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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra, yapı
lan yoklama sıonucunlda, Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından: 

13 Maıyıs 1976 Perşembe günü saat 15.00te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,47'de son veriilidi. 

Başkan Divani Üyesi 
BaşkanveMli Yozgat 

Rasim Hancıoğlu * İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : llhami Çetin (Yozgat)» Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 101 ncii Birleşimîni açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

— 478 — 



M. Meclisi B : 101 13 . 5 . 1976 O : 1 

III. — OYLAMASI 

1. — Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/420; C. Senatosu ; 1/419) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 574) (1) 

2. — İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

1. — Manisa Milletvekil M. Gündüz Sevilgen'in, 
İstanbul'da toplanan Yedinci İslâm Zirve Konfe
ransı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İstanbul'da toplanan 7 nci islâm 
Zirve Konferansı mevzuunda gündem dışı k'onuşjmak 
üzere Sayın Gündüz Sevilgen, buyurun efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Muh
terem Baişkan ve Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bugün ve önümüzdeki birkaç günde, memleke
timiz çok müstesna ve mühim bîr hâdiseye sahne ol
maktadır. Kendileriyle aynı bölgede yaşamak, müş
terek tarihe, kültüre ve manevî değerlere sahip ol
mak gibi bir çok ortak yanlafîmız olan 41 ülkenin dev
let adamları İstanbul'da bir araya gelmektedirler. 
7 nci İslâm Zirve Konferansı İstanbul'umuzda akte-
d'itaeklt'ödir< Dost ve kardeş ülkelerin mümtaz dev
let adamlarını, 5 asır müddetle Mâm âleminin mer
kezliğini yapan bir mübarek beldede misafir etenenin 
ıbalbitiyarlığmı miUetçie duyduğumuz bugünde, bu ha
yırlı vesile ile söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, dünyadaki 150'ye yakın 
müstakil ülkenin 1/3'ine yakınını teşkil eden bu 41 
ülke, 1 milyar civarındaki nüfusuyla da, dünya nü
fusunun 1/3'ini teşkil etmektedir. Bu 41 ülkenin 
kurduğu birlik, kuruluşunun üzerinden 6 sene gibi 
kısa bir müddet geçmiş olmasına rağmen, dünyanın 

(1) 314 S. Sayılı Basmayazı 6.5.1976 tarihli 
98 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

YAPILACAK İŞLER 

I raporu (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : î/433); 
I (M. Meclisi S. Sayısı : 317; C. Senatosu S. Sayısı : 

588) (2) 
BAŞKAN — İkü açık oylamamız vardır* Açık 

oylamanın, gündem dışı konuşmalar devam ederken, 
kupaların, sıralar arasında dolaştırılarak yapıtoasını 
'oylarınıza arz ediyorum: Ralbul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edirriiştir, 

Daiha sonra, kupaların kürsüye korumasını oyla
rımıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ödlilmiışltir, 

Gündem dışı söz istekleri vardır; sırasıyle söz ve
receğim. 

en güçlü beynelmilel teşkilâtı haline gelmiştir. Bu teş
kilât içerisinde elbet, Türkiye de, lâyık olduğu yeri 
almahdır. Teşkilâtın 7 nci toplantısının istanbul'da 
yapılması bunun en önemli bir adımını teşkil etmekte-

Yarım asrı geçen bir fetret devresinden sonra, 
Müslüman milletlerin yeniden bir vahdete doğru yö
nelmelerinin ilk işareti olan bu Teşkilât, yakın bir ge
lecekte dünya siyasetine yön verecek bir seviyeye ulaş
maya namzettir. 

Müslüman ülkeler, gerek dünyadaki stratejik mev
kileriyle, gerekse yerüstü ve yeraltı zenginlikleriyle, 
bilhassa petrol ve stratejik madenleriyle, ekonomik 
bakımdan da dünyaya yön verecek bir potansiyele sa
hiptirler. 

Bugüne kadar böyle bir'teşkilâtlanmadan mahrum 
olan Müslüman ülkeler Batılı ve Doğulu emperyalist
lerin çok çeşitli tasallutlarına maruz kalmışlar; birçok 
haksızlıklara ve zulümlere uğramışlar; çoğu kere, ara
larındaki irtibatsızlık dolayısıyle, birbirlerinin mesele
lerine sahip çıkamamışlardı. Aralarına, sömürü dü
zenlerini devam ettirmek için Batılıların soktuğu fitne 
ve nifak dolayısıyle birbirleri hakkında yanlış ve ha
talı fikir ve kanaatlere sahip olmuşlar; bu da sadece 
Batılıların işine yaramıştı. 

Müslüman ülkelerin maruz kaldıkları haksızlık ve 
zulümler, 1969'da Yahudilerin, Müslümanlar için en 

(2) 317 S. Sayılı basmayazı 11.5.1976 tarihli 99 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 479 — 
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mukaddes makamlardan biri olan Mescidi Aksa'yı 
yakmalarıyle, manevî sahada zirve noktasına ulaşınca, 
bu elîm hâdisenin verdiği heyecanla bir araya gelen 
Müslüman ülkeler, o günden bugüne çok süratle her 
sahada işbirliğine yönelmişlerdir. 

Müslüman ülkeler arasında maddî ve manevî her 
sahada işbirliği ve dayanışmayı sağlayacak bu kuruluş 
elbette çok büyük bir mana ifade etmektedir. 

Müslüman ülkeler arasında siyasî bir dayanışma
nın tesisi; 

Maruz kalınan haksızlıklara müşterek reaksiyon 
gösterilmesi; 

Müşterek menfaatlerin korunması; 

Müslüman ülkeler arasında müşterek savunmayı 
sağlayacak işbirliğinin tesisi; bunun için lüzumlu mad
dî ve manevî bütün tedbirlerin alınması; müşterek 
harp sanayiinin kurulması; 

Müslüman ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin 
sağlanması ve geliştirilmesi; 

Teknoloji alış verişinin gerçekleştirilmesi; 
Müşterek sanayi tesislerinin kurulması ve Müslü

man ülkeler arasında ortak pazarın kurulması; 

Müslüman ülkeler arasında ilmî ve kültürel temas
ların geliştirilmesi; tarihî, kültürel ve manevî bağların 
daha da kuvvetlendirilmesi bu birliğin anahedefleri 
olmalıdır. 

Bu hedeflere ulaşmada elbette en büyük tarihî 
vazife Türkiye'ye düşmektedir. Türklerin bu vazifeyi 
en güzel şekilde'ifa ettiği tarihî devirler olmuştur. Bu 
devirler, islâm âleminin en mutlu ve huzurlu devirle
ridir. 

Epeyce gecikmeyle de olsa, Türkiye'nin islâm Ül
keleri Konferansına tam üye olarak katılma kararını, 
bu tarihî vazifeyi yeniden ifaya başlayacağının bir 
nişanesi olarak kabul ediyor; bu karara vesile olanları 
yürekten tebrik ediyoruz. 

Ancak, elbette bu kararın verilmesi kâfi değildir. 
Bu karan verenleri, çok daha büyük hareketler ve hiz
metler beklemektedir. 

islâm âlemi, Türkiye'yi lider ülke olarak görmek 
istemektedir. Topyekûn insanlık da, içinde bulundu
ğu buhranlardan, huzursuzluklardan, marazlardan kur
tarıcı bir ışık beklemektedir. 

Batı bugün bir çıkmaz içindedir. Ahlâka dayanma
yan idare huzursuzluk getirmektedir; manaya dayan
mayan ilim, insanlığın felâketine sebep olmaktadır. 
Maddeden ve menfaatten, paradan ve mideden başka 
bir şey düşünmeyen sistemler anarşiyi doğurmakta
dır. Bütün bunlardan kurtuluşun tek yolu, topyekûn 

13 . 5 . 1976 O : 1 

• insanlığın beklediği kurtarıcı ışık ancak ve sadece İs-
I lâmiyet olabilir, islâmiyet, Hıristiyanlık gibi sadece 
I bir din değil, insanların bugünkü ve yarınki maddî ve 
I manevî yaşayışlarını düzenleyen bir hayat nizamıdır. 
I Bugün yurdumuzda toplanan Yedinci İslâm Zirve 
I Konferansını, bu hayat nizamını yeniden ihya edecek 
I büyük hareketin başlangıcı olarak kabul ediyor ve mu-
I vaffakiyeti için yürekten duacı oluyoruz. 

I Muhterem milletvekilleri, bundan 60 sene kadar 
I evvel İslâm âleminin parça parça olduğunu söyleyen 
I ve bu ifadesiyle de artık İslâmiyetin yeniden hâkim 
I olamayacağını belirtmek isteyen bir ehli küfre karşı, 
I büyük bir zatın verdiği cevabı da burada nakletmek 
I istiyorum: Batılıların sömürgesi haline gelmiş İslâm 
I ülkelerini kastederek, «... Tahsile gitmişler, işte Hin-
I distan, İslâmın müstait bir çocuğudur, İngiliz Mektebi 
I İdadisinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumu-
I dur, İngiliz Mektebi Mülkiyesinden siyaset dersi alı-
I yor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğul-
I fandır, Rus Mektebi-Harbiyesinde askerlik talim edi-
I yorlar. Araplar, Fransız mektebinde ilim tedris edi-
I yorlar. Bu asilzade evlâtlar şahadetnamelerini aldıktan 
I sonra, her biri bir kıta başına geçecek, İslâmiyetin 
I bayrağını afaki kemalâta temevvüç ettirecekler.» di-
I yordu. 

I Elhamdülillah, bugün bu sözlerin büyük bir kısmı-
I nı tahakkuk etmiş görmekle bahtiyarız. Kalanların 
I da, en kısa zamanda tahakkuk edeceğine inanıyoruz. 
I inşallah, yine o büyük zatın ifadesiyle, «İstikbal in-

kılâbatı içinde en büyük gür seda, İslâmın sedası ola
caktır». 

Bir duygular ve temennilerle Yüce Heyeti ve muh
terem Başkanımı hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sevilgen. 

2. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmazın, Mar
din ve yöresinde, idarecilerin halkı tedirgin eden uy-

I gulamalan ve davranışları hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

j BAŞKAN — Mardin Milletvekili sayın Nurettin 
j Yılmaz, Mardin ve yöresinde, idarecilerin halkı tedir

gin eden uygulamaları ve davranışları hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

i Buyurun efendim. 
j NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
j değerli arkadaşlar; 
! Cephe Hükümeti işbaşına geçtikten sonra, Mardin 

ve yöresinde, idarede keyfî, faşist ve hissî uygulama
larla kanunlar rafa kaldırılmış, vatandaşın can güven-

480 — 
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îiği tesadüflere bırakılmış, her nevi Anayasal haklan 
çeşitli bahanelerle kısıtlandırılmış ve bu nedenlerle, 
vatandaşın, idarenin şahsında, Devlete olan inancı sar
sılmıştır. 

Siirt Vali Muavinliğinden Mardin Valiliğine atanan 
Mardin Valimiz, Millî Selâmet Partisine bir nevi min
net borcunu ödemenin gayreti içerisinde bir havari
den farksız, M. S. P.'nin resmen propagandasını yap
makta, M. S. P. ilçe başkanlarım resmî arabasına ala
rak köy köy dolaştırmakta, buna paralel olarak da ba
zı idareciler M. S. P. militanı valilerine yaklaşım ya
nsı ve gayreti içerisinde, tarafsız muhtarları, belediye 
başkanları ve partili nüfuzlu kişileri M. S. P.'ye kay
dırmak stratejisi içerisindeler. 

Mardin Valisi ve yandaş idareciler için hizmet an
layışı, M. S. P.'ye yaranmadır. Onlar için halka 
hizmet prensibi yerine, M. S. P. örgütüne hizmet pren
sibi hâkimdir. Bu tip idarecilere karşı, onların şah
sında, vatandaşın Hükümete ve Devlete oan güvence
leri ne olabilir? 

Suriye ve İrak ile hemhudut olan Mardin'de îl 
jandarma Alay Komutanı Albay Ergenekon, açıkça 
Türkeş'irı ve felsefesinin propagandasını yapmakta ve 
kendisi «Ben Mardin'de bulunduğum sürece, Türkeş' 
çi olarak şikâyet edilen subay ve astsubaylara el do
kundurtmayacağım.»! kabadayılığında bulunmaktadır. 

Mardin Valisinin, asıl görevini yapmaktan âciz ki
şiliği karşısında, Mardin'in asayişi ve can güvenliği, 
M. H. P.'li İl Jandarma Alay Komutanı Albay Erge-
nekon'un insafına terk edilmiştir. 

Her olayı terör, dipçik, zor kullanma ve kaba kuv
vetle halletme felsefesi içerisinde olan Albay Ergene
kon, kritik bir coğrafî yerde bulunan Mardin halkımı
zı jandarma ile karşı karşıya getirme taktiğini güt
mektedir. 

3 - 5 gün evvel Mardin Kız Öğretmen Lisesinde 
bir öğrenci ile bir öğretmen arasındaki basit ve güncel 
bir anlaşmazlığın çözümünü, okul müdürü, aynı kafa 
yapısına sahip ülküdaşı İl Jandarma Alay Komutanı 
Nec?bettin Eıgenekon'dan ister. Okul, belediye hudut
ları dahilinde olmasına ve asayişi muhil bir olay var
sa, Mardin Emniyet Müdürlüğünün müdahale etmesi 
kanunen doğalken ve ancak polisin kuvvetini aşan bir 
olay mevcutsa jandarma komandolarının müdahale
si düşünülebileceği usul iken, direkt olarak, Jandarma 
Albayının, komandoları, genç yaştaki kızlarımıza sal-
dırtması, komando erlerine «Bu orospuların hepsini 
yakalayın» deyip, komando erlerini kız öğrencilerin 
arasına saldırtması, kızlarımıza ve bacılarımıza el uzat-
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j tırması, en azından kendi çirkin kişiliğinde, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin manevî şahsiyetine en büyük darbeyi 
vurmuştur. 

i Valinin acizliğinden ve beceriksizliğinden istifade 
ederek, her şeyi şiddet ve terörle halledeceğini sanşn, 
görevi icabı, vatandaşın can ve namusunu korumak
la yükümlü Albay Ergenekon'un utanç verici bu ya
sa dişi davranışım Kızıltepe ve Nusaybin Lisesi öğ
lencileri sessiz bir yürüyüşle protesto ederler. 

Yürüyüşten haberdar olan Albay Ergenekon, Kı
zıltepe'de masum öğrencilerin yürüyüşlerini silâh kul
lanmak suretiyle dağıttırır. Zabıtaca yüzlerce silâhın 
atıldığı Kızıltepe'de, yürüyüşte olduğu saptanmadan, 
önüne geçen herkesi zabıtaya mukavemetten dolayı 
yakalattırır ve tutuklanmalarını temin ettirir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanız var efen
dim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Evet efen
dim. 

Mardin, sınır boyunda kritik bir bölgede bulun
maktadır. Pireyi deve yaparak, provakasyon taktikle
riyle halkı jandarma ile karşı karşıya bırakma çabası 
içerisinde olan idarecileri, halkımız nefretle anmakta
dır. 

Sistemli ve bilinçli olarak, Doğu ve Güneydoğu 
halkımızı tahrik ve teşvik ederek, idare ile ve özellik
le zabtıa ile karşı karşıya getirme provakasyonları 
gözümüzden kaçmamaktadır. 

Sayın arkadaşlar, Cephe Hükümeti, bölgemizde 
bir sıkıyönetimin nedenlerini ve gerekçesini arama ve 
bulma gayreti içerisinde olan bu tip tehlikeli idareci
leri yöremize atama politikasından vazgeçmelidir ve 
bunların provakasyonlarma seyirci kalmamalıdır. 

