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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre, ve 9 
arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına. (8/3); 

Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 arkada
şının, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve ve
rim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
(10/16) ilişkin önergeleri okundu; gündemdeki yer
lerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekle
ri bildirildi. 

Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, Milli Sa
vunma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, gösteri
len adaylar seçildiler. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine ilişkin 
sorusuna. (6/1) İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara
r lan cevap verdi. 

19 Ocak 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Ali Fuat Eyüboğlu Recep Özel 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 95 nci Birleşimini açıyoıum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarım yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

geçiyoruz. 

— 358 — 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR. 

1. — İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy'un, 
Avrupa Konseyi Assamblesinde eksik temsil edilme
miz konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — 2 sayın üyenin gündem dışı söz is
tekleri vardır, yerine getiriyorum. 

Sayın İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy, Av
rupa Konseyi Assamblesinde, bir formalite yüzünden 
eksik temsil edilmemiz hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
Sayın Aksoy, süreniz 5 dakikadır, lütfen dışına 

ç.I, mamanızı rica ederim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Avrupa Konseyi Assamblesinde 10 parlamenterle 

temsil ediliyoruz. Bunun 12'ye çıkması için uğra
şılmış, karar alınmış; fakat nerede takıldığını bile
mediğimiz bir formaliteden dolayı, bu, Meclise ka
dar gelememiştir ve biz Kıbrıs konusunun gUncel 
bir hale geldiği zamanda 12 parlamenterle değil 10 
parlamenterle temsil edileceğiz, işlerin yavaş git
mesi yüzünden. 

Bu böyleyken, şimdi çok daha garip bir durumla 
karşılaştık. Çünkü birinci safhada, suç, kabahat 
kimde bilmiyoruz; ama ikincisi Parlamentoda. Bu
nu huzurunuzda arz etmek istiyorum ve bir önerim 
olacak. 

Bugün, 3 partide, eksik olan üyeler için seçim 
yapıldı. Bu suretle hiç olmazsa 12 yerine 10 tem
silci gönderebilecektik. Biraz önce hayretler içeri
sinde öğreniyoruz ki, Başkanlık Divanı, sırf bir 
formalite olan bu durumu - Yüksek Heyetinize arz 
etmekten, duyurmaktan ibarettir- 7 üye bir araya 
gelmediği için arz edemiyorlar ve Türkiye Pazartesi 
günü Avrupa Konseyinde 3 eksik üye ile temsil edi
lecek. 

Arkadaşlar, memleketin dışarıda temsili söz ko
nusu olduğunda, eğer görevler ciddiye alınıyorsa, 
bunları turistik geziler diye kabul edemeyiz. Eğer 
öyle olsa, hiç kimseyi göndermememiz gerekir. Yok, 
ciddi olarak, Türkiye'nin konularını, orada bizim 
parlamenterlerimizin başka memleketlerin parlamen
terlerine aktaracağını ve kendi memleketimiz yararı
na hava yaratacağına inanıyorsak, Başkanlık Di
vanının en azından bir ihmali yüzünden Türkiye 
eksik temsil edilmemeliydi. 

Bu kürsüde, Başkan Sayın Karakaş'a, başka bir 
münasebetle; «hukuk bir formalite ve şekil değildir; 
bir içeriği vardır ve amacına göre yorumlanır» diye 
vaktiyle anlatmış, rica etmiştim. Beni şahsen hiç il
gilendiren bir konu da değildi. Ne yazık ki, bu 
meselede durum aynen öyledir. Başkanlık Divanın
dan 6 tane üye gelmiş. Türkiye'nin dışarıda temsili 
söz konusu. Bu gibi, tamamen bir sunuştan ibaret 
olan konularda 7 nci, 8 nci, bütün öteki üyelere el
den götürülür ve bu imzalatılır. Hiçbir suretle hu
kuk tersine çevrilmiş olmaz. Çünkü, Başkanlık Di
vanı, «seçilen filanı beğendim» veya «beğenmedim» 
demek yetkisine sahip değildir. Bu, sadece bir 
duyurma formalitesidir. Bu gibi meselelerde eğer 
bu derece formalist olursak, memleketin dışta tem
sili söz konusu olan konularda yarın başımıza daha 
büyük meseleler, hatta felaketler bile gelebilir. Farz 
edelim ki, dışarıda hayati bir mesele söz konusu; 
bu kadar da değil, daha ötesi; Sayın Başkanımız, 
«6 kişi geldi, 7 kişi gelmedi» diyecek, demek ki, su
namayacak. 

Arkadaşlar o bakımdan, «iki gün sonra gidece
ğim - gitmeyeceğim» meselesi değil, benden başka 
iki arkadaş da gidecek; ben orada görevimi tam yap
mak niyetiyle ve Kıbrıs konusunda bir dakikamı 
boş geçirmeden gereken propagandayı yapmak 
amacıyla gidiyorum. İki gün sonra gitmem, 1 kişi 
ile, eksik konuşmamı sağlar. Giden diğer arkadaş
lar bakımından da durum aynıdır. 

Sayın Başkanlıktan ve Yüksek Heyetinizden şu 
istirhamda bulunuyorum : Gündeme geçmeden evvel 
yarım saat bir fasıla vererek bu noktadaki formalite
nin tamamlanması ve Yüksek Heyete bu sunuşun 
yarım saat sonra yapılması, pazartesi günü de Tür
kiye Cumhuriyetinin Konseyde tam olarak temsil 
edilmesi olanağının sağlanmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 
Cumhuriyet Savcılarının, partilere ve parlamenterlere 
karşı son günlerde takındıkları baskı ve sindirme si
yaseti konusunda gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Salih Yıldız'in cevabı 

BAŞKAN — Son günlerde Cumhuriyet savcıla
rının partilere ve parlamenterlere karşı takındığı bas
kı ve yıldırma siyaseti hakkında Sayın Muğla Mil
letvekili Ahmet Buldandı, buyurun efendim. 

— 359 — 
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Sayın Buldanh, sizin de süreyi taşmamanızı ve J 
konu dışına çıkmamanızı rica edeceğim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri: 

İki gün önce güvenoyu alarak iktidara gelen Hü
kümetimiz, Cumhuriyet Hükümeti, bize bu kürsüden 
barış vaat etti, kardeşlik vaat etti; ama daha vaatle
rinin üzerinden 48 saat geçmeden, parlamenterlik gö
revini ifa için, teşrii görevimi yapmak maksadıyla 
keşide ettiğim bir tel üzerine, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı hakkımda takibat icrasına geçti. Arkasından, 
altı ay evvel bir siyasi partinin görüşlerini tavzih için 
veya bildirmek için halka sunduğu bir konuşma, 10 
günde bir husule gelen siyasi görüşleri aksettiren par
tilerin siyasi görüşleri gene Ankara Cumhuriyet Sav
cısı tarafından takibat icrası için siyasi partilerimize 
bir, iki, üç değil; Cumhuriyet Halk Partisi hariç, 
Türkiye'de mevcut ne kadar parti varsa, hepsi hakkın
da takibat emri çıkmış bulunmaktadır. 

Acaba, barış dendiği vakit, dikensiz gül bahçesi 
mi anlıyorsunuz? Bütün siyasi partileri kapatıp, yal
nız basma sol görüşü mü Türkiye'de ikame edecek
siniz? 

Biz bu ak saçları yolda ağartmadık. (CHP sırala
rından alkışlar ve gülüşmeler) 194<Tdan beri kahrın 
her türlüsüne maruz kaldık. Onun için savcıların ya
pacağı takibat ister siyasi partilere, ister bize olsun, 
bizi bu yoldan döndürmeye yeterli değildir. Düşün
cemizi... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İlahi eski levazım
cı seni, ben seni levazımcılığından tanırım. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — İlahi Orhan 
Birgit, ne yakışıklısın ama, aslan Orhan, ben jandar
ma zab'tivd'm. senin gibilerini yakalardım yollarda, 
senin gibi yoldan çıkanları yakalardım. Ben jandar
ma zabitiydim, levazımcı değil efendi hazretleri. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, devam ediniz efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Kanaatim 
odur ki, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe 
solun karşısındaki düşünce her zaman vuku bula
caktır, ayakta duracaktır ve sizinle kavgaya devam 
edecektir. Değil savcılar, bütün güçler bir araya gel
seniz, siyasi kanaatlerimizi, düşüncelerimizi söylemek
ten bizi mened enleyeceksiniz. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Gelin 
ilgili kanunu çıkaralım. > 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muğla'nın f 
sınanmaya ihtiyacı yok. Ahmet Buldanh, 12 yıldır j 
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Muğla'nın hizmetinde; sen kendini düşün çocuğum. 
Ben 100 defa seçime gider, 99 unda buraya gelirim. 

Biz salim düşüncenin, doğru fikrin yanındayız. 
Cumhuriyet savcısı, Ahmet Buldanh hakkında taki
bat açmış; artık ben susacağım, küseceğim, korkaca
ğım... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Cezai ehliyet la
zım. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Zaman geç
ti, cezai ehliyet size ait beyefendi, benim yaşım 65. 
Beni içeri koyamazlar, seni koyarlar. Cezai ehliyet 
sana ait. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Düşün
celerimizi açıklamak için ilgili kanun çıkaralım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, hatibe söz 
imkanı verin, lütfen. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Şunu biliniz 
ki, zor ile, bi - dâd ile imhayı hürriyet mümkün de
ğildir. Biz, 1946'da hürriyet kavgasına başladık; ba
rış güvercinleri uçurtanîarın zamanında da gene kav
gaya devam ediyoruz. 

Teşekkür ederim sayın milletvekilleri. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Buldanh. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
Van) — Sayın Başkan, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Peki, Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı buyurun. 

Sizin de süreniz aynı efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Gündem dışı söz alan sayın arkadaşımızın ko
nuşmalarım değerlendirebilmek ve Hükümetle olan 
ilişkilerini kurabilmek için, bir iki açıklama yap
mak durumundayım. 

Evvela, Milli Selâmet Partisi hakkında Cumhu
riyet Başsavcılığının açtığı takibat ve Siyasi Partiler 
Kanunu gereğince, kendilerine yapılan tebligatın ta
rihi 4 .1 .1978 'dir ; Hükümetin kurulduğu tarih ise, 
bu tebliğ tarihinden bir gün sonra; yani 5 . 1 . 1 9 7 8 ' 
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla ben Cumhuri
yet Başsavcılığının şu veya bu siyasi partinin, şu ve
ya bu hükümetin telkini altında kaldığını ifade et
mek istemiyorum. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Tamam, AP'nin 
zihniyeti öyle idi. 
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DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Sadece, bir irtibat kurulmak istendiği 
içindir ki, bu tarihleri açıklamak mecburiyetinde 
kaldım. 

Yargı organları, bildiğiniz üzere bağımsız organ
lardır. Anayasamızda, hükümetin yargı organları üze
rinde herhangi bir denetimi, herhangi bir müdahalesi 
bahis konusu olmadığına göre de, Başsavcılığın yaptı
ğı takibatı Hükümetle irtibatlandırmak - özür dileye
rek arz ediyorum - en azından insafsızlıktır. 

Sayın arkadaşımızın kendisi ile ilgili olarak or
taya koydukları konuya gelince; onun da Hükümet
le herhangi bir ilişkisi yoktur. Hükümet Progra
mında da açıkça ifade edildiği üzere; Hükümetimiz, 
her türlü düşünceyi, her türlü eylemden ayrı mü
talaa etmiştir. Düşünce özgürlüğü ile bu özgürlükle
rin Anayasa dışına taşan eylemlerini ayrı mütalaa et
miş ve düşünce özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne en 
büyük müsamahayı verir zihniyetini programında 
belirtmiştir. 

