliğinde tesis edilmiştir. , 

Nairobi'de 24 - 28 Eylül 1973 tarihleri arasında toplanan Dünya Bankası ve Para Fonu Guvemörler 
Kuruluna uluslararası para sistemi ve bu konu ile ilgili olarak sunulan Reform Ön Taslağında, özel çekme 
hakkının ana rezerv para olması, altının ve diğer rezerv paraların rolünün azaltılması önerilmiş ve altınla 
ilgili düzenin ^aşağıdaki şekilde saptanacağı bildirilmiştir. 
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Bir. alternatife göre para otoriteleri Fon da dahil olmak üzere piyasa fiyatı üzerinden altın satmakta 
serbest olacaklar faikat altın satın alamayacaklar, birbirleriyle yaptıkları muamelelerde resmi fiyattan başka 
bir fiyat kullanmıyacaklardır. Diğer bir alternatife göre altının resmi fiyatı iptal edilecek ve para otoriteleri 
Fon da dahil olmak üzere, birbirleriyle yaptıkları altın muamelelerinde piyasa fiyatını kullanmakta ve al
tın satmakta serbest olacaklardır. Bir başka alternatif de, yukarıdaki alternatifin para otoritelerine altın sat
ma yetkisi verilmesiyle değişiklik görmesidir. 

Altın ile ilgili diğer önemli bir gelişme de 13 Kasım 1973'de altın için ikili kur sisteminin iptalidir. İki
li kur sistemi 1968 "yılının Mart ayında Washington'da Amerika, Belçika, Batı Almanya, İtalya, Hollanda, 
İsviçre ve İngiltere Hükümetlerinin temsilcileri arasında varılan bir anlaşma ile yürürlüğe girmiştir. İkili kur 
sisteminde, altın fiyatları, belirtildiği şekilde iki grup tarafından tespit edilmekteydi. Birinci şıkta, Merkez 
Bankaları altın için resmi bir fiyat tespit etmekte ve bunun üzerinden işlem yapmaktaydılar. İkinci şık ise, 
serbest piyasa fiyatı olup, özel şahıslar arasındaki altın alış-verişlerinde geçerli bulunmaktaydı. 

Smiethsonian'da kambiyo kurları ile ilgili olarak; parasal sistemin reformu gerçekleşinceye kadar, piya* 
şada günlük döviz kurları için öngörülen % l'lik marjların geçici olarak genişletilmesi ve % 2 1/4'e çı
karılması kararı alınmıştır. Toplantıya katılmayan diğer üye ülkelerin döviz kurlan konusunda Para Fonu 
İle lisltiişareDerde Ibulünarak bir karara varmaları ve döviz kurlan politikalarında rekabetçi girişimleri© 
avantaj sağlamamalan temenni edilmiştir. Paritelerde'ki değişikliklerin, bir dengesizlik yaratan objektif hu
susların bulunması halinde kabul edilebileceği üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Döviz kurlarının yeniden ayar
lanması ile ABD'nin ithalata koymuş olduğu % 10i oramnda'k'i «Sureharge» ve İş Geliştirme Kredisi (Job 
Development Credit) mevzuatındaki ilgili hükümlerin kaldırılması üzerinde mutabakata varılmıştır. Ayrıca, 
uzun vadeli parasal sistemin reformu konusunda, Para Fonu çerçevesi içinde yapılan müzakerelerde karşıla
şılan güçlükleri nazarı itibare alması temenni edilmiştir. 

lO'lar Grupu Bakanlarının Washington toplantısından sonra Para Fonu İcra Direktörleri Kurulu'nun ka
rarı ile «Merkez kurlan ve daha geniş marjlar» hususunda geçici bir rejim uygulamaya konulmuştur. 18 
Aralık 1971 tarihli kararla günlük kurları idame için üye ülkelerin paraları ile müdahale paraları (Interven-
tion Currency) arasındaki marjlar da genişletilmiş (% 2 1/4 yukarı ve % 2 1/4 aşağı olmalk üzere) olmak
taydı. Bu genişletilmiş marjları kabul eden ülkeler Para Fonuna bu hususu bildirmekle ve kendi paralan 
ile diğer paralar arasındaki çapraz kur farklarının % 2'den yüksek olmamasını temin etmekle yükümlü 
kılınmışlardır. Ayrıca, bir ülke parasının alış ve satış kurları münasebetinin, -döviz kurları istikrarının geliş
mesi bakımından birbirlerine aykırı bulunmaması hükmü getirilmiştir. 

1972 yılı dünya ticaret hacmin'de genişlemeye rağmen, bir kararsızlık yılı olarak idrak edilmiştir. 1960' 
ların sonlarında 'konuşulmaya haşlanılan «Sistemin reformu» konusu artık 1972 yılında ön plana geçmiştir. 
1969'da tesis edilen «Özel çökme halkları» ÖÇH ile dünya likiditesi sorunun hafifletilmesi düşünülmüş 
ancak bu defa sistemin topyekûn reformu konusu ele alınmıştır. Bu cümleden olarak Para Fonu Guvernör-
ler Kurulu 26 Temmuz 1972 tarihinde «Uluslararası Parasal Sistemin ve İlgili Meselelerin Reformu» için 
bir Guvernörler Kurulu Komitesi kurulması kararı almıştır. «20'ler Komitesi» diye adlandırılan Komite iki 
yıl süre ile Uluslararası Parasal Sistemin Reformu ve IMF Anlaşmasının tadili konusu üzerinde çalışmış ve 
hazırladığı raporu 1974 yılında Guvernörler Kurulu'na vermiştir. Bu raporda uluslararası parasal sistemin 
reformu konusunda hemen uygulanacak bir program üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bu program şu husus
ları kapsamakta idi: 

a) Fon anlaşmasında yapılaçalk bir değişiklik ile karar alıcı yetkiye sahip bir 'konsey teşkil edilinceye 
kadar, Fon Guvernörler Genel Kurulunu temsilen danışma niteliğinde bir «Geçici Komite» nin kurulması, 

b) Ayarlama sürecinin sıkı bir uluslararası danışma ve gözetim altında bulundurulması için Fon statü
sünün kuvvetlendirilmesi, 

c)j Dalgalı kur uygulamasıyla ilgili prensiplerin getirilmesi, 
d) Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle üyelere yüklenen ilk mali yükü karşılamak üzere bir yardım ko

laylığının sağlanması, 
e) Üyelerin, durumları Fon tarafından incelenip haklı bulunmadan önce, ödemeler dengesine ilişkin ca

ri ve ticari işlemleri için yeni tedbirler getirmemeyi ya da mevcut tedbirleri yoğunlaştırmamayı gönüllü ola
rak garanti etmeleri yönünde hüküm getirmesi, 
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f) Evrensel likiditenin yönetimi için Fondaki usullerin geliştirilmesi, 
* g) Mutabık kalınmış reform hedeflerine uygun olarak altın konusunda uluslararası çalışmanın sürdü
rülmesi, 

h) Özel Çekiş Haklarının ( ) geçici bir süre için para sepeti esasına göre değerinin tespit edilmesi ve 
ilk olarak yüzde 5 faiz uygulanması, 

i) Gelişmekte olan ülkelerin daha uzun vadeli ödemeler dengesi finansmanını 'karşılamak için genişletil
miş Fon kolaylığının biran önce formüle edilmesi ve kabulü, 

J) Geçici Komitenin, kalkınma yardımları ile ÖÇH tahsisi arasındaki bağlantının (link) ne şekilde kuru
lacağını yeniden gözden geçirmesi, ve bu arada icra Kurulunun Fon Statüsünde yapılacak değişiklik tasla
ğını hazırlaması, 

k) Gelişmekte olan ülkelere gerçek kaynalk transferi sorununun incelenmesini yürütmek ve tedbirler 
tavsiye etmek üzere, bir Dünya Bankası ve Para Fonu Müşterek Bakanlar Komitesi (Joint Ministerial Com-
mitee) kurulması, 

ı) Geçici Komitenin tekrar incelenmesinden sonra Guvernörler Genel Kuruluna uygun bir zamanda su
nulmak üzere, Fon Statüsünde yapılacak olan değişiklik taslağının İcra Kurulu tarafından hazırlanması, 

Bundan sonra, Bakanlar veya eşiti düzeydeki temsilcilerden oluşan Komite dağılmış, yerini Geçici Ko-
mite'ye bırakmıştır. Geçici Komite'nin çeşitli tarihlerde yapmış olduğu toplantılarda ayrıntıları İcra Direktör
leri Kurulunda tartışılan, uluslararası parasal reform konuları görüşülmüş; bu reformun uygulanabilmesi 
için Anasözleşme'de değişikliği gerektiren hükümler ele alınmıştır. 

Altın ve kambiyo piyasalarındaki bu gelişmeler 1944 sisteminin esası olan sabit paritelerin çöküşünü 
hazırlamış ve çeşitli ülkeler, para birimleri için değişik pariteler uygulamaya başlamışlardır. 

Ekim 1976 itibariyle IMF, üyesi bulunan ülkelerden yedi tanesi yani Belçika, Lüksembur, Hollanda, Al-
- manya, Danimarka, İsveç, Norveç para birimlerini «Snake - yılan» diye adlandırılan «Ortak marjlar» 
içinde dalgalanmaya bırakmışlardır. Buna göre, bu para birimleri ortalama kurun % 2.22 alt ve üstünde 
olmak üzere % 4.44 oranında dalgalanabilmektedirler. Dalgalanmalar bu sınırları aştığı an ilgili ülke Merkez 
Bankası kuru koruyucu alım satımlarda bulunmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ondokuz ülke ise para 
birimlerini serbestçe dalgalanmaya bırakmışlardır. Yedi ülke, paralarının değerini göstergeler grupuna göre 
dalgalanmaya bırakmışlardır. Kırküç ülke parası halen ABD dolarına, ondört ülke, parası Fransız Frankına 
ve dört ülke parası İngiliz Sterlinine bağlanmış durumdadır. Beş ülkenin para birimi diğer ülke para birim
lerine, oniki ülke para birimi ise özel çekme haklarına, diğer onyedi ülke parası ise diğer bileşimlere bağlan
mış durumdadır. 