Vatanperverliğini, akıttığı kanlar ve verdiği tarihî 
. imtihanlarla kanıtlamış bulunan halkımız, bir prova

kasyon manevrası içerisinde bulunan ve halkımıza kuş
ku ib bakan sapık fikirli idarecilerin... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bağlayın efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — ... en seri 

bir şekilde uzaklaştırılmasını beklemektedir. 
Halkımız, kendisini seven, sevmesini ve okşamasını 

bilen, ona kötü gözle bakmayı kalbinden geçirmeyen 
ve bu inanç içerisinde bulunan idarecilere susamıştır. 
Halkımıza kuşku ile bakan, onu bu vatanın öz evlâdı 
saymayan ve daima hain gözlerle bakan idareciler, 
günün birinde, halkımızdan, izi çok güç silinecek ve 
kaybolacak sert şamar yerse; suçlu, bu provakasyon-
hra göz yuman ve bunu organize eden Hükümet ola-

J çaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Yıllardır, 
Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel nimetlerinden 
kasıtlı olarak mahrum bırakılan; sefalete, cehalete ve 
kendi kaderlerine terk edilen Doğu ve Güneydoğu hal
kımızın, insanca ve onurluca yaşamı ve özgürlüğü kı
sıtlanmasın hiç olmazsa. Hükümeti uyarıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen bağlayın efen
dim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Ciddî ve 
vakur olan Doğulunun şah damarı kamçılanmasın. Şa
man ve tepkisi çok sert olur Doğulunun. Bunu bilsin
ler. Ezilen, ezdirilen çilekeş halkım adına Yüce Mec
lisi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yılmaz. 
3. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'ün, 

1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı müzakereleri sırasında 
şahsını hedef tutan bazı iddialar hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ziya Öztürk, 1976 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı müzakereleri esnasında şahsını 
hedef tutan bazı iddialar hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Sayın Baş

kan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
1976 yılı Bütçe kanunu tasarısının müzakeresi es

nasında, adımdan bahisle ileri sürülen iki husus hak
kında, yetkili mercilerce yapılan inceleme ve ulaşılan 
sonuçlan Yüksek Meclisin bilgisine sunmak için söz 
aldım. 

Söz konusu hususlar, şahsımı ilgilendiriyordu, 
üyesi bulunmam nedeniyle, şüphesiz, Meslisimizi de 
ilgilendiriyordu. Her iki nedenle, bu iki husus hak
kında gereken hassasiyet ve ciddiyeti göstermek şah
sım için bir görevdi. İfa ettiğim görevi ve sonuçlarını 
yüksek bilgilerinize arz ediyorum. 

Söz konusu müzakereler esnasında, Demokratik 
Parti Grupu sayın sözzcüsü, Millet Meclisi odaların
da bazı parlamenterlerin Japon Büyükelçiliği men
supları ile birtakım ihale konularının pazarlığının ya
pıldığı söylentilerinden söz etmiş ve bu iddia şahsımı 
da kapsayan şüphe ve tereddütlere yol açmıştı. 

Diğer iddia, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
müzakeresi esnasında, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu sayın sözcüsü tarafından ileri sürülmüş ve takibe 
konu bir gümrük işleminde, bazı merciler üzerinde 
tarafımdan baskı yapıldığı iddiasında bulunmuştu. 

Demokratik Parti Grupu sözcüsü tarafından şer-
dedilen idd;a, tarafımdan adlî mercilere götürülmüş 
ve bu hususta yapılan tahkikat sonunda, Ankara 
Cumhuriyet Savcılığınca, karardan okuyacağım ge
rekçe ile, takipsizlik kararı verilmiştir. 

Takipsizlik kararı 3 . 5 . 1976 tarih ve 1976/2315 
sayılıdır, gerekçesi de şöyledir: 

«Kemal Ziya Öztürk'ün, Türk - Japon Dostluk 
Grupu Başkanı olduğu; bu münasebetle, Japon Sefiri 
ile aralarında dostluk ve nezaket ziyaretleri yapıldığı; 
bahsedilen olay gününde de, Japon Sefirinin, yanın
da tercümanı olduğu halde Meclise geldiği, Kemal 
Ziya Öztürk tarafından Bağımsızlar Odasında kabul 
edildikleri, bir müddet sohbet edildiği; fakat Soma 
Termik Santralının ihalesi hususunda hiç bir konuş
manın yapılmadığı anlaşılmıştır. 

«İddia edildiği gibi, Soma Termik Santralının iha
lesi konusunda bazı görüşmeler yapılmış olduğu bir 
varsayım olarak kabul edilse dahi, bu konuşmalarda 
suç unsuru bulunmamaktadır. Bu bakımdan da olay 
takibe değer görülmemiştir». 

Aynı konu hakkında muhterem arkadaşlarım, 14 
sayın üyenin de imzasını taşıyan bir araştırma öner
gesi, tarafımdan, Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
verilmiş ve gündemimizin 62 nci sırasında lCl/76 nu
mara ile kayıtlı bulunmaktadır. 

İddianın, özellikle Meclisimizin manevî şahsiyeti
ne de yönelik vasfı ve dost Japon ülkesinin mümtaz 
görevlilerini de ilzam eder mahiyeti nedeniyle, bu 
araştırma önergesinin öncelikle görüşülmesinin Da
nışma Kurulumuz kararı ile temini yine tarafımdan 
Mesllsimiz sayın Başkanlığından yazılı başvurma ile 
talep edilmiştir. 

Cumhuriyet Halik Partisi Grupu sözcüsünün iddi
asına konu olan husus da, ilgili bakanlık tahkik he
yetinin ve yetkili Cumhuriyet savcılığının tetkik ve 
tahkikinden geçmiş ve neticede, şahsımı hedef tutan 
iddiayı doğrular hiç bir delile rastlanmamıştır. 

Bu husus, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde açı
lan, bu konu ile ilgili kamu davasına esas iddianame 
mündereoatı ile saibittir. Yetkili resmî-mercilerce ula
şılan bu sonuçlarla ilgili kararlar, her iki iddianın da 
mesnetsiz ve gerçeğe aykırı bulunduğunu kanıtlayan 
belgelerdir. 

Mesnetsiz ve kasıtlı iddiaların bu kürsüye ne 
amaçla getirilmiş bulunduğunu eleştirmek lüzumunu 
hissetmiyorum. Aklıselim ve iyi niyet sahibi her üye 
ve her vatandaşın malumu olan bir hususu, bir mak
sadı teşhire mahal görmüyorum. 
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30 yıla ulaşan kamu görevi hayatımın her saf
hasının hesabını, her makam ve merci önünde ver
meye amade bulunduğumu huzurlarınızda ifade et
mek istiyorum. 

Hayatım boyunca, herhangi bir şahsın veya mü
essesenin şeref ve itibarını hedef alan isnat ve ifti
ralardan itina ile kaçındım. Maruz kaldığım haksız 
ithamlara rağmen bu itiyadımdan vazgeçecek değilim. 
Haysiyetli yolun da böyle olduğuna inanıyorum. 

»t; . 

/. — Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC 10 - 10 tipi Ankara uçağının hangi şartlar altın
da alındığının ve bu konudaki bütün iddiaların ince
lenmesi için kurulan Araştırma Komisyonunun gö
rev süresinin üç ay daha uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (20/6, 3/633) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır, okutuyorum: 
10/6 esas numaralı Araştırma Komisyonunun gö

rev süresinin uzatılmasına dair tezkere. 
10/6 No. lu Araştırma Komisyonu 
Esas No. : 10/6 - 590 - 5943 
Karar No. : 10 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arkadaşının; 

ParisTte düşen, Türk Hava Yollarına ait DC 10 - 10 
tipii Ankara uçağının hangi şartlar altında alındığının 
ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi 
için, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi 1 8 . 4 . 1974 tarihli 
68 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş 
20 . 5 . 1974 tarih ve 80 nci Birleşimde Komisyon 
teşekkül ederek çalışmalarına başlamıştır. 

Tetkiklerini tamamlayamayan Komisyonumuzun 
görev süresinin karar tarihinden itibaren 3 ay daha 
uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/6 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
İstanbul 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Araştırma Komisyonu tezkeresini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Seç
men yaşının 21'den 18'e indirilmesine dair Kanun 
teklifi» nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/26, 4/153) 

Anayasamızın teminatı altında bulunan bu kürsü
nün bizlere tanıdığı mulkadldes halkların maksatlı de
dikodulardan, art düşüncelerden ve duygüsallılktan 
uzaık, asil duygu ve düşünceler için kullanılması ge
rekliliğine olan samimî inancımı da belirterek sözleri
me son veriyor ve Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine dair ka

nun teklifim (2/26) 4 . 12 . 1975 gününden beri Ana
yasa Komisyonundadır. 

Komisyonun inceleme süresi olan 45 gün geçmiş
tir. 

Bu nedenle, • İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, an
laşılmadı. (C. H. P. sıralarından «Anlaşılmadı» ses- , 
leri) 

BAŞKAN — Anlaşılmadı, tekrar oylayacağım 
efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
zile basalım. 

BAŞKAN — Seçmen yaşının 18'e indirilmesi hak
kındaki kanun teklifi Komisyonda uzun müddet 
beklemiştir. Millet Meclisi gündemine alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oylamadır, zile basalım efendim. 

BAŞKAN — Basılıyor efendim, 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Deminki oy
lamada zile basılmadı. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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3. — Giresun Milletvekili. Orhan Yılmazın, 
<<1389 sayılı Su. Ürünleri, Yasasının 24 ncü madde
sinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tekli
fi-» nin, doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/42, 4/154) 

BAŞKAN — ikinci bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü madde

sinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair vermiş oldu
ğum kanun teklifinde Doğu Karadenizle, Sinop - Ho
pa arasında trolle avlanmanın yasaklanması, balıkçı
lığımızın geleceği ile önemli faydalar sağlayacağın
dan biran evvel kanunlaşmasında sayısız yararlar var
dır. Teklif, 13 . 6 . 1975 tarihinden beri içişleri Ko
misyonunda beklemektedir. 

içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan doğ
ruya Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Giresun 
Orhan Yılmaz 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — İçişleri Komisyonunda bulunan İmar Affı 
Kanun teklifinin, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna havale edilmesine dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. (2/577, 3/634) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

İçtüzük 35'e göre bir önerge vardır, 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonunda bulunan Kütahya Millet
vekili İlhan Ersoy ve 33 arkadaşının, İmar Affına 
dair olan (2/577) Kanun teklifinin, içtüzüğün 35 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına müsteniden, Komisyonu
nuzda görüşüldükten sonra havale edilmiş bulunduğu 
İçişleri Komisyonunda görüşülmesinin daha uygun 
olacağı sebebi ile gerekli işlemin yapılmasına müsa
adelerinizi arz .ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Sakarya 
M. Vedat Önsal 

Uygundur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
içel 

Hikmet Baloğlu 

Not : Genel Kurul müzakerelerinde esas Komis
yon olan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu raporu esas alınacaktır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletle
rince yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde orta
ya çıkacak durumu incelemek, Devletlerarası çatış
mada ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımın
dan yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Afyon Karahi
sar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 17 arkadaşının 
(8/3) esas numaralı, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından 
yeni tedbirler alınmasını tespit etmek amacı ile Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 

. 101 nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 5.5.1976 
tarih ve 97 nci birleşiminde açılması kararlaştırılan 

i Genel Görüşmeye başlıyoruz 

! Hükümet? Burada. 
Hükümet yerini almıştır. 
Görüşmelere başlamadan önce, görüşmelerin giz

li bir oturumda yapılmasına dair Millî Selâmet Par
tisi Grupu tarafından verilmiş bir önerge vardır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Aleyhinde söz istiyorum. («Önerge sahipleri yok» 
sesleri) 

BAŞKAN — Çağırtacağım efendim, önerge sa
hiplerini arattırıyorum. 

M. S. P. Grupu adına önergeyi veren arkadaşlar
dan kimse mevcut değildir. 
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Gizlilik önergesini veren arkadaşlarımızın burada 
bulunmaması nedeniyle, işleme koymuyorum. 
okutuyorum. 

Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergeyi tekrar 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
A. B. D. tarafından 1947 yılından bu yana mem-

leketimiize yapilagelmekte olan askerî yardımın ke
silmesi yolunda Amerikan Kongresinde uzun bir sü
reden beri sürdürülmekte olan çabaların ve bu konu
daki gelişmelerin Türk Kamuoyunu çok yakından il
gilendirdiği 'bilinmektedir. 

Türk kamuoyu söz konusu askeri yardımı iki ül
kenin ortak savunma alanında sürdürdükleri iş birli
ğinin doğal bir unsuru olarak telâkki etmektedir. 
Amerikan Kongresinin ortak savunma amaçları ile il
gili olmayan sebep ve saiklerle yardımın kesilmesi 
yolunda ısrarla çaba göstermekte, herhangi bir beis 
görmemekte olması zihinlerde haklı olarak bu -işbirli
ğinin-A.. B. D. Kongresinin nazarında değerini yitir
mekte olduğu •izlenimini doğurmaktadır. İki ülke ara
sındaki ortak savunma işbirliği, buna atfedilen değer 
ve karşılıklı yükümlülükler bakımından bir dengeye 
dayanması gerektiği cihetle, bu dengenin muhafaza
sındaki zaruret aşikârdır. Aksi takdirde işbirliğinin 
tek taraflı olarak sürdürülmesi gibi bir durumun 
Türk kamuoyunca benimsenmesi hayli güç olacaktır. 
Böyle ibir gelişme neticede Türkiye'yi A. B. D. ile 
sürdürmekte olduğu bu işbirliği çerçevesinde almış 
olduğu yükümlülükleri yeniden değerlendirmeye sevk-
edecektir. 

Yukarıdaki izahatın ışığı altında : 
1. A. B. D. askeri yardımı ile ilgili son durumun 

tespiti. 

2. Askerî yardım halihazırda sürekli olarak ke
silmese dahi yardımın gittikçe azalan miktarı ve 
A. B. D.'nin tek taraflı bugünkü tutumu yakın bir 
gelecekte bu işbirliğinde açık bir dengesizlik duru
munun ortaya çıkaracağını göstermektedir. Bu şartlar 
içinde karşılıklı yükümlülüklerirn>;zin yeniden gözden 
geçirilmesi. 

3. Askerî yardımın kesilmesi halinde bu boşlu
ğun doldurulabilmesi için şimdiden alınması gereken 
tedbirlerin tespiti. 

4. Millî Harp Sanayiinin kurulması için ne gibi 
tedbirlerin geçerli olduğunun tespiti. 

5. Şimdiye kadar A. B. D.'nin Türkiye'ye eko
nomik ve askerî yönden ne verdiğinin, buna karşı 
ne aldığının tespiti. 

6. Türkiye'nin Dışişleri sorunlarında durumu
nun yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Uzak olmayan bir zamanda karşımıza çıkabile
cek herhangi ibir devletlerarası çatışmada ülkemizin 
dış güvenliğinin sağlanmasını hesap ederek ne gibi 
tedbirler alınmasının gerektiğini tespit etmek amacı 
ile (Hükümet isterse gizli oturumda yapmak kay-
dıyle) Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Amasya 
Hasan Bütüner 

Çorum 
Cahit Angın • 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Sinop 
Fikret Övet 

Bingöl 
H. Celâlett'in Ezman 

Çanakkale 
Hasan Sever 
Çanakkale 

O. Of han Çaneri 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Tokat 
Haydar Ulusoy 

İstanbul 
- Vahit Çalın 

Çorum 
Etem Eken 
Kütahya 

Haşim Benli 
Gaziantep 

İbrahim Hortoğlu 
İçel 

Süleyman Şimşek 
Elâzığ 

Atillâ Atilâ 
Malatya 

Hakkı Gökçe 

BAŞKAN — Genel Kurulun 6 . 5 . 1976 tarihli 
98 noi Birieşiminlde alınan karar gereğince, genel gö
rüşmede Hükümet adına yapılacak konuşmalar 1 
saat, siyasî parti grupları adına yapılacak konuşma
lar 3ö'ar dakika, kişisel konuşmalar ve önerge sahibi 
tarafından yapılacak konuşmalar da 20'şer dakika 
süre ile sınırlandırılmıştır. 