Bu hususu arz etmek için söz aklım, teşekkür 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Yıldız. 
Sayın Hüseyin Erkanlı, daha önce iki üyeye söz 

vereceğimi duyurmuştum; iki üyeye söz vermemi 
belirtmeden önce müracaatınız vaki olmadığı için, 
özür dilerim, istediğinizi yerine getirme imkanını bu
lamıyorum. 

Saym Muammer Aksoy, istediğinizin İçtüzüğü
müze göre yerine getirilmesi mümkün değildir. 

Efendim, gündemin diğer maddelerine geçme
den önce bir hatırlatmada bulunacağım : 

Başkan, Başkanvekili, sözcü ve katip seçimini 
yapmayan Sayıştay ve Meclis Hesaplarım İnceleme 
Komisyonlarının bütün seçimlerini yapmaları için, 
bugün toplantı yer ve saatleri belirtilen davetiye sa
yın üyelere gönderilmiştir; seçimlerini bugün yapma 
imkânını bulmalarını saym üyelerden rica ediyorum 
efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

1. — 8/1 ve 8/2 esas numaralı Genel Görüşme
lerin özel gündemde yer alarak 25.1.1978 Çarşamba 
günkü birleşimde yapılmasına dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu .önerisi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

İçtüzüğün İCH nci maddesi uyarınca MiEJet Mec
lisi gündennîıûn özel gündemde yer alacak işler kıs
mında yer Elması ve 25 . 1 . 1978 Çarşamba günkü 
Birleşismde yapılmasının Gene] Kurulla önerilmesi 
uygun görülmüştür. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 6 

Danışma Kurulunun 18 . 1 . 1S»78 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda : 

1. Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve na-
k'iEer konuşumda, Millet Mecisi Genel Kurulunun 
3 . 1 . 1978 taırûhlü 86 ncı Bileşiminde açılması ka-
rsirîaşhirrâan, 8/1 Esas Numaralı Genel Görüşme ile, 

2. Balsın menisupîarına yapılan saldırılar konu
sunda, MiHet -Meclîsi Geneli Kurulunun 11 . 1 . 1978 
taiJİılî 90 ncı Birleşiminde açılması kararlaştırılan, 
8/2 Esas Numaralı Genei Görüşmenin, 

Cahit Karakaş 
Mîllet Meclisi Başkan! 

CHP Grupu Başfem\!cSdÜ 
Hayrettin Uysal 

MSP Grupu Görevlisi 
Şener Bssîtaî 

AP Grupu Görevlüsi 
İ. Eteni Ezgü 

MHP Grupu Başkanvckiii 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efendim: 
Kabul edenler... Ksıhal etmeyenler... KabuH edSinsiiş-
tir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Taner Kışlalı'nın, 

Milli Eğitim Komisyonundan istifa ettiğine dair 

önergesi. (4/27) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa tezkereleri 

vardır; okutuyoıum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milü Eğitim Komisyonundan istifamın kabulü

nü rica ederim. Saygılarımla. 
Ahmet Taner Kışlalı 

İzmıir Müietvekûji 
Küllür Babanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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2. — Aydın Millevekili Muharrem Sökeli'nin, 
Adalet Komisyonundan istifa ettiğine dair önerge
si. (4/28) 

MİM MÜCSSÎ Sayısı Başkanlığına 

Seçlin'lş bulünlduğum Adalet Komisyonu üyeli
ğimden çdaülycrum. Gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

19 . 1 . 1978 
Aydın MiletvekEi 
Muharrem Sökelli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Çanakkale Milletvekili Osman' Orhan Ça-
neri'nin, Milli Savunma Komisyonundan istifa etti
ğine da;r önergesi. (4/29) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
MilSÎ Savunnıa Komisyonu üyeliğinden istifa et

tiğimi saygılarımla arz eıierim. 
Çanakkale Milletvekili 

Orhan Çamed 
BAŞKAN — BiiîgiSeri'nize sunulur. 
4. -— Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat'ın, İçiş

leri Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. 
(4/30). 

.Milat Mecîisi Başksmhğına 
içişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
20 . 1 . 1978 

Kırklareli MüMveklI 
Gündüz Onat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — SEÇİMLER 

/. — Meclis Araştırması Komisyonlarına üye se
çimi (10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/8) 

BAŞKAN — 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 ve 10/8 
esas numaralı Meclis Araştırması komisyonları için 
siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesi ba
sılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi her listeyi ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım : 

Deniz iîe Irkilerimizin ve Denıizcillğim;izin Geliştfri-
lememesinin Nedenlerini Saptamak Amacıyla Kuru

lan Araştırma Komisyonu. (10/1) 
(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

CHP (7) 
Osman Orhan Çaneri (Çanakkale Milletvekili) 
ilhan Özbay (istanbul Milletvekili) 
Neccar Türkcan (izmir Milletvekili) 
Ertuğru! Gümay (Ordu Milletvekili) 
Aiâettin Şahin (Sinop Milletvekili) 
Ömer Kahraman (Tekirdağ Milletvekili) 
Rahmi! Kumaş (Trabzon Milletvekili) 

AP (6) 
Mehmet Emin Dalkıran (Bursa Milletvekili) 
Aysel Uğural (izmir Milletvekili) 
ibrahim Topuz (Kocaeli Milletvekili) 
Zeyyat Mandalinci (Muğla Milletvekili) 
ibrahim Vecdi Aksakal (Trabzon Milletvekili) 
Koksal Toptan (Zonguldak Milletvekili) 

MSP (1) 
Abdullah Tomba (istanbul Milletvekili) 

MHP (1) 
Necati Güîtekln (Ankara Milletvekili) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-

&:*... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer listeyi okutuyorum : 

Bitkisel Yağ Üreticisinin Sorunlarını Saptamak Ama
cıyla Kurulan Araştırma Komisyonu. (10/2) 

(15) 
CHP (7) 

Nedim Tarlıan (Adana Milletvekili) 
Nuri Bozyel (Balıkesir Milletvekili) 
Cavittin Yenal (Edirne Milletvekili) 
Mahmut Türkmenoğlu (tznw Milletvekili) 
Gündüz Onat (Kırklareli Milletvekilli) 
Hasan Ali Dağlı (Manisa Milletvekili) 
Ahmet Altun (Samsun Milletvekili) 

AP (6) 
Mehmet lîaîît Dağh (Adana Milletvekili) 
Emin Engin Tanmverdii (Balıkesir Milletvekili) 
Mehmet Çatalbaş (Gümüşhane Milletvekilli) 
EroS H. Yeşilpınar (tzmıîr Milletvekili) 
Nihan llgün (Tekirdağ Milletvekili 
Turgut Nlzamoğlu (Yozgat Milletvekili) 

MSP (1) 
Abdülkerim Doğru (Kars Milletvekili) 
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Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

MHP (1) 

Faruk Demirtola (Tokat Milletvekili) I 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
le/... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer listeyi okutuyorum : I 

Gökçeada ve Bozcaada îlçelerlm'zin 'Soranlarını Sap
tamak Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu. 

(10/3) 

(15) 

CHP (7) 

Hasan Ünal (Antalya Milletvekili) I 
Nail Ath (Bursa Milletvekili) I 
Altan Tuna (Çanakkale Milletvekili) 
Çağlayan Ege (İstanbul Milletvekili) I 
Ferhat Arslanıtaş (îzmıir Milletvekili) 
Hasan Zengin (Manisa Milletvekili) 
Sami Gökmen (Muğla Milletvekili) I 

AP (6) 
Sadık Erdem (Antalya Milletvekili) 
Hüsnü Yılmaz (Balıkesir MUletvekil?) 
İrfan Binay (Çanakkale Milletvekilli) 
Mustafa Bulut (Edirne Milletvekili) 
Hasan Korkut (Kırklareli Milletvekili) 
A. Güîtekin Kızılışık (Zonguldak Milletvekili) 

MSP (1) 
Şener Battal (Konya Milletvekili) I 

MHP (1) 
Necati Güîtekin (Ankara Milletvekili) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğev listeyi okutuyorum : I 

Türkiye Radyo -- Televizyon Kurumu Konusunda 
Kurulan Araştırma Komisyonu. (10/4) 

(15) 
CHP <7) 

Selânui Gürgüç (Aydın Milletvekili) 
Muharrem Sökeli (Aydın Milletvekili) I 
SaduHah Usumi (Balıkesir Milletvekili) 
Muammer Aksoy (İstanbul Milletvekili) 
Akın Simav (İzmir Milletvekili) 
Doğan Araslı (Kars Milletvekili) 
Orhan Akbulut (Sivas Milletvekili) | 
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Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

AP (6) 

Mustafa Kemal Erkovan (Ankara Milletvekili) 
İlhan Aytekfn (Balıkesir Milletvekili) 
Avııi Akyol (Bolu Milletvekili) 
Rıfkı Danışman (Erzurum Milletvekili) 
Zeki Efeoğlu (İzmir Milletvekili) 
Ahmet Buldanlı (Muğla Milletvekili) 

MSP (1) 
Hasan Aksay (Adana Milletvekili) 

MHP (1) 
Mehmet Irmak (Çorum Milletvekili) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğei' listeyi okutuyorum : 

Türkiye Kömür İşletmelerine Bağlı Aşkale Linyit Kö
mür İşletmesinin Kapatılma Nedenlerini Saptamak 

Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu. (10/8) 

(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

CHP (7) 
Vehbi Meşhur (Amasya Milletvekili) 
Etem Eken (Çorum Milletvekili) 
Lütffi Şahin (Erzincan MiMetvekili) 
Çetin Bozkurt Erzurum Milletvekili) 
Mustafa Yılankıran (Sivas Milletvekili) 
Ali Haydar Vezlroğlu (Tunceli Milletvekili) 
Burhan Karaçelîk (Zonguldak Milletvekili) 

AP (6) 
Ahmet Hamdi Şam (Ağrı Milletvekili) 
Mustafa Başoğlu (Ankara Milletvekili) 
Mustafa Rona (Artvin Milletvekili) 
Askın Topçubaşı (Çorum Milletvekili) 
Timuçin Turan (Erzincan Milletvekili) 

. Adem Ali Sarıoğlu (Kocaeli Milletvekili) 
MSP (1) 

Abdülkadir Kaya (Siirt Milletvekili) 

MHP (1) 
Nevzat Kösoğlu (Erzurum Milletvekili) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer listeyi okutuyorum : 
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Fındsk Konusunda Kurulan Araştırma Komisyonu, 

(10/5) 
(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

CHP (7) 
Halûk KaraıbörkMi (Bolu Milletvekili) 
Temel Ateş (Ordu Milletvekili) 
Günay Yalın (Ordu Milletvekili) 
Samı" Kumbasar (Rize Milletvekili) 
Muzaffer Önder (Samsun Milletvekili) 
Adil Ali Cine! (Trabzon Milletvekili) 
Ertoz Vahit Sulçmez (Trabzon Milletvekili) 

AP (6) 
Müfit Bayraktar (Bolu Milletvekili) 
Aîi Köymen (Giresun MülletvekiıM) 
Kemal Şensoy (Ordu Milletvekili) 
BM1 Taranoğlu (Ordu Milletvekili) 
Güngör Hun (Sakarya Milletvekili) 
Ömer Çakıroğiu (Trabzon Milletvekili) 

MSP (1) 
Lütfi Göktaş (Trabzon Milletvekilli) 

MHP (1) 
Turan Kocal (İstanbul Milletvekili) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonuna, siyasi 

parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp 
saym üyelere dağıtılmıştır, 

Listeyi okutup oylarınıza sunacağım. 
Plan Komisyonu Aday Lrstesi 

(35) 
Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

CHP (21) 
M. Kemal Küçüktepepınar (Adana) 
Mehmet Balta (Artvin) 

1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
9 arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/3) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Muharrem Sökeli (Aydın) 
Necati Cebe (Balıkesir) 
Halûk KaraböıMü (Bolu) 
Seril Korum (İstanbul) 
Ali Nejat Ölçen (İstanbul) 
Metin Tüzün (İstanbul) 
Süleyman Genç (İzmir) 
Doğan Araslı (Kars) 
Sabri Tığlı (Kastamonu) 
Mehmet Dedeoğlu (Kırklareli) 
Yüceî. Akıncı (Konya) 
Y„ Kemal Yüksekli (Nevşehir) 
lîyas Kıkç (Samsun) . 
Eten? Kıhçoğlu (Samsun) 
M. Nebil Oktay (Siirt) 
Azimet Köylüoğlu (Sivas) 
Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ) 
Ertoz Vahit Suiçmez (Trabzon) 
Avni Gürsoy (Zonguldak) 

AP (11) 
Sebatı Ataman (Ankara) 
Mustafa Kemal Erkovan (Ankara) 
Kaya Çakmakçı (Antalya) 
Müfit Bayraktar (Bolu) 
Arsîan Topçubaşı (Çorum) 
İsmet Angı (Eskişehir) 
Aydın Menderes (Konya) 
E* Atıf Şohoğlu (Denizli) 
Süme:' Oral (Manisa) 
Nihan llgün (Tekirdağ) 
Bilâl Taranoğlu (Ordu) 

MSP (2) 
Abdurrahman Unsal (Adıyaman) 
M. Yaşar Göçmen (Diyarbakır) 

MHP (1) 
Ali Gürbüz (Sivas) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eften» 

fer... Emmeyenler... Kabul edCImlişlür. 

BAŞKAN — GünfteanOmlIze' giöre Medte Araştır
ması önergelerinin ğöıiüşülm&siuae bakıyoruz. 

GündemıDmiIziin Genel Görüşme ve MecOfa Araştır
ması bölümlünün 1 ndi sırasında yer ajan (S/3) eisas 
masmsrsâii f&tsatönû MJlielive'köJi Süleyman Arif Emre 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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Ye 9 arkadaşının, yoni kurulan bakanlıklar konuşumla 
Anayasanın 88 neti, Millet Meclol İçtüzüğünün 10(0 ve 
101 nöi maddeleri uyarınca bir genel görüşme açîîma-
sma İlişkin önergesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Burada. 

BAŞKAN — Saysn Hükümet, yeıDnjizü diniz lütfen.. 
Gcıüşmeîere başlıyoruz. 
İÇJüzüğülmiüze göre, genel görüşme aÇfiîıp açılmama

sı hususunda Hükümete, siyasi parti gruplarına ve 
önerge sssönipSeıünden birlsline sırasıyla söz veriîecek-
tfir. ' 

Hükümeı ve gruplar 20'şer dakika, toza sahC'bi 
10 dakika süre iie konuşacaklardır. 

Önergeyi ökultuyorum: 

11 . 1 . 1978 

Millet Mecîldi Sayın Başkanlığına 
Anayasamın 106 ncı maddesi bakanakların ka

nunun koyduğu esaslara göre kurulacağını açıkla-
nuştır. 

Bu konuda çıkartılmış oîan 4951 sayılı Kanunun 
birinci maddesi, Devlet dakelerlinûn, Başbakanın tek-
IM, Cunılhuribaşkanının onsunasıyla bakankMara ay1-
rılaîbHeceğini derpiş etmıişîir. 

Keza bu maddede, Devlet bakanlarının tayin edi
lebileceği kaydedilmiştir. 

Kanunca ka'bul edilen bu yetkilerin kuîîanıîmaisın-
da temel ölçjii kamu yararıdır. Devlet kuruîuşlarımn 
millete yapılacak hizmetleri dalha veriimüi şekiŞîer ve 
usuller içerMnde yapması esas gayedir. 

Haî böyleyken son Ecevut Hükümetinin kurulu
şunda, bu temel hukuk ve Anayasa prensipleri bir 
tiaralfa bırakılarak, Devlet cflddliye'tiyle bağdaşamaya
cak bir tutum ve davranış içeıOsûne düşüıSlmiüş, ba'kan-
likiann sayısı partizan maksali'ada artınîmîştır. 

Bu artışta sadece hukuk mantığı ile değil, aynı 
zamanda Sayın Ecevlli'in mantığı ile de kamu yararı 
olduğu iddia edilemez. Çünkü Sayın Ecevit dana bun
dan sfttı ay önce kurduğu ve Mediislîmizden güvenoyu 
adamayan hükümetinde bakan sayısını 29 olarak tes
pit etmiş, 36'ya çıkartmamıştır. Aradan geçen -altı 
ayılık müddet zarfında Devlet kuruluşlarının yapısın
da ve kamu İhtiyaçlarının hacminde ne gübi değişlk-
Bilkier olmuştur ki bakanlık sayısı 36tya çıkmıştır bu
nun iz^hı kabil değildir. 

'Bu hareketle Türk sîyaai tarMnde ilk defa, po'Di-
iilkanın dışında tutulması lazım gelen Devlet kuruluş
ları, keyfi ve indi bir şekilde poiltûkaya a'let edlil-
m'lş ve tav'iz olarak dağiiıiınışiır. İşe adam değil, ada
ma iş bulma l i r a l ı ğ ı - hükümet kuruluşuna da sirayet 
etîMlnıiştîr. 

Böylece ortaya yeni bir hükümet modeli çıkartıl
mıştır. Fartileraraisı rekalbetiiin ve kıskançlığın doğur
duğu, iktidar olmak için hemen her yolu müban sa
yan, kamu yararını milli menfaaîîan kale almayan 
bir hükümet modeÜi... Demokratik ülkelerin lıîç 'bi
rlinde emısa'Hine rastlanması mümkün Olmayan bu mo
deli hlçKr ülkenin ve hukuk slisteminln tasvip edeb'i-
feceğlne inanmıyoruz. Devletimizi ve demokrasilimizi 
tahıQbe yönelen bu tumu ve davranışa göz yumul
duğu takdirde İleride, raMp partilerden transfer edile
cek üye sayısına göre değişen 50 veya 100 kişllîük Ba-
karilar kurullarıyla karşılaşmamız ihtimal mevcuttur. 

Bu bdkan enflasyonuna dur diyecek, ba'kanhlkla-
nn sayısını lıjzımet esasına ve ciddi ölçülere bağlaya
cak, Devîelt Hazinesinden bol keseden sarfiyatı ön
leyecek maksin şüplheaiz ki Yüce MeclisJerSmıizdfir. 

Bu konunun halfedilmesli aynı zamanda sayın 
Par'anıeiîto üyelcrlırilzin itibarının korunması için 
şarttır. MeeSUeriimlizin sayın üyelerinin itûbarroa göl
ge düşürmeye yönelen her harekete mani olunmalı
dır. 

Paıffi'erarası transfer hareketlerl'ni, fulijbo'l ta'kınıüa-
rı arasındaki transfer faaiiyetlerindekii tavizkâr esas
lara bağlamaya kimsenin hakkı yckıtur. Buna mü
saade ediîmemeMir. 

Devletin Üi'barı hükümetlerin iUJbarını, hükümet-
'îsriın iübarı, bakanların itibarına bağlıdır. Fuzüfcn 
•bakanlıklar î'h'das edilerek bakanlık sayısının sdbep-
s)lz yere arttıriSmatsı neticede her DsVM bakanına an
cak bir sekreter veya gene'] müdür kadar görev düş
mesi, ibakanlık makamının itibarını zaafa uğratacağı 
gibi sonunda giderek hükümetin ve Devletin itllba-
nm zaafa uğratır. 

•Gelişmeline çakıştığımız genç demokraslniizin de
jenere olmaktan kurtarılması içlin eğer gerekiyorsa 
yeni kanunlar çıkartılmalıdır. 

Bu sebeplere binaen ülkemlizde Devlet hizmetle
rinin İhtiyaçları karşılayacak şekilde yürüiuîefcJme-
sli içlin, normal ve ciddi ölçüler içer'Mnde bakanlık • 
sayısının ve işlJgaü konularının ne oînıası gerektiiği 
toplum ve Devlet faallyetieıliııi yakından ilgilendiren 
bir konudur. Bu hususta Anayasani'a 88 nöi İçtüzü
ğün 99, 100 ve 101 nöi maddelerine göre genel görüş
me açılmasını arz ve talep eder'iz. 
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İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Adana 
Hasan Aksay 

İstanbul 
t. Fehmi Cumalıoğlu 

Diyarbakır 
Yaşar Göçmen 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Ankara 
Oğuzhan AsiKürk 

Konya 
Şener Battal 

Adıyaman 
Abdurraıhman Unsal 

Siirt 
Abdülkadir Kaya 
Kahramanmaraş 

Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Şu ana kadar, grupları adına Mi l i 
Selamet Partisinden Süleyman Arif Emre Bey söz is-
temişlerdir efendim. 

Diğer grupların müracaatı vaki olmamıştır henüz. 
Hükümet adına, buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Başkan, önce önerge sahibi mi, Hükümet 
mi efendim? 

BAŞKAN — Hükümet efendim; önce Hükümet, 
sonra siyasi parti grupları adına, ondan sonra da 
önerge sahiplerinden bir arkadaş söz alabilirler efen
dim. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Milli Se
lamet Partili Sayın Arif Emre ve arkadaşlarının ver
miş oldukiarı Genel Görüşme açılması hakkındaki 
önergede «Anayasanın 106 ncı maddesi, bakanlıkla
rın, kanunun koyduğu esaslara göre kurulacağını 
açıklamıştır» denilmektedir. Önergeyi dinlediniz. 

Sayın Bülent Ecevit, kurmuş oldukları Hükümet
te, 4951 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetkilere göre 
Bakan adedini artırmış bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bundan evvel kurulmuş olan 
hükümetlere de 7 tane Devlet Bakanlığı ihdas edil
miştir. Devlet Bakanları, elbette ki, Sayın Başbakanın 
bir manada müşavir organlarıdır. Ancak, Sayın Baş
bakanlığa bağlı bulunan müesseseler; bilhassa umum 
müdürlükler, müsteşarlıklar, bir çok bakanlıkları il
gilendiren konularla ilgili oldukları için, bugünkü ar
tan hizmetler karşısında halka dönük ve halka yakın 
bir hizmet görebilmeyi Sayın Başbakanların direkt 
olarak kendilerinin yapmaları olasılığı yoktur. Ancak, 
Devlet Bakanlarını vazifelendirmek suretiyle daha 
kolay ve hizmetleri daha yakın bir şekilde halka gö
türmek imkânları vardır. Bu, her Hükümette yapıl* 
mıştır. Bu, Anayasanın 106 ncı maddesinin muhte
vasına dayanılarak, halihazırda yürürlükte bulunan 
4951 sayılı Kanunun Başbakana vermiş olduğu bir 
yetkidir. 

