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Sayfa 
sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakam Mus
tafa Kıhç'ın yazılı cevabı. (7/43) 72:73 
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Öznal'ın, ağır sanayi yatırımlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in yazıh cevabı. 
(7/124) 76:77 

7. — Ankara Milletvekili Abdurrahman 
Oguftürk'ün, hacca gidecek yurttaşların karşı
laştığı güçlüklere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Devlet Bakam Mustafa Kı
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10. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ım, 

TRT Kurumunum dimi Türk müziği yayınlarına -
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakam Mustafa Kıhç'ın yazılı cevabı. 
(7/167) 79:80 

11. — İstanbul Milletvekili İlhan özbay'ın, 
Sinop ili yakınlarında düşen U-21 Amerikan 
Askeri uçağına ilişkin sorusu ve Mili Savun
ma Bakam Hasan Esat Işık'ın yazılı cevabı. 
(7/170) 80 

12. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin* 
1976 - 1978 öğretfm yıllarında eğitim enstitüle
rine alınan öğrencilere ilişkin sorusu ve Mili 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. 
(7/172) 80:81 
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m, Siverek'te öldürülen iki polis memuruna iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam İrfan özaydınlı' 
nın yazılı cevabı. (7/174) 81:82 

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-
hı'nun, anarşik olaylara ilişkin sorusu ve İçişle
ri Bakanı îrfan Özaydınh'nm yazılı cevabı. 
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15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın* 
anarşik olayların sorumlusu olduğu iddia edi
len kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakam Mustafa Kılıç' 
in yazılı cevabı. (7/179) 83 

16. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan' 
nın, bir sanatçıya ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Gündüz 
Ökçün'ün yazılı cevabı. (7/181) 83:84 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
kurultaydaki konuşmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/182) 84:85 

18. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gök-
çek'in, 1974 yılında Genelkurmay Başkanlığın
da verilen brifinge ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kı
lı ç'ın yazılı cevabı. (7/183) 85:86 

19. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakam Teoman Köprülüler'in yazılı ce
vabı. (7/184) 86:87 
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20. — İstanbul MilIetveMli Recep Özel'in, 

tarihi tabloların okullardan kaldırılmasına iliş
kin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur' 
un, yazık cevabı. (7/185) 87:88 

21. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
İstanbul = Sigorta Murakabe Kurulunda görev
li bazı kişilerin işlerine son verilmesine ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler' 
in yazıtı cevabı. (7/186) 88:89 

22. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan' 
nın, İstanbul Emniyet Asayiş Şubesi Müdür 
Yardımcısının başka göreve atanmasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakam İrfan özaydınlı'ıvn 
yazılı cevabı. (7/188) 89:90 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan' 
m, Kayseri Cezaevinde bulunan bir hükümlüye 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mehmet Can' 
in yazılı cevabı. (7/189) 90 

24. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıs-
tanh'nın, bazı otobüs işletmelerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazıh 
cevabı. (7/190) 91:92 

25. — Kocaeli Milletvekilli İbrahim Topuz' 
un, İzmit • Maşukiye Keltepe yolunun onanl-
masına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz'un yazdı cevabı. 
(7/191) 92:93 

26. — İstanbul Milletvekili Recep Özel'in, 
Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında yapılan 
toplu iş sözleşmesine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Çalışma Bakam Bahir 
Ersoy'un yazılı cevabı. (7/192) 93:94 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülme
diğinden; Genel Kurulun 1 . 3 . 1978 tarihli 120 nci 
Birleşiminde alman karar gereğince : 

22 Mart 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Muslih Görentaş Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 
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II. — GELI 

7 . 3 . 

Tasarı 
1. — Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Bolu İşletmecilik Yüksekokulu, Adana İktisadi ve Ti
cari tümler Akademisi, Dörtyol Sanayi İşletmeciliği 
ve Yönetim Bilimleri Yüksekokulu ve Malatya İktisa
di ve Ticari İlimler Yüksekokulu kadro kanunu tasa
rısı. (1/99) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 618 

sayılı Limanlar Kanununun bazı maddelerinin tadi
line dair kanun teklifi. (2/528) (Adalet, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
ile 5 arkadaşının, hububat, un ve ekmek teklifi. 
(2/529) (İçişleri ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ko
misyonlarına) 

3. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu ile Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 26.1.1978 
gün ve 2110 sayılı Kanunla değiştirilen 1803 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesine fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/530) (Adalet Komisyonuna) 

4. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ile 14 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
5, 15, 16, 17 nci maddelerinin tadili hakkındaki ka
nun teklifi. (2/531) (Adalet ve Anayasa komisyonla
rına) 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'n özel affına dair kanun teklifi. 
(2/532) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
32 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlayama-
yarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen süre
lerinin borçlanmaksızm fiili hizmet sürelerine ilavesi 
hakkında kanun teklifi. (2/533) (Milli Savunma ve 
Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın yasama do

kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/249) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/250) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

No. : 33 
N KÂĞITLAR 

1978 Sah 

3. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ırı yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/251) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Ko
misyona) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi. (3/252) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

5. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağh'mn ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/253) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
1. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 

İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişik
lik yapılmasına dair Anlaşmasının uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla deği
şik 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 değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporlan. 
(1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 3 , 3 . 1978) 
(GÜNDEME) 

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

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

4. — 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-
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kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-

oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

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

Yazıh Soru Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, Ali

ağa ve Ipraş rafinerilerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazıh soru önergesi. (7/194) 

2. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, bütçe gö
rüşmelerindeki konuşmasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/195) 

9 . 3 . 19 

Tasarılar 
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/100) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların ay
lıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/101) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Devletçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı. (1/102) (Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonlarına) 

4. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 2002 sayılı Fırat Üni
versitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları 
Kadro Kanununa ek kanun tasarısı. (1/103) (Milli 
Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Tasarılar 

1. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı. (1/107) 
(Adalet Komisyonuna) 

2. — Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyi
şi hakkında kanun tasarısı. (1/108) (İçişleri; Milli Sa
vunma ve Adalet komisyonlarına) 

3. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kas
tamonu'da Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü 
kurulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/196) 

4. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Yozgat 
Sağlık Koleji Müdürüne ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından yazıh soru önergesi. (7/197) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Elazığ - Maden İlçesi Belediye Başkanının göreve 
başlamasının engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/198) 

6. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ata
malarda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/199) 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, Ri
ze - Çaycılar Kooperatifinden alındığı iddia edüen 
krediye ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazıh 
soru önergesi. (7/200) 

No. : 34 
Perşembe 

5. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1993 sayılı 19 Mayıs 
Üniversitesi öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları 
Kadro Kanunu ile i l . 5 . 1976 tarihli ve 1997 sa
yılı Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğre
tim Yardımcıları Kadro Kanununa bağlı 1 ve 2 sa
yılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/104) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

6. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa ek kanun tasarısı. (1/105) 
(Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

7. — 1995 sayıh İstanbul Üniversitesi öğretim Üye
leri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununun ge
çici 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı. (1/106) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı. 
(1/109) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
larına) 

4. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/110) (Adalet 
Komisyonuna) 

No. : 35 
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5. — Devlet Denizcilik Akademisi kanunu tasarısı. 
(1/111) (Milli Eğitim, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma, 
Turizm ve Plan komisyonlarına) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı. (1/112) (Plan; Tarım, Orman ve Köy İş
leri komisyonlarına) 

Teklif 
1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, Et 

ve Balık Kurumundan hayvancılığı teşvik kredisi alan
lardan yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ana
parayı ödemeleri halinde gecikmeden doğan faizleri
nin affına dair kanun teklifi. (2/534) (Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 

sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/44) 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men-

Tasarılar 
1. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hak

kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/113) (İçişleri Ko
misyonuna) 

2. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı Ka
nuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fıkra 
ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. (1/114) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı. (1/115) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) 

4. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri 
Komitesi (CIME)'nin Kuruluş Yasasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı. 
(1/116) (Dışişleri Komisyonuna) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı. (1/117) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonlarma) 

supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

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

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba

kanlık makam arabalarının amaç dışı kulanıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/201) 

2. — Çorum Müetvekili Mehmet Irmak'ın, Zon
guldak - Karabük - Yenice Bucak Müdür Vekiline 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/202) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Emni
yet Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve nakillere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/203) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, An
kara Atatürk Lisesinde öğrenci kıyımı yapıldığı iddia
sına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/204) 

No. : 36 

Teklif 

1. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ile 4 
arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Ka
nunun 1712 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/535) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış

tay Başkanlığı 1975 mali yılı Kesinhesabı hakkında 
Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu rapor
ları. (Dönem : 4; 5/54) (Millet Meclisi Hesaplan İn
celeme Komisyonuna) 

2. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1976 
Ocak, Şubat 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu. (Dönem : 4; 
5/59) (Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu
na) 

3. — 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) (GÜN
DEME) 
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M. Meclisi B : 122 22 . 3 . 1978 O : 1 

4. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi. 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışmda çalışan işçileri
mizin emeklilik haklan 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-

Yazıh Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, TIR 
kamyonuyla yapılan kaçakçılık olayına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/207) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar

kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasnın 88 nçi, Millet Meclisi İçtüzüğü-

kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Komisyonları raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444 
2/474, 2/481) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi; 21.3.1978) 
(GÜNDEME) 

5. — 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) (Dağıtma tarihi : 21 s 3 . 1978) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, TIR 

kamyonu ile yapılan kaçakçılık olayına ilişkin Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından yazıh soru 
önergesi. (7/205) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsünden yapılan soruştur
maya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/206) 

nün 102 ve 103 ncü mddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

Gensoru Önergesi 
1. — Adalet Partisi Grupu adına, Grup Başkan-

vekili H. Turgut Toker ve 10 milletvekilinin; ülkede 
anarşinin büyük boyutlara ulaştığı,- can ve mal gü
venliğinin ortadan kalktığı ve olaylar karşısında so
rumsuz, kararsız ve yetersiz kaldığı iddiasıyla içişle
ri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesi. (11/2) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), İsmail Hakkı Öztonın (Adana) 

» 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 122 ncl Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın üyelerin adları okunduğu zaman işaret bu
yurmalarını rica ediyorum.' 

(Yoklama yapıldı) 

/. — Başbakan Bülent Ecevifin, dış politika ile 
ilgili konularda gündem dışı açıklaması ve aynı ko
nuda gruplar adına yapılan konuşmalar. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan tarafından gündem 
dışı söz talep edilmiştir. İçtüzüğün 60 ncı maddesine 
göre, dış politika ile ilgili konularda bilgi vermek üze
re, Sayın Başbakanı kürsüye davet ediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Uluslararası ilişkilerimizdeki yeni bazı gelişmeler, 
özellikle Montrö (Montreux)'de Yunanistan Başba
kanı Sayın Karamanlis'le yaptığım görüşme ve Ame
rika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizin son aşaması 
konusunda Yüce Meclise bazı bilgiler sunmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu açıklamayı yap
mak için her iki Meclisimizin tatilden sonra, ara 
vermeden sonra birlikte çalışmaya başlamasını bekle
dim. 

Sözlerime başlarken, izin verirseniz, ilkin, yeni 
Hükümetin Uluslararası ilişkilere genel yaklaşımı üze
rinde kısaca durmak istiyorum. 

Hükümetimizin uluslararası ilişkilere genel yakla
şımında temel kurallardan biri, açıklık ve tutarlılıktır; 
biri de, sorunları sürüncemede bırakmamak, sorunla
rın çözümünü hızlandırmaya çalışmaktır. Bu iki ku
ral aslında çağımızın gereği sayılabilir. Çünkü, çağı-

BAŞKAN — Sonradan gelen milletvekillerinin 
bir tezkere ile Başkanlığa müracaatlarını rica ede
rim. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

mızda uluslararası ilişkilerde kamuoyunun etkisi, re
jimleri ne olursa olsun, hemen bütün ülkelerde etki, 
ağırlık kazanmaya başlamıştır ve kamuoyunun etkin
liğinden olumlu biçimde yararlanabilmek için de, bir 
yandan dış politikada açıklık kuralına uymak ve tu
tarlı olmak, bir yandan da dış ilişkileri yalnız hükü
metler düzeyinde değil, birçok kanallardan sürdür
mek gerekir. 

Uluslararası ilişkileri, uluslararası sorunları sürün
cemede bırakmamak da, çağımızdaki hızh değişim sü
recinin bir gereğidir. Eğer uluslararası sorunların çö
zümü uzun süre sürüncemede bırakılacak olursa, ülke
miz, dünyadaki değişimlerin gerisinde kalabilir ve bu 
değişimler sırasında açılabilecek olan olanaklardan 
gereğince yararlanamaz. Yine bu çağımızdaki hızlı 
değişimin bir gereği olarak da Hükümetimiz, uluslar
arası ilişkileri çok yönlü olarak geliştirme gereğini 
duymaktadır. 

Hükümetimizin görüşüne göre, uluslararası sorun
ların sürüncemede bırakılması, bu sorunların çözü
münü güçleştirir ve bu sorunlardan doğan uluslararası 
ilişkilerdeki gerginliği büsbütün arttırır. Ayrıca, bu 
sorunların sürüncemede bırakılması, gerek ulusal 
ekonomi açısından, gerek ulusal güvenlik açısından 
da sorunlar yaratır ve bir ülke sürüncemede kalan 
sorununa saplandığı zaman başka bütün uluslararası 
sorunlara o bir tek sorunun dar bakış açısından bak
ma durumuna girer. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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Yine, sorunların sürüncemede bırakılması yeni 
sorunlara yol açacağı için, bu yüzden yalın sorunlar, 
sade sorunlar giderek karmaşıklaşmaya başlar ve 
sorunlar sürüncemede kaldıkça başka devletlerin, 
özellikle dünya çapında politika izleyen güçlü dev
letlerin o sorunlara karışma eğilimleri giderek artar. 
Nitekim Türkiye'nin bir süredir sürüncemede kalan 
sorunlarıyla ilgili olarak bütün bu sorunlar, bütün 
bu sakıncalar bildiğiniz gibi ortaya çıkmış bulunmak
tadır. 

Asıl sorunun sürüncemede kalması yüzünden do
ğan yan sorunlarla, asıl sorun arasında başka devlet
ler bağlantı kurmaya da başlarlar. Özellikle Ameri
ka Birleşik Devletleri kendi uluslararası ilişkilerinde 
böyle bir bağlantı kuramı, bir bağlantı teorisi oluştur
muştur. Bu kuramı yalnız Türkiye'ye değil, dünya
nın başka yörelerindeki başka sorunlara da uygu
lamaktadır. 

Bu bağlantı kuramının özelliği şudur: Bir ülkeyi 
belli bir sorunla ilgili olarak köşeye sıkıştırabitmek 
için; o ülkenin başka sorunlarını araç olarak kullan
maya, manivela gibi o ülke aleyhinde kullanmaya ça
lışılır. Bu yöntem gerçi kullanana uzun vadede genel
likle yarar sağlamaz, ama kendisine karşı bu yöntemin 
kullanıldığı ülke de sıkıntıya düşer. 

Hükümetimiz bu anlayış içinde sorunların, ulus
lararası sorunlarının çözümü yolunda Türkiye'nin 
girişimlerini hızlandırma çabası içine girmiştir. Bir 
yandan da göreve başladığı günlerden itibaren, dün
yaya daha çok yönlü olarak açılabilme yolunda 
adımlar atmaya başlamıştır. 

Hükümetin bu davranışının ve uluslararası ilişki
lere bu yaklaşımının ilk belirtileriyle birlikte, dünya 
kamuoyunda Türkiye lehine olumlu bir ortam oluş
maya başladığı açıkça görülmektedir. 

Hükümetimizin uluslararsı ilişkilere yaklaşımının 
bir baskı özelliği de, bu sorunları öncelikle teknik dü
zeyde değil; öncelikle siyasal düzeyde ele almaktır. 
Bu, sorunları sürüncemede bırakmak istemeyişimizin 
doğal sonucudur. Çünkü, yalnız teknik düzeyde ve
ya öncelikle teknik düzeyde ele alınan sorunlar, sürün
cemede kalmaya mahkûmdur. 

Bundan, bu sözlerimden uluslararası sorunların tek
nik düzeyde de ele alınmaması gerektiği anlamı elbet
te çıkarılmamalıdır. Teknik düzeyde çalışmalar ve 
görüşmeler bütün sorunlar için hiç kuşkusuz gerekli
dir. Fakat yüksek düzeyde siyasal görüşmeler yapıl
madan ve o siyasa] görüşmelerde bazı mutabakatlara 
vararak amaçları saptanmadan, yön çizilmeden sadece 

teknik düzeyde tutulacak çalışmalarla bir sonuca ula
şılabilmesi, bir yere varılabilmesi olanak dışıdır, çün-

I kü yön verilmeden, teknik düzeyde çalışmaları yürü
tenler nereye yöneleceklerini kendiliklerinden saptaya
mazlar. Teknik düzeyde çalışmaları sürdürenler, siya
sal karar alma veya siyasal seçmeler yapma hakkına 

I sahip değildirler. Ne kadar iyi niyetli ve gayretli, ne 
I kadar üstün yetenekli olurlarsa olsunlar, bu nedenle 
I siyasal yön çizilmedikçe, amaçlar belirlenmedikçe, tek

nik düzeydeki çalışmaları yürütenlerin çabalarından, 
I gayretlerinden bir sonuç elde etme olanağı yoktur. 
I Türkiye, geride bıraktığımız yıllarda bunu deneye-
I rek görmüş bulunmaktadır. 

I Hükümetimiz, uluslararası ilişkilerle ilgili bu genel 
I anlayışı ve yaklaşımı çerçevesinde, Kıbrıs sorununa 

kesin siyasal çözüm ararken, Türk tarafının girişim-
j lerde bulunması ve öneriler yapmak bakımından önce-
I lîk alması görüşünü benimsemiştir. Çünkü Kıbrıs so

rununun, esasen fiilen 1974 Barış Harekâtıyla büyük 
I ölçüde çözüme ulaşmış bulunan Kıbrıs sorununun bir 
I an önce, hukuken de kesin çözüme ulaşmasında Tür

kiye'nin yararı vardır; Kıbrıs Türklerinin ve bütün 
Kıbrıs halkının yararı vardır ve bütün bölge ülkeleri
nin yararı vardır. Yararımız bu olduğuna göre, Türk 

I tarafının kendine düşeni yapması bizce doğaldır ve ge-
I reklMir. Kaldı ki, önerileri karşı taraftan beklemek, 

Kıbrıs Rumlarının Türklerden hak iddia etme, talepte 
I bulunma durumunda olduğunu, talepte bulunma hak

kına sahip olduğunu da bir bakıma kabul etmek an
lamına gelir veya öyle yorumlanabilir. 

I Kıbrıs Türk Federe Devletinin, başta Sayın Başkan 
Denktaş ve Başbakan olmak üzere, değerli yönetici
leriyle, Hükümeti kurduktan hemen sonra görüşme
ler yaptık ve bu görüşmelerde, Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin değerli yöneticilerinin de girişimde bulun
mak, önerilerde bulunmak bakımından Türk tarafının 

I öncelik alması gereği üzerinde birleştiğimizi sevinerek 
gördük. Ayrıca, bu konuda, Kıbrıs Türk Toplumun
daki tüm siyasal partilerin de Kıbrıs Türk Federe 

I Devletine destek olacağını, yine, sevinerek yaptığı-
I mız görüşmeler sonunda saptadık. Bizim görüşümü-
I ze göre, eğer her iki taraf Kıbrıs sonununa kesin 

siyasal ve hukuki çözüm bulma gereği üzerinde bir-
leşiyorlarsa, Türk tarafının bu görüşte olduğundan 
hiçbir kimsenin kuşkusu yoktur; fakat, eğer Rum 

I tarafı da bu görüşte olursa, Kıbrıs sorununa kesin si
yasal ve hukuki çözümü bulmanın güç olmaması ge
rekir. Toplumlararası müzakereler yoluyla bu çözümü 

I bulmanın güç olmaması mantıken gerekir. Çünkü, 
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önemli uluslararası sorunlarda bir çözüme ulaşabil-
meriin başlıca güçlüğü, amaçta anlaşamamaktan gelir. 
Oysa, görünüşe göre, Kıbrıs'taki iki Ulusal Toplum 
da, Kıbrıs ile ilgili başlıca devletler olarak Türkiye ve 
Yunanistan da amaçta birleşmektedirler; en azından 
birleşir görünmektedirler. Daha doğrusu, Türkiye'nin 
ve Kıbrıs Türk Federe Devletinin bu konuda resmen 
benimsemiş olduğu görüşü, Kıbrıs Rum Toplumu da, 
Yunanistan da resmen benimser görünmektedir. Üze
rinde mutabakat, görüş birliği olduğu anlaşılan amaç, 
Kıbrıs'ın iki toplumlu, iki bölgeli, bağımsız, bağlan
tısız ve federal bir devlet olmasıdır. Amaçta anlaştık-
dan sonra, o amaca ulaşmanın yöntemlerini bulmak 
çok zor olmasa gerektir; yeterki, hareket noktasında 
da anlaşılmış olsun. Eğer hareket noktası olarak, Kıb
rıs'ın bugünkü gerçeği ele alınacak olursa, yani baş
langıçta ve amaçta birleşildiği saptanacak olursa, baş
langıçla amacın, hareket noktasıyla amacın arasını dol
durmak, iyi niyetliler için çok güç olmasa gerektir. 

Hükümet olarak biz, Kıbrıs sorununu, Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir süredir Türkiye'ye uygula
makta olduğu ambargo sorunundan, ilkin kendi dü
şüncemizde ve kendi yaklaşımımızda ayırma gereğini 
duyduk; en azından, bu İki sorunu, birbirleriyle aslın
da ilgili olmamak gereken bu iki sorunu ayırmak için, 
üzerimize düşeni etkin biçimde yapma gereğini duy
duk ve dedik ki: Biz, Amerikan Kongresi ne karar ve
rirse versin, isterse hiçbir karar vermesin, Kıbrıs so
rununun çözümü için Türkiye olarak ve Kıbrıs Türk
leri olarak elimizden geleni yapacağız. Bu konuda 
Amerika Birleşik Devletlerinden bir tek isteğimiz var
dır, yanlış, doğru, diyebilirler ki, öteden beri dedik
leri gibi, Amerika bir demokratik ülkedir, Kongrenin 
ne düşündüğüne ve nasıl davranacağına Yönetim ka
rar veremez. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir; fakat 
bunu kabul etsek, bir ölçüde anlayışla karşılasak bi
le, tek isteğimiz odur ki, hiç değilse, Amerika Birle
şik Devletleri Yönetimi, Kıbrıs sorunuyla ambargo 
arasında bir bağlantı kurmasın ve bağlantı kurduğu 
izlenimini verecek herhangi bir beyanda bulunmasın. 

Görüştüğümüz Amerikan yetkilileri, bize, buna, 
öteden beri dikkat ettikleri gibi, bundan sonra da dik
kat edecekleri yolunda söz verdiler; fakat bildiğiniz 
gibi ve bütün dünyanın da bildiği gibi, bu sözü tut
madılar. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bizim Yunanistan'la aramız
da doğrudan doğruya bazı sorunlar vardır; ayrıca 
dolaylı olarak -ama yakından ilgilendiğimiz- Kıbrıs 
sorunu vardır bildiğiniz gibi. Bizim Hükümetimizin 

görüşüne göre Türkiye ile Yunanistan', doğrudan doğ
ruya ilgilendiren ikili sorunları, Kıbrıs sorunundan ay
rı olarak, ama eşzamanlı olarak ele almakta yarar var
dır. Çünkü gerek Yunanistan'la Türkiye'yi doğrudan 
doğruya ilgilendiren sorunlara, gerek Kıbrıs sorununa 
çözüm bulmayı kolaylaştırabilmek için, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ilişkileri yumuşatmak gerekir. 
Eğer Kıbrıs sorununu ve Türkiye ile Yunanisftan ara
sındaki sorunları ayrı ayrı ama eşzamanlı olarak ele 
alırsak, birinde ileri doğru atılabilecek olumlu adım
ların yaratacağı olumlu ortam, öbür sorunun da veya 
sorunların da çözümünü kolaylaştırabilir. 

Bu anlayış içinde ve Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ilişkilerin mümkünse bir an önce düzelmesi, 
sorunların çözüm yoluna girmesi ve iki komşu ve müt
tefik ülkenin, yeniden geçmişte çeşitli dönemlerde 
olduğu gibi, dostluk ilişkileri kurabilmesi için, bunda 
yarar gördüğümüz için, bildiğiniz gibi, Hükümeti kur
duktan kısa bir süre sonra, ben, Başbakan olarak Sa
yın Karamanîîs'e bir buluşma çağrısında bulundum. 
Kendisinin sıcak bir dille Başbakan oluşum üzerine 
göndermiş olduğu kutlama yazısını cevaplandırma ve
silesiyle kendisine böyle bir çağrıda bulundum. İlkin, 
bildiğiniz gibi, Sayın Karamanlis bu çağrımı tereddüt
lü karşıladı. Reddetmemekle birlikte, erteleme eğili
minde göründü ve zemin hazırlayıcı çalışmalara ön
celik verilmesi gerektiğini, aksi halde iki ülkenin de 
kamuoyunun böyle bir buluşmadan çok şey bekleye
bileceğini, oysa ilk buluşmada somut sonuçlara varıla
mayacağına göre bunun hayal kırıklığı yaratabilece
ğini ve o yüzden ilişkilerimizin büsbütün gerginleşe-
bileceğini öne sürdü. 

Ben, Sayın Karamanlis'in Batı Avrupa ülkelerine 
çıktığı geziden dönüşünü bekledim ve döndükten son
ra kendisine yeni bir mesaj gönderdim. Kamuoyuna 
da açıklanan bu mesajda, buluşmanın amaçlarını ve 
çerçevesini gerçekçi bir biçimde saptamaya çalıştım 
ve şunu anlattım ki, elbette bu ilk buluşmada soranla
ra kesin çözümler belki bulunamaz; ama iki ülkede 
de iki yeni hükümet vardır, bizim Hükümetimiz gibi 
Karamanlis Hükümetinin de iki ülke arasındaki iliş
kilerin düzelmesini ve dostluğa dönüşmesini istediğine 
inanıyoruz, bunu umuyoruz. O halde böyle bir buluş
ma her iki hükümetin de bu yöndeki iradelerini or
taklaşa belirtmeleri için uygun bir vesile olabilir. Her 
iki hükümet başkanının iki ülke arasındaki sorunları 
nasıl değerlendirdiğini, bunlara nasıl çözümler dü
şünebildiklerini ortaya koyabilmeleri için ve bu sorun
lara çözüm ararken en uygun yaklaşunlan birlikte 
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görüşüp saptayabilmeleri için, uygun bir vesile olabilir; 
amacı ve çerçeveyi bu şekilde saptarsak, kesin, so
mut sonuçlara varılmadı diye bir hayal kırıklığı da 
söz konusu olamaz anlamına gelen yeni bir mesaj 
gönderdim. Sayın Karamanlis, bildiğiniz gibi bu amaç 
ve çerçeve ışığında benim çağrıma olumlu yanıt verdi 
Ve 10 - 11 Mart günleri Montrö (Montreux) buluş
ması gerçekleşti. 

Bu buluşmaya giderken hayale kapılmamakla bir
likte iyimserdim, iyimserliğimin başlıca nedeni şu idi: 
Benim görüşüme göre, iki ülke arasında, Türkiye ile 
Yunanistan arasında temelde önemli çıkar çelişkileri 
yoktur; bu inançta idim. Bu inancımla ilgili olarak 
ülkemizde bazı çevrelerde yanlış yorumlar yapılmak 
istendiğini biliyorum. «Aramızda büyük ve çetin so
runlar vardır. Bunlar nasıl görmezlikten gelinir?» di
ye benim bu inancımı eleştirmek isteyenler çıkmıştır. 
Aslında ben, aramızdaki sorunları görmezlikten gel
mediğim gibi, hiçbir zaman bu sorunları küçümsemiş 
de değilim. Tersine, bize şimdi bu eleştiriyi yönelten
ler geçmişte Türkiye ile Yunanistan arasında böyle 
sorunların varlığından bile habersiz görünürken, bu 
sorunların varlığını ve mutlaka çözülmesi gerektiğini 
1974 yılında biz ortaya atmıştık. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

1974"den önce Türkiye'de ne bir «FİR» sorunun
dan söz edilirdi ne de bir «Kıta Sahanlığı» sorunun
dan söz edilirdi. Oysa, kıta sahanlığı sorunları 1950 
lerden başlayarak, uluslararası anlaşmalara konu ol
muştu. 1960'larda Uluslararası Adalet Divanı ekono
mik hak alanlarını belirleyen kararlar almaya başla
mıştı. 19605Iarın sonlarına doğru ve 1970'Ierin başla
rında ise, Uluslararası Deniz Hukuku ile ilgili çalış
malar daha çok önem ve hız kazanmaya başlamıştı. 

O dönemlerde Türkiye'den bu haklarla ilgili ses se
da çıkmamıştı. Ancak, 1974\le Türkiye bu konular
daki haklarını aramaya, savunmaya başladı. Bunlar 
elbette çözülmesi güç sorunlardır, daha doğrusu bun
lar, çözülmesi güçleşmiş sorunlardır, ama bunların 
çözülmesi benim görüşüme ve Hükümetimizin görüşü
ne göre olanaksız değildir; üstelik bu sorunların çö
zülmesi zorunludur. Bu sorunlar çözülmedikçe ve 
Türkiye'nin Ege'deki denizle ilgili, hava ile ilgili hak
ları kabul edilip gerçekleşmedikçe Türkiye ile Yu
nanistan arasında dostça ilişkilerin ve işbirliğinin ku
rulmasının olanaksızlığını herhalde bugün dünyada 
herkes gerçekçi olarak kabul etmektedir. 

Bu sorunları, adaletli biçimde çözerek aralarında 
dostça ilişkiler kurmak eğer her iki ülkenin de yara-
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rina olacaksa, ki biz o inançtayız, o zaman işte ara
larında derin çıkar çelişkileri yok demektir. 

Bizim görüşümüze göre, bu sorunlar çözülerek 
Türkiye ile Yunanistan arasında dostça ilişkiler ku
rulması iki ülkenin de yararına olacaktır. İki ülkenin 
de çıkarına aykırı değildir. Tam tersine yararlıdır, işte 
buna inandığımız içindir ki, iki ülke arasında temelde 
çıkar çelişkileri olmadığını söylüyoruz. 

Bu, sorunları bilmezlikten, görmezlikten gelmek 
değildir, tam tersine sorunları çözmemiz gerektiği, 
sorunları çözebilmemiz için bir umut unsurunun bu
lunduğu anlamına gelir. 

Sayın Karamanlis'le görüşmemiz, önceden çizilen 
çerçevesi içinde bazı çevrelerin beklediğinden daha 
başarılı oldu. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, görüşme süreniz 20 
dakika idi, acaba.. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT (Devamla) — 
Kısaltmaya çalışayım efendim, özür dilerim, saate 
dikkat etmemişim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN — BÜLENT ECEVTT (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Sorunlarla ilgili düşüncelerimizi Montrö (Mont-
reux) buluşmasında bütün açıklığı ile ortaya koyduk. 
Görüşlerimiz arasında ve benimseyebileceğimiz çö
zümler arasında, hangi noktalarda ne kadar yakın
lık veya uzaklık bulunduğunu saptama olanağım ge
niş ölçüde elde ettik. Aramızdaki görüşler bakımın
dan uzaklıkları gidermeye çalışmak, yakınlıkları de
ğerlendirmek üzere nasıl bir çalışma ve görüşme yön
temi izleyeceğimizi de saptadık. Buna göre, bir yan
dan zaman zaman, iki ülkenin Başbakanları arasın
daki buluşmalar devam edecektir; bir yandan da bu 
buluşmalarda varılan aşamaların ve« çizilen yönün 
doğrultusunda teknik çalışmalar sürecektir; eskisin
den daha verimli ve daha anlamlı biçimde sürebilecek
tir. 

Böylelikle sorunlarımıza çözüm aranması ile ilgili 
olarak geçerli bir yöntem bulduğumuz, saptadığımız 
kanısındayım. Montrö (montreux) görüşmelerinin so
nunda yayınlanan ortak bildirideki anlatımla, sorun
lara somut çözüm yolları açacağı inancı ile bu diya
logu yeni toplantılarla sürdürmeye karar verecek ay
rılmış bulunuyoruz. Böyle bir karar ve inançla ay
rılmış olmamız ileriye umutla bakabilecek bir aşama
ya vardığımızın göstergesidir. Montrö (Montreux)'de 
diyalog bitmemiştir, başlamıştır. 
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Biz, Türk Ulusunun meşru haklarım savunurken, 
başka herhangi bir ulusun meşru haklarını zedeleme
yi düşünmeyiz. Yunanistan'la ilişkilerimizde de bu te
mel kurala uymamız doğaldır. Ne var ki, bazı uluslar
arası teknik sorumlulukların egemenlik hakkına ben
zer biçimde kullanılmak istenmesi, elbette tarafımız
dan durumun bir egemenlik sorunu gibi değerlendi
rilmesini gerektirmez. FİR sorumluluğu böyle bir so
rumluluktur. Ege'deki bir kısım hava sahası ile ilgili 
olarak, Yunanistan'ın üslendiği uluslararası bir tek
nik sorumluluk niteliğindedir, bunun bir egemenlik 
hakkına dönüştürülmesi yolundaki emrivakiler veya 
eğilimler, elbette Türkiye tarafından kabul edilemez. 

Kıta Sahanlığı sorununu da, gerçek boyutlarının 
ötesinde bir egemenlik çekişmesine dönüştürmemek 
gerekir. Konuya, aramızda birşeyler alıp verme ko
nusu olarak da bakılmamahdır. Söz konusu olan, ne 
Yunanistan'ın kendine ait bir haktan ödün vermesi
dir, ne de Türkiye'nin kendine ait olmayan bir hak 
elde «etmek istemesidir. Yunanistan'ın zaman içinde 
tek yanlı olarak yaratmaya kalkıştığı fiili durumları 
Yunanistan'ın gerçek hakları gibi görme olanağımız 
elbette yoktur. 

Bu sorunun, Kıta Sahanlığı sorununun gerçekçi de
ğerlendirmesi şu olmak gerekir: 

özellikle, İkinci Dünya Savaşından bu yana de
nizlerin önemi artmıştır ve çağdaş teknolojinin ve eko
nominin gereklerine uygun bir Uluslararsı Deniz Hu
kuku oluşmaya başlamıştır ve» bu hukukla ve deniz
lerdeki haklarla, bırakınız bizim gibi kıyı devletleri
nin ülkelerini, kara devletleri bile ilgilenmeye başla
mıştır. 

Bu, Uluslararası Deniz Hukuku, zaman içinde ge
lişen ve değişen bazı kurallara dayandığı kadar, uy
gulamalardan ve uzlaşmalardan da esinlenen ve. özel 
durumlara göre özel çözümler bulunmasını öngören, 
gerekli kılan bir hukuktur. 

Şimdi sorun, Türkiye ile Yunanistan arasında 
önemli bir bağlantı unsuru olan Ege Denîziyle ilgili 
olarak, iki ülkenin haklarını, oluşma sürecinde bulu
nan uluslararsı deniz hukukuna göre ve o hukuka ya
pıcı katkıda bulunacak biçimde, adaletli olarak dü
zenlemektir ve denizlerle iligili ulusal veya uluslarara
sı ekonomik haklar kavramı bakımından, iki ülkenin 
durumunu adaletle saptamaktır. 

Bu açıdan bakılırsa söz konusu olan, eski durum
da veya edinilmiş haklarda bir değişiklik değildir. Ye
ni gereksinmelere, teknolojik gelişmelere ve yeni hak 
kavramlarına göre, iki ülke arasında adaletli ve ka
lıcı bir düzenlemeye yönelmektir söz konusu olan. 
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Sayın Karamanlis'le görüşmemizde elbette Ege' 
deki adaların, uluslararası anlaşmalara kesin biçimde 
aykırı olarak silahlandırılması üzerinde de durduk ve 
bu konuda Türk Ulusunun ve Devletinin görüşlerini 
bütün açıklığıyla belirttik. 

Ayrıca, Batı Trakya'daki Türklerin sorunlarını, 
yine uluslararası anlaşmaların bize tanıdığı haklara 
dayanarak ortaya koyduk ve bu sorunların çözümü
nün, iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler 
bakımından, önemli bir unsur olacağım gereği gibi 
belirttik. 

Her ikimiz de (Sayın Yunanistan Başbakanı ve 
ben), uluslarımız arasında karşılıklı güven duygusu
nun geliştirilmesi ve sorunlara çözüm bulunmasını 
kolaylaştırıcı bir psikolojik ortam oluşturulması gere
ği üzerinde birleşmiş bulunuyoruz. Bu ortam, meşru 
haklardan ödün pahasına değil, meşru hakların yapı
cı bir anlayışla saptanmasına zemin hazırlamak üze
re oluşturulmak gerekir. 

İki ulus, anlaşmazlık içinde bulundukları zaman, 
bundan her seferinde büyük zarar görmüşlerdir; fa
kat iki ulus, Türk ve Yunan ulusları, dostça ilişkiler 
ve işbirliği içinde bulundukları zaman bundan yarar 
sağlamışlardır ve iki ulus (Türkiye ile Yunanistan,) 
başkaları karışmadığı zaman, sorunlarını çözmekte 
ve dostluk ilişkileri, kurmakta zorluk çekmemişler
dir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yıllar süren bir savaştan sonra, başka ülkeler bizi 
kendi başımıza bıraktıkları bir dönemde, Atatürkle 
Venizelos'un iki ülke arasında kurabildikleri dostluk 
bunun kanıtıdır. Yine İkinci Dünya Savaşından son
ra, başka ülkeler kendi dertleriyle ilgili oldukları bir 
dönemde, Türkiye ile Yunanistan arasında kurulabil
miş olan dostluk bunun bir başka kanıtıdır. İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu dostluk, ancak 
1963 Kıbrıs olaylarıyla bozulmuştur. Bu da ilişkileri
mizin, Kıbrıs sorunundan büsbütün soyutlanamaya-
cağını gösterir. 

Bizim, Amerika Birleşik Devletlerinin tavrından 
yakınmamız da bununla ilgilidir. Kısaca bu konudaki 
son gelişmeler hakkında Yüce Meclise bilgi vermek 
isterim. 

Bilindiği gibi öteden beri Amerika Birleşik Dev
letleri, ambargo konusunda ve Savunma İşbirliği An
laşması konusunda olumsuz davranışın yönetimden 
değil, Kongreden geldiğini iddia ederdi. Bu iddiaya 
kimi inanırdı kimi inanmazdı. 14 Şubatta, öyle an
laşılıyor ki, Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi
nin Dışişleri Komisyonunun çoğunluğunu oluş-
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turan 19 üye, Amerikan yönetimine bir mektup yaz- ı 
dılar. Bu 19 üye arasında, yakın zamana kadar Rum 
lobisinin aktif unsurları arasında yer alan kimseler de 
bulunuyordu ve bunlar, o sırada Vaşington'da bulun
mayan başka bazı Komisyon üyelerinin de kendileri I 
gibi düşündüğünü kendi kamuoylarına açıklamış bu
lunuyorlardı. Bu mektuplarında Sayın Komisyon üye
leri, eğer Carter yönetimi, tereddüde mahal bırakma
yacak bir kesinlikle Türk - Amerikan Savunma İş- I 
birliği Anlaşmasının onaylanmasını istediğini belirte
cek olursa, sayın üyeler, bu konuda üzerlerine düşen
leri derhal yapmaya hazır olduklarını belirtiyorlardı. 
Bu mektubu 14 Şubatta Dışişleri Bakanlığına gön
dermişler, 8 Mart'a kadar Amerikan Dışişleri Bakanlı
ğından hiç ses çıkmamış; onun üzerine Komisyon I 
üyeleri mektuplarını kamuoyuna açıklamışlar ve Tür
kiye Büyükelçiliği de o vesileyle, bu mektubu öğren
miş. 8 Mart'ta Büyükelçiliğimizden bunun haberini 
alır almaz, ilk tepkimi Amerika'ya bildirdim ve şim- I 
diye kadar sorumluluğu Kongre'nin üzerine yıkarken, 
şimdi Kongre'nin girişimde bulunma eğilimi karşısın
da Amerikan yönetiminin bu suskunluğunu hayretle 
karşıladığımızı belirttim. Ertesi gün ( 9 Mart günü) 
Senato'nun Tahsisler Komisyonunun Alt Komitesin- I 
de, Dışişleri Bakanı Sayın Vance'a bu konuyla ilgi
li olarak, bu mektubun cevapsız bırakılmasıyla ilgili 
olarak sorulan bir soruya verdiği yanıtta ise Sayın I 
Vance, bildiğiniz talihsiz sözleri söyledi ve yalnız 
ambargo konusuyla, Savunma işbirliği konusuyla Kıb
rıs arasında bağlantı kurmakla kalmadı, aynı zaman- I 
da o sırada cereyan etmekte olan Montrö (Montreux) 
görüşmeleriyle de öteki sorunlar arasında bir bağantı S 
kurdu. Oysa, Montrö (Montreux)*deki toplantı, bizim 
çağrımız üzerine ve iki ülkenin, Türkiye ile Yunanis
tan'ın girişimi ve mutabakatıyla yapılan bir toplantıy
dı; Amerika Birleşik Devletlerinin, Amerikan Kongre
sinin ve Amerikan Dışişleri Bakanlığının Montrö 
(Montreux)'deki görüşmeyle uzaktan yakından, doğ
rudan dolaydı hiçbir ilişkisi yoktu ve olmamak ge
rekirdi. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ona rağmen, bağlantı teorilerinin, kuramlarının uy
gulama alanı kapsamına Montrö (Montreux) toplan
tımızı bile almaya kalkışmalarının mazur görülecek 
bir yanı, herhalde bulunamazdı. 