Kambiyo ve altın piyasalarındaki bu karışıklık, uluslararası parasal sistemin düzenli bir şekilde yürütül
mesi ile görevlendirilmiş olan IMF'in görevini tam anlamıyla yerine getirememesi ile sonuçlanmış ve bu ne
denle koşulları sisteme göre ayarlamak yerine, sistemi koşullara göre yeniden düzenlemek gereği doğmuştur. 
IMF Anlaşması'nın değiştirilmesi bunu amaçlamaktadır. 

1976 Ocak ayında Jamaika'da yapılan Geçici Komite, toplantısı sırasında reform üzerinde anlaşmaya va
rılmış ve şu kararlar alınmıştır : 

1. Altınla ilgili olarak; 
a) Altının resmi fiyatının kaldırılması; 
b) Aksi toplam oy gücünün % 85 çoğunluğu ile kararlaştırılmadıkça Fon 'ile olan işlemlerde altın kul

lanma yükümlülüğünün kaldırılması ve Fonun işlemlerde altın kabul etme yetkisinin kaldırılması; 
c) Fon altınlarının 1/6'sımn Gelişme Yolundaki Ülkeler yararına kullanılmak üzere satılması; 
d) Altının fiyatını tespit için hiçbir müdahalede bulunulmaması; 
e) Onlar Grupunun elinde bulunan mevcut altın miktarının artırılmaması; 
f) Altın alım - satımı konusunda Merkez Bankalarının aralarında anlaşmaya varabilmesi. 
2. Kambiyo kurları ile ilgili olarak; 
Kambiyo kur rejimi şu esaslara dayalı olacaktır : Kambiyo kurlarındaki kararlılık, kaynağını uygun pa

ra ve maliye politikasından alacaktır. Yani üyeler uyguladıkları bu politikalarda bu amacı sağlayacak ilkeleri 
gözetecekler, avantaj sağlayıcı kambiyo ayarlamalarından kaçınacaklardır. Üye ülkeler, kendi paralarının de-
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• ğerleri için ÖÇH veya başka bir kıymeti seçebilecekler, fakat bu kıymet hiçbir zaman altın değerine dayalı 
olmayacaktır. Para değerinin diğer bir veya birden fazla ülke parasına bağlanması ve korunması mümkün ol
duğu gibi üye ülke seçeceği başka bir yöntemi de uygulayabilecektir. IMF ileri bir tarihte toplam oy gücünün 
% 85 çoğunluğu ile alacağı bir karar ile; uluslararası ekonomik koşulların, kambiyo anlaşmalarından olu
şan yaygın bir sistemin başlatılmasına izlin verdiğine karar verecek ve bu kararın verilmesi ile birlikte ka
rarlı fakat ayarlanabilir pariteler uygulamasına geçilecektir. Bu sistem şu özellikleri taşıyacaktır : Her üye 
kendi parasının değerini ÖÇH veya IMF tarafından tavsiye edilen başka bir ortak para değer aracı cinsinden 
belirleyecek ve IMF'e bildirimde bulunacaktır. - (Bu ortak para değer aracı altın veya bir 'başka ülke parası 
olmayacaktır.) Uygulanacak olan kurlar pariteden % 4,5'ten (alt ve üst) daha fazla sapmayacaktır. Bu marj 
IMF tarafından toplam oy gücünün % 85 çoğunluğu ile başka bir marj veya marjlar şeklinde de belirlene-
bilecektir. Temelli bir dengesizlik tehlikesi olmadıkça para değerinde değişiklik yapılmayacaktır. 

Jamaika toplantısında son şeklini alan Fon AnlaşTiası, Guvernörler Kurulunca kabul edilmiştir. Söz ko
nusu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, halen üye ülkelerin yasal organlarının onay işlemi devam et
mektedir. 

I. ULUSLARARASI PARASAL SİSTEMİN REFORM - ÖNCESİ NİTELİKLERİ : 

\A) Giriş : 

İkinci Dünya Savaşı ertesinde, bir araya gelen ülkeler, savaşın neden olduğu çöküntülerin mali alanda gi
derilmesi için 2 kardeş kuruluş tesis edilmesini kararlaştıran toplantıyı Bretton Woods'da yapmışlardır. Bu 
toplantıların sonucunda, imar ve kalkınma hizmetlerin ;n finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Ban
kası (Dünya Bankası) ve uluslararası parasal sistemin belli bir düzene bağlanması ve bu amaçla geçici den
gesizlikleri finanse etmek amacıyla Uluslararası Para Fonunun (Fon) kurulması kabul edilmiştir. 

IB) Uluslararası Para 'Fonunun Görev ve Yetkileri: 

a) Amaçlar : 

i) Uluslararası parasal sorunlar konusunda danışma ve işbirliğini sağlayacak sürekli bir kuruluş aracılığı 
ile uluslararası parasal işbirliğini geliştirmek, 

ii) Uluslararası ticaretin genişlemesi ve dengeli büyümesini kolaylaştırmak ve böylece yüksek düzeylerde ça
lışma ve reel gelirin sağlanmasına sürdürülmesine ve öncelikli ekonomi politikası hedefleri olarak, bütün üyele
rin üretken kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

iii) Kambiyo istikrannı sağlamak, üyeler arasında düzgün kambiyo kararlaştırmalarını sürdürmek, kur 
düşürme rekabetinden kaçınmak, 

iv) Üyeler arası cari işlemlere ilişkin olarak ve dünya ticaretinin büyümesini zedeleyecek kambiyo kı
sıtlamalarının kaldırılması .yolunda çok taraflı ödemeler sisteminin tesisine yardımcı olmak, 

v) Uygun güvenceler altında, Fon kaynaklarım geçici olarak hazır ederek üyelere güven vermek 
ve böylece, ulusal ve uluslararası refah yıkıcı tedbirlere başvurulmaksızın, üyelere, ödemeler dengele
rindeki ayarsızlıkları düzeltme olanağı sağlamak, 

vi) Yukarıdakilere uygun olarak, üyelerin ödemeler dengesindeki eşitsizliklerin süresini kısaltmak, 
hacmini azaltmak. 

b) Uluslararası Para Fonu Anlaşması, kuruluşundan yakın zamanlara kadar üye ülkelerin dolara ve 
altına bağlı sabit pariteler uygulamalarını öngörmektedir. Yani sistem, altın - dolar standardı olarak 
adlandırılabilir. Her üye, kendi ulusal parasını altm ve dolar cinsinden ifade ettikten sonra bu paritenirr 
değiştirilebilmesi oldukça zor koşullara bağlanmıştır. Şöyle ki, yapılacak günlük kambiyo işlemleri, pari-
tenin altında ve üzerinde yer alan % l'liik marjın dışına taşamayacaktır. Paritede değişiklik, ancak te
melli bir dengesizliği düzeltmek amacıyla Fon ile danışılarak yapılabilir. Paritede % 10'u aşmayan bir 
değişikliğe Fon itiraz etmeyecek, bu oram geçen değişiklik önerisi 72 saat içerisinde kararlaştırılacak Fon 
onay veya itirazına tabi olacaktır. 
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Fonda her ülkenin % 25'i altın ve geri kalanı kendi parası cinsinden ödenen bir kotası vardır. Ko
taların ne tutarda olması gerektiği her 5 yılda bir. gözden geçirilerek karara bağlanır. Fon varlıklarının 
değeri altın cinsinden muhafaza edilir. Bu nedenle, zaman zaman ülkelerin değer azalış ve artışına göre 
ayarlamalar için para ödemeleri veya tahsil etmeleri gerektiği hesaplanır, 

Üye ülkeler ödemeler dengesi veya rezerv durum larındaki veya ihracatlarındaki olumsuz gelişmeler 
nedeniyle Fon kaynaklarından yararlanabililirler. Her üye kotasının altın olarak yatırdığı % 25'lik kısma 
tekabül eden değerdeki kısmını (altın tranşı) herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kullanabilir. Buna ek 
olarak her % 25'lik dilimlerde (kredi tranşları) çeşitli şartlara bağlı olarak kullanımlarda bulunabilir. Kulla
nımlar fon literatüründe «alım» olarak tanımlanmaktadır. Çünkü, yapılan işlem bir kredi veya ikraz işlemi 
şeklinde olmayıp ulusal para verip karşılığında özel çekme hakları sağlamak şeklinde cereyan etmektedir. Özel 
çekme hakları da ilke olarak her tür paraya dönüştürülebilir nitelikte olduğundan sonuç, ulusal para ile döviz 
satın alınması şeklinde tecelli etmektedir. 

Altın ve kredi tranş kullanımlarına ek olarak, ihracat dalgalanmalarının telafi edici finansmanı, düzenleyi
ci stok finansmanı, Stand - by ve ödemeler dengesi ve rezerv durumu güçlü ülkelerden sağlanılan fonlar ile 
finanse edilen Petrol fonu gibi kolaylıklar da ülkelerin kullanımına sunulmuştur. Aksine karar alınmadıkça, 
üyeler 12 ay içerisinde kotasının % 25'ini ve herhal - ve kârda % 200'ünü geçen alımlarda bulunamamak
tadırlar. Fon, kendi bütçesinde kıtlaşan para mevcutlarını artırmak üzere kaynak yenilemesinde bulunabil
mektedir. Fonun kuruluşu içerisinde, en yüksek karar organı her ülkenin teker teker temsil edildiği Güver-
nörler Kuruludur, icra Direktörleri Kurulu 20 kişiden oluşmakta, en yüksek kotaya sahip 5 ülke birer icra 
direktörü atamakta, 15 icra direktörü de geri kalan üyelerce seçilmektedir. Fonun en üst yöneticisi yöneti
ci direktördür. 

Fon, başlıca 2 hesap (Genel hesap ve özel çekme hakları hesabı) aracılığı ile işlemlerini yürütmektedir. 
Hesaplar özel çekme haklan cinsinden (1 özel çekme hakkı = 0.888 671 gram saf altın) tutulmakta ve iki 
hesap birbirinden ayrı mütalaa olunmaktadır. Özel çekme hakları hesabına her Ü3'enin iştirakçi olması zorunlu 
değildir. 

iştirakçilerin, özel çekme hakları hesabında asgari % 30'luk bir bakiye bulundurmaları gerekmektedir. 
Elinde fazla miktarda özel çekme hakkı bulunan iştirakçilerin bunları makûl düzeylere indirebilmesine olanak 
verecek ve bunlar karşılığında ücret alabilecekleri hükümler getirilmiştir. Genel ilke, özel çekme hakları ve 
rezervlerin üyeler arası dengeli dağılımıdır. 

II. GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER : 

1. Fonun Yapısı : 
Ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak, fonun bünyesine yeni bazı organ ve hesapların eklenmesi gereği 

duyulmuş, yapı önemli bir değişiklik görmemiştir. Özel çekme hakları bölümü yanında, üç hesabı bünyesinde 
bulunduran Genel bölümü mevcut olacaktır. Bu üç hesabın ilki Genel kaynaklar hesabı olup, normal olarak 
Genel hesap aracılığıyla yürütülen bütün işlemler burada yer alacaktır. Özel kullandırmalar hesabı olarak ad
landırılan 2 nci hesapta fonun altın satışlarından elde olunan kârlar muhafaza edilecek ve bu hesabı yöneten 
kurallara uygun olarak sarfolunacaktır. Sonuncu hesap olan yatırım hesabında ise yatırım için kullanılan ve 
yatırımlardan elde edilen hâsılat izlenecektir. Bu hesaplar birbirinden ayrı olarak yürütüleceklerdir. 

Fona üyelik, üye ülkelere özel çekme hakları bölümüne iştirak hakkını vermekte ancak zorunluluk teşkil 
etmemektedir. Bir işlem, özel çekme halklarını gerektirmedikçe bütün işlemler için genel hesap kullanılmakta
dır. 

2. Üyelik ve Koiateır : 
Üyelik konusunda benimsenen ilkelerden biri, kota artış ve tahsislerinde benzer durumdaki tüm üye ülke

ler için ayrıcalık yapılmamasını ve eşit oranlar uygulanmasını içeren ilkedir. Bir ülkenin üyeliğe kabulü ka
rarının üyeler arasında farklılık gösteren sürekli hak ve yükümlülüklere yol açmaması benimsenmektedir. Ko
taların tamamı ödenecek, bu kotanın ne kadarlık kısmının üyenin kendi parası ve ne kadarlık kısmının rezerv 
varlıklar (özel çekme hakları veya diğer ülkelerin paraları) ile ödeneceği, üye ülkenin rezerv durumuna da 
bakılarak Guvernörler Kurulunca belirlenecektir. Kotalar ve fonun bütün hesapları özel çekme hakları cinsin
den ifade edilecektir. 
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Kotaların değiştirilebilmesi için 2 koşul gereklidir : 1) Üyenin rızası, 2) Yeni ve eski kota tutarları ara

sındaki farkın ödenmesi. Bu suretle, kotalar karşılığı fonlar toplanmadan kullandırma yapılmaması kuralı be
nimsenmiş olmaktadır. Anlaşmanın değiştirilen maddeleri yapılacak altın satışlarından elde edilecek kârların, 
ilk kaydedileceği özel kullandırma hesabından genel kaynaklar hesabına aktarılmak sureti ile de kota artırımı
na olanak vermektedir. 

Anlaşmanın değiştirilen maddelerine göre, evvelce 30 gün olarak belirlenen kotaların ödenmesi süresi fon 
tarafından belirlenecek bir süre şeklinde değişmeye uğramıştır. Evvelce altın ile ödeme zorunluluğu olan >% 
25'lik kota payı için, bu tür ödeme yükümlülüğü kaldırılmakta ve bu kısmın özel çekme haklarıyla, başka 
bir ülkenin parası ile - o ülkenin mutabakatı alınarak - veya ilgili ülkenin kendi parası ile ödenmesi mümkün 
kılınmaktadır. Benimsenecek herhangi bir ödeme şekli tüm ülkelere aynen uygulanacaktır. Ancak bir diğer üye 
ülke parası ile ödeme biçimi öngörülüyor ise bunun bütün ülkeler için aynı olması gerekmemektedir. Ayrıca, 
başka ülke parası ile ödeme, o ülkenin fondaki para mevcutları o ülkenin komisyon ödemesini gerektirecek 
düzeyi aşmadığı takdirde mümkün kılınacaktır. (Bir üye ülkenin komisyon ödemesi durumu o ülkenin fon
daki kendi parası mevcutları kotası tutarını aştığında ortaya çıikmaktadır). 

Kotanın •% 25'lik kısmının altınla ödenmesi yükümlülüğü kaldırılmış olmakla birlikte, fon % 85 oy çok
luğu ile, bir üye ülkenin anlaşılacak bir piyasa fiyatı üzerinden altın ile ödeme yapmasına da izin verebile
cektir. Kotanın ilgili ülke parası ile ödenecek bölümü için fon, eğer o ülke parası kendi işlemleri için gerek
li bir para değil ise, karşılığında ciro edilemez, faizsiz bir bono da kabul edebilmektedir. 

3. Kambiyo Düzenlemeleri : 

(a) Genel Hükümler : 

Kambiyo düzenlemelerine ilişkin olarak getirilen kuralların amaçları şöylece sıralanabilir: Mal ve hizmet
lerin değişimini ve sermayenin ülkelerarası hareketini kolaylaştıracak, sağlıklı ekonomik büyümeyi, mali ve 
ekonomik istikrar için gerekli düzgün temel koşulları içeren sürekli kalkınmayı sağlayacak bir çerçeveyi 
oluşturmak. Üye ülkeler düzenli kambiyo kurlarını sağ^yacak, istikrarlı kambiyo kurlarını geliştirecek bir sis
tem konusunda fon ile ve birbirleriyle danışmalarda bulunacaklardır. 

Değiştirilen anlaşma maddelerine göre ülkeler istedikleri tür kambiyo uygulamasında bulunabilirler. Ya
ni üye ülkeler kambiyo kurlarının saptanmasında istedikleri herhangi bir yolu izleyebilirler. Hatta bu ser-
bestiyet, fon, koşulların sabit parite uygulamasına geçmeye olanak verdiğini kabul ederek bundan üyeleri ha
berdar ettiği tarihten sonra dahi devam edebilecektir. Bununla birlikte, her üye, uygulamaya niyetli olduğu 
kambiyo düzenlemesi ve bunda yapılacak değişiklikler konusunda fona bilgi verecektir. , Seçilecek kambiyo 
düzenlemesi konusundaki serbestiyet, bu düzenlemenin fonun amaçları ve üyenin yükümlülükleri ile uyumlu 
olmaktadır. 

Fon, uyguladıkları kambiyo düzenlemeleri ne olursa olsun, bütün üyelere rehberlik edecek bazı ilkeler 
benimseyecektir. Bu ilkeler belirlenirken düzenli bir ekonomik kalkınma, makûl bir fiyat istikran, üyelerin di
ledikleri kambiyo düzenini seçme özgürlüğü gibi hususları içerilecek, üyelerin iç sosyal politik uygulamalarına 
saygı gösterilecektir.; 

(b) Pariteler :, 
Fon, koşullar elverdiğinde, |% 85 oy çokluğu ile, sabit fakat ayarlanabilir yaygın kambiyo düzenlemeleri 

sistemini oluşturan pariteler sistemine dönme kararı alabilir. Değiştirilen Anlaşmanın yürürlüğe girdiği anda 
mevcut pariteler geçerliliklerini yitireceklerdir. Bir üye, başka bir kambiyo düzenlemesine gitmedikçe parite 
saptamak zorundadır. Parite dışında bir uygulamaya niyetlenildiğinde ise, bunun fon amaçları ve üye yüküm
lülükleri açısından fon ile karşılıklı görüşmeye konu edilmesi gerekecektir. Üye istediği bir zamanda parite 
sistemine dönebilecektir. Fon, iç sosyal ve politik uygulamaları gerekçesiyle, parite uygulamayı öneren üyenin 
bu önerisine itiraz edemeyecektir. 

Günlük kambiyo işlemleri için paritenin ı% 4,5 altında ve üstünde döviz alım - satımına izin verilmek
tedir. îsteyen üye bu marjları daha da daraltabilecektir. Fon, 1% 85 oy çoğunluğu ile bu marjı daraltıp, ge
nişletme yetkisine sahip olacaktır, ileriye yönelik - vadeli - kambiyo işlemleri için marj saptama yetkisi kal
dırılmıştır. Fon, hangi işlemlerin katlı kur veya ayırımcı düzenleme sayılacağını belirleyecektir. 
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Bir üyenin parite değiştirmesi, ancak temelli bir dengesizliğin düzeltilmesi veya dengesizlik tehlikesi ol
ması halinde mümkündür. Paritelerin değeri için esas alınacak kıstası fon belirleyecektir. Bu ortak de
ğer, özel çekme hakları veya altın dışında herhangi bir diğer değer olabilin 

(c) Konvertibilite : 
Üyelerin konvertibilite yükümlülükleri olmakla birlikte, bazı koşullara bağlanmıştır: Bu koşullardan ilki, 

konvertibilitesi talep edilen bakiyenin cari işlemler sonucunda o sıralarda elde edilmiş olması veya konverti-
bilitenin cari işlemlerdeki ödemeler için gerekli olması hususudur. Diğer önemli bir koşul, konvertibilite talep 
eden üyenin, fon kaynaklarından yararlanma konusunda yetkili kılınmış olması gerekir. Konvertibilite talep 
eden ülkenin parasını fondan satmalmayan bir ülke, kendi parası cinsinden olan resmi para bakiyelerinin 
gerek fon kaynaklarının ve gerekse diğer varlıkların kullanımı suretiyle konvertibilitesini sağlamak zorunda 
değildir. Bununla birlikte, üyeler, başka üyeler elinde bulunan kendi paralan bakiyelerinin konvertibilitesini 
gönüllü olarak sağlayabilirler ve karşılığında özel çekme hakları verebilirler. 