Sayın arkadaşlarım, burada mevcut olan 450 mil
letvekilini ve senatörleri buraya gönderen millettir. 
Millet;. buraya gönderirken, elbette ki, niteliklerini, 
niceliklerini tespit ederek,, yasalara uygun olarak se
çimi yapmış göndermiştir. 

Onun için ben, Hükümet adına diyorum ki, her 
gönderilen arkadaşın seçimine saygımız vardır. Elbet
te ki, o, Büyük Millet Meclisinin de vermiş olduğu 
itimat oyuyla vazife görecektir, hangi arkadaşımız 
olursa olsun veya hangi Hükümet zamanında olursa 
olsun. Özel bazı ilişkilerle bazı arkadaşlar eleştirile
bilir; ama bütün milletvekili arkadaşlara saygılı ol
maya mecburum. 

Snyın milletvekilleri, Sayın Emre arkadaşımızın 
ve arkadaşlarının imzaladığı bu önergede bazı de
yimleri gördüm. Bir «enflasyon» olduğunu ifade eder
ler. Saym arkadaşlarım, bakanlıklarda, hizmet görür
ken bir enflasyon olamaz ve hatta ben yakıştırama
dım arkadaşıma, yine de yakıştıramıyorum, daha iyi 
okusa ve tetkik etmiş olsa, mutlaka o kelimeyi çıka
rırlarda Parlamentodan çıkan Hükümetin bir futbol 
kulübünün transferleri gibi muamele göreceğini söy
lemesini, ben kendilerine yakıştıramadım ve yine de 
yakıştıramıyorum. Bu bir sürçü lisandır, olabilir böy
le önerilerde. Sayın Başkanlığın dahi (Kanunlar Mü
dürlüğünün) aldığı zaman, bu önerilerdeki bu gibi ak
saklıkları Tüzüğün hükümlerine göre düzeltmesi 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet olarak, fou Ge
nel Görüşmenin hiç bir yasal tarafı yoktur, diyoruz. 
Onun için, yasal bir tarafı olmaması nedeniyle, 
gündeme alınıp bir Genel Görüşme açılacak nitelikte 
değildir, arkadaşlarım. Çünkü, burada hükümetlerin 
te^ter teker üyelerini, «Niçin Devlet Bakanı olmuş
sunuz, niçin işletmeler Bakanlığı kurulmuştur, niçin 
Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmuştur» diyerek eleş
tirenleyiz. Böyle bir ayrım, hizmet götürmek için ya
pılmıştır. Buna emin olunuz. Bu hizmetleri halka gö
türürken, elbette ki, bazı vazife taksimlerini yasaların 
vermiş olduğu hükümlere göre yapmak zorundayız. 

Daha evvel 7 tane idi. 4951 sayılı Kanun, zanne
diyorum Hasan Saka zamanında Faik Ahmet Barut-
çu'yu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yap
mak için çıkarılmıştı. Şimdi ikisi de rahmetli olmuş
tur. O zaman Devlet Bakanı bir iki tane idi; sonra
dan hükümetler bunun adedini üçe, dörde çıkarmış
tır. Şimdi, Devlet Bakanlığı adedinin 10'a çıkarılma
sının, bir Genel Görüşmeye muhatap olacağına kani 
değilim. 
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Sayın arkadaşlarım, bazı müesseseleri taksim et
mek suretiyle (bölmek suretiyle) Devlet bakanlıkla
rına bağlayarak daha iyi hizmet yapma olanakları 
doğmuştur. Bugün bir işletmeler Bakanlığı kurulmuş
tur. Bir dev haline gelmiş olan Sanayi Bakanlığından 
veya başka bakanlıklardan bazı müesseseler bir ara
ya toplanarak, belki faydalı olur inancıyla bu Ba
kanlığa bağlanmıştır. (AP sıralarından «6 ay önce ih
tiyaç yok muydu?» sesleri) Elbette vardı sayın arka
daşım, 6 ay evvel de vardı, 6 ay sonra da olacaktır. 

Köy tşleri Bakanlığı, bugün hepinizin Bütçe ve 
Plan Komisyonunda en büyük önem verdiğiniz bir 
Bakanlıktır. Hatta, plan ve programların dışında da
hi, köylüye daha iyi hizmet getirmek için kurulmuş 
bir Bakanlıktır. Bu Bakanlığa, planlar ve bütçelerde 
olmamasına rağmen, yetkinizi kullanarak birçok ya
tırımlar için tahsisat vererek, onu daha iyi hale getir
meye gayret ediyorsunuz. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı dev bir bakanlık haline getirilmiştir. Yine 
bu kanuna dayanılarak diğer bakanlıklardan ayrılan 
müesseselerle Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı 
kurulmuştur. Yarın belki başka bir hükümet zama
nında başka bakanlıklar, lüzum gördüğü takdirde, 
bölünerek başka bakanlıklar meydana getirilecektir. 
Onun için, bütün gayemiz halka daha iyi hizmet gö
türmektir. Anayasanın ve yasaların istediği şekilde 
hizmet götürebilmek için, 4951 sayılı Kanunun ver
miş olduğu yetkilere göre biz bu bakanlıkları, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ve millete elbette hizmet 
etmek için kurduk. 

Elbette takdir size aittir; ama konunun Genel 
Görüşme mevzuu olacak nitelikte olmadığını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Süley

man Arif Emre, buyurun efendim. 
Sayın Emre, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 

MSP GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF EM
RE (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Önergemizi dinlediniz. Biz bu önergemizi Hükü
metin güvenoylamasından ve programının müzakere
sinden önce vermiştik; Hükümet Programının müzar 
keresi münasebetiyle gecikti, şimdi müzakeresine baş
lanmış bulunuyor. 

Önergemizin iki hedefi vardı muhterem arkadaş
larım : 

Birisi; mevcut Hükümetin kuruluşunda ortaya 
konulan tutum ve davranış üzerine Meclislerimizin 

dikkatini çekmek ve Yüce Meclisin bu meseleyi ele 
almasını sağlamak; diğeri de, bu vesile ile, devlet ku
ruluşlarımız üzerinde şimdiye kadar yapılması ge
reken bir Parlamento görevinin yapılmasına imkân 
hazırlamak. 

Bakanlıklarımızın kuruluşları çok eski kanunlara 
dayanmaktadır. Benden önce konuşan Sayın Bakan, 
buyurdular ki : «Bu önergenin yasal tarafı yoktur» 

Asıl, biz bu önergeyi yasal tarafı Meclisimiz ta
rafından görüşülsün, Meclisimizin bu meseleler üze
rinde kanaatları tespit edilsin diye verdik. Sanıyorum 
ki, meselenin siyasi tarafı, Hükümet Programı konu
şulurken Meclisimizde ve Senatomuzda geniş ölçüde 
tartışıldı. 

Şimdi ben, daha ziyade Meclisimizin dikkatini, 
meselenin teknik ve ilmi, idari tarafı üzerine çekmek 
istiyorum. Demin arz ettim ki, bakanlıklarımızın ku
ruluş kanunları çok eskimiştir, bunların yeniden ele 
alınması, tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, 
önergemizin yasal tarafı vardır; bir. 

Saniyen, birçok yeni bakanlıklar kurulmuştur, bun
ların henüz teşkilat kanunları çıkartılmış değildir ve bu 
perişanlık böyle devam edip gitmektedir. Bunun da 
üzerine elbette Meclislerimizin eğilmesi, önce bir Genel 
Görüşme ile umumi kanaatların tespit edilmesi ge
rekmektedir. Elbette bu da ne kadar büyük bir ka
nuni ihtiyacın, ne kadar büyük bir idari ihtiyacın, 
teknik ihtiyacın üzerine parmak bastığımızı gösteren 
gerçeklerdir. 

Meclisimizin, bu önergemizi, sadece son Hükü
metin kuruluş şekli açısından değerlendirilmesini arzu 
etmiyoruz. Hatta, bundan sonra gelecek diğer hü
kümetlerimizin de rahatlıkla çalışabilmesi, verimli ça
lışabilmesi, verimli çalışması yanında, cari masraflar
dan tasarruf sağlanarak, en iktisadi ölçüler içerisin
de çalışabilmesi için bu mevzua teknik bilgi sahibi 
arkadaşlarımızın eğilmesini, gruplarımızın eğilmesini 
istirham ediyoruz. Bu itibarla, Genel Görüşmenin 
açılmasında yarar olacağı kanaatındayız. Önergemiz
de esas gayelerimizden bir tanesi de budur. 

Sayın Bakan arkadaşımız da temas ettiler, önerge
mizde, bakanlıkların, yeni bakanlıkların ihdasıyla il
gili bir kanunun mevcudiyetini ortaya koydular; fa
kat bu kanun, bugün büyüyen Türkiye'nin, teşkilâtı 
genişleyen Devlet kuruluşlarının meselelerini çözecek 
kadar ihatalı, yeterli bir kanun değildir. 

Bu Genel Görüşmeden istihsal etmek istediğimiz 
esas gaye, Genel Görüşmenin ışığı altında, Hükü
metimiz tarafından veya Parlamento üyelerimiz, grup-
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lanınız tarafından teklif edilecek bir kanunla bakan
lıklar kuruluşlarının bugünkü şeklinin ve yeni bakan
lık ihdas etme girişimlerinin bir nisama, bir sisteme 
kavuşturulmasıdır. Mesele böyle bir sisteme kavuş-
turulduğu takdirde eîbette arkadaşlarımız takdir eder
ler ki, alelacele hükümetler kurulurken .«Efendim şim
di şu bakanlığı ihdas edelim, bakanlık sayısını artıra-

'lun, eksiltelim gibi, aceleye gelen, Devletimizin ve 
milletimizin ihtiyaçlarına çoğu kere cevap vermeyen 
fevri kararlardan mesele kurtarılacak ve neticede cid
di, ilmi, idari esaslara bağlanacaktır. 

Kaldı ki, mevcut bakanlıkların bünyelerinde de 
gayeleri ile çelişen yapı bozuklukları mevcut bulun
maktadır. Mesela, Enerji Bakanlığına bağlı olan Eti-
bank Alüminyum Üretene Tesisleri, Sanayi Bakanlığı 
bünyesinde olduğu takdirde mi daha yararlı, daha 
randımanlı olacaktır, yoksa yerinde .kaldığı takdirde 
mi daha randımanlı olacaktır? Meselelerden bir ta
nesi budur. 

Bir bakanlık vardır, 20 - 30 genel müdürlük ona 
bağlıdır. Bakan arkadaşlarımız da başını kaşıyacak 
vaki'! bulamazlar, Meclislere gelemezler, sözlü soru
lara yazılı sorulara cevap verecek imkânlardan mah
rum kalırlar; ama bir bakanlık vardır - şimdi yeni 
Hükümetimizin bünyesinde olduğu gibi - ona sade
ce bir genel müdürlük, bir kuruluş bağlanmıştır. Bu 
türlü çalışmak mı daha verimlidir, milletimize hiz
met götürme bakımından daha faydalıdır, yoksa bun
ları, ilmi esaslar üzerinde yeniden durup, düşünüp 
tanzim etmek mi daha isabetlidir dersek, elbette öner
gemizin ne kadar mühim bir meseleye taallûk ettiği 
anlaşılır ve kabulüne ait gerekçeler de ortaya çıkar. 