Sayın Karamanlısın davranışında, Amerikan Bir
leşik Devletleri yönetiminin bu anlaşılmaz ve olumsuz 
tavrmın herhangi bir etkisinin görülmemesi benim 
için teselli ve güven verici bir durum oldu; fakat Kıb
rıs Rum Yönetiminin bu Amerikan tavrını aynı ol
gunlukla karşılamayacağı ve karşılamadığı bellidir. 
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Türk önerileri karşısında Kıbrıs Rumlarının uzlaş
mazlık eğiliminin son Amerikan tutumu devam ettiği 
sürece büsbütün artacağı da herkesçe bilinmek ve 
saplanmak gerekirdi. 

Bizim, Sayın Vance'in Tahsisler Komisyonu Alt 
Komitesindeki sözlerine gösterdiğimiz tepki üzerine, 
bildiğiniz ve kamuoyuna yansıdığı gibi, Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı Sayın Vance'in bu sözlerim ve 
yönetimin tutumunu izah çabası içine girdi. Fakat, 
asıl ilginç olanı, değişik bir üslupta da olsa, bizim 
gösterdiğimize benzer bir tepkiyi, Amerikan Kongre
sinin Temsilciler Meclisinin Dışişleri Komisyonu da 
gösterdi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı yönetime 
gönderdiği yeni bir mektupta Amerikan yönetiminin 
tavrını anlayamadıklarını, fazlasıyla müphem bul
duklarını ve anlaşmanın bir an önce onaylanmasına 
verdikleri önemi daha açık biçimde belirttiler. 

Sayın üyeler, Türkiye jeopolitik durumu bakımın
dan, ulusal güvenliğini uzun süre askıda bırakabile
cek bir ülke değildir. Bir denizler aşın ülkenin kong
resinden olumlu karar çıksa da çıkmasa da Türkiye' 
rtin kendi ulusal güvenliğini sağlama olanakları vardır 
ve mutlaka bulunacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Dünyaya sorun yaratmayacak değişik çözüm se
çeneklerini Türkiye mutlaka kendi iradesi ve olanak
larıyla bulacaktır. Bizim son Amerikan tavrına tepki
miz, bu açıdan değildir; bu tavrın Kıbrıs sorununun 
çözümünü güçleştirmesi açısındandır. Buna rağmen, 
gerçekçiliği elden bırakmaksızın iyi niyetli ve ya
pıcı davranışımızı sürdürmenin yolunu herhalde bu
lacağız. 

Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; uluslararası 
ilişkilerimizle ilgili önemli aşamalara geldikçe, daima 
Yüce Meclislere ve muhalefete, Parlamentodaki Grup* 
lara bilgi vermeyi ve danışmayı ödev sayacağız. 

Herhangi bir baskı, haddim olmayan bir baskı an
lamında yorumlamamanızı dileyerek, şunu da belirt
mek isteerim ki; haklı veya haksız nedenlerle, geçmişi 
tartışmak istemiyorum, bir süredir sürüncemede bı
rakılmış olan ve sürüncemede kaldıkça ağırlaşan 
önemli uluslararası sorunlarımıza çözümler arama 
yönündeki girişimlerimizi hızlandırıdğımız bu aşama
da, biz Hükümet olarak ülkemizde ulusal birlik orta
mını geliştirebilmek için üzerimize düşen her şeyi 
yapacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 



M. Meclisi B : 122 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Parti Gruplarımız adına söz talebi var mıdır efen

dim?.. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nurettin Ok, 
buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA NURETTİN OK (Çankı
rı) — S&ıyın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Başbakan tarafımdan, yeni Hükümetin dış 
ilişkiler konusunda izlemiş olduğu politika ve bu gö
rüntü içertgindte Mönitrö (Montreux)'dle Yunanistan 
Başbakanı ile yapmış olduğu zirve toplantısı dahi
linde, Yüce Meclise vernıı-ş olduğu izahatı dikkatle 
ve iîgiiyle izlemiş bulunuyorum!. 

Bu konuda, Adalet Par&i Millet Meclisi Grupu-
nun görüşlerin!] anabaşiıklar halinde Yüce Meclise 
sunmak istiyorum. 

Değerli arkladaşlarım, Montrö (Moritreux)'de Sa
yın Başbakanın her ne pahasına olursa olsun zirve 
yaklaşımı ve düşüncesS içerisinde yapılmış bu'unan 
toplantı sırasında Adalet Paresi görüşü olarak kamu
oyuna açıklanan hususları önce Yüce Meclise belirt
mek isltüyorum, onu takiben Montrö (Montreux) Zir
vesinden sonra meselenin hangi boyutlara ulaşmış ol
duğunu birlikte müzakere etmek Miyorum. 

1. Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı ko
nular, başta Kıbrıs olmak üzere Ege adalan, kıta sa
hanlığı, hava sabası ve Batı Trakya Türklerinin du
rumu gjlbi konulardır. Bunlar iki ülke arasında psi-
kolbjıJk meseleler değilidıir, aksine çok ciddi, çok 
önenıüli konulardır, 

2. Türk Hükümeti, Zirve Toplantısını isteyen 
taraftır. Bu toplantıda neyin müzakere edileceğini 
ve ihtilaflı konulard'a ne gibi somut önerilerde bu
lunacağını belirlemesi tabiidıir. 

3. Halbuki, Yunan Başbakanı ile gündemsiz 
olarak yapılacağı bildirilen görüşmelerden somut bir 
«sonuç alınamayacağını her iki taraf daha işin başın
da kabul ve beyan etmiîşlerd'ir. Bu durumda Zirve 
Toplantısı, karşılıklı iyli niyet gösterisi sınırlarını 
aşamayacaktır. 

Adlalet Partisi olarak, ülkeler arasında ihtilaflı 
konuların barışçı metotlarla ve müzakere yoluyla çö
zülmesi Savunageld iğimiz temel ilkelerden birallr; 
ancak şartları, boyutları ve alternatifleri iyice tespit 
ediiîmeden, altyapısı pekiştiıiilimeden aceleye geitirSl-
mıjş zirve toplantılarının, ihtilaflı konuların çözülme
sini daha dia güç ve karmaşık konular haline getir
mesinden ülkemizin yüce menfaıatHarı ve Devletîmli-
zıin itibarı yönünden endişe ettiğimizi belirtmek iste* 
riz, 
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AcMtet Partisinin kamuoyuna intikal eden bu gö
rüşlerinden sonra şu anda Sayın Başbakanın, gerek 
Mon!treux zirve&lindlen sonraki hali ifade eden ko
nuşması ve gerekse dCğer ilişkiler yönünden Meclîse 
vermiş olduğu izahat, bu görüşfertin tamamen netice
ye ulaşan şekilde kamuoyunu ilgilendirdiğini ve en-
dlişelerimiztle haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya 
çıkarmış buîunmııaktadır değerli arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan vukuıbu-
Dan konuşmasında, yeni Hükümetin, yeni bir metot 
dahilinde, dış politikada, özellikle uluslararası ilişki
lerde, dış politikada açıklık ve tutarlılık getirildiğin
den bahsettiler. 

Değerîi milletvekilleri, her şeyden önce bu ko-
nuşmamm temel unsuru olarak şu noktayı Yüce He
yetinize arz etmek işitiyorum: Dış politikada açıklık; 
şayet, böyle bir ziirve toplantısına katılmadan evvel 
mOSeitân % 52's!inin oyunu taşıyan muhalefet parti
lerinin görüşünü almak yerine, elde etmiş olduğu bil
gileri, önerileri Yunan Başbakanına vermekse, böy
le bir açıklık ekslik olsun. Bunun adı ister açıklık po
litikası olsun, ister kapalı diplomasi olsun, bunun adı 
yanlış diplomasidir. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan çok kez ve birçok meselelerde 
büyük iddialar içerisinde olduğu gibi, dış politikada 
dla yeni bir iddiiaya girmıiştir. Anlayabildiğim kada
rıyla; eski tabiriyle istidlal, yenıi devimliyle tüme va
rım - tümden gelini metotları içerisinde, tüme varım 
yerine tümden gelimii önplana almak suretiyle, me
seleleri tersinden yürütecek istikamette bir girişimde 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Nitekim, Yunan Başbakanına da bu hususu belirt
tiği zaman, Karamanlis; «Bu, çıkar bir yol değül, ama 
tecrübe edelim» şeklinde, Sfenks gibi ifadesliyle bu 
konuda da meseleyi hafife almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, simidi ne olacak? Bundan 
böyle ziannedliyorum ve talimlin ediyorum ki, Kara* 
manlis ile Ecevit sık sık birtakım Avrupa şehirlerini 
tespit edecekler, orada karşılıklı diyaloglar sürdüre
cekler. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; baş
bakanların müzakereci olarak dış politika sorunla
rını ele alması, fevkalade tehlikeli, fevkalade yanlış 
yollardır. Bu hal, dış politikayı içe dönük, iç politi
kada kullarıma gibi bir şekil yaratır ki, avakılbı, neıti-
cesli millet nezdlinde fevkalade sıkıntılar yaratır. O 
bakımdan, Adalet Pariisinlin görüşü olarak, başba
kanların, gündemısiiz, önerlsüz, müzakereci sıfatıyla, 
ortada neyin, ne şekilde, nasıl halledileceği beli ol-
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madan müzakereye oltunmıalanm sakıncalı görüyo
ruz. Bunun sakıncalarını çok yakın gelecekte millet 
de görecek ve bu parti görüşü olarak sözlerimiz, zap
ta geçen ifadeleriniz doğrulanacaktır, kanıtlanacak
tır. Doğru görüşümüz olduğu, millet huzurunda aksi
ni bulacaktır değerli arkadaşlarım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, duya
mıyoruz; hariciye müzakereleri biraz ciddiyet alsın, 
ciddiyet. Burası Meclis, sayın bakanlar ciddi olsun
lar. 

NURETTİN OK (Devamla) — Sayın Başbaka
nın izahatı sırasında bir cümleyi fevkalade ibretle 
müşahede ettim s «Türküye ile Yunanistan arasında 
önemli çıkar çelişkileri yoktur» dliye ifade buyuru
yorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu ifade, meselelerin bo
yutlarım küçültür, meseleleri çok basitleştirir bir ifa
dedir. Hepimizce malumdur ki, Türkiye ile Yunanis
tan arasında tarihin derinliklerinden gelen çok bü
yük çıkar çelişkileri vardır. Esasen, aramızda şimdi
ye dek vücut bulan her ihtilafın konusu, Türk - Yu
nan çıkarlarının bazı noktalarda, ister jeografik, ister 
jeopolitik yönde olsun, bir yerde çelişkileşmesi, bir 
yerde çatışmasından doğmuştur. Ege kıta sahanlığı, 
FIR hava hattı, Ege'deki Yunan adalarının tümden 
silahlandırılma teşebbüsü, bunların her birisi ayrı ay
rı psikolojik değil, her birisi ayrı ayrı çıkar çeliş
kileridir. Bunun yanıbaşında Kıbrıs ihtilafı yüzyıllar
ca devam eden bir çıkar çelişkisidir. Onun yanıbaşın
da Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımıza yapı
lan mezalim, bizim için en mühim çıkar çelişkilerin
den, menfaat iktizalarından bir tanesidir. 

Bütün bu konuları, Sayın Başbakanın görüşleri 
içerisinde meseleleri mütalaa edersek, birtakım dialog-
larla aşabileceğimiz kanaati uyanıyor. Bu fevkalâde 
şaşırtıcı oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş hükümetler devrin
de de diyalog kapalı değildi. Diyalog her 
zaman açıktı. Diyalogun açık olması, kapalı 
olması meselelerin hallinde mutlak bir endika-
tör, mutlak bir müşir olmuş olsa idi, şimdiye 
kadar Çağlayangil - Bitsios görüşmeleri, zaman za
man Demirel - Karamanlıs görüşmeleri, Demirel -
Carter görüşmeleri meseleleri kolaylıkla halledi-
verirdi. Aslında ihtilafların dibinde Türkiye' 
nin, Yunanistan'ın büyük menfaatleri vardır. Yuna
nistan'ın menfaatleridir ki, Amerika'da yaşayan bir
takım Rumlan seferber etmek suretiyle, Rum lobi
sinde Türkiye aleyhinde birtakım tavırlar takınmaya 

mecbur bırakmışlardır ve ambargonun dibinde, esa
sında, kökünde Türk - Yunan çıkar çelişkilerinden 
doğan Yunan tahriki, teşviki mevzubahis olmaktadır 
değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bu konulan böylesine mütalaa ettiğimiz 
zaman, ki Karamanlis'in Yunan Parlamentosunda 
yapmış olduğu konuşmayı huzurunuzda ifade ediyo
rum. Diyor ki Karamanlis: «Zirvede hiçbir taahhüt 
altına girmediğimizi, sadece görüş alışverişimde bulu
nulduğunu ifade edebilirim.» 

Eğer bu doğru ise, zirvenin sonunun yeni bir zir
ve doğurmaktan başka bir netice doğurmadığı açık 
ve aşikâr şekliyle huzurunuzda görünmektedir değer
li arkadaşlarım. 

Barışçı yoldan ve müzakere yoluyla ihtilâfların 
halli, ister ideolojik yönden ayrı ülkeler olsun, ister 
idare tarzı yönünden değişik ülkeler olsun, bütün ül
ke liderlerinin hepsinin öngördüğü, hepsinin arzu et
tiği sistemlerdir. Barışçı ve diyalog kurmak suretiyle 
bütün meseleler halledilebihniş olsaydı, Begin - Sedat 
diyalogundan sonra İsrail topçularının ve tanklarının 
Lübnan topraklarına ateş kusmaları gerekmezdi de
ğerli arkadaşlarım. 

O sebeple, meseleleri böylesine birtakım diyalog
larla aşabileceğimizi düşünmek suretiyle gözümüzü 
kapatmamız doğru değil. Türkiye ile Yunanistan ara
sında büyük çıkar çelişkileri olduğu hesabını, bir 
makro plan içerisinde, fevkalade genişliğine yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başbakanın zaman zaman takınmış olduğu 
aceleci tavır Montreux'de de kendisini göstermiştir de
ğerli arkadaşlarım. Aslında, zirve toplantısı, halledil
mesi Başbakanlar seviyesinde olabilecek bir büyük ih
tilafın, siyasi yönden neticeye ulaşabilmesini temin 
maksadına matuftur. Öyle, sırf diyalog kuralım diye, 
sanki hasret giderirmişcesine karşılıklı, başbakanların 
hasret giderir gibi (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) bir araya gelmeleri, meseleleri müzakere et
meleri ve daha sonra ikinci bir diyalog sürdürebilmek 
için mehil talep etmeleri eğer meseleleri halledecekse, 
bu, yakın zamanda saçlımızın önümüze düştüğünü 
gösterecek ve aradaki geçen kaybın memleketi büyük 
zararlara duçar kılacağı hepimizce görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, başbakanların olgunlaşma
mış konularda müzakereci olmaları çok tehlikelidir. 
Bir milletin evlatları olarak, elbette Kıbrıs'ta nihaî 
çözümün, barışçı ve iyi niyet ifadeleri taşıyan girişim
lerle neticeye bağlanmasını arzu ederiz; hepimizin 
gayesi bu. Bunun fevkalade zor bir iş olduğu her ge-

— 41 — 



M. Meclisi B : 122 22 . 3 . 1978 O : 1 

çen gün biraz daha kendisini hissettirmektedir. Ege 
kıta sahanlığı, FIR hava hattı, Yunan adalarının si
lahlandırılması, Batı Trakya Türklerine yapılan me
zalim, bunların hepsinin barışçı ye iyi niyet hareket
leriyle çözüme bağlanmasını milletçe büyük çapta ar
zu ederiz. Ama bunlar, görülüyor ki, öyle bir sivri 
değneği uzatıp da her meseleyi amnda süratle halle
dilebileceği kanaati bulunan insanların kolaylıkla ve 
muayyen müddet zarfında halledebileceği konular de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, gönül arzu ederdi ki, Sayın 
Başbakan burada eski hükümetleri, yine kendi efal, 
hareket ve icraatında can kurtaran simiti gibi kullan-
masa idi. 

Şimdi, bu Hükümetin kurulmasından evvel Sayın 
Ecevit, muhalefet lideri bulunuyor idi ve millet nez-
dinde, kamuoyunda; «Ecevit gelir anarşi biter; Ece
vit gelir pahalılık sona erer; Ecevit gelir Kıbrıs mese
lesi halledilir» kanaati yaratılmak istenmişti. 

Değerli milletvekilleri, işte iki ayı geçkin bir süre
den beri Sayın Ecevit Başbakan, anarşi hareketi bit
ti mi? Bitmedi. «Hayat pahalılığı sona erer» deni
yordu; hayat pahalılığı sona erdi mi? Ermedi. Kıbrıs 
harekâtından sonra, «Bu Kıbrıs meselesi de, ihtilaf 
olarak, halledilir. Ancak bunu Ecevit halleder» deni
liyordu; Kıbrıs meselesi de, diyalogu henüz daha aşa
mamış bir safhada. 

Hükümetin ayakları havada, kurulduğu günden 
bugüne kadar geçen süre zarfında yavaş yavaş, anla
şılıyor ki, ayakları yere değmektedir. 

Hükümetin hallettiği her konuyu, Hükümet ken
disi başarılı şeklinde tasvip etmeyecek. Onun başarılı 
veya başarısız olduğunu millet hükme bağlayacak. 
Halledilen her konu için büyük bir vatanperverlik 
duygusu içinde takdirlerimizi sunacağız. Ama, halle
demedikleri her konuyu millet adına izleyeceğiz ve 
bu kürsülerden geçmişteki iddialarıyla mukayese ede
rek, yüzlerine yüzlerine ifade edeceğiz. 

Bu duygularla Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 
Diğer parti grupları adına söz talebi var mı?.. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Ankara) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Grupu adına 

Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun efendim. 
MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASlLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem' Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Dış politika mevzuundaki bu izahatın, aslında dış 
politikamıza, Yüce Meclisimizin de katkıda bulunabi
lecek ölçüde konuşma imkânı elde etmesi bakımından 
bir Genel Görüşme şeklinde getirilmesi, zannedi
yorum daha isabetli olurdu. Zira, ne Hükümetin 20 
dakika içerisinde, ne de grupların 10 dakika içerisinde 
bu kadar önemli bir konuda fikirlerini ortaya koy-
maları imkânı maalesef mevcut değildir. Öyleyse, 
bazı noktalara temas edilmekten öteye geçilemeyecek
tir. Bu bakımdan, bu münakaşalarda istenilen nok
taya elbirliği ile varma hususunda gerekenin sağlana
mayacağı kanaatinde olduğumu ifade ederek sözleri
me başlıyorum . 

Değerli arkadaşlarım, dış politikada milletçe şi
kâyetçi olduğumuz hususlar vardır. Bugünkü sıkıntı
lar, uzun yıllardan beri devam edegelen yanlış birta
kım politik tutumların neticesidir. Dış politikanın na
sıl yürütüldüğünde, kısaca geriye bakarak bazı hadi
selere göz atarsak, zannediyorum ki bundan sonra 
buna bina edeceğimiz hükümlerin isabetli olması ba
kımından yararlar vardır. 

Kıbrıs ile olan münasebetlerimiz yeni değildir. 
1963 yılında Kıbrıs'ta kan gövdeyi götürecek ölçüde 
hadiseler olmuştur; o devrin iktidarı Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarıdır ve hiçbir şey yapılamamıştır. Arka
sından 1967'de aynı hadiseler tekerrür etmiştir, yine 
Kıbrıs'ta kan gövdeyi götürmüştür; o zamanki iktidar 
Adalet Partisi iktidarıdır, o zaman da müdahale im
kânı olamamıştır. Ye 14 yıl boyunca Kıbrıs'ta Ma-
karios adım adım beynelmilel anlaşmaları çiğnemiş, 
sayısız mezalim yapmış; Kıbrıs'ta devamlı kanlı olay
lar olmuş, hatta bunlar gittikçe daha büyük boyutla
ra ulaştığı halde maalesef Türkiye bunlara seyirci 
kalmıştır. 

Ege adalarında Yunanlıların beynelmilel anlaşma
lara aykırı olarak tahkimat yapmaları gözümüzün 
önünde cereyan etmiştir; Türkiye buna seyirci kal
mıştır. Ege'deki haklarımızın korunmasında; FIR 
hattı gibi, kıta sahanlığı gibi büyük lakaydiler ol
muştur. Yunanlıların Batı Trakya'daki Müslüman 
Türk kardeşlerimize beynelmilel anlaşmalara aykırı 
olarak planlı bir imha ve zulüm harekâtına giriştik
leri, yediden yetmişe bütün milletimizin malumudur. 
Bu bir günün, bir senenin, beş senenin hadisesi değil
dir; bütün bunlara seyirci kalınmıştır. 

Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili olarak yine ha
diseleri bir nevi seyirci olarak takip etmişiz; hatta 
bunun da ötesinde, milli menfaatlerimize aykırı olan 
tutumlara rahatlıkla girmişizdir. 
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İsrail'i ilk tanıyan devlet, Türk Devletidir ve istik
lâline kavuşmak için büyük mücadeleler veren, bu 
hususta bizi örnek alan Cezayir'i son tanıyan Müslü
man ülke, yine maalesef Türkiye'dir ve geçmiş dö
nemde, iktidar - muhalefet değişiklikleriyle Cumhu
riyet Halk Partisinin de, Adalet Partisinin de bizce 
büyük veballeri vardır. 

Beynelmilel toplantılarda, Birleşmiş Milletlerde 
sadece birkaç ülkenin oyuna bakılmış, onlar nasıl 
parmak kaldırıyorsa öyle hareket edilmiştir. Bu in
kârı gayri kabil olan bir husustur. 

Ondan sonra zaman zaman şikâyet etmekteyiz de
ğerli parlamenter arkadaşlarım : «Amerika bize bu
nu yapmamalıydı...» Amerika'nın bize böyle davran
masını isteyen, aslında davranışımızla biz olmuşuzdur. 
Amerika'nın ağzına bakarak, onun verdiği her karara 
eğer Türk delegeleri parmak kaldırır, iştirak ederse 
daha başka nasıl bir sonuç bekleriz, bilemiyorum ki 
(MSP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Baskı ve zulümlere dayanamayarak Türkiye'ye 
göç eden kardeşlerimizin oradaki haklarını, Batı Trak-
ya'daki haklarını koruyamamışızdır. Bunda kimsenin 
kimseyi itham etmeye hakkı olduğunu sanmıyorum. 

NATO içerisinde nimet - külfet dengesi kurula
mamıştır. Türkiye bir savunma paktı olan NATO'da 
devamlı külfetleri yüklenmiş, nimetlerinden istifade 
etmek şöyle dursun, en tabii haklarının kullanılması 
için gerekli müracaatlarında bile NATO ilgisiz kal
mıştır; halen de aynı durum devam etmektedir. 

Kardeş Müslüman ülkelerle münasebetlerimiz 
yıllar boyu ihmal edilmiştir. Onların iyi niyetli bir
çok yaklaşma ve işbirliği tekliflerini, daima Türkiye 
olarak, günün idarecileri geri itmişlerdir. Satıhtaki 
suni sözlere mukabil, onların temelde daima teklifle
rine karşı çıkılmış, fiiliyatta onlar hep gücendirilmiş-
lerdir. Bunun altını çizerek söylüyorum, yakın za
manda Libya Genelkurmay Başkanının Türkiye'yi 
ziyareti münasebetiyle Libya Genelkurmay Başkanı
nı karşılaması gereken, görüşmesi gereken o devrin 
Genelkurmay Başkam, zannediyorum, hariciyecileri
mizin bu husustaki, «ihmal» olarak tavsif edeyim, 
«alakasızlık» olarak tavsif edeyim, izin verirseniz en 
hafif tabiriyle, bu ihmal ve alakasızlığı yüzünden Ge
nelkurmay Başkanımız Libya Genelkurmay Başkanıy
la görüştüriilmemiştir, veda yemeğindeki birkaç daki
kalık görüşmenin dışında. «Peki niçin davet ettiniz?» 
suali, açıkta, boşta ve belki de kendi menfaatlerimizi 
elimizle itmek istermiş gibi bir tutumu ortaya koyan 
bir mesele olarak karşımıza dikilip kalmaktadır, 

Değerli arkadaşlarım, halen Ortadoğu'ya tek uçak 
seferimiz Telaviv'e yapılmaktadır. Bilmiyorum, şim
diki Hükümetin de, yalnız Telaviv'e yapılan ve bütün 
maddi menfaatlerimizi hiçe sayan böyle bir meselede 
bunu halletmek gücü olacak mıdır bilemiyorum. 

Satıhlarla olan münasebetlerimizde dengeli bir 
münasebete girdiğimizi söylemek imkânı yoktur.; 
Enerji Ajansı meselesinde, Türkiye, hiçbir menfaati 
olmadığı halde, petrol üreten ülkelerin petrollerini bir 
gün gelir de daha akıllı ve milli menfaatlarına uygun 
olarak kullanırlarsa, onların bu tutumları karşısında 
başka enerji kaynakları buhnak ve ilgili üye her ül
kede birtakım büyük külfetlerle petrol depoları yap
mak suretiyle, Batı'nın bir enerji krizi karşısında on
lara yardımcı olmak bakımından, Enerji Ajansında 
birleşme hususunda geçmiş hükümetler âdeta diren
mişler, mücadele etmişlerdir. O devirdeki meseleleri 
yakinen takip eden arkadaşlarım bilirler, bazı bakan 
arkadaşlarımızın bu mevzuda kararnameleri imza et
memeleri suretiyle bu oyuna gelmemişizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs meselesini halledil
memiş olarak kabul etmek yanlıştır. Hükümeti bu 
konuda uyarmak istiyorum. Kıbrıs meselesi, bizim 
yönümüzden halledilmiş bir meseledir. Haklarımızın 
tescili mevzuunda Hükümetin gerekli teşebbüslerde 
bulunması, dünya kamuoyuna da haklılığımızı anlat
masından başka yol yoktur. Kıbrıs meselesinin halle
dilmediğini kabul ederek, onu halle çalışmak, Kıbrıs' 
ta şehit kanıyla kazanılmış olan haklarımızı geri ver
meyi peşinen kabul ederek masaya oturmak olur. 
Halbuki, Kıbrıs'ta bir istila hareketi olmamıştır. Eğer 
istenilseydi, Kıbrıs'ın tamamı elde edilebilirdi, Kıb
rıs'ın tamamı ele geçirilebilirdi. Kıbrıs'ta, orada ya
şayan ırkdaşlarımızın temel insan haklarına kavuş
maları için, temel haklarını koruyabilmeleri için sı
nırlı, dengeli, akıllı ve barışçı bir harekât yapılmış ve 
belirli bir sınırda durulmuştur. Haklarımızın tescil 
edilmesinden öte, yapılacak hiçbir şey yoktur. Eğer, 
Kıbrıs'ta bazı haklardan vazgeçmek suretiyle bir an
laşma yapılması peşinen kabul edilirse bu bir taviz 
politikasıdır; ne zaman duracağı, nerede duracağı; 
karşımızdaki insanları, ne ölçüde bir taviz verirsek 
tatmin edebileceğimizi tespit etmenin imkânı yoktur. 

Bugünkü basma dış basından intikal eden haberle
re göre, Kipriyanu, «Amerika baskısını artınrsa Türk 
Hükümeti yumuşar» demektedir. 

Kıbrıs meselesine kısa zamanda çözüm bulunabil
mesi için Türkiye'nin Kıbrıs politikasını köklü bir şe
kilde değiştirmesi gerektiğini öne sürmektedir. 
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Türkiye'nin Kıbrıs politikasını köklü bir şekilde 
değiştirmesi ne demektir? Türkiye'nin, 2 bölgeli, te
melde insan haklarını, orada yaşayan insanımızın hak
larını korumaya dayanan - Federal Hükümetin yet
kileri sınırlı, Federe Devlete büyük yetkiler tanıyan -
bir çözümü peşinen reddetmesi, masaya böyle otur
ması demektir. 

Karşımızdaki insanlar, Batı'nın birtakım imkânla
rını, Batı ülkelerinin güçlerini kullanarak hakları ol
mayan noktalara ulaşmak için bizi baskı altına almak 
istemektedirler. 

Meseleleri sürüncemede bırakmamak iyiniyettir; 
böyle hareket etmek doğrudur; ancak Sayın Başba
kanın biraz önceki izahlarında, bu meseledeki tutum
larını belirli noktalarda doğru bulmadığımı ifade et
mek isterim. 

Meseleleri sürüncemede bırakmak tek taraflı de
ğildir. Siz eğer karşınızdaki insanların haksız çö
zümlerinle razı olmazsanız meseleleri müştereken çö
zemezsiniz. O zaman siz meseleleri sürüncemede bı
rakıyor olamazsınız. Haklarınızı korumak mecbu
riyetindesiniz. Karşıdiakü insanlar, halen de yetkili ve 
görevli kimseler, «Eninde sonunda adlayı Yunanis
tan'a bağlayacağız» diye dünya kamuoyunu beyanat 
verirken; iç politikada Yunan Devleti yetkilileri 
«Türkiye'nin bu hareketini eninde sonumda uzmi 
vadeli bir politikayla geri aldıracağız, tükürdüğü tük-
rüğü yalatacağız» derken; sizin, «Meseleleri sürün
cemede bırakmayacağız» dememizin manasının, her-
h'aî'de karşı tarafın istediğine razı olacağız şeklinde 
anlaşılmaması gerektiğürii, hiç değilse böyle anlamak 
isteınedtiğimi ifade etmek istiyorum. 

Çözümlere iki taraf karşılıklı olarak gelebilirler. 
Bir tarafın devamlı fedakârlık yaparak bir çözüme 
gitmesi mümkün değildir. FIR hattı niçin çözüleme-
mlişiıir? Şimdi FIR hattı burnunuzun dibinden geç
mektedir: Yunan adaları ile Türkiye arasında, tznıfir' 
in burnunun dllbindlen, Çanakkale'nin burnunun di
binde geçmektedir. Niçin FIR hattı çözüme kavuş
turulmuyor; bunun haksızlık olduğu ortada değil mi
dir? Ortadadır. Peki niçin çözüme kavuşturulmuyor? 
Çözüme kavuşturulmuyor, çünkü karşı taraf vaktiy
le e!de ettiiği bu haksız kazancı, bu haksız çıkan ver
mek istemiyor. Sayın Başbakanın, «Aramızda büyük 
çıkar çatışmaları yoktur» sözünü şöyle tevil etmek 
İşitiyorum; Türkiye açısından haksız çıkar kazan
cına yönelik bir davranış yoktur. Hakikaten böyle
dir, haksız çıkar elde etmek istemiyoruz. Ama Tür
küye açısından bu böyledıir. Ne istiyoruz? FIR hattı 
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i Türfeîye ile Yunanistan'ın arasında, Ege'nin ortasın
da olsun istiyoruz. E, bunun-haksız neresi var? Hak
sız tarafı olmaması, karşı tarafın kabul etmesine ge
rekli, yeterli delil olmuyor ki. tşte kabul edilmiyor. 
Demek ki, bu mesele sürüncemede kalacaktır. Ne 
zamana kadar? Karşı taraf hakkımıza riayet edecek 
noktaya gelinceye kadar. E, sürüncemede kalmasın 
dliye biz FER hattının, yine şimdiki olduğu gibi bur
numuzun dlibinden geçmııesline razı mı olacağız? El
bette olmayacağız. Öyleyse ne yapacağız? Bu müca-

I delemizi sürdüreceğiz. 

Kıta sahanlığı meselesine gelince; Türkiye'min yi
ne Ege'min ortasından geçen bir çizgiye razı olduğu, 
Büyük devlet olmasının imkânlarını kullanmayarak, 
Ege'de vaktiyle, Ege'nin ve hatta Akdeniz'in Türk 
gölü olduğu şeklindeki zamanlardan gelen bir arzu 
ve istekle değil, eşitlik prensibine dayanan, haklılık 
prensibine dayanan bir orta çizgiyi kabul etmesine 

I rağmen, Yunanlıların bunu kabul etmemekte direnme
di karşısında, «Peki, sizin dediğiniz olsun» demeye 
imkân var mıdır? Bunu demezseniz, meselle, karşı 

I taraf hakkaniyet ölçülerine gelene kadar sürüncemede 
kalacaktır. Mecburen böyle olacaktır. Aksi halde mil* 
M menfaatlerimizden fedakârlık etmek söz konusu 
olur ki, bunu kabul etmemizin imkânı yoktur, düşün
memizin bile imkânı yoktur. 

I Ege adalarında beynelmilel anlaşmalara aykın ola
rak, bu adalar silahla tahkim edilmiş şekle geltkülmiş-
îerdıir. Bu beynelmilel anlaşmalara aykırıdır. Yun&n-

I IıBar bunu yapmışlardır. Şimdi haklı olarak bu tah-
I kimatın, bu silah yığınağı haline getirilen adaların sii-
I tahtan tecrit edilmesini istiyoruz. Bu haklı bir taSep-
I tir, bu doğru bir taleptir, bu beynelmilel anlaşmalara 

uygun bir taleptir. Peki, bu talebimiz kabul edilmez
se, anlaşma olacak diye bu talebimizden vazgeçecek 

I değiliz ki. Bu hakh talebimizi gerçekleştirmek mec-
I buriyetindeyiiz ve bunu gerçekleştireceğiz. 

Yunanlılarla olan meselelerimizde, Türkiye'nin, 
hakkının ötesinde bir talebi yoktur. Tüfkliye'nin hak
kının ötesinde bir talebi olmayınca* Türkiye bir adım 
dahi gidemez. Türkiye'nin bir milim fedakârlık yap
ması mümkün değildir. Biz Kıbrıs'ın tamamını alsay
dık da dİrensendik, «E, bir yarısında yaşıyan insan
lar vardı» derlerdi, dliğer yarısını verirdik, öyle bir mü
zakereye otururduk. Bizim belki de dünya kamuoyun
da haksız görünmemizin sebebi, hak ve adalet ölçü
lerine ziyadesiyle riayet etmemizdır. Ek defa bunu 
yapmıyoruz. Vaktiyle tsumbul'dlam Trakya'ya geçen 

[ ordularımız, bir üzüm salkımını yediği zaman, o sal-
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kumu parasını askerlerimiz çevrelerinin içerisine bağ
layıp üzüm dalarına asmışlardır. Bir tarladaki iki 
buğday ekinini çiğnedlikleri zaman, onun sahubinJi bu
lup bedellini ödemişlerdi. Kıbrıs'da da onu yapak; 
hakkımız olan yere geldiik ve durduk. Bunu anlama
yan Batıya anlatmaya mecburuz. Bizim hakkımınz-
dan öte bir şey istemıemiiz, karşımızdaki insanların 
haksız birtakım isteklerine boyun eğeceğimiz mana
sına gelmez; bunu anlatmak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 15 dakika oldu ko
nuşmanız. . 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan» birkaç cümle ile de, benim önemli 
bulduğum. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın 
ve hatta Sayın Başbakanın dla iştirak edip etmeyece» 
ğinü bilemediğim bir ikii hususla da işaret etmek i$-
tüyoruım. 

Değerli arkadaşlarım, büz müh' sınırlar içinde ya
şayan 42 milyona varan insanımızla kendi lisanımızı 
konuşuruz. Türküz bununla memnuniyet duyarız, ifti
har ederiz ve Türkçemizi güzel bir lisan olarak kabul 
eder, her yerde bunu konuşuruz. 

Sayın Başbakandan özel olarak ricam, bundan 
sonraki beynelmilel temaslarda, karşımızdaki ülke
nin devlet adamı, âdeta Bizans İmparatoru edasıyla 
kendi lisanını kullanırken, Sayın Başbakanımızın dla 
kendi Türkçemizi kullanmasıdır. (MSP ve MHP sı
ralarından alkışlar) Nasıl olsa karşılıklı tercüme ya
pılmaktadır, nasıl olsa her ülkenin devlet adamına 
kendi lisanıyla bu, aktarılmaktadır. Zannediyorum, 
Sayın Başbakan da bu haklı talebimi kabul edecek
lerdir. 

Ayrıca, ırk ayrımı mevzuunda Sayın Başbakanın 
gösterdiği hassasiyete tamamıyla katılmakla bera
ber, bildirislinde ırk aynımı yerine «ApertheSd» de
mesini hoş karşılamıyorum. Bunun karşılığında Türk
çe kelime vardır ve o da ırk ayrımıdır. «Belki Sayın 
Başbakanın ırkçılığa karşı olan özel hassas reaksi
yonunun bu kelimeyi kullanmasına mani olduğunu 
düşünsek de, bunu tatlı bir espri halinde ifade edi
yorum. Aslında bunu yumuşatmak ve bir espri ha
line getirmek için böyle söylüyorum- Ya bancı ülke* 
lere, Türk Başbakanının gönderdiği bu kabil mesaj
larda kendi kerimelerimizi özelikle seçip kullanma
sının doğru olduğuna inanıyorum ve bundan sonra 
da Sayın Başbakanın bu haklı talibime iştirak ede
ceğine inanıyorum; değerli arkadaşlarım bunu dia 
ifade etmekten geçemeyeceğim, 
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• Bir cümle ile de ambargo mevzuunda fikirlerimi 
I söyleyerek konuşmamı kapatıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ambargonun önemli konu-
I lanndan bir tanesi Kıbrıs olabilir. Ancak ambargo 

sadece Kıbrıs ile ilgili değildir. Amlbargo, eğer dış po
litikada bir ülkenin hakkı olmayan hususlarda bir-

I takım teşebbüslere girmesine karşı bir ceza diye dü-
I şünülürse bazı ülkeler tarafından; İsrail'in her gün 
I mütecaviz tutumu karşısında, her gün toprak işgal 
I etmesi, müştakı] devletlere karşı saldırısı karşısında 
I önce İsrail'e karşı amlbargo konulması gerekirken, 
I özellikle İsrail'e hiçbir ülkeye verilemeyen silahların 
I verildiğini düşünürseniz, katiyen, zannetmeyiniz ki, 
I Kıbrıs meselesini halletmedik diye bize ambargo ko-
I nuyor. 

I Mesele, Türkiye'nin Kıbrıs'ta gösterdiği gibi, Tür-
I kiye'min ekonomik meselelerde, sanayileşme mesele-
I terlinde de gösterdiği gibi, yeniden güçlü Türkiye öl-
I masına yönelmesi meselesidir. Bunun karşısında Ba-
I ti topyekûn ayağa kalkmışlar, Batı topyekûn alarme 
I olmuştur. Kıbrıs'ın tamamını da verseniz, hiçbir şe-
I kilde Batı'nm bu tutumlarından vazgeçmesi mümkün 
I değildir. Meğer ki, onun bütün taleplerine razı ola-
I siniz, boyun eğesiniz, onun taleplerini karşılayası» 
I nız. 
I Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında da 
I bahsettim. 10 dakika içerisinde ne grupların bu hu-
I susta fikirlerini tam manası ile açıklatmaları, ne de 
I Sayın Hükümetin 20 dakika içerisinde Meclise yeter-
I li bilgiyi vermeleri imkânı yoktur. Bu bakımdan ba-
I zı meselelere temas edilmiştir; o kadar kabul ediyo-
I nız. 
I Yüce Meclisli saygı ile selâmlıyor ve hepinize te-
I şefckür ediyorum. 
I Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Asiltürk. 
I Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Gül-

tekin, buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUPU ADINA NECATİ GÜLTEKİN 
I (Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
I üyeleri; hepinizi saygı ile selâmlarım. 
i Sayın Başbakan son Montreux seyahatlan ile il-
I gili konuşmalarını burada dikkatle dinledik. Kendli-
I terine teşekkür ederiz. Konuşmalarından edindiği-
I miz bilgilere dayanarak, Milliyetçi Hareket Partisİ-
I nin görüşlerini arz edeceğim. 
I Milletlerin dış politikaları milli hedefleri istika-
I metinde tayin edilir. Türkiye'nin uzun vadeli bir mil-
I li hedefi, bugüne kadar maalesef bütün açıklığı ile, 
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keskin hatlarıyla tespit edinememiştir. Hedeflerin açık, 
seçik ve belli olmadığı bir durumda da, milli dış po-
KÜkanın takibi mümkün olamamakladır. 

Değişen iktidar ve durumlarda, değişik politika
lar takip edilmektedir. Bu ise, bizim, dış politikada 
gereğince güçli olmamızla manii olmaktadır. 

Türkiye ile diğer ülkeler arasında temas aranma
sını, dış münasebetlerde aktif bir politika takip edil-
meslini, olayların önünde gidilmesini, Türkiye çıkar
ları bakımından, bekliyoruz. Ancak, dış temaslardan 
önce bütün partilerin görüşlerinin alınması ve bu 
müzakerelerden önce bir fikir ittifakının kurulmuş 
olması, bizi dünya kamuoyu yönünde daha güçlü kı
lacaktır. 

Esasen, Cumhuriyettin kuruluşundan beri, partile
rin dış poîlitika konusunda ittifak halinde hareket et
mesi sonucu bir teamül doğmuştur. 

Ancak, burada üzülerek ifade etmek isteriz ki, 
Merhum İsmet Faşa'mn Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanlığından ayrılması ite bu itiifak bozul
muştur. Buna şimdi, tekrar, şiddetle ihtiyaç vardır. 

Şimdi Sayın Ecevltlin, Sayın Karamanllis ile yap
tığı son görüşme ile ilgili görüşlerimizi arz edeceğim. 

Günlerce, gerek basın, gerek TRT'yi işgal eden 
bu görüşmeden nıe eldle edilmiştir; hangi prolblem hal-
lediISmiştir ve hangi noktaya gelinmiştir? Bu husus
ta uzun konuşmalara rağmen açık bir bilgi edintite-
memiştir. 

Kıbrıs meselesi ele alınmış mıdır? Verilen bilgiye 
göre temas dahi edilmemiştir. Halbuki, Kıbrıs nıe-
seJfesi, Türk - Yunan münasebetlerinde çözümü ge
reken bir numaralı meseledir. Sayın Başbakan biraz 
önceki beyanlarında, Kıbrıs Türkleri, Rumlar ve Tür
kiye'nin amaç ve yaklaşımda birleştiklerini beyan et
tiler. Yine amacın Kıbrıs'ta iki bölgeli, bağımsız ve 
bağlantısız bir federali devlet oluşturmak olduğunu 
açıkladılar. O halde problem nedir? Mademki Yu
nanistan - Türkiye arasındaki gerginliğin auasebebi 
Kıbrıs'tır, bunda da amaç ve yaklaşımda anlaşma 
ojjımştur, o halde Amerikan yöneıtiminiin, ambargo 
İle Türkiye üzerimle uyguladığı tazyik nedendir? 

Büzce Rumlar, iki bölgeli federasyon çözümünü 
amaç olarak değil, amaç olarak görmektedirler. On
lar, için amaç enonlistir. Bu gerçeği Türk ve dünya 
kamuoyu önünde bütün açıklığı ile ortaya koymak, 
Türkiye menfaatleri ve Kıbrıs düğümünün çözümü 
için büyük önem taşır. 

Sayın Başbakanın Yunan Başbakanı ile yaptığı 
son toplantıda, Ege'deki Yunan adalarının silahlan

dırılması, Batı Trakya Türklerine uygulanan baskı 
rejimi görüşülmüş müdür ve ne netice elde edilmiş-
tir? Bizim kanaatimize göre bu iki husus, Türk - Yu
nan münasebetlerinde büyük önem taşımaktadır. 

Kıta sahanlığım belirten uhısiariaırası tarifele
rin, Ege DeniJzinde tatbiki mümkün değildir. 3 bin
den fazla adanın bulunduğu Ege Denizinde futbol 
sahası kadar olan bir adaya, binlerce millik bir denizin 
kıta sahanlığı olarak verilmesi mantık dışıdır. Her 
ne kadar deniz hukukunda ve deniz hukuku top
lantılarında, kıta sahanlığı tarifi yapılmış ve muay
yen mesafelere kadar olan sahalar kuta sahanlığı ola
rak gösterilmişse de, Ege Denizi için özel bir statü
nün muhakkak bulunması ve bunun Türk - Yunan 
devletleri arasında kabul edilir bir şekle getirilmesi 
gereklidir. 

Türkiye bir kıta parçasıdır, Yunanistan da bir 
kıta parçasıdır. O halde bu iki ülke arasında kıla 
sahanlığı hududu, bu iki kıta parçası arasındaki en 
derin yerden geçen fay halttı esas alınmak üzere tes
pit edilmelidir. Keza FIR hattı da aynıdır. FIR hat
tı içerisinde kalan bölgede FIR hattının merkezi olan 
FIR merkezli, o bölgede hava trafiğini, arama, kur
tarma hizmetlerini tanzim eder. Bugün Sakız'ın, 
Meâŝ in Türk karasuları içerislinidie kalan bur böl
gede, Yunanlıların hava trafik kontrolünü yapma
ları ve bu bölgede arama, kurtarma faaliyetlerini 
yürütmıeleri hem mantığa hem tekniğe tamame'a ay
kırıdır. O halde, FIR hattı tekrar gözden geçirilme
li!, Türkiye ve Yunanıiisitan'ın elleıriındleki imkânları, 
radar kaplamaları, arama, kurtarma vasıtaları gözö-
nüne alınarak ayrı bir FIR haitü tespit ediJlmıeîMir. 

Muhterem milletvekilleri, devletler dış politika
larını tespit ederken, bütün münasebetlerini bir tab
lo içerisinde dengeli olarak ele almalıdırlar. Bu tab
lodaki herhangi bir devlete karşı politikada değişik
lik yapılacağı, zaman, tablonun genel dengesine öte
ki devletlerle olan münasebetlerine nasıl bir tesir 
yapacağını iyi hesaplamak gerekir. Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki münasebetlere Amerika'nın 
girmesi, Türk. - Yunan gerginliğinin etkisiyle, Yu
nanistan'ın Amerika üzerindeki politikası sonucun
da meydana gelmiştir. Yani Amerika'mın bu girişi-
mini Yunanistan sağlamıştır. İtiraf etmek lazım ki, 
Yunan diplomasisi başarılı olmuştur. Bu gerçeği gör
meden, «Amerika çekilirse, iki ülke kendi arasında 
anlaşır» kabilinden, hayal mahsulü beyanlarla Ame
rikan menfi etkisini bertaraf etmek mümkün değil
dir. 

— 46 — 



M< Meclisi B :122 2 2 . 3 . 1 9 7 8 0 : 1 

Ndiee olarak; bir ara aksamış oton Türk - Yu
man münasebetlerinin devam ettirilmesi için karşı
lıklı görüşmelerin başlatılmasını olumlu karşılıyor; 
ancak, bundan sonraki dış münasebetlerimizde mu
halefetin görüşünün önceden alınarak, dünya kamu
oyu karşısında daha güçlü ve mili bir politika ile çı
kılmasını temenni ediyoruz. 

Sözlerime son verirken, tekrar hepinizi en de
rin saygılarımla selâmlarım. (MHP saralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gültekin. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Öy-

nnen, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUPU ÂDINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Sayın Başbakanın, açıklamasında belirttiği dış 

politika getirmelerini, Cumhuriyet Halk Partisıi Mit 
let Meclisli Grupu memnunlukla izlemektedir. Ger
çekten, yeni Hükümetlin kuruluşundan beri dış politi
kamız, uzun bir zaman süren durgunluk ve hare
ketsizlik dönemini geride bırakmış ve Türkiye'nin 
çıkarlarının korunması ve gerçekleştirilmesi için ya
pıcı ve tutarlı bir yol izlemeye başlamıştır. 

Dış politikayla dış ekonomik ilişkiler arasında, 
aynı zamanda dış politikayla ulusal savunma poli
tikası arasında sıkı bağlantı kuran, bu yol üzerinde 
Türkiye, bir yandan içlinde bulunduğu ittifak ve 
işbirliği sistemleri üzerinde ağırlığını duyurmaya, 
bir yandan da, bu ittifak ve işbirliği sistemleriyle çe-
lişmektsüzlin, dış dünyada daha çok yönlü açılmaya 
yönelmiştir. 

Türkiye'nin dış dünyadaki inandırıcılığını ve gü-
venüMiğini artman bu yeni dış politika uygulaması 
çerçevesinde Hükümet, Kıbrıs sorununa çözüm ara
mak için bazı adımlar almaya başlamış ve bunu ya
parken, MyaltSifön Türkiye'de olmasına özen göster
miştir. Eski dönemdeki gibi öneride bulunmayı Kıb
rıs Ruımlaruıdan bekleyen ve onlara bazı şeyler is
temle hakkını tanır gözüken bir tutum içinde bulun
mak yerine, insliyatifi ellinde tultarak, bu konuda ge
reken çalışmaları yapma yodunu tutmuştur. 

Yenli Hükümet, Amerikan askeri ambargosu ko
nusunda geçmiş dönemlerde soruna karşı gösteri
len duygusal yaklaşım yerine gerçekçi bir yaklaşım 
göstermliş, Amerika Birleşik Devletleri yönetimlimin, 
Kıbrıs sorunuyla Türkiye ve Amerika Birleşik Dev
letleri arasındaki sorunlar arasında bağlantı kur
duğu izlenimini bırakacak bir tutum takınmasını, 
gerektiği biçimde istemiştir. 

Bu gelişme içinde Türk tarafının, Kıbrıs'a çö
züm bulmak için harekete geçmesi, inisiyatifi ele al
ması, Türkiye Başbakanı ile Kıibns Federe Devleti 
Başkam arasında tam bir görüş birliğinin ortaya 
çıkması karşısında, dünya kamuoyunda Türkiye ve 
Kıbrıs Türkleri lehine oluşan olumlu hava herkes
çe izlenmektedir. 

Türkiye ve Yunanistan Başbakanları arasında 
MontreuK'de yapılan görüşmeler de, dış politikamız
daki gelişmeleriin yeni bir aşaması olmuştur. Türkiye 
Başbakanının bu görüşmeyi önermesi karşısında, 
tarafların önce teknik düzeyde hazırlık görüşmele
ri yapmasını öneren Yunanistan Başbakanı, daha 
sonra Türkiye Başbakanının, bu toplantının taşıması 
gereken niteliği konusundaki düşüncelerini kabul et
miş ve dünya kamuoyunda yine çok olumlu izlenim
ler yaratan Montreux görüşmesi gerçekleşmiştir^ 

Görüşmenün amacı, başlangıçta da açıklandığı gi
bi, iki ülkede de yenli hükümetlerin kurulmasından 
sonra, iki Başbakanın, sorunların çözülmesine en doğ
ru yaklaşımların hangüerii olabileceği konusunda açık 
yürekli bür fikir alışverişinde bulunmaları, bu yak-
laşımlan engelleyebilecek psikolojik engellerin orta
dan kaldırılması ve bu görüşmeyi izleyecek teknik 
çalışmaları oîuımlu ve verimli hale getirebilecek siya
si iradelerini belirtmeleri, yani, sorunları önce her
hangi bir siyasi direktif altında bulunmayan teknik 
komisyonlara havale edip, bırakmak yerline - Türki
ye'deki anlamıyla, komisyonlara havale etmek yeri
ne - bu teknik çalışmaları kolaylaştıracak, onlara yön 
verecek siyasi zeminlerin yamtımıasıydı kii, bu zemin 
yaratılmadan önce, işlerin komisyonlara olduğu gibi 
havale edilip bırakılmasının uygulamada hiçbir so
nuç vermediği, geçmâş dönemlerdeki örnekler ara
sındadır. 

MontreuK görüşmeleri, bu görüşmelere bağlanan 
en iyimser umutları bile doğrulayıcı bir biçimde ce
reyan etmiş ve sonuçlanmıştır. Taraflar, yayınladık
ları bildiride, aralarında dostça ve samimi bir diya
logun kurulmuş olduğunu, kendi kamuoylarına ve 
dünyaya açıklamışlardır; bu diyalogu başka toplan
tılarla sürdüreceklerini belirtmişlerdir ve sürecek olan 
bu diyalogda her iki ülke yararına pralük sonuçlar. 
elde edilebileceği kanısında olduklarım, bu diyalo
gun her iki üükenün ilşkilerini zedeleyen muhtelif 
sorunlara somut çözümler bulunmasına yol açacağı 
kanısında olduklarını belirtmüşlerdlir.. 

İM Başbakanın, daha ilk toplantıda, bunlar üze
rinde ortaklasa bir kanı olarak anlaşmış olduklarını 
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açıklamaları, başlı başına önemli bir aşamadır; ite* 
rlM için ciddli bir umtat beiirtisfidir. Sadece bu bile, 
görüşmelerin sonucunu bir hüç olarak niteleyen bir 
eski Başbakanın demecinin ne kadar taİhsiiz olduğu
nu göstermektedir. 

Dünya kamuoyunun çok çeşitli keslimleriınde de 
ortak bir kanı olarak, yapıcılığı, olumluluğu ve başa
rısı tekrar tekrar belirtilen Motreux görüşmesine kar
şı, Ankara'dan verliSem ve ancak bazı psikolojik fak
törlerin etkisinle bağlanabilecek olan bu talihsiz de
meci bir yama bırakırsak, bu görüşmeyi Türkiye ve 
Yunanistan ilüşkülertiriin düzelmesinde yeni o!a-
lüakîarı hazırlayabilecek olan bir aşama olarak mem
nunlukla karşılamak durumundayız. Bunun daha 
da ısoımut beİrtileıli, yine bu bildiride de, Başbakanın 
yaptığı açıklamalarda da görülmektedar. 

İki taraf, Montreux toplantısında kendi araların-
diakii sorunîarfia ilgi3i görüşlerini bütün açıklığı iîe di
le geıtirınlişfer Ve bundan sonra normal diplomatik 
yollardan yapılacak görüşmelerin daha verimin ol
masını, sliyasi iradelerini izhar ederek beSirtmüşîerdir. 

ŞiJmdli beklenen, İki Uç hafta içinde bunların de-
ğerSeradlirîânılefili ve iki Hükümetin Dışişleri Bakanlı
ğı Genel Sekreterliği düzeyinde, daha derinliğine in
celemeler yapılmasıdır. Bu incelemeler ve bu inceJe-
meîere dayanan belgeDerün ışığında, Türkıiye ve Yu-
nanOsian Başbakanları arasındaki diyalogun ikinci aşa
masında, en azından, sorunlar için inlenecek yaklaşr-

1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının iç 
ve dış emniyet yönünden alınan önlemlere dair Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları bildirisi 

BAŞKAN — Gündemlimize geçiyoruz. 
Gündemdeki sunuşlara geçmeden önce Başkanlığın 

ter sunuşu vardır, ıtakdinı ediyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarınım iç ve dış 
emıniyetö için, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si Başkanlarının, Türkiye Büyük Millet üyelerinin 
dikkat eıtmesi gerektağinü KMören bir bildirisıi var
dır; bu bifidliriyli aynen okuyorum: 

Sayın üyeBerden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
düzenffi çalışabilmesi, her türlü üzücü olaylara Ve Par-
îamenîcmun yüceliğînli sarsıcı hadiselere meydan ve-
riümieımıesi ve üyeîerümılzün çalışmalarının daha sağ
lıklı ve verimli olabilmesi için, Başkanlıklarca, bütün 
parti grup yöneCtoilerirain dte tasVip ve iştirakleriyle 
SuHiımış bulunan emnüyet tedlbirtoine uyulmada ve 

mm daha somut okrak saptanması Ve ısoruinların Mç 
değilse bazı yönlerlinte çözümlerim aranması beklene-
biIOr. 

Bu görüşmeler sırasında iki üike Başbakanının, iki 
üüke Iffişklilerinlin düzeimeslMn, ikii ülkenin de yararı
na olduğu teşhlisînde birleşmeleri çok olum'u bir adım
dır. 

Gerçekten Üe, ülkeler arasındaki sorunlar, beîirllİ 
koşullar alında çözülmesi güç sorunlar gîbi görünse 
de, hafta bu sorunlar zaman Zaman savaşlara yol aç
mış olsa da, değişlik ortaımlar ve yaklaşımlar sonucu 
bunların çüzüfebilldliği ve yerine, taraf ülkelerin hep
si yararına lişhurlıiği alanları açılabıiîdiiği tarihle çok 
görülmüştür. 

Türkiye ve Yunanistan'ın da, oldukça sınırİı eko
nomik olanaklarını bfirb"ırlertİ'ne karşı bir silah'aüiîiıa 
yarışına harcamak yerine, aralarında bir güven orta
mı yaratarak, hatta işbirliği ajanları yaratarak, bu 
olanakları her iki ülke halkının refahını artırmak yo
lunda değerlendirmeleri, herhalde her İki üilklemin de 
yararına oîlacaktır. 

Bu düşüncelerle, Başbakan Bülent Ecevlt Başkan
lığındaki yenıi Hükümetin, dış politika alanındaki ça
lışmalarım Cumhuriyet Halli PaıltüSi Mîllet Meclisli 
Grupu olarak temaımen destekllediğimıizii bellirtiriz. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarımdan alkışüar) 
BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Öymen. 

bunu sağlamak (îçüaı kesin talimatlarla görevllmdiril-
ınıiş bulunan asker ve polıils görevlilerinli vazife yapa
maz duruma sokucu hareketleri ve davranışları ön
lemede, tek tek, Başkanlığa yardımcı olmalarını bil
hassa rica etmekteyiz. 

Aksi takdiirde, bu Yüce çatıya gölge düşürücü ve 
hepimizi üzücü hafiiiseîıerlin olacağından endişe edal-
mıekltedür. 

Başkaniıklarca atomış olan tedlbkîer bugünden Siıî-
baren tatbike konulmuş bulunmaktadır. Bu tedbirler 
aynen şöylledir:. 

1. Ziyaretçiler, her klan (içlin olursa olsun, bina
nın arka kapılarından girecek ve müracaat büroları
na geçeceklerdir. 

Ziyaretçilere güvenlik önlemleri uygulanacaktır. 

2. Hiçbir surette konılisyon ve grup odalarında 
ve satonkrında ziyaretçi kabul ediSInıeyecektir. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Komisyon salonları, yalnız komlitayonlarm çalış-
mıaları iiçuto tahsis edilmiş bulunmaktadır; aynı çekülde, 
grup salonları da grupların çaîışmalanna ayrıîmışltır. 

3. Galeri, korödor ve salonlarda zıîyaretçi bulun
ması ve getirilmesi kesinlikle men edilmiştir. 

4. Ziyaretçiler, tatil günleri hariç, her gün saat 
9.0IO-14.CM) arası, aınagliriş kapılarından üçeri bırakıla
cak, Cumhuriyet Senatosu üyeleri içlin 4 no'lu giriş 
kapısından, milletvekilleri (içlin 3 nolu giriş kaplısından 
geçerek, müracaatta yerlerini alacaklardır. 

5. Bugüne kadar veriltmliş Olan tüm özel Ziyaret
çi {kartları iptal edinmiş bulunmaktadır. 

özel ziyaretçi kartları en kısa zamanda yeniden 
tanzim edilecektir. 

1. — Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mete Tan'a Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/254) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var-< 
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakam Dr. Mete Tan'ın dönüşüne kadar, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başba

kan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/255) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan Bü

lent Ecevit'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

6. Defter şeklinde beyaz renkli dinleyici dave
tiyeleri de, yeni bir düzenlemeye kadar iptal edil
miştir. 

7. Ziyaretçiler, kendilerine ayrılmış olan yerle
rin dışına çıkamaz ve çıkardamazlar ve tespit edilen 
saatlerin dışında Meclis içinde bulunamazlar. 

8. Üyeler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bahçelerine giren araçlar, ziyaretçi kâğıdı yapıştırı
larak içeriye bırakılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 

<AP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 
Şimdi gündemdeki sunuşlara geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Teoman Köprülüler'e Devlet Bakanı Hikmet 
Çetin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/256) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Baka
nı Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar, Ticaret 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in, vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 

Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/257) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakam 
Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar, 
Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakam Necdet 
Uğur'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının ge
ri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/22, 
3/258) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 16 ncı 
maddesine göre geri alma tezkeresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1977 tarihli ve 101 •. 88/07176 sayılı 

yazımız : 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca 12 . 9 . 1977 tarihinde kararlaştırılan ve 
ilgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan «1587 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

1. — Adalet Partisi Grupu adına, Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 10 milletvekilinin; ülkede 
anarşinin büyük boyutlara ulaştığı, can ve mal gü
venliğinin ortadan kalktığı ve olaylar karşısında so
rumsuz, kararsız ve yetersiz kaldığı iddiasıyla İçişle
ri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesi. (11 j2) (1) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına veril
miş bulunan bir Gensoru önergesi vardır. 

Gensoru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtıl
mıştır. 

Aslı, 500 kelimeden fazla olduğu için, ekli özeti
ni okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkede anarşinin büyük boyutlara ulaşması ve 

can ve mıal güvenliğinin kalmaması sebebiyle İçişleri 
Bakam İrfan Özaydınh hakkında verilen Gensoru 
önergesinden 10 nüsha ile önergeye ait özetten 4 
nüshası ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile rica ederim, 
AP Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 
H. Turgut Toker 

ÖZET 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokratik geleneklere, siyasi ahlak kurallarına 
aykırı olarak ve bir oya bir bakanlık verilmek sure
tiyle ve çeşitli tertip, hile ve entrikalardı kurulanı bu
günkü Hükümet, anarşiyi derhal ortadan kaldıraca
ğını, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacağı
nı!, ana ve babaların akıttığı gözyaşlarına son vere
ceğini, böylece ülkeye barış ve huzur getireceğini 
taahhüt ederek, aziz milletimizin, ve onun Yüce Mec
lisinin huzuruna çıkmıştır. 

(1) 11/2 esas numaralı Gensoru önergesinin tam 
metni tutanağa eklidir. 
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sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı» mn, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesi uyarınca geri gönderilmesini saygıyla arz 
ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri ve
rilmiştir. 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Oysa, Hükümetin kurulduğu 5 Ocak 1978 gü
nünden bu yana geçen 75 gün zarfında, yurtta anar
şi hızla artarak çok tehlikeli ve vahim boyutlara 
ulaşmış, Devletin varlığım, Anayasanın tanıdığı hür 
demokratik düzeni, temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri 
mahiyetini almıştır. 

Teessürle ifade edelim ki, bugünkü Hükümetin 
görev yaptığı 75 günlük süre içinde 185 vatandaşı
mız hayatını kaybetmiş, 760 vatandaşımız da yara
lanmıştır; ayrıca 104 silahlı soygun olayı olmuştur. 

İşlenen siyasi cinayetlerde hayatım kaybedenler 
arasında 78 öğrenci, 11 güvenlik kuvvetleri mensu
bu, 3 öğretmen, 93 çeşitli meslek mensubu vatanda
şımız bulunmaktadır. 

61 emniyet gürevlisi silahla yaralanmış, 32 polis 
merkezine saldırılmış, demiryoluna, karayoluna sa
botajlar yapılmış, gemi, otobüs bombalanmış, Anka
ra'da Orduevinin önünde Danıştay dinamitlenmiş, 
polis, bekçi, astsubay şehit edilmiş, Meclis Başkanı
nın evi kurşunlanmıştır. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu Ankara' 
da yapılmış, Devletin veznesi soyulmuştur. 

Ülkedeki anarşi, geceleri âdeta sokağa çıkma ya
sağı koymuştur. 

Vatandaş, kimin tarafından nerede vurulup, ne
rede soyulacağının korkusu içinde yaşamaktadır. 

İçişleri Bakanı, bu elem verici tabloyu alınan yan
sız ve etkin tedbirler sonucu anarşinin son çırpınma
ları, tarzında değerlendirmiştir. 

Bu hal, tam anlamıyla bir gaflettir, ciddiyetsiz
liktir. 

İstanbul'da Üniversite civarında, 6 gencimizin ha
yatını kaybetmesine ve birçok gençlerimizin yaralan
masına sebep olan menfur bombalı saldırı, Ümrani
ye'de 5 işçimizin halk mahkemesinde yargılanıp hun
harca katli olayı ile, güvenlik mensuplarına planlı şe
kilde yapılan silahlı saldırı karşısında, İçişleri Ba-
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kanının, sorumsuz tutum ve davranışı duyulan bü
yük üzüntüyü daha da artırmıştır. 

Üniversite çevresi gibi hassas bâr yerde yeterli 
güvenlik tedbirleri alınmadığı gibi, olaylardan son
ra yapılan gösterilerde «Kahrolsun Türkiye», «Bu 
kan denizinin ufkunda kızıl bir güneş doğacaktır» 
naraları atılmış, pankartları gezdirilmiş, sanıkları ta
kip olunmamıştır. 

Ümraniye'de cereyan eden işçi katliamını, İstan
bul Valisi «basit bir zabıta vakası», İçişleri Bakam 
ise, «Gecekondu tacirlerinin çıkar çatışması» olarak 
nitelendirmişlerdir. 

Ancak, basınımızın gösterdiği büyük hassasiyet 
sonucu, Vaüîikçe, 48 saat sonra Ümraniye'de arama 
yaptırılmıştır. 

Son olarak, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 
DİSK, TÖB , DER ile bazı dernekler tarafından di
reniş yapılmıştır. 

Çocuk yaşta öğrenciler okullarından çıkarılarak 
direnişe katılmaya zorlanmışlardır. 

Ankara'da, İstanbul'da temel hak ve hürriyetler 
ortadan kalkmış, bakanların bir kısmı da bakanlık
larına gidememiştir. 

Elektrik, su kesilmiş, sağlık hizmetleri durmuş, 
güvenlik kuvvetleri ve araçlar taşa tutulmuş, 25 po
lisimiz yaralanmıştır. 

Devlet, âdeta anarşiye teslim olmuştur. 
Kars'ta, Gaziantep'te olay oldu diye vali değişti

ren İçişleri Bakanı, bütün bu hadiseler karşısında 
kararsız ve yetersiz kalmıştır. 

İçişleri Bakanı, sanıklar yakalanıyor imajını ver
mek için, masum insanlara işkence yapılmasına göz 
yummuştur. 

Kaçak silahlan değil de, ruhsatlı tabancaları ta
kip etmeyi tercih etmiştir. 

Bakan, yansız görünme özentisi içinde, polis ya
ralayan anarşistleri hastanede ziyaret etmiştir. 

İçişleri Bakanı, Anayasanın 29 ve Dernekler Ka
nununun 45 nci maddesinde gösterilen yetkilerini kul
lanmamış, böylece, Devlet otoritesinin sarsılmasına se
bep olmuştur. 

İçişleri Bakanının bu tutumu, partizanlığı, şahsi, 
keyif i ve yetersiz idarenin acı ve elim örneklerinden 
birisidir. 

Arz ettiğim sebeplerle, Anayasanın 89 ncu madde
si uyarınca, İçişleri Bakanı hakkında Gensoru açıl
masına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 

Edirne 
lîhami Ertem 

Kocaeli 
Âdem A. Sarıoğlu 

İzmir 
Erol H. Yeşilpına* 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Kahramanmaraş 
(Mehmet Şereffoğhı 

Samsun 
t. Eteni Ezgü 

Manisa 
Yahya Uslu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Okunmuş olan Gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmaması hususundaki, Anaya
sanın 89 ncu maddesine göre, özel bir gündem sapta
mak üzere Danışma Kurulu toplantıya çağırılmış, an
cak, bir öneri tespit edilememiş bulunduğundan, yi
ne Anayasa çerçevesinde, (Başkanlıkça bir gün tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, Gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususundaki görüşmeler 28 Mart 1978 
Sah günkü Birleşimde yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER {Devam) 

6. — Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci'ye, 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/259) 

BAŞKAN — Şimdi, Muğla Milletvekili Sayın Zey
yat Mandalinci'ye izin verilmesi hakkında Başkanlık 
tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Mfflet Meclîsi Genel Kuruluna 
Aşağıda adı yazılı sayın (milletvekilinin, hizasında 

gösterilen süre ve nedenle izin istemi, Başkanlık Di

vanının 2.3.1978 tarihli toplantısında uygun görül
müştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet (Meclîsi Başkam 
Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinoi, 20 gün, 

hastalığı nedeniyle, 1.3.1978 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyeliğe yapılacak seçim^ için yeniden ilan yapılmasına 
dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Kar
ma Komisyon raporu. (2/83, 2/84) (S. Sayısı : 63) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan 2 asıl üyeliğe yapılacak seçim için İlan yapılma
sına dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lu Karma Komisyon raporu vardır; okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Millet, Meclisi Başkanlığına 
Karma Komisyonumuz; 15 . 2 . 1978 günü yap

tığı toplantıda, Anayasa Mahkemesine üye seçimi 
hakkındaki dosyaları incelemiştir. 

Komisyonumuz, adaylık için ilk başvurma tarih
lerinden bu yana uzun süre geçtiğini bu süre zarfın
da adayların seçilme niteliklerinde değişmeler olabi
leceği düşüncesi ile 1697 sayılı Kanun hükümlerine 
göre yemden ilan yapılmasının kanunun ruhuna, hu
kukun genel kurallarına daha uygun olacağına ka
rar vermiştir. 

Bu nedenle Anayasa Mahkemesine üye seçimi 
hakkındaki (3/83) ve (3/84) Esas kayıt No. lu dos
yalar ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere; gereği 
saygıyla rica olunur. 
Karma Komisyon Başkam Başkanvekili 

İstanbul Konya 
Muammer Aksoy Şener Battal 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Ankara 
Orhan Eren 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Hatay 
Mevlüt Önal 

(İmzada bulunamadı) 
Kahramanmaraş 

_ M. Yusuf Özbaş 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

Trabzon 
t. Vecdi Aksakal 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Uşak 
M. Sclâhattin Yüksel 

Ankara 
t. Hakkı Köylüoğhı 

Antalya 
Galip Kaya 

(İmzada bulunamadı) 
Çanakkale 

Altan Tuna 
(İmzada bulunamadı) 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

İstanbul 
Ferit Gündoğan 

(İmzada bulunamadı) 
Kırşehir 

Doğan Güneşli 
Kütahya 

H. Cavit Erdemir 
(İmzada bulunamadı) 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Ahmet Melik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

BAŞKAN 
bul edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

7. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfın
da Çalışanlara birer Er Tayını Verilmesi Hakkında
ki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/262, 4/74) 

BAŞKAN —' İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4367 sayılı, Ordu Mensuplarıyla, Emniyet Umum 

Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele Sını
fında Çalışanlara Birer Er Tayını Verilmesi hakkın
daki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak-

(1) 63 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

kındaki kanun teklifim, 23 . 12 . 1977 tarihinde Mil
let Meclisi İçişleri, Milli Savunma ve Plan komisyon
larına havale edilmiş bulunmaktadır. 

2/262 Esas kayıt numaralı kanun teklifimin, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca, 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını arz ve teklif 
ederim; 

Teklif Sahibi 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında ilgili ko
misyona haber verilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkam konuşmak istiyor mu? 
Yok. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 52 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizdeki seçim maddesine 
geçiyoruz. 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 
arkadaşının, gözaltına alınan bazı kişilere işkence ya
pıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayaasnın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/18) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Meclis Araştır
ması ve Genel Görüşme önergelerinin öngörüşmele-
rine geçiyoruz. 

Gündemimizde, Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması önergeleri bölümünün 1 nci sırasında yer 
alan 10/18 esas numaralı, Çorum Milletvekili Sayın 
Mehmet Irmak ve 10 arkadaşının, gözaltına alınan 
bazı kişilere işkence yapıldığı iddialanm saptamak 
amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet? Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Emniyette yapılan işkenceler hakkında Mec

lis, Araştırması istemidir. 
TC Anayasasının 88 nci maddesinin 2 nci fıkra

sı ve Meclis içtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince, 
Ankara emniyet şube müdürlükleri ile, bunlara bağ
lı polis karakollarında 6 ila 24 Ocak 1978 günleri 
arasında çok sayıda milliyetçi gençlere yapılan zu
lüm ve işkence olayları hakkında Meclis Araştırma
sı açılmasını gerekli görmekteyiz. 

istemimizin Gerekçeleri : 
Ecevit Hükümetinin göreve başlamasından bu 

yana, memleket çapında anarşik olayların önemli öl
çüde arttığı, cinayetlerin, yaralamaların, tahrip, im
ha ve soygun olaylarının Türk kamuoyunu ciddi en
dişelere, umutsuzluğa sevk edecek derecelere ulaştı
ğı bilinen vakıalardır. Hatta, bizzat Hükümet Baş-

j Anayasa Komisyonunda açık bullnan bir üyelik 
için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda Manisa Mil
letvekili Sayın Erkin Topkaya aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

i kanı tarafından bu husus, basın ve TRT aracılığı ile 
kamuoyu önünde ikrar ve itiraf olunmuştur. 

«Anarşi tırmanma kaydediyor», «Bu bizim ikti
darımızı çekemeyen çevrelerden, muhalefetten geli
yor» mealinde resmi beyanat yayınlanmakta beis 
görülmemiş; iktidar, mazeret beyanına ve savunma
ya geçmiştir. Gerçekleri mazeret şalına büründür-
mekten de öteye, gayri siyasi kuruluşları, milliyetçi 
öğrenci dernek ve mensuplarını, şimdiye kadar, mil
liyetçi partiler topluluğu hükümetleri döneminde 
anarşik olayların asla görülmediği bazı okulları, eği
tim enstitülerini ve öğretmen okulların! hedef seç
miş, idarecilerini suçlamış, âdeta solcu anarşistleri ve 
soygun, cinayet şebekelerini bunların üzerine yürü
meye sevk etmiştir. 

Huzur, barış ve kardeşlik getireceği vaatleri ile 
k işbaşına gelmiş olan yöneticilerin, tedbirlerde geci

ken ve olaylara tek taraflı ve ters açıdan bakan tu
tumu, Hükümet yanlısı basının, bu Sakin politikayı 
meşrulaştırma gayretleri ve mağduru, mazlumu suç
lu gösterme çabaları, yine TRT'nin, olayları mihra
kından saptırıcı yayınlan karşısında kamuoyu önem
li ölçüde yanıltılmıştır. Bu sebeple, anarşik olayları 
önlemekle görevli kolluk kuvvetleri amir ve memur
larında da tereddütler, devlet görevi vakar ve ciddi
yetinden sapmalar olması olağan hale gelmiştir. 

Bu elem verici durumun örneklerini kırsal alan
lardan, Anadolunun uzak şehir ve kasabalarından 
değil, Başkentten vermek mümkündür. Asayişi, em
niyet, huzur ve sükûnu temin ile görevli emniyet teş
kilatındaki hukuk dışı tutum ve davranışları, ilgilile
rin ve Yüce Meclisin önüne getirmek, zaruri hale 

I gelmiştir. Şöyle ki : 
i Ankara'da, Çankaya, Bahçelievler, Çiftlik, Ay

dınlık, Solmaz Kıhçtepe Karakol amirliklerinde ve 
hatta emniyet 1 nci ve 2 nci Şube Müdürlüklerinde, 
6 Ocak ile 24 Ocak 1978 günlerinde toplam (137) yüz 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

— 53 — 
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otuz yedi genç öğrenci vatandaşımıza eziyet ve işken
ce edilmiş, hemen hepsi okullarında kantin, koridor
da, sınıfta solcu öğrencilerin saldırılarına uğradıkları, 
dövülüp yaralandıkları, olayların çoğunun görevli po
lislerin, komiserlerin gözleri önünde cereyan etmesi
ne rağmen, yine de, saldırgan solcular serbest bıra
kılıp, yaralı, perişan, suçsuz ve şikâyetçi ve tanık 
olan öğrenciler karakollara, emniyet şube müdürlük
lerine alınmışlardır. Bununla kalınmayıp, devlet cid
diyeti ve görev anlayışı dışında, hukuk devleti ilke
lerine aykırı şekilde, kanunsuz olarak, adları geçen 
karakollarda ve müdürlüklerde dövülmüşler, cebir ve 
şiddete maruz bırakılmışlardır. Bedenlerindeki eza, 
cefa, cebir ve şiddet izleri, arızalan zail oluncaya ka
dar günlerce adliyeye intikal ettirilmeden, haksız ve 
fazla müddet gayri sıhhi, gayri müsait hücra ve ne
zarethanelerde maddeten olduğu gibi, aç bırakılmak, 
yakınlarına ve arkadaşlanna gösterilmemek, getirilen 
yiyecekler verilmemek suretiyle manevi işkenceye 
dahi tabi kılınmışlardır. Sonunda adliyeye teslimle
rinde, bu yüz otuzyedı öğrenci vatandaşîannızın ta
mamının yargıîanmalanna gerek göriilmeksizıin ser
best bırakılmaları, suçsuz bulunduktan halde kasıtlı 
olarak yalnızca cebir, şiddet ve işkenceye maruz bı
rakılmak için polisçe tutuldukları anlaşılmaktadır. 

İktidar mensuplarının Başkentteki bu elim ve va
him olaylardan habersiz oldukları düşünülebilir mi-
Öyîe ise, ilgililerin emir ve talimiatları veya görme-
ıtıezliikten gelmeleri suretiyle işkenceler yapılması iç
işleri Bakanının tasvipleri ile olmaktadır denilebi
lir. 

Bu kanunsuz olaylarda, mağdur gençlerden, Adli 
tabiblikten rapor alanlar olmuştur, parmaklan kırı
lanla? olmuştur, kol kemikleri çatlayanlar olmuş
tur. 

İşkencelere maruz kalan vatandaşların adlannı ve 
zaman, mekan ve suçları itibarıyla tafsilatlı listeyi 
araştırma önergemize bağlı olarak sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlıktan 
pıumasını arz ederiz. 

Çorum 
Mehmet Irmak 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf Özbaş 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Kayseri 
Mehmet Doğan 

gerekli kanuni işlemin ya-

8 Şubat 1978 
Gaziantep 

Cengiz Gökçek 
Konya 

İhsan Kabadayı 
İstanbul 

Turan Kocal 
Ankara 

Necati Gültekin 

Erzurum Konya 
Nevzat Kösoğlu Agâh Oktay Güner 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

BAŞ/KAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması yapılıp yapılmaması hususunda Hükümete, si
yasi parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birlisine 
sırayla söz verilecektir. 

Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
Sayın Bakan, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINUI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Verilmiş olan Meclis Araştırma istemi Bakanlığı
mızca incelenmiştir. Burada incelenmeden evvel, bir
kaç konuya değinmek isterim. Bunlardan bir tanesi, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 nci mad
desidir. Burada istem üzerine, 48 saat ve yine sulh hâ
kiminin önüne çıkarılmadığı takdirde, 7 güne kadar da 
uzatılma imkânı mevcuttur ve yine inzibati tedbirler 
alınmak üzere, dışarıyla da temas edilmemesi, kanun 
gereğidir. 

Sayın üyeler, anarşik Olaylar, Hükümetimizin gö
reve başladığı anda, yani 1977 yılında, devamlı tırma
nış gösterdiği bir ortamdı; yani 1977 yılı, anarşik 
olayların devamlı tırmanış gösterdiği bir durumday
dı. Bu tırmanışa neden olan hususları etraflıca izah 
etmeyeceğim. Çünkü, o günleri de hepimiz yaşamış 
bulunuyoruz. Ancak, bu tırmanışa neden olanlardan 
bir husus da, Devletin kuvvetleri yanında, ayrı kuv
vetleri de teşkil ederek, âdeta toplumu ve özellikle öğ
renci kesimini gruplara ayırmış ve gittikçe kutupla-
şan, âdeta düşman kardeşler durumuna gelen bir or
tam yaratılmıştır. Bunlar o şekle gelmiştir ki, okuMâ  
rımız, yurtlanınız ayrı ayn olmak üzere, âdeta bir 
grupun kontrolü altına girmiştir. Eğer, bu gruplaş
maları Devletin güçleriyle bertaraf etmek imkânla
rını araştırmış olsaydık, bugünlere ulaşamazdık. Nite
kim, bugün dahi üzerinde titizlikle durduğumuz ve 
Devlet otoritesini gerçekten yerinde hissettirmek için 
almış olduğumuz tüm tedbirlere rağmen, senelerin bi
rikimini henüz giderememiş durumdayız ve burada 
tutuklamalar esnasında işkence yapıldığı iddialarını 
yerinde, gerçekten, müfettişler vasıtasıyla inceletmiş 
bulunuyorum ve şu hususu bilhassa belirtmek iste
rim ki, tüm karakollarda yapılan, nezarete alınan öğ
rencilerin, çoğunluğu, kavgadan, karşılıklı kavgadan 
karakola girmişlerdir ve bunlarda da çoğu birbirleri
ni affederek, vazgeçtiklerinden dolayı da oralardan 
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bırakılmışlardır. Hatta, bir örneği ben burada kesin 
olarak ifade etmek isterim; eğer Sayın Sömuncuöğhı 
müsaade buyurursa, gene kendisinin bir gece bana 
yapmış olduğu telefon üzerine, gerçekten, Çankaya 
Karakoluna telefon ederek, kendi bahsettiği ismin 
orada dövülmeden değil, arkadaşlarıyla yapmış Oldu
ğu kavgadan ve gözünün rahatsızlığı nedeniyle dokto
ra gitme müsaadesi istemiştir ve kendisine de derhal 
bunun yerine getirileceği, gerçekten böyle bir durum 
varsa hastaneye sevkedileceği bildirilmiş ve tahmin 
«derim ki, bu istek de hemen yerine getirilmiştir; ken
dileri bu durumu bilmektedirler. 

"Gene burada üzerinde önemle duracağımız bir ko
nu vardır değerli üyeler : Gözaltına aldığımız zaman, 
baz» olayların mutlaka sonuca ulaşabilmesi için, göz
altına alınanların, hemen akabinde ve olaylardan son
ra serbest bırakılması mümkün olmaktadır. 

Sayın Türkeş, Zeytinburnu Milliyetçi Hareket Par^ 
tisi binasında yapılan aramada 11 kişinin tutuklanma
sını* bir üzüntüyle ifade ettiler; dediler ki : «11 kişi 
gözaltına alınmıştır; ama 1 kişi tutuklanmıştır.»' 

'Doğrudur; ama değerli üyeler, dikkatinizi çekmek 
İsterim; bu elde edilen, yani tutuklanan bir kişiyle, gö
rüyoruz ki, 3 - 4 katil failinin ortaya çıkması ve bir
çok olayların da açıklığa kavuşması imkânı hâsıl ol
muştur. Eğer isterseniz, ifadelerinden okuyabilirim; 
tabancayı nereden elde ettiğini, kimden elde ettiğini, 
nerede adam öldürdüğünü, kimin adam öldürürken 
gördüğünü açık açık ifade etmiştir. Bu da şunu gös
termektedir ki, yapılan operasyonlarda elde edilen so
nuçlar biz1! daha gerçeğe götürebilmektedir. 

•Gene işkence hususuna gelince : Devlet kuvvetleri 
içerisinde yapılan bu tür olaylara asla müsamaha edi
lemez, müsaade edilemez ve bütün Ankara'da, bahset
miş olduğunuz l'den 34'e kadar olan bütün olaylar 
yerinde incelenmiş, hiçbirisinde işkence Olayı, dövme 
olayına rastlanmamıştır. Eğer böyle bir şey var ise... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Nasıl olur? 

İÇİŞUERÎ BAKANI İRFAN Ö Z A Y D I N U I (De-
vani'îa) — Eğer böyle bir şey varsa, hukuk devleti 
içinde yollarımız vardır Sayın Angı; müracaat edilir, 
mahkemeye verilir ve nitekim de bu şekilde olan olay 
vardır. Kırşehir'de gene böyle bir olay olmuştur; Kır
şehir'deki olay şudur : 30.1.1978 günü gece saat 21.00 
sıralarında polis devriye arabalarına ateş edilmiştir; 
ateş edenlerden ikisi yakalanmış, birisi yakalanama
mıştır. O yakalanamayan biri, iki gün sonra yakalan
mıştır; ama iki gün sonra yakalanmasında, verilen ta
limat yerine getirilememiş, önce karakola götürülmüş, 

sonra nezarete alınmıştır. İşte, burada usulsüzlük ol
duğu meydana çıkmış ve mahkemeye verilmiştir. 

Onun için, bu gibi olaylarda, eğer herhangi bir 
usulsüzlük, kanunsuzluk mevcutsa, yasalarımız açık
tır ve bu yasalarla işlem yapıldığı takdirde de her 
türlü işlemin üzerinde durularak takibi yapılacaktır. 

O bakımdan, burada belirtilen olaylarda (Kırşe
hir hariç) hiçbirisinde işkence, eza yapılmamıştır. 

Yüce Meclîsin takdirlerine arz ederim. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'CHP Grupu adına Sayın Metin Tüzün, buyuru-

nuz efendim. 
Sayın Tüzün, görüşme süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA METİN TÜZÜN '(İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 arkada
şı tarafından verilen Meclis Araştırması önergesi, ge
rekçesiyle, amacı birbirine çelişir vaziyette görülü
yor. 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88 nd mad
desinin 2 nci fıkrası ve Meclîs İçtüzüğünün 102 nci 
maddesi gereğince, Ankara emniyet şube müdürlük
leri ile, bunlara bağlı karakollarda şu tarihler arasın
da olan olayları Meclis Araştırması haline getirelim.» 
diyor. Yani, «6 ila 24 Ocak tarihleri arasındaki, kara
kollarda ve emniyet şubesinde olan olayları; bazı öğ
rencilerin, gençlerin dövülmesi, işkence görmesi ola
yını Meclis Araştırması haline getirelim» diyor ama, 
istemlerinin gerekçelerinde Başbakanın beyanatından, 
TRT'rtin taraflı olduğundan, «Huzur, barış» sözleri 
ile gelenlerin, huzur ve barışı sağlamadığından... (AP 
sıralarmdan «Yalan mı?» sesi) 

iBAŞKAN — Devam ediniz sayın hatip. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Devam ediyorum. 
...sağlamadığından, bu elem verici durumun örnek

lerini kırsal ajanlara yansıttığından, şehir ve kasaba
lara yansıdığından bahsediyor ve bu gerekçelerin hep
si 6 ila 24 Ocak 1978 günleri arasında, Ankara'da 
Çankaya, Bahçelievler, Çiftlik, Aydınlık, Solmaz Kı-
lıçtepe Karakolundaki olaylara gerekçe olarak göste
riliyor. Yani, TRT tarafsız değil, onun için bu ka
rakollarda adanı dövülüyor. 

İşte, «iBaşbakan diyor ki, anarşi tırmanma kayde
diyor. Bu, bizim iktidarımızı çekemeyen çevrelerden, 
muhalefetten geliyor», «Demek fei, karakollardaki 
olaylardan bunlardan oluyor» gibi, Meclis Araştırma^ 
sının amacı ile ^gerekçesi arasında bir çelişki görüyo
ruz. 
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Buna ismini koymak lazım. Bu Meclis Araştır
ması bir yasak savma, bir taraf tatmin etmeden öteye 
bir amaç taşımıyor ki. Amacı ile gerekçesi bile birbi
rine çelişir durumda. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Ecevit Hükümeti gü^ 
venoyu aldığı tarihten bu yana, rakamsal olarak 
ifade etmek gerekirse, Türkiye'de... (AP sıralarından, 
«Anarşi durdu» sesleri) 

Hayır durmadı, durmadı; tizin verin, söyleyece
ğim. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın (Ecevit Hükümetinin güvenoyu aldığı tarih
ten itibaren, anarşik olaylar olarak tanımlanan olay
lar, sayısal olarak arttı. Doğru. Ama, Türkiye'de, Sa
yın Ecevit ve barışı isteyen kişilerin başarısız olma
ları için, bu Hükümettin bir demokratik, ileri bir hü
kümet olmasını engellemek için, görünen o ki, anar
şik olayların biraz daha artması konusunda bu ülke
de çiftetelli oynayanlar var. 

TURGUT NİZAMOĞIJU (Yozgat) — Yandaş
larım getir, yandaşlarını... (AP sıralarından gürültüler. 
Başkanın tokmağı vurması) 

METİN TÜZÜN (Devamla) —• Laf atarken ko
lay, ama cevabını dinlerken kolay değil mi? 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Bu konuyu bırakmış
tınız hani? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yoldaşlarınızla bera
ber oynadınız. Çiftetelli oynamadınız mı? 

METİN TÜZÜN (Devamlar — Çiftetelliyi halk
la beraber oynarız, doğru. (AP sıralarından gürültü
ler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yoldaşlarınızla, yol
daşlarınızla^ 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Onlar bizle beraber
di demiştiniz; ne oldu onlara? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ankara sokakların
da oynadınız. 

(BAŞKAN — Sayın hatip, devam ediniz lütfen. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yoldaşlarınızla be

raber. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Kimlerle?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yoldaş, yoldaş. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Tekrar eder mi

siniz? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yoldaşlarınızla be

raber... Duymadınız mı? 
iMETİN TÜZÜN (Devamla) — Duydum efendim. 

O, «yoldaş» tabirini, özellikle partinizin devamı ol

duğunu iddia ettiğiniz kimselerin söylevlerinden çıka
rırım ve küt diye karşınıza çıkarırım; ondan sonra ne 
hale geleceksiniz, merak ederim. (Gürültüler) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — O başka yoldaş. 
(METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Angı dü

zeltti; «O başka yoldaş» dedi. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Bakkal yoldaş. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Bakkal yoldaşlar, 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinde gelişmedi. Bak
kal yoldaşlar, Sayın Demirel'in Başbakan olduğu bir 
hükümet devrinde gelişti. (AP sıralarından gürültüler) 

Bugüne kadar neredeydiniz? Sesiniz bu kadar ya
nıktı da, neredeydiniz? (CHP sıralarından alkışlar, AP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — O anarşistler, dün
kü Hürriyet'te var. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Alîbeyköy'deki 
anarşistler, Alibeyköy'dekiler. (AP sıralarından gürül
tüler) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Alibeyköy, 2,5 
ayda kurulan bir yer değildir. Alibeyköy yıllardır 
Allbeyköy'dür. Eğer orada oluşmuş, kurtarılmış böl
ge varsa... (AP sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — O anarşistleri zi
yarete gidiyor Bakan. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Ama böyle konu
şamayız; olmaz böyle şey... (AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmaya
lım^ 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bakan anarşistleri 
ziyaret ediyor. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Canım, Sizi de 
ziyarete geliriz; ne olacak yani? 

'BAŞKAN — Sayın Tüzün, lütfen devam ediniz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
Araştırma önergesi dolayısıyla yine de memnun ola
cak bir husus var. O da, anarşi konusunda düne ka
dar hükümet olan arkadaşlarımızın da şikâyetçi ol
ması. Demek ki anarşiden şikâyet konusunda Meclis
te bir bütünlük var, bir ittifak var. Herkes anarşiden 
Şikâyet ediyor. 

Değerli arkadaşlarım siz niye hükümet değilsiniz 
biliyor musunuz? Biz şu anda niye hükümetiz bili
yor musunuz? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 11 tane adam çal
dığınız için. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sittin sene o 11 ta
neyi söyleyin, 
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VELİ YILDIZ (İçel) — Siz de 25 tane çalmıştı
nız, 

METİN TÜZÜN (Devamla) - - Hani, harti... Lüt
fen arkadaşlar. 

'Biz kimseden hiçbir şey çalmadık. Biz kimseden... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Satın aldınız. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Biz alışverişi si

zin kadar iyi bilmeyiz. (AP sıralarından gürültüler) 
Biz kimseden bir şey satın almadık ama, bu konuda 
söyleyecek bir şey var : Hani, < Dinime ta'n eden 
bari Müslüman olsa» demiş. Susun biraz da yani.. 
olmaz öyle şey. (CHP ve AP sıralarından gülüşme
ler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yavuz hırsızlık. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Ne oldu, ışık mı 

gördünüz? Işık mı gördünüz? 
Değerli arkadaşlarım... 
ADÎL DEMİR (İzmir) — Niye içtin buraya çık

madan? 
METİN TÜZÜN -(Devamla) — Sayın Başkan... 
IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu şekilde bir 

konuşma usulümüz yok, lütfen. 
Lütfen devam ediniz Sayın Tüzün. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
anarşi ve işkence olayları konusunda 'Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetine (Sayın Ecevit Hükümetine) 
söyleyecek, şu anda Söyleyecek tek bir şey vardır; o 
da, kendilerine teşekkür etmekten ibarettir. (AP sıra
larından gürültüler) 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Yani, 
biraz daha mı adam öldürülsün? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, önergede bile bu konudaki umudun yıkıldı
ğından bahsediliyor. Yani bu konuda, anarşi konusun
daki önlemleri alacak hükümet olarak, önerge sahip
leri bile «umut» olarak bu Hükümeti gösteriyorlar. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — O sizin an
layışınız. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — E, tabii, Partim 
adına konuşuyorum, benim anlayışımı söyleyeceğim. 

ISaym Başkan, aracılığınızla arkadaşlarıma şunu 
aktarmak isterim : Siz niye hükümet değilsiniz bili
yor musunuz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — 11 kişiyi çaldınız. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Hükümetteyken 

eğer bu yanık sesiniz] dinleseydik, bizim bu konuda
ki ciddi uyarılarımızı siz duyup da kabul etseydi-
niz, şu anda siz hükümetteydiniz ve şikâyet ettiğiniz 
11 arkadaş da belki sizin yanınızdaydı. Ama siz o 

gün bu gerçeklere eğilmediğiniz için, siz o gün bu ger
çek teşhislere, tespitlere eğilmediğiniz için 'bugün böy
le anarşiden yanık yanık dem vuruyorsunuz değerli 
arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, yani izin veriniz... 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Orda gerdan kırı

yorsun. 
(METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Ahgı, ger

dan konusunda sizinle yanşamam. Onun için, izin 
veriniz de şu konuşmayı tamamlayalım. ı(AP sırala
rından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Konuşmasan daha 
iyi olur; gülünç oluyorsun, gülünç. 

(BAŞKAN — Devam edemlirsiniz Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Değerli arkadaş

lar, böyle ağlamaklı olacağıma, böyle gülünç olayım, 
ben memnunum. »(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım... l(AP sıralarından gürültü
ler) İşkence konusunda, anarşi konusunda görüyorum 
ki Yüce Meclis belli bir hassas noktada. Şu anda, şu 
devirde, şu kadar işkence yapıldı; şu anda şu bükü* 
met zamanında şunlar şunlar yapıldı diye bir listeyi 
burada sıralamak istemiyorum. Bir şeyi söylemek isti
yorum : 'Siz şunu yaptınız, sizin zamanınızda şu ka
dar oldu, sizin zamanınızda bu kadar oldu diye bir 
mukayese yapmaya kalkmak istemiyorum. Anarşi ko* 
nusunda herkes hassas, herkes endişeli, üzüntülü; 
doğru. Bu işjin üzerine, şu karakolda şu kadar olay 
oldu şeklinde gitmenin de yolu vardır; ama bir başka 
yol daha vardır : Haset, kıskançlık, kin, tamah, kötü
leme... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN '(Devamla) — Haset, kin,- kıs

kançlık, tamah, kötüleme; bunların hepsi insanlarda 
olan duygulardır. Ama bu duygulardan, hepsinden da
ha yüce bir duygu vardır, Yaratan tarafından kişiye 
verilmiş bir duygu vardır; o da sevgi, oda sevgi. 
Eğer bu Hükümeti, eğer bu Hükümetin iyiniyetinıi, 
eğerOtoı sevgi duygusunu kabul ederseniz, eğer ona 
yardımcı olmak isterseniz... (AP sıralarından gürül
tüler) 

GÜNGÖR HÜN (Sakarya) — Olmayan duygu 
kabul edilir mi? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bir insanda sev
gi duygusunun olmadığını söylemek, onu Yaratan'ın, 
onu noksan yarattığını söylemektir ki, 'bühtandır, ağır 
suçtur. (AP sıralarından gürültüler) 

(HALİL YÖRTSEVEN '(Manisa) — Siz her gün 
barış harekâtını oynuyorsunuz. 
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METİN TÜZÜN (Devamla) — O barış harekâ
tından çok tedirginsiniz bakıyorum... 

Ben yine aynı şeyi tekrarlıyorum: İnsanlar içle
rindeki kini, birbirine karşı duyduğu kötü hissi atar
larsa; yani sevgi yerine kıskançlığa, basan yerine 
başarısız dileklerine yönelirlerse; bu anarşi de önlen
mez, bu işkence konusunda doğru veya yanlış hepi
mizin şikâyetçi olabileceği, hiçbir zaman tasvip et
meyeceğimiz şikâyetler önlenemez değerli arkadaş
larsın. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Bu Hükümet 
düşer. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, hükü
metin düşme yolları var. (AP sıralarından gürültüler) 
Efendim, o yollan biz de iyi biliyoruz, ama siz de 
iyi biliyordunuz. Biz daha iyi biliyormuşuz, biz gel
dik, siz daha iyi biliyorsanız siz gelirsiniz. Bunun 
başka şekli var mı? 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Bulun 226'yı 
d üşürün. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Buhın 226'yı 
Hükümeti düşürün. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; onun için Hü
kümeti, gerekçesiyle esası birbirine uyumsuz bir 
Meclis Araştırmasıyla meşgul etmenin, en azından 
bu konuya yarar sağlamayacağı, zarar sağlayacağı 
konusundaki görüşümüzü aktanyoruz 

Ayrıca biraz evvel Sayın İçişleri Bakanı hakkın
da Adalet Partili arkadaşlanm tarafından bir genso
ru önergesi verildi. Bu kadar yanık olsalardı da ken
dileri MHP'Ii arkadaşların önüne geçselerdi, bu öner
geyi verselerdi. Sanki biz MHP'den daha fazla bu 
işi takip ediyoruz gibi bir yanşmaya girdiler, ama o 
konuda onlar sizi geçti. Bunu tescil ettirelim ve Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak Hükümetin anarşi 
konusuyla ilgilenmesini, anarşi konusundaki hassasi
yetini talcclir ettiğimizi belirtiyoruz ve anarşiyle ilgili 
her türlü önlemlerini, çalışmalarını desteklediğimizi 
ifade ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunanm. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Grupları adına söz talep eden?.. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Doğan. 
Sayın Doğan buyurunuz. 
Sayın Doğan, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET DOĞAN 

(Ksyseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

22 . 3 . 1978 O : I 

I Son aylarda yoğunlaşan, karakollarda, Emniyet 
1 ve 2 nci Şubelerde yapılan insanlık dışı işkence ve 
zulmü aydınlığa kavuşturmak için verilen Meclis 
Araştırması önergesi münasebetiyle huzurunuzda bu
lunuyorum; şahsım ve grupum adına Yüce Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Türkiyesi Ana
yasa nizamına dayalı, hukukun üstünlüğüne inanan, 

i çok partili parlamenter, hürriyetçi demokratik rejim
le idare edilen bir ülkedir. Türk Devleti, Birleşmiş 
Milletler Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesine tereddütsüz imza koyan, tarihi boyunca 
adaleti ile ün yapan bir millettir. Mevcut Anayasamız 
insan hak ve hürriyetlerini, kişi dokunulmazlığını, 

I özel hayatın gizliliğini ve konut dokunulmazlığını açık 
I ve net bir şekilde vuzuha kavuşturmuştur. Kimin ne 

şekilde tutuklanacağı, karakol ve emniyette kaç saat 
tutulabileceği, emniyet kuvvetlerinin vazife ve sela-

I hiyetleri, kanunlarımızda açık açık belirtilmişken; 
maalesef 82 günlük Sayın Ecevit iktidarında hukuk 
rafa, Anayasa dolaba, kapatılmış, Anyasanın yerine 
doğa kanunları konmuş, hukuk devleti polis devletine 

I dönüştürülerek faşist bir yönetim getirilmiştir. 

Sayın Ecevit siyasi muarızları sindirmek, tasfiye 
etmek için her türlü tedbir ve metoda başvurmakta 

I hiçbir sakınca görmemektedir. Bu kürsülerden barış 
I ve kardeşlik nutku çekenlerin, şu kısa dönemde banş 

ve. kardeşlikten neyi kastetdiklerinden Türk kamuoyu 
I çok şeyler öğrenmiş, Cumhuriyet Halk Partisine oy 

veren vatandaşlar dahi sukutu hayale uğramıştır. 

Muhalefette barış, kardeşlik, özgürlük, hak, hu
kuk, Anayasa, fakirden, yoksuldan, işçiden, köylü-

I den, ezilenden yana olduğunu söyleyen bir Cumhu-
I riyet Halk Partisi yöneticileri ve iktidarı; iktidarda 

hak, hukuk, adalet, Anayasa tanımaz bir CHP yöne-
j ticileri ve iktidarı vardır. 
I Sayın milletvekilleri, Anayasa nizamına dayalı 
I çok partili demokratik bir rejimde yaşıyoruz. Siyasi 
I partilerimiz arasında rekabet vardır; olması da nor-
I maldir. Her siyasi partinin, kendi yolunun ve progra-
I minin ülkeyi kalkındırma, milleti mutlu kılına bakı-
I mmdan tüm siyasi partilerden daha geçerli olduğunu 
I iddia ederek, iktidar olma mücadelesi yapması en ta

bii hakkıdır. Zira siyasi partilerin kuruluş gayesi, ik
tidar olmaktır. Demokrasiye inanan hiçbir siyasi par-

I ti, iktidarı kapınca zorbalığa başvurmaz. Yaldız
lı laflarla milleti aldatabilir, iktidar da olunur; ama 

I tarih boyunca olduğu gibi zulüm payidar olmaz, en 
I kısa zamanda yıkılmaya mahkûmdur, 
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Sürekli ve gerçek iktidar adaletle, sevgiyle, gönül- j 
leri fethetmekle mümkündür. Siyasi muarızlarım kara- I 
lamak, tertipler yapmak, yalan haberler yaymak; çe
şitli kişi, kuruluş, basın ve yayın organlarını, hatta bir I 
kısım devlet memurlarını, vali ve emniyet mensupla- I 
nnı da bu karalama isnatların içine itmek, karakol I 
ve emniyette işkence yaptırmak veya yapanlara göz I 
yummak; ister kara olsun, ister kızıl olsun, rengi ne I 
olursa olsun faşizmdir. I 

İşte bugünkü iktidarın metodu budur, hedefi si
yasi muarızlarını tasfiye etmek ve sindirmektir; bu- I 
gün Türkiye'mizde karakolda, emniyette, hatta bazı I 
okul ve dairelerde uygulanan metot, budur. ! 

Sayın milletvekilleri, hakka, hukuka, adalete, Ana
yasa nizamına, hür parlamenter demokratik rejime I 
inanan, bu kürsüde yemin eden değerli arkadaşlarım; I 
sizlere ve tüm Türk Milletine sesleniyoruz : Bugün { 
içinde bulunduğumuz sıkıntılı ortamdan çıkışın tek 
yolu vardır, o da Anayasa ye hukukun üstünlüğüne 
inanmaktır. 

Yargının, yürütmenin görevleri, suçların cezaları, 
Anayasa ve kânunlarımızda açık ve sarih olarak be- I 
lirtilmiştir. Yürütme yargıya; yargı, yürütmeye mü
dahale ederse; Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunlarını 
aşar, kendini ceza verici yerine koyar zulüm ve işken- I 
ceye başvurursa, devletin değil de iktidarın polisi ol- I 
mayı yeğ tutarsa, devlet nizamı çöker. Biz, hali, ada
let ve hukukun üstünlüğüne inanan Milliyetçi Hare- r 
ket Partisi, «Suçlu kim olursa olsun, hangi düşünce
yi taşırsa taşısın, yakalanmak, adalet önüne çıkartıl
malı ve kanunlarımızda gösterilen cezalara, hiç mü
samaha edilmeden tabi tutulmalıdır» diyoruz. Buna 
biç kimsenin müdahale etmesi düşünülemez. Böyle I 
bir müdahale, hakka, hukuka, Anayasaya, hür demok
ratik rejime ve insan haklanna saygısızlıktan başka 
bir şey olamaz. Ama, bunun aksi varit olursa; Ana
yasa ve kanunlarımıza, hukuk devletine ve demokra- I 
tik rejimin ilkelerine taban tabana zıt, taraflı olarak 
zulüm sergilenirse; Anayasamızda yer alan kişi doku
nulmazlığı, özel hayatın gizliliği ve konut dokunul
mazlığı hiçe sayılır, gece, gündüz demeden ev basılır
sa; polis selahiyetinin dışına çıkar, zulüm ve işkence 
yaparsa, işte buna karşı çıkılır. Demokrasiye inanan 
her siyasi kuruluş da buna karşı çıkmaya mecburdur. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim gibi, suç
lunun müdafaasını yapmıyoruz, yapmadık, yapmaya
cağız; kimsenin de yapmaya hakkı yoktur. Her cemi
yette, toplumda, hatta ailede suçm olabilir, kanun
suz çıkabilir ama, suçluya karşı suç işlemek, kanun- [ 
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suza karşı kanunsuz muamelede ve hukuk dışı yollar
la başvurma hakkı kimseye verilmemiştir. Biz buna 
karşıyız ve Yüce Meclise bunu anlatmak istiyoruz. 
Geliniz, hep birlikte, iktidar ve muhalefet olarak bu 
işe el koyalım, araştıralım. Aksi takdirde her iktidar 
değişiminde zulüm de yön değiştirir, kanunsuzluk 
meslek haline gelir ki, bundan millet, demokrasi ve 
Meclis zarar görür. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi sizlere birkaç misal ve
receğim : 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, bu 
olayların 1 - 2 4 Ocak tarihleri arasında olduğunu 
söylüyor. Elimizde 8.3.1978 ve daha sonraki tarih
lere ait raporlar var: İşkence edildikten sonra alman 
doktor raporları, 7 günlük, 10 günlük raporlar var, 
hatta ev basılarak dövülen kadınlar hakkında da ra
porlar var. 

9.3.1978 günü Mamak istasyonu civarında bir ha
dise olmuş. Hadiseden sonra polis bir eve giriyor. 
Evde yemek yiyen çocuğu evden götürmek istiyor. 
Annesi ve ninesi niçin götürüldüğünü sorduğu za
man; -her ikisi de evlerinin içerisinde- yaşlı ka
dın ve genç anne dövülüyor ve her ikisinin de rapo
runu takdim ediyorum. 

Biz buraya hiç kimseyi karalamak, yalan söy
lemek, Yüce Meclisi işgal etmek için çıkmadık. 
Elimde bir dosya dolusu rapor ve işkenceye uğrayan
ların ne' şekilde insanlık dışı işkenceye tabi olduğu
nu gösteren belgeler var. 

Bakınız, 9.2.1978 gününden 15.2.1978 tarihine 
kadar Birinci Şube, Emniyet sarayına götürülen 
Adnan Göktürk: «Bana hayli suçlar sormaya başla
dılar, benim haberim yok, ben hiçbir zaman ola
ya karışmadım ve hiçbir zaman da eylem yapma
dım, diye ifade verdim; fakat sonradan yanımıza 
gelen Zeki Kaman, Enver Göktürk isimli polisler 
gözümü bağlayıp asansöre bindirip götürdüler; beni 
dövüp, işkence yapmaya başladılar, -affedersiniz-
pantolonumu poKsfer çözmeye başladılar. O zaman 
çok korktum. Elektriği tenasül uzvuma bağladılar. 
Vücudumda elektrik çarpması meydana geldi, ben 
kendimden geçerek bayıldım. Üzerime su döktük
leri zaman ayıldım. Beni tekrar hücreye bıraktılar. 
Şahsen diğer polisleri de görsem tanırım. Üzerim
de zıplayan bu polislerin adları Zeki Kaman, Enver 
Göktürk'tür.» 

Aziz arkadaşlarım, yine 2.1.1978 tarihinde İkin
ci Şubeye götürülen, zorla suç isnat ettirilmek is
tenen, elektrik cereyanına tutulan ve bayıldığı anda: 
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«Ağzımdan» diyor, «tabancam var ifadesi çıktı. 
Olayla ilgim olmadığı halde gittiler anamı babamı 
getirdiler. Evimizi aradılar, hiçbir şey bulamadı
lar. Ancak bulamamanın hırçınlığı içerisinde anne
mi ve babamı da getirip iki gün İkinci Şubede tu-
tukladılar» diyor. 

Hepsinin ismi, adresi bizde mahfuzdur. Bizim 
kimseye iftira etmek, yalan söylemek ahlak ve 
prensiplerimizden değildir. 

Adı Enver Koç: «Birinci Şubeye getirdiler. Su
çumuz yoktu. Geldiğimiz günden, 9'undan 15.2.1978 
günü yolladılar. 6 gün içinde hücreye attılar. Son
ra hücreden beni gözlerim bağlı olarak götürdüler. 
Götürürken «Mit seni istiyor» dediler. Beni yakla
şık her gün 1,5 - 2 saat aralıksız dövdüler. Parmak
larımın arasına kurşun, sıkıştırıp sıktılar. Ayakları
ma cereyan verdiler. Bana zorla kâğıt imzalattılar. 
Sırtıma karakolda yapılmış copla vurdular. Yine 
benli döven polisler Enver Göktürk, Zeki Karaman, 
artist lakabıyla bilinen uzun boylu sarışın bir polisti. 

Yine, Muhlis Koyuncu isminde bir gence yapılan 
hadise: «Polisler tarafından saatlerce dövüldüm. Her 
türlü küfürlere, hakaretlere uğradım. Beni döğen 
polislerin adını bilmiyorum; fakat gördüğümde bun
ları teşhis edebilirim. Aynı gün götürüldüğüm Em
niyet Sarayında 2 nci Şubeye götürüldüğüm bir oda
da gözlerim bağlandıktan sonra falakaya yatırılarak 
saatlerce dövüldüm. Birkaç kere de elektriğe veri
lerek birçok suçlamayı kabul etmeye zorlandım. Bu
rada da beni döven polisleri gözüm kapalı olduğu 
için göremedim. Fakat onların seslerini çok iyi ta
nırım. Bu yüzden, beni döven polislerin seslerin
den teşhis edebilirim.» 

Aziz arkadaşlarım, yalnız bü 2 nci Şubede, Em
niyette olan hadiseler değildir. Maalesef, devletin 
valisi olması gereken birçok valiler dahi işgüzarlığa 
kapılmışlar. Bakın, Adana ilinin Bahçe kazasının 
Haraniye bucağında Düziçi Eğitim Enstitüsü ve Öğ
retmen Lisesinde Müdürünün başından geçen hadi
seleri... Bu, can güvenliği için Adana Valisine ver
diğim dilekçesidir. Bu dilekçeyi verdikten sonra va
liyle konuşuyor. Valiyle konuşması şöyledir: Diyor 
ki: «Sayın Vali, ben hâlâ okulun müdürüyüm, fa
kat okul başkaları tarafından işgal edildi. İşgal 
edenler şimdi okulda yatmaktadırlar, yemektedir
ler, içmektedirler.» 

Vali kendisine cevaben diyor ki: «Bugüne kadar 
siz orada ülkücülük, komandocuîıık yaparak öğren
cileri de tek taraflı şartlandırdınız. Siz komandosunuz; 

| nakil kararnameniz gebe de gelmese de ben sizi ta
nımıyorum» dedi. «Makamın tarafsız hareket ede-

I ceğini düşünerek geldim» dediğim zaman; «Taraf-
I sızluc ne demek, burada bulunmamızın hikmeti vü

cudu okullardan sizleri temizlemektir» dedi. «Siz-
I den bir şey istemiyorum, can güvenliğimi temin 

edin» dediğimde, insanı ürpertecek şekilde hiddetle 
bağırarak, «Bugüne kadar onlardan öldü, biraz da 
siz ölünüz» dedi ve yine bu arada beni «sizin okulu-

I nuzda bir hadise çıkarsa, kim tarafından çıkarsa 
çıksın, mesulü sizsiniz» diyerek odasından kovdu. 
İsmi Bilal Öztürk Düziçi Eğitim Enstitüsü Müdürü. 

I Dilekçesi de tarihi ile beraber burada. 

I Aziz ve değerli arkadaşlarım, bu bir dosya do
luşudur. Bunlar rapor ve ifadelerdir. Bunları tek 
tek okuyarak huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. 
Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün dediği 

I gibi, bu iş buraya polemik yapılmak için getiril
memiştir. Sayın Bakanın dediği gibi de, «daha ev-

I veîki hadiseler» değildir. Ayın l'den 24*ne kadar 
I olan değil, bu, bu ayın 10'una kadar olan hadiseleri 

kapsamaktadır. Burada bazı polislerin isimlerini de 
I okudum. 

Bu konuda bütün nıileltvekillerinin, parti ayırımı 
I yapmadan bu önergeyi, bu araştırmayı kabul etme

lerini ve emniyette, karakolda çeşitli yerlerde yapı
lan bu haksızlıkları mutlak suretle ortaya çıkarmak 

I Türkiye için, Türk demokrasisi için, Türk Milleti 
için ve bütün siyasi kuruluşlar için bir görevdir. 

Arkadaşlarım, mülkün temeli adalettir. Eğer, 
bir binanın temeli çökerse, bina kendiliğinden çö-

I ker. Bugün bütün mahkemelerimizde, adh'yelerimiz-
I de hepinizin bildiği gibi, adalet mülkün temeli sa-
I yılmaktadır. O halde adaleti hep birlikte yıkılmak

tan, dinmitlenmekten kurtarmak görevimizdir. 
| Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıraların-
I dan alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
I MSP Grupu adına Sayın Erdal. Buyurunuz efen

dim. (MSP sıralarından alkışlar) 
I Sayın Erdal, görüşme süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce MecKsin değerli 
üyeleri; Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak 
ve 10 arkadaşının* gözaltına alman bazı kişilere iş
kence yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 

J açılması istenmiştir. Bu Araştırma önergesi üzerin-
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de Milli Selâmet Partisi Grupu adına söz almış bu- I 
lunuyorunı. Grupum adına Yüce Meclisi saygıyla I 
selamlıyorum. I 

Muhterem arkadaşlar, bin yıl dünyaya örnek I 
olan bir milletin evladı olarak, kendi emniyet men
suplarımızın, kendi vatandaşlarımıza, kendi insan- I 
lanmıza işkence yapması, hakikaten milettvekili ola
rak bizleri üzmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işkence, aslında I 
anarşik hadiselerin başladığı tarihten itibaren gel- I 
inektedir. Gözaltına alınan kimseler, bazı emni- I 
yet mensuplarının düşüncesine uygunsa işkence gör
müyor, değil ise işkence görüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bizler bu milletin tem
silcisi olarak, bu milletin emniyetini, namusunu, I 
ber şeyini teslim ettiğimiz emniyet mensuplarının da, 
bizim teslim ettiğimiz bu kutsal davalara, kutsal 
meselelere sahip -çıkması mecburiyeti vardır. Bizim, 
ehne silah verdiğimiz emniyet mensuplarının bazıla
rı bu silahı, bu milletin kendisine çekerse, o zaman 
bu memlekette anarşi olur, kardeş kanı dökülür, 
iç harp olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bizler şahit oluyoruz. 
duyuyoruz. Son zamanlarda -bu kıymetli arkadaş
larımın verdiği önergeye ilaveten- duyduklarımız, 
gördüklerimiz de vardır. Aslında, işkence yapılı
yor, maksatlı yapılıyor. Bazı tahriklerle, düşünce
lerine uymayan kimseler hakikaten dövülüyor. Bu 
bakımdan, biz, Milli Selâmet Partisi Grupu ola
rak her türlü işkencenin karşısındayız. O hakle, bu 
önergenin kabulünü ve işkencelerin ortaya çıkmasını 
istiyoruz. 

Vatandaş emniyet mensuplarına teslim olmaktan 
âdeta çekiniyor, kendi kendilerinin emniyetini sağ
lamaya çalışıyorlar. Çünkü, emniyet mensubu ha
dise bittikten sonra, mesele hallolduktan, ölen öl
dükten, yaralandıktan sonra geliyor, muayyen kim
seleri tutup, götürüyor; ancak, zabıt tutuyor veya 
kendisine bir suçlu icad ediyor. O bakımdan, bu 
önergenin kabulünü Millî Selâmet Partisi olarak 
istiyoruz ve müspet oy vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, emniyet mensupları
nın eğitilmesi ve vatandaşlara insanca muamele ya
pılması için, Büyük Millet Meclisinin de mesele
nin üzerinde durması gerekir. Bugün emniyet men
suplarımızın bazıları, kendilerinin hoşuna gitmeyen 
kimseler, kendisinin karşısında olan kimseler, kendi 
fikrinin karşısında olan kimseler kim olursa olsun, 
onlardan hakaret görüyorlar. O bakımdan bu araş- j 
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tırma önergesinde polisin, emniyet mensubunun va
tandaşa nasıl hareket edeceğini; öğretmene, öğrenci
ye, diğer memura, milletvekillerine mutlaka yapa
cağı hareketleri tespit etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuyla ilgili oldu
ğu için söylüyorum. Bugün Türkiye'de bazı emni
yet mensupları Büyük Millet Meclisinin üyelerine 
karşı alerji duyuyorlar. Milletvekili dendiği zaman 
âdeta küfür ediyorlar. Bu durumu başka zaman 
huzurlarınıza getireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, milletvekilini koruyama
yan, hücum eden; eline geçtiği vatandaşa işken
ceyle suç kabul ettiren bir emniyet teşkilatım mut
laka düzeltmemiz lazım. Aksi takdirde, bu teşkila
tın değiştirilmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, önerge sahiplerinden ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Saym Mehmet 
Doğan arkadaşımız burada işkenceye uğrayan vatan
daşlarımızı anlattılar ve bazı detaylara girdiler. Ben
deniz detaylara girmeyeceğim; ama şurası bir ger
çektir ki, emniyet mensuplarımızın bazıları taraflı 
davranmaktadır ve mutlaka bu taraflı olanlar ceza
sını çekmesi lazımdır. 

Suçlu kim olursa olsun, emniyet mensubunun 
görevi, ancak bu suçluyu adalet huzuruna götür
mektir; bunun dışında hiçbir hareket yapamaz. Sa
yın İçişleri Bakanımız burada dediler ki, «Tutuklu
lar 48 saat veya 15 gün nezarette tutulabilir, Ana
yasanın hükmü gereğince.» Evet kabul ediyoruz; 
ama bu tutuklama adilane, eşit bir şekilde yapılır
sa faydalı olur. Yoksa benim inancıma uymayan 
kimseyi 15 gün tutarım, benimki gibi düşünen, sol
cu olan kimseyi hemen bırakırım derse, o kanun 
ihlal edilmiş olur ve Türkiyede adalet mülkün teme
li olmaz ve o zaman mülk yıkılır; yıkılırsa, hepimiz 
bunun altında kalırız. O bakımdan Sayın İçişleri 
Bakanımızdan, bu maddenin her tarafa, herkese 
uygulanmasını ve bu hususta çalışmasını tavsiye edi
yorum.) 

.Muhterem arkadaşlar, işkence bu milletin hiçbir 
inancına uymayan bir usuldür. İşkence yapanlar 
en sonunda helak olmuştur. Tarihte birçok işken
ce yapan krallar, devlet adamları görülmüştür, ama 
sonu perişan olmuştur. O bakımdan işkence bir kur
tuluş yolu değlidir. İşkence, ancak faşizmi getirir. 
Bugün ilerici, devrimci görünen kuruluşlardan bazı
ları faşizmden bahsediyor. İşte faşizm, işkence ya
pan dipçik idaresi, poKs idaresi demektir. Bunun 
dışındaki bir idareye faşizm denmez. Eğer bu iş-
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kence varsa» poKs işkence yapıyorsa, şu memleket
te bazı vatandaşlar dipçikte dövülüyorsa, işte bu 
idare faşizm idaresidir. Buna başka türlü bir isim 
verilemez. Kendi yaptıklarım başkasına söylemenin 
hiçbir faydası yoktur. O halde yapılan işi mutlaka 
iyi bilmemiz, iyi görmemiz lazımdır. Sloganlarımız 
gayet güzel: «Özgürlük ve barış» diyoruz ama, bu
na evvela kendimiz uymuyoruz, özgürlük ve ba
rış... 

Arkadaşlar, şunu açıklığa kavuşturmamız lazım
dır: Türkiye'deki 45 milyon insan bir kardeş millet
tir. Biz kiminle barış yapıyoruz? Yani Türkiye 
başka bir milletle harp mi yapıyor da, ondan sonra 
barış edeceğiz? Bu kelimenin manası nedir, anla
yamıyoruz: Barış, barış, barış... Biz Yunanistan'la 
barış yapacağız, neden?.. Çünkü biz onunla harp et
mişiz, ezeli, ebedi bizim karşımızda düşmandır Yu
nanistan; onunla barış yaparız. Ama Türkiye'de ki
minle barış yapıyoruz? Bunu bir türlü anlayamı
yoruz. Yani bu demirperde gerişlinde kullanılan ke
limeleri özellikle Türkiye'de kullanmaktan ne fayda
mız oluyor? Biz kardeşiz, kardeş olan kavga et
mez ve barış zaten yapılmıştır; o halde bu sözlerin 
altında başka manalar yatmaktadır. O bakımdan 
özellikle barıştan bahseden arkadaşlarımızın bunu 
iyi düşünmesi lazım; Türkiye bir bütündür, biz ay
nı inancın insanlarıyız, aynı bayrağa mensubuz. 
Biz 10 bin senelik devlet tarihi olan bir milletin son 
devletiyiz. Atalarımız hep kardeşlik içinde yaşaya
rak bugüne kadar gelmiştir; barışı ancak düşmanlar
la yapmıştır. Biz kardeşlik istiyoruz, barışı düşman
la yapacağız. O bakımdan bu sözlerin kullanılma
sı ancak bizim düşmanlarımızı sevindirir, bizi sevin
dirmez. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi uzatmayaca
ğım. fnşaallah bu önerge kabul edilir ve bu iddialar 
temenni ederiz varit olmaz; eğer varit olur ispatla
nırsa, suçlular mutlaka cezasını çeker ve devlet me
muru da görevini bilir. 

Mili Selâmet Partisi Grupu adına Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (MSP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şerefoğhı, bu

yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
Görüşme süreniz 20 dakikadır Sayın Şerefoğhı. 
AP GRUPU ADINA MEHMET ŞEREFOĞLU 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Çorum Milletvekili Mehmet Irmak 
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ve 10 arkadaşının, gözaltına alman bazı kişilere iş
kence yapıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca istedikleri Meclis 
Araştırması hakkında Adalet Partisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım, Yüce Mec
lisin çok sayın üyelerini en derin saygılarımla selam
lıyorum. 

Bu konuda uzun konuşmayacağım. Zira Adalet 
Partisi Meclis Grupunun 21.3.1978 tarihinde Yüce 
Başkanlığa yerdiği bir Gensoru önergesi mevcuttur. 
Bu Gensorumuz gündeme gelip görüşülürken bu ko
nudaki görüşlerimizi uzun uzun ve açık olarak an
latacağız. 

Sayın milletvekilleri, 27 Aralık 1977 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup Başkan-
vekili Ankara Milletvekili Attan öymen ile Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal; içte ve dışta güvenliği 
sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal bütün
lüğümüzü zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engel
lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirttiği 
kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı 
iddiasıyla Başbakan Süleyman Demire! Başkanlığın
daki Cumhuriyet Hükümeti hakkında, Anayasanın 
89 ncu ve Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesi uya
rınca bir Gensoru önergesi verilmişti. Bu gensoru
nun hulasasında şu 3 anaunsur mevcuttur: 

1. Anarşi meselesi; 

2. Döviz darboğazı, yani ekonomik meseleleri
miz; 

3. Saygın ve etkin bir dış politika. 
Gensoru önergesi görüşüldükten sonra, Meclis 

İçtüzüğünde sarahaten, «Görüşme bittikten 3 tam 
gün sonra oylama yapılır» dendiği hakle, Sayın 
Meclis Başkanımızın da gayretiyle Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşü doğrultusunda bir karar alınarak 
- çünkü Cumhuriyet Halk Partisi diyordu ki; «Bir 
gün dahi tahammülümüz yok; bu hükümet bir gün 
daha fazla iktidarda kalırsa, bir ana ve bir babanın 
gözyaşı daha akacaktır; onun için bir gün evvel bu 
oylamayı yapalım ve bu hükümeti düşürelim» diyor
du - yapılan oylama neticesinde Süleyman Demirel'in 
başkanlığındaki Milli Cephe Hükümeti düştü ve. ku
ruluşunu tüm dünyanın bildiği, her koltuğa bir oy, 
her oya bir koltuk verilerek, otellerde, motellerde 
pazarlıklar neticesinde kurulan Cumhuriyet Hale Par
tisi Hükümeti icraatıyla gözümüzün önünde şu an
da. 
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Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteyken şöyle 
diyordu: «MUM Cephe gider, Demirel gider, anarşi 
biter.» Çare, anarşiyi durdurma çaresi olarak da, 
«Biz iktidara gelirsek her şey biter» diyordu. Biraz 
evvel burada benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupıı sözcüsü arkadaşım haklı olarak çok zor 
şartlar altında konuştu. Hatta konuşmasında zaman 
zaman durdu, Adalet Partisi sıralarından gelen söz 
atmalara, laf atmalara baktı. Oradan gelen söz atma 
ve laf almalara cevap verir havasında bir konuşma 
içine girdi. Arkadaşımız haklı. Çünkü 75 günlük ik
tidarları zamanında olan olaylara kısaca bir göz 
atalım: 

5 Ocak 1978 gününden bu yana geçen 75 gün 
zarfında yurtta anarşi hızla artarak çok tehlikeli 
ve vahim boyutlara ulaşmış; Devletin varlığına, Ana
yasanın tanıdığı tüm demokratik düzeni, temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik, yaygın 
şiddet hareketleri mahiyeti almıştır. Esefte ifade ede
lim ki, bugünkü Hükümetin görev yaptığı 75 günlük 
süre içinde 185 vatandaşımız hayatmı kaybetmiş, 760 
vatandaşımız yaralanmış, 104 silahlı soygun olayı ol
muştur. İşlenen siyasi cinayetlerde hayatım kaybe
denlerin arasında 80'e yakın öğrenci, 15 güvenlik 
kuvveti mensubu, 3 öğretmen ve 100'e yakın çeşitli 
meslek grupunda vatandaşlarımız bulunmaktadır. 61 
emniyet görevlisi silahla yaralanmış, 32 polis kara
koluna, Devletin güvenliğini sağlayacak 32 müesse
seye silahlı saldırıda bulunulmuş; otobüsler bomba
lanmış, demiryolları, karayolları dinamitlenmiş; po
lisler, bekçiler, astsubaylar öldürülmüştür. Meclis 

Başkanının evi kurşunlanmış, Anayasal kuruluşumuz 
Danıştay bombalanmış; Elazığ ve Gaziantep'te dük
kanlar yağma edilmiş; çeşitli vilayetlerde daha çok 
Adalet Partisi ve MHP'ye dinamitler atılmış, kahve
haneler makineli tüfeklerle taranmış ve memlekette 
can güvenliği kalmamıştır. Banka soygunları hat saf
haya varmış, Devletin fabrikaları ve vezneleri soyul
muştur. 75 günlük iktidarları devrinde yapılan banka 
soygunları ve gasbedilen paralar, tüm Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri devrinde yapılan banka soygu
nundan ve gasbedilen paralardan daha fazladır muh
terem milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri; azgın ve gözü dönmüş anar
şistler, işi o kadar ileri götürmüşler ki, Bulancak'ta 
camiden ibadetten dönen vatandaşlara varıncaya ka
dar saldırıda bulunmuşlardır. Son günlerdeki anarşik 
olayların ulaştığı tehlikeli boyutlar, hadiselerin basit 
bir talebe hareketi olmadığı, rejimin temeline ve Tttr-
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kiye Cumhuriyetine yönelik olduğu hakkındaki ezel
den beri iddia ettiğimiz hususları doğrular mahiyet
tedir. 