4. Fon Genel Kaynaklarının Kullanımı ; 

Fon, istek olduğunda mali veya teknik bazı hizmetlerde bulunabilecektir. Ancak bu hizmetler hiçbir şekil
de üyelere altın işlemlerinde yardım şeklinde olmayacaktır. Mali hizmetlere örnek olarak, üyelerce veya 
başkalarınca tevdi edilen kaynakların yönetimi gösterilebilir. Nitekim fon, trust fonu ve faiz yardım hesabı 
gibi yollardan, en ciddi şekilde etkilenmiş üyelerine yardımda bulunmuştur. Faiz yardım hesabı, petrol 
bunalımının üye ülkelerin ödemeler dengesinde yarattığı olumsuz etkilerin, kurulan petrol fonu kolaylığı 
kanalı ile finanse edilmesi sırasında, yararlananlardan istenilen faizin yükünü azaltmak amacını gütmekteydi. 

Mali hizmetlere ilişkin işlemlerin fon adına yapılmaması benimsenmektedir. Gerek özel çekme hakları bö
lümünün ve gerekse genel bölümün varlıkları bu tür hizmetlerin yürütülmesinden ortaya çıkan yükümlülük 
ve borçların karşılanmasında kullanılamayacaktır. 

Üyelerin fon genel kaynaklarını kullanma yetkileri belirli paralar cinsinden belirlenmemiştir. Alımda bu
lunmak isteyen bir üyeye satılacak para fon tarafından seçilecektir. Bu tür işlemler için belirlenecek fon po
litikaları, üyelerle danışılarak, zaman içerisinde fon üyeleri arasında dengeli durumun sürdürülmesi arzusu ya-
nısıra, üyelerin ödemeler dengesi ve rezerv durumlarmı nazara alacaktır. 

Üyelerin özel çekme hakları ve karşılığında döviz için alımında bulunabilmeleri için 4 şart yerine getiril
melidir: 

(a) Üyenin genel kaynaklar hesabındaki kaynaklardan kullanımı, anlaşma ve fon politikaları ile uyumlu 
olmalıdır. 

(b) Üye, bu alıma ödemeler dengesi veya rezerv durumu veya rezervlerindeki gelişmeler dolayısıyla ih
tiyaç duyduğunu ortaya koymalıdır. 

(c) Önerilen alım, rezerv tranşı alımı olmalı veya alımda bulunan ülkenin fondaki kendi parası mevcut
ları kotasının >%. 200'ünü aşmamalıdır. 

(d) Ilgii üyenin, fon (tarafından fon 'gene! kaynaklarını kullanma yetkisi kaldırılmış olmamalıdır. 
Yukarıda rezerv tranşı olarak adlandırılan husus evvelce altın tranşı olarak bilinmekteydi. Rezerv tran

şı alımı ile kastedilen husus, üyenin fondan, özel çekme hakkı (evvelce altın) olarak ödediği kotası karşılı
ğında özel çekme hakkı, dolayısıyla döviz sağlaması olmaktadır. Yapılan bu işlem sonucunda üyenin fon
daki ulusal para mevcudu kotası tutarını aşmamış (Kotanın % 25'inin özel çekme hakkı - evvelce altın - ve 
% 75'inin ulusal para cinsinden ödenmiş olması dolayısıyla) olacaktır. Bu hesaplamada, ihracat dalgalanma 
larının telafi edici finansmanı ve işlenmemiş ürünler düzenleyici finansmanı kolaylıkları yoluyla yapılan çe
kişler nazara alınmayacaktır. 

Parası serbestçe kullanılabilir türde olmayan bir ülke, fondan satınalınan kendi parasını, serbestçe kulla
nılabilir bir para ile değiştirecektir ve bu değiştirme, alımda bulunan ülke açısından özel çekme hakları ola
rak bir değer kaybı ile sonuçlanmamalıdır. Serbestçe kullanılabilir para iki nitelik taşımaktadır: a) Ulus
lararası işlemlerde ödemelerin yapılmasında fiilen yaygın olarak kullanılmalı, b) Başlıca kambiyo piyasala
rında geniş ölçüde değişime konu edilmelidir. Koşullar gerektirdikçe fon, serbestçe kullanılabilir para listesine 
yenilerini etkileyebilir veya çıkarabilir. 
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5. Geri - Satın Alma 

Bugüne kaldarki uygulamada, üyelerin Fondan yapmış oldukları (alımları geri ödemeleri hükümleri, Fon 
gene! 'kaynaklarının geçici olarak Ikullanımına olanak verecek şıekil'dle sonuçlanmış, bu yükümlülük uygun 
olmayan zamanlarda güçlükler arz etmiştir. 

Geri - alım yülküımlülüğünıün şu şeklilerde olabilmesi mümkün kılınmıştır: a) Üyenin Fondaki kendi 
parası mevcutları, komisyon ödemesi zorunluluğu yaratacak Mir duruma gelmiş ise, para mevcutlarını geri -
satın alabilir. b) Fondan alımda bulunan ülkenin, ödemişler dengesi ve rezerv durumu iyileşme göster
diğinden normal olarak gani - 'alımda bulunması beklenir. Alnmıın yapılmasına neden olan sorunun tümüy
le ortadan kalkmasını beklemek zorunluluğu yoktur.* Bu kıstasa göre, geri - alım bekleyişi, bir zorunlu
luk olarak ortaya çıkmamakta, anoalk Fonun, gerıi - alım yapılması için üyeye uyarıda . bulunmasına nedlen 
olmaktadır, c) Yukarıda yazık 'bekleyiş ve yükümlülük, üyenin ödemeler dengesi ve rezerv durumu iyi
leşme gösterdiğinde ortaya çıkmakta, buna ek olarak, alımda bulunulduğu tarihten itibaren 5 yılı aşmamak 
üzene, Fondaki üye parası mevcutlarının, komisyon ödemeyi gerektiren kısmının geri - allımı yükümlülü
ğü şekillide bir veçhe de kazanmıakitaidıır. Takısiltle ödeme halinde, alımdan 'itibaren 3 yıldan sonra başlayarak 
5 ncü yıl sonuna kadar ödemelerde bulunmak gerekmıakitedir. Bu süre içerisinde ödemeler dengesi vie ne-
zerv durumu iyileşme göstermese dahi geri - ahim yapılmak gerekmektedir. d) Fondan alım 'diğer özel 
politikalar uyarınca yapılıyor ise % 85 oy çokluğu ile 3-5 yıldan farklı geri - alım dönemleri bellirlenebilecek-
tir. e) Üyelenin Fondaki kendi paralan mevcutları alumlar dışında da antaîbileceğinıden, bu tür artışlarda 
geri - .alım için üyeler© göre farklı politikalar uygulanabilecektir. f) Fon geri - alımda, kredi Itranşları 
için geçerli ollan geri - alım sürelerinden daha kısa geri - alım süreleri öngörür ise bu hüküm ancak o karar 
tarihinden sonra artış gösteren para mevcutları için geçerlilik ttaşıyacalktır. g) istisnai zorlukların ortaya 
çıkması halinde Fon ödeme «ürelerini gecMirebile çektir. h) Geri - alım yükümlülüğünü yerine getir
meyen üye ille danışmada bulunularak ve gecikmeyi açıklaması istenerek yeni bir süre verilecek, bundan son
ra üyenlin Fondaki para mevcudu satışa çıkarılacaktır., Üye bu satışı veto edemeyecektir. Bu arada, üyenin 
daha yüksek oranlarda komisyon ödemesi ve Fon geneî ikaynıaklaraıldan yararlanma hakkının kaldırılması 
gibi tedlblrler de alınacaktır, i) Geri - alım özel çekme haklarıyla veya Fon tarafından belirtilecek diğer üye
ler paralllanyla yapılacaktır, j) Geri - alım yükümlülüğünde olan üye, Fonun istediği üye ülke parasını, 
o üyeden serbestçe kullaınılalbillir para karşılığında ve aralarında anlaşacakları hir kur - Fon Anlaşmasına 
uygun olan - üzerinden sağlayabilir. 

Üyeler geri - alımı altın ile yapamazlar. Ancak, Fon % 85 oy çokluğu ile piyasa fiyatına dayalı bir fiyat 
üzerinden altın kabul etmieyi kararlaştıralbilir. 

6. Komisyonlar, Ücretler, Hesaplama Oranları ve Değerin Muhafazası : 
(al) Komisyonlar : 
Uluslararası Para Fonu 3 çeşit komisyon tahsil etmektedir: i) Diğer üyelerden kendi parası karşılığın

da alımda 'bulunan üyenin ödediği «Hizmet komisyonu», ili) Altın alım - satımlarında uygulanan «Mua
mele komisyonu» ve ilii) Kotasının üzerinde para mevcudu olan üyelierdien alınan devrevi komisyon» 1ar. 
Alyrıoa sıtand-iby ve benzeri anılaşmalar sırasında taahhüt komıisyonu alınmaktadır. 

Yeni Anlaşma maddelerine göre Fon, genel kaynaklar hesabı aracılığıyla yürütülen tüm işlemler için ma
kûl ve her üye için aynı oranda komisyonlar tahsil yetkisine sahip olacaktır. Ödenecek komisyonların onan
ları Fon nezdindeki üye parası mevcutlarının kaldığı süre ile orantılı olarak artış gösterecektir. Normal ola
rak müterakkiyeit kabul ©dillmiekte birlikte böyle olması kesin 'bir zorunluluk da teşkil etmemektedir. 

Bütün komisyonlar özel çekme hakları cinsinden ödenecektir. İstisnai durumlarda Fon ile danışma sure
tiyle diğer üyelerin parası ile ödemeye izin verilebilir. Ancak Fon, bu tür ödemelerin, parası ile ödeme ya
pılan üyenin Fondaki para mevcutlarının o üyenin komisyon ödemesini gerektirecek düzeye varmamasını sağ
layacak şekilde izin verecektir. 

(b) Ücret : 
Bu konuda değiştirilen Anlaşma maddeleri önemli farklılıklar taşımaktadır. Halen, üye kotasının % 75'i 

(kli bu kısım üyenin kendi parası ile ödenmektedir.) O üyenin Fondaki para mevcutları günlük ortalama ba
kiyesini aşıyor ise, aşan kısım üzerinden ülkeye ücret ödenmektedir. Bu oran % 1,5 olarak belirlenmiştir. 
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Değiştirilen Anlaşmaya göre ise, kotanın % 75 ile <fc lÖO'ü arasında belirlenecek bir miktarın yukarıda anı
lan ortalama günlük bakiyeyi aşan kısmı üzerinden ödeme yapılacaktır. Kredi tranşından kullanım addedil
meyen bazı alımlar bu hesaplamada nazara alınmayacaktır. 