Hatırladığım kadarıyla Meclislere takdim etmiş 
olduğum Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Puanında 
da bu mesele ele alınmıştır. Şimdi yeni Hükümetimi- I 
zin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını yeniden tan
zim etmek istediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni Hükü
metimizden istirhamımız bu önerge kabul edilsin, edil
mesin bu meseleyi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının en mühim meselelerinden biri halinde müta
laa etmeleri, çözüm yollarım dünyada Devlet kuru
luşlarının işleyişinde ve randımanında orîaya konu
lan yeni buluşları da gözönünde tutarak uzmanların 
ba meseleyi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın
da hiç olmazsa, ele almaları ve Meclislerimize oSgun-
laştınîmış bir teklif, proje olarak takdim etmeleridir 
temennimiz. 

Huzurlarınızda bu temenniyi Hükümet mensubu 
arkaşınıızdan istriham ediyorum. 
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Eskiden beri Devlet kuruluşlarımızın çok mühim 
bir derdi vardır: Cari harcamalar mütemadiyen ka
barmaktadır. İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin bün
yesinde de, Devlet kuruluşlarımızın bünyesinde de 
günden güne kadrolar artmaktadır, yeni genel müdür -
lükler ilıdas edilmektedir. Acaba bunlar topyekûn 
Türk Devletinin ve milletinin ihtiyaçları nazara alına
rak ilmi esaslar içerisinde mi bu kadar gelişiyor, ka
barıyor, yoksa alelacele ve biri diğerinden kopuk ba
zı muamelelerle mi biriktip cari masraflar ve dolayı
sıyla bütçe harcamaları artıyor? 

Bir yeni bakanlık ihdas etmek kolaydır, fakat bu 
yeni bakanlık, eîbeüeki kadrolara ihtiyaç gösterecek
tir. Bakanlıkların çalışması için yer temini gerekecek
tir ve dolayısıyla bütçemizin cari masraflarını artıra
caktır. Bunda isabet var mıdır, yok mudur? Bir ta
raftan bütçeden tasarruf yapılması için ortaya birçok 
görüşler ve raporlar konulmaktadır, diğer taraftan 
sadece siyasi tercihlerin tesiri altında kalınarak, yeni 
yeni bakanlıklar ihdas edilmektedir. Yeni bakan ar
kadaşlarımıza mevcut binalarda yer bulmak dahi büyük 
bir müşkülat arz etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
aziz arkadaşlarımız, önergemizin siyasi münakaşala
ra ve aktüel meselelere, yeni Hükümete taallûk eden 
kısmı daha önce, önergemiz verildikten sonra, Hükü
met Programı münasebetiyle tartışıldığından, bilhas
sa Meclisimizin, şu üzerinde durduğumuz gerekçeleri 
ele alarak önergemizi kabul etmesinde isabet oldu
ğunu hatırlatmak istiyorum. 

Sayın arkadaşımız ayrıca buyurdular ki, daha ön
ceki hükümetler de Devlet bakanlıklarının sayısını 
zaman zaman artırma ihtiyacını duymuşlardır. Bu 
gereği de elbette gözönünde tutmak gerekir. Meclisi
miz eğer Genel Görüşme açarsa, bu konularda daha 
geniş izahat verme imkânına kavuşacağız. Devlet 
Bakanlıklarının sayılarının asiiml'nıasmdaıki kıstas'ar 
ne öümıaEııhr? ESbcKe kuruiüan bir hükümde, siyasi 
tei'c-JıLi'/'i değişik yeni bir hükümete, 'bakanlıkların 
sayısı üzerinde bir tasarruf yapma imkânı ve hakkı 
'iSiKiHîî&k. geroMr. Bunu kaivyem inkâr etmiyoruz, fa
kat hu elastikiyetin minimum - maksimum derecesi 
ne oîms'üidır? Bunun tespiti ve bir nizama bağlan
ması, hiç oîiüazsa bundan sonraki hükümetlerin ku-
nütişiöda, şiımdükî Hüfcüm&thnJızin kuruluşumda ol
duğu gibi, bazı snüîîaikaşaîarm, bazı tefsirlerin, müs
pet, menfi değerlendirmelerin ve uzayıp, sürüp gi
den deûUkoûahssrm doğmasi'im mamı olacaktır. De
mek istiyoruz ki, bunu bir nizama bağiamaîiyız. Yok
sa, îJi'i'iyaç o'Jiîiadığı 'halde, kendiiKğinııizjden bakan 
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sayısını artırma imkânı olarsa ve bu da herhangi bir 
sisteme, ilmi esasa bağlanmazsa, haklı olarak öner
gemizde «Ortada bir enflasyon vardır»ı diyebiliriz. 
«Enflasyon» demek, üzerinde üzüntü duyulacak bir 
tercih yapmak yahutta bir tavsif yapmak demek de
ğildir. Bir şey gereğinden fazla sayı itibariyle artar
sa, onun enflasyonu varılır demeye herkesin hakkı 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, önergemizi aynı za
manda uzun zamandan beri sürüp giden ve e!e alın
mamış olan dev'et kuruluşlarıımızın ciddi bir ince
lemeden, etütden geçirilmesini temin gayesiyle ver
miş bulunuyoruz, iltifat ederseniz teşekkürlerimizi 
arz ederiz ve yapıcı bir yola Parîanıenıtomuz bu ko
nuda girmiş olur. 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Tu

ran Kocal, buyurun efendim. 
MHP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (İstan

bul)) — Sayın Başkan, sayın mdîietvekîîîeri Milli
yetçi Hareket Partisi Grupu ad ma hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

• Sayın Hasan A'ksay ve arkadaştan tarafından ve
rilen, Anayasanın 88, İçtüzüğümüzün 99, lCflı ve İG1 
nci maddelerine göre Genel Görüşme açılması ta
lebinden dolayı söz aümış bulunuyoruz. 

Benden evvel konuşan Müli Selâmet Partisi söz
cüsü arkadaşımızın Genel Görüşmeyi talep edişîe-
riyîe, buradaki ifadeleri arasında her ne kadar izah 
buyurdulaırsa dahi, ben şahsen bir farkkkk gördüm. 

Söylemiş cllukîan, Bakanlar Kurulunun teşkilin-
deki mevcut kamınım yeterli olmadığı ve Bakanlar 
Kurulunun teşkilimde, îsîîer adet olarak, isterse muh
teva olarak, ne şekilde daha iyi olur veya bunu Mec
lisin k'arairlanyTa çıkarîmdk süratiyle, gcfcn Hükü
met başkanlarının kendi arzularına göre bakanlık
lar ihdas etmelinin yanîış olacağı fikrine ben de ka-
tıSıyorum; fakait sözümün bir yerinde ifade etmeye 
çalıştığını gilbi, ben yanlış anîamıyorsam, verilen 
Genel Görüşme isteğiyle bu söz arasmda bir çelişki 
var; fakat arkadaşımızın sözlerine de katılıyorum. 

Biz 'Mîllyetçî Hareket Paılisi olarak, verilen Ge
nel Görüşme tafebiniır, isteğinin, bahsedilenlerin dı
şında, maalesef Yüce Meclisin çatısı altında da söy
lenmemesi icap eden, kamuoyunda da ve basında da 
yazrlmisması ve söylenmemesi icap eden birtakım 
husus tan dile geEmesinılen hicap duyan bîr siyasi 
parıîi olduğumuzu söylemeye mecburum. 

I Anayasanın 106 ncı maddesine göre, bakanlık
ların kuruluş şekli 4951 sayılı Kanunun 1 nei mad-

I deslnde beliktlImLşîi?; bunda da verimlilik temini, 
teşkili için esas alınmaktadır. 

I 1 nci Ecevit Hükümetinde bakanlık adedinin 29 
I olduğumu hep beraber biliyoruz. 2 nci Ecevit Hükü-
I metinde ise bakanlık adedinin 29'dan 35'e çıkariıl-
I masında halliyle bazı nedeaCerln, niçinlerin ve sebep-

kıijı olması gsrekE'ldir. 
1 nci Ecevit Kükümoîlyîe 2 nci Ecevit Hüküme

ti arasındaki geçen zamam 5 aydır. Bu 5 ay içerisin-
I de Türkiye'de ve dünyada o kadar çok şeyler değiş

ti de, acaba bakanlık adedinin artırılmasına ihtiyaç 
I mı duydular? Haliyle bunun açıklanması normaldir. 

I Ayrıca Kükünıstin baksiîLküarının kuruîuşun-
da, biraz evvel de ifade eitlğîm gibi, basın organfe-

I îinda ve bu çatı aîtsnda, kamuoyunda söylenmemesi 
icap eden çeşitli sözler söylenmektedir, dedik. Bu 
söylenen sözîerla vuzuha karruşaibifrnesi için, söyle-

j neftlerin birer iftira oMuğunu tespit edebilmek için, 
i Sayîn Başbakanımızın, Genel Görüşme açılmak su-
I reliyle bunları, benim lisan'imHa ispatlamaları, ken-
I di Esaslarıyla da kanıtlamaları lazımdır. Bu mec

buriyetten dolayı bir Gesseî Görüşme açılmasına 
[ biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak taraftarız. 

I Ayrıca demokrasilerde azınlığın çoğunluğa de-
I ğ'l, çoğunluğun azınüiğa söz sahibi oSrmtsuıı hepi-
I iniz blEenlerderjlz. Hal böyleyken mevcut Hükümet 
I kuruluşuyla muhalefette bulunan siyasi partilerin 
I oran dahilindeki hesabını dahi yapsak, bu Hükünıe-
I tin kuruluşumda - söylenenlerin doğru veya yanlış 
I olduğu ayrı bir mesele ama - bazı şüphelerle karşı 
I karşıya kaMığımızı ve bazı gizli] kapılar arkasında, 
I bazı şeylerân döndüğü kanaati hepinize ispatlayıcı 
I anlamda oîsa gerek. Geçmiş demokrasimizin yanlış 
I veya doğru sözlerden yara akmaması için bu husus-
I üarm da vuzuha kavuşması gereklidir. Bakanlık ade-
I dinin 29'dan 35'e çıkarılırken ihtisas ve icra bakan-
I Iık'hnmn sayısı çoğaüıîmış olsaydı, bu bakanlık ade-
I dinin çoğaîîıümaıı kısmen oEsun kamufle edilmiş ola-
I bilirdi; ama bakıyoruz ki, 6 tane bakanlık artınîır-
I ken, bunlardan 2 tanesi yeni kurulan bakanlıküara 
I alt, 4 tanesi de Devlet Bakanbğmın çoğaltılmasıyla 
I 35'e iblağ olunmuş. 
I Sayın Hükümet sözcüsü Muhterem Şener Bey 
j çok güzel ifade ettiler, ve dediler ki: «Devlet Bakan-
I jik'Jarı Başbakanın bir nevi müşaviridir.» Aynen ka-
I tıkıyorum. Zaten Devlet Bakanlıklarının kuruluşun-
I da da gerekçe bu idi. Gani gani rahmet eylesin, Faik 
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Ahmet Barutçu bu nedenle Devlet Bakanlığına ge
tirilmiştir; ama Faik Ahmet Barutçu yaînız bir Dev
let Bakanı değiSdıi, kendisi bir devletti. 

DevM Bakanhküarına geîen arkadaşlarımıza say
gım sonsuzdur. Müşavirlik yapabilecek, yani Hü
kümette eki? hocalığı yapabilecek arkadaşlarımızın 
olması arzulanır; değiDiir demuyorum* olması arzu-
İ£in;r diyorum ve bunun oîup olmadığının, Genel Gö
rüşme ile vuzuha kavuşmasında fayda görmekte
yiz işte bundan dolayı. 

Biraz evvel söylenenleri, yazıüanları Sayın Baş-
baikaiEjmızın vuzuha kavuşturması lazımdır demiştik. 
Söylenenleri burada tekrar dıile getiirmak isiesnuyo-
ruz; ama bir iki tane misal vermek de herhalde hak
kımız oSsa gerek. 

Basında ve toplumda söylenenler nelerdir? Kıy
metli bağımsız milletvekili arkadaşlanrnızia, kapadı 
kapılar arkasında çeşitti yerlerde görüşımeler yapıl
dığı; bu görüşmelerle kendililerine bakanak vaat edıil-
düği ve bu vaalîenln yerine getirileceğine dair sözler 
ile bakanlıkların verilmiş olması da bunun gerçekçi 
ispatı olsa gerek. 

Bağımsız arkadaşlarımızdan bir tanesi haıîç ol
mak üzene diğerlerinin tamamına bakanlık veriînüiş 
olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle makam dağıtıl
dığı söylenmektedir. Daha da iîeri gidifertk, Cum
huriyet Halk Partisinin Hükümet olabiümesıi için ulu
fe dağıttığı da söylenmektedir. Basın da kamuoyu da 
braıu söylemektedir, şu Yüce Mçclisin çatısı altında 
da söyîeaiımfişılir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Size verilen u l u 
fe gibi. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bize ulufe veril-
ırıılş, verilmerni'ş; o ayrı bir meselle. Biz şimdi bu me
sele üzerinde görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bu sözlerin vu
zuha kavuşturuilrnası, bir ulufe verildiğinin değil, ve
rilmediğinin ispat etEbnesi için Genel Görüşme açıî-
mıasînı istiyoruz biz. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Millet
vekilleri yeniçeri mi? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bu sözü biz söy
lemiyoruz, bunların ispatı size düşer diyoruz. 

ORHAN BlRGÎT (İstanbul) — İdldia sahibine 
düşer. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarını; de
vam edin Sayın KoçaL 

TURAN KOÇAL (Devamla) — Meselelerin açık
lıkta konuşulabÜmesi için, 29 bakan yerline neden 35 
bakanın oluştuğunu, bakaliküarın dağıtımındaki esa
sın ne oMuğunu ve bakanlık verilen arkadaşlarımı
za, görevleri itibaınyJia bir genel müdürlük yükünü 
dahi çok gören, hatta bir müdürlük mevkiinde vazi
feler veriîniş olmasının nedenlerini tespit ve söyle
nen sözlerin açıklığa kavuşması ve Gene! Görüşme 
açıldığı zaman daha söyaeyeceğimiz, bizim bildiği
miz, sizüerin biMiği birçok hususun hesaplaşılması 
ve bundan böyle kurulacak hükümetfcrdle de bakan-
Lkiarın nasıl olacağının, Sayım Emre arkadaşımızın 
da İfade ettiği gibi daha açıklık kazanması için Mil-
üiyeîçi Hareket Partisi olarak biz, Genel Görüşme 
açılması taraftarıyız ve bu düşünce ile hareket edi
yoruz. 

Tekrar .MüHiyetçi Hareket Partisi Grupu adına 
ve şahsım adına sayın mı'lîetvekilîerini ve Sayın Baş
kanı hürmetle selamlarını. (AP, MHP ve MSP sıra
larından aükışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kocal. 

Adaîet Partisi Grupu ad ıra İçel MiHetvekSi Sa
yın Ramazan Çalışkan; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(İçel) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Adalet 

Partisi Millet Meclisi Grupu ve şahsım adına Yüce 
Meclise saygılarımı arz ediyorum. 

Verilmiş bulunan bu önergenin, Millet Meclisi 
platformunda kabul edilerek görüşülmesinde zaruret 
vardır. Bu zaruret bir değil, bir çok yönden doğmak
tadır. Evvela, gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet Hü
kümetlerinin denetimi, millet iradesini temsil eden 
Parlamentonun en önemli görevidir. Meclislerin do
ğum sebebi de budur. Bu konunun araştırılması, ay
dınlığa kavuşturulması, sistem için gereklidir. 

Ayrıca, kurulduğundan beri, oldukça ciddi mese
leler içinden geçip ^elen Devletimizin, elan da çok cid
di meseleleri vardır. Bu ciddi konuların herhangi bi
rine çare söylemekten kaçınarak, yuvarlak laflar ede
rek gelen CHP'nin sayfiye yerlerinde kapalı kapılar 
ardında hazırladığı hükümet azalıklarının, makamla
rının Devletimizin hangi ihtiyacına cevap vereceğinin 
Yüce Meclisçe bilinmesi gereklidir. 

Muhterem milletvekilleri, asrımızın 1978 tarihin
de de, devletlerarası ilişkilerde menfaat esası cari
dir. Maalesef insanoğlu devletlerarası münasebetler
de samimiyetsizlik alışverişinin elan müşahididir. 
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Ancak,.bu noktada bir merhale katedilmlştir. Açık, 
yani hür demokratik parlamenter rejimin tatbik edil
diği memleketlerde, devletlerde, hükümette, dış iliş
kilerde menfaat ve samimiyetsizlik esasını cari kılar
ken, iç ilişkilerde, iç memleket meselelerinde samimi
lik esasını benimsemişlerdir. 

Kapalı rejimlerin bulunduğu memleketlerde içte 
ve dışta menfaat ve samimiyetsizlik esası cari iken, 
hür parlamenter rejimlerde bunun aksine açıklık ve 
samimilik prensibi tatbik edilmektedir. 

Bu araştırma önergesi, Türkiyemizde hür demok
ratik parlamenter rejimin tatbik edildiği şu sırada 
önem kazanmıştır. Açık rejimimizde mevcut Hükü
metin ciddilik ve samimilik prensiplerine ve mevzua
ta uygun olarak teşekkül edip etmediğinin ortaya çak
ması millet için de zaruret haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, devletin ihtiyacı, hizmetin 
icabıdır, ama bir partinin iktidar olması ve hükümet 
kurması devletin ihtiyacı değildir. 

Devlet Bakanlıklarının 10'a kadar çıkarılması, 
CHP'nin iktidar oîma ve hükümet kurma ihtiyacın-
dandır, Devletin ihtiyacından değildir. Ama CHP, 
«Devlet benim» diyorsa, bu hortlaklıktır. CHP'nin, 
«Devlet benim» zihniyeti içerisinde, bu memlekete ve 
bu millete vereceği hüçbir şey yoktur. Bir zamanlar, 
«Devlet benim» diyenler kaç arpa boyu mesafe kat-
etti ise, CHP de bu zihniyet içinde ancak o kadar 
mesafe katedebilir. Bu zihniyet, bu dar mesafe için
de, üst üste yığdı zulüm getirmektedir. Bu hal, yadır
gamadığımız bir özelliğidir CHP'nin. 

Büyük İngiliz edibi Shakespeare, «Müzik ruhun 
gıdasıdır.» demiştir. Şu anlayışı ile «Zulüm CHP'nin 
gıdasıdır» demek münasip olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 4951 sayılı Kanunun 
Başbakan Recep Peker imzasıyla Meclise sunulan, 
19 . 8 . 1946 gün ve Muamelat Müdürlüğü 71/616, 
6/2039 sayılı yazıya ekli gerekçenin ikinci paragrafın
da, aynen; «Hükümetin genel politikasından sorum
lu bulunan Bakanlar Kurulunda, düşüncesinden ve 
görgüsünden istifade edilecek bazı devlet adamları
nın bulunması, kendini kuvvetle duyuran bîr ihtiyaç 
olarak görülmektedir» ifadesi yer almıştır. Zamanın 
Anayasa ve Bütçe Komisyonları da, Mecliste bu 
tasarıyı bu gerekçe ile kabul etmiştir. 

Görülüyor ki, Devlet Bakanlarının ihdası ve bu 
makamlara tayin keyfiyeti; görgü, bilgi, devlet adam
lığı tecrübesi ve ihtisasından, hükümeti mahrum et
memesi gereken birkaç devlet adamından faydalanıl

ması imkânını sağlamak maksadına matuftur. Yok
sa, azmakta olan bir siyasi partiyi, her ne pahasına 
o!ursa olsun iktidara getirebilmek için gerekli parmak 
sayısını sağlamak, hiçbir zaman düşünülmemiştir; 
talebe göre bakanlık verilmesi düşünülmemiştir. 

Basından öğrendiğimize göre; Sayın Hükümet 
Başkanı, sayısını bir çırpıda 10'a çıkardığı bu Dev
let Bakanlıktan ile de iktifa etmeyerek, Sanayi ve Tek
noloji Bakanhğı, Ulaştırma, İmar İskân, Turizm ve 
Tanıtma, Bayındırlık gibi daha bir kısım bakanlık
ları da bölerek, birer Devlet Bakanlığı haline getir
me ve kendisine destek oîan bağımsızları mükafatlan
dırmanın gayreti içindedir. 

Devlet Bakanlıklarının bu derece artırılması, 
Başbakanlık binasında yer bulma, oda bulma furya
sı doğurmuş; bir kısım sayın bakanlar sadece sandal' 
yesiz bakan olarak değil, aynı zamanda yersiz ba
kan olarak kalmıştır. 

Kırmızı plakalı otomobilinden koruma polisine. 
sekreteryasından telefonlarına varıncaya kadar sıkın
tı yaratan durumlara düşürülen Devlet Bakanlığı 
müessesesinin ilgili kanunlarm maksadına uygun olup 
oümadığı, yeni yeni binalar ve imkânlar temini için mil
lete ve Devlete nelere mal olabileceği, bu makamlara 
tayin edilenlerin Hükümete ve Devlet işlerine birer mü
tehassıs devlet adamı sıfatıyla kazandıracakları hu
susların teker tekçr incelenip ortaya çıkarılması için 
Meclis Araştırmosına müspet oy kullanacağımızı arz 
ediyor ve bu araştsrma sonunda endişesi olmayacak
ların buna katılacaklarım umuyoruz. 

Grupum ve şahsım adına saygılarımı arz ediyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Orhan 
Birgit; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Birgit, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Milli Se
lâmet Partisinin değerli 10 milletvekili tarafından, 
Hükümetin teşkili ile ilgili olarak verilen bir Geneî 
Görüşme önergesi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti
si Grupunun düşünce ve görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Anayasamızın 106 ncı maddesi «Bakanlıklar, ka
nunun koyduğu esaslara göre kurulur» demektedir. 
Yasanın koyduğu esasları da, değerli arkadaşlarımın 
önergesinde gösterildiği gibi, 19 . 8 . 1946 tarihinde 
Devlet Dairelerinin Bakanlıklara ayrılması ve Devlet 
Bakanlıkları hakkında kanun tasarısı ile ilgili bir tasarı 
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şekillendirmektedir. O tarihe kadar, demin değerli ar
kadaşlarım görüşlerini ifade ederken baktım^ Başba
kan dahil, 15 bakan varmış Cumhuriyet Hükümetle
rinde; yıl 1946. Siyaset biîimi; ekonomisiyle, teknoloji-
ssyle 1946 yıllarında bütün dünyada ve özellikle Tür
kiye'de nerededir? Bunu o tarihte lise öğrencisi olan
lar en azından hatırlarlar. Bu önergenin altında imzası 
bulunan değerli arkadgşılanmdan bir ikisi çok genç 
yaştaydı; ama Sayın Emre, Sayın Aksay, Sayın Cu-
malıoğlu, Sayın Doğru haydi haydi hatırlarlar. 

Değerli arkadaşlarım, aslında demin Milliyetçi Ha-
raket Partisi sözcüsü arkadaşımın da söylediği gibi, 
Milli Selâmet' Partisinin önergesinde ortaya koymak 
istediği hususlar başkadır. Saym Emre'nin burada be
yan ettikleri hususlar başkadır. Milli Selâmet Partisi 
önergeyi verdi, sonra o önergeye fazlasıyla sahip çık
madı. O önergeyi, özellikle «Milliyetçi Muhalefet Cep
hesini» devam ettirmek için çok çaba gösteren Ada
let Partisiyle Milliyetçi Hareket Partisi paylaşmak is
tediler. 

Değerli arkadaşlarım, yeni Cumhuriyet Hükümeti 
güvenoyu alalı daha bir elin parmakları dolmad; ace
le etmeyin, radyolarda demeçler, basında demeçler, her 
fırsatta Meclis içerisinde, Genel Kurul salonunda ve 
kürsüde feyaüar. Elbette, bu Hükümet de iyi işler ya
pacaktır. Allah benzetmesin, bundan önceki Hükümet 
gibi kötü işler yapmamaya çalışacaktır. Elinize olanak
lar geçebilir. Birinci günden, bugün, Saym eski Başba
kan, muhalefet partisinin değerli lideri söylüyor; 
«Partimiz iktidar partisi sistemine alışmıştır, muhale
fete alışnıamıştır» diye. Birinci günden, muhalefette 
böylece, bu türlü tökezlemelerle işe başlarsınız, ben si
ze söyleyeyim; yeni muhalefet partileri doğar aranız
dan. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, hükümetten ayrılmanın, ba
kan olamamanın bu denli üzüntü vereceğini, sayın ar
kadaşlarımın ne kişiliğine, ne temsil ettikleri düşüncele
re yakıştıramıyorum, bağdaştıramıyorum. 

görüşmelerini izlemek ve saym senatörlerin emirlerini 
tebellüğ etmek için orada hazır bulunduğunu göre
ceksiniz. Demek ki, en azından iki Devlet Bakam haf
tanın üç gününü Parlamentoda, siyasi partilerimizin si
yasi düşüncelerinin farklarını herhangi bir şekilde kale 
almadan değerli arkadaşlarımın emirlerindedirler; bu
nu tespit edeceksiniz. 

Efendim, Devlet Bakanları, yasanın gerekçesine gö
re, fikirlerinden istifade edilecek değerli kimselerden 
olmalıymış. Doğru. Sevgili arkadaşlarım, bugün Cum
huriyet Hükümeti; Cumhuriyet Halk Partisi bir, Cum
huriyetçi Güven Partisi iki, Demokratik Parti üç, ba
ğımsızlar olmak üzere dört üniteden teşekkül ediyor. 

EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Her oy bir 
bakan sistemi.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi, bu bağım
sız arkadaşlarımı 5 Haziran seçimlerinde, kimisini mer
kez yoklamasıyla, kimisini örgüt yoklamasıyla Parla
mentoya sokarken, kendilerinin fikirlerinden şüphe mi 
ettiniz-; o fikirlere değer mi verdiniz? Bana önce bunu 
söylemeniz lazım. Sizin saflarınızda dururken, burada 
450 milletvekilinden herhangi birisi bakan olabiliyor, 
sizin saflarınızı bıraktığı zaman kendilerinin düşünce
lerini sizden geride görüyorsunuz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Haziranda niye 
koymadınız? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, bu yolla ne hükümete, ne Devlete, ne ulusa, ne 
de kendi partinize her hangi bir yarar sağlayamaz
sınız. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Parlamen
to bakanı nerede? 

BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlarım.. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Milli Selâmet Par

timizin değerli sözcüsü buyuruyor; evvela önergelerin
de buyuruyorlar: «Partiler ar ası transfer hareketlerini, 
futbol takımları arasındaki transfer faaliyetlerindeki ta
vizli esaslara bağlama».. Bir bakıyorum imzaya, Sü
leyman Arif Emre. Ha, ben 10 yıl evvel Parlamento
ya geldiğimde Yeni Türkiye Partisindeydi; Hasan Ak
say, ben Cumhuriyet Haîk Partisindeyken Adalet Parti
sindeydi; Sayın Fehmi Cumalıoğlu Millet Partisindey
di. Demek, insanlar parti değiştirdiği zaman, bu imza
lara bakarsak, futbol takımlarının transfer hareketle
rindeki esaslara göre mi hareket ediyorlar? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Koltuğun hesabı 
yok. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar... 

Sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarımın konuş
malarını burada dinledik; «Niçin 10 Devlet Bakanlığı 
kurulmuştur? Hadi bunun 6'sını anladık, diğer 4'ü ni
çin?» diye bir soru yönelttiler. 

Şu anda Millet Meclisinde bir Saym Devlet Baka
nı oturuyor. Lütfen Cumhuriyet Senatosu sıralarına ba
kınız; Cumhuriyet Hükümetinin, bu Cumhuriyet Hü
kümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine gerçek sa
ğısının bir ifadesi olarak, orada da bir başka Sayın 
Devlet Bakanının, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır arkadaşla
rım, haşa. Ben, değerli arkadaşlarımın niçin Milli Se
lâmet Partisine geçtiklerini çok saygı duyarak biliyo
rum. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Koltuk hesabı yok, 
koltuk hesabı. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, memur kadroları gerekecekmiş yeni bakanlıklara.. 
Hayır! bugün Milliyet Gazetesinde okudum; Sayın 
Emre, Vakıflar Genel Müdürlüğünü tedvir eden ba
kanlığa bakarken, doğru mu, yanlış mı bilmiyorum, 
kendi tayin ettiği Çanakkale adayları genel müdür ve-
kiliymiş; bir şeyler söylüyor, doğru mu, yanlış mı bil
miyorum. 

Efendim, sınavlı sınavsız kadrolar alınmış, şu ka
dar bin adam tayin edilmiş ve onlar yeni hükümet de
ğişikliği sırasında belgeleri yakılarak bakanın oluruy
la imha edilmiş.. 

Bakanlıkların kadroları şişirilecekse eğer, bu türlü 
olurlarla şişiriliyor; yeni bakanlıklar tayinine gerek 
yok. 

Bina almacakmış,. Hayır arkadaşlarım! Bir Ankara . 
Palas Oteli vardı, ağır sanayi hamlemizin seminerleri, 
brifingleri orada mum ışığında yapılırdı; akşamları da 
Akıncılar Derneği orada konferanslar verirdi; tekbir
ler getirilir, mehterler çalınırdı. Şimdi, orası bir bakan
lık. Demek ki, binaya da gerek yok. 

ABDULLAH TOMBA (İstanbul) — Onlara da ge
rek yok. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, burada bir noktanın tespiti lazım. Değerli Milliyet
çi Hareket Partisi sözcüsü arkadaşımı, o noktada, Mec
lis kürsüsünde vuzuha, açıklığa çağırıyorum. 

Yasaların, hukukun başlangıcı, iddia sahibinin ispat
la yükümlü olduğunu söyler; Hukuk Başlangıcı' 
nın 1 nci sayfası bunu böyle söyler. 

«Basına göre, kapah kapılar arkasındaki sözlere 
göre, bilmem neye göre bunlar ulufe almıştır, şöyle 
şöyle söylenmektedir..» «Gelsin Başbakan, bunu is
pat etsin» demekle, değerli arkadaşım hukukun bu 
esasını geriye çeviremez. (AP sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Siz de eski 
gazetecisiniz, öyle konuşmayın. 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — İspat yükümlü

lüğü iddiacıya aittir. 
Bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin Sayın Başbaka

nı ve sayın bakanları hakkında kim ne biliyorsa, akraba
sı, amcazadesi, yeğeni, nesi varsa, soyadı ister De-
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mirel olsun, ister Erbakan olsun, ister küçük adı Ak-
gün okun, ister Yahya olsun, hangisi hakkında ne 
biliyorsanız buraya getirirsiniz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu, getirdiğinizin doğrularına kanaat ge
tirdiği anda, hiç merak etmeyin, Adalet Partisinin es
ki uyuşukluğunu göstermez, ilgililerin, sorumluların 
yakasına yapışır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Öyle konuşul
maz, elini cebinden çek. Sayın Başkan, eli cebinde 
konuşuyor, ikaz edin. 

BAŞKAN — Devam edin. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bunu yapmaz 

da, «Söylenti vardır» derseniz, o takdirde, o söylen
tinin altında müfteri olarak ezilirsiniz değerli arka
daşlarım. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarını, bir arkadaşım DAKKO' 
dan bahsediyor. DAKKO - eğer arkadaşlarım gazete 
okuyucusu iseler, Hürriyet Gazetesinde çıkıyor - bu
günkü Hükümetten önceki Hükümet zamanında gel-

. miş geçmiş gümrük yolsuzluklarını yansıtıyor. 

İnşallah, ileride, Allah size' uzun muhalefet öm
rü verir, o takdirde daha çok önergeleri buraya getir
me olanağını bulursunuz. Bu kadar aceleciliğe lüzum 
yok değerli arkadaşlarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizden öğrendik. 
sizden. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bizden öğrendi
niz.. 27 yıl bizim gibi durun, ondan sonra bizim ak
lımız başımıza geldi, sizin de 30 yıl sonra aklınız ba
şınıza gelir değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyelim Sa
yın Birgit ve değerli arkadaşlarım. 

Sayın Birgit, konunuza devam edin lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, bu önergenin ciddi bir tarafı yok; bunu da 
söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. 

Meseleyi, güvenoyu görüşmeleri sırasında bu kür
süye getirdiniz; Sayın Başbakan bunların cevapları
nı verdi; hava kirliliği-bakanlığından, kirli dosyalar 
bakanlığına kadar hepsini tek tek anlattı. Ne oldu so
nunda? Sonunda, Yüce Meclis, iradesini gösterdi; 
229 beyaz oyla, Meclis, Sayın Başbakanın hem Hti. 
kümet Programına, hem hükümeti teşkil sistemine 
oyunu verdi. Bir değerli arkadaşımın treni kaçmış 
gelememiş; 218 oy aldınız. 

Benim size, tutanaklara geçmesini istemeden, ha
lisane tavsiyem, şimdilik 218 oyu muhafaza etmeye 
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bakın. Bu akılla giderseniz, 218 oyu da çok yakın 
zamanda muhafaza edemez olursunuz, cephe halinde 
bulunsanız bile. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sizin 
sayınız kaç olacak o zaman? Otel odalarında, değil 
mi? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu, Millet Meclisinin çok önemli, 
değerli işlerle meşgul olması düşüncesindedir. Dev
letimiz, Hükümetimiz, gerçekten, içeride ve dışarıda 
kendisine miras olarak verilen bir enkazın altındadır. 
Bekiniz, daha bir haftalık Hükümet, dış politikada 
çok önemli konularla, bazı hükümet adamı geçinen
lerin, ellerini, ateştir diye uzatmaktan çekindiği çok 
önemli konularla uğraşmaktadır. Devletin, içeride ve 
dışarıda saygınlığını yeniden kazandıran çabası içe
risindedir. Parlamentonun da, gerekiyorsa, bu konu
larda araştırma ve denetleme önergeleri vermesi ve 
onlan izlemesi gerektiği kanısındadır Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu. Onun için, bir hafta evvel Yüce 
Milîet Meclisinin güvenoylaması sonucuyla netice
lenmiş bir konuyu yeniden burada ele almanın ne 
halk yararına, ne ülke yararına olduğu düşüncesin
deyiz. (AP sıralarından «Rejim yararına» sesleri) 
Ne de rejim yararına olduğu düşüncesindeyiz. 

Bu Hükümetin üyelerinin hiç birisi hakkında ve 
bu Parlamentoda Cumhuriyet'Halk Partisi Grupunun 
üyelerinin hiç birisi hakkında, Cumhuriyet Senato
sunda bizzat Adalet Partisi Sayın sözcüsünün itiraf 
ettiği birçok tapu sicil memurunun bildiği hususları 
söyleyemezsiniz. Eğer önergeyi verip ısrar edecekse-
seniz, o konuların içine alınması gerektiği kanısında
yım. (AP sıralarından gürültüler) 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyordum; fa* 
kat, söyleyim, birkaç ay evvel kızını evlendiren bir 
Hatay Milletvekili ile 9 ay evvel Gaziosmanpaşa'da 
bir Konya Milletvekilinin aldığı apartmanları gidiniz, 
grupunuzda araştırınız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalkarak 

yoklama isteminde bulundu) 

(AP sıralarından gürültüler ve gülüşmeler) 

HALİL KARA ATLI (Bursa) — Meclisi çalıştır
mak istemiyor yeni iktidar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sayın arkadaşla
rım, 

Efendim, İçtüzük hükümlerine göre, müzakerele
rin bu noktasında böyle bir istemde bulunmanız ve 
yerine getirilmesi mümkün değildin Oturunuz. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN AKBULUT (Sivas) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 58 nci maddesi açıktır. 

BAŞKAN — Müzakerelerin bu noktasında müm
kün değildir efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Buyurun efendim, kaçıncı maddesidir? 
ORHAN AKBULUT (Sivas) — İçtüzüğün 58 

nci maddesi açıktır. 
BAŞKAN — Nedir efendim? Lütfen.. (CHP sı

ralarından «Tamam Başkan» sesleri) 
önerge sahibi olarak Konya Milletvekili Sayın 

Şener Battal; buyurun efendim. 
Sayın Şener Battal, zamanınız 10 dakikadır. 
ŞENER BATTAL (Konya) —, Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Genel Görüşme... (AP ve 
CHP sıralarından karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, lütfen, hatibi dinle
yelim, konuşma imkânı verelim, rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Genel Görüş
me önergemiz, itiraf edeyim, kendi muhtevası dı
şında bir polemik, bir siyasi tartışma belgesi olarak 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Genel Görüşme 
önergemizi, lütfen, bir polemik ve siyasi tartışma 
önergesi olarak kabul etmeyiniz. Bu Genel Görüşme 
önergemiz, 4951 sayılı Kanuna göre Devlet Bakan
lıkları nasıl tespit edilmelidir; Devletin ihtiyaçları 
nasıl olmalıdır?» ciddi ve ilmi bir tartışmanın Meclis
te yapılması amacıyla verilmiştir. Böyle olunca, bu 
önergeyi bu şekliyle değerlendirirken, partiler birbir
lerine âdeta laf yarışı haline getirmeyi fırsat bildiler. 
Bu görüşlerimi önergemizin âdeta bir dilekçe üslu
buyla son paragrafında netice ve talep kısmı olarak 
telakki edilebilecek şu cümleleri dile getirmiş oluyo
ruz: «Bu sebeplere binaen, ülkemizde, devlet hiz
metlerinin ihtiyaçlarım karşılayacak şekilde yürütüle
bilmesi için normal ve ciddi ölçüler içerisinde, ba
kanlık sayısının ve iştigal konularının ne olması ge
rektiği toplum ve devlet faaliyetlerini yakından il
gilendiren bir konudur. Bu hususta Anayasamızın 
88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 99, 100, 101 ve 
müteakip maddeleri gereğince, Genel Görüşme öner
gesini arz etmiş bulunuyoruz. 

Netice ve talep böyle olunca muhterem arka
daşlarım, 4951 sayılı Kanuna göre bir talepte bulu-
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nurken, meseleyi, tekbir sesleriyle, akıncılarla, meh
ter marşlarıyla alakasını ve Genel Görüşme muhte
vası dışında birtakım beyanlarla incelemeyi mümkün 
görmüyoruz. Bu bakımdan, benden evvel konuşan 
sayın Birgit arkadaşımın bu önerge dışındaki cümle
lerini kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, kabule şa
yan bulmadığımızı da ifade etmek istiyoruz. 

4951 sayılı Kanun 1949'larda çıkmış bir kanun
dur. Bu kanun 1962'Ierde bir küçük tadil geçirmiş. 
Bu tadilatla* «Başbakan, Başbakan Yardımcısı sa
yısını gerekli ölçüde tespit edebilir» demiş ve bir 
Başbakan Yardımcısı, daha ziyade, artırılması yolu
na gidilebilmiş, 1962 tadili ile. Şimdi, 1949 yılında
ki 4951 sayılı Kanun 'zabıtlarım tetkik ettiğinizde 
muhterem arkadaşlarım, samyorum rahmetli Fuat 
Arna veya Sadık Aldoğan «Neden bir Koordinasyon 
Bakanlığı kurulmuyor?» diye ta o zaman söylemiş; 
bakanlıklar arasındaki münasebetleri araştıran bir 
Koordinasyon Bakanlığını ta o zaman ifade etmiş; 
bundan 30 sene önce söylenmiş bir husus. Demek 
oluyor ki, bize göre, bir Koordinasyon Bakanlığı, 
hakikaten, bakanlıklar arasındaki vazife taksimini en 
ciddi ölçüde tanzim edebilecek bir bakanlıktır ve Ba
kanlar Kurulu arasındaki hizmet ahengine de yar
dım eder. 

Bu manadaki düşünceler ortaya konsun, vuzu
ha kavuşsun diye verdiğimiz Genel Görüşme öner
gesi, siyasi partilerin horoz dövüşü merakı yüzün
den, 4951 sayılı Kanunun manası istikametinde bu
gün maalesef ele alınamamıştır. 

Bütün sözcü arkadaşlarıma kıymetli fikirlerin
den dolayı teşekkür etmekle beraber, bu manada bir 
çalışma yapılması için, bugün öngörüşmeleri tamam
lanan bu önergemizi kabul ederek, bu manada araş
tırma ve Genel Görüşme yapılabilmesi için, öner
gemiz lehinde bütün arkadaşlarımızın oy kullanma
larını saygılarımla talep ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Arif Emre ve 9 arkadaşının, Ge

nel Görüşme açılmasıyla ilgili önergesi üzerinde gö
rüşme tamamianmıştM eferodiiımr 

Genel Görüşme açılması hususunu oylarınıza su
nacağım. (CHP sıralarından «Ekseriyet yok,» AP 
sıralarından «Oylamaya geçildi» sesleri) 

Yoklama isteyen arkadaşlarımızı ismen tespit 
ediyorum efendim. (AP sıralanndan «Oylamaya geç
tiniz Sayın Başkan» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, oyunuza sunmadan önce, 
10 sayın arkadaşımız yoklama isteğinde bulunmuştur. 
İçtüzüğümüzün 58 «d maddesine göre, isteklerini ye
rine getirmek mecburiyetindeyim; müsaade ediniz. 

Orhan Akbulut.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Daha iki gün

lük iktidarsınız, millet sizden ne beklesin?» Ayıp, 
ayıp! (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarım.. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

yoklamaya lüzum yok; «biz kaçıyoruz» desinler. 
BAŞKAN — Öner Miski... 
Ertoz Vahit Suiçmez (Trabzon Milletvekili) (AP 

sıralanndan «Kaçmayın» sesleri) 
Selâhatin öcal (Ankara Milletvekili) 
İsmet Atalay (Kars Milletvekili) (AP sıralann

dan gürültüler) «İktidar olduğunuzu hâlâ anlaya
madınız» sesleri) 

Hüseyin Erkanlı (Tunceli Milletvekili) 
Hüseyin Şükrü özsüt (İsparta Milletvekili) (AP 

sıralanndan gürültüler) 
Şükrü Bütün (Çorum Milletvekili) 
Durmuş Ali Çalık (Konya Milletvekili) 
Gündüz Onat (Kırklareli Milletvekili) 
10 arkadaşımız ismen tespit edilmiş bulunuyor. 
İçtüzüğümüzün 58 nci maddesine göre, ad okun

mak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi*bitmiştir. 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkamı, bu yoklama gereksiz. Yoklama isteyen 
10 kişi burada yok. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, za
bıtlara geçsin, yoklama isteyenler kaçtı. 

BAŞKAN — 10 kişiyi sayıyoruz efendim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet kompleksinden 
kurtulamadı. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. 
Gündemdeki konulan görüşmek için, 24 . 1 . 1978 

Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.36 
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VI, — SORULAR VE CEVAPLAR 

/. — Kayseri Milletvekili A. Gani Aştk'ın, yurt 
dışına gönderilen din görevlilerine ilişkin Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sorusu ve Çalışma Bakanı 
Bahir Ersoy'un yazılı cevabı, (7/145) (x) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan- ve Çalışma Ba

kanı tarafından yazık oko>ak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygılarımla ara ederim* 30 . 11 . 1977 

Kayseri, Milletvekili 
Gani Âşık 

1. Yurt dışına geçici veya kadrolu olarak gönde
rilen din görevlileri nasıl bir u$ıı& seçilmektedirler? 

2. Bu görevliler Diyanet İşleri Başkanlığınca 
herhangi bir imtihan ya da mUIakata tabi tutulmakta 
mıdn-lar? 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın yurt dışına 
gönderilen din görevlilerine ait yazılı soru önergesine 
karşı hazırlanan Bakanlığımız cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Bahir Ersoy 

Çalışma Bakanı 

TC 
Çalışma Bakanlığı 

Yurt Dışı İşçi Sorunları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1101-9-32»» 

18 . 1 . 1978 

İlgi : 7 
yılı yazınız. 

Konu : A. Gani Âşık Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
.12 . 1977 tarih ve 7/145.1017-4673 sa-

(x) Not-: Bu soru önergesi ile ilgili Başbakanın 
cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. 

Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın Soruları : 
Soru 1. Yurt dışına geçici veya kadrolu olarak 

gönderilen din görevlileri nasıL bir usulle seçilmek
tedir? 

Kadrolu olarak gönderilen din görevlileri, 

Cevap 1. Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 4841 saydı Kanuna 864 sayılı Ka
nunla eklenip 1579 sayılı Kanunla tadil edilen ek 
madde 7. gereği din adamı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslam Ens
titüsü mezunları arasından Diyanet İşleri Başkanlığın
ca gösterilecek adaylar içinden Çalışma Bakanlığınca 
seçilir. 

Geçici olarak gönderilen din görevlileri, 
Diyanet İşleri Başkanlığınca aday olarak gösteri

len din görevlileri, 7 . 8 . 1975 tarih ve 15319 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan yardım yönetmeliğimizm 
2/e, 3/c 1,2 ve 6/a maddeleri gereğince bütçe imkân
ları nispetinde yurt dışına geçici olarak din görevlisi 
gönderilir. 

Soru 2. Bu görevliler Diyanet İşleri Başkanlığın
ca her hangi bir imtihan ya dja mülakata tabi tutul
makta mıdırlar? 

Cevap 2. Bu sorunun cevabı Devlet Bakanlığına 
aittir. 

^•m 
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Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Danışma Kurulu önerisi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Meclis Araştırması Komisyonlarına üye se

çimi. (10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/8) 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

ve 9 arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 "nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 

2. — Eskişehir Milletvekili İsmail özen ve 10 ar
kadaşının, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR | 

7 | 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