Bir İstanbul Üniversitesi olayında, öğrenciler ders
ten çıkarken bombalı saldırıya uğruyor ve 6 tane 
gencimiz hepimizi elem ve kedere garkeden bir se
kide ölüyorlar. Arkasında, bunlardan daha çok, bu 
6 gencin ölümünden daha çok bizi üzen hadiselere 
şahit oluyoruz. Şöyle ki, cenazeyi almaya gelen bir 
grup genç, etrafında emniyet kuvvetleri ve askeri bir
liklerin refakatinde yaptıkları yürüyüşte «Kahrolsun 
Türkiye, Faşist Ecevit» diye bağırıyorlar. 

İşte, Türkiye'yi bu noktaya getirenleri Yüce Mec
lis ve Türk Milleti affetmeyecektir. 

«Bu kan denizinin ufkunda kızıl bir güneş doğa
caktır» deniyor sayın parlamenterler. Muhterem Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarım, bu vatana kasde-
denleıin neyi ifade ettikleri, neyi düşündükleri apaçık 

'meydanda. «Kan denizinin ufkunda kızıl bir güneş 
doğacaktır» ibaresi, hepimizi, başta Sayın Başbakan 
Ecevit'i kara kara düşündürmelidir. 

Ümraniye'de olduğu gibi, Türkiye'nin bazı bölge
lerinde «Kurtarılmış bölge» ilanları vardır. Ümraniye 
bu Devletin, yani Cumhuriyet Hükümetinin elinden 
kurtarılmıştır, orada müstakil bir otorite teessüs et
miştir. Yasak koyan, izin veren, izin vermeyen, va
tandaş tutuklayan, yargılayan, kurtarılmış bölge adı
na icrai kaza edecek mahkemesi bulunan, işkencen' 
öKim hükmü veren, vatandaşın uzuvlarını kesip göz
lerini oyarak, ayaklarım kırıp kafalarını taşla ezerek 
işkencen* idam kararım infaz edecek cüreti ve cesa
reti, zaman ve mekânı bulabilen, cesetlere yaklaşan 
Devlet kuvvetlerini ateş altında tutan bir otorite teessüs 
etmiştir. Bunları önümüze aldığımız zaman, memle
ketin geleceğini, Türk Devletinin, Türk Milletinin 
kara akıbetini görmemek mümkün değildir. 

Bütün bu olaylar olurken, muhtemel bir proleter 
iktidarında İçişleri Bakanı olacağı söylenen İstanbul 
Valisi, «Bu olaylar, basit bir zabıta vakasıdır, siyasi 
ve ideolojik bir vasfı yoktur» diyor; 48 saat sonra ran
devum, ihbarlı baskın yapıyor; bu basit olaya (!) 
100 polis, 400 jandarma, 15 panzer ve tanklarla bas
kın yapıyor. 5 000 nüfuslu Ümraniye'de sadece 
400 - 500 kişi bulabiliyor; bunlar da kadın ve çocuk
lar. Çünkü daha evvelden randevum, arama ihbarlı 
idi, herkes tedbirini ona göre almıştı. 

Sayın milletvekilleri, Ümraniye'de komünist ka
nunları bir kızıl hükümet konseyince örnekler vere
rek sergilendikten sonra, Sayın İçişleri Bakam, sayın 
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valiyi de aşarak, daha da ileri giderek, bu olayı, ideo
lojik görünüm altında, gecekondu tacirlerinin işle
dikleri cinayetler olarak göstermiş. 

Yüce Meclisin huzurunda, yukarıdaki bilgilerden 
sonra, yukarıdaki olaylardan sonra, bu lafları söy
lemeyi gaflet, dalalet ve bir cehalet addediyorum. 
<AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bütün bu olaylardan cesaret ve destek gören Cum
huriyet Halk Partisinin iktidar dışı ortakları, 20 Mart 
günü, 2 saatliğine Devletin idaresini teslim almıştır; 
elcktiriği kesmiş, suyu kesmiş, otobüsü durdurmuş, 
hayatı felce uğratmış ve radyoyu da durdurmuştur. 
Bu esnada Sivas Yurduna makineli tüfeklerle ateş 
edilmiştir. Devletin radyosunu, Devletin TRT'sM 
yalancı şahit olarak göstermiştir. Akşam ajansı din
lerken, «20 Mart olayları hadisesiz geçmiştir» diyor. 
26 tane polis yaralanıyor, Sivas Yurdu kurşunlanı
yor, çeşitli olaylar oluyor ve TRT'de (verilen emirle) 
«Bu olaylar, bu yürüyüşler olaysız geçmiştir» deni
yor. 

Bu 2 saatlik hükümet etme zamanında, müstakbel 
iktidarlarında proletaryanın işbaşına geldiğinde neler 
yapacağını bize göstermeye çalışmışlardır. 

Bütün bu hadiselerde Hükümet taraf olmuştur. 
Her ne kadar Sayın İçişleri Bakam ve Hükümet; 
«Yansız ve etkin tedbirler» demesine rağmen; Hü
kümet daima yanlı olmuş, sokuları, sol dernekleri, 
sol teşekkülleri himaye etmiş; milliyetçileri, gençleri, 
milliyetçi dernek ve kuruluşları baskı ve terör al
tında tutmaya çalışmıştır. Bunun sayısını biraz evvel 
konuşan arkadaşlarım verdi, ben detayına girmeye
ceğim. Meclis Araştırması kabul edilirse, bu mese
lelerden uzun uzun bahsedeceğiz. 

*. Muhterem milletvekilleri, bu hadiselere nasıl gel
dik? Burası çok mühim. Bugünkü Hükümet, rüzgâr 
ekip fırtına biçen bir hükümettir. Bir zaman, muha
lefette iken; 1 Mayıs olaylarına, 17 -18 Haziran 
olaylarına, DİSK'in İstanbul'da yürüyüş yaparak ih
tilal denemesi yaptığı olaylara, Sayın Ecevit, muha
lefette İken; «Ben de olsam aynısını yapardım» der
se; «Toprak işleyenin, su kullananın» derse; «İşgal 
de bir, boykot da bir» derse; «Bütün kanunların 
üzerinde doğa kanunları var» derse ve ondan sonra 
iktidar ohırsa, bu güçler kendisini aşacaktır; bu güç
lere söz dinletemeyecektir. Bunun en güzel misalini 
de İstanbul olaylarında görmüşüzdür. 

«Kahrolsun Türkiye, Faşist Ecevit» dedirten, bir 
zamanlar Cumhuriyet Halk Partisinin ve Sayın Genel 
Başkanının şemsiyesi altında beslediği aşın mihrak

lardır. Bugün bu hadiseler, bu olaylar, aşırı sokula
rın meydana getirdiği anarşi, Cumhuriyet Halk Par
tisini ve sayın Genel Başkam Sayın Başbakan Ece-
vit'i de aşmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin her tarafı, Hü
kümetin tutumuyla, sağ kuruluşlara yaptığı baskıyla, 
solcuları himayesiyle ilgili olaylarla doludur. 

5.3.1978 Pazar günü Öğleden sonra, belediyenin 
altındaki (Bu hadise İnebolu'da olan bir hadise, Yüce 
Meclisin ıttılaına arz ediyorum) eczaneden, sağcı ola
rak tanınan 3 şahıs dışarıya çıktıkları zaman, 8-10 
kişi ellerinde sopalarla (soku olarak bilinen şahıslar) 
bu 3 şahsa hücum ederek kavgayı başlatmış, aniden 
yetişen emniyet mensupları müdahale ederek, 3 sağcı 
vatandaşı tutup emniyete getirmişlerdir. Bunu gören 
halk, «Adilane vazife yapıyor musunuz» diyerek po
lislerle birlikte emniyete doğru gelmişler; fakat em
niyet mensupları, emniyetin olduğu yerin iki sokak 
başını keserek, vatandaşları emniyetten 50 metre 
uzakta bırakmışlardır. 3 sağa vatandaşı emniyete 
getirerek feci şekilde dövmüşler; dövülen vatandaş
larımızın velileri, zaman uzayınca, çocuklarından en
dişe ederek durumu müddeiumumiye, jandarma ko
mutanlığına, valiye bildirmişlerse de; ne vali, ne de 
müddeiumumi hiçbir girişimde bulunmamıştır. Ancak, 
İnebolu Jandarma Komutam karakola gelerek duru
ma müdahale etmiş; fakat iş işten geçmiş ölüp, içe
rideki vatandaşların ikisinin kolları kırık, kafası dar-
beli, birinin bağırsakları patlamış; bağırsakları pat
layan ve konarı ezilen hastaneye kaldırdmış, bağır
sakları patlayan hemen ameliyata alınmış ve bağır
sağından 25 santim kesilmiş, halen hastanede yatmak
ta, hastaneye getMlmliş, oradan da Ankara'ya sevk 
edilmiştir. Bu hadiselerde polis tek taraflı hareket 
etmiş olup, üzerlerine sopalarla yürüyen 8 -10 kişilik 
solcu grupunu emniyete getirmemişlerdir. 

Bu hadiseler üzerine, 9.3.1978 Perşembe günü 
Kastamonu Valisi İnebolu'ya gelmiş, Kaymakamlık 
makamında 30-40 kişilik bir vatandaş kitlesi valiye 
çıkmışlar ve olan hadiseyi anlatmışlar. Vali vatan
daşlara, «Polisin dövmediğini, onların birbirlerini döv
düklerini, polisin vazifesini yaptığım, bundan Iböyle 
de yapacağını» söylemiş; vatandaşlardan birisi «Be
yefendi bu 3 şahıs emniyete giderken hiçbir şeyleri 
yoktu. Emniyete sokular mı geldi, bunları bu hale 
getirdi» diye sorduğunda, hiçbir cevap alamamışlar
dır. 

Yine bir vatandaş «Beyefendi, mademki siz de bu 
hadiseleri böyte görüp; poHs haklıdır, vazifesini yap
mış diyorsunuz; bundan sonra bizler de kendi işimi-
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zi kendimiz görürüz. Böyle bir hadisede polise değil, 
jandarmaya teslim oluruz» dediğinde, «Siz Devlete 
karşı mı geliyorsunuz?» diyerek terslemiştir. Durum, 
partimizi bağlı vatandaşları, milliyetçileri tedirgin et
miştir. Halk tarafından durum Reisicumhura, İçişleri 
Bakanlığına bildirilmiştir. Sayın İçişleri Bakanlığı, bu 
olaya ne gibi bir müdahalede bulunmuştur veya ne 
gibi bir tedbir almıştır, bunu da öğrenmek istiyoruz. 

Bütün bu olayların ışığı altında, MHP Grupunun 
verdiği, anarşik olaylar hakkındaki Meclis Araştır
masına, Adalet Partisi Gramı olarak, hadiselerin ay
dınlanması yönünden müspet oy vereceğimizi bildi
rir, bu duygularla Yüce Meclisin sayın üyelerini hür
metle selamlarım. (AP ye MHP sıralarından alkış
lar 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şerefoğhı. 
Buyurun Saym Irmak, görüşme süreniz 10 daki

kadır. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclise sunmuş olduğu
muz 8 Şubat 1978 tarihli, emniyet makamlarında ya
pılan işkence ve zulümler hakkında Araştırma öner
gemiz üzerinde, şahsım ve önerge sahibi arkadaşla
rım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclise, şah
sım ve arkadaşlanm adına saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin bir hukuk devleti olduğu şüphesizdir, gerçek
tir. Devletin icra organı olan hükümetlerin de, Dev
letin bu mümeyyiz vasfına uygun icraatta bulunması 
şarttır, elzemdir. 

Başkent Ankara'da, Hükümetin emniyet mensup
larının bir kısım vatandaşlara zulüm ve işkence etti
ğini müşahade etmemiz üzerine araştırma önergemi
zi vermiş bulunuyoruz. Bundan maksadımız, mücer
ret Hükümeti suçlamak, karalamak, kötülemek de
ğildir ve olamaz. Çünkü, bu Hükümeti, daha kurulu
şunda sükûnetle karşılamış, icraatını görmek ve mü
şahede etmek durumunda bulunmuşuzdur. Hatta, Sa
yın Genel Başkanımız Alparslan Türkeş'in demeciy
le kamuoyuna; «Cumhuriyet Hükümetidir, Türk Hü
kümetidir, bir partinin hükümeti olmamalı, sol çev
relerin hükümeti görüntüsünü vermemelidir» şeklinde 
vasfetmiş, olumlu temennilerde bulunmuşuzdur. 

Bütün bu iyi niyet ve temennilerimize rağmen, ik
tidara. gelişini takip eden günlerden başlayarak, gay
ri ciddi, insan haklarına ve hukuk devleti ilkelerine 
aykırı tutum ve davranışlar, menfi icraat başlamıştır 
ve süregelmektedir. 

I Zaman zaman, gerek sözlü sorularımızda, gerek-
I se bütçe müzakerelerindeki tenkit ve temennilerimiz-
I de, Hükümetin ve bilhassa İçişleri Bakanlığının em-
I niyet kadrolarının olumsuz tutum ve davranışlarına 
I temas ederek uyarıda bulunmak, iktidarı doğru yola, 
I tarafsız ve müspet icraata sevk etmek istemişizdir. 
I Bu, ciddi ve sorumlu muhalefet anlayışımızın icraatı 
I idi. Maalesef, araştırma önergemiz dahi ilgililerin dik-
I katini çekmeye yeterli olmamıştır. Uyarıcı etkilerini 
I görememekle üzgünüz. Önergemizde, yalnızca başkent 
I Ankara'da ilgililerin gözleri önünde cereyan eden, 

hemen her saat, her dakika ek atabilecekleri, önle-
I yebîlecekleri olayları konu almıştık. Bununla, Hükii-
I metin ve Sayın İçişleri Bakanının dikkatlerini çekmek 
I ve emniyet mensuplarının vatandaşlar üzerinde kor-
I ku, baskı, terör, zulüm yaratan ve hukuk devleti il-
I keleri ve insan hakları ile bağdaşmayan tutumunun, 
I devlete inancı ve güveni sarsıcı işkence ve zulüm olay

larının, resmi kişiler tarafından ve resmi makamlarda 
I devlet adına yapılmamasını istiyorduk. Hele bunun, 
I başkentten emsal alınarak, derece derece çevrede ve 
I memleket sathında yayılmasını önlemek istiyorduk. 
I Bu amaçlarla ve samimiyetle, iyi niyetlerimizle öner-
J gemiz} sunmuş idik. Maalesef bu düşünce ve temen-
I nülerimiz, Hükümet, ilgili bakan ve organlar nezdinde 
I hüsnü kabul görmemiştir. Her geçen gün gerek baş

kentte, gerekse diğer köy, kasaba ve şehirlerde kanun 
i yolundan, kanunun tatbikçisi olan zabıta memurları 
I ve amirleri tarafından vatandaşlarımıza zulüm ve iş-
I kencelerin reva görüldüğünü ve bunu önleyici ciddi 

tedbirler alınmadığım, sorumluların haklarında soruş
turmaya geçilmediğini, idari yönden hiçbir teşebbüs
te bulunulmadığını esefle müşahede etmiş buSunuyo-

I ruz. Bu kanaatimizin cidd* ve samimi sebepleri var
dır. 

Önergemizde, 6 Ocak ila 24 Ocak 1978 günleri 
arasında yalnız Ankara'da, belirli emniyet karakolla
rında ve Emniyet Müdürlüğünde yapılmış olan 137 
işkence olayından söz etmiştik. Ondan sonra Başkent-

I te emsali olaylar cereyan ettiği gibi, diğer kasaba ve 
şehirlerimizden de işkence olaylarının vukuuna dair 

I haberler almış ve bunların bazılarını yerlerinde gör-
f - müş ve müşahede etmiş bulunuyoruz. 

I Değerli milletvekilleri, şimdi pek çok valinin, kay
makamın, öğretmenin, emniyet görevlisinin, «Şimdi-

I ye kadar onlardan yaralananlar, ölenler oluyordu, 
şimdi de sizlerden olsun; yaralananlar olsun, ölen-

I 1er olsun» diyebiliyorlar. Bu suretle iktidara şirin gö-
I rünmeye çalışılıyor. Mazlumlara işkence ve zulüm 
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pahasına da olsa, kendileri yerlerinden, makamların
dan olmamaya, ayrılmamaya çaba harcıyorlar. El-
hak, barış, kardeşlik ve özgürlük getirmek vaatleriyle 
işbaşına gelmiş olan Hükümet, şimdi icraatıyla, hu
zurdan, sükûndan, güvenden, barıştan, kardeşlikten 
süratle ve görünen icraatı ile vatandaşlarımıza endişe 
veren, güvensizlik telkin eden ölçülerde uzaklaşmış 
bulunuyorlar. 

Haksız, kanunsuz, adaletsiz tutumuyla, İçişlerinde 
belirli zihniyetin temsilcileri olan emniyet görevlile
rinin himaye görmeleri, yerlerinde alıkonulmaları veya 
köprübaşı teşkil eden önemli, kritik mevki ve makam
lara getirilmeleri, taltif edilmeleri, işkence olaylarının 
devamına, genişlemesine, yaygınlaşmasına amil ol
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek malumlarınızdır 
ki, hukukta bir anakaide, anailke vardır; o da şudur : 
Berâet-i zimmet asıldır. Yani, suç isnat edilse bile, 
mahkeme önüne çıkarılsa dahi, yargılama tamamla
nıncaya kadar, tekmil deliller toplanıncaya kadar, 
yargılanan kimseye masum gözüyle bakılır. Hukukta 
peşin hüküm ve bunun yargıya esas alınması, peşin 
suçlama asla yoktur ve olamaz. Öyleyse, emniyet ma
kamlarına, şu veya bu sebeple, suçlu veya tanık sı
fatıyla getirilen kimselerin maddi ve manevi işkence
ye, elem ve ıstıraplara garkedilmeleri hukuken asla 
mümkün değildir. Böyle sakim zihniyetin mümessil
leri kim olurlarsa olsunlar, hangi mevkide bulunur
larsa bulunsunlar, masum vatandaşlara, kanunu zor
layarak eza, ceza eylemek, işkence etmek hak ve sa
lahiyetini kendinde göremez; böyle kimseleri de hiç
bir amir, hiçbir makam sahibi himaye edemez, öy
leyse, emniyet mensupları tarafnıdan, önergemizin 
konusu olan işkenceler niçin ve neden yapılmaktadır? 
Bunun cevabı basittir : Faili meçhul bir olayda, elde 
mevcut suç dosyalarına, evrakına fail bulmak, suçlu 
bulmak, cebirle, şiddetle, hazır veyahut mutasavver 
ifadeleri, gözaltına alman, karakollara veya emniyet 
müdürlüklerine celbedilen kişilere zorla kabul ettire
rek suçu üstlerine aldırtmak veya arzu ettikleri kişi
leri suçlandırmak, bu yolda bazı kişilerden zorlama 
ile imza alınarak, o kimseyi işlemediği bir suçun faili 
olarak ilgili mercilere beyan etmek; «vazife yapılı
yormuş, anarşik eylemlerin suçluları yakalanıyormuş» 
zehabını kamuoyunda uyandırmak... İşte işkence olay
larının sebep ve mahiyeti budur. Velevki sonradan 
adli makamlardan, mahkemelerden beraat etseler da
hi, peşin suçlu arayan zihniyet için bu. önemli de
ğildir. 
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Muhterem milletvekilleri, işkence nasıl yapılmak
tadır, türleri nedir; bir nebze de bunun üzerinde dur
mak istiyorum. 

Evvela, okulundan, derslerinden, varsa imtihanla
rından alıkoyarak, dersten kalmak, dönem kaybet
mek, devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmasını sağlamak 
gibi manevi işkenceler, gözaltına alınan hemen herkes 
için bahis konusudur. 

Sonra, akraba olsun, arkadaş olsun, yiyecek ve 
içecek getirmiş bulunan hiç kimse ile temas ettirme
mek suretiyle, bu şekilde aç bırakmak yoluyla maddi 
ve manevi işkence yapılmaktadır. 

Bunun yanında, dövmek, vurmak, falakaya yatır
mak, cismani eza - cefa yapmak, ayaklar altına ala
rak çiğnemek, üzerinde gezinmek ve spor hareketle
ri yapmak, suçu kabullenmediği veya bilmediği ki
şilere veya arkadaşlanna, belli dernek ve kuruluşlara 
suç yükletmediği takdirde «Seni altıncı kattan aşağı 
atarız, zabıt tutar intihar etti der, kendimizi kurtarı
rız» şeklinde tehditlerle yüksek katlardan açık pen
cerelerin önüne getirip, göstermek; bu da bir nevi iş
kence. 

Başını duvarlara vurarak eza vermek, elektrik ce
reyanım vücuduna vererek suç kabul ettirmeye ve
ya masum kimselere suç yükletmeye çalışmak hatta 
vücudunu kızgın demirle dağlamak, yaralamak... Bü
tün bunlar, bizlere masum mağdurlar tarafından açık
lanmış, emareleri gösterilmiş, hatta bazılarının rapor
la tespit ve tevsik edilmiş işkence şekilleri ve örnek
leridir. Vaktin dar olması sebebiyle bunların misalle
rini veremiyorum. Ancak, Sayın Bakana teşekkür edi
yorum; hiç olmazsa Kırşehir'deki olayı kabullenmiş 
bulunuyorlar, bir işkence olayı olarak. 

Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımın 
açıkladığı gibi, İnebolu'daki olaylarda Ali Gürsoy, 
bağırsakları düğümlenmiş, ameliyat zorunda kalınmış 
bir vatan evladıdır. Tarık Uzunmehmetoğiu'nun beli 
kırılıyor, Kastamonu Devlet Hastanesinde yatmakta
dır. Mustafa Ayanoğlu'nun kolu kırılıyor, Ankara 
Hacettepe Hastanesine getiriliyor... 

BAŞKAN — Sayın Irmak, görüşme süreniz bit
miştir. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

«Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır» düs
turunu söyleye söyleye seçmenin güvenini kazanarak 
buraya geldik. Hiç bir art niyet taşımaksızın, bu öner-
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geyi gönül rahatlığıyla Yüce Meclise sunmuş bulunu
yoruz. Bu rahatlıkla da, bütün gruplardan önergemi
zin kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Meclis Araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

(CHP sıralarından «çoğunluk yok» sesleri) 
(10 milletvekili ayağa kalktı) ^ 
(AP ve MHP sıralarından «oylandı efendim» ses

leri) 
BAŞKAN — Oylanmıştır efendim. Kabul eden

ler... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oylamaya 

geçilirken ayağa kalktık, ne zaman kalkacaktık Sayın 
Başkan? (AP sıralarından «oylandı» sesleri) 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmiştir. Kabul eden
ler... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, «oylama» dedikten sonra kalktık, ne zaman kal
kacaktık, oylamadan evvel mi?.. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Saym Başkan, sizin sö
zünüzü kesip, nasıl «çoğunluk yoktur» diyebilirdik?.. 
(CHP sıralanndan gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, oylamaya geçmeden, ayağa kalkarak yoklama 
istemek mümkün mü?.. 

AKIN SİMAV (İzmir) —Sayın Başkan, sizin sö
zünüzü kesip, nasıl «çoğunluk yoktur» diyebiliriz?.. 
Sözünüzü kesmedik de onun için... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, «Oylamaya geçiyorum» dendiği zaman ayağa 
kalktık. (CHP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — «Kabul edenler» dedim, kalktınız... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş

kan, oylamaya geçmeden ne zaman ayağa kalkabili
riz?.. 

BAŞKAN — «Oylamaya geçiyorum» dedim, «ka
bul edenler» dedim... (CHP sıralanndan gürültüler) 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Saym Baş
kan, siz, «Oylamaya geçiyorum» demeden nasıl aya
ğa kalkabiliriz? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «oylamaya geçiyorum: 
Kabul edenler...» dedim. «Oylamaya geçiyorum* de
diğim anda ayağa kalkmadınız, «kabul edenler...» 
dediğim zaman kalktınız. 

Onun için,. kabul edenler... (AP sıralanndan «Bra
vo Başkan» sesleri) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş
kan, siz «oylamaya geçiyorum» dediğiniz anda biz 
ayağa kalktık. 

BAŞKAN — Efendim, bunun münakaşası yok 
efendim. («Oylamaya geçiyorum» dedim, o anda kalk-
saydınız, doğruydu; ama «kabul edenler...» dedim... 
(CHP sıralanndan gürültüler) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, «oylamaya geçiyorum» dediğiniz anda ayağa 
kalktık. 

BAŞKAN — Evet, ayağa kalkmak oylama iste
mek değildir. (CHP sıralanndan gürültüler) Ayağa 
kalkmak oylama istemek değildir. Ben; «oylamaya 
geçiyorum» dedim, ayağa kalkan oldu, ayağa kalktı, 
ayakta olan pek çok milletvekili var. (CHP sıralann
dan gürültüler) Ama, «kabul edenler...» dediğim za
man oylama istediniz. (CHP sıralanndan gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, oy
lamaya geçmeden evvel 10 kişinin yoklama isteme 
hakkı yok ki... 

BAŞKAN —Evet. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Saym Başkan, siz, 

«oylamaya geçiyorum : Kabul edenler...» dediniz. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Evet. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, «oyla

maya geçiyorum» ile «kabul edenler» arasmda, aya
ğa kalkmak için, ayağımızı yere basma zamanı bile 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, onun teknik münakaşasını 
yaparsak, onu hesap ederim ben size. Burada arka
daşlar birbirine baktılar; 10 kişi kalkıyor mu diye. 
Onu hesap ettikleri için durakladılar. Esasında, daha 
evvel karar vermiş olsaydınız, «oylamaya geçiyorum» 
dediğim anda kalkmanız lazımdı. (CHP sıralarından 
gürültüler, AP sıralanndan «Bravo» sesleri) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Saym Başkan, siz; 
«oylamaya geçiyorum» dedikten sonra noktalamadı
nız, «kabul edenler...» demeden o anda biz ayağa 
kalktık. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben «kabul edenler...» 
dediğim anda, arkadaşlar «yoklama istiyoruz» dedi
ler. 

METlN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, oylan
dığı zaman yoklama istenir. 

BAŞKAN — «Oylamaya geçiyorum» dediğim an
da... 
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METİN TUZUN ı (İstanbul) -r- Sayın Başkan, oy
lamaya geçmeden evvel 10 kişi nasıl ayağa kalkar? 
«Oylamaya geçiyorum» diyorsunuz, ondan sonra «ka
bul edenler» diyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, ayağa kalkmak de
ğil; «oylamaya geçiyorum» dediğim anda ayağa kalk
makla beraber oylama istiyoruz denseydi «kabul 
edenler» demezdim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, sözünü
ze nokta koymadınız ki nokta arasında söyleyelim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz dolmuş
tur... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, oy
lamaya geçmiştiniz; oya sundunuz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

ayakta bekliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, hepsini biliyoruz. 
Çalışma süremiz dolmuştur. Görüşmenin devamı

na kadar... 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, oy

lamaya geçildikten sonra zaman tahdidi yoktur. Oya 
sundunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Görüşmelerin bitimine kadar... 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, oy

lamaya geçtiniz. 
BAŞKAN — Şimdi, çoğunluk olup olmadığını tes

pit edeceğim. 
Efendim, çalışma süremiz 19.00'a kadardır. Ça

lışma süremiz dolmuştur. Görüşmelerin hitamına ka
dar çalışma süremizi uzatmak için oylarınıza müra
caat ediyorum. (Gürültüler) «çoğunluk yok» talebi 
vardır, (CHP sıralarından «çoğunluk yok» sesleri, 
gürültüler) yoklama yapacağım. (Gürültüler) 

Efendim çalışma süresinin... 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sü

re dolmuştur, yoklama yapamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kocal, oylamadan 'sonra ya
pılacak pek çok muamele vardır. Her halükârda, oy
lama da neticelenmiş olsa dahi, bu muamelelerin so
nuna kadar görüşmelerin devam etmesi gerekirdi. 
Şimdi... 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Çalışma süresi 
dolduğunda yoklama yapamazsınız. Bunun yapamaz
sınız. 

BAŞKAN — Hayır efendim, saat 19.00'a gelmiş
tir; çalışma saatimiz şu anda bitti. (Gürültüler) Bu 
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andan sonra benim devam edebilmem için, çalışma
ların uzatılmasına karar almamız lazım. (AP sıraların
dan «oylamaya geçmiştiniz Sayın Başkan» sesleri) 

Efendim, şu anda şu veya bu sebeple, saatin 19.00'a 
geldiğini tespit ediyoruz. Çalışma süremiz dolmuştur. 
Çalışmaların hitamına kadar... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Yazık yazık! 
BAŞKAN — ... sürenin uzatılmasını oylamak ge

rekiyor. «Çoğunluk yok» iddiası var, çoğunluğu tes
pit için yoklama yapacağım. (AP sıralarından gürül
tüler) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, çalışma süremiz doldu, yoklama yapa
mazsınız. Ondan önce Genel Kurula bir teklifiniz ol
du. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir konunun hitamına ka
dar çalışmaların 3 dakika, 5 dakika uzatılması her za
man yapıhyor. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan,, zap
ta geçmesi için söylüyorum; zatıâliniz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunu bu perişan halden kurtarama
yacaksınız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Beyefendi, beyefendi, siz keyfi ko
nuşuyorsunuz. Benim eğer sesim biraz daha düzgün 
olsaydı size ne güzel cevap verirdim, bilirsiniz. Siz hep 
yerinizden konuştunuz, bu Meclisin oturumlarını if
sat ettiniz. (AP sıralarından «taraf tutuyorsun» sesle
ri) Ben düşünüyorum, hepsini biliyorum, merak et
meyiniz. 

Efendim, çoğunluk yok... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, «kabul edenler» dediniz, el kaldırdık; saymaya 
başladınız. 

BAŞKAN — Efendim, sayıma... (Gürültüler) 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — «Çoğunluk 

yok» iddiası var Sayın Başkan. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Oylamaya 
geçmiştiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, şu anda vakit dol
muştur, vakit dolduğu anda muamelenin ikmali için 
süre uzatmak zorunluğu vardır; o da Genel Kurulun 
oylarıyla olacaktır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayıma geç
miştiniz Sayın Başkan, saymaya başlamıştınız. 

BAŞKAN — Tamamlanmadı efendim, daha ta
mamlanmadı. Süre öyle doldu efendim, tamamlanma
dan doldu. Çoğunluk olmadığı iddiası vardır, ad oku
mak suretiyle yoklama yapılacaktır. (Gürültüler, AP 
sıralarından «Bunun hesabı sorulacaktır» sesleri) 
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Beyefendi, «Hesabı sorulacaktır» diye kini söylü
yor? Hesabını kim soracak? Hesabım soracaklara 
karşı karşınızdayım, hesabını siz soracaksınız, buyu
run sorunuz. (AP ve MHP sıralarından gürültüler) 
Benden, sizden başka kimse hesap soramaz. Bunu 
biliniz, hep kuru laflar bu hesap sorma laflan. (Gü
rültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLÜ (Niğde) — Sayın Baş
kan, kararınızdan niçin rücu ettiniz? 

BAŞKAN — Bırakınız beyefendiler, işinize gel
diği zaman evet, işinize gelmediği zaman hayır, yok. 
Biz burada tüzükleri, nizamı uyguluyoruz. 

SADİ SOMUNCUOĞLÜ (Niğde) — İlk defa gö
rüyoruz bunu. 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığı iddiasına karşı
lık, ad okumak suretiyle yoklama yapıyorum. (AP ve 
MHP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Başkan, vaktin 
uzatılması için bir şey yapmadınız, müsaade istemedi
niz. (CHP sıralarından gürültüler) Vaktin uzatılması 
için bir talep olmadı. 

BAŞKAN -— Ben istiyorum. «Vaktin uzatılması 
için oylannıza sunuyorum» dedim, o anda «ekseriyet 
yoktur» dediler. (AP sıralarından «oylamaya geçildi» 
sesleri) 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, siz oylamaya geçtikten sonra söylediler. 

BAŞKAN — Efendim, o konu ayn, o konu... 
TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Siz oyla

maya geçtiniz, ondan sonra istediler, kendiniz itiraf 
ettiniz. 

BAŞKAN — Beyefendi o konu ayrı, benim yokla
ma yaptığım konu ayrı. (AP ve MHP sıralanndan 
gürültüler) Biraz sakin olup düşünürseniz, anlarsınız 
ne yaptığımı. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Taraflılı
ğınızı ortaya koyuyorsunuz, kendi kendinizle tenakuza 
düşüyorsunuz, kendi kendinizi inkâr ediyorsunuz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Tesir altında kal
dınız Sayın Başkan, tesir altında. 

SADİ SOMUNCUOĞLÜ (Niğde) — Yoklamaya 
geçemezsiniz, oylamaya geçilmiştir Sayın Başkan. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Geçilemeyeceğine dair hangi madde 
var efendim? 

SADİ SOMUNCUOĞLÜ (Niğde) — Sayın Baş
kan, «kabul edenler» dediniz milletvekilleri oylamada 
bulundu, kâtipler saymaya başladı, ondan sonra süre 
uzatılması mümkün olamaz. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, ondan sonra zaten işlem 
yapılacak maddeler var. Kabul edilse dahi... 

SADİ SOMUNCUOĞLÜ (Niğde) — Kabul edil
dikten sonra, oylama sonunda bu işlemler yapılmak
tadır Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olup olmadığını 
tespit edeceğim. Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. (AP ve MHP sıralarından gürültüler) 

SADÎ SOMUNCUOĞLÜ (Niğde) — Sayın Baş
kan, Tüzük ihlal edilmiştir. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Saat 19.00 oldu, 
onu da yapamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim?., 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Saat 19.00'u geç

ti, onu da yapamazsınız. Meclisin çalışma süresi bitti, 
yoklama da yapamazsınız. 

BAŞKAN — Ne münasebet efendim?.. 
Efendim, bu işin bitmesi için 3 - 5 dakikalık bir 

zamana ihtiyaç var. Bu Mecliste her zaman olmuş... 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Hayır efendim, 

yoklamayı yapamazsınız, oylamayı bitirmeniz lazım. 
BAŞKAN — Sayın Kocal, oylamayı devam etti

receğiz tabii. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Hayır, oylamaya 

geçtiniz. 
BAŞKAN — Oylamayı bundan sonra devam et

tireceğiz. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — O gerekçeyle oy

lama yapmanız lazım, yoklama yapamazsınız. (AP sı
ralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, çalışma saatinden sonra 
herhangi bir işlem yapabilmemiz için Genel Kurulun 
karar vermesi lazımdır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Teklif yok. 
BAŞKAN — Teklif benden var efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır efendim, ha

yır. 
BAŞKAN — Gayet tabii. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lütfedip Kanun

lar Müdürüne bir defa danışınız efendim. 
BAŞKAN— Efendim, Kanunlar Müdürüne da-

••" nışmaya lüzum yok, Meclis Başkanıyım ben. Siz üç 
devredir Meclistesiniz, bunun pek çok tatbikatı vardır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Var Sayın Başkan, 
geçen dönem oldu. 

BAŞKAN — Evet, isterseniz ben Kanunlar Mü
dürünü göndereyim, siz danışınız. (AP sıralanndan 
gürültüler) 
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HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, müzakereler bitti; «Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...» dediniz, «Kabul et
meyenler...» demediniz, münakaşalar çalışma müdde
tinin dolduğu... 

BAŞKAN — Doldu efendim, münakaşalar sonun
da doldu. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Muamele görmedi. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız, sizin, bu ikinci oyla
mayı yapabilmeniz saat 19.00'dan evvel mümkündü. 
Saat 19.00'u geçtiği için, yeni bir işlem yapma imkâ
nınız daha önce karar alınmadığı için mümkün değil
dir. Uygulamanız yanlış. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, saat tam 19.00'da 
ben muameleye giriştim, 19.00'dan sonra değil. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, saat 19.00'u geçtiği için oturumu kapatmak
tan başka diğer bir uygun yol yoktur. Sayın Başkan, 
en iyisi oturumu kapatmak. Oturumu kapatmak zo
rundasınız. (AP sıralarından, «Kendi partinden çe
kmiyorsun» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, şu Meclisin içinde kendi 
parti grupundan çekinmeyecek eğer 10 kişi varsa, on
ların başında da beni sayabilirsiniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Kendi be
yanınızla oylamaya geçtiniz, kâtipler saymaya geç
miştir. 

BAŞKAN — Evet. 
SADİ SOMUNCUOĞLU 

tamamlayamadınız. 
(Niğde) — Oylamayı 

BAŞKAN — Tamamlayamadım. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — 5 dakika ko
nuştunuz, susturamadınız. 

BAŞKAN — Beyefendi tamamlayamadım. Ben, 
oylamayı müddeti içinde tamamlamak için sizin söz
cülerinizi de ikaz ettim; «kısa kesiniz, saat 19.00'dan 
evvel bunu tamamlayalım» diye. Bunun böyle olacağı 
belliydi. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, biz 
terk ediyoruz. Bu mevzuu da Başkanlık Divanına ge
tireceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, tespit ettiğimize göre Mec
liste ekseriyetimiz yoktur. Gündemdeki konuları ve 
21 . 3 . 1978 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer alan 64, 65, 
66 sayılı kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 23 . 3 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.11 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Ulus
lararası Kredi Piyasasından sağlandığı iddia edilen 
krediye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/38) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 7 .1977 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Süleyman Demirel 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı rica ederim. 

Saygılanmla. 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 

Sorular : 

1. Cumhuriyet Gazetesinin 27 Temmuz 1977 gün
lü nüshasında yayınlanan Bakanlar Kurulu karany-
la Uluslararası Tefeci Piyasasından 2 milyar dolarlık 
kredi sağlandığı doğru mudur? 

2. 2 milyar dolarlık kredi sağlandı ise, bu kredi 
konusu ile ilgili Bakanlar Kurulu karan hangi tarihte 
alınmıştır? 

3. Bu kredi için alınan Bakanlar Kurulu karan-
nın metninde Türk Ulusunun onurunu kırıcı bir üs
lup kullanıldığı doğru mudur? 
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4. Alınacak borç konusunda tefeci firmaların 
krediyi hangi ülkeden veya ülkelerden sağladığım te
ker teker açıklayınız? 

5. Alınacak kredi kaç yıl vadelidir? 
6. Alınacak kredi yü/de kaç faizle alınacaktır? 
7. Yıllık ödeme taksitleri ne olacaktır? 
8. — Alınacak kredinin ödenmesi için finansman 

kaynakları nelerdir, halka yeni vergiler eliyle külfet 
yüklenecek midir? 

9. Borç konusunda Bakanlar Kurulu tarafından 
verilecek olan garanti belgesinin bir Rodezya banka
sında saklanmasının kabul edildiği doğru mudur? 

10. Doğru ise, bu husus sizce Devlet haysiyeti 
ile bağdaşıyor mu? 

TC 
Başbakanlık 7 . 3 . 1978 

Parlamento tle İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02419 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/38 - 306/01508 sa

yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen «Uluslararası Kredi Piyasa
sından sağlandığı iddia edilen kredi» ye ilişkin yazılı 
soru önergesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ite arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin Uluslararası 
Kredi Piyasasından Sağlandığı İddia Edilen Krediye 

İlişkin Yazılı Soru Önergesine Cevabımız 

500 milyon dolar tutarındaki ilk kredi teklifi Glo
bal Trade Enterprises Unltd. Firmasınca Anthony 
Hill Enterprises aracılığı ile ve Türkiye Temsilcisi ol
duğu anlaşılan Beyer Dış Ticaret A Ş tarafından 
PTT Genel Müdürlüğüne yapılmış, bu teklif adı ge
çen genel müdürlükle Nisan 1977'de Maliye Bakan
lığına intikal ettirilmiştir. Daha sonra aynı teklif, ay
nı kanalla bazı şartları değiştirilerek tekrarlanmıştır. 

Maliye Bakanlığınca PTT ye gönderilen bir ya
zıda, teklife esas olan kredi fonunun muteber bir ban
ka tarafından teyit ve tevsik edilmesi halinde kredi 
önerisinin bir değerlendirmeye tabi tutulabileceği be
lirtilmişse de bu yazılara bir cevap alınmamış okra-

— 71 

ğundan, sözkonusu tekliflerle ilgili bir değerlendirme 
ve işlem yapılmamıştır. 

öte yandan Global Trade Enterprises Unltd. nin 
yan bir kuruluşu olduğu mektuplardaki adresten an
laşılan Anthony Hill Enterprises isimli bu şirket ta
rafından 2 Mayıs 1977 ve 23 Mayıs 1977 tarihlerinde 
günün Maliye Bakanına hitaben gönderilen mektup
larda, 2 milyar dolar tutarındaki kredi teklif edildiği 
ifade edilmiştir. 

Koşulları bakımından uygun ve ciddi bulunmayan 
her iki teklifle ilişkili yasal hiç bir işlem yapılmamış
tır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

2. — Ankara Milletvekili Yaşar Ceyhan'ın, yur
dumuzda uygulanan elektrik kısıntısına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mus
tafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7141) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 7 . 1977 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımızla. 
Ankara Milletvekili 

Yaşar Ceyhan 

Uzun zamandır yurdumuzun her köşesine kadar 
uzayan, belli süre ve saatlerde uygulanan elektrik kı
sıntısı yapılmaktadır. 

Bu kısıntıdan dolayı sanayi kesimi ve Devlet da
ireleri ile tüm işyerleri çalışamaz hale gelmektedir. 

Temin ettiği faydadan daha çok zararı olduğuna 
inandığım bu kısıtlamanın : 

1. Sebepleri ve gerekçeleri nelerdir? 

2. Giderilmesi için, Hükümet olarak ne gibi ted
birler düşünülmekte ve alınmaktadır? 

3. İşgücü açısından ve ekonomik yönden uğra
nılan zarar günlük ne miktara ulaşmaktadır? 

TC 
Başbakanlık 7 . 3 . 1978 

Parlamento İle İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02415 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/41-310/01532 sayılı 

yazınız. 
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Ankara Milletvekili Yaşar Ceyhan'ın Başbakanlı
ğa yönelttiği «Yurdumuzda uygulanan elektrik kısıt
laması» na dair, yazılı soru önergesine cevabımız ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Ceyhan'ın, «Yurdu
muzda Uygulanan Elektrik Kısıntısına Dair» Yazılı 

Soru önergesinin Cevabıdır 
Soru 1. Uzun zamandır yurdumuzun her köşe

sine kadar uzayan, belli süre ve saatlerde uygulanan 
elektrik kısıntısı yapılmaktadır. 

Bu kısıntıdan dolayı sanayi kesimi ve Devlet dai
releri ile tüm işyerleri çalışamaz hale gelmektedir. 

Temin ettiği faydadan daha çok zararı olduğuna 
inandığım bu kısıtlamanın sebepleri ve gerekçeleri ne
lerdir? 

Cevap 1. Bir süreden beri ülkemizde yoğunlaşa
rak kendini gösteren enerji bunalımında, uluslararası 
enerji bunalımının da etkisi olmakla birlikte; aslında 
temelinde yerel kökenleri olan ve Türkiyenin kendi 
iç dinamiği ile desteklenen bir durum olarak değer
lendirilmek gerekir. 

Türkiyenin enerji darboğazını oluşturan temel un
surlardan birisi, izlenen yanlış ve tavandan sanayileş
meye yönelik bir yatırım politikası ve yatırımların 
uygulanmasındaki aksaklıklardır, özellikle enerji da
lında öngörülen yatırımlar zamanında tamamlanama
mış, diğer yatırım projelerinden daha büyük gecikme
ler enerji alanında kendini göstermiştir. Bu gecikme
lerin ağır ekonomik maliyeti Türkiyenin bugünkü 
enerji çıkmazına varmasına yol açmıştır. 

Bunun yanısıra, enerji altyapısının sağlam ve gü
venilir bir biçimde oluşturulması ve santrallerin üre
timlerini sürdürmeleri gerçekleştirilememiştir. Enerji 
nakil hatlarının güvenilir bir enerji ulaşım şebekesi 
olarak işletilememesi, kesinti ve arızaların ortaya çık
masına ve enerji darboğazının belirginleşmesine ne
den olmuştur. 

Barajlarımızdaki su seviyesinin bir süreden beri 
normalin ötesinde kullanılmış olması da, enerji dar
boğazının daha ağır bir biçimde kendisini gösterme
sine katkı yapmıştır. 

Elektrik bakımından Türkiyede kişi başına tüke
timin diğer ülkelerle karşılaştırmasında, enerji tüke
timimizin çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 
Buna rağmen enerji kısıntısı uygulamak zorunda 
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kalınması, enerji darboğazının büyüklüğünü açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Soru 2. Giderilmesi için, Hükümet olarak ne 
gibi tedbirler düşünülmekte ve alınmaktadır? 

Cevap 2. Enerji sorununu sadece enerji çerçeve
si içinde ele almak ve kısa dönemde etkin çözümler 
bulmak mümkün değildir. Bir santralın devreye gir
mesi en uygun teorik koşullar altında 36 aylık bir sü
reyi gerektirmektedir. Bu itibarla, önümüzdeki bir 
kaç yılı içeren kısa dönem için komşu ülkelerin elek
trik sistemleri ile .bağlantı yapılarak enerji darboğazı
nın bir ölçüde hafifletilmesi, zorunlu bir uygulama 
olarak görülmektedir. Bu konudaki girişimler sür
dürülmektedir. 

öte yandan, yatırımları hızlandırmak, projelerin 
uygulanması için gerekli süreyi asgariye indirmek, 
mevcut santrallerin sorunlarını çözerek biran önce 
tam kapasite ile çalışır hale gelmelerini sağlamak ve 
yeni enerji projelerini hızla gerçekleştirmek için cid
diyetle çalışılmakta, bütün çabalar harcanmaktadır. 

Bu arada, 1977 yılı bütçesinin enerji yatırımlarına 
ilişkin rakamlarına oranla 1978 yılı Bütçesinde yeni 
kaynakların ayrılması, çözümlerin uygulanmasında 
önemli katkılar sağlayacaktır. 

Soru 3. İşgücü açısından ve ekonomik yönden 
uğranılan zarar günlük ne miktara ulaşmaktadır? 

Cecap 3. Ülkemizde üç yönlü bir enerji kısıntısı 
programı uygulanmaktadır. Seydişehir Alüminyum 
Tesislerinin iki ünitesinin devre dışına çıkarılması ile 
günde 1,5 milyon kilovatsaat; sanayi tesislerine elek
trik verilmeyerek günde 2,5 milyon kilovatsaat; be
lediyeler kanalıyla halkın enerji gereksinmesini bir 
ölçüde azaltarak günde 1,5 milyon kilovatsaat olmak 
üzere günde 5,5 milyon kilovatsaatlik bir enerji ta
sarrufu sağlanmaktadır. 

Bugün uygulanan kısıntının gerek sanayi gerekse 
hizmetler sektöründe önemli sıkıntılar yarattığı bir 
gerçektir. Kısıntılann, işgücü ve yurt ekonomisinde 
neden olduğu kayıpları azaltmak amacıyla bir yandan 
inşa halindeki tesislerin yapımını hızlandırmak, diğer 
yandan kısıntıları en az düzeye indirebilmek için ça
balarımız yoğunlaştırılmaktadır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Ulus
lararası Kredi Piyasasından alınacağı iddia edilen 
kredinin şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'in ya
zdı cevabı. (7/43) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
• Aşağıdaki iki milyar liralık krediyle ilgili yazılı 

soru önergemin Başbakan Sayın Süleyman Demire! 
tarafından cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Soru : Süleyman Şimşek 

1. Günlerdir basınımızda yer alan ve başında 
bulunduğu Cephe Hükümetine uluslararası tefeci ku
ruluşlardan % 9,5 faizle (2) milyar dolarlık kredi 
alınmak istendiği doğru mudur? 

2. Uluslararası tefeci firmalardan «Global i ra
de Enterprises Unltd» Firmasının Türkiyedeki tem
silcisi kim veya hangi firmadır? 

3. Bu kredi gerçekleşirse en az (100) milyon do
larlık komisyon verileceği doğru mudur ve bu para 
kimlere verilecektir? 

4. Uluslararası borçlanmalarda en çok faiz had
di % 3 veya % 3,5 iken, 9,5 faizle tefeciden para al
mak Devletimize altından kalkamayacağı bir büyük 
külfet getirmiyor mu? 

5. Bu krediyi sağlayacak firmanın arkasındaki 
tefeci devlet kimdir? 

6. Paranın alınabilmesi için Bakanlar Kurulu
nun onayından geçmiş belgelerini bir yabancı devle
tin bankasında saklanacağı doğru mudur? Doğru ise 
bu devlet kimdir? 

7. Bütün bu söylentiler doğru ise bunları devle
timizin onuru ile nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? 

TC 
Başbakanlık 7 . 3 . 1978 

Parlamento tle İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02420 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/43-312/01534 sayılı 

yazınız. 
İçel Milletvekili Süleyman Şimşek tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen «Uluslararası Kredi Piyasa
sından alınacağı iddia edilen kredinin şartlan» na iliş
kin yazılı soru önergesine cevabımız ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek tarafından Ulus
lararası Kredi Piyasasından alınacağı iddia edilen 

kredinin şartlarına dair yazılı soru önergesine 
cevabımız 

500 milyon dolar tutarındaki ilk kredi teklifi Glo
bal Trade Enterprises Unltd. Firmasınca Anthony 

HU1 Enterprises aracılığı ile ve Türkiye Temsilcisi ol
duğu anlaşılan Beyer Dış Ticaret A. Ş. tarafından 
PTT Genel Müdürlüğüne yapılmış, bu teklif adı ge
çen genel müdürlükçe Nisan I97Tde Maliye Bakan
lığına intikal ettirilmiştir. Daha sonra aynı teklif, ay
nı kanalla bazı şartları değiştirilerek tekrarlanmıştır. 

Maliye Bakanlığınca PTT ye gönderilen bir ya
zıda, teklife esaıs olan kredi fonunun muteber bir 
banka tarafından teyit ve tevsik edilmesi halinde kre
di önerisinin bir değerlendirmeye tabi tutulabileceği 
belirtilmişse de bu yazılara bir cevap alınmamış ol
duğundan, sözkonusu tekliflerle ilgili bir değerlendir
me ve işlem yapılmamıştır. 

öte yandan Global: Trade Enterprises Unltd. nin 
yan bir kuruluşu olduğu mektuplardaki adresten an
laşılan Anthony Hill Enterprises isimli bu şirket ta
rafından 2 Mayıs 1977 ve 23 Mayıs 1977 tarihlerin
de günün Maliye Bakanına hitaben gönderilen mek
tuplarda, 2 milyar dolar tutarındaki kredi teklif edil
diği ifade edilmiştir. 

Koşulları bakımından uygun, ve ciddi bulunmayan 
her iki teklifle ilişkili yasal hiç bir işlem yapılmamış
tır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

4. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nün, 
üreticinin elinde kalan patates ürününe ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Üevlet Bakanı 
Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/45) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Halûk Karabörklü 

Soru : 
1. İç ve dış pazarlarda satış imkânı olmadığı 

için üreticinin elinde kalan 1976 ürünü patatesten 
Toprak Mahsulleri Ofisince ne miktar alınmış; üre
ticiye ne miktar para ödenmiştir? 

2. Toprak Mahsulleri Ofisince alman patates 
değerlendirilmiş midir? Yoksa çürümeye ini terk 
edilmiştir? Bu takdirde sorumluları kimdir? Uğranı
lan zarar nedir? 

3. Hasat zamanı gelen 1977 yılı patates ürünü 
için bu yıl taban fiyatı saptanacak mıdır? 
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4. Hükümet, üreticinin korunması, açısından, ne 
gibi önlemler düşünmektedir? 

5. Vergi iadesi uygulanmak suretiyle 1977 pata
tes ürününün İhracı düşünülmekte midir? 

TC 
Başbakanlık 2 . 3 . 1978 

Parlamento İle İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02024 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/45-336/01628 sayılı 

yazınız. 
Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen «Üreticinin elinde kalan pa
tates ürünü» ne dair yazılı soru önergesine cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Halûk Karabörklti'nün pata
tes ürününe ilişkin olarak Sayın Başbakana yönelttiği 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru 1. İç ve dış pazarlarda satış imkânı olma
dığı için üreticinin elinde kalan 1976 ürünü patates
ten Toprak Mahsulleri Ofisince ne miktar alınmış, 
üreticiye ne miktar para ödenmiştir? 

Soru 2. Toprak Mahsulleri Ofisince alınan pa
tates değerlendirilmiş midir? Yoksa çürümeye mi terk 
edilmiştir? Bu takdirde sorumluları kimdir? 

Cevap 1 ve 2. 1974 yılını izleyen 1975 yılında pa
tates toptan fiyatlarında meydana gelen ve % 88'e 
varan artış patates üretimini kamçılayıcı bir etken ol
muştur. 

1975 yılında patates ekiHş sahasında önemli bir 
genişleme olmamasına rağmen verimdeki % 2,3 artış 
50 bin tonluk bir ürün fazlalığını sağlamıştır. 

1976 - 1977 yıllarında gerek üretim sahasının ge
niş tutulması ve gerek üründeki nispi artış nedenle
riyle 300 000 ton bir patates fazlalığı meydana gel
miştir. 

Üreticinin elinde kalan bu patateslerin Toprak 
Mahsulleri Ofisi eliyle değerlendirilmesine teşebbüs 
edilmiş ve sağlanan yüz milyon Hralık reeskont kre
disi ile üreticiden 110 600 ton patates satınahnmıştır. 

Satınahnan bu patateslerden 10 000 tonu Roman
ya'ya ve 1 738 tonu da Kızılay ve Çocuk Esirgeme 
kurumlarına hibe edilmiş, geri kalanın bir kısmı res

mi dairelerle, halka ve ihracat için firmalara satışı 
yapılmıştır. 

Fakat bu hal ne üreticinin sıkıntısını gidermiş ve 
ne de TMO'nin yeterli depolama kapasitesine 
sahip olmaması nedeniyle saünalındığı mahsulün 
önemli bir kısmını üretici yanında, çok kötü şartlar 
altında muhafazaya mecbur olunmuş ve patateslerin 
tarlalarda ziyana uğramasına mani olunamamıştır. 

Diğer illerimizdeki stoklar dışında, yalnız Nev
şehir'de halen 150 bin' ton patates stoku bulunmak
tadır. Bu stoku Hazineyi milyonlarca lira zarara so
karak, toprak altında ziyana uğratarak değil; dış kay
nakları daha iyi kullanarak; geçen yıl Romanya'ya 
ihraç edilip kötü evsafta olduğu için iade edilen pa
tates skandali ile bir daha karşılaşmamak için ve me
sela GİMA yi devreye sokarak bu işi en iyi şekilde 
örgütlemek için çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Soru 3. Hasat zamanı gelen 1977 yılı patates 
ürünü için bu yıl taban fiyatı saptanacak mıdır? 

Cevap 3. 1976 yılı ürünü patates destekleme alı
mı ve taban fiyatı uygulamasından olumlu bir sonuç 
alınmadığından 1977 ürününe destekleme alımı ya
pılması ve taban fiyatı tespiti düşünülmemektedir. 

Soru 4. Hükümet, üreticinin korunması açısın
dan, ne gibi önlemler düşünmektedir? 

Cevap 4. Patates Tarım Satış Kooperatiflerinin 
de üst kuruluşu olan Yaş Meyve ve Sebze Tanm Sa
tış Kooperatifleri Birliği 2834 sayılı Kanunun amaç
larına uygun faaliyet gösterecek bir örgüt durumu
na henüz geçmemiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla birliğin faaliyet konusu içinde bulu
nan diğer tanm ürünleri gibi patates üreticileri de 
3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanununun tanm üre
ticilerine tanıdığı çeşitli kredilerle 2834 ve 1581 sayılı 
kanunlarla tanm üreticilerine sağlanan kredilerden 
yararlanmaktadırlar. 

Soru 5. Vergi iadesi uygulanmak suretiyle 1977 
patates ürününün ihracı düşünülmekte midir? 

Cevap 5. 3 . 2 . 1977 tarihli Resmi Gazetede ya
yımlanan «İhracatta Vergi ladesi Karan» ile patates 
yeniden vergi iadesi uygulaması kapsamına alınarak 
ihracının teşviki yoluna gidilmiştir. 

Ancak, Hükümetimizin kurulmasından sonra bü
tün tanm ürünleri meyanında, patates ürününün de 
en iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve üretici emeği
nin karşılanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 
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5. — Sivas Milletvekili Azimet- Köylüoğlu'nun, er 
öğretmenlik hakkından yararlanamıyan ilkokul öğret
menlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'in yazılı cevabı 
(7/78) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazdı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile rica 
ederim. 

3 . 9 . 1977 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğkı 

Bilindiği gibi 1111 sayılı Askerine Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu yasaya bazı geçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki 27 . 7 . 1970 gün ve 
1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı maddesinde; (1975 
yılının sonuna kadar son yoklamalarda askerliklerine 
karar verilenlerden ilköğretmen okulu mezunu olup, 
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretme
ni olarak çatışanlar Milli Eğitim Bakanlığı em
rine verilirler. Ancak, bunlardan lüzumu kada
rı Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okullarında 
öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilirler. Bunla
rın askerlik şubelerince şevklerinden itibaren gerek 
köy ilkokullarında ve gerekse Silahlı Kuvvetler Oku
ma - Yazma okullarında öğretmen olarak çalışacak
ları süre içinde memuriyetleri ile ilişkiüeri kesilir...) 
denilmiştir. 

Bu geçici hükmün yürürlükten kalktığı 31.12.1975 
tarihinden önce, son yoklamalarında askerliğine ka
rar aldırmayan ve halen Milli Eğitim Bakanlığı kad
rolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışan ilköğretmen 
okulu mezunları, sözkonusu bu geçici 6 ncı madde 
hükmüne rağmen, Milli Savunma Bakanlığının 
25 . 3 . 1976 günlü ve Asal: 0913 (30> - 2 - 76 Er. İşi. 
Ş. Celp ve Trhs, Ks. sayılı emirleri gereğince er öğ
retmen olarak askere sevk edilmişlerdir. 

Ancak Mili Savunma Bakanlığı 27 . 4 , 1977 gün
lü ve 0913 (30) - 7 - 77 Er. İşi Ş. Celp ve Trhs. Ks. 
sayılı emirleri ile, geçici 6 ncı maddeye uygun olarak, 
önceki genelgesi uyarınca er öğretmen olarak askere 
sevked ilenlerin sevk işlemlerinin iptalini kararlaştırıl
mıştır. 

Not .8.2 . 1978 tarihli 103 ncü Birleşim Tuta
nak Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. (7/78) 

I Bu son genelge uyarınca er öğretmenlik hakkın
da yararlanamayanlar er olarak Temmuz 1977 tari
hinde askere sevk edildiler. Nitekim ilk genelge uya
rınca askere er öğretmen olarak sevk edilen ve bir 
süre er öğretmenlik yapan ilkokul öğretmenleri son 

I genelge uyarınca er olarak askere sevkedilmişlerdir. 
i Sorular : 

1. MilK Eğitim Bakanlığının, ilkokul öğretmeni
ne ihtiyacı yok mudur? Er olarak silah altına gön-

| derdiği ilkokul öğretmenlerinin yerini nasıl doldura
cak? 

I 2. MSB nın Mart 1976 tarihli emirleri ile Nisan 
I 1977 emirleri arasındaki çelişkiden dolayı on binler-
I ce ilkokul öğretmeni mağdur olmuştur. Bunu yapan

lar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
I , 3. Yasaya rağmen ilkokul öğretmenlerine er öğ

retmen olarak askere alan sonra bunu iptal ederek 
I er olarak askere alınan onbinlerce ilkokul öğretme

nin mağduriyeti nasıl giderilecek? öğretmenlerin as-
I kertikte geçen er öğretmen süreleri askerlikten sayıl* 
[ mıyacak mı? Askeri Yüksek İdare Mahkemelerine 
I onbinlerce davanın açılmaması ve öğretmenlerin mağ

dur edilmemeleri bu sürelerin askerlikten geçmiş sa
yılması için yapılması düşünülen bir işlem var mı-

I dır? Ne zaman yapılacaktır? 
I 4. Onhintercesi silah altında olan ve onbinlerce-

side her yıl silah altına alınacak olan ilkokul öğret-
I menlerimizin mağdur olmaması için 1111 sayılı Ya

sanın değiştirilmesi, veya bir madde eklenmesi veya-
I hutta Yasaya geçici bir madde eklenmesi düşünülü

yor mu? Düşünülüyorsa bu ne zaman yapılacaktır? 
5. Meclîsler çalıştırılmadığına göre bu yasala

rın 1978 yılından önce çıkma olasılığı olmadığına gö
re, askerliğini yapmamış 20 binden fazla ilkokul öğ
retmeninin mağduriyetini nasıl önlüyeceksinıiz? Yak
laşan 1977 - 78 öğretim yılında askere er olarak alı
nan ilkokul öğretmenlerinin yerine eğitimin aksama
ması için ne gibi önlemler aldınız? Hiç bir önlem 

I alınmadı ise ne gibi önlemler almayı düşünüyorsu
nuz? Bu önlemler hangi tarihlerde gerçekleşebilir? 

TC 
Başbakanlık 7.3.1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02421 
Millet Meclîsi Başkanlığına 

İlgi: 2.12.1977 tarih ve 7/78-705/02682 sayılı ya
zınız. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Başba
kanlığa yönelttiği «Er öğretmenlik baklandan yarar-
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lanamayan ilkokul öğretmenlerine ilişkin» yazılı soru I 
önergesine Milli Eğitim Bakanlığınca cevap verildiği I 
anlaşılmakla Milli Savunma Bakanlığından bu konu- I 
da alınan bilgiler de ekli olarak sunulmuştur. I 

Gereğini saygı ile arz ederim. I 

Mustafa Kılıç I 
Devlet Bakanı I 

İlköğretmen okulu mezunu olup Milli Eğitim Ba- I 
kanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak görev I 
yapanların er öğretmen olarak hizmet görmelerini sağ- I 
layan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1315 sayılı Ka- I 
nunla değişik geçici 6 ncı maddesi «1975 yılının so- I 
nuna kadar son yoklamalarda askerliklerine karar ve- I 
rilenler» hükmüyle anılan yükümlülerin er öğretmen- I 
lik statülerini sınırlamış bulunmaktadır. I 

Söz konusu olan geçici 6 ncı maddenin uygulan- I 
masında ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmek ama- I 
cıyla, Bakanlığımız tarafından askerlik şubelerine il- I 
gi (b) ve (c) emirler yayınlanarak, er öğretmenlik sta- I 
tüsünden yararlanacak yükümlüler hakkında kanu- I 
nun öngördüğü koşullar çerçevesinde, gerekli açıkla- I 
malarda bulunulmuştur. I 

Bu arada yasal olarak er öğretmenlik hakkından I 
yararlanamadıkları halde önceden er öğretmen ola- I 
rak sevkohınan ilköğretmen okulu mezunu yüküm- I 
lülerin er öğretmenliklerine son verilerek askerlik I 
eğitiminden sonra bölgelerindeki askerlik şubelerine I 
kadro eri olarak verilmesi yoluna gidilmiş ve er öğ- I 
retmenlikte geçen süreleri askerlik hizmetinden sayd- I 
mıştır. I 

Sözü edilen yükümlülerin daha fazla mağduriyet- I 
terine meydan vermemek, evvelce kazanılmış olan I 
haklarını korumak ve Milli Eğitim Bakanlığının ilk- I 
okul öğretmeni gereksinmesini karşılamak amacıyla, I 
ilkokul öğretmenlerinin 31 yaş sonuna kadar şevkle- I 
rinin geri bırakılmasını temini hususunda (d) emir I 
yayınlanmıştır. I 

Bunun yanısıra anılan soruna yasal ve kalıcı bir I 
çözüm sağlamak amacıyla, ilköğretmen okulları veya I 
öğretmen liselerinden mezun olarak, ilkokul öğret- I 
meni olmaya hak kazanmış bulunan ve Milli Eğitim I 
Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan yükümlülerin I 
muvazzaf askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere I 
köy ilkokullarında görevlendirmek koşuluyla Milli I 
Eğitim Bakanlığı emrine verilmesini öngören bir ka- I 
nun tasarısı hazırlanarak ilgi (e) yazıyla Başbakanlığa I 
sunulmuş bulunmaktadır. I 
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6. — Edirne Milletvekili Süleyman Sabri Öznal'ın, 
ağır sanayi yatırımlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Sanayi ve Tekonoloji Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı. (7/124) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Süleyman Demirel 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
12 . 10 .1977 

Edirne Milletvekili 
Süleyman Sabri öznal 

Gazetelerde çıkan bir beyanatınızda, tüm yatırım
cı bakanlıklara bir genelge göndererek, yatırım har
camalarının durdurulmasını emretmiştiniz. 

Hayat pahalılığının bütün şiddetiyle hüküm sür
düğü ülkemizde, öncelikle gıda sanayiine yönelmeniz 
icap ederken, Başbakan Yardımcılarınızdan birisi ta
rafından sözde ağır sanayii diye adlandırdığı sanayi 
temellerini tamiminize rağmen devam ettirdiği ma
lumunuzdur. 

%. Yatırım harcamalarım durdurduğunuz halde, 
sözde ağır sanayii temelleri hangi finansmana istina
den atılmaktadır? 

2. Kaynağı olmayan temellerin atılmasında Baş
bakan olarak sorumlu değil misiniz? 

3. Planlamadan geçip geçmediğinin, kati projeleri
nin ve fizibilite raporlarıyla, halen tatbik edilmekte 
olan 5 yıllık kalkınma planında da olup olmadığı ta
rafımızca bilinmeyen bu hususları nasıl açıklarsınız? 

4. Yukarıda açıkladığımız hususlar doğru ise, 
bunun suç olup olmadığı şayet yukarıdaki eksiklikler 
varsa, bu durumda suçlu kim olacaktır? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15 . 3 . 1978 

Basın Yayın ve Halkla 
Münesabetler Dairesi Reisiiği 

Sayı : 23-01/MF^2267 
Mevzuu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/124-858/03936 sayılı 
emirleriniz 

Edirne Milletvekili Sayın Süleyman Sabri Öznal'ın 
Sayın Başbakan'a yönelttiği ağır sanayi yatırımları
na ilişkin yazılı soru önergesi Başbakanlığın tensiple
ri üzerine Bakanlığımızca cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoliji Bakanı 
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TC I 
Basın Yayın ve Halkla 15 . 3 . 1978 

Münesabetler Dairesi Reisliği I 
Sayı : 23-01/MF-2-2265 

Mevzuu : Yazılı soru Önergeniz Hk. I 
Sayın I 
Süleyman Sabri Öznal 
Edirne Milletvekili 
Eski Hükümet Başkanına yönelttiğiniz «Ağır Sa- I 

nayi yatırımlarına ilişkin» yazılı soru önergeniz in- I 
celenmiştîr. I 

Hükümetimizin işbaşına gelmesiyle alınmakta olan I 
ekonomik önlemler arasında sanayi yatırımlarının I 
durumları da ayrı ayrı gözden geçirilmektedir. I 

Yapılan çalışmalar sonucunda sanayiimizin plan I 
ve programlara uygun olarak sağlıklı bir şekilde ge- I 
liştirihnesine gereken özen gösterilecektir. I 

Bilgilerinize arz ederim. I 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoliji Bakanı I 

7. — Ankara Milletvekili Abdurrahman Oğul- I 
türk'ün, hacca gidecek yurttaşların karşılaştığı güçlük- I 
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına I 
Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (71134) I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan Süleyman Demirel 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
27 .10 .1977 

Ankara Milletvekili I 
Abdurrahman Oğultürk 

Başbakan ve yardımcısı Hacca gitmek isteyen yurt- I 
taşlarımıza sınırlama yapılmayacağına ilişkin demeç
ler vermişti. I 

— Dişinden tırnağından biriktirdiği paralarla di- I 
ni vecibesini yerine getirmeye karar veren; I 

— Başbakan ve yardımcısının sözünü senet kabul I 
eden yurttaşlarımız, banka kapılarında ve sınır kapı
larında süründürülmekte, her türlü eziyete mahkûm 
edilmektedir. 

1. Hacı adaylarımızdan kaçı bugüne kadar, hac- I 
ca gitmek için başvurmuştur? ve bunlardan kaçma I 
pasaport verilmiştir? I 

2. Hac için pasaport alamayanlara verilmeme I 
nedeni nedir? I 

3. Kaç hacı adayına döviz tahsisi yapılmıştır? I 
Döviz tahsisi için başvurup alamayan yurttaşlarımı
zın işlemleri ne zaman tamamlanacaktır? | 

— 77 
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4. Hacı adaylarına döviz verilmeyecek ise Hü
kümet yetkilileri verileceğini söyleyerek ne hakla 
yurttaşlarımızı zor durumda bırakıyorlar. 

TC 
Başbakanlık 7.3.1978 

Parlamento ile İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 02418 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 12 . 1977 tarih ve 7/134-898/04007 sa

ydı yazınız. 
Ankara Milletvekili Abdurrahman Oğultürk tara

fından Başbakanlığa yöneltilen «Hacca gidecek yurt
taşların karşılaştıkları güçlüklere dair» yazılı soru 
önergesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 

Devlet Bakanaı 
Ankara Milletvekili Sayın Abdurrahman Oğul-

turkHin Hacca gidecek yurttaşların karşılaştıkları güç
lüklerle ilgili soru önergesinin cevabıdır: 

1977 yılı Hac mevsiminde Anayasanın İ8 nci mad
desi ile güvence altına alınan seyahat özgürlüğü göz-
önünde bulundurularak, Hac amacı ile pasaport iste
minde bulunan vatandaşlarımızın istemleri yerine ge
tirilmiş, 67 valiliğimizce 68 431 adet pasaport veril
miş ve bu pasaportlarla 74 799 yurttaşımız Hacca git
miştir. 

Hacı adaylarına hacca gitmek için ceman 
$ 67 491 000 döviz tahsis edilmiştir. 

Devlet Bakanaı 
Mustafa Kılıç 

5. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri ile mu
rakıplarına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı 
(7/142) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından Yazılı 

olarak cevaplandırılması için aracılığınızı saygılarım
la rica ederim. 16 .11 . 1977 

Kayseri Milletvekili 
Gani Âşık 

Kamu İktisadi Teşekküllerinde yönetim kurulu 
üyesi ve murakıp olarak görevli olanlarla devletin iş
tiraki olan bankalardaki yönetim kurulu üyelerinin: 

(1) Not : Bu soru önergesine bağlı cetveller, çok
luğu nedeniyle yayınlanamarnıştır. 71142 numaralı 
esas dosyasındadır. 
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1. isimleri nelerdir? 
2. Bu göreve atanımızdan önce hangi iş ve görev

de bulunuyorlar di? 
3. Meslekleri nedir? 

4. Hertürlü nam altında ellerine ayda net olarak 
ne kadar para geçmektedir? 

5. Başka bir görevleri var mıdır? 
6. Ortalama aylık çalışma süreleri ne kadardır? 

TC 
Başbakanlık 16 . 3 .1978 

Parlamento İle 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 02010ı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/142-954/4519 sayılı 
yazınız. 

Kayseri MiHetvekeili A. Gani Âşrtt tarafından Baş
bakanlığa yöneltilen «Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yö
netim Kurulu üyeleri ile murakıplarına ilişkin» yazı
lı soru önergesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

9. — Sivas . Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
memur ve işçi tayin ve nakillerine ilişkin Başbakan' 
dan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa 
Kılıç'in yazılı cevabı (7/158) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından Yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla arz 
ederim. 21 .12 .1977 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Soru : 
1 ve 2 nci Cephe Hükümeti gider ayak bu güne dek 

görülmemiş memur ve işçi kıyımını yoğunlaştırarak 
sürdürmektedir. 

Sadece son hafta içinde MEB'dan 800 öğretmen, 
Sağlık Bakanlığından 100 memur ve Tekel Bakanlı
ğından 50 memur sürgün edilmiştir. 

(1) Not : Soru cevabına bağlı listeler çokluğu 
nedeniyle yayımlanamatrustır. (7/158) esas dosyasın
dadır. 

22.3.1978 0 : 1 

Kıyılan, sürülen, işine son verilen ve emekliye ay
rılan memur ve işçi sayısı on binleri bulmaktadır. 

Bu kış günü sokağa atılan oribilerce memur gittik
leri yerlerde ev, odun ve kömür bulamamakta çoluk 
çocuğu ile beraber perişan olmaktadır. 

Bakanlıklar asli görevlerini (bırakmışlar memurlar
dan intikam almak için tüm kadrolarım seferber ede
rek, fazla mesai ödüyerek kıyım, sürgün, ise son ver
me ve emekliye ayrılma kararnameleri hazırlanmakta 
ve bu kararnameler ilgililere kararları tebligat man
gaları ile tebliğ edilmekte.. Özellikle Sağlık ve Tekel 
Bakanlığında kıyıma uğramayanlar ise her akşam ba
zı derneklere devam edenlerle kaydını yaptıranlar ve 
aidat ödeyenlerdir. 

Faşist yöneticiler doktora gidecek memurları gön
der memekte; tedavi kurumlan tayin tehdidi ile hasta
lara rapor dahi vermemektedir. 

1. I ve 2 nci MC hükümetleri döneminde; bu gü
ne kadar; bakanlıkların merkez ve taşra örgütlerinde 
kıyılan, sürülen, emekliye ayrılan, işine son verilen, ve
ya yeniden işe alınan Devlet Memurları ve işçilerin 
sayıları ne kadardır? Kimlerdir? 

Bu memur ve işçiler hangi görevlerden alınıp han
gi gerekçelerle nerelere atanmışlardır? emekliye ayrıl
mışlardır? veya işine son verilmiştir? 

2. Bu ayrılan, sürülen, kıyılan memur ve işçilerin 
yerine atananlar: 

Hangi kurumlarda, hangi görevlerden naklen atan
mışlardır? Veya yeniden işe alınmışlardır? öz geçmiş
leri nedir? 

Yeniden işe alınanların sınavları ne zaman ilan 
edilmiştir, hangi komisyonlarca yapılmıştır. Kaç kişi 
sınavlara katılmıştır. Kaçar puan almışlardır. Sözlü 
ve Yazılı sınavlarda sorulan sorufeır nelerdir? Kaç kişi 
yeniden işçi memur olarak işe atanmıştır? 

3. Müsteşar, yardımcıları, Genel Müdür, yardım
cıları, Dafire Başkanı yardımcıları, Şube Müdürü ve 
Yardımcılarından kimler merkez ve taşraya sıradan 
memur olarak sürülmüşlerdir? Kıyıma uğramışlardır? 

4. Bu güne dek uygulanmayan Danıştay Karar
lan hangileridir? 

Uygulanmayan Danıştay Kararlan için Hazineden 
ödenen tazminat miktarı ne kadardır? 

5. Kıyılan, sürülen Devlet Memurlarına bütçede 
ödenen ve ödenecek olan yolluk miktarı ne kadardır? 
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TC 
Başbakanlık 20 . 3 .1978 

Parlamento île 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 02162 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 29 . 12 . 1977 tarih ve 7/158-1099/5362 sa

yılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğlu tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen «Memur ve işçi tayin ve na
killerine» ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil 
etmek üzere, Bazı Bakanlıklardan alman bilgiler 
eklice sunulmuştur. 

Diğer Bakanlıklardan alman bilgiler de geldikçe 
intikal ettirilecektir. 

Bilgilerini ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, TRT 
Kurumunun dini Türk müziği yayınlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Mustafa Kılıç'in yazılı cevabı. (71167) 

26 . 1 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent 

Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

Saym Başbakan, hükümet oluşunuzla birlikte TRT' 
de dini Türk musikisi yayınları kaldırılmıştır. 

TRTde Hıristiyan oratoryo musikîsi devam etmek
tedir. Türkiye Cumhuriyetinde vatandaşlarımızın 
% 99'u müslümandır. Dini Türk musikisi olan Yunus 
Emre ve Mevlâna'nın olgunlaştırdığı eserlerini dinle
meleri milletimizin en tabii haklarıdır. Bunun kaldı
rılması ile bu hakka en azından saygısızlık yapılma
mış mıdır? 

Oratoryo, Hıristiyan kilise masikiskJir. Bu mttslü-
man millete Hıristiyan oratoryo musikisi dinletmekte 
çalışılmak istenen hedef nedir? 

TRTde dini musikinin kaldırılmasını tasvip edi
yor musunuz? 

TC 
Başbakanlık 1 8 . 3 . 1978 

Parlamento İle 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 02283 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 2 . 1978 tarih ve 7/167-1281/6581 sayılı 
yazınız. 

istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın Saym Baş
bakanımıza yönelttiği «TRT Kurumunun Dini Türk 
Müziği Yayınlarına ilişkin» yazılı soru önergesine 
Başbakan adına cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğim saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın «TRT Kuru
munun dîni Türk Müziği yayınları»na ilişkin yazılı 
soru önergesine cevabımız. 

Yıllardan beri TRT radyo ve televizyonlarında ya
pılan Müzik yayınları tür olarak «Halk Musikisi, 
Türk Sanat Musikisi, Klasik Türk Müziği, Hafif Mü
zik ve Çok Sesli Müzik» diye sınıflandırılmaktadır. 
Dini müzik eserleri olarak kabul edilebilecek olan 
ilâhiler, nefesler, çeşitli makamiardaki parçalar ve 
saz eserleri, genellikle Türk Sanat Müziği veya Kla
sik Türk Müziği yayınlan İçinde yer almakta, ayrıca 
Ramazan ve Bayram programları ile Mevlâna, Yunus 
Emre vb. anma programlarında sunulmaktadır. 

1568 sayılı TRT Yasasının 5 nci maddesi, Yöne
tim Kurulunu Yıllık yayın planlarını kabul ve yürür
lüğe koymakla yükümlü ve yetkili kılmıştır. 1978 yı
lı yayın programı Genel Müdürlük Program Yardım
cılığınca hazırlanıp Aralık 1977'de Yönetim Kuruluna 
sunulmuştur. Ancak bu program taslağı ele alınıp so
nuçlandırılmadan, Program Yardımcılığının kendili
ğinden uygulamalara geçerek özellikle Radyolar'da 
bazı kadrolar oluşturduğu ve bunların çalışmalarını 
yayınlattığı görülmüştür. Yönetim Kurulunun karar 
ve müsaadesi alınmadan kurulan topluluklardan biri 
de «Dini 'Müzik Korosu»dur. 

Konu, 1978 yaym planının ele alındığı 6-7 Ocak 
1978 günkü Yönetim Kurulu toplantılarında tartışıl
mış ve üyelerden Saym Adnan Saygun şu önergeyi ver
miştir: 

«Malum olduğu üzere TRT Ocak 1978 Yayın Pla
nı reddedilmiştir. Aynı şekilde 1978 programı da ka
bul edilmemiştir. Buna rağmen 1978 programı tasarı-
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sı içerisinde yeralmış bulunan «Dini Musiki» ,Î ayın-
Iarına radyolarımızda başlanmış olduğu ve bunun için 
de bir Koro kurulduğu anlaşılıyor. Yönetim Kurulu 
<bu konuda bir karar almış olmadığına göre bu uygu
lamanın hangi yetkiye dayanarak yapıldığı meçhulüm-
dür. Bu yayınların derhal durdurulması ve bunu hazır
layanların yetki aşımı bakımından tahkikat açılmasını 
teklif ederim.» 7 .1.1978 

Bu önerge üzerine yapılan görüşmelerden sonra, 
«Yönetim Kurulundan geçmediği halde Radyoları
mızda başlamış bulunan dini musiki yayınlarının der
hal durdurulmasına» «10» üyenin oybirliği ile karar 
verilmiş, soruşturma açılması isteği îse gerekli oyu 
sağlayamamıştır. 

Hemen belirtmek gerekir ki, burada sözkonusu 
olan «Dini Musiki Korosu» yayınları olup, dini müzi
ğe girebilecek eserlerin yasaklanması asla düşünül
memiştir. Nitekim eskiden olduğu gibi ayrı bir «Tür» 
belirtmeden dinsel eserlerin yayınlanmasına devam 
olunmaktadır. Konunun, aslında haklarında soruştur
ma açılması gereken kişiler ve çevrelerce yanlış yan
sıtıldığı anlaşılmaktadır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

/ / . — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'm, Sinop 
ili yakınlarında düşen U - 21 Amerikan Askeri uçağı
na ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık'ın yazılı cevabı (7/170) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyrul-
masını rica ederim. Saygılarımla. 27 . 1 . 1978 

İstanbul Milletvekili 
İlhan Özbay 

Amerika Birleşik Devletleri ülkemize yıllardan 
beri silah ambargosu uygulamaktadır. 

Buna karşıt ABD'nin ülkemizdeki Amerikan üs
leri faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmaktadır. 
Bir kaç gün önce Marmara bölgesinden kalkan U - 21 
uçağı Sinop yakınlarında düşmüştür. Bu konuda hiç 
bir resmi açıklama ve bilgi kamu oyuna verilmemiştir. 

1. Amerika U - 21 uçağı kapatılan bir üsten mi 
havalanmıştır? U - 21 Sinop yakınlarında düştüğüne 
göre Sinop'ta işi nedir? U - 21 Amerikan askeri uça
ğının niteliği nedir? 

2i Amerikan ambargosuna rağmen U - 21 'in ül
kemiz toprakları üzerinde uçuşunun anlamı nedir? 

22,3.1978 O i l 

Hizmete özel 
TC 

Milli Savunma Bakanlığı 15 . 3 .1978 
Ankara 

Pl. Koor And. : 3169-28İ-78/And. Ş. 

Konu : İstanbul Milletvekili 1. özbay'ın 
U - 21 Uçağına ilişkin sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) Millet Meclisi Bakanlığının 6 Şubat 1978 

günü ve Kanunlar Mdürliiğünün 7/170-1294/6684 sa
yılı yazısı. 

(b) Genelkurmay Başkanlığının 2 Mart 1978 gün 
ve Gn. P. P. : 0050H19«-78/(77/A) And. Ş. 517 sayılı 
yazısı. 

(c) MS Bakanlığının 17 Şubat 1978 gün ve Ka
nun: 1978/139/SA sayılı yazısı. 

1. İstanbul Milletvekili İlhan özbay'ın Sinop ili 
yakınlarında 20 Ocak 1978 tarihinde düşen ABD'ne 
aît U - 21 Uçağına ilişkin soru önergesinde yer alan 
hususların cevaplan aşağıya çıkartılmıştır. 

a. Sinop'ta bulunan Ortak Savunma Tesisinin 
asli faaliyeti 25 Temmuz 1975'de diğer benzeri tesis
lerle birlikte durdurulmuştur. 

b. Bu tesisteki ABD Personeli bakım ve Türk 
personeli ile birlikte muhafaza hizmeti yapmaktadır. 

C. Buradaki ABD personelinin kendilerinin ve 
aile fertlerinin tesise gidiş ve gelişi, bunların şahsi eş
yalarının taşınması için ABD Hava Kuvvetlerine ait 
2 adet U - 21 uçağı Sinop'ta bu tesise ait olan ve ba
len Türk personelinin nezaretindeki hava meydanında 
bulundurulmaktadır. Bu uçaklar hafif nakliye uçak
ları olup, tavanları azami 25 000 Ft. (8 000 rai.) ve se
yir süratleri azami 215 Kont- (400 km.) dir. 

2. 1975 yılında ABD uçaklarının Türkiye üze
rinden geçmeleri ve Türkiye içinde uçmaları yasak
lanmamış sınırlandırılmıştır. 

Bu kısıtlamaya göre ABD uçakları uçuşu, her de
fasında Genelkurmay Başkanlığının izinini alma koşu
luna bağlanmıştır. 

Bu uçak da yukarıda belirtilen maksatlarla ve mü
saadeli olarak yaptığı bir uçuş sırasında düşmüştür. 

Bilgilerine arz ederim. 
Hasan Esat Işık 

Milli Savunma Bakanı 

12. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1976 - 1978 öğretim yıllarında eğitim enstitülerine alı
nan öğrencilere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un yazılı cevabı (7/172) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 
Saygılarımla. 28 . 1 . 1978 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. 1976 - 1977 ve 1977 - 1978 öğretim yıllarında, 

yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak, eğitim enstitü
lerine öğrenci adı altında MHP militanları alınmış, 
militan okul yöneticilerince sınav komisyonlarında 
görevlendirilen öğretmenler, öğrenci seçmede ölçüt 
olarak, bilgi ve yetenek yerine «faşist ideolojiye bağ
lılığı» kullanmışlar mıdır? Açıkça suç işleyen bu ki
şiler hakkında yaptığınız ya da yapmayı düşündüğü
nüz işlemler nelerdir? 

2. Eğitim enstitülerine faşizme bağlılık sınavın
dan geçerek giren bu öğrenciler, öğrencilik yapmak
tan çok militanlık yapmışlar; kanlı olaylara katılmış
lar; kendileri gibi düşünmeyenleri okula sokmamış
lar; okul içinde ve dışında baskı ve terör uygulamış
lardır. Bunlardan düşük puanla okula girenler huku
ken öğrenci değildir. Bu kişiler hakkında yaptığınız 
ya da yapmayı düşündüğünüz işlemler nelerdir? 

3. Kayıt işlemlerinin yapıldığı günlerde kapıların 
saldırgan faşist militanlarca tutulmuş olması yüzün
den, puanı yeterli olduğu halde kayıt yaptıramayan 
gençlerin uğradıktan açık haksızlığı gidermek için 
aldığınız ya da almayı düşündüğünüz önlemler neler
dir? 

4. 1 ve 2 nci MC. dönemlerinde Bakanlığınıza 
bağlı her dereceden okulun, özellikle öğretmen Iise-
leriyle eğitim enstitülerinin yönetim kadrolanna mili
tanlığı eğitimciliğine ağır basan, genel kültür ve mes
leki formasyon açısından yetersiz olan kişiler atan
mıştır. Bu kişilerden okul yöneticiliği yapacaktan yer
de kavga yöneticiliği yapanlar, açıkça suç işleyenler, 
hakkında yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz 
işlemler nelerdir? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 13 . 3 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 67 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 6 . 2 .1978 tarih ve 7/172-1303/6769 sayılı 
yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin 1976 - 1977 
ve 1977 - 1978 öğretim yıllarında eğitim enstitülerine 

I alınan öğrencilerle ilgili yazılı soru önergesine hazır-
I lanan cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
I Bilgilerinize saygılanmla arz ederim. 

Necdet Uğur 
I Milli Eğitim Bakanı 

I Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 1976 - 1977 ve 
I 1977 - 1978 öğretim yıllarında eğitim enstitülerine 
I alınan öğrencilerle ilgili yazılı soru önergesine 
I hazırlanan cevabımız. 

I 1. Önergede açıklandığı şekilde hareket eden öğ
retmenler hakkında gerekli soruşturma yapılacak ve 

I durumları sübut bulduğunda yasal işlemler uygulana-
I çaktır. 

I 2. Özel sınavla eğitim enstitülerine alman öğren-
I çiler öğrenimlerine devam edeceklerdir. 

I 3. Ü'SS puanlarına göre sıralama yapıldığında 
I eğitim enstitüsüne girmeye hak kazanan öğrencilerin 
I kayıtları yapılacaktır. 

I 4. Önergenizde ifade ettiğiniz gibi olan okul yö-
I neticileri incelenecektir. 
I Necdet Uğur 

Mim Eğitim Bakanı 

I 13. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Si-
I verek'te öldürülen iki polis memuruna ilişkin sorusu 
I ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. 

(7/174) 

1 . 2 . 1978 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İr-
I fan özaydmh tarafından yazılı olarak cevaplandınl-
I masına tavassutlannızı rica eder, saygılar sunarım. 
I Çorum Milletvekili 
I Mehmet Irmak 

I 1. Siverek'te devriye gezen polislere açılan ateş 
I sonucunda Osman Doğan ve Hüseyin Ergun isimli 
I iki polisimizin şehit edildiğini biliyorsunuz. İki polisi-
I mizi şehit edenler tespit edilip yakalanmışlar mıdır? 

I 2. Katillerin CHP yanlısı solcular olduğu iddia 
I edilmektedir. Bu husus doğru mudur : 

I 3. öldürülen iki polis memurumuzun ailesine 
I Bakanlığınız olarak herhangi bir maddi yardım yapıl

mış mıdır? 
I 4. Yapılmamışsa, böyle bir yardımı düşünüyor 
I musunuz? 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 3 , 3 . 1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube : Asayiş A.63İ41-56 
068209 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 2 . 1978 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Md. 7/174-1310/6829 sayılı yazı; 
26 . 1 . 1978 günü Urfa ili Siverek ilçesinde şe

hit edilen iki polis memuru hakkında Çorum Millet
vekili Sayın Mehmet Irmak tarafından Millet Mec
lisi Başkanlığına verilen 1 . 2 . 1978 tarihli yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve cevabımız maddeler halin
de aşağıda sunulmuştur. 

1. 26 . 1 . 1978 günü, Siverek ilçesinde polis 
memurları Hacı Osman Doğan, Hüseyin Ergün, Meh
met Akdeniz, İlhan Kurt ve çarşı ve mahalle bekçisi 
İbrahim Brış'tan oluşan devriye görevlerinin, saat 
22.00 sıralarında, Dağbaşı sokakta iki kişiye rastla
maları ve sivil giyinmiş devriye görevlUermıiu ken
dilerini polis olarak tanıtıp aramak istediklerini bil
dirmeleri üzerine bu iki kişi görevlilere ateş açmış
lar ve yapılan müsademe neticesinde polis memurla
rından Hacı Osman Doğan ile Hüseyin Ergün şehit 
olmuş, Mehmet Alideniz ise yaralanmıştır. 

Yapılan sıkı takip ve araştırmalar sonucunda olay 
fa Hicrinin Abdulbaki Akanda! ile Veli Gizligöl adlı 
kişiler oldukları tespit edilmiş ve sanıklardan Abdul
baki Altundal suçta kullandığı tabanca ile birlikte 
yakalanmıştır. 

Yapılan soruşturmada, sanık Abdulbaki Altun-
dafın Necmettin Çiftçi adlı kişi tarafından Fethi Al-
tundal'a satılan otomatik tabancanın nakli sırasında 
tabancayı polise teslim etmemek için devriye görev
lilerine ateş açtıklarını itiraf etmesi üzerine, Nec
mettin Çiftçi'nin evinde yapılan aramada söz konu
su otomatik tabanca ve Fethi Altundal adlı şahsın 
üzerinde yapılan aramada ise ayrıca bir adet taban
ca ele geçirilmiş, suç delilleri ile birlikte Adalete sev-
kedt'Ien üç sanıktan, Abdulbaki Altundal devriye gö
revlisi iki polis memurunu öldürmek ve bir polis me
murunu da yaralamaktan, diğer iki sanık ise silah 
bulundurmaktan 3 Şubat 1978 günü Siverek Adliye
sinde tutuklanmışlardır. 

Olayın diğer faili Veli Gizligöl hakkında da, 6 
Şubat 1978 tarihinde gıyabi tutuklama karan veril
miş olup, adı geçenin kısa zamanda yakalanması 
için gerekli gayret gösterilmektedir. 

2. İki polisimi/in şehit edilmesi olayının ise, yu
karıda da açıklandığı gibi tamamen, satılan bir oto
matik tabancanın nakli sırasında sanıkların devriye 
görevlisi polislere rastlamaları karşısında, bu silahı 
polise teslim etmemek için ateş edilmesi üzerine mey
dana geldiği ve dolayısıyla bu olayın siyasi bir yö
nünün olmadığı ve ayrıca her iki sanığın CHP üe 
ilişkisi bulunmadığı saptanmıştır. 

3: Şehit edilen polis memurlarının ailelerine 
meslek mensupları tarafından 36 500 TL. yardımda 
bulunulduğu ve bu maksatla Siverek Ziraat Banka
sında 22 601 nolu hesap açtırıldığı, şehit ailelerine 
yardım için banka hesap numarasının tüm Emniyet 
müdürlüklerine duyurulduğu Urfa Valiliğinden alı
nan yazıdan anlaşılmıştır. 

4. Ayrıca, 6566 sayılı Nakdi Tazminat Tüzüğü 
gereğince şehit edilen iki polis memuru ile yarak po
lis memuru hakkında düzenlenecek belgeler Valilik
ten istenilmiş olup, hu belgelerin gelmesi halinde, şe
hit polis ailelerine 16'şar maaş tutarında, yaralı po
lis memuruna ise tedavi ve istirahat müddetine göre 
Bakanlığımızca nakdi tazminat verilecektir. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakam 

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
anarşik olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İr
fan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (71176) 

2 Şubat 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen konunun İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık et
menizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Başoğlu 

1. Hükümetin kurulmasından bu yana kaç anar
şik olay meydana gelmiştir? 

2. Bu olaylarda hangi türden ve kaç soygun ya
pılmıştır? 

3. Kaç insan öldürülmüş ya da yaralanmıştır? 

4. Olayların suçlularından kaçı yakalanmıştır? 

5. Olaylar hangi amaca dayanmaktadır, suçlu
lar herhangi bir örgüte bağlı mıdır? 
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M. Meclfei B:122 22.3.1978 0 : 1 

T C • • • • • • -

İçişleri Bakanlığı 7 . 3 .1978 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : Güvenük 
Şube : Top. OL B. 

071091 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın 
Mustafa Basoğhı'nun önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lig" : 6 . 2 . 1978 tarih ve Gni Sek. Kan. Müd. 

7/176-1327/6887 sayın yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Basoğhı'nun 

önergesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevaplan 
aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Bakanağımızın 1978 maM yıb bütçesinin Millet 
Meclisinde görüşülmesi sırasında da açıkladığını gi
bi : 

1. 1 , 1 . 1978 - 20 . 2 , 1978 tarihleri arasında 
yurdumuzda siyasi veya ideolojik nedenlere, dayalı, 
çatışma, saklın ve darp niteliğinde 464 olay menda-
na gelmiştir. 

2. Banka soygunu türünden 13 olay kaydedil
miştir. Ancak, bu soygunların ideolojik temele daya
lı olup oknadığı saptanamamıştır. Bu husus faillerin 
yakalanması ve gerekli soruşturmaların tamamlanma
sı sonucunda kesinlik kazanacaktır. 

3. Olaylarda 61 kişi ölmüş, 1 238 kişi yaralan
mıştır. 

4. Olayların sanıklarından 80 kişi tutuklanmış 
ve 1 694 kişi gözaltına alınmıştır. 

5. Yakalanan suçlular arasında çeşitli illegal ör
gütlere mensup olanlar, legal kuruluşlara kayıth bu
lunanlar vardır. Ancak, sanıkların büyük: çoğunluğu 
herhangi bir kuruluşa resmen kayıth olmayan ve be
lirli bir düşünceye şartlandırılmış gençlerden oluş
maktadır. 

Arz ederim. 
İrfan özaydmh 
İçişleri Bakam 

15.— İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, anar
şik olayların sorumlusu olduğu iddia edilen kuruluş
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'm yazılı cevabı. (7/179) 

2 Şubat 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazıtı olarak Başbakan Sa* 
yın Bülent Ecevit tarafından cevaplandtrrhnasına ta
vassutunuzu saygılarımla rica edernı». 

İstanbul MiMervekiB 
Turan Kocal 

1. Son günlerde partinize mensup parlamenter-
lerce ağır bir şekiMe eleştirilen ve anarşik olayların 
sorumlusu olarak adeta ilan edilen MİT, kontr - ge
rilla gibi kuruluşların çahşmalannı incelettiniz mi? 

2. Kontr - gerilla diye bir teşkilat var mıdır? 
Yoksa bunu ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? 

3. Varsa gerek kontr = gerilla ve gerekse MİT 
ne zaman, nerede ne gibi anarşik olaylar meydana 
getirmiş ve saldırılar düzenlemiştir? 

4. Böyle bir şey meydana getirilmemiş ise, par
tinize mensup parlamenterlerin iddialarının neye ve 
hangi belgelere dayandığım araştırma gereğini duyu
yor musunuz? 

5. Partiniz milletvekili Süleyman Genç, kendi 
evine kontr * gerilla tarafından bomba atıldığını ifa
da etmiştir. Siz Başbakan olarak bu olayın failleri
nin kimler olduğunu tespit edebildiniz mi? Süleyman 
Genc'in ifadesini doğru buluyor musunuz? Neden? 

TC 
Başbakanlık 7 * 3 s 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02417 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 . 1978 tarih ve 7/179-1330/6893 saydı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği «Anarşik olayların sorumlusu 
olduğu iddia edilen kuruluşlara» ilişkin yazılı soru 
önergesine Başbakan adına cevabımız ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kdıç 
Devlet Bakam 

İstanbul Milletvekili Turan Koça! tarafından Sa
yın Başbakana yöneltilen «anarşik olayların sorum
lusu olduğu iddia edilen kuruluşlar» a ilişkin yazdı 
soru önergesine cevabımız : 

Bu konuda Sayın Başbakan tarafından 3.2.1978 
günü yandan basın toplantısında gerekli açıklamalar 
yapılarak kamu oyuna duyurulmuştur. 

Bu konuda yapılan açıklamalara eklenecek bir 
husus bulunmamaktadır. 

Mustafa Kdıç 
Devlet Bakam 

16. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, bir 
sanatçıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan. 
adına Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün yazdı ceva
bı. (7/181) 
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Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınun Başbakan tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarını-
la rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

1. Ajda Pekkan kısa zamanda müteaddid defa 
yurt dışına çıkmıştır. Kaç defa çıkmıştır? 

2. Fransa'da yayınlanan Est Tele Plach Dergi
sinde «Biz Hırîstiyamz. NoeK saygıyla kutlarız» de
diği doğru mudur? Bu konuda Dışişleri Bakanlığınca 
araştırma yapılmış mıdır? 

3. Hatırlanacağı gibi daha önceki günlerde ve 
yıllarda aynı sanatçı ile ilgili olarak «Ben Türk de
ğilim, Romenim.», «Türkiye bana hiç bir şey ka
zandırmadı» ... gibi sözleri yayınlandı. Bu konuda 
araştırma yapılmış mıdır? 

4. Bu söyledikleri doğru ise yurt dışında Türki
ye'yi temsil etme yetkisi bu sanatçıya nasıl verilir? 

5. Bu sanatçının pasaportu «Hizmet pasaportu 
mudur?» Hizmet pasaportu değilse yurt dışına bir

den fazla nasıl çıkabilir? 
TC 

Dışişleri Bakanlığı 13 . 3 . 1978 
Araştırma ve Siyaset 

Planlama Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 6016/130-36 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili İhsan Toksan tarafından Sa
natçı Ajda Pekkan'ın bazı beyanlan l e ilgili olarak 
verilen ve Sayın Barbakanımız tarafından cevaplan-
dırılması istemiyle, 6.2.1978 tarihli ve 7/181-4333/ 
6922 sayılı yazılarına ekli olarak Başbakanlığa gön
derilmiş bulunan 3 . 2 , 1978 tarihli yazılı soru öner
gesi, kendi adlarına tarafımdan cevaplandırılması ri
cası ile Başbakanlıktan Bakanlığıma havale edilmiş
tir. 

Sayın İhsan Toksan'nın söz konusu önergesine 
Başbakan adına verdiğim cevap ilişikte sunulmuştur. 
İşbu cevap metninin muhatabına ulaştırılmasına de
laletlerini saygılarımla rica ederim. 

Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

Sayın İhsan Toksan 
İstanbul Milletvekili 

24.2.1978 
Sanatçı Ajda Pekkan'ın bazı beyanlan ile ilgili 

olarak Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğunuz 

3 . 2 . 1978 tarihli yazılı soru önergenizi kendileri 
adına aşağıdaki şekilde cevaplandırıyorum : 

Fransa'da yayınlanan Est-Teleflaslı Dergisinde Sa
natçımız Ajda Pekkan'ın bir demecinin yayınlandığı 
basınımızda görülmüş ve sanatçımız bir kaç gün son
ra bu yazı ile ilgili olarak İstanbul'da yaptığı bir ba
sın toplantısında, demecinin dergi muhabirinin hata
sı yüzünden yanhş aksettirildiğinî belirtmiş ve bu hu
susu kanıtlamak üzere dergi yayın idaresinin kendi
sinden özür dileyen bir mektubunu göstermiştir. Sa
natçının bu ibasın toplantısı da basınımızda geniş bîr 
şekilde yer almıştır. 

Hafif Batı Müziği Sanatçımız Ajda Pekkan bugü
ne kadar Dışişleri Bakanlığı aracdığı ile yurt dışına 
gönderilmemiş olduğu için kendisinin halen taşıdığı 
pasaport «Hizmet Pasaportu» değildir. 

Saygılarımla bilgilerine sunarım. 
Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakam 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, ku
rultaydaki konuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurd
un yazılı cevabı. (7/182) 

3 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Koça! 

1. Partinizin küçük kurultayında yaptığınız ko
nuşmada «Devleti ve okulları faşist işgalden kurtara
cağım» demiş bulunuyorsunuz. Burada kasteddiğiniz 
kimseler buralan nasıl işgal etmişlerdir? 

2/ Devleti ve okulları 'işgalden kurtaracağınızı 
söylediğinize göre, buralan işgal edenler Rusya'dan, 
Amerika'dan veya Çin'den mi gelmişlerdir? 

3. İşgalden kastınız eğer Türk MilliyetçSlerinîn 
okullara girmesi ve Devlet kademelerinde görev al
ması ise, Anayasanın ve kanunlarımızın hangi mad
desinde «milliyetçi olan kimseler Devlet memuru ola
mazlar. Milliyetçi olan kişiler okullara giremezler» 
şeklînde bir maddenin var olduğunu gösterebilir mi
siniz? 

4. iSize göre milliyetçi düşünceyi paylaşanların 
DeVİet kademelerinde görev almalannm mahzurlan 
var mıdır? Varsa milliyetçi olanlar Devlet kademele
rinde görev alamazlar şeklinde 'bir kanun teklifini ha
zırlamayı düşünüyor musunuz? 
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TC ... . 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 15 . 3 . 1978 
Sayı : 73 - 7/182 -

1340 - «943 \ 
Millet Metlisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımızın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

MiMi Eğitim Bakam 

İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın Sayın Başbaka
nımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı

mız; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı 

maddesinde; «Devlet Memurları, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasına sadakatla bağlı kalmak ve Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorun
dadır.» 

Yine aynı Kanunun 7 nci maddesinde; «Devlet 
memurları siyasi partilere üye olamazlar, herhangi 
bir siyasi parti veya kişinin yararını veya zararını he
def tutan bir davranışta bulunamazlar, görevlerini ye
rine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet siyasi düşünce, fel
sefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar» hüküm
leri yer almış bulunmaktadır. 

Hükümetimizin yapmakta olduğu uygulamalar bu 
ve benzeri yasaların yürürlüğünü sağlamak amacım 
taşımaktadır. 

Gerek Devlet dairelerinin, gerek okulların her tür
lü politik hesap ve propogandadan arındırılmış olarak 
Anayasamızın ilkeleri doğrultusunda ve yasalar uya
rınca çalışmalarını sağlamak istiyoruz. 

Bu açıklamalarımızı sîzin de uygun bulacağınızı 
umar, saygılarımı sunarını. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakanı 

18. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1974 yılında Genelkurmay Başkanlığında verilen bri
finge ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Mustafa Kıltç'ın yazılı cevabı. (7/183) 

3 .2 ,1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyurulmasınısaygılarımla rica ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Cengiz Gökçek 

Son günlerde devletimizin güvenliği ile ilgili ko
nularda yapılan isnat ve açıklamalar yüksek malumu
nuzdur. 

Kanunla kurulmuş devlet müesseselerini yıpratır ve 
ülkemiz güvenliğini tehlikeye düşürür tarzdaki mak
satlı propagandanın, sonunda nereye varacağı açıkça 
bellidir. 

Genelkurmay Başkanlığına bağlı «Özel Harp Dai
resi» nin «Kontr - gerilla» olduğu iddia ve ithamı, par
lamenterlerimiz tarafından ısrarla ileri sürülmektedir. 

CHPli parlamenterlerin kasıtlı ve planlı tutumları, 
Devletimizin iç ve dış güvenliğim' ilgilendiren son de
rece hassas ve mahrem bir sahaya tecavüz etmekte 
ve Devlet sırlarını alenen teşhir eder bir çizgiyi aşmış 
bulunmaktadır. Sizin, Hükümetin başı olarak, mesele
nin iç yüzünü bile bile sessiz kalışınız ve şimdiye ka
dar bir açıklamada bulunmayışınız, milli müesseseleri 
yıpratmak için açılan kampanyayı adeta destekler bir 
mahiyet kazanmktadır. 

Bugüne kadar, Devlete, onun milli müesseslerine, 
iç ve dış güvenliğimizi ilgilendiren mahrem bilgilere 
saygılı kalarak sukut etmeyi tercih edenlerin, Devlet 
sırlarının açıklanmamasındaki hassasiyet ve sabırları; si
zin bu anlaşılmaz tutumunuz karşısında had safhaya 
ulaşmıştır. 

'Yalanların kol gezdiği bir ortamda, zihinleri daha 
fazla bulunmaktan alıkoyacak gerçeklerin bilinmesin
de de artık zaruret görmekteyiz. Bu durum muvacehe
sinde aşağıdaki suallerimizin cevaplandırılması kaçınıl
maz olanaktır: 

1. 1974 yılının Şubat ayında, Genelkurmay Baş
kanlığına bağlı ve şimdi kontr - gerilla olmakla suçla
nan özel Harb Dairesi; Başbakan olarak size Milli 
Savunma 'Bakanı olarak Hasan Esat Işık'a, tam yedi 
saat süren bir brifing vermiş midir? 

2. Bu brifinge, gerilla ve kontr - gerilla konula
rında size ayrıntılı 'bilgi verilmiş midir? 

3J Brifingden sonra; verilen bilgilerden çok mem
nun kaklığınız, hizmetlerinin devamı için özel Harp 
Dairesine örtülü ödenekten 15 milyon lirayı derhal 
verdirttiğiniz doğru mudur? 

4. Kontr - gerilla vesile edilerek Ordumuzun şe
refli komutanlarına CHP'Ji parlamenterler tarafından 
çirkin itham ve İsnatlar yöneltilirken, susmanızın se
bebi nedir? Parlamenterlerinizle aynı görüşte misiniz? 
Yoksa onlarla danışıklı döğüş içinde misiniz? Bu yıp
ratma kampanyasından ne gibi siyasi menfaatler ümit 
edildiğinin farkında mısınız? 
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;.. TC ... I 
Başbakanlık 

Parlamento 'ile İliş/kiler I 
MüşavMgi 7 . 3 . 1978 

Sayı : 02416 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 7 . 2 . 1978 tarih ve 7/183-1341/6945 sayılı 
yazınız. 

Gazinatep Milletvekili Cengiz Gökçek tarafından 
Sayın Barbakanımıza yöneltilen «1974 yılında Genel
kurmay 'Başkanlığında verilen brifinge İlişkin yazılı I 
soru önergesine Başbakanımız adına cevabımız ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

Gazinatep Milletvekili Cengiz Gökçek Tarafından Sa
yın Başbakana Yöneltilen 1974 Yılında Genelkurmay 
Başkanlığında Yerden Brifinge ilişkin Yazdı Soru 

Önergesine Cevabımız: 
Bu konuda Sayın Başbakan tarafından 3.2.1978 

günü yapılan basın toplantısında gerekli açıklamalar 
yapılarak kamuoyuna duyurulmuştur. I 

Bu konuda yapılan açıklamalara eklenecek bir bu- I 
sus bulunmamaktadır. I 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

19. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ta- I 
rım Kredi Kooperatiflerine ilişkin sorusu ve Ticaret I 
Bakanı Teoman Köprülüler'in yazılı cevabı. (7/184) I 

7 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazüVoIarafc Ticaret Baka- I 
m Sayın Teoman Köprülüler tarafından cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ederim. Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1; Tarım Kredi Kooperatiflerinde kıyım ve sür
günlerin hızlandığım ve bu kıyım listesinin Cengiz Say- I 
gm isimli CHP gençlik kolları üyesi bîr militan tara
fından yapıldığı ileri sürülmektedir. Doğru mudur? 

2. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü
ne tayin ettiğiniz Süleyman Göker'in görev sahasına 
giren meselelerle uğraşmadığı ve CHP'den gelen taii-
matla kıyım yaptığı gerçek midir? 

3. 25 biner lira ödeyip traktör için sıraya giren 
8 bin ortağın aradan 1,5 yû geçmesine rağmen traktör
lerini alamadıkları ve fakat TKK Merkez Birliğinin 
anlaşmalı olduğu Tramak firmasında traktör bulun- | 
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masına rağmen yeni Genel Müdürün durumla ilgilen
mediği İleri sürülmektedir. Bu husus doğru mudur? 

4. Türkiye çapındaki 2071 taran kredi koopera
tifinin mevzuata göre 10 Ocak ile 31 Mart arasında 
yapılması gereken genel kurul toplantılarının tarafı
nızdan ikinci bir emre kadar iptal edildiği gerçek mi
dir? Oysa 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 56 ncı 
ve 62 nci maddelerinde böyle bir emrin kanunsuz 
olacağı açıklıkla belirtilmiştir. Bu durumda suç işle
miş olmuyor musunuz? 

'S* Ticaret Bakanı olarak ortaya koyduğunuz par
tizan ve hukuka aykırı uygulamalardan dolayı 2071 
kooperatife üye 1,5 milyon ortağın büyük bir huzur
suzluğa sevkedildiğini biliyor musunuz? Ve bundan 
memnunmusunuz? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 1 6 . 3 . 1978 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-9/4624 

Konu : tstanbul Milletvekili Turan Ko
çal'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13. 2.1978 tarih ve 7/184 -1349/7051 saydı 

yazıları 
İlgideki yazılarına ekli, tstanbul Milletvekili Sa

yın Turan Koçal'ın Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
ilgili önergesinde soru konusu edilen hususlar aşa
ğıda cevaplandırılmıştır: 

1. Tarım Kredi Kooperatiflerinde kıyım diye 
bir şey kesinlikle söz konusu değildir. 

5 Haziran seçimlerinden sonra kurulan Sayın Ece-
vit Hükümeti döneminde boş kadroya atanan ve ikin
ci MC Hükümetince, 15 gün sonra görevinden alınan 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürü Süleyman Göker Danıştay Dava Daireleri 
Kurulunun 4.11.1977 tarih E. 1977/562 saydı Ka
rarı uyarınca eski görevine iade edilmiş bulunmak
tadır. 

Tam bir tarafsızlıkla görev yapan Süleyman Gö-
keer'in Merkez Birliğindeki görevine dönmesinden 
bu yana yaptığı nakiller Birinci MC Hükümetinin 
son ayları ile ikinci MC Hükümeti zamanında kı
yıma uğramış bir kısım personelin eski yerlerine iade
sinden başka bir şey değildir. Bu kimseler dışında, 
yerinden alınmış bir kaç personel de Birinci ve İkin
ci MC HUkümelleri dönemlerinde atanmış olan Böl
ge Müdürlüklerinin konu ile ilgili görüşleri alındık
tan sonra ve onların gerekli görmeleri üzerine ger-
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çekleşmiştir. Kaldı ki, haksız olarak yer değiştirme- I 
lerde Genel Müdürün karşısına önce bu personelin I 
bağh olduğu sendika çıkar. Oysa Süleyman Gökeer'in 
söz konusu tasarruflarına karşı Kooperatif Personeli 
Sendikasından en küçük bir tepki gelmemiştir. 

Sendikanın İkinci MC döneminde yapılan 80-120 
kişilik personel kıyımına da tepki göstermemiş ol
ması* o sırada personelin iki sendikaya bağlı olma- I 
lan nedeniyle, Sendikal rekabetten ileri gelmiştir. 
Şimdi ise, Kooperatif personelinin iki sendikası bir
leşmiş bulunmaktadır. 

O itibarla, iddia kesinlikle varid değildir. 
2. Birinci soruya verilen cevaptan anlaşılacağı I 

üzere bir kıyım söz konusu olmadığına göre, Sü- I 
leyman Gökeer'in CHP'den talimat aldığı iddiası da I 
doğru olamaz. I 

3. 5 aydır kooperatiflere traktör sevkedilmemiş 
olması, traktörleri satan Trakmak Şirketinin İkinci 
MC Hükümeti döneminde Sanayi ve Teknoloji Ba- I 
kanlığından istediği yeni fiyatın verilmemiş olması I 
nedinine dayanmaktadır. Hükümetimiz iş başına I 
gelir gelmez, Bakanlığımız konu ile yakından ilgilen
miştir. Kısa bir süre içinde kooperatiflere traktör sev- I 
ki sağlanacaktır. 

4. Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Turan 
Koçal'ın ifade ettiği gibi 1163 saydı Kooperatifler I 
Kanununa değil, 1581 sayılı Kanuna tabidir. 1581 
sayılı Kanuna göre yürürlüğe konulan Kooperatif
ler Anasözleşmenin 23 ve 24 ncü maddelerinde Ta- I 
rım Kredi Kooperatifi Genel Kurullarının ne şekil- I 
de yapılacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Anı- I 
lan Kooperatiflerin Genel Kurulları, evvelce bu hü- I 
kümlere uyulmadan ve yasal formaliteler yerine ge
tirilmeden yapılmak istendiği için, Türkiye Tanm I 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlü
ğünce durdurulmuş ve kısa bir süre sonra da Anılan I 
Genel Müdürlükçe bütün Tanm Kredi Kooperatif
lerine yasal formaliteleri tamamlayıp Genel Kurul
larını yapmaları hususunda talimat verilmiştir. 

Bakanlığımızın bu konuda rolü sadece Merkez 
Birliğini bu yönde uyarmış olmaktan ibarettir. 

öte yandan, Tarım Kredi Kooperatifleri anasöz-
leşmesinde Genel Kurul toplantılarının 1 Ocak 31 
Mart tarihleri arasında yapılmasmm gerektiğine dair 
bir hüküm mevcut değildir. Ayrıca, anılan Anasöz
leşmenin 23/a maddesi ile bu süreyi tayin yetkisi 
Bölge birliğine verilmiş bulunmaktadır. I 

Gerçekten de, Ülkemizin coğrafi koşullan ve ula
şım durumu, Genel Kurulların 1 Ocak 31 Mart tarih- I 
leri arasında toplanmasına olanak vermemektedir. I 
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S* Bakanlığımızın, hukuka aykırı ve particanza 
bir uygulaması kesinlikle söz konusu değildir. Biz 
Bakanlık olarak evvelce bozulmuş olan Tanm Kredi 
Kooperatiflerindeki huzuru, yeni bir huzursuzluk ya
ratmadan ve haksızlık yapmadan geri getirme gayreti 
içerisindeyiz. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakam 

20. — istanbul Milletvekili Recep Özel'in, tarihi 
tabloların okullardan kaldırılmasına ilişkin sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazıtı cevabı. 
(7/185) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam tara

fından yazdı olarak cevaplandırılmasına, delaletleri
nizi arz ederim. 7.2.1978 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Recep özel 

Kültür Bakanlığı tarafından bastırılarak, okulla
rımıza «demirbaş kaydı» ile dağıtılan ve tarihimizin 
mümtaz şahsiyetlerini ve şanlı sahifelerini konu alan 
«Ridaniye Meydan Savaşı, Osmanlıların Rumeli'ye 
geçişini, Niğbolu Meydan Muharebesini, Kosova 
Meydan Muharebesini, İstanbul'un fethini» ve «Fa
tih, Namık Kemal, Mimar Sinan, Kanuni Sultan Sü
leyman, Mehmet Akif'in» portrelerini, vecize, kitabe 
ve resimleri yayınladığınız bir genelge ile okulları
mızın duvarlarından indirilmekte midir? İndirilmekte 
ise; 

1. Bütün Milletler tarihlerinde geçen mümtaz şah
siyetleri «Resim ve heykelleri» ile örf, adet, milli ve 
manevi değerlerini ifade eden tablolarla resmi bina
larını süslerken hiçbir gerekçe gösterilmeden ülke
mizde Bakan olmanızla birlikte tarafınızdan başlatı
lan tarih.ve ecdat düşmanlığı şeklinde tezahür eden 
bu tutumunuzla milletimizin ümid-i istikbali gençleri
mizin tarihi.ile olan bağlanm koparmayı mı düşünü
yorsunuz? 

2. Ecdadımızın kam ile tapusu kesilen ve şehit 
kanı kokan, hilâlin - Salibe galibiyetini ilan eden, bir 
Çağ açıp, çağ kapatmasıyla dünya tarihine İslam -
Türk medeniyetinin mührünü vuran, İslam Peygam
berinin methine mazhar olan İstanbul Fatihinin fetih 
tablosundan bu kadar korkmanızla, gençlerimizin fet
hin manasına sahip çıkma inancına karşı olduğunuzu 
mu göstermek istiyorsunuz? 
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3. Bu tutum ve davaramşınızla «Bu aziz ve necip 
milletimizin» tarihine milli ve manevi değerler man
zumesine milli kahramanlarına karşı «tarih ve ecdat» 
düşmanı mı olduğunuzu ve Milletimizin şanlı tarihine 
karşı «Tarih sabotajına» giriştiğinizi mi göstermek 
istiyorsunuz? 

4. Okullarımızın duvarlarında Türk gençliğine 
«Milli tarih ve mefahirini» anlatan tarihi tabloların 
yerine bunları indirmek suretiyle acaba nelerin asıl
masını tavsiye edeceksiniz? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 17.3.1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 76 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgili : 13.2.1978 tarih ve 7/185 - 1351/7019 sa
yılı yazınız. 

tstanbul Milletvekili Recep özel'in, tarihi tablo
ların okullardan kaldırılmasına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arzederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
tstanbul Milletvekili Recep Özel'in «Tarihi Tablo» 

Iarın okullardan kaldırılmasına ilişkin olarak verdiği 
yazılı soru önergesine cevabımız. 

Okullarımızın güncel politika çatışmalarında araç 
olarak kullanılmasını önlemeye kararlıyız. 

Devlet Memurları yasasının ilgili hükümlerini uy
guluyoruz. 

Tarihimizin anlamlı olaylarını ve büyüklerini ço
cuklarımıza öğretmek görevimizdir. Ancak, bu göre
vimizi yaparken güncel politikayı okullarımızdan 
ırak tutmaya özenle dikkat edeceğiz. Sonuçtan ileride 
sizinde memnunluk duyacağınızı umuyorum. Saygıla
rımla. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakam 

21. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İstan
bul - Sigorta Murakabe Kurulunda görevli bazı kişi
lerin islerine son verilmesine ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülüler'in yazılı cevabı (7/186) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Sayın Teo

man Köprülüler tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyrulmasım rica eder saygılar suna
rım. 

tstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1 1. Bakanlığınıza bağlı İstanbul'daki sigorta mu-
I rakabe kurulunda görevli Ali Doğan, Alâeddin Bü-
I yükkaya, Ahmet Hamdi Başar, Hazım Tümtürk, 
I Vahdet Tannsever, tsfendiyar Balgüç ve Ertan Tos-
I kay'ın görevlerine son verilip, sokağa atıldıklarım bi-
I liyor musunuz? 

I 2. Bu kurulun başkanı olan Baykurt Atamer isim
li şahsın kendisine neden görevlerine son verildiğini 

I soran 7 görevliye «Benim yeni yılımı kutlamadımz. 
I Ondan» diye cevap verdiğini biliyor musunuz? 
I 3. Aralarında beş yıllık görevlilerin de bulundu-
I ğu bu 7 kişinin bir başka göreve dahi nakillerinin 
I düşünülmeyip, kanunsuz olarak işlerine son verilme-
I sinin hukuki izahını yapabilir misiniz? 

I 4. Yılbaşını kutlamadı gerekçesi ile ne zaman
dan beri görevlilerin görevlerine son verilmektedir? 

I Bunun kanunlarımızdaki yeri neresidir? 
I 5. Bu kanunsuz ve gülünç uygulamayı ve 7 gö-
I revliyi yeniden mağduriyetlerinin önlenmesini temi-
I nen görev verilecek midir? 

6. Kurulda şu anda kaç uzman ve uzman yar-
j dımcısı kalmıştır? 7397 sayılı kanun ile murakabe 
I görevlerini yapabilecek durumda mıdır? Sizin şifahi 

emirleriniz ile görevden alındıkları söylenmiştir, doğ-
I ru mudur? Şifahi emirle Devlet müesseselerinden ele-
I man çıkarılabilir mi? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 6.3.1978 

tçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 5563 

Konu : tstanbul Milletvekili Tu
ran Koçal'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü başlıklı, 15.2.1978 

tarih ve 7/186 -1356/7068 sayılı yazıları. 

tstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın, ilgide
ki yazılarına ekli, 8.2.1978 tarihli önergesinde yazılı 
soru konusu edilen hususlar aşağıda cevaplandml-

I mistir: 

Önergede özet olarak, İstanbul'daki Sigorta Mura
kabe Kurulunda görevli Ahmet Hamdi Başar, Alâ
eddin Büyükkaya, Ali Doğan, Ertan Toskay, Hazım 
Tümtürk, tsfendiyar Balgüç ve Vahdet Tannsever'in 
işlerine Kurul Başkanı tarafından son verildiği kay
dedilerek bu kişilerin görevlerinden almış nedenleri 

I soru konusu edilmektedir. 

88 — 



M. Meclisi « Î İ22 22.3.1978 0 : 1 

Sigorta Murakabe Kurulu, sigorta şirketlerinin ve 
istihsal organlarının her türlü işlemlerini Ticaret Ba
kanlığı adına denetlemek amacı ite 21.12.1959 ta
rih ve 7397 sayılı Yasanın 30 ncu maddesine göre 
kurulmuş özerk bir denetim organıdır. Bu Kurulda 
görev alan personelin nitelikleri, atanma koşulları, ça
lışmaları, görev ve yetkileri ile görevden alınmaları
na ilişkin hususlar 29.8.1962 tarih ve 6/862 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan il» yürürlüğe konulan Sigor
ta Murakabe Kurulu Tüzüğünde ve Ticaret Bakanlı
ğınca 26.3.1973 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
Personel Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tüzüğün 4 ve 5 nci maddelerine göre, Kurul 
Başkam ve Üyeler Bakanlığımızca hazırlanan üçlü 
Kararname ile, Uzman ve Aktüerler Bakanlığımız 
onayı ile, Uzman ve Aktüer Yardımcıları ile diğer 
personel ise doğrudan doğruya Kurul Başkanlığınca 
atanmaktadır. Ayrıca, Tüzüğün 32 nci maddesinde 
bu personelin görevden alınmalarında aynı atama 
mercilerinin yetkili olduğu öngörülmüştür. 

önerge konusu edilen kimselerin hepsi Kurul Baş
kanlığınca atanmış Uzman Yardımcıları olup bu ki
şilerin görevden alınmalarında yine Kurul Başkam 
yetkili bulunmaktadır. Bu nedenle, Sigorta Murakabe 
Kurulu Başkanlığından konu ile ilgili olarak bilgi is
tenmiştir. 

Alınan cevabi yazıda; 

31.1.1978 tarihinde görevlerine son verilen per
sonelden, 4 yıllık Uzman Yardımcısı Alâeddin Bü-
yükkaya ile 2 yıllık Uzman Yardımcısı Ahmet Hamdi 
Başar'ın devamlı disiplinsiz davranışlarda bulunduk
ları, Kurulun çıkarları aleyhine politik ilişkilerini 
sürdürdükleri, Başkanlığı hiçe sayarak Kurulun per
sonel politikasını şahsen çizmeye kalkıştıkları için 
Başkanlıkça görevlerine son verildiği; Aynı tarihte gö
revlerine son verilen Ali Doğan, Ertan Toskay, Ha
zım Türmtürk, tsfendiyar Balgüç ve Vahdet Tanrıse-
ver adlarındaki diğer 5 Uzman Yardımcısının ise, 
Bakanlığın 2.12.1977 tarih ve 29877 sayılı talimatı
na istinaden, herhangi bir yazılı sınava tabi tutulma
dan sadece mülakatla göreve alındıkları; oysa teknik 
bir konu olan ve uzmanlık isteyen sigortacılıkta de
netim organlarında görev alacak kimselerin şu veya 
bu nedenlerle değil, belli nitelikleri haiz olanlar ara
sından seçilmeleri gerektiği; bu sebeple, uzman ve ak
tüer yardımcıları için Kurul Başkanlığınca bir giriş 
sınavı yönetmeliği hazırlanıp Bakanlığa sunulduğu, 
fakat Bakanlıkça bu yönetmeliğin kabul edilmeyip 

yukarıda adları yazılı kimselerin sınavsız atanmaları 
için talimat verildiği; bu talimata uyularak, 5 kişinin 
mecburen göreve atandıkları; bütün bu sebeplerle, 
daha sonra 1475 sayılı İş Kanununun 13 ncü madde-

, sine istinaden görevlerine son verilen Uzman Yar
dımcılarına Yasanın'öngördüğü ihbar ve kıdem taz
minatlarının kendilerine tamamen ödenmiş olduğu; 
bu işlemlerde yasalara aykırı bir durumun bulunma
dığı; hâlen Kurulda 1 Başkan, 2 Üye, 5 Uzman ve 
Aktüer, 4 Uzman ve Aktüer Yardımcısının görev yap
tığı ve bu personelin denetim hizmetlerim noksansız 
olarak yerine getirmekte oldukları bildirilmiştir. 

öte yandan, Bakanlığımızdaki kayıtlara göre, eski 
Müsteşar Yardımcısı Fevzi Kılıç imzası ile Bakan 
adına imzalanıp Sigorta Murakabe Kurulu Başkan
lığına gönderilen 2.12.1977 tarih ve 29877 sayılı bir 
talimatta, o güne kadar müracaat eden kimselerin 
sadece mülakatla en geç 15.12.1977 tarihine kadar 
atanmaları için emir verildiği gibi, Sayın Demirel Hü
kümeti hakkındaki gensorunun Millet Meclisince ka
bul edilip kesinleşmesinden sonra ve Hükümetimizin 
fiilen göreve başlamasından üç gün önce, 15 kişinin 
sınavsız olarak Sigorta Murakebe Kuruluna alınması 
için aym imza altında 2.1.1978 tarih ve 44 sayılı ye
ni bir talimat daha gönderildiği fakat tamamen poli
tik amada verilen bu son talimatın Kurul Başkanı 
tarafından bu defa yerine getirilmediği anlaşılmıştır. 

Bilgilerine saygı ile arzolunur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 
22. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs

tanbul Emniyet Asayiş Şubesi Müdür Yardımcısının 
başka göreve atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/188) 

2 .2 .1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

1. İstanbul Emniyet Asayiş Şubesi Müdür Yar
dımcısı Saadettin Tantan, randevuevlerini, kumarha
neleri kapattığı için bütün İstanbul halkının tasvibini 
kazanmıştır. Bu cesur, namuslu memurun bu vazi-
fedan alınarak gündüz asayişini sağlayan ekiplerin ba
şına getirilmesinin sebebi nedir? 

2. Gece çalışan randevuevleri ve kumarhane 
sahiplerinin bu vazife değiştirmede rolleri olmuş mu
dur? 

— 89 — 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 10.3.1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire Personel 

Şube : Atama ve İşlemler B. 3 073620 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1978 

gün ve Gen. Sek. Kanunlar Md. 7/188-1359/7092 
sayılı yazıya. 

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksan'nın, İs
tanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdür 
Yardımcısı Sadettin Tantan'ın başka görevde çalıştı
rılması nedenlerine dair 2.2.1978 tarihli yazılı soru 
önergesindeki Tıususlar incelenmiş ve cevabımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, polis görevli
lerinin İl içindeki görev ve yer değişiklikleri Valilik
lerce yapılmaktadır. 

Soru önergesinde belirtilen konu hakkında İstan
bul Valiliğinden alınan bilgiye göre, Emniyet Amiri 
Sadettin Tantan'ın önceki görevlerinde başarılı hiz
metler verdiği dikkate alınarak, banka soygunlarını 
önlemekle görevli ekiplerin amirliğine özellikle getiril
diği ve bu görev değişikliğinde herhangi bir kişi veya 
kuruluşun hiçbir rolü bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Arzederim. 
İrfan özaydınlı 
İçişleri Bakanı 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'tn, 
Kayseri Cezaevinde bulunan bir hükümlüye ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Can'm yazılı cevabı 
(7/189) 9.2.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakam sayın Meh

met Can tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 

1. Yumurtalık hakimini öldürmekten mahkum 
olan solcu sanatçı Yılmaz Güney'in Kayseri'den Ko-
caeli'ne nakledileceğine dair gazetelerde haberler çık
mıştır. Bu husus doğrumudur? 

2. Yılmaz Güney isimli bu mahkumun arkadaşla
rı tarafından «Güney» isimli bir derginin çıkarıldığı
nı ve bu dergi için bizzat bu mahkumun cezaevinden 
bastırdığı bildiriler ile aboneler toplamaya çalıştığın
dan haberiniz varmıdır? 
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3. Yılmaz Güney'in abone bedelleri İçin gösterdi
ği iki adresten birisinin de Kayseri Cezaevi olduğunu 
biliyormusunuz? 

4. Cezaevinde bulunan bir kimsenin ticaret yap
ması, bildiriler yayınlaması ve bir derginin abone be
dellerini bizzat cezaevi adresinde toplamasının ka
nunlarımızla çelişip çelişmediğini açıklayabilirmisiniz? 

TC 
Adalet Bakanlığı 14.3.1978 

C. T. E. Genel Müdürlüğü 
Ks. 4 

Sayı : 10196 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 15.2.1978 gün ve 7/189 -1363 - 7112 sayılı yazı: 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan'ın, hü

kümlü Yılmaz Güney'le ilgili yazılı sorusuna cevabı
mı arzediyorum: 

1. Yılmaz Güney Kayseri'den sınıfına uygun 
olan Kocaeli cezaevine mevzuat hükümlerine uygun 
olarak nakledilmiştir. 

2. Adı geçen hükümlünün arkadaşları dergi 
sahibi Fatma Bütün yazı İşleri Müdürü Erdem 
Kral tarafından «Yeni Güney» isimli aylık kültür ve 
sanat dergisi çıkarılmakta olup kurucusu Yılmaz Gü
ney olarak gösterilmiştir. Dergiye göre abone ve ya
zışma adresi: Cumhuriyet Caddesi No: 111/8 Elma
dağ - İstanbul'dur. 

Yılmaz Güney abone toplamak için Ceza İnfaz 
Kurumlan ile Tevkifevlerinin Yönetimine dair Tü
zük'ün 145 nci maddesine göre cezaevi idaresi kana
lıyla bildiri göndermemiştir. 

3. Abone bedelleri için ikinci adres olarak Kay
seri cezaevinin gösterildiğine dair herhangi bir kayda 
rastlanamamıştır. Dergi sahibinin Yılmaz Güney'in 
kansı olması ve yerinin bilinmesi sebebiyle 115 kişi 
abone bedelini Kayseri cezaevine göndermiş ve bu 
havaleler Tüzük'ün 150 nci maddesine uygun olarak 
işleme tabi tutulmuştur. 

4. Tespit edilen duruma göre cezaevinden bildiri 
gönderilmemiş olmakla beraber, Tüzük'ün 145 nci 
maddesine uygun olarak mektup gönderilmesinde ve
ya hükümlü namına keza Tüzük'ün 150 nci maddesi
ne uygun olarak postadan alman havalelerin işleme 
tabi tutulmasında mevzuata aykın bir husus görülme
miştir. 

Bilgilerinize sunanm. 
Mehmet Can 

Adalet Bakam 
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24. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağistanlı'-
nın, bazı otobüs işletmelerine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/190) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın İçişleri Bakanınca ya

zılı olarak tarafıma bildirilmesine delâletlerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 9.2.1978 
Samsun Milletvekili 

Mustafa Dağıstanlı 

1. 1969 yılında şehir içindeki bütün otobüs işlet
meleri terminalleri kapatılmak suretiyle garajlara nak
ledildi. 

2. Bu tatbikata rağmen halen bazıları şehir için
de benzin istasyonlarını paravana olarak kullanarak 
yüksek ve fahiş fiatla emsalinden iki misli farkla ic-
rai faaliyet etmektedirler. Misal; 

a) Bahçelieyler Benzin İstasyonunda Varan Tu
rizm, 

b) DDY yanındaki Petrol Ofisi İstasyonunda 
Bosfor Turizm. 

3. Adı geçen firmaların diğerlerinden ayrı ne 
gibi bir vasfı vardır? Bu ayrıcalığın izahı nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13 . 3 . 1978 

Emniyet .Genel Müdürlüğü 
Daâre : Trafik 
Sulbe : Şehıiriçi 

Dosya : -62282/103-iK 
iKonu : Samsun Milletvekili Musta

fa Dağıstanüuım soru öner
gesi ilk. 

Milîei Meclisli Başkanlığına 
iSanısun MüiletveMli Mustafa Dağıstamh'nnı, tara

fımdan celvalMandmiinıalk üzere Başkanlığınıza verdi
ği, Varan ve Botsfor Turizm İşletmelerine ait otobüs
lerin hareket yerlerine İlişkin soru önergesi incelen-
ınlştir. 

1* Ankara Vilayet Trafik Komisyonunun almış 
olduğu 4Jİ0.1968 tarih ve 1968/149, yine 4.10.1968 ta
rih ve 1968/150 sayılı karadan 'ile şehirlerarası yolcu 
taşıyan firmalara ait yazıhaneler Ankara şehirlerarası 
Otobüs Teriplna|in3n (AŞOT) bünyesinde toplamımış, 
otobüslerini jbu termipalden kaldırmaları temin edil
miş ve bu uy^ulaına halen devanı etmektedir. 

% (Bosfor Turizm İşletmesi halen terminal bün
yesinde bulunan Petrol Ofisi içerisindeki bir yazıhane 
ve alanda faaliyetini sürdürmektedir. 

— 91 

22. Ş. 1978 Q : J 

Konu (hakkımda yapılan incelemede, İşçi Sigortaları 
Kurumu iîe Ankara Belediyesi ye Ankara Vilayeti 
Özel İdaresi tarafından inşa ettirilen şehirlerarası oto
büs tewnü:nalüniîi idaresinin yine bu kuruluş temsilci
lerimden oluşan bir yönetme komisyonu tarafından 
yürütüldüğü ve bu komisyonun çalışma talimatının 
beşinci maddesine göre gayrimenkul üzerimde tahsis 
eıpHş gayesi dahil, her türjji konuda karar almaya 
yetkili olduğu-

fBoiSfor Turizm İşlatmesJuîiin 1970 yılında yukarıda 
yetkisi açıklanan Ankara Şehirlerarası Otolbüs Termi
nali (AŞOT) yönetim kuruluna müracaat ederek ter
minal bünyesinde bulunan petrol ofisinin bîr bölü
münden İstifade ederek buradan otobüslerini kaüdır-
mak istediği, ancak, gerek terminal işletme taJima'îı, 
gerekse terminalin organik yapısı ve Petrol Ofisi Ge
nel Müdürlüğü ile yapılmış bulunan mukavele mu
vacehesinde yönetim kurulunca alınan 4.3.1970 gün 
ive 575 sayılı kararla talebin reddedildiği, 

Bilahare Bosfor Turizm Otolbüs İşletmesinin ve 
şirket ortalklannd'an Petrol Ofisi Gemel MüdürMiğünün 
kendi otobüs işletmeleri için terminal petrol ofis te
sislerinden istifa etmek üzere yeniden Ankara Şehir
lerarası Otolbüs Teııminaîi(AŞOT) yönetim komâsyo-
yonuna müracaat ettikleri, 

Bu kere mezkûr işletmeye Petrol Ofisi bayiliğin
den bir yerün tahsisi ve otoibüslerin ıtermiimal otobüs 
garajından istifade etmeleri şartı île otobüslerini ça-
lıştırmaJanna yönetim kondisyonunun 625 saydı ka
rarı ile müsaade edildiği anlaşılmıştır. 

Bu işletmeye gerek bakanlığımca gerekse Vilayet 
Trafik Komisyonunca verilmiş herhangi bir müsaade 
mevcut olmayıp, yukarıda da izah ediîliğ'i g'M, sade
ce AŞOT yönetim kurulu başkanlığınım (vermliş olduğu 
izne istinaden ve Şeıhirîerarası Otolbüs Terminali İş
letme Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarım sürdür
mekte olduğu tespit edilmiştir. 

3̂  Varan Turizm İşletmesi, şehirlerarası otobüs 
terminalinin (19) noiu bilet satış yeri ve aynı numa-
raiı hareket peronunu işgal etmektedür. 

Ancak; Varain Turizm ve ıSeyahat Otoibüsleri İş
letmesi 15.5.1970 tarihli yazıları ile Ankara İli Vila
yet Makamına müracaatta bulunarak; 

Şehirlerarası terminalinin yükünü hafifletmek ve 
halka rahat bir yolculuk temin etmek maksadıyla, 
Ankara şehir trafiğine tesir etmemek kayıt ve şartı ile 
şehir çevre yolları üzerindeki benzin istasyonların
dan istifade edilmesini düşÜJidüklerinL 
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Varan Turizm olarak otobüslerinin şehirlerarası 
otobüs termlinaJindcn hareketlerinden sonra çevre yo
lu üzerinde bulunan Ibir benzin istasyonundan akar
yakıt ikmali sırasında yolcu bindirme ve indirme ya-
pacaklannı. 

Bu gaye ile, öteden beri akaryakıt ikmallerini ve 
vasıtalarının bakımını yaptıkları, Bahçelievler son 
durakta bulunan Petrol Ofisi benzin istasyonundan is
tifade etmek istedikleri ile ilgili talepleri Ankara Vila
yet Trafik Komisyonuna intikal ettMlmîiş ve komis
yonun 12.6,1970 tarih <ve 1970/103 sayılı kararı ile; 

Bahçe!iev3er son durakta bulunan, Petrol Ofisi 
(Bemzlîn İstasyonu, Eskişehir yolu üzerimde olup, Va
ran Turizm'in otobüslerinin buraya gelerek yolcula
rını alması ve icabında Sindirmesi normal görülmekte 
ise de; 

İli Parlayıcı, yanıcı raaddeieriln bulunduğu yerde 
yolcu 'indirme ve bindirme yapılması, yoîcuîann bek
letilmesi Sakıncalı olması. 

2< Belediye hudutları içinde böyle bir yere müsa
ade edilmesi emsal teşkil edeceğinden, ilerde içinden 
çıkılması imkansız durum yaratacağı, 

3JI Şehirlerarası otobüs seferleri yapacak otobüs
ler için İl Trafik Komisyonunca alınan kararın ruhu 
ve maksadına düşmeyeceği. 

4i Teklif edilen yer şehir hudutları içerisinde bu
lunduğundan ve yukarıda da İzah edildiği glhii Vila
yet Trafflc Komisyonunun 1968/149 ve 150 sayılı şe
hirlerarası çalışan otobüslerle ilgili kararına aykırı 
bulunduğundan, bu husustaki talebin reddine, 6085 
sayıh Karayolları Trafik Kanununun 16, Tüzüğün 
23 ncü maddesi gereğince karar veriîraişîir. 

Varan Turizm ve Seyahat Otobüs İşletmesi alınan 
bu İl Trafik Komisyonu kararının iptali için Danış
tay nezdılnde dava açmıştır. 

Danıştay İli nci Daire Başkanlığınım 9.3.1971 gün 
Ve Esas no. 1970/2383 karar no. 1971/508 saydı ka
rarı ile de; 

Belediye Sınırlan İçerisindeki Karayolîan Kena
rında Yapılacak ve Açılacak Bazı Tesislerde Arana
cak Vasıf ve Şartlar hakkındaki Yönetmelikte be
lirtilen vasıf ve şartlan haiz olan ve kullanılmasında 
herhangi bir sakınca bulunmayan Bahçelievter son 
duraktaki Petrol Ofisi Benzin İstasyonundaki yerde 
yolcu indirilip bindirilmesine izin verilmemesinde 
mevzuata uyarlık olmadığı, gerekçesiyle dava konusu 
İl Trafik Komisyonu kararının iptaline karar veril
miştir. 

Ankara Vilâyet Trafik Komisyonunun 12.6.1970 
tarih ve 1970/103 sayılı karannın Danıştay 11 

nci Daire Başkanlığınca iptal edilmesi üzerine, 
Bakanlığımın 9.8.1971 tarih ve Em. Gn. Md. Daire 
Trafik Şube Şehiriçi Dos. 62282/103-^K 44300 saydı 
yasasıyla; 

Bahçelievler Son durak yolcu indirme - bindirme 
yeri tesis eden Varan Turizm ve Seyahat Otoünts İş
letmesi hakkında Anayasamız hükümleri uyarınca,. 
Danıştay 11 n d Dairesince verilen karara uyulması
nın zorunlu olduğu, 

Ancak, gerek İl Trafik Komisyonu, gerek Da
nıştay kararına aykırı bir durum mevcutsa Trafik. 
Tüzüğünün 23 ncü maddesine gjöre işlem yapılması
nın mümkün olduğu Ankara Valiliğine bildMmiş-
tir. 

Yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda, konu 
tekrar Ankara Vilayet Trafik Komisyonunun günde
mine alınarak görüşülmüş neticede; 

İl Trafik Komisyonunun 4.3.1977 tarihli toplantı
sında; 

Danıştay kararının uygulanmasına, 
ıSöz konusu yerin şehıirlçl trafik' ekiplerince de

vamlı kontrol altında bulundurulması, 
İlgiliye; Danıştay kararına uyulacağının tebliği 

ve yeniden bir karar almaya mahal bulunmadığı uy
gun görülmüştür. 

Vilayet Trafik Komisyonunun almış olduğu bu 
yeni karar muvacehesinde, 7.3.1977 tarih ve 8517 sa
yılı yazı ile Varan Turizm ve Seyahat Otobüs İşlet
mesine durum iletilmiş ve bahse konu yerde müesse
selerine mit otobüslerin devamlı olarak bulundurul
maması, sadece yolcu indirme - Ibindîirme yapabile
cekleri bil dirilmiştir. 

Yapıla n işlemler Anayasamıza ve meri Trafik mev
zuatına u; gundur. 

Bilgilerinize arzederinu 
İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakanı 

25. —I Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, İz
mit - Mantıkiye - Keltepe yolunun onarılmasına ilişkin 
sorusu ve Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To
puzun yazılı cevabı. (7/191) 

10.2.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına1 

Aşağıda arz etmiş olduğum konunun Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ali Topuz tarafından 
yazılı ola-ak cevaplandınlmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

ibrahim Topuz 

92 
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Turizm ve Tanıtma (Bakanlığından İzmit -• Maşu-
kiye - Keltepe turisti yolunun onarılması için 
3 600 000 lira, bir protokolle, Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığına 1977 yılında aktarılmıştır. 

1978 yılı Kocaeli ilinin YSE programlarında, bu 
konunun eîe alınmadığı görülmüştür. 

1607 rakımlı Keltepe üzerinde bulunan TRT ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü ara İstasyonlarının irtiba
tını sağlayan, turistik değeri olan ve büyük zorluk
larla açılmış bulunan bu yöl kaderine mi terkedüe-
cektir? 

Ayrılmış bulunan bu ödenek nereye harcanacak
tır? 

TC 
Köy İşleri ve 203.1978 

Kooperatifler Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
00230(8 

Sayı : 06-04/158 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.2.1978 gün ve Gen, Sek. Kan. Müd. 

7/15*1-1370/7165 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın İbrahim Topuz tara

fından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru öner
gesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakam 

Kocaeli Milletvekili Sayın İbrahim Topuz'un Yazılı 
Soru Önergesi 'Cevabı 

Turizm Genel Müdürlüğü ile YSE Genel Müdür
lüğü arasında aktedilen protokol uyarınca 2 + 000 
— 23 + 000 km.ler arasında 3 314 854,87 TL. keşif 
bedelle yapılması öngörülen Kocaeli (Maşukiye) Kel
tepe turistik yolu tesviye ve stabilize kaplama işleri, 
1977 yıh programlarının yüklü olması nedeni ite yıl 
içerisinde ele alınarak yapılamamıştır. 

1978 yılı programında öncelikle yapılması için Ko
caeli Valiliğine gerekli talimat yazılmış ohıp, yıl içe
risinde normal trafiğe açılması sağlanacaktır. 

26. — Istartbul Milletvekili Recep Özel'in, Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikalarında yaptlan toplu iş sözleş
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı-

22.3.1978 0 : 1 
na Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı cevabı. 
(71192) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları TAŞ işyerlerin

de (ERDBMİR) Türkiye Maden - İş Sendikası ara
sında yapılmış olan şaibeli 7 nci dönem toplu iş söz
leşmesi hakkında aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 20.2.1978 

'Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Recep özel 

Sorular : 
1. Adı geçen sözleşmede İşverenler Sendikası 

MESS'in '(Madeni Eşya (Sanayicileri Sendikası) ve 
ERDEMfR İdare Meclîsinin bilgileri dışında söz
leşme yapmaya yetkisiz Türkiye Maden - İş Sendikası 
9 ncu Böîge Temsilciliği ile, Fabrika Genel Müdürlü
ğü arasında Çalışma ve Sanayi Bakanlarının ve bazı 
CHP milletvekillerinin kanunlara aykırı bir şekilde 
Başbakanın direktifleriyle ERDEMtR işverenine ter
tip ve baskı ile sözleşme imzalattırıldığı doğru mu
dur? 

2. Taraflarca, 9.2.1978 tarihinde yapılan toplan
tıda 16.2.1978 tarihinde görüşmelere devam edilmesi 
kararlaştırılmasına rağmen, 11.2.1978 günü, grev uy
gulama yetkisi olmayan Türkiye Maden -. İş Sendikası 
9 ncu Bölge Temsilciliğinin ERDEMtR işyerlerinde 
uyguladığı grev nedeniyle sorumhılan hakkında her
hangi bir tahkikat yapılmış mıdır? 

3. Bizzat Türkiye Maden - İş 'Sendikası Genel 
Yürütme Kurulunun yayınladığı bildiri ite, yapılanı 
kanunsuz grevin şike olduğu ve CHP Gene1] Merkezi 
tarafından tertiplendiği iddiaları doğru mudur? 

4. Entrikalar neticesi imza ettirilen mezkûr söz-i 
leşme neticesi ERDEMİR'de işçiler arasında meydana 
çıkan olaylar nedeniyle Hükümetin başı olarak tarafı
nızdan ulufe dağınhrcasına, görevinden alınan Türki
ye Maden - İş Sendikası 9 ncu Bölge Temsilcisine, 
Maden •- İş Genel Başkanlığı telefon talimatıyla vade-1 

dikliği doğru mudur? Ve yine telefonla Maden - İş 
Sendikası tabelasının sökülerek yerine Devrimci Ma
den - İş Sendikası kurulması talimatı verilmiş midir? 

5. Hükümet olarak işçi - işveren ve sendikalar 
arasındaki münasebetlerde tarafsız kalınacağı beyan 
edilmesine rağmen, ERDEMÎR işyerinde dayamşmaı 
aidatı ödemek suretiyle 5 ve 6 ncı dönem toplu söz-
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yetkili kılması ve Maden -. îş'in 9 ncu Bölge Temsil
cisini yetkili kılması üzerine, yetkili kişiler tarafından 
imzalanmıştır. Tertip ve baskı söz konusu değildir. 

2. 11.2.1978 tarihinde uygulanmasına başlanan 
grev, 275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi» Grev ve Lokavt 
Yasasında belirtilen prosedürün tamamlanmasından 
sonra yasal olarak alınmış olan grev kararının uygu
lanmasıdır. Grevin yasal olması nedeni île bir takibat 
Söz konusu değildir. Grev hakkı anayasal bir hak ol
duğu gibi, düzenlenen yasaya da uygundur. 

3. Grevin şike olduğu ve CHP Merkezince t|ü-
zenîenmiş olduğuna ilişkin basında yer alan haberlere 
ilişkin olarak Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit bir 
açıklama yapmıştır. Bu açıklamada da belirtildiği gibi, 
Hükümetimiz sendikaların iç sorunları karşısında ta
rafsızdır ve müdahale etmeyi düşünmez. Hükümetin 
grev ile ilgilenmesi uyuşmazlığın bir an önce gideril
mesi için müdahale anlamı taşımaksızın tarafların is
teğiyle arabuluculuk girişimlerini sürdürmesinden iba
rettir. 

4. Yukarıda da belirtildiği gibi, Hükümetimiz 
sendikaların İç sorunları ile ilgili değildir. Herhangi 
bir talimat verilmesi Söz konusu değildir. Bu durum 
Sayın Başbakansınız Bülent Ecevit tarafından da ya-
lanlanımştır. 

5. 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı 
Toplu îş közleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun uy
gulaması nedeniyle gerek sendikaların kendi araların
da, gerekse sendikalar ile işçiler arasında çıkan uyuş
mazlıkların çözümlenmesi mahkemelerin görev ve yet
kisi içinde bulunmakla bu konuda Bakanlığımızca bir 
müdahale ve işlem yapılması Söz konusu değildir. 
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leşmelerinden istifade eden yüzlerce işçinin bu dejfa 
7 nci d'önem toplu iş sözleşmesinden istifade etmeleri 
(Devrimci Maden - İş Sendikasına üye olmaları şartı
na (275 sayılı Sendikalar Kanununun 7 nci mıaddesi-
nin 3 ncü fıkrasının emredici hükmüne rağmen) nasıl 
bağlanmıştır? 

TC 
Çalışma (Bakanlığı 16.3.1978 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
7/192 - 1414 

Sayı : 1014/14 003275 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa sunulan 27.2.1978 tarih ve 
02386 'Sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili (Recep özel'in Sayın Başba
kanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine kendileri 
adına tarafımdan cevap verilmesi tensip olunduğun
dan önergede sorulan konular ilişikte sırasıyla yanıt
lanmıştır. 

Bubilerinize arz ederim. 
Bahir Ersoy 

Çalışma Bakanı 

1. Erdemir yöneticileri ile Maden - İş arasındaki 
uyuşmazlıkla ilgili olarak, Çalışma Bakanı Sayın Ba-
toir Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Sayın Or
han Alp'in arabuluculuk girişimleri ile uyuşmazlık 
konusu, 12.2.1978 tarihinde giderilmiş ve taraflar ara
sında anlaşma protokolü imzalanarak, grev uygula
ması sona ermiştir. Bu protokolün imzalanmasından 
sonra toplu iş Sözleşmesi de imzalanmıştır. Protokol 
Erdemir Yönetim 'Kurulunun Erdemir yöneticilerini 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

122 NCÎ BİRLEŞİM 

22 .3 .1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre Başbakan

lığın geri alma tezkeresi 
3. — Millet Meclisi Başkanlığının milletvekiline 

izin verilmesine ilişkin tezkeresi. 
4. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 

üyeliğe yapılacak seçim için yeniden ilan yapılmasına 
dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Kar
ma Komisyon raporu. (2/83, 2/84) (S. Sayısı : 63) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 3 . 1978) 

5. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergesi. 

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. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 

arkadaşının, gözaltına alınan bazı kişilere işkence 
yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/18) 

2. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada
şının, Doğu ve Güneydoğu ibölgelerlinıim sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 1010 ve 101 noi maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

3. — Konya Milletvekilli İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşımın, Ege (tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı idıdialıarını saptamak amacıyla Anayasa-' 
nın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İstan* 
bul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in bir bankayı zarara; 
uğrattığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/47) (*) 

2. — Çorum Milletvekilli Şükrü Bütün'ün, 1.8.1977 
günü Mecliste olay çıkaran dinleyicilere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/48) (*) 

3. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Sürçmez* 
in, 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/49) (*) 

4. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ayı 
vattık -• Vakıflar Kampına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/50) (*) 

5. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, din gö
revlilerinin hafta tatili sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/51) (*) 

6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Milli Güvenlik Kurulunun toplanmayış nedenllerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/52) (*) 

7. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, zam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/53) (*) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-? 
ğan'ın, yargıç ve savcıların can güvenliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/54) (*) 

9. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Van 
depremi felaketzedeleri için açılan yardım kampanya
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/55) (*) 

10. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Cia -. Kontr -• Gerilla ve Türkiye adlı kitapta bahse
dilen Kontr - Gerilla örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/56) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-* 
rüya çevrilmiştir.! 



11. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, yurt 
dışına gönderilen din görevlilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/57) (*)' 

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

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

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

15. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişimdeki taibloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

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

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

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

20,. — Niğde MiyetveMi Sadi Somurıcupğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin M l̂li Eği
tim, Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

21. — Erzurum Milletvekii Nevzat Köseçrğtu'nun. 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü, soru önergesi. (6/35) 

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

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

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

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

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

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

28. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-ı 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları-1 

na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 

7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

2. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21* 
de nüfûsa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den dqğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nm, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa Ş2'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer önerr 

in, TCK'nun 450/4-5, maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adaiet Komisyonu r^ppcu. (3/87) (S, Sayışı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

4. — Hendek İlçesi, AşağıçaUca Köyü, Hane 13v, 
ÇUt 8, Sayfa 13l'de kayıtlı Mehmet (Emin °8h*f. Avş? 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabrı Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu, raporıı. (3/88) (Ş. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme-: 



sme dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

6. — Korkuteli ilçesi, Yazır Köyü, Hane 92, a i t 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — DeVlet memurlarının distipllin cezalarımın 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) 

8. — C. Senatosu Adana Üyesli Kemâl Sanübra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
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) 

9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

H0. — C. Senatosu Balıkesir eslki 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) 

î l . — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair G. 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) 

12. — 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) 

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

^ 14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kânun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1978) 

X 15. — 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-i 
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 tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi: 3.3.1978) 

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

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 



445 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 

birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
noi maddesinin ikindi fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S, Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 
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ADALET PARTİSİGRUPÜ ADINA, GRUP BA$KANVEIKİİlJ H. TURGUT TOKER VE 10 JVtfLIJET-
VEKlLlNtN; ÜLKEDE ANARŞİNİN BÜYÜK BOYUTLARA ULAŞTIĞI, CAN VE MAL GÜVENLİ
ĞİNİN ORTADAN KALKTIĞI VE OLAYLAR KARŞISINDA SORUMSUZ, KARARSIZ VE YETER
İ M KALDIĞI İDDİASIYLA İÇİŞLERİ BAKANI H A K K I N A ANAYASANIN 89 NCU, MİLLET 
MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 107 NCİ MADDELERİ UYARINCA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN 

ÖNERGESİ. (11/2) 

Meclis Grupu 21.3.1978 
Sayı : 105 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkede aınarşOıiân büyük boyutlara ulaşması ve can ve mal güvenliğinin kalmaması setoefbu'ıyle İçişleri Balka
nı İtfam ÖZfyilınh hakkında verilen Gensoru üneı^asin icn 10 nüsha ite önergeye sât öz&tten 4 nüshası ilişikte 
Binnuîm-ttjtur* 

Ğereğîni saıygı iüe rica eldenim. 
AP Millet Meclisi 
Grup 'BasteamveMli 

H. Turgut Toker 

Millet Mccttö Başkanhgına 

Demjokratiik geleneklere, siiyasfi ahlak kurallarıma aykırı olarak; Ibir oya, Ibir Bakanjlık verilmek suretiyle ve 
çeşitli tertip, hiile ve entrikalarla kurulanı 'bugünkü Hükümet, amarşüyü derhal ortadan kaldıracağını, vatandaşın 
can ve ma4 güvenjiğinıi sağlayacağinı, ajna, ve bajbalarııı, akıttığı gözyaşlarımja son vereceğimi, iböylec© üüceye ba
rış ve huzur geCireceğlina taahhüt ederek, Azüz MiJktCimizîin ve onun; Yüce Meölisürtin huzuruma, çıkmıştır, 

Oysa, Hükümetlini kurulduğu 5 Ocak 1978 günümden 'bu yama gecem 75 güm zarfımda, yurtta, amarşfi hız
la a,ri£ara|kçok tehlikeli ve vahim (boyutlara ulaşmış, Devlellıifnı varlığımı, Amayasaıcjim tamıdığı hür demokratik 
düzenli, temel hak ve hürriyetlerü ortadam kaldırmaya yönelen yaygım şiddet harekdtllerfi maJîliyetinli ajlmışUr. 

Teessürle ifade çdellim, ki: Bugünjkü Hükümetim görev yap'tığı 75 günlük süre içimde 185 vatandaşımız ha,-
ya/Eımı kaybetmiş, 760 vatandaşımız da, yaralanmıştır. Ayrıca, 104 silahlı soygum olayı olmuştur. 

işlemen; sliya,s)i dimayetlerde hayatını kaybedenler arasında 78 öğrenjci, 11 güvenjik kuvvetleri memsulbu, 3 öğ
renmem, 93 çeşitli meslek memsulbu vaitandaşımız (bulunmaktadır^ 

61 emnjiyet görevlisli silahla, yaralanmış, 32 polis merkezime saldın yapılmıştır. Demiryoluıija,, karayoluna 
salbottajlar yapılmış, gemli otobüs (bombalanmış, Ankara'da Orduevi'min, önümde Danıştay dimanıiitlenirniiş, po
lis, fbdkçi, astsubay şehit edülmiş, Meclis Başkanınım evi kurşunlanmıştır. Elazığ'da* Gaziianjtep'de dükkânlar 
yağma edilmtiş, çeşitli illerde otorn,dbil!ler yakılıp, kahvehanelerde, duraklarda topluluklar makinalı tüfekle 
(taranmıştır. Cumhuriyet tarihimin en, Ibüyük soygum odayı Ankara'da, olmuş, Devletin veznesi! soyulmuştur. Ül-
kedekli anıarşi geceleri âdeıta, sokağa çıkm,a yasağı koyrnuştur, Vatandaş, kimlin; tarafımdan nerede vurulup, ne
rede soyulacağımın; korkuşu, içimde yaşamaktadır. 

Bu, elem verici hazini Jtajblo karşısında, ise Hükümetlin İçişleri Bakana olayları, «ahnam yamsız ve etkin| tedlbür-
ler sonucu amarşinjim som çırpınmaları» dliye ,nitelemdlirrnliştlir. Bu hal, tam anlamıyla, Iblir gaflettlir, cliddiyetsliz-* 
liktir, vurdumduymazlıktır, İçişleri Bakanı, anarşiye djoğru ye isalbeltlli ıbir (teşhis koymamış, amarşlinim temeline 
immekltem çekinmiştir. Bakanın mensup olduğu HajLk Partlistinıdeki ideolojik akımların etkisi omu amarşji karşı
sımda, geçerli tedjblir ahp uygulamajktam uzajkl£#ırm^tir,-..,, ( 
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istanbul'da, Üniversite edvarında cereyan eden, 6 gencimizin hayatıına kaybetmesine ve birçok gençlerimi
zin yaralanmasına sebep olan menfur bombalı saldın ile, Ümraniye'de 5 işçimizin halk, mahkemesinde yar
gılanıp hunharca katli olayı, gene İstanbul'da güvenlik mensuplarına, planlı şdkiilde yapılan silahlı saldırı karşım 
sında. İçişleri Balkanının, sorumsuz tutum ve davranışı, duyulan büyük üzüntüyü daha da artırmıştır. 

Üniversite çevresli gfilbi hassas ibir yerde yeterli güvenlik (tedbirleri alınmadığı gibi, olaylardan sonra yapılan 
gösiterılerde «Kahrolsun Türkiye», «Bu kan denlizin ufkunda, kızıl Iblir güneş doğacaktır» naraları a,tı!mış, 
pankartları gezdirilmiş, sajnıklan takip durımarnıştır. 

Ümranliye'de cereyan; eden (işçi katliamı hakkında, İstanbul VaH'isli olayı «basit bir zabıta vakası», diye İç
işleri Balkana. İse «gecekondu tacirlerinin çıkar çatışması» olarak nitelendirmişlerdir. Böylece cinayetlerin ger
çek hüviyeti küçültücü bir üslupla Kamuoyundan gizlenmeye çalışılmıştır. Ancak, basınımızın gösterdiği bü
yük hassasiyet ve uyan sonucu valilikçe, 48 saat sonra Ümranliye'de arama, yaptırılmıştır. Kurtarılmış bölge 
diye adlandırılan, halk mahkemesi kurulan, kişilere işkence yapılan, vahşice adam öldürülen bu bölgede ce
nazeleri almaya giden; Devlet kuvvetlerine ateş açılmış tır. Son olarak, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde 
Disk, Töb - Der lile bazı dernekler tarafından direrüş yapılacağı gün ve saati İlan edilmiş, yasalara aykırı şe-

.Iklilde 2Q . 3 . 1978 Pazartesi günü dlireniış yapılmıştır. Direniş sırasında demeklerinden aldıkları emirle bazı 
öğretmenler çotuk yaşta öğrencileri okullarından çıkararak direnişe katılmaya zorlamışlardır. 

, Ankara'da İstanbul'da temel hak ve hürriyetler ortadan kalkmış, bakanların bir kısmı bakanlıklarına 
gidememişjtliır. Elekltirik, su kesilmiş, sağlık hizmetleri durmuş, üretim ve öğretime ara verilmiş, güvenlik kuv
vetleri ve araçlar taşa, tutulmuş, 25 polisimiz yaralanmıştı*. Devlet, anarşiye Iteslim, olmuş, anarşi ise beldeye 
hakim hale gelmiştir,; 

Karsta, Gaziantep'te olay oldu diye Vali değiştiren İçişleri Bakanı, bütün; bu ciddi hadiseler karşısında, ka-* 
rarsız ve yetersiz kalmıştır. > 

İçişleri Bakam anarşiyle çarpışan enerjik emniyet mensuplarını oraya buraya atayıp âdeta, cezalandırmış, 
kaçak silahları değil de ruhsatlı tabancaları takip etmeyi tercih etmiştir. 

Bakanı, polise yapılan saldırıyı Devlete yapılmış saldın saymamış yansız görünme özentisi içinde polisi ya
ralayan anarşistleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun demiştir.; 

İçişleri Bakanı Anayasanın 29 ncu ve Dernekler Kanununun 45 nci maddesinde gösterilen, Milli Güvenlik 
ve Kamu düzeninin korunması ile ilgili yetkilerini kullanmamıştır. Böylece, Devlet otoritesi sarsılmış telafisfi 
imkânsız zararlar meydana gelmiştir. , 

İçişleri Balkanının: bu tutum ve dayraruşı partizanlığın, şahsi, keyfi ve yetersiz idarenin acı ve elim örnek-: 
îerinden birisidir., 

, Arz ettiğimiz sebeplerle Anayasanın1 89 neu maddesi uyarınca, İçişleri Bakam hakkında, Gensoru açılma
sına, karar verilmesini saygılarımızla, talep ve dstöirham ederiz. 

Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem 

Manisa Milletvekili 
Yahya Uslu 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

Samsun Milletvekili 
/. Etem Ezgü 

İzmir Milletvekili 
Erol H. Yeşilpınar 

Aydını Milletvekili 
Behiç Tozkoparan 

Nevşehir Miletvekiİ! 
İbrahim Boz 

Kocaeli Milletvekili 
Âdem A. Sarıoğlu 

Artvin Milletvekili 
Hasan Ekinci 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Şerefoğlu 



Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : «3 

Anayasa Mahkemesihde Açık Bulunan 2 Asıl Üyeliğe Yapılacak 
Seçim İçin Yeniden İlan Yapılmasına Dair Anayasa ve Adalet Ko

misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3 /83 , 3 /84) 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/83, 3/84 

Karar No. : 1 

20 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karma Komisyonumuz; 15 . 2 . 1978 günü yaptığı toplantıda, Anayasa Mahkemesine üye seçimi hakkın
daki dosyaları incelemiştir. 

Komisyonumuz, adaylık için ilk başvurma tarihlerinden bu yana uzun süre geçtiğini1 bu süre zarfında aday
ların seçilme niteliklerinde deçişmder olabileceği düşüncesi ile 1697 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden 
ilan yapılmasının kanunun ruhuna* hukukun genel kurallarına daha uygun olacağına karar vermiştir. 

Bu nedenle Anayasa Mahkemesine üye seçimi1 hakkındaki (3/83) ve (3/84) Esas kayıt no. lu dosyalar ili
şikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere; gereği saygıyla rica olunur. 

Karma Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Muammer Aksoy 
Ankara 

/. Hakkı Köylüoğlu 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Erzincan 
Lütfi $ahin 

Kahramanmaraş 
M. Yusuf Özbas 

Kütahya 
H. Cavit Erdemir 

(İmzada bulunamadı) 
Tunceli 

Hüseyin Erkanlı 

Başkanvekili 
Konya 

Şener Battal 
Ankara 

Orhan Eren 

Çanakkale 
Altan Tuna 

(İmzada bulunamadı) 
Hatay -

Mevlüt önal 
(İmzada bulunamadı) 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
/. Vecdi Aksakal 

-
Urfa 

Ahmet Melik 
Zonguldak 

Koksal Toptan 

• • mm^ t • 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Antalya 
Galip Kaya 

(İmzada bulunamadı) 

Çorum 
Mehmet Irmak 

İstanbul 
Ferit Gündoğan 

(İmzada bulunamadı) 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Trabzon 

Lütfi Göktaş 

Uşak 
Af. Selâhattin Yüksel 