Buna göre, genel görüşmede ilk söz hakkı genel 
görüşme önergesindeki ilk imza sahibine veya onun 
göstereceği ibir diğer imza sahibi üyeye aittir. 

Sayın Mutlu, ilk imza sahibi olarak siz mi konu
şacaksınız efendim?. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — De
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bu genel görüşme ile 1949 yılından bu tarafa Türk 
HMümetlerinin ne bdçıim uydu bir politika takip ede
rek, Türkiye'nin djş gevenliğini nasıl tehlikeye attık
larını ve millî grurumuza yakışır bir politika takip 

485 — 



M. Meclisi B : 101 

ederek, Türkiye'nin bugünkü çıkmazlara girmemesini ı 
temin edemediklerim görüşeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletleri 1 
ile iç jçe kaynaşmış haltta iç ve dış güvenliğimizi, I 
ekonomik kaynaklarımızı tamamen Amerika'nın da
nışmanlarının emrine bırakmış olan Türkiye'nin hü- I 
kümetleri, hiçbir zaman Amerika'ya kuşku ile bak- I 
tmamışlar ve hatta Amerika'nın gölge hükümetleriy- I 
miş gibi, Türk halkından devamlı olarak gerçekleri 
saklamış oldukları da bir gerçektir. 

1963 yılındaki meşhur Johnson - inönü mektup- I 
lan, Adalet Partisi yöneticilerine ışık tutmamış ola
cak ki, bugün halen iktidar başı olan Adalet Partisi I 
yöneticileri, uysal ve kauçuktan daha yumuşak bir I 
politika takip etmektedirler. O günün muhalefeti Ada
let Partisi Genel Başkanının bazı demeçleri, Cumhu- I 
riyet Halk Partisinin ıbaşı bulunduğu Hükümet zama-
nmda, Kıbrıs Sampson darbesini planlamaya ce- I 
saret vermiş; böylece, halktan yana olan Ecevit ik
tidarım, daha meyvelerini vermeden alaşağı etmek I 
için iç ve dış işbirlikçiler 'beraber hareket etmişler- I 
dir ki, ou tutumları da demeçlerinden 'belli olmuş- I 
tur. 

Şayet, Sayın Başbakan Ecevit bültün hukukî giri- I 
simleri yaptıktan sonra cesaretle Kıbrıs'a müdahale I 
etmemiş olsaydı, yukarıda söylediklerimiz gerçekleş- I 
tirilmiş olacaktı ve 'böylece halktan yana olan bir 
parti, fcorkarlıkla, Kıbrıs'ı satmakla itham edilecek- I 
ti; kendi düşünceme göre, nereden geleceği belli olan I 
bir darbe ile, halktan yana olan sloganları da sön- I 
dürülecek, kişiliksiz Hükümetler kurulacaktı ve de- I 
mokrasi artık rafa kaldırılmış olacaktı. Yüce Allah'ın 
yardımına bakın ki, Mehmetçiğin yumruğu ile Kıb
rıs adası yarısına kadar kurtarılmış, bu gürültüden 
ve bu sarsıntıdan, YunanistanMaki diktatör idare ve I 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Nixon I 
da iktidardan uzaklaştırılmış olmuştur. I 

Yerine gelen Sayın Ford yönetimi, görüşeceğimiz 
hususları uygulamaktan geri kalmamıştır. Benim ko- I 
nuşmam sual şeklinde .tavsiye şeklinde ve izah şek- I 
ünde olacaktır: I 

1. Amerikan Parlamentosu, gerçek müttefiki ol
duğunu söylediği Türkiye'ye her türlü silâh, malzeme I 
şevkini tamamen yasaklarken, Kıbrıs Hardkatı ve I 
Ege Denizi nedeniyle bizimle ihtilâf çıkaran ve hat- I 
ta NATO'nun askerî yönünden çekilen Yunanistan'a 
her türlü yardımı artırma yoluna gitmemiş midir? 

Bizim hükümetlerin, «Amerikan Hükümetinin iyi 
niyetine Amerikan Parlamentosu karşı çıkmaktadır. | 
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Biz Parlamentoyu değil Ford yönetimi tanırız» sözü 
kâfi midir? 

Türkiye'ye, bu sözler güven verebilir mi? 
Amerika Birleşik Devletleri, fiilî tutumu ile, Yu

nanistan'ı Türkiye'ye tercih etmemiş midir? muhte
rem arkadaşlarım? 

NATO'nun asıl gayesinin, Türkiye'nin emniyeti 
d^ğil, .NATO'nun emniyeti meselesi olduğu aşikâr
dır. İcap ederse NATO, kendi emniyeti için Türkiye' 
yi gözden çıkarabileceğini ve hatta bir noktada çıkar
maya kalkıştığını hadiseler göstermiştir. 

Muhterem milletvekilleri; Millî İstihbarat Teşki
lâtımız gerçekten Amerika'nın CIA teşkilâtı emrinde 
midir, organik bağımlılığı ve ilişkileri var mıdır, ive
dilikle buna çare bulmak şart değil midir? Bu, bugün 
Hükümetin en yetkili bir ağzından açıklanmaktadır; 
ama arkasından başka ses çıkmamaktadır, işte bun
lar burada dile getirilmelidir. 

Amerika ile aramızda yapılan anlaşmalarda, Ada
let Partisi iktidarı, akıllı politika benimsemiş olsay
dı; bugün Türkiye, Orta - Doğunun sanayileşmiş dev
leti olacaktı, Orta - Doğu ve Üçüncü Dünya Devlet
lerini yanımızda bulacaktık. Kısaca, biz silâh alma
yacak, silâh satar duruma gelecektik. Bunun sorumlu
ları kimdir? 1965 yılından bu tarafa Adalet Partisi 
iktidar olduğu, iktidarlarda etken olduğu için Adalet 
Partisini bu şekilde dile getiriyorum1. Türkiye'de üs
ler, Amerika için emniyet supabı olduğu kadar, Tür
kiye için önlenmesi imkânsız bir nükleer hedef değil-
midir? 

Bir Amerikalı Bakanın; «Türkiye cezalandırılma
lıdır, ekmek verdik elimizi ısıldılar» demesi de, millî 
onurumuzla alay etmek değil midir? Bütün bunun so
rumluları Amerika Birleşik Devletleri midir? Değildir 
muhterem milletvekilleri. Bunun sorumluları, kişilik
siz politika takip eden Türk hükümetleridir. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için bir ku
lak olma durumundan kurtarılmalıdır. 

Sayın Demirel, kendi grupunda; «Ege'yi Yuna
nistan görü haline getirmeyeceğiz»1 demıiş. Asla bir 
adım bile atıp Ege'ye çıkma cesareti gösterebildi mi, 
halen de gösterebilmekte midir? 

Muhterem arkadaşlarım, ilk savaşta Türkiye'nin 
bir nükleer hedef olacağı kimsenin aklından çıkma
malıdır. Çift anahtar masalından vazgeçilmelidir. 
ileride ona geleceğim. 

Yardımın tekrar başlaması için Adalet Partisi' 
nin yetkili ve yetkisizleri Amerika'yı ziyaret ederek, 
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kulislerde Rum asıllı senatörlere; «Bizi Cumhuriyet 
Halk Partililere karşı zayıf düşürmeyin, mahcup et
meyin; ne olur yine bize elinizi uzatın. Ne dediniz 
de yapmadık..?» Vesaire; yalvaran Türk Parlamenter
leri vardır; isimlerini vermek istemiyorum. 

«Amerika bizden elini çekerse, Sovyet Rusya bir 
anda bizi yutar» sözleri, Türk halkını tanımamak 
demektir. Aslında Amerika ile Sovyet Rusya düşman 
değil, dünyayı bölüşmüş iki süper devlet ve sömür
geci değiller midir? 

Türlk hükümetlerinin ve halihazırda iktidarda 
olanların, «Amerika Türkiyesiz yaşayamaz. Türkiye 
onurludur. Atom silâhlarına ve üslere el koyarız. 
Ambargo düşmanlıktır, biz düşman mıyız?» vesaire 
gi'bi, Hükümet yetkililerinin ağzından çıkan sözler, 
ciddî ve sorumluluk duyan devlet adamı ağzı değil
dir. 

Kıbrıs, Ege, haşhaş gibi sorunlarımızı neden ken
dimiz değil de, Amerika'nın Rum asıllı reklâm şir
ketlerine yüksek para karşılığı Amerikan kamuoyuna 
Türkiye'nin durumunu anlattırmaya çalışıyoruz? Bu, 
büyük bir siyasî hata değil midir muhterem müllet-
vekilleri? 

Sayın Süleyman Demirel, kendi grupunda yaptığı 
konuşma ile «İşte yardım kesildi, NATO'ya hayır 
diyenler, go home diyenler bayram etsin»' bununla 
ne demek istenmiştir muhterem milletvekilleri? Bu ki
şileri kim zedelemiştir, bunlar kimlerdir? Bunlar açık
lanmalıdır. 

'Millî Hareket Partisi Genel Başkanı Türkeş, «Yar
dımın kesilmesi Amerika için talihsizliktir» dememiş 
midir? Bunun demekle, yani» biz senin hizmetindey-
dik» demek istiyor. 

Sayın Feyzioğlu da bundan fariklı değil : «Hedef, 
Amerika'nın çıkarları zedelenmemeliydi» Bununla ne 
demek isteniyor? Bunlar burada açıklanmalıdır, tşte 
bu Genel Görüşme, bu hususta partilerin fikirlerini 
açıkça oltalarına koymak için bulunmaz büyük bir 
fırsattır. 

Sayın Demirel daha dün Associated Press Ajansı• 
muhabirine, «Amerika bizi neden cezalandırıyor? 
Suçlu değiliz ki»< diyor muhterem arkadaşlarım. Ceza
landırmak, eşit şartlar altında bağımsızlığını sürdüren 
küçük veya büyük devletler arasında olmaz, Allah ile 
kul arasında olur. Veya sömürge devlet, müstemle
kesine bunu uygulayabilir. Bu söz ne demektir? Ne 
demektir bu söz? Amerika'nın karşısında biz muha
keme oluyormuşuz, suçlu durumunda. Bir Başbaka-
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nın ağzından bu sözlerin çıkmaması lâzımdı. Arka
sından sayın Demirel'in kahramanlığı aklına geli-* 
yor, bakin ne diyor aynı gün, aynı muhabire : «Biz 
Kıbrıs'ı istesek bugün de her tarafını fethederiz, 
alırız; dün de alırdık» diyor. Zaten Rumlar, Ameri-
ka'daki Rumlar, Yunanlıların etkili çevreleri, «Türk
ler fetih gayesiyle çıkmıştır» diye bar bar bağırıp 
dünya kamuoyunu yamtlmaya çalışırlarken, biz de 
«Hayır, oradaki iki topluma barış getirmek için çık
tık; toprak fetih gayemiz yoktur» derken, Hüküme
timizin Başkanının ağzından o sözlerin çikmjası, dün
ya kamuoyunu yanıltmak için uğraşan Rumi kuruluş
larına yardım değil midir? Onların dediklerime «Evet, 
biz de böyle düşünüyoruz» demek değil jde nedir 
muhterem arkadaşlarım? 

Bir zamanlar sayın Demirel, «Silâhlı müdahaleye 
bile lüzum yok. Öh demekle 1Q bin Yunan askerini 
Kıbrıs'tan attım»' demişti. Niye böyle konuşjuyor, iki 
defa «öh» deyiversin 20 bin Rumu atsın, niye savaş
sın? Bunlar devlet adamının söyleyeceği sözler değil
dir muhterem milletvekilleri 

Sayın milletvekilleri, artık şu anlaşılmıştı!] ki, NA-
TO'nun ve ikili anlaşmaların işlemesi, Türkiyje yönün
den işlemesi Amerika Birleşik Devletleri'nin|o günkü 
tutumuna ve Yunanistan ile aramızdaki bağımlılığın 
derecesine bağlı olduğu kanaatindeyiz. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu ambargo, 
sadece silâhlarla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik
tir de. Bunlar Hükümetin hâlâ aklını başına! getirme
mektedir. Parası ödenmiş silâhlarımızın dahi ambar
goya tabi tutulmasının manası ve ikili ilişkiler yönün
den Hükümeti düşündürmeye sevk etmiş is£, Hükü
metimiz hayli mesafe almış demektir. 

Silâh ihtiyacımız, önce millî kaynaklardan temin 
edilmeli ve eşit şartlar altında Türkiye'nin güvenliği 
öncelik kazanmak şartiyle diğer devletlerle j ilişkiler 
geliştirilmelidir. Millî Silâh Sanayii için, başta Ma
kine Kimya Endüstrisi yeniden düzenlenmeli; engel 
kanunlar - ihale dağılımı gibi - kanunlar - kaldırılma
lı; yüksek vasıflı çelik sanayii derhal ele alınmalı ve 
bu imalâtta şimdilik rantabilite değil, prodüktivite 
düşünülmelidir muhterem arkadaşlarını. 

Türk politikacıları bir şeyden vaz geçirmelidirler; 
tekrar ediyorum muhterem milletvekilleri, ^Türkiye' 
de bu Parlamentonun içinde oturup yetkili j görevler 
alanlar bir şeyden vaz geçmelidirler; o dja şudur: 

«Amerika Birleşik Devletleri bize yardırju keser
se, NATO ve Amerika'nın varlığı tehlikeyje düşer» 
gibi güldürücü, nasihata değer sözlerden va£ geçme
lidir. 
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Amerika kendi güvenliğini bize mı danışacak- ı 
tır? 

8 . 4 . 1975 tarihli Hürriyet Gazetesinde bir yazı 
gözüme ilişti. O günün hükümeti «Ege'ye yeni bir 
çizgi çektik» diyor. Neymiş bu çizgi? Büyük pun
tolarla, «Ege'ye çizgi çekilmiş». Neymiş bu çizgi? 
Yunanistan Ege'yi Türkiye'ye kapamış, 12 Adalara 
yığınak yapmaya başlamış, bizim Hükümet de Gü
venlik Konseyini toplantıya çağırmış.. İşte çektiği 
çizgi bu. Görün bir hükümetin güçsüzlüğünü. Bir 
hükümetin, Türk halkından ne kadar uzak olduğunu 
gösteren bir şeydir bu; üzücü ve yüzümüzü kızartıcı, 
ağlamamızı temin edecek bir şeydir. 

(BAŞKAN — Sayın Mutlu, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, maktu olarak yapılan 
yeni anlaşmalara kısaca dokunacağım. Dibacesinde, 
bu son yapılan anlaşmaya göre, savunma alanında 
yapılacak işbirliğinde, tarafların egemenliğine tam say
gı gösterilmesi tespit edilmiştir. 

Dokuzuncu satırında, ikili savunma anlaşmalarının 
NATO'da kalındığı müddetçe geçerli olduğu yazıl
maktadır. NATO zaten bize silâhları kullandırma-
maktadır, izine tabidir. Bu ikili anlaşma bize ne gibi 
yenilik getirmiştir? 

Bu anlaşma, evvelki NATO Anlaşmasının 3 ncü 
maddesi uyarınca kabul edilmişti. Amerika Birleşik 
Devletleri, ambargoyu koyarken, zaten geçmişteki 
NATO anlaşmasının 3 ncü maddesini çiğnemişti. i 

İkinci maddesinde; «Bu anlaşma NATO anlaş
masının vecibeleriyle sınırlıdır» demiş. Silâhı bize 
yine kullandırmayacak. î 

Üçüncü maddesinde, Amerika Birleşik Devletleri- I 
ne ait yerleri sıralamış; İstihbarat, toplama tesi
si, Karaburun istasyonu, incirlik, Burada Amerika I 
istediğini yapacaktır. Bunların dış emniyeti ve kont-
roîları Türkiye Cumhuriyetine bırakılmış; o da • or- J 
tak olarak bırakılmış. Yeni anlaşmayı, makro olarak I 
söylüyorum, hızlı. I 

Dördüncü maddesinde: «Tesislerde Türk bayrağı 
çekilecek» diyor devamlı olarak Hükümetin sözcüle- I 
ri. Yanında Amerika Birleşik Devletlerinin kıdemli 
subayının oturduğu binaya da, Amerikan bayrağı 
çekilecek. O da görülecek, ikisi yanyana. Hani bizim 
bayrak vardı? 

7 ve 15 nci maddede: Tesislerde bulunacak Ame- I 
rikalı personel için, silâh, teçhizat, yiyecek, içecek ve- J 

saire maddeler eskisi gibi, 19 Haziran 1951 tarihli 
Sözleşmeye göre girip çıkacak; gümrük kontrolundan 
uzak.. Yine piyeksler çalışacak, kaçak mallar gelip 
gidecek. 

21 nci maddenin üçüncü paragrafına göre taraflar
dan biri bir yıllık yazılı ihbarla yazılı anlaşmayı bo
zabilecek. Eğer bunu bozan Amerika Birleşik Devlet
leri olursa, «Ben anlaşmayı bozdum» diyecek, boz
duğu tarihten itibaren anlaşmayı bir yıl daha Türki
ye'nin üzerinde yürütecek. Anlaşma bu. 

19 ncu madde: İlk dört yıl için hibe, kredi, borç
lanma için bize Amerika bir milyar dolar veriyor. 
Bunun 200 milyonu hibe, gerisi faizli kredi. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü toparlıyorum ve 
bitiriyorum. 

Türkiye şimdi neden dünyada yalnız kalmıştır ve 
kalmaya da devam edecektir? Bakın neden kalmış
tır: 

Cezayir meselesinde: Kurtuluş savaşında, Ata
türk'ü önder olarak tanıyan Müslüman bir ülkenin 
bağımsızlık savaşında, Birleşmiş Milletlerde Türk 
Hükümeti Fransa'yı tutarsa; Süveyş meselesinde 
İngilizlerin yanında yer alırsa; İsrail'in tanınıp ta
nınmaması meselesinde Amerika'dan sonra ikinci sı
rayı kaparsa.. Ondan sonra, «Dünyada yalnız kalı
yorum» diyeceksin; «Dindaşlarımız bizi tutmuyor» 
diyeceğiz, «Yalnız kaldık» diye yakınılacak. Yalva
racak tarafımız kalmıyor. Görüyorsunuz, suç bizde, 
hükümetimizde muhterem arkadaşlarım; kişilikli 
politika takip edemediklerinden oluyor. 

Üzerinde pazarlık yapılan devlet durumundan kur
tulmalıyız. Türkiye bir nükleer savaşa hedef olma
malıdır. Kendi iradesi dışında sav:-la sürüklenme
mesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Hükümetler, 
siyasî manevra kabiliyeti kazanmak için, başka mil
letlerin hükümetleri karşısında devamlı Parlamento
dan karar almalıdırlar. 

Muhterem milletvekilleri, iki yüzlü politika uygu
lamak, ancak saygınlığımızı dünya üzerinde azaltır. 

Son sözümle, bize, dünya siyasî kişilerinden ba
zılarının ne gözle baktığına dair bir misal veriyo
rum: 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayın efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — NATO 

Genel Sekreteri Joseph Luns, Türkiye Başbakanı 
Sayın Demirel için 31 . 5 . 1975 tarihinde bakın, 
ne diyor arkadaşlarım - o zaman Sayın Demirel Baş
bakandı- : «Demirel, özel konuşmalarında daha an
layışlı, resmî demeçlerinde tutarsız ve iki taraflı gö-
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rünüyor» sözü, Türkiye'yi kimlerin ve hangi beyin
lerin idare ettiğini ortaya koymaktadır. 

Bu hususta beni dinlediğiniz için saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Mutlu. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç

men, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
sayın Süleyman Mutlu ve arkadaşlarının verdiği, 
Amerikan yardımının kesilmesi halinde, savunma 
gücümüzün ve dış güvenliğimizin sağlanması konu
sundaki genel görüşme konusunda, Demokratik 
Parti Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; konu geçen birleşim
de de açılması lehinde yaptığımız konuşmada söy
lediğimiz gibi - aslında aktüalitesini, güncelliğini 
kaybetmiş gibi görünmesine rağmen, Türkiye için 
bir numaralı hayatî bir sorundur ve sorun olmakta 
da devam etmektedir. 

Bu konuda sayın Hükümet Sözcüsü, Sayın Millî 
Savunma Bakanı Melen'in burada ifade buyurdukla
rı, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılmış olan 
dört yıllık anlaşmanın neticesinde veya Amerikan 
Hükümetinin hazırlamış olduğu yardım tasarısı ne
ticesinde ambargonun kalktığı fikrine katılmıyo
ruz. Henüz, Türkiye üzerinde Amerikan Kongresi
nin ambargosu devam etmektedir ve anlaşmanın 
onaylanmasına kadar da devam edecektir. 

Bizim kanaatimizce, bu dört yıllık anlaşma im
zalanmış olsa dahi, ambargo tümüyle de kalkmış ol
mayacaktır. Bunun sebebini de, bu anlaşmayı iki 
NATO üyesi arasında yapılması gereken bir anlaş
ma şeklinde değil, NATO üyesi olmayan bir ülkeyle 
Amerika arasında üslerin kullanılmasına matuf ya
pılmış bir kira anlaşması şeklinde gördüğümüz için 
olduğunu belirtmiştik. 

Şimdi, bu mukaddemeden sonra, sayın önerge sa
hibi Mutlu'nun deminki ifadelerinden bir kısmına 
cevap vermek istiyorum: 

Sayın Mutlu, Türkiye'nin 1949 dan beri bir uy
du politikası takip ettiğini ifade ettiler. Demokratik 
Parti olarak bu ifadeye katiyetle katılmıyoruz. 
Günün şartları içinde siyasî hadiseleri değerlendir
mek gereğini işaret etmek isteriz. Türkiye'den Kars' 
in, Ardahan'ın istendildiği günleri hatırlatmak iste
riz. Türkiye'den baskıyla boğazların istenildiği gün
leri hatırlatmak isteriz. 

O günler içinde, merhum devlet adamı inönü da
hil Türkiye'nin NATO'ya girebilmesi için gayret gös
termişler; Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına 
iktidarda olduğu zamanlarda ve Marchall yardımı 
da merhum tnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi za
manında başlamıştır. 

Bunlar, kötü mü olmuştur, iyi mi olmuştur? Za
man içinde muhasebesini yapmak mümkündür; fa
kat dünyanın bir detente politikasına girdiği bugün
de, bir Amerikan Reisicumhurunun süpersonik jet
lerle birkaç saat içinde Kızıl Çin Başkanını ziyaret 
edebildiği, Moskova'ya uçabildiği ve detente görüş
melerinin yapıldığı günler içinde, 20 sene evvelinin, 
25 sene evvelinin soğuk harp atmosferini unutarak 
karara varmak haksızlık olacaktır. 

Hem Marchall yardımının Türkiye'ye faydası 
olmuştur, hem NATO'ya girmenin Türkiye'ye ve 
NATO camiasına yararı olmuştur. NATO, 25 yıllık 
mazisi içerisinde caydırıcı gücünü bütün dünyaya 
ispat edebilmiş ve üyesi bulunduğu memleketlerin 
coğrafî bölgeleri içerisinde, bloklar arasında her
hangi bir silâhlı çatışmaya mani olacak caydırıcı 
görevini ifa etmiş bir kuruluştur. 

Uydu politikası, bilinçli olarak elde olan im
kanları kullanmamaktan doğmuş olabilir. Fakat, im
kânsızlıklar içinde dünyanın iki bloka ayrıldığı ve 
soğuk harbin er. şiddetli şekilde sürdürüldüğü bir 
dönemde, kendini hür demokratik camianın müda
faa sistemi içerisinde kabul ettirebilmeyi, ben bir uy
du politikası olarak görmüyorum. 

Bugünkü politik gelişmeler içinde yirmi sene ev
velinin iki kutuplu politikası yerine, çok kutuplu bir 
dünya dengesi meydana getirilmiş; Amerika Birle
şik Devletleri ve Sosyalist Rusya yanında Çin Halk 
Cumhuriyeti, Bağımsızlar Bloku, Avrupa'nın Ortak 
Pazar çerçevesinde teşekkül ettirdiği blok gibi beş, 
altı kutuplu bir blok, dünya dengesine hâkim olma
ya başlamıştır. 

Gelişmeler, NATO'nun paktlar dışında da sa
vunma güçleri kurulabileceği örneklerini göstermiş 
ve Fransa bunun en belirgin örneğini teşkil ederek 
NATO'nun askerî kanadından ayrılmasına rağmen, 
askerî bir potansiyel olabilme imkânına kavuşmuş
tur. Fransa misalinde, konuştuğumuz konu yönün
den Türkiye için alınacak çok dersler vardır. Fran
sa, NATO'nun askerî kanadından ayrılmasına rağ
men bugün dünyaya silâh sanayiinde, silâh malze
mesi satabilecek en önemli güçlerden biri haline 
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gelmiştir. Fransa'nın bu aşamaları nasıl katettiğini, 
Türkiye'nin iyi inceleyerek istifade etmesi gerekli
dir. 

Ambargo meselesinde bütün Türk kamuoyu 
müşereken bunun hasmane bir haraket olduğunda 
birleşmiştir. Türkiye, savunma sanayii üzerinde mil
lî harp sanayiinin ve millî savunma sanayii üzerin
de gönül isterdi ki, ambargo meselesi zorlamadan 
çok daha evvel bu konuda adımlar atmaya başla-
saydı. Maalesef, bize bu vesileyi acı bir dersle am
bargonun ilânı vermiş ve ambargonun yarattığı sı
kıntıdan dolayı millî harp sanayiinin kurulması için 
fikir imale edilmeye başlanmıştır. 

Bu arada, söylenmiş olan resmî bir beyanı bura
da tekrar dile getirmek istiyorum: Ambargodan son
ra gerek Genelkurmay yetkililerimiz, gerekse Hükü
met yetkililerimiz tek menşeli savunma gücüne sa
hip olmamızın mahzurlarını açık seçik beyan ettiler. 
Türkiye Silâhlı Kuvvetlerinin savunma malzemesi
nin % 95'inden fazlasının Amerikan menşeli olması
nın yarattığı sıkıntıları yarı üstü kapalı, yarı açık 
şekilde, Kıbrıs harekatımız sırasında çektiğimiz ye
dek parça sıkıntısına varıncaya kadar beyan etti
ler ve gelecek Türkiye'nin savunma gücünün tek 
menşeli olmaması prensibi üzerinde durdular. Bu 
haklı bir görüştü. Bu metodu yerine getiren ülkeler 
dünyada bloklu veya bloksuz mevcuttu. Fakat bu
nun da ekonomik bir potansiyel gerektirdiği de açık
ça ortada idi. Yani, «Parası olan silâhı alabilir» 
meselesinden dolayı önce ülkenin ekonomik gücü
nün yüksek seviyede olması, dış ticaret dengesinin 
lehte bir durum arzetmesi ve her an dövize çevrile
bilir bir hesabının savunma gücü alımları için mev
cut olması gereği ortaya çıkıyordu. Maalesef izlenen 
iç ve dış politikalar, Türkiye'nin bugün dış ticaret 
açığını menfi bir yöne getirmiş ve birkaç milyarlık 
işçi dövizi eriyle temin edilmiş olan döviz rezervleri 
dahi eritilmiş ve kırmızı bilançolara geçirmiştir. 

Meclislerimizin ittifakla kabul ettiği RE - M O 
planları ve ona ilâve planlarla 23,5 milyar bir, 13 
milyar ek olarak verilmiş olan reorganizsayonu ve 
modernizasyonu için ordumuzun ayrılmış olan büt
çe tahsisleri, korkarım ki. hin-i hacette dövize çev
rilemez vaziyette bankalarda beklemektedir. Çünkü 
döviz rezervlerimiz tüketilmiş durumdadır. Harp 
sanayiini yerine getirebilmek için, önce güçlü bir 
ekonomi şarttır. Harp gücünü, sanayi gücünü, sa
vunma gücünü artırabilmek için birinci şart, eko
nomik güç olarak görülmektedir. Ekonomi politi-
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kası onun için hepsinin önünde öncelik taşımakta
dır. 

Geçen konuşmamda da belirttiğim endişenin 
cevabına Hükümetten rica edeceğim. O da, 4 yıllık 
bu anlaşmayla tekrardan tek menşeli silâh alımına 
bağlanmıyor muyuz? Hazırladığımız millî harp sa
nayii planlarını, hazırladığımız çok menşeli hale ge
tirebilme çabalarını bu suretle rafa kaldırmış olma
yacak mıyız? Yine sırtımızı Amerika'dan alacağı
mız 250 milyon dolarlık yıllık kredi ile bir kısmı • 
hibe, bir kısmı da satış olmak üzere alacağımız mal
zemeye güvenip 4 yıl için tekrardan bir rahatlama 
dönemine girmemiz endişesini taşıyorum. Hükü
metten bunun kontr-garantisini rica ediyoruz ve ne 
tedbirler düşünüyorlar?. Bu bahsettikleri ambargo sı
rasında gerek hükümet olarak, gerek Genelkurmay 
olarak vaat ettikleri çok menşeleştirme meselesinde 
ve millî harp sanayii meselesinde ne gibi tedbirler 
düşünüyorlar, öğrenmek istiyoruz. 

NATO'nun bir de kendi içindeki politikasının 
rantbl olmayışının Türkiye üzerine etkileri vardır. 
Maalesef, NATO ülkeleri içinde bir silâh standar-
dizasyonu bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Bu 
silâh standardizasyonun olmayışı da Türkiye'yi bir 
açıda etkilemiş ve tek menşeli silâh alımı meselesin
de zorlamıştır. Bunda büyük konserlerin, büyük 
tröstlerin, silâh fabrikatörlerinin baskısıyla ülkele
rinin politikalarını etkileyerek bir standardizasyonu 
önlemeleri ve kendi fabrikalarının mallarını NATO 
ülkeleri içinde satabilme rekabetlerini göstermek 
mümkündür. Bu suretle standardizasyona mani 
olunmaktadır. 

Uçak meselesinde, fantomlar üzerinde duruyo
ruz. O kadar hızlı bir teknik tekâmül var ki, 2 yılda 
NATO ülkeleri arasında bir uçak alımı ve satışı re
kabeti oldu ve sonunda bunu YF - 16 tipli bir 
Amerikan firması, isveç ingiliz, ve Fransız firmala
rını mağlup ederek kazandı ve türlü dedikodular, 
rivayetler, rüşvet aldığı iddia edelen generallere va
rana kadar çalkantılar yarattı bu NATO ülkelerinde. 
Acaba, biz de bu gelişmeleri zamanında ve yerinde 
takip edebiliyor muyuz? Bu suali sormak belki de 
abes olurdu; fakat biraz sonra bahsedeceğim ve bir 
Alman mecmuasından okuyacağım Kayseri Uçak 
Fabrikasına ait bir havadis, bu endişemizi burada 
belirtmemize vesile oldu. 

Muhterem milletvekilleri, NATO içinde harp sana
yiini geliştirme konusunda bizim durumumuzda olan, 
bizden daha iyi durumda olan ülkelerin de sıkıntı-
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lan oluyor. Bunlar kendi aralarında, kendi başları
na başaramayacakları projeleri, ikili, üçlü projeler
le halletmek yoluna gidiyorlar. Gruplar teşekkül 
ettiriyorlar ve bir projenin; bir tank projesi olsun, 
uçak projesi veya makineli tüfek projesi diyelim; 
bunların füze projeleri geliştirilmelerinde bilim 
adamlarıyla, sanayicilerle müşterek çalışmalar yapı
yorlar. Türkiye, bu yolla da millî savunma sanayiini 
geliştirmede adımlar atabilir, alternatiflerden bir 
tanesidir işte başlayabilmek için. 

Öbür yandan, meselâ istanbul'da tslâm Konfe
ransı yürütülüyor, tslâm Ortak Pazarı kurulması 
tekliflerini biz de destekliyoruz. Bu arada, niye müş
terek bir harp sanayii için fikir teatisinde bulunul
maz, niçin çalışmalar yapılmaz, komisyonlar kurul
maz? Müşterek savunmalarında böyle bir çalışmayı 
birlikte yürütmeleri muhakkak ki, islâm ülkelerinin 
yararına olacaktır. 

Çevremizde çok hızlı bir silâhlanma yarışının ol
duğu muhakkak. Bir yönden bütün petrol gelirle
rinin büyük kısmını en modern silâhlara harcayan 
tran; öbür taraftan Yunanistan, Fransa'nın da hi
mayesinde en modern cihazlarla savunma cihazla-
rıyle donatılmakta; Suriye ve Irak, israil tehlikesi 
karşısında gene çok menşeli bir silâh yarışına girmiş
tir. Muhakkak ki; tanksavarlar olsun, uçaksavar fü
zeleri olsun Türkiye'dekilerden daha modern deni
lebilecek tiplere sahip olduğunu, son Arap - israil 
savaşından öğrendiğimiz komşularımız karşısında, 
Türkiye'nin de en az onların seviyesinde bir kon-
vansiyonel silâh gücü seviyesine getirilmesi gerekli
dir. 

Fakat bunu, gönül isterdi ki, Batı camiasının, 
hür demokratik camianın Ortadoğudaki yegâne ka
lesi ve temsilcisi, tslâm alemiyle, Ortadoğu ile, Af
rika ile ve Asya ile Batının bağlantısı olan, köprü
sü olan Türkiye'nin, haliyle NATO içinde bu sevi
yeye getirilmesi; ortaklan tarafından onlara haber
leşme üslerini kiraya vererek değil, onlara şerefli 
bir ortak üye olarak hakkı verilmeli ve o seviyeye 
4 yıllık kira anlaşmaları ile değil, süresiz bir NATO 
üyesi olarak, NATO'nun bir parçası olarak bu se
viyeye getirilmeliydi. Gönül böyle isterdi; öyle ol
mamıştır. öyle olmadığı için de üzüntülerimizi be
lirtiyoruz. 

Millî harp sanayii meselesi halka açıkça ve dü
rüstçe anlatılmalıdır. Millî harp sanayii bir iç poli
tika silâhı olarak, millî harp sanayii bir seçim yatı
rımı olarak kullanılmamalı ve bu mevzuda halk kan-

dırılmamalıdır. Sanki 6 ay sonra bitecekmiş, 1 yıl 
sonra bitecekmiş ve 1 yıl sonra 100 bin tankımız sı
nırlara yürüyüş yapacakmış, 100 bin uçağımız uça-
cakmış, denizaltı!arımız dörtbir çevre yüzeceklermiş, 
şeklinde radyolara, televizyonlara, gazetelere beya
nat vermek, bu konuda halkı istismar etmektir, hal
kı kandırmaktır. Halka her şeyin açık açık anlatıl
ması lâzımdır. Bu işin maddî zorluklarının ve tek
nolojik zorluklarının anlatılması lâzımdır. Ama el
bette günün birinde Türk milletinin bunu başaraca
ğını da söylenmesi ve fakat o başarıya varana ka
dar da geçilecek merhalelerin, geçilmesi gereken 
merhalelerin açık açık anlatılması lâzımdır. 

Bunun için kedemeli planlar yapılır, bunun için 
orta vadeli ve uzun vadeli planlar yapılır. İşin en 
zorundan başlanmaz. Teknik kademesinin en birin
cisinden premiere'inden başlanır, daha tekâmül etti
rilerek Secondaire'ine ikincisine geçilir ve daha te
kâmül bir hale getirilir. Aksi takdirde yapılanlar, bir 
zamanlar bu beyanatları veren sayın politikacımızın 
27 Mayıs'ta Meclis'in önünde duran, işlemeyen 
«Devrim Otomobili» ne benzeyeceği ve tanesi 700 
bin liraya mal olan Devrim otomobillerinin de an
cak müzede seyredilebileceği misalini aklımıza ge
tirir. 

Bu konu için kurulmuş olan kalkınma ve kal
kındırma vakıflarımızdan da kısaca bahsetmek isti
yorum: Bütün kuvvetlerimizin kalkındırma vakıfla
rı vardır, tyi niyetle fakir fukaranın cebindeki 10 li
rasından 5'ini vererek, ordumuzu güçlendirmek için 
bu vakıflara yardımda bulunmuştur. Bu vakıfları
mızın paraları bir hayli birikmiştir. Milyarlarla pa
rası olan bu vakıflarımızın varlığından haberdarız. 
Fakat, maalesef bu vakıflar hiç bir faaliyete, aktif 
duruma geçirilememişlerdir. Bu meblâğların hükü
metçe mi, devletçe mi nasıl yapılacaksa, koordine 
edilerek tek bir elden yürütülmesi ve aktif hale geçi
rilmesi gerekir. Aksi takdirde bu paralar eskiden ve 
geçen yılki uygulamada olduğu gibi, bankaların 
ikramiye hesaplarında kazandıkları ikramiyelerden 
öteye, kamuoyuna kendilerini duyuramayacak bir 
bir duruma gelmişlerdir. Bir konsorsiyum kurularak, 
bu konsorsiyumun içine üniversiteden, Genelkurma
yımızdan ve bu vakıfların yöneticilerinden ilgilileri 
almak suretiyle bu vakıfların müşterek şekilde tek 
merkezden idaresini temin etmek lâzımdır. 

Silâh sanayii meselesinde; milletimizin hamasî 
duygulan malum olduğu için, bu konuda istismarın 
çok tehlikeli noktalara varacağını belirtmek lâzım-
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dır. Bu konuda yapılacak hataların Türkiye'yi yurt 
dışında da, dünya kamuoyunda da müşkül durum
lara düşürebileceğini belirtmek için bir örnek ver
mek istiyorum. 

Alman Spiegel Dergisi'nin 3 Mayıs 1976 tarihli 
son sayısında: • Dünyayı saran Lockheed skandali
nin Almanya çapındaki ve Alman sanayiindeki et
kilerini araştıran bir yazıda başlığı «Hepsi bahşiş 
bekliyorlar» şeklindeki bir yazıda - Alman sanayii
nin dünyadaki rüşvet olaylarındaki rolü anlatılmak
ta ve bu arada Münih'de Ermetal ismi altında bü
tün müstahdeminin sayısı 50 kişiyi geçmeyen bir 
atelyenin de isminden bahsedilmektedir, iki motor
lu AMC - 111 isimli bir uçak projesi hazırlayan bu 
atelyenin B. Grabovsky adlı sahibinin bir büyük alı
cı bulduğu ve bu projesinden Türk Hava Kuvvetle
rine Kayseri'de 36 uçak yapmak üzere anlaşma yap
tığı bu mecmuada anlatılmaktadır. 

Aynı yazı devamla; «Geçen yılın Eylül ayında 
Türk askerleri projeyi ihaleye bile çıkarmadan, çı
karmağa lüzum hissetmeden Grabovsky ile 300 da-
tilo sayfalık bir mukavele imzaladılar» diye alay et
mektedir. «Lockheed skandalinin patlaması üzerine 
Türk basınında, Kayseri Fabrikası projesi üzerinde 
de bazı yolsuzluklar olduğu haberleri çıkmağa baş
ladı, Ankara ve tstanbul C. Savcılığı Ermetal mese
lesine el koydu. Kamuoyunun baskısı üzerine Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'i Almanlara sözlü ola
rak verilmiş projeyi ihaleye çıkarmağa zorladı. Rüş
vet verecek paraları olmadığını söyleyen Grabovsky, 
bu ihalenin de kendinde kalacağını kuvvetle ümit 
etmektedir» şeklinde yazı devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; millet rızkından kese
rek vermekte, paralar toplanmakta, vakıflar kurul
makta, bizler Mecliste 23 milyarlık, 13 milyarlık ge
len bütün Re - Mo projelerine tek çıkarmadan, iti
razsız millî savunma gücümüzün kuvvetlenmesi 
için rey vermekteyiz. Sonra gidiliyor, ihaleye dahi 
çıkarmadan 50 kişilik bir atelyeye Türkiye'nin uçak 
sanayiini kurması için, 36 tane nakliye uçağı yapma
sı için, hayatında daha bir tek model uçak imal et
memiş bir atelyeye sipariş veriliyor. Bu bir skandal
dir. Bu bir skandaldir, bu meseleyi örnek bir mese
le olarak, Meclislerin savunma gücümüzü denetle
mesinde örnek bir mesele olarak, bir emsal teşkil 
etmesini ve bundan sonraki ihale hazırlıklarında öy
le belli bir firmaya göre hazırlanmış ihaleler değil, 
girdiğinde tek bir firmanın kazanacağı şekilde iha
leler değil, Türkiye'nin yararlarını koruyacak şekil

de ve her türlü firmanın girebileceği ve rekabet ede
bileceği ihaleler şeklinde hazırlanmasını temenni et
mek için anlatıyorum. Sayın Melenle bu ko
nuda özel görüşmelerimiz de oldu. Kendisi hakika
ten olaya muttali olduktan sonra el koymuş ve ko
nunun durdurulmasına ve ihaleye çıkarılmasına, in-
ternational ihaleye çıkarılmasına vesile olmuştur. Fa
kat bu vesile ile bundan sonra daha dikkatli olun
masını gerek Hükümet, gerek Silâhlı Kuvvetlerimiz 
olarak bu nevi alımlarda, bu çeşit skandallara se
bebiyet verilmemesini temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, sürem dolmak üzere 
olduğu için konuşmamı özetle bağlayacağım. Yalnız 
yine açık olmamız gerektiği inancını taşıyarak bir 
konuya, maddi bir konuya daha temas etmek istiyo
rum. 

Kıbrıs Harbinin en heyecanlı anlarında, milletin 
millî hislerinin en galeyana geldiği anlarda iki bü
yük gazetemiz, Türkiye'nin en büyük tirajlı iki ga
zetesi, Silâhlı Kuvvetlerimize bağış için kampanya 
açtılar. Birisi, yanılmıyorsam 40 milyon lira topla
yabildi haftalarca süren bu bağış kampanyasında; 
öbürü de ancak 50 milyon lira civarında para topla
yabildi. 

Bununla, tam fiyatını bilmiyorum ama, belki, 
alsak alsak ikisinin toplamıyle bir uçak alabiliriz ve
ya iki uçak alabiliriz. Bu aslında meselenin devlet 
gücüyle halledilmesi ve devletin eliyle yönetilmesi 
gereğini ortaya koymaktadır. Devlet iyi bir organi
zatör olmalıdır. Müesseselerini, üniversitesinden sa
nayicilerine kadar iyi organize ederek, Genelkur
mayımızın fikrî ve bilgi yardımlanyle organize etme
lidir. Mesele şahıslarla, derneklerde hallolacak bir 
mesele değildir. 

Demokratik Partinin millî harp sanayimiz ve mil
lî savunma gücümüz konusundaki görüşlerini özet
lemek gerekirse; 

Birincisi, NATO içinde Türkiye'nin önemi daha 
belirgin bir şekilde vurgulanmalıdır. Biz isteyici de
ğil, hakkı olduğunu alıcı bir devlet durumunda ol
malıyız. 

tkincisi, bu mesele böyle kira mukaveleleriyle 
değil, NATO içindeki statümüzün, Türkiye'nin sta
tüsünün doğru dürsüt belirlenmesiyle halledilmelidir 
ve Türk savunma gücü hiç değilse çevresindeki kom
şu ülkelerin konvansiyonel savunma gücünden 
daha üstün hale getirilmelidir. 

Üçüncüsü, bunu temin için, elastikiyet kazana
bilmesi için Devletimizin ve Millî Savunmamızın 
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gücü, ekonomik gücümüz artırılmalı; petrol arama
larına öncelik verilmeli, özellikle deniz petrol ara
malarına öncelik verilmeli; hâlâ Hora gemisinin bo
yasının bitmesi şeklinde değil de, daha ciddî ve onur
lu bir şekilde başlanılmalıdır. 

Bir başka nokta, millî harp sanayii için nutuklar. 
beyanatlar değil, orta ve uzun vadeli planlar hazır
lanmalıdır. 

Müşterek, ikili, üçlü ve çoğul projelere, özellik
le İslâm ülkeleriyle yapılabilecek, müşterek savunma 
tesisleri kurma projelerine geçilmelidir. 

Bir başka nokta; vakıflar, merkezî ve rantabl bir 
hale getirilerek birer para toplama derneği halin
den çıkarılmalıdır. 

Millî harp sanayiinin kurulması için adımlar atı
lırken bunun dışa bağımlı bir montaj sanayii olma
masına dikkat edilmelidir. Millî harp sanayii kuruyo
ruz derken, fabrikanın her tarafını hazırlayıp da bir 
ufak noktasının işlemesi için dışarıya bağımlı kaldı
ğımız anda, onun ismine yine «Millî sanayimiz' de
mek imkânından mahrum olacağız. Bunu hazırlar
ken daha uzun vadeli sürecekse de bu zamanı göze 
almak suretiyle tamamen kendi millî kaynaklarımız
la çalışabilir bir halde olmasına dikkat edilmesini, 
Demokratik Parti olarak teklif ediyoruz. 

Bu vesileyle beni dinlemek lütfunda bulunduğu
nuz için saygılarımı sunarım. (D. P. ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üyeler?. 

Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Abdül-
kadir Öncel, buyurunuz. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR ÖN
CEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem miHet-
vekilleri; 

Yüce Meclisimiz bir hafta evvelki oturumunda, 
Afyon Milletvekili Süleyman M-mtkı ve 17 arkadaşı 
tarafımdan verilen, Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasındaki ikili münasebetlerin gözden 
geçirilmesiyle ilgili Genel Görüşme açılması tekliflini 
kabul etmiş bulunmaktadır. Şu anda müzakeresi 
yapılan bu teklif üzerinde, Millî Selâmet Partisi 
Gruıpunun görüşlerini arz eimdk üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum; 

Muhterem milletvekilleri; Genel Görüşme tekli
flinde söz konusu hususların tahliline girmede» evvel, 
1947'den bu yana geçen devrenin tespiitinin yapılma
sında fayda görmekteyim.) Hükümetlerimiz 1947 

den 1973 sonuna kadar, özellikle mili savunma ih
tiyaçlarının temin ve tedariki bakımından, asırlar
dan beri takip ettiği yoldan sapma yapmıştır* İkin
ci Dünya Harbi sırasında bile kendi silâhlarımızı 
kendimiz yaparken, ikinci Dünya Harbinden sonra 
bütün dünyada esintisini hissettiren Siyonist politika 
bizi de tesirine almış, biz de bu tesire kapılmaktan 
kendimizi kurttaramamışızdır. Bu siyonist politika 
birtakım belli hedeflere ulaşmak için önce Orta Do
ğuda İsrail Devletini kurdurmuş, daha sonra da 
Birleşmiş Milletler teşkilâtının kurulmasını temin et
miştir. Gerek Birleşmiş Milletler, gerek onun ar
kasında gizlenen siyonist güçler bir yandan İsrail'in 
gelişmesi için gayret gösterirken, öte yandan Tür
kiye'nin savunma gücünü Amerika Birleşik Devlet
lerinin kontrolü altına almışlar. Çeşitli anlaşmalarla 
Türkiye'ye çeşitli askerî yardım imkânı sağlamışlar; 
bu yardım Türkiye'nin İsrail ile olan münasebetleri 
güçlendikçe artmış, zayıfladığı zaman ise azalmış
tır. 

Öte yandan, yine bu askerî yardım, Türkiye'de 
askerî silâh ve teçhlizalt yapan müesseselerimizin istih
sal hacmini daraltmış, kendi silâhımızı kendimiz ya
palım diyebileceğimiz şevki söndürmüştür. Öykki 
Türk Ordusu, sadece Amerika Birleşik Devletleri 
malzemesi ile teçhiz ediür hale gelmiştir. 
. Bugün Amerika; jeep vermese, cemse vermese, 

tank vermese, top vermese, uçak vermese Türki
ye'nin savunma gücü atıl- hale geleJbilir. Amerikan 
silâh yardımı millî harp sanayimiz için âdeta bir ge
rileme devresi olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, Amerikan yardımının 
millî harp sanayii açısından bir tehlike olduğunu 
hisseden De Gaulle, Fransa'yı NATO ittifakından 
bu seheple çekmiştir. Nitekim bu basiretli karar se
bebiyle, Fransa şimdi ayakta durmakta, kionvan-! 
sıiyonel silâhlarının hepsini, nükleer silâhların bir 
kısmını kendi yapıp kullanmakta ve haltta isteyen dev
letlere satmaktadır.; 

Dünyada en güçlü silâh sanayiinin Amerika Bir
leşik Devletlerinde olduğu inkâr edilemez. Nitekim, 
her yıl 200 milyar dolarlık silâh siparişinin % 90'ı 
Amerika Birleşik Devletlerine verilmektedir. 

Ameııka Birleşik Devletleriyle Türkiye arasında 
1969 yılına kadar imzalanan çeşitli anlaşmalar, 1969 
yılında tek bir metin haline getirilmiştir. Buna iki 
metin daha ilâve edilmiştir.' 5 Şuibat 1975 tarihinde
ki aımtbargo kararı üzerine yürürlükten kaldırılan bu 
anlaşmalar Amerika Birleşik Devletlerinin silâh yar
dımını dönt katagoride topluyordu; 
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İH Parasını peşin vererek alma, 
2, Knedli ile alma, 
3< Oilba yoluyle alıma, 
Ai Kefil göstererek almaj 
Arrtbango kararıyla Türkiye'ye bu dört yolun 

dörtdü de kapaftıldL Ve Türkiye olaralk yıllarca sır
tımızı Amerika'ya daıyamış okmamızın ve millî harp 
sanayimizin kurulmasını ihmal etmemizin acı netice
lerini göndük. 

22 Mart 1976 tarihinde Türkiye ile Amerika 
Birleşik; Devletleri arasında Waşlhington'da imzala
nan ikili anlaşmanın muhtevası muhterem üyelerin 
malumlarıdır. Bu ikili anlaşmanın yürürlüğe girme
si, yeiUkilıi organların tasdikine bağlıdır.. Amerikan 
Kongresinin henüz tasidik ötmediği ve o tasdik et
meden önce Meclisimizce tasdikini haysiyet kırıcı 
olarak mütalaa ettiğimiz bu anlaşmanın mulhitevası 
üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. Ancak, yü
rürlüğe gkirme imkânı doğsa bile, bu anlaşmaya gü
venilerek yeniden bir gevşeme derecesine girileceğin
den endişe estiğimizi belirtmek işitenim. Söz konusu 
anlaşma tesislerinin sahipMliği, yardımın muhtevası 
'bakımından cazip gilbi görülüyor ise de, Türk sa
vunma gücünün bu anlaşmaya dayandırılması, ihti
yaçların temininde bu anlaşma ile iktifa edilmesii, 
Türkiya'nıim geleceği bakımından son derece malhzur-
luidur. 

İMühterem miUetvekilleri, müzakeresi yapılan 
Genel Görüşme teklifinde altı huisüslfca tespit isten
mektedir: 

jl, Amerika Birleşik Devletleri askerî yardımı ile 
ilgili son durumun tespiti; 

Bu noktada, biraz evvel işaret ettiğimliz gibi 
henüz yürürlük imkânına salhiip bir anlaşma yok
tur. Yapılmış olan anlaşma, Amerikan Kongresinde 
kalbul edilmeden Yüce Pariamemıtomuzda müzakere 
edilmemelidir. Bu haysiyet kırıcı yola asla tevessül 
edilmemelidir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkaramisar) — Ne
den haıytsliıyelt kırıcı? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
rica ederim. 

Devam ediniz efendim., 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — Sayın 

Multlu, «Neden haysiyet kırıcı» olduğunu biraz son-
* ra arz edeceğim. 

ıSÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — 
Am'erika kabul ederse «Evet» mi diyeceğiz? 

13 . 5 . 1976 0 : 1 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — Hayır, 
öyle değil. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — 2< As

kerî yardımın azalmasının tevlit edeceği neticeler, şu 
anda uygulanan ambargonun millî savunma gücümü
zü etkilemediği iddia edilemez., Ambarıgoıdaın sonra, 
«Amerika'dan aldıklarımızı başka ülkelerden alırız» 
tarzındaki düşünceler, kısa bir süre sonra geçerlili
ğini kaybeder hale gelmişitir̂  

Neticede, ne yapıp yapıp, bize, Amerika 
. ambargosunun kaldırılması imkânlarını aratmıştır. 
Ancak, bu amlbargonun, kaldırılan yardım imkân
ları yeniden doğsa bile, daima Amerika Birleşik 
Devletlerinin menfaatine işleyeceğine, sadece Ame
rika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki men
faat dengesinin değil, Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki menfaat dengesinin de aleyhimize gelişeceği
me inanıyoruz; 

3 ve 4 Askerî yardımın kesilmesi halinde, boş
luğum doldurulması hususunda şimdiden alınması 
gereken birtakım zarurî tedbirler elbeJtte düşünül
melidir^ Bizce, bunların başında millî harp sana
yiinin kurulması meselesi gelmektedir, 

Aslında, Türkiye'min savunmasını Amerika Bir
leşik Devletlerine veya bir başka ülkeye bağlı ol
maktan kurtarmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Türkiye, kendi savunma ihtiyacını, kendi ülke
sinde kuracağı teslislenden k arş ilam alıdır < Bu tesis
ler kuruluncaya kadar Ordumuzun zarurî ihtiyaç
ları içim geçici tedbirlere 'başvurulabilir. Her türlü 
yardımı, her türlü şart altında kalbul etmek gibi 
bir zillete düşmemiz asla kalbul edilemez. Zaten bu
güne kadar Amerika Birleşik Devletlerime; liderimiz, 
kurtarıcımız gözü ile bakmak hatasına düşmüş ol
manın en acı neticeleri meydandadır. Gerçek bu 
liken, bu düşünceyi devam esirmekten daha büyük 
bir gaflet olamaz. 

Şu sırada İslâm Ülkeleri Konferansına tam üye 
olan ve bütün İslâm ülkeleri tarafından İslâm dev
letleri bîokunun müstakbel lideri gözü ile bakılan Tür
kiye'mizin, bu gerçeği dikkate alaralk şahsiyetini 
ibulması ve şahsiyetini bulabilmesi için millî harp 
sanayiini süratle kurması lâzımdır. 

Bu sanayiin kurulmasında bir finansman zorlu
ğu çekileceğini talhmkı etmiyoruz. 

İslâm ülkeleri, Türkiye'de böyle bir teşebbüsün 
kuvveden fiile intikal etmesi, ha'&ta etme çalışmala
rına başlaması halinde, gerekli her türlü maddî im-
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'kânı sağlayacaktır. Çünkü, böyle bir teşabbüisün I 
gerçeikleşmesdnde kendilerinin de menfaati vardır. 

5* Ambargonun tatbikine geçildiği 5 Şubat 1975 
tarihine kadar olan devrede, Türkiye ile AmerOka 
Birleşik Devletleri arasındaki karşdılklı ekonomik ve 
asikerî münasebetler dengesinin tespiti, her ne ka
dar Hükümetin izahat vermesi gereken bir husus 
ise de, bütün anlaşmalar birtakım menfaat hesap
larına dayandığından ve menfaat alış - verişinde Tür
kiye dalkna iyi niyetinin kurbanı olduğundan, lehi
mize olacağı temennli edilirse de, iddia edilemez. 

6; Tü.kiye'nin dışişleri sorunlarından, durumun 
yeniden gözden geçirilmesi, Genel Görüşmenin biz
ce en önemli maddesidir. Ve bizce şu sıralarda 
başlamış bulunan İslâm Ülkeleri Konferansında 
Türkiye'nin dış işleri sorunları yeni hedeflerde hal 
çaresini bulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, sözü tekrar Türkiye 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 26 Mart 
1976 tarihinde Was!hinğton'da imzalanmış olan an
laşmaya getirmek isıiliyorutn. Millî Selâmet Parti
sinin bu anlaşmayı kabul edebilmesi için dört temel 
şartı vardır: 

L ıl969'dan bu yana üç kanıta ile Amerika Bir
leşik Devle'tlerdne tanınmış olan özıel halklar kaldırıl-' • 
malndır; , 

% Amerikan üslerindefci isltiıhbaraltın Amerika 
Birleşiik Devletlerine ne ölçüde, Türkiye'ye ne ölçü
de fayda sağladığı tespit edilmelidir; 

3* Yine bu üslerdeki silâhların mahiyeti, üsle
rin s)oruimluluğunu yüklenmiş bulunan Hükümetimiz
ce bilİMmelidir; 

4. «Millî harp sanyaiinkı nasıl kurulacağı husu
sundaki hazırlıiklar süratle tamamlanmalı. Meclis
lere getirilmeli ve karara bağlanmalıdır. 

Sabırla bizi dinleme lütfunlda bulunduğunuz j 
için Gruipuım adına Yüce Meclisi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÖnceL 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hayati Sa- ! 

vaşçı, buyurun efenrim* 
A. P. GRUPU ADINA HAYATÎ SAVAŞÇI 

(Salmsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Amerika Birleşik Devletlerince yapılan asikerî 

yardımın kesilmesi halinde ortaya çıkacak durumları | 
incelemek, alınacalk tedbirleri görüşmek üzere bir 
Genel Görüşme açılması hakkında Afyon Milletvekili | 
Sayın Süleyman Mutlu ve 18 arkadaşının veıldDkleri 
önergenin öngörüşmeleri yapılmıştır ve önerge Yüce , 

Meclisin 5 Mayıs 1976 günkü oturumunda kabul 
ddilımiiş'tiry Bu konuda Adalet Partisi Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri askerî yardımının 
kesilmesi konusu bulgun ne durumdadır? Önergenin 
birinci maddesi buldur. Konuyu bidayetinden itiba
ren gözden geçirirsek, Amerikan Kongresinde 
aimbarigo ile ilgili ilk kararlar Ecevit Hükümeti za
manında alınmış, uıygulamaya geçilmesi balkanından 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından bazı süreler 
konmuş, adım aldım ambargo tedbirleri yürürlüğe 
konmak ve fcesinleştirdlmidk süresiyle 5 Şulbait 1975ten 
itibaren her türlü silâh sevkiıyaltı durdurulmuştur. 

iBu tarih, hatırlanacağı üzere Sayın Sadi Irmak 
Hükümeti zamanına rastlar. Sayın Demirel, bir
çok memleket meseleleri yanında ambargo meselesini 
de devralınca, diğer" eikoruomCIk ve politik iç ve dış 
meşeler gibi bu ambargo meselesi üzerine de der
hal eğilmiş ve bu işi melmllelket menfaatlerine en uy
gun şekilde halletmek üzere diplomatik teşdblbüslere 
girişmiş ve bir seneden beri çeşitli safhalardan geçe
rek ambargo bugünkü durumuna gelmiştir. 

Bu diplomaitik teşebbüslerin safhalarını, bundan 
evvel bu kürsüden yaptığım görüşmede Yüce Heye
tlinize arz etmiştim. Ambargonun en sıon durumunu 
şöyle öaeitleyeibilMz: 

Sayın Çağlayangiliin 1976 Mantında Ford'la ve 
Kis&iniger ile yaptığı görüşme sonunda, 26 Marit 1976 
günü Çağlaıyangil ve Kissinger'ln imzaları ile 22 
maddelik bir anlaşma yapılmıştır.; Bu anlaşmaya 
göre; Amerika Birleşiik DeVlöilleri savunma için Tür
kiye'ye yılda 250 bilyon dolar hesabıyla dört yılda 
bir milyar dolar verecek ve bu bir milyar dışında, 
her yıl 70 milyon dolar kredi ve 86 milyon luk sa
vunma malzemesi verecektir. Ayrıca, en düşük ve 
indirimli fiyatlarla ve en sıon model olmak üzere 
14 Fanitiom uçağı, 36 savaş uçağı, 20 eğitim uçağı, 
72 helikopter, 3 destroyer, 2 denizaltı, 1 denizaltı 
kurtarma germisi verilecek. Bu anlaşmaya göre ay
rıca; savunma gayesiyle evvelce ortak olarak ça
lıştırılmakta bulunan tesisler, bundan böyle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin öz tesisleri olacaklardır. Te
sisler, Türk komutanlarının yönetiminde olacaktır, 
Her halükârda bütün tesisler; Türkiye'nin müsaade 
ettiği maiksaitlar dışındaki amaçlar için kullanılmaya-
caiktn'. 

Esasen, bilindiği üzere, 26 Temmuz 1975 te bu 
tesislerin faaliyeti, Türk Hükümetinin Amerika 
Birleşik Devletlerine verdiği bir notayla durdurul-
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muş, tesislere Türk komutanlar tayin edilmiş ve 
Türk Bayrağı çekifaişiiıir. Bu suretle ambargo Kıb
rıs'a bağlı olmaksızın aşılmışitır, Bugün bu anlaşmay
la, ambargoyla Kıibrıs biPbk'iınfdien ayrılmıştır. 

Demirel Hükümetinin aımlbargoyu bu safhaya ka
dar götürerek bu şekilde müspet bir sonuca vardır
ması, başarılı ve memleket menfaatlerine en uygun 
Ibir sıonuçıtur. Bundan sionra mesele, Aımıerika Bir
leşik Devletleri Kongresinin anlaşmayı tasdikine kal
mıştır^ Bu ise Türk Hükümetinin iktidarı dışında
dır. Temennimiz oldur ki, Kongre başka çevrelerin 
/töslirine kapılmadan bu anlaşmayı tasidik etsin. 

Ambargonun bugünkü durumunu bu suretle tes
pit ettikten sonra, verilen önergedeki, 'karşılıklı yü
kümlülüklerimizin yeniden gözden geçirilmesi» husu
suna geçelim. 

Verilen önerge, Yüce Meclise 1,5 sene evvel ve
rildiğinden, bu 1,5 sene zarfında ambargo konusun
da Demirel Hükümetinin yaptığı girişimler bu öner
genin cevabını vermiştir. Bu cevap açıktır. Kuzey 
Atlantik Anlaşmasının 3 ncü maddesi şöyledir: 

«işbu anlaşmanın gayelerinin daha müessir bir 
şekilde tahakkukunu temin için, taraflar kendi hu
susî vasıtalarını geliştirmek ve birbirlerine karşılıklı 
yardımda bulunmak suretiyle, münferiden' ve müçte-
mian devamlı ve fiilî olarak hareket edip; bir silâh
lı tecavüze karşı münferit ve müşterek mukavemet 
kudretlerini idame ve tesis 'edeceklerdir» demekte
dir. 

îşte Demirel Hükümeti de bu maddeye göre kar
şılıklı yükümlülüklerini gözden geçirmiş, Amerika 
Birleşik Devletleri ambargoyu koyunca, Türk Hü
kümeti de Türkiye'deki Amerikan tesislerini kapat
mıştır. Keza 17 Temmuz 1975'te Türkiye tarafından 
kesilen müzakereler, ortak savunma işbirliği esasları
nı yeni bir kavrama dayandırmak üzere 28 Ekim 
1975'te tekrar başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri 
temsilcileri, müzakerelerin tekrar bırakıldığı yerden 
başlamasını istediği halde, Demirel Hükümeti ikili 
anlaşmaları yok kabul ederek anlaşmaların yeni bir 
k'onsepte bağlanmasını istemiş ve bunda başarılı ol
muştur. Bu teşebbüslerin sonucu 26 Mart 1976 Was
hington Anlaşmasını doğurmuştur. 

Önergede zikredilen hususlardan birisinde de; 
askerî yardımın kesilmesi halinde bu boşluğun dol
durulması için şimdiden alınması gereken tedbirlerin 
tespiti istenmektedir. 

Bizim bu tedbirler ve tertipler hakkındaki görüş
lerimiz şöyledir: 

I 1. Amerika Birleşik Devletleri yardımının kesil
mesi nedeniyle, Türkiye'nin elindeki tekmil Ameri-

I kan silâh ve gereçlerinin elden çıkarılarak, Amerikan 
ve NATO Standartları dışında başka bir Devletin, 
başka standartlara uygun silâh, malzeme, araç ve ge
reçleriyle eldekilerin değiştirilmesi düşünülemez. Si-

I lâh ve malzeme parkımızı, içinde bulunduğumuz it
tifaka ve Batı standartlarına ters düşecek bir şekilde 

I tanzim edemeyiz. 
Batı standartlarını terk ettiğimiz takdirde, bu 

keyfiyet bizi Doğu blokunun kucağına düşürür ve 
onun bir peyki haline getirir işte o zaman bağım-

I sizliğimizi kaybederiz. Bu durum daha birçok prob-
I lemleri de beraberinde getirir. Bu intikal, intibak saf-
I hası, Silâhlı Kuvvetlerimizin en zayıf anı olarak yurt 
I savunmasını tehlikeye sokar. 
I Bu sebeplerle elimizdeki silâhları başka standart-
I lardakilede değiştirmemizin büyük sakıncaları var

dır. 
I 2. Amerika Birleşik Devletleri yardımının kesil-
I mesi halinde, bunun ortak savunma üzerinde icra 
I edeceği etkilerle, başgösterecek boşluğu doldurması 
I hususu, ortak savunma koşulları, yani Kuzey Atlan-
I tik ittifakı içinde ele alınmalıdır. Ancak, Türkiye'ye 
I yapılan Amerikan yardımı ile NATO arasında doğ-
I rudan doğruya bir ilişki kurmak gerçekten yanlış-
I tır. Yardım ayrı bir konu, NATO ayrı bir konudur. 
I Amerikan yardımı, 12 Temmuz 1947'de iki devlet 
I arasında aktedilmiş bir karşılıklı yardımlaşma ve an-
I laşmadır. Türkiye'nin NATO'ya girişi ise bundan 
I çok sonra, Şubat 1952*de mümkün olmuştur. Bu se-
I beple Türkiye, Amerikan yardımı konusu ile NATO' 
I yu birbirinden ayırmaktadır. 
I 3. Türkiye'nin dışa en az bağlı kalacak şekilde 
I Silâhlı Kuvvetlerini dbnatabilmesi için, bir harp sa-
I nayiinin kurulmasına, kurulmuş olan ufak ünitelerin 
I de genişeltiJmesinde katî zaruret vardır. Şurasını he-
I men ilâve edelim ki; kurulacak harp sanayii ile bü-
I yük devletlerin büyük ekonomik ve teknik imkânla-
I rıyle yaptıkları Concorde'lerii, Fonitom'ları bizim de 
I hemen yapmamıza malî ve teknik imkânlarımız yet-
I meyecektir; fakat kurulacak bir harp sa-
I nayii ile ve malî imkânlarımızın müsaadesi 
I nispetinde kendi ordumuzu kendimiz dona-
I tabiliriz. Çok teknik, çok pahalı bir kısım silâhı da 
I dışarıdan temin etmemiz zaruretidir. Neyi yapabile-
I ceğimiz, ı.eyi dışarıdan alacağımız; teknik bakımdan, 
I ekonomik balkımdan yapılacak bir etüt ve askerî ba-
I kımdan yapılacak bir çalışma sonucu tespit edilecek-
I tir. 
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Amerikan yardımı yenMen başlasa bile, harp sa- ı 
nayii kurma çalışmalarımız gevşetdlmeyece'ktir. Kuru
lacak harp sanayii sayesinde kendi ordumuzu kendi
miz donatacağımız gîbi, yeni işgücü açacağımız ve 
dışarıya fazla döviz akmasına engel olacağımız tabiî
dir. Türk ekonomisinin potansiyeli, Silâhlı Kuvvetle
rin ilerideki gelişme ve teknik ihtiyaçları bizi bu so
nuca götürecektir. 

Memleketimizde imal edilen bir silâh, dış piya
samdan c/0 20 - 30 daha pahalıya mal olsa bile, sağ
ladığı yan ekonomik yararlar nedeniyle Türkiye'de 
yapımı tercih edilmelidir. Büngükü teknikte ileri, ma
lî imkânları yüksek birçok büyük devletler dahi sa
vunma alanında işbirliğine muhtaçtır. Savunma, gü-
nümüzda tek devletin altından kalkamayacağı pa
halılıkta bir teknolojik seviyeye ulaşmıştır. Bu ba
kımdan silâh endüstrisi teknoloji ithalini gerektirir. 
Teknoloji ithali; lisans alınması, ortak yapılması şek
linde olabilir. I 

Memleketimizde imali mümkün olmayan silâh- I 
lan, Türkiye, başka devMlerden, aynı standartlarda 
olmak üzere, peşin para veya kredi ile satın alacak- I 
tır. Bu meydanda bir kısım malzemenin evvelce ol
duğu gibi, Alman yardımından temin edilmesi için I 
yeni girişimler yapılmıştır. I 

Demirsl Hükümeti esasen iktidar alır - almaz I 
gerek harp sanayii kurulması, gerekse diğer devlet
lerden silâh mubayaası teşebbüslerine girişmiş olup, I 
bunları planlı bir şekilde yürütmektedir. Silâhlı Kuv
vetlerimizin harp gücü daima üstün bir seviyede tu
tulmaktadır. Bu hususu takdirle bu kürsüden zikret
mek isterim. I 

4. Kamu kumluşlar<ıyle, İktisadî Devlet Teşek
külleri ihtiyacı için memleketimizde imal edilerek I 
kullanılacak araçların da askerî standartlara uygun 
olması ve bir seferberlikte ordunun sefer kadroları- I 
nı tamamlaması düşünülmelidir. 

5. Askerî sanayii sivil sanayii ile bir tamamlaş-
ma 'halinde düşünülmelidir. Şöyle ki: 

a) Askerî motorlu araçlar, sivil otomotiv sa
nayii ile, 

b) Elektronik cihazlar, sivil elektronik sanayii 
île, 

c) Askerî gemi yapımı, sivil gemi yapım tesisle- t 
riyle birlikte düşünülmelidir. 

d) Optik aletler de böyledir. 
Doğrudan doğruya askerî kesime hitap eden mal

lar için, sivil sektör, yan sanayii olarak yardımcı ol
malıdır. Böylelikle, kaynak tasarrufu, döviz tasarru- | 
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fu, hızlı eknik gelişme, geniş kullanma imkânları gi
bi yararlar sağlanır, 

6. — îşçi dövizlerinin bir kısmının, harp sana
yiini kalkındırması ve kritik sJilâJhların yabancı ül
kelerden satınalınması için kullanılması düşünülme
lidir. 

7. — Yardanın kes'ümsi karşısında Türkiye'nin 
de Amerikan üslerini ve dinleme ihbar merkezlerim' 
kaldırması şeklinde alacağı karar, NATO'nun emni
yeti bakımından SHAUE'i harekete geçirecek ve 
Washinıgton'u düşündürecektir. Demirel Hükümeti 
üslere el koymakla bu hususu gerçekleştirmişttir. 

8. — Amerika Birleşik Devletleri yardımı kesil
diği takdirde peşin parayla silâh alımı ön plana ge
çeceğinden, bütçemizde Millî Savunmaya mümkün 
olan en fazla payı vermek mecburiyetindeyiz, Hü
kümetin bu konuda azamî fedakârlık yaparak, M'il-
lî Savunma bütçesine mümkün olanı verdiğini gör
mekten memnunuz. 

9. — Millî Savunma bütçesine ek olarak verile
cek ödeneklerle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
reorğanizasyon ve modernizasyonu, REMO Planın-
ca sağlanmıştır. Şükranla ifade edelim ki, 27 Hazi
ran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunla bu husus 
gerçekleşmiştir. O kanunda bu ödeneğin verilmesi 
10 senelik bir safhaya bürünmüştü; ancak Cumhuri
yet Hükümeti 16 milyarlık bu ödeneği kâfi görme
miş ve 10 yıllık bir müddeti de, Silâhlı Kuvvetlerin 
modernize edilmesi uzun bulmuştur. Bu Se
beple, bu kanun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş ve 16 milyarlık ödenek 
23 700 000 000 liraya çıkarılmış ve ayrıca çıkacak 
lüzum ve şartlara göre '% 50 nispetinde artırılması 
için Balkanlar Kuruluna yetki verilmiş ve 10 senelik 
müddet, 1973 - 1978 devrelerini 'ihtiva eden 6 yıla 
sığdırılmıştır. Demirel Hükümeti bu sene yeni doğan 
durum ve şartlar muvacehesinde bunu da kâfi gör
meyerek, yeni bir kanun tasarısıyle 23 700 000 000 
liralık REMO ödeneğini, 37 200 000 000 liraya çı
karmış ve bu tasarı 6 Mayıs 1976 günü Yüce Mec
liste görüşülmüş ve açık oya sunulmuştur. Hüküme
tlin, Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması 
ve silâh ve araçlarının yenilenmesi amacıyle göster
diği bu büyük fedakârlık ve girişimler her türlü tak
dirin üstündedir. Silâhlı Kuvvetlerimizin süratle do
natılması için bu büyük bir hamle olmuştur. 

10. — Millî Savunma bütçesi, REMO bakımın
dan kullanılırken, fazla 'insan gücüne dayanan büyük 
ve hantal bir ordudan ziyade, vurucu gücü üstün, 
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ateş 'kudreti ve hareket kabiliyeti yüksek bir kara 
ordusuyla, manevra ve hareket 'kabiliyeti üstün mo
dern silâhlarla mücehhez, çevik bir deniz kuvveti, 
üstün performanslı, modern uçaklarla donatılmış bir 
hava gücü, çabuk ihlbar ve müşterek harekâtı süratle 
mümkün kılan modern cihazlarla donatılmış bir ir
tibat ve muhabere şebekesi, taktik alanında kullanı
lacak nükleer kabiliyete ulaşma hedefi ve nihayet 
iyi eğitim görmüş üstün kabiliyetli personelden ve 
komuta heyetinden kurulu bir ordu REMO'nun ga
yesi olmalıdır. Verilen. REMO ödeneğinin bu gaye
yi tahakkuk ettirecek şekilde Genelkurmay Başkan
lığı, M'illî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlık-
larınca kullanıldığını görmekle bahtiyarız ve en fay
dalı bir şekilde kullanıldığına emin bulunmaktayız. 

11. — Amerikan yardımı kesildiğinde, Türkiye 
ortalama 200 - 250 milyon dolarlık askerî yardım 
açığını kendi kaynaklarıyle kapatmaya mecbur ola
caktır. O halde, Türkiye Silâhlı Kuvvetlerini dona
tırken, sadece kendi ,salvunma ihtiyaçlarını karşılaya-
calk şekilde donatmalıdır ve planını buna göre yap
malıdır. NATO savunması bundan zarar görse bile, 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri yardımının de
vam ettiği devrelerdeki gibi, artık tekmil NATO sa
vunmasını içine alan geniş feir savunma sistemi kur
maya mecbur olmamalıdır... Kendi malî imkânlarını, 
öncelikle kendi yurt savunmasını sağlayacak şekilde 
kullanmalıdır. 

12. — Amerika Birleşik Devletleri yardımının ke
silmesi dolayısıyle, silâh, harp gemisi ve uçak teda
rikindeki müşkülât ve silâhların daha titizlikle, da-
Iha kıskançlıkla, daha büyük itina ve bilgiyle kulla
nılmak, ömürlerini artırmak sorurnluluğundayız. Ka
ra, hava, deniz işbirliği, irtibat ve müşterek harekât 
daha basiretli şekilde koordone edilmelidir. Kıbrıs 
Harekâtında bu yüzden bir gemi kaybettiğimiz ma
lumdur. Olayın sebopler'i üzerinde durmuyoruz. Mak
sat, yardım kesildiği takdirde silâhlarımızı daha bü
yük bir kıskançlık, daha büyük bir titizlik, daha bü
yük bir bilgiyle kullanmak ve korumak zaruretini or
taya koymaktır. 

Önergede, şimdiye kadar Amerika Birleşik Dev
letlerinin Türkiye'ye ekonomik ve askerî yönden ne 
verdiğinin, buna karşı ne aldığının tespiti istenmek.-
tedir. 

Bu, teknik ve malî soruyu her halde Hükümetin 
cevaplandırması gerekecektir. Biz, Adalet Parti Gru-
pu olarak, «politik açıdan ne almış, ne vermişizdir» 
sorusunu şöyle değerlendiriyoruz : Bu yardım, Ame

rika Birleşik Devletlerinin ve Türkiye'nin de dahil 
bulunduğu 15 üyeli Kuzey Atlantik ittifakının ortak 
savunma gereği olarak yapılan bir yardımdır ve 
NATO'nun güneydoğu kanadında Türkiye, Doğu 
blokuna karşı caydırıcı bir kuvvet olarak daima var
lığını göstermiştir. Türkiye'nin bu ortak savunmaya 
katkısı ve bu yolda katlandığı külfetler, aldığı yar
dımla kıyaslanmayacak kadar büyük ve önemlidir. 
Bunu daha iyi izah etmek için yardımın maksat ve 
sebebine bir göz atmamız gerekir. 

Bilindiği üzere, Amerikan yardımı 1947 yılında 
Truman Doktrini ile başlamıştır. Truman Doktrini 
ise, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında mevcut 
dostluk ve anlaşmazlık paktının Sovyetler Birliği ta
rafından tek taraflı olarak ortadan kaldırılması, Kars 
ve Ardahan'ın talep edilmesi, Boğazlar üzerinde kont
rol hakkı şeklinde beliren tehdidine karşı Türkiye'yi, 
dolayısıyle Ortadoğuyu ve dolayısıyle Kuzey Afri
ka'yı korumak amacıyle ve bir komünist tecavüze 
karşı koymak gayesiyle Amerikan Kongresi tarafın
dan onaylanmış ve 15 Mayıs 1947 tarihinde 400 mil
yon dolarlık askerî yardımla başlamıştır. O tarihten 
bugüne kadar Türkiye bu komünist tecavüzün sıcak 
denizlere yayılmasına başarıyla karşı koymuş ve cay
dırıcı bir kuvvet olarak görevini yapmış ve vecibele
rini yerine getirmiştir. Türkiye'nin, aldığına karşılık 
verdiği kıyaslanmayacak kadar önemlidir; komüniz
min yayılmasına set çekmiştir. 

Önergede, Türkiye'nin dışişleri sorunlarında duru
mun yeniden gözden geçirilmesi gereğine işaret edil
mektedir. 

Önerge 1,5 sene evvel verilmiştir. Biz, Adalet 
Parti Grupu olarak, bugün dahi böyle bir gereğe lü
zum görmüyoruz. Bugün Türkiye, komşularıyla po
litik ve ekonomik dostane münasebetlerini yürütme
ye devam etmektedir. Girdiği ittifaklarda karşılıklı 
vecibeler yerine getirildiği takdirde bu ittifaklara sa
dıktır. Türkiye bitaraf değil, birtaraftır; bulunduğu 
taraf ise demokratik devletlerin teşkil ettiği Batı blo-
kunun bulunduğu taraftır, islâm dünyası tarafıdır, 
barışın tarafıdır. Meseleleri, mecbur kalmadıkça, ba
rış yoluyle halletme taraflısıdır; demokratik cumhu
riyet taraf lısıdır; uzak yakın bize dost elini uzatan 
bütün devletlerle dostane politik ve ekonomik mü
nasebetleri koruma ve idame taraflısıdır 

Önergenin son bölümünde «Uzak olmayan bir 
zamanda karşımıza çıkabilecek herhangi, bir devlet
lerarası çatışmada, ülkemizin dış güvenliğinin sağlan
masını hesap ederek, ne gibi tedbirler alınmasının ge-
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rektiğini tespit etmek amacıyle bu Genel Görüşme
nin açılmak istendiği» ifade edilmektedir. 

Biz Adalet Parti Grupu olarak, yukarıdaki gö
rüşlerimizi, alınacak tertip ve tedbirleri arz etmiş 
bulunuyoruz. Hemen ilâve edelim ki, Silâhlı Kuvvet
lerimiz, dıştan ve içten gelecek bütün tehlikelere kar
şı daima hazırdır ve güçlüdür; Amerikan yardımı ol
sa da olmasa da böyle bir hal karşısında görevini 
yapacak güçtedir; bunda bir endişemiz yoktur. 

Adalet Parti Grupu adına Yüce Meclisi saygıyle^ 
selâmlarım. (A. P. sıralarından aJkışalr). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaşçı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali 

Kökbudak, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ KÖKBUDAK 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 100, 101 nci mad
delerine göre, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
kesilen yardım karşısında alınacak tedbirleri sapta
mak amacı ile açılması istenen Genel Görüşme öner
gesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gmpunun gö
rüşlerini Yüce Meclise sunmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Süleyman Mutlu ve 
17 arkadaşımız 1,5 yıl kadar evvel bu Genel Görüş
meye ihtiyaç duymuşlardı. O zamanki durumu ha
tırlamak lâzımdır; Yunanistan'da işbaşında bulunan 
cunta iktidarı, Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı bir oldu
bitti yaratarak, Kıbrıs'ın tamamını Yunan egemen-
liğine* sokmak hevesine kapılmış ve buna girişmek 
cüretini göstermişti. Türkiye'nin tepkisi, bundan son
ra, bundan evvelkilerinden çok farklı oldu. İşbaşın
da, Bülent Ecevit başkanlığında, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve M.S.P.'den oluşmuş, ülkemizin hak ve çı
karlarını korumaya azimli bir hükümet vardı. Bu 
oldubitti, bir Barış Harekâtı ile tesirsiz hale getirildi. 
Kıbrıs'taki soydaşlarımızın güvenliği ve hakları gü
vence altına alındı. Kuşkusuz sorumluluk bilinci için
de bulunan her hükümet için bundan başka yapılacak 
bir şey yoktu. Fakat bu davranış, bundan evvelki ik
tidarlar tarafından benimsenmiş bir davranış değildi. 
Bundan evvel, sorun yaratmamak, çıkarlarımızın ko-
lunmasından önce gelen bir kaygı haline gelmişti. 
Türkiye'nin dış ilişkilerindeki tutumu, müttefikleri
miz içinde bile bu varsayıma göre değerlendirilmek
teydi. Bu nedenle Ecevit Hükümetinin bu haklı ka
rarı, müttefiklerimiz üzerinde bile şaşırtıcı bir etki 
yaptı. Türkiye'nin ittifak içindeki durumunun yeni
den değerlendirilmesi ihtiyacı duyuldu. Bu sırada 

• Türkiye'de hükümet değişikliği, oldu. Ecevit Hüküme
ti işbaşından ayrıldı. 

I Yunanistan'da Karamanlis Hükümeti, kendisinden 
beklenebilecek uzak görüşlülüğü gösteremedi. Türk -
Yunan sorunlarına karşılıklı anlayış zihniyeti içinde, 

I beraıberce olumlu çözümler aramak yerine, ortak 
I müttefiklerimizi Türkiye aleyhine tahrik edip, onla

rı yanına alarak, Türkiye üzerinde baskı yaptırmak 
yolunu seçti. NATO'nun askerî örgütünden ayrıldı
ğını açıklamak gibi nümayişkâr hareketlere baş vur-

I du. Yunanistan'ın bu tutumunun NATO ülkeleri üze-
I rinde bazı etkileri oldu. Türkiye'den Yunanistan le

hine tav'iz istendi. Bunun için de baskı çareleri aran-
I di. Bu, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde gö

rüldü. Dış ilişki gereklerini, Türkiye'nin durumunu 
I ve niyetlerini iyi değerlendirebilecek mevkide olan 

Amerikan Hükümeti, bu konuda dikkatli davranma-
I ya özen gösterdiyse de, Amerikan Parlamentosu, en 

şiddetli baskı tedbirlerine bile gitmekten çekinme
di. Ambargo kararı aldı. Türk - Amerikan ilişkileri -

I ciddî bir bunalıma girdi. 
I Ulusal güvenliğini büyük ölçüde Amerika ile ara-
I sındaki askerî işbirliğine dayandırmış olan Türkiye, 

çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı. Ulusal 
I güvenliğini tehdit eden bu durumdan bir an evvel 

kurtulması zorunlu idi. Bir ülkenin ulusal güvenli-
I ğini, başka ülkelerin arzusuna, iradesine terk etmesi 

söz konusu olamazdı. Böyle bir durumda, dahil ol
duğumuz ittifakın ve Amerika ile aramızdaki işhir-

j liginin, koşullarının ve geleceğinin yeniden değerlen-
I dirilmesi ve varılacak sonuçlara göre, dünya duru-
I mu gözönünde bulundurularak, ulusal güvenliğimi-
I zin dayanacağı temelleri saptamak gerekiyordu. 

I İşte böyle koşullar altında bu Genel Görüşmeye 
ihtiyaç duyulmuştu. Bugün durum, o günlerden çok 

I farklıdır. Hükümet dünya koşullarının bir değerlen-
I dirmesini yapmadan, ulusal güvenliğimizi, ne olursa 
I olsun NATO savunma sistemine dayandıracağını, 
I başka bir şey düşünülemeyeceğini açıkladı Bu davra-
I niş, NATO askerî örgütünden çekildiğini hemen ilân 
I eden Yunanistan'ın tutumuna göre, tamamen değişik 
I bir tutumdu. 

Amerika'nın iki ülkeye karşı davranışı da deği
şik oldu. Türkiye'ye silâh şevki durdurulurken, Yu
nanistan'a askerî yardım artırıldı. Amerikan Hükü
meti de Kongrenin ambargo kararını uygulamamak
ta daha fazla direnmek ihtiyacını duymadı. Hükü
met bu durumda ambargoya karşı etken olmaktan 

I çok, gösteri niteliğinde girişimlerde bulundu ve son-
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raclan gitti, henüz pek çok şey aydınlığa kavuşmamış
ken Amerika Hükümeti ile bir askerî işbirliği anlaş
ması imzaladı. 

Bu Genel Görüşme, bu girişimlerde bulunulma
dan evvel yapılabilseydi, belki Hükümet, içinde bu
lunduğumuz koşulları daha iyi anlamak ve daha isa
betli bir politika izlemek olanağını bulmuş olurdu. 

Dünya koşullarını kısaca hatırlamak yararlı ola
caktır. 

Uluslararası ilişkilerde ekonomik sorunlar ağır
lıklarını gittikçe hissettirmektedir. Bu, bizi dış ilişki 
sorunlarını, ekonomik ve sosyal verilerden hareket 
ederek çözümlemeye zorlamaktadır. Kabul etmeliyiz 
ki, petrol anlaşmazlığı, ülkeler arasında gelirlerin da
ha dengeli şekilde paylaşması yönünde, küçük de olsa 
bir adım atılmasına vesile olmuştur. Hiç olmazsa es
ki düzenin devam etmemesi gerektiği daha belirgin 
hale gelmiştir, 

Helsinki toplantılarına katılan ülkeler, Avrupa 
güvenliği ve işbirliği konularında bir metin üzerinde 
mutabık kalabilmişlerdir. En ileri tahrip gücüne sa
hip olan iki büyük devlet, aralarındaki rekabeti, si
lahlı çatışmaya götürecek boyutlara vardırmamaya 
iyice kararlı olduklarını Cenevre toplantılarında or
taya koymuşlardır. 

Helsinki ve Cenevre zihniyetlerine, aynı olayın 
değişik sunuşları gözü ile bakmak doğru olmaz. Bi
ri olmadan diğeri olmazdı, olamazdı denebilse bile, 
bunlar değişik bünyeli olaylardır. Helsinki'de sadece 
bloklar arası ilişkileri geliştirmek söz konusu olmuş
tur. Dolaylı olsa bile büyük devletler hegemonyasını 
hafifletmek, ülkeler arasında daha tutarlı bir eşitliğe 
erişmek çabası da hak edilmiştir. 

Helsinki'de âdeta bu yönde değişiklikler yapıla
bilmesi olanakları aranmıştır. Cenevre zihniyetinde 
ise, büyük devletlerarası rekabeti düzenlemek kadar, 
büyük devletlerarası imtiyazı korumak arzusu da his
sedilmiştir. 

Denilebilir ki, gerginlik tohumlarını henüz bün
yesinden atamamış bir yumuşama ortamı içindeyiz. 
Bir bakıma dünya iki boyutlu devamlı bir rekabet 
halindedir. Bir taraftan ülkeler, gruplaşarak, gruplara-
rası toplu bir rekabet halindedirler. Diğer taraftan 
da dünya ölçüsünde ve grupları içinde kendi'erine 
daha geçerli bir mevki, olanak sağlamak yolunda 
teker teker rekabet içindedirler. 

Böyle olunca kabul etmek gerekir İri, ülkeler çı
karlarını, haklarını korumak için bloka bakılmaksı
zın bazen birbirlerinin yanında, bazen birbirlerinin 

karşısında yer almak durumunda kalabileceklerdir. 
Dış politikada, ulusal güvenlik düzenlenirken bu du
rumu gözönünde bulundurmak zorunludur. 

Dünya siyasal tablosu böyle çok çizgili bir tablo 
olmakla beraber,. dünya hiç olmazsa bugün daha çok 
gruplaşmaların etkisi altındadır. Diyebiliriz ki ülke
ler, dünya ölçüsünde işbirliği ortamının devamlı ba
rış içinde tek geçerli koşul olduğunu gittikçe daha 
iyi anlamakla beraber, genellikle güven ve çıkarları
nın güvencesini gene gruplaşmalarda bulmaya devam 
etmektedir. Fakat bunun yanında gruplar içinde da
ha bağımsız hareket etmeye, daha eşit hak ve ola
naklara sahip olmaya da artan bir önem vermekte
dirler. 

İçinde bulunduğumuz döneme yumuşama donemi 
diyebiliyoruz; fakat kuşkulardan tamamen kurtulmuş 
değildir. Dikkati elden bırakmamak lâzım geldiğini 
hissediyoruz. Yumuşama belirli bir çaba sonunda el
de edilen ve ondan sonra kendiliğinden defanı eden 
bir ortam değildir, ancak devamlı çaba ve dikkatle 
mevcut olabilecek bir ortamdır. Her şeye daha dikkat 
etmek lâzımdır. Yumuşama bir bütündür. Verebile
ceği huzurla muhafaza edilmesi gerekecek kaygıların 
bütün ülkelerce paylaşılmasından başka çare yoktur. 
Yumuşamayı iyi değerlendiremeyerek, «Sakıncalı ha
reketlerde bulunabiliriz» diye bazı ülkelerden, yumu
şama yokmuş gibi hareket etmeleri istenemez, yumu
şama onlardan saklanamaz; hiçbir hükümet buna da
yalı bir politika yürütmeye yetkili değildir. Hele, yu
muşama havasını kendi kamuoyuna yansıtmamaya 
hiç hakkı yoktur. Bir millet gerçek durumu ne ka
dar yakından ve sağlıkla bilirse, hükümet için basi
retli bir dış; politika izleyebilmek o kadar kolaylaş
mış olur. Hükümet, milletin vasisi değildir, onun hiz
metindedir; görevi, üzücü de olsa, gerçekleri söyle
mektir. 

Değerli milletvekilleri, görebildiğimiz kadarı ile 
bazı devletler bölgelerinde ve dünya ölçüsünde hak
ça bir düzeni daha yeteri kadar içlerine sindirebilmiş 
değillerdir. İstikrara, eşitlik ortamı yerine, kendi ege
menlikleri altında daha kolay varılabileceği fikri, on
lar için geçerliliğini sürdürür görünmektedir. Hatta, 
bazı devletlerin hakça bir düzene erişmekten çok, 
imtiyazlı mevkilerini korumaya özen gösterdikleri his
sedilebilmektedir. Böyle düşüncelere karşı çok dik
katli olmak lâzımdır. 

Pek çok şeyde olduğu gibi dış ülkelerde de «Çı
kar» bir anakavramdır. Ülkelerin bir devamlı reka
bet halinde olmaları doğaldır. Dış politikaya düşen, 
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bu rekabeti normal Ölçüler içinde tutabilmek, çıkar
ları çatıştırmak yerine, bağdaştırmayı başarmaktır. 
Geçerli ve devamlı bir işbirliği için, karşılıklı saygı 
kadar, ülkelerin kendi kişilik, hak ve çıkarına özen 
göstermeleri de çok önemlidir. 

Bundan, şu genel sonucu çıkarmak kabildir : Bu
günkü dünya dengesinde gruplaşmalar geçerliliğini 
korumaktadır; fakat hak ve çıkarların korunabilmesi, 
ulusal güvenliğin sağlanabilmesi için bir grupa dahil 
olmak yeterli değildir. O grup içinde de hak ve çı
karını korumak, eşit koşullar altında işbirliği yapa
bilmek lâzımdır. 

Bir savunma sisteminin tüm güvenliği ile her üye
nin kendi ulusal güvenliği birbirine karıştırılmamalı
dır. Ülkeler, ortak güvenlik sistemlerine, başka ülke
leri korumak için girmezler, kendi çıkar ve güven
liklerinin daha iyi sağlanacağına inandıkları için gi
rerler. Bir ülke, bir ortak güvenlik sistemi içinde 
kendi çıkar ve güvenliğinin beklendiği gibi korunma
dığını saptarsa, ortak savunma sistemi içindeki ilişki
lerine, güvenlik ve çıkarlarını güvence altına alacak 
bir yön vermeye çalışır ve bunda başarı sağlayama
dığı ölçