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IV. — OYLAMASI
/. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin
değiştirilmesi
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı
ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sayısı : 222)
2. — Uluslararası Sivil Havacılık
Sözleşmesinde
yapılan değişikliklere ilişkin
protokollerin
onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (1)
BAŞKAN — Bazı sayın üyelere gündem dışı söz
vereceğim. Ancak, geçen birleşimlerde tamamlayamadığımız açık oylama işlemlerimiz var. Açık oylama
işlemlerinin gündem dışı konuşmalar
devam eder
ken yapılması hususunda onayınızı alacağım. Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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4PILACAK İŞLER
Açık oylama işleminin kupalar Önce sıralar ara
sında dolaştırılarak, daha sonra kupalar kürsüye ko
nularak devamı hususunda onayınızı alacağım. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... "Kabul edilmiştir. Oy
lama işlemi yapılacak olan tasarıları arz ediyorum
efendim:
Birinci tasarı : 1615 sayılı Gümrük Kanununun
8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin de
ğiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fık
rası hükmünün yürürlükten kaldırılması
hakkında
kanun tasarısı.
2 nci tasarı : Uluslararası Sivil Havacılık Sözleş
mesinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısıdır. Oylama işlemi devam edecektir efendim.

V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM

DIŞI

/. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in,
27 . 1 . 1976 tarihli 45 nci Birleşimde Millî Eğitim
Bakanlığı ile ilgili gündem dışı bir konuşma yapan
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmeze cevabı.
BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Mehmet
Sönmez'in Millet Meclisinin 27 . 1 .1976 günlü otu
rumunda Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olarak yap
mış olduğu konuşmaya cevap vermek üzere Millî Eği
tim Bakanı Sayın Ali Naili Erdem söz istemişlerdir.
Cevap vermek üzere buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Salı günü gündem dışı konuşma yapan Hatay Mil
letvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Sönmez gerek
şahsımla, gerek (Bakanlığımla ilgili bazı hususlara
temas ettiği için, bu konularda muhterem Heyeti
nize cevapıta bulunmak, açıklamada bulunmak için
çıkmış bulımuyorum.
Olmamış şeyleri lolmuş gibi göstermek, bazı şa
hısların tutkusudur- Kamuoyunu yanıltma, zihinleri
bulandurma yine bu tip kişilerin üslubudur. Gide
rek şahısları küçük düşürmeyi amaçlayanı iddia, ve
isnatlarda ve hatta suçlamalarda bulunma, yine ay(1) 222 ve 200 S. Sayılı basmayazılar 22 . 1 . 1976
tarihli 43 ncü Birleşim tutanağına eklidir.

KONUŞMALAR
m üslubun sahibi olanların tercih ettikleri yoldur.
iBu tarz anlayışa sahip olanları zaman zaman bu
çatının altında dinlemişizdir. Hatay Milletvekili
Mehmet Sönmez'in
de Millî Eğitim Bakanlığı ve
şahsımla .ilgili söyledikleri bu üslubun, bu anlayı
şın içindedir.:
Şimdi katar gibi dokunup geçtiği, esasında gün
demin hudutları içerisine girmeyecek nitelikte ve
vüsatita lolan konuları bir uzun zamanın içerisinde
konuşmak, ayrınıtıları ile; ^ortaya koymak, hiçbir meselenin karanlık bir tek noktasının kalmamasını te
min etmek, zannediyorum ki her birimize düşen
ayrı bir görevdir.
Hemen belirteyim ki, gündem dışı konuşmada
bulunan saıyıo arkadaşımızın söyledikleri gerçek dı
şıdır; tamamıyle kendi üslubuna has bir anlayışın
içerisinde d i e getirilen konuşmalardır,
Millî Eğitim Bakanlığında göreve
başladığımız
tarihten
bu yana yapmış olduğumuz
çalışmalar,
Anayasada ve 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun
amaçlarına uygun çalışmalar. Bu çalışmaların içeri
sinde ortaya koymağa çalıştığımız görüş, kanunu
hâkim kılmaktır, hukuk devletinin geçerliliğini hâ
kim kılmaktır.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Kanunsuzluğun
babasısın, hangi kanundan bahsediyorsun?
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