Ücret için belirlenecek oran özel çekme hakları üzerinden alınan faiz oranından fazla veya onun 4/5'inden 
az olmayacaktır. Ücret, özel çekme hakları ile Fon veya üyenin kararı ile üye parası ile ödenecektir. 

(c) Hesaplama oranlan ve değerin muhafazası : 
Hâlen hesaplamalar paritelere göre yapılmakta, pariteler lise altına bağımlı bulunmaktadır. 16 ülke parasın

dan değenini alan özel çekme hakları ise altın ile ifade edilmiştir. (1 özel çekme hakkı =0.888671 gram altın) 
değiştirilen anlaşmada iki yönden farklılık bulunmaktadır: i) Hesaplamalar özel çekme hakları cinsinden ya
pılacaktır. (Bu husus, uluslararası parasal sistemde altının rolünün giderek azaltılarak özel çekme haklarına 
merkezi bir rol kazandırılması ile ilgilidir.) ii) Bu hüküm, kambiyo kurlarının ve kambiyo işlemlerindeki 
marjların hesaplanmasına uygulanmayacaktır. Yani, paritelere ilişkin ortak değer ölçüsü özel çekme haklan 
olmayabilir. 

Genel hesapta yer alan varlıklar özel çekme hakları ile (ifade edilecektir. Üyelerin genel hesaptaki para 
mevcutları özel çekme hakları değeri üzerinden muhafaza edilecektir. Böyle olunca, üyeler paralarının değe
ri düştükçe veya arttıkça ayarlama yapmak zorunluluğunda olacaklardır. Bu çerçevede, genel kaynaklar he
sabında bulundurulması gereken üye parası mevcutları yerine geçmek üzere ikame edilen bonolar ile, genel 
kaynaklar hesabında tahsil edilecek ve ödenecek tutarlar için de aynı yöntem uygulanacaktır. 

7. Altın 

Altının uluslararası parasal sistemdeki rolünün giderek azaltılması amacıyla yeni anlaşmada aşağıda yazı
lı önemli değişiklikler yer almaktadır: 

(a) Altının, parite sisteminde ortak değer ve özel çekme haklarında değer birimi olma fonksiyonu kal
dırılmaktadır. 

(b) Altının resmi fiyatı kaldırılmıştır. 
(c) Üyeler ile Fon arasındaki karşılıklı ödemelerde altın ile yapılması gerekli olanlarda bu yükümlülük 

kaldırılmaktadır. Altın ile ödemelere, ancak yüksek bir çoğunluk kararı ile izin verilebilir. 
(d) Fon, mevcutlarındaki 50 milyon ons tutarındaki altını elden çıkaracaktır. 
(e) Fon, geri kalan altınları elden çıkararak kârını özel bir hesaba almaya yetkili kılınmaktadır. 
(f) Fon, altın ile ilişkili işlemlerde, altının fiyatını yönetecek veya piyasada sabit bir fiyat kazanmasını 

sağlayacak girişimlerden kaçınacaktır. 
(g) Uluslararası likiditenin daha iyi gözteimi ve özel çekme haklarının uluslararası parasal sistemde mer

kezi bir rezerv varlık haline gelmesini sağlayacak konularda üyeler Fon ile işbirliğinde bulunacaktır. 

Elden çıkarılmasına karar verilen 5ül milyon onsluk altının kullanımı şöyle olacaktır: a) Bu miktarın ya
rısı, 31 . 8 .' 1975 tarihinde üye olanlara, kotaları oranında ve resmi fiyatı üzerinden bedeli karşılığında trans
fer edilecek, b) diğer yarısı ise, bu tarihte üye olan gelişme yolundaki ülkeler yararına satılacaktır. Bu amaç
la görev yapmak üzere bir Trust Fonu kurulmuştur. 

Fona altın ile ilişkili olmak üzere, değiştirilmiş anlaşmada şu yetkiler tanınmaktadır: 

a) Fon, değişiklik tarihinde, elinde 50: milyon onstan artakalan altını 31 . 8 . 1975 tarihinde üye olanlara 
kendi paraları karşılığında resmi fiyatı üzerinden satabilir. 

b) Fon, değişiklik tarihinde elinde kalan altını bakiyesini piyasa fiyatından üyelere satabilir ve ser̂  
maye kıymetinin üzerindeki hâsılatı yatırım hesabına yatırımda kullanılmak üzere alabilir. Artakalan hâsı
latı da belirli bazı amaçlarda kullanılıncaya kadar özel kullandırma hesabına alabilir: 

c) Fon, özel kullandırma hesabındaki paraları gelişme yolundaki üyelere dağıtmak yerine, bu altınları 
resmi fiyatı üzerinden bu ülkelere satabilir. Böyle bir işlem de, satılacak altınların kârlarının bu ülkelere da
ğıtımının sağlayacağı sonucu verecektir. 

d) Fon, üyelerin altın 'ile ödeme yapmalarını kabul edebilecek ve bu şekilde edinilen altınları piyasa fi
yatı üzerinden satabilecektir. 
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Fon, altın şatafken, bu satış hangli üye parası üzerinden yapılıyor ise ona danışacaktır. Eğer bu satış, pa
rası kuManıîacalk üyenin Fondaki para mevcutlarını o üyenin komisyon ödemesini gerektirecek düzeye var
dıracak ise o üyenin satıştan önce onayının alınması gerekir. Fondaki üye parası mevcutları evvelce olduğu 
şekilde altın üzerinden değil özel çekme hakları üzerinden değerlemeye tabi tutulacaktır. 

Yukarıda anılan özel kullandırma hesabı, altın satışları sonucu elde edilecek kârın kullanımında fonksi
yon görecektir. Altın satışlarının Fon kayıtlarında yer alan kıymeti (0.888671 gram altın = . 1 özel çekme 
hakkı) yerine piyasa fiyatı üzerinden satılması halinde ikisi arasındaki fark kâr olarak belirecek ve Özel Kul
landırma Hesabına alınacaktır. Bu Hesap Genel Hesaptan ayrı olarak muhafaza edilecek ve değerin muhafa
zası hükümlerine tabi olmayacaktır. Bu Hesaptaki paralardan, ancak Fonun olağan işlemlerindeki ani kul
lanım gerekçesi ile Genel Kaynaklar Hesabına aktarma yapılabilecektir. Bu Hesapta yer alan paralar yatırım
da kullanılabilir. Yatırım yapılacak kıymetler, gelir getiren ve piyasaya sunulabilir türden üye veya uluslarara
sı mali örgütlerin tahvilleri olabilir. Yatırımda parası kullanılacak üyenin onayı alınmadan yatırım yapılama
yacaktır. Bu Hesabın işlemesinden doğacak masraflar Genel Kaynaklar Hesabından karşılanacak, ancak za
man zaman Özel Kullandırma Hesabından bu Hesaba masraf iadeleri yapılacaktır. 

8. Kaynak Yenüeme : 

Değiştirilen Anlaşma kaynak yenileme konusunda farklı hükümler getirmektedir. Evvelce olduğundan 
farklı olarak kaynak yenileme, yalnızca bazı paraların kıt hale gelmesi (kıt para gerekçesi) hususundan öte
ye, gerek görüldükçe de yapılabilecektir. Fon, bundan böyle kaynak yenilenmesinde altın kullanmayacaktır. 
Fon, yalnızca bir üyeden, özel çekme hakları karşılığında kendi parasını satmasını istemeye yetkili kılınmak
tadır. Bu yetki aşağıda yazılı nedenlerle eski yetkiye oranla daha az kapsamlıdır. 

(a) Fon, kaynak yenilemek için yalnızca Özel Çekme Hak Hakları Hesabına iştirakçi olan bir üyeden 
talepte bulunabilir. Yani bu Hesaba iştirakçi olmayan bir üyeden bir talepte bulunmak mümkün değildir. 

(b) İştirakçi üyeden bu yönde yapılacak talebin bir limiti bulunmaktadır. Şöyle ki, iştirakçi üye, kendi
sine sağlanmış olan birikmiş özel çekme hakları tahsisinin 3 katım (kabul limiti) aşan bir tutarda özel çek
me hakkı kabulüne zorlanamaz. 

(c) Kaynak yenilemesi işlemine girişmeden önce Fon, rezerv ve ödemeler dengesi durumu güçlü ülke
lerin özel çekme hakları sağlamakla yükümlü kılındığı «belirleme» ilkelerine gereken önemi vermelidir. 

9. Yetki Dağılımı ve Nisaplar : 

(a) Yetki Dağılımı : 
Fon organları arasındaki yetki dağılımında iki yol belirlenmiştir. İlkine göre, yetkilerin verildiği veya bu 

yetkileri devretme hakkına sahip organlar doğrudan gösterilmiştir. İkinci olarak, belirli bir organa doğru
dan devredilmeyip Fonun yetkileri olarak gösterilen yetkiler. Bunun sonucu olarak, açıkça Guvernörler Ku
ruluna verilmiş bir görev ancak bu Kurulca kullanılabilir, başka bir organa devredilemez, açıkça belirli bir 
organa verilmemiş yetkiler ise Guvenörler Kuruluna verilmiş sayılır ve kurul tarafından hangi organa devre
dileceği kararlaştırılır. 

Değişiklik sırasında yukarıda anılan açıklık sağlandıktan başka, en etkin işleyişin sağlanması bakımından 
yetkilerin çoğu devredilmeye elverişli hale getirilmiştir. Ancak, yeni üyelerin kabulü, özel çekme hakları bölü
münün tasfiyesi, Fonun tasfiyesi, değişiklik önerilerinin onaylanması ve Konseye yetki devri gibi konulardaki 
yetkiler doğrudan Guvernörler Kuruluna bırakılmıştır. 

(b) Nisaplar : 
aa) Kararlar için : 
Genel ilke, kullanılan oyların çoğunluğu aranması olmakta, ancak bazı maddelerde belirli çoğunluklar ön

görülmüş ise buna uyulmasıdır. Değiştirilen Anlaşmada özel çoğunluğun arandığı durumlar azaltılmıştır. Özel 
çoğunluklar % 70 ve % 85 olarak belirlenmiştir. İşlem yürütülmesine yönelik kararlar için düşük çoğunluk 
öngörülmüştür. 

bb) Anlaşma değişikliği için : 
Toplam oygücünün % 85'ine sahip olan üyelerin 2/3 ile karar vermeleri halinde değişiklik taslağı geçer

lilik kazanabilecektir. 
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1G. örgüıttemme ve Konsey : 

Her Guvernör ve Yardımcısı için halen yürürlükte olan 5 yıllık görev süresi ilgili üyelerin yeniden atama 
veya seçme yapmalarına kadarki bir süre olarak değiştirilmektedir. Eğer Konseyin kurulması kararı alınırsa, 
Konsey de Guvernörler ve îcra Direktörleri Kurulları gibi Guvernörler Kurulu toplantısı yapılmasını isteye
bilecektir. 

Fon üyelerinin sayıca artmış olmaları nedeniyle, değiştirilen Anlaşmada Guvernörler Kurulu toplantısını 
isteyebilecek asgari üye sayısı 5'ten 15'e çıkarılmış, ayrıca toplam oygücünün % 25'ini temsil eden üyelerce 
de aynı istemde bulunulabilmesi olanağı sağlanmıştır, icra Direktörlerinin sayısının artırılıp, azaltılabilmesi 
konusunda Guvernörler Kuruluna yetki verilmektedir. 

Değiştirilen Anlaşma ile getirilen önemli bir yenilik de, toplam oygücünün % 85 çoğunluğu ile Konsey 
kurulabilmesi kararı alınabileceği hususudur. Konsey, şu anda uluslararası parasal reformu gerçekleştirmek 
görevi ile kurulmuş olan Geçici Komitenin (evvelce 20'ler Komitesi) devamı niteliğinde olacak ve Guvernörler 
Kurulunca devredilen yetkiler çerçevesinde yalnızca danışma değil, karar alıcı bir güce sahip olarak "çalışa
caktır. Yetkileri Guvernörler Kurulunca devredilenlere ek olarak D çizelgesinde yer alan görevlerden oluşa
caktır. Bu görevler genel olarak şunlar olacaktır. Evrensel likiditedeki ayarlama süreci ve gelişmeler de da
hil olmak üzere, uluslararası parasal sistemin gözetimi uyumu ve gelişme yolundaki ülkelere reel kaynak trans
feri, Guvernörler Kuruluna doğrudan devredilmemiş olan yetkiler Konseye devredilebilir, ancak Konsey îcra 
Direktörleri Kuruluna yetki devredemez. Konsey Guvernörler Kurulu kararlarına aykırı kararlar alamayacak
tır. Konseyin politik sorumluluk üstlenmiş kişilerden oluşması nedeniyle «parçalı oy» kuralı benimsenmiştir. 
Yani bir konsey üyesi temsil ettiği hiçbir üyenin oyunu o üyelerin isteğine uygun yönde (olumlu, olumsuz, 
çekimser) kullanabilecektir. 

11. Özel Çekme Hakları : 

Değiştirilen Anlaşmada yer verilen en önemli değişikliklerden biri, bundan böyle özel çekme haklarının 
altın cinsinden ifade edilmemesidir. Değerleme yöntemini belirlemede Fon yetkili kılınmaktadır. Genel kay
naklar hesabında bulundurulan paralar Özel çekme hakları cinsinden muhafaza edilecektir. 

Özel çekme haklarının uluslararası parasal sistemde merkezi bir varlık haline gelmesini sağlamak amacıy
la kullanım alanları genişletilmektedir. Yapılan bu değişiklikler şu başlıklar altında toplanabilir : 

(a) Fon yalnızca bu hesaba iştirak edenlerle değil, özel çekme hakkı bulunduran diğer kuruluşlarla da iş
leme girişmeye yetkili kılınmıştır. 

(b) Özel çekme hakları bulundurmaya yetkili kılınabilecekleri daha geniş resmi kuruluşlara teşmil edil
miş ve belirleme için % 85 oyçoğunluğu öngörülmüştür. 

(c) Evvelce özel çekme hakkı bulundurmaya yetkili kılınan kuruluşlar yalnızca iştirakçi üyeler ile işle
me girişmeye yetkili kılınmışlarken yeni Anlaşma ile kendi- aralarında da işleme girişmeye yetkili kılınmış
lardır. 

(d) Özel çekme hakkı bulundurmaya yetkili kılınan kuruluşların işlemleri için öngörülen kayıt ve şart
ların belirtilmesi konusunda alınacak karar için % 85 oyçoğunluğu, kullanılan oyların çoğunluğuna indiril
miştir. 

(e) Yeni Anlaşmada, iştirakçilerin birbirleriyle anlaşma suretiyle özel çekme hakkı işleminde bulunabil
meleri için Fondan yetki alınmasına gerek kalmamaktadır. 

(f) Özel çekme haklarıyla yapılacak işlemlerde «eşit değer» ilkesine uygulanacaktır. Yani çeşitli para
larla yapılan alım - satımlar sonuçta özel çekme haklan olarak farklılık yaratmamalıdır. 

(g) Fon, iştirakçilerin birbirleriyle anlaşarak özel çekme hakları ile yapılan işlemlere girmeleri sırasın
da «belirleme» kurallarına ve özel çekme hakları bölümünün etkin işleyişine uygun düşmeyen bif yön bu
lunup bulunmadığını izleyecek ve aykırı hareket eden iştirakçilerin özel çekme hakkı kullanma yetkilerini 
geçici olarak kaldıracaktır. 

(h) Özel çekme hakları konusunda bir diğer iştirakçi ile Anlaşma yaparak işlemde bulunan bir iştirak
çi, «ihtiyaç» gerekçesi olduğunu kanıtlamak yükümlülüğünde olmayacaktır. 

(i) «İhtiyaç» gerekçesi olarak öne sürülecek hususlar basitleştirilmiştir. 
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(j) Evvelce Anlaşmadaki «fiilen konvertibl para,» deyimi :«serbestçe kullanılabilir para» olarak değiştiril
miştir. 

(k) Rezerv ve ödemeler dengesi güçlü üyelerin özel çekme hakları karşılığında para sağlamalarına ilişkin 
yükümlülük kurallarının her anadevre sonunda değil, fakat herhangi bir zamanda gözden geçirilmesi veya 
değiştirilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

(1) Kullanılmış olan özel çekme haklarının geriye verilmesine ilişkin yeniden tesis yükümlülüğü kural
larını kabul etmek, değiştirmek veya kaldırmak konusunda - % 80 yerine '% 70 oyçoğunluğu ile - Fon yet
kili kılınmıştır. 

(m) Evvelce ücret oranı, faiz ve komisyon oranına sınırlama getirirken değiştirilen Anlaşmada - % 70 
oyçoğunluğu ile - faiz oranı ücret oranını etkiler duruma sokulmuştur. 

Özel çekme haklarının kullanım yerleri değiştirilmiş Anlaşmada şu şekilde belirlenmektedir : a) Kota ar
tışlarında iştirakçi tarafından, b) Kota azalışında Fon tarafından, c) iştirakçilerden diğer iştirakçilerin 
paralarının satılması veya satın alınmasında, d) Fon kaynaklarının yenilenmesinde, f) Net gelirin ve ge
nel rezervin dağıtımında. 

II. MADDE GEREKÇESİ 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kota Artınımı Hakkında Açıklama : 

Uluslararası Para Fonu kotaları her t>eş yılda ibir gözden geçirilmektedir. Son olarak 1974 Nisan ayından 
•beni devam etmekıte olan fon kotalarınım 6 ncı kez gözden geçirilmesi! sonuçları şöyle özetlenebilir : 

(i) Toplam kotalar miktarı 29.2 milyar özel çekme hakkından (ÖÇH) 39 m/ilyar ÖÇH'na yükseltilmiştir. 
(iû) 22 Marltt, 1976 tarihi itibarıyla Fon'a üye olan 128 ülke kotaları % 33.6 arttırılmış olacaktır. 
(Mİ) Petrol ihraç eden ülke kotalarımın) payı iki katına (% 4.98 den % 9.88'e) çıkarılmıştır. Diğer geliş

mekte olanı ülke kotalarının payı değişmemektedür. (% 20,92). GeEçmiş ülke kotaları ise (% 72.23'den % 
67.80|)'e düşürülmüştür. 

(iv) Arttınmın, daha önice altın ile ödenmekte oları kısmıma üye, özel çekme hakları ile, Fon tarafından 
belirlenmiş olan diğer ülke paraları ile veya Ikendi parası ile ödeyebilecektir. 

(v) Kotalardaki artış, 19 Şulbait 1976 tarihinde, toplam kotaların 3/4'üne sahliıp üyelerin Ibu kararı kalbul 
ööfciikleri tarihten veya Anıa Sözleşme değişlikliğinin» yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

(vti) Kdta arttırımları için üyeler Fon'a yapacakları ödemelerö; kota artışları ile ilgili onaylarını Fon'a 
bildirdikleri veya Ama Sözleşme değişikliğimin yürürlüğe giirdiği tarihten 60 gün sonra gerçekfeşitlirmek zorunda
dırlar. 

(viü) Bunıdam sonra yapdlacak 7 nci kota artırımınm ise 9 Şulbait 1978 tarihlinde tamamlanması kararı ata
mıştır. 

Ülkemiz 11.3.1947 'tarihinde 43 milyon dolarlık kota ile Uluslararası Para Fonu'na katılmıştır. 1967 ve 
1970 yıllarında ülkemiz kotası 1CJ8 ve haleti sahip bulunduğu 151 mi'lyon dolara çıkarılmıştır. Uluslararası 
Para Fonu 1970 yılından ıbu yana hesaplari'mı özel çekme hakları cinsinden İfade etmekte olduğundan koita-
mız '15U milyon ÖÇH olmakta ve Ibu kota, toplam kotalar içerisinde % 0.52 oranını teşlklil etmektedir. 

Kotalarını 6. kez gözden geçirilmesi sonucu ülkemiz kotası 151 milyon ÖÇH'dan, % 33 oranında bir artış 
ile 2Q0 milyon ÖÇH'na çıkartılmış olacaktır. 

U3us3ararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünyâ Bankası) Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama : 
Dünya Bankası başlangıç sermayesi, 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli olan dolar kıymeti üzerinden 1Q 

milyar ABD dolarıdır, 

Bankamın mıomfimall sermayesinde şimdiye kadar yapılmış olan artırımlar şunlardır: 
1. 1959 yılında, üye ülke paylarının 'iki katına çıkarılması amacıyla, 10; milyar dolarlık arıtırım. 
2. 1959 yılında, 1 milyar dolarlık ek artırım. 
3 i 1963 yılında, 1 milyar dolarlık artırım. 
4. 1965 yılında, 2 milyar dolarlık artırım. 
5. 1970 yılında yemi üyelerin payları ve mevcut paylardaki artışlar için, 3 milyar dolarlık artırım. 
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Hailen 27 miilyar dolar olan fbanlka nominal sermaye simini, 7 mMyar dolar daha artırılması daha teklif edlil-
mıştur Bu aritış, Uluslararası Para Fonu üyelerinin kotalarında yapılan artışlara paralellik taşımaktadır. 

ÜJkemîiziri Dünya Bankasındaki mevcut pay adedi 1 286 olup, bu pay toplam payların % Ci5ö'sini oluştur
maktadır. 1944 dolar değeri ile !bu pay tutarı 128 6C€| dolara tekalbül etmetotedlir. Öngörülen artışta ülkerrMn 
katkısı 345 pay olarak ıbeldemmiıştir. Dolar değeri olarak ise bu mliktar, payların herlbirini 1 CıOO (1944 yılı) 
ABD doları üzeriindenı Itoplam 34 500 C/CIO dolar tutmaktadır. Artırımdan sonra ülkemizin bankadaki payı 
1 631 adede ulaşacaklar. 

Halen Dünya Bankasındaki oygücümüz 1 536 olup, toplam oygücünün % Q.53'ünü teişkil etmektedir. Ar
tırımdan sonra ıbu oran aynen muhafaza edilmekitedür. 

III. MADDE GEREKÇESİ 

Uluslararası Fcinaitömıan Kurumu (IFC) Senmaiye Arıtımım Hakkında Açıklama : 
Uluslararası Finansman Kurumu 1956 Temmuz ayında üye ülkelerin ekonomik gelişmelerini sağla

mak amacı ile özel sektörü teşvik için kurulmuştur. Uluslararası Finansman Kurumu, gelişmekte olan 
ülkelerde özel sektör ile ortak kârlı yatırımlara girişir ve bu yatırımların; 

1. Üye ülkenin gelişmesine katkıda bulunmasını, 
2. Kârlılık olasılığının yüksek olmasını, 
inceler. 
Kurum, üye ülkelere kaynak, tecrübe ve teknik yardım sağlamaktadır. 
Uluslararası Finansman Kurumu'nun nominal sermayesi, 1 000 dolar değerinde 110 000 paydan oluş

maktadır.; 
110 milyon dolar olan Kurumun nominal sermayesinin 1 000 dolar değerinde 540 000 ilave pay, .ile 

540 milyon dolar 'artırılması teklf eıdlilmıiştir. Bu ar tınım sonucunda Kurumun nominal serımaıyesıi 650 
milyon dolar olacaktır. 

Bu artış, Uluslararası îmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) sermaye artışı ile aynı oranda ger
çekleşecektir.; 

Ülkemizin Uluslararası Finansman Kurumundaki payı 476 bin dolardır. Bu miktar toplam sermaye 
payımın % 0,,44'ünü olbşiturmıalkitadir. Artırım sonucunda sermaye payımızda 2 587'liik bir artış olacak
tır. Sonuç olarak, 2 587 000 dolarlık bir artış ile toplam sermaye payımız 3 063 000 dolara ulaşmak
tadır. (3 063 pay). 

Oygücümüz, toplam oygücünün % 0.54'ünü teşkil eıtrnieikıted'ir. Aıltınmdam sonra oıygücütmüz aıynı (kal
maktadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 22 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/50 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak dçin Hükümete yetki 
verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına 
dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesini 
değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman 
Kurumuna katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müza
kere olunmuştur. 
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Tasarı 9 . 11 . 1977 tarihinde Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Saym 

Süleyman Demirel Hükümetince kararlaştırılmıştır. 
Bilindiği üzere : 

a) ULUSLARARASI PARA FONU : 1944 yılında kurulmuş olup, bugünkü üye sayısı 133'dür. Ülkemiz 
Fon Statüsüne 1947 yılında 5016 sayılı Kanun ile katılmış ve fon üyesi olmuştur. 

Fonun gayesi; uluslararası para ilişkilerini geliştirmek, uluslararası ticareti dengili bir şekilde geliştirmek, 
üyeler arasında çok taraflı ödeme sisteminin tesisine ve kambiyo kısıtlamalarının kaldırılmasına yardımcı ol
mak, fon kaynaklarını üyelere tahsis etmek suretiyle güven sağlamak, üyelerin uluslararası ödemeler denge
sindeki dalgalanmalarının süresini azaltmaktır. 

Dünya ekonomisinin hızla gelişmesi, Dünya ticaretinin büyümesi artan ticaretin finansmanı için mevcut 
rezervler yetersiz kalmış bu ise likidite sıkıntısına yol açmıştır. 

Fon kaynaklarının kullanılmasında üyelerin kotaları anaunsurdur. 
1966 tarihinde 798 sayılı Kanunla Ülkemiz IMF'deki kotamızı 108 milyon SDR'ye çıkarmış, 1970 tari

hinde ise 1265 sayılı Kanunla kotamız 151 milyon SDR'ye ulaşmıştır. SDR (SPEClAL DRAVVİNG RtGHT) 
«Özel Çekme Hakları» Uluslararası ödemelere esas bir ölçü birimi ölüp değeri ABD Doları değerine yakla
şıktır. Dünya ticaretinde etkin 16 ülke parasının bir bileşkesidir. 

Kota artırımı ile ülkelerin IMF'ye yapacakları ödemeler Fonun likiditesini artıracak ve üyelere yeni kolay
lıklar sağlanabilecektir^ 

Fon değişikliği onaylanmadığı takdirde 364 milyon Dolar, kotamız 240 milyon Dolar artırıldığı ve Fon 
statüsü değişikliğini onayladığımız zaman ise 468 milyon Dolar kredi alabileceğiz demektir. 

IMF'nin açtığı krediler 1 5 - 2 0 yıl gibi vadeli, ilk üç yılı ödemesiz, 4, 5 ve 6 ncı yıllarda % 3 faiz bila-
hara faiz hadleri vadeler uzadıkça artarak en çok % 8,5'a çıkıyor. 

b) ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (IBRD) - (Dünya Bankası) : 
Üye ülkelerin 2 nci Dünya Savaşı sonrası imar ve kalkınma çalışmalarını, bir finansman kurumunun 

yardımıyla desteklemek düşüncesiyle 10 milyar ABD Doları sermayeyle 1945 yılında kurulan Bankaya Ülke
miz Uluslararası Para Fonu ile birlikte 1947 yılında 5016 sayılı Kanunla 86 milyon ABD Doları ile katıl
mıştır. 

Para Fonunda olduğu gibi bu kuruluş da üye ülkelerin sermaye paylarının günün ekonomik şartlarına 
göre artırılması zarureti doğmuş ve çeşitli yıllardaki artırımlarla bugünkü nominal sermaye 27 milyar ABD 
Dolarına yükselmiştir. 

Ülkemizin Dünya Bankasındaki mevcut pay adeti 1 286 olup toplam payların % 0,50 sini oluşturmak
tadır. 1944 Dolar değeri ile pay tutarı 128 600 000 Dolara tekabül etmekte, öngörülen 345 pay artışı ile 
Ülkemizin Bankadaki payı 1 631 adete ulaşacaktır. 

Bankanın sermayesi yükseldiği takdirde, Bankanın kredi açma imkânları da artacağı tabiidir. 
c) Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) : 
1956 yılında Dünya Bankasının bir filyali olarak kurulmuş olup halen 107 üyesi bulunmaktan*. Ülke

miz 1956 tarihinde 6850 sayılı Kanunla Bankaya katılmış, 476 000 ABD doları ile de katkıda bulun
muştur. 

Kurum, yardım alan üyenin Hükümetinin geri ödeme garantisi olmadan yatırım yapar ve her türlü 
uzun vadeli krediler sağlar, 

IFC'nin üyeleri tarafından sağlanmış sermayesi 110 milyon ABD dolarıdır. Kurum yalnızca özel 
sektöre yatırımlarının gelişmesini hızlandırmak için kredi açar, proje geliştirmesi, sermâye piyasasımn 
büyümesi ve sermaye ihraç eden ülkelerde gelişme yolundaki ülkelerdeki girişimlere yatırım yapmak tema
yülünün doğmasını sağlama gibi görevleri yerine getirir. 

Yatırım Bankası olarak ve kalkınma kurumu olarak uzun vadeli (15 - 20) yıl ve en fazla % 10,5'a 
varan faiz hadleriyle kredi verir. 

Uluslararası Finansman Kurumundan gayrisafi taahhütleri dltiıbarııylıa Türkiye Brezilya'dan sonra ikinci 
sırada yer alarak en büyük krediyi sağlamıştır, 
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Artırım sonucu kurumun nominal sermayesi 110 milyon dolardan 650 milyon dolara çıkacak, Ülke
mizin 476 bin dolar olan payı da 3 063 000 dolara ulaşacaktır. 

Bu zamana kadar Ülkemizdeki çeşitli sınai, endüstriyel ve turistik 13 özel teşebbüsümüz Kurumun kre
dilerinden istifade etmişlerdir. 

Yukarıda faydalarını arz ettiğimiz tasarının tümü Komisyonumuzca prensip olarak kabul 
sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

edildikten 

Tasarının 1 nci maddesinde Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinin yeniden bazı maddelerinin 
değiştirilmesi Ana Sözleşmeye bazı maddeler eklenmesine dair Anlaşmanın Türkçe ve ingilizce metinleri 
onaylanmıştır, denilmektedir. 

31.5.1963 tarih ve 244 sayılı «MdlMlIar atası andlaşmalann yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile 
bazı andlaşmalann yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında Kanun» un onaylanmasının 
uygun bulunması kanunu başlığı altındaiki 2 nci maddesinde Milletlerarası Andlaşmaları Onaylama veya 
bu andlaşmalara katılma, onaylama veya katılmanın bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır hükmü geti
rilmiştir. Bu kanunla ve Yüce Meclislere sevk olunan Andlaşmalann onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanunlarla paralelliği temin etmek maksadına matuf oîaraık (onaylanmıştır.) kel'imiösi «onaylanması 
uygun bulunmuştur.» şeklinde Komisyonumuzca düzeltilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Konunun önem ve müstaceliyetine binaen havalesi gereğince Plan Komisyonunda öncelikle görüşülmesi 
temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Muğla 

Zeyyad Mandcdinci 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gül t e kin 

Kâtip 
îzmir 

Şinıasi Osmıa 
İmza'dıa bufltuniamadı 

Aydırt 
Selâmı Gür güç 

/Baliiftoelsir 
Sadullah Usumi 

ıBdlirnıe 
Cavittin Yenal 

• Elazığ 
Celal Ertuğ 

ıBrzuııtutm 
Gıyasettin Karaca 

lİsıtaınlbul ' 
Haluk ti iman 

Kaiysıed 
Mehmet Zeki Okur 

KocaeJji 
Turan Güneş 
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Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 27.2.1978 
Esas No. : 1/50 
Karar No. : 5 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Komisyonumuza sevkedilen «Milletlerarası Para Fonu ile, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Anasöz-
leşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmasının Uygun Görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine dair Kanunun 798 Sa
yılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 28.5.1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Mad
deleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmalc İçin Hükümete Yetki Verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı» ve önhavalesi uyarınca Dışişleri Komisyo
nu raporu Maliye Bakanının da katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

1) Uluslararası Para Fonu (IMF) 1944 yılında kurulmuş ölüp, üye sayısı halen 133Hür. Ülkemiz Fon 
Statüsünü 1947 yılında 5016 sayılı Kanunla kabul etmiş ve Fon üyesi olmuştur. 

IMF'in amacı, uluslararası para ilişkilerini ve uluslararası ticareti dengeli bir şekilde geliştirmek, üyeler 
arasında çok taraflı ödeme sisteminin tesisine ve kambiyo kısıtlamalarının kaldırılmasına yardımcı olmak, öz 
kaynaklarını üyelere ta'hsis etmek suretiyle, üyelerin ödemeler dengesindeki dalgalanmalarının süresini ve 
şiddetini azaltmaktır. 

Dünya ekonomisinde ve ticaretindeki gelişmeler karşısında mevcut rezervler yetersiz kalmış, bu ise likidite 
sıkıntısına yol açmıştır. 

Üyelerin kotaları, Fon (IMF) kaynaklarından yapılacak kullanımlardaki büyüklükleri saptamada esas ola
rak alınmaktadır. 

Kota artırımı ile ülkelerin IMF'ye yapacakları ödemeler Fonun likiditesini artıracak ve üyelere yeni kolay
lıklar sağlanabilecektir. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik koşullar, uluslararası para sisteminde kalmasını kaçınılmaz 
kıldığından ve bir başka seçeneğin bulunmadığı da be'irlendiğinden, artırılan IMF'ye katılma payının öden
mesi gerekli görülmektedir. 

Fon (IMF) statü değişikliğini onayladığımız takdirde Fon kaynaklarından kullanma olanağımız 122 milyon 
dolar artacaktır. 

2) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD - Dünya Bankası) : 
Üye ülkelerin II nci Dünya Savaşı sonrası imar ve kalkınma çabalarını bir finansman kurumunun yardı

mıyla desteklemek düşüncesiyle 1945 yılında hukuken kurulan Bankaya ülkemiz 1947 yılında 5016 sayılı Ka
nunla üye olmuştur. 

Para Fonunda olduğu gibi, bu kuruluşta da üye ül'k ;lerin sermaye paylarının günün ekonomik şaftlarına 
göre artırılması zorunluluğu doğmuş ve çeşitli yıllardaki artırımlarla bugünkü nominal sermaye 27 milyon 
ABD dolarına çıkarılmıştır. 

Bankanın, 
Öngörülen sermaye artışı 7 milyar ABD dolarıdır. Bu takdirde ülkemizin Bankadaki payı 345 pay artışı 

ile 1 631 adete ulaşmakta ve artış katkısı olarak 170 000 ABD doları ödememiz gerekmektedir. 
Bankanın sermayesi yükseldiği takdirde, kredi açma olanaklarının da artacağı doğaldır. 
3) Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) : 
Dünya Bankasının bir filyali olarak 1956 ylında kurulmuş olup, halen 107 üyesi vardır. Ülkemiz 6850 

sayılı Kanunla 1956 tarihinde Kuruma üye olmuştur. 
Kurum, özel sektör yatırımlarının gelişmesini hızlandırmak için kredi açar, proje geliştirmesi, sermaye pi

yasasının büyümesi ve sermaye ihraç eden ülkelerden gelişme yolundaki ülkelerdeki girişimlere yatırım yap
ma eğiliminin doğmasını sağlama gibi görevleri yerine getirir. 
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Öngörülen artırım sonucu Kurumun nominal sermayesi 110 milyon ABD dolarından 650 milyon ABD do

larına çıkacak ve böylece ülkemizin 476 000 dolar olan payı 2 587 000 S'lık bir artışla 3 063 000 dolara ula
şacaktır. 

Kuruma fiilen ödememiz gereken miktar ise 11 000 ABD dolarıdır. 

Kurumun gayri safi taahhütleri itibarıyla Türkiye, Brezilya'-dan sonra ikinci sırada yer almakta ve bu 
haliyle ülkemizdeki çeşitli sanayi ve turistik 13 özel teşebbüs Kurum kredilerinden yararlanmış bulunmakta
dır. 

Böylece yararlarına değindiğimiz yasa tasarısı Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve görüşmelere Dışiş
leri Komisyonunun metni esas alınarak, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunun 1 nci maddesi ile tasarının 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

1978 Mart ayı sonuna kadar tasarı yasalaşmadığı takdirde, ülkemizin kota ve sermaye artışlarından ya
rarlanma olanağı ortadan kalkacaktır. 

Bu nedenle yasanın Genel Kurullarda öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Erioz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Eskişehir 
İsmet Angı 

îzmir 
Süleyman Genç 

îmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Siirt 
Nebil Oktay 

BaşkanveKİli 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Balıkesir 
Necati Cebe -

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Sözcü 
îstanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
Sebati Ataman 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

îstanbul 
Metin Tüzün 

îmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Zonguldak 
Avni Gür soy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Anlaşmasının Uygun Görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesini 
Değiştiren 28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Mddeleri ile Milletlerarası Finansman 
Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısı (*) 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanuna ek olup, ek ve değişiklik yapılmasına dair 
Anlaşması 28 . 5 . 1970 tarihli ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile onaylanan Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinin yeniden bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Anasözleşmeye bazı maddeler eklenmesine dair 
Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metinleri onaylanmıştır. 

MADDE 2. — 5016 sayılı Kanunun 7335, 798 ve 1265 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler 
gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine getirilebilir. 
Ancak, bu avansların toplamı, Milletlerarası Para Fonu için 200 000 000 özel çekme hakkı karşılığım ve 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası için 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli (ağırlık ve safhktaki) 
163 OıCiCi OıOlO Amerika Birleşik Devletleri Doları karşılığını geçmez.» 

MADDE 3. — 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 2. — Milletlerarası Finansman Kurumuna yapılması gereken ödeme, gelecek yıllar bütçelerine 
konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine getirilebilir. Ancak bu avansların topla
mı bu Kurum için 3 063 000 Amerika Birleşik Devletleri Doları karşılığını geçemez.» 

C*) Tasarı konusu Anasözleşme çok hacimli olduğu için bastırılamamıştır. Sayın üyelerin tetkik edebilme
leri için, siyasi parti gruplarında, Meclis Kütüphanesinde ve kanun dosyasında Anasözleşme örneği bulunmak
tadır. 

t 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletlerarası 
Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Anlaşmasının Uygun Görülmesi ye Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci 
Maddesini Değiştiren 28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri ile Milletlerarası 
Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete 
Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1947 tarihli ve 5016 sa
yılı Kanuna ek olup, ek ve değişiklik yapılmasına 
dair Anlaşması 28 . 5 . 1970 tarihli ve 1265 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi ile onaylanan Milletlerarası Pa
ra Fonîı Anasözleşmesinin yeniden bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Anasözleşmeye bazı maddeler eklen
mesine dair Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metin
lerinin onaylanması uygun bulunmuştur, 

MADDE 2. Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletlerarası 
Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Anlaşmasının Uygun Görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci 
Maddesini Değiştiren 28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri ile Milletlerarası 
Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete 
Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci 

< Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu Kanun yayunı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakam Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 
S. Demirel Prof. Dr. N.. Etbakan A. Tiitkeş S. öztürk 

Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Adalet Bakanı 
S. A. Emre S. Somuneuağlu A. Ş. Erek N. Cevheri 

Milli Savunma Bakam İçişleri Bakam Dışişİsri Bakam Maliye Bakanı 
Dr. S. Bilgiç Prof. Dr. K. Öwl İ. S. Çağlayangil €, Bilgehan 

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Babanı Şağ. ye Sos. Yrd, Bakam 
N. Menteşe 5, Kılıç Dr. A. O. Ç$ner C Gökçek 

Gümrük ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bak. \ Ulaştırnıa Bakanı Çalışma Bakanı 
G. Sazak F, Adak Doç. Dr. Y. Ergenekon Dr. t. F. Cumalıoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı Y. En. ve Tabu Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakam İmar ve İskân Bakanı 
M. R. Kutan K. İnan İ. C. Ege M, R, Kutan 

Köy İşleri ve Koop. Bakam Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Kültür Bakanı 
T. Yücel S t Savcı Ö. Sakar A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
T. Kapanlı 
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(Dışişleri" Komflsybnuınun, Değiştirici) 

MADDE 4. — Tasannın 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasannın 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonıunun Değişti fişi) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasannın 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

»9<i 
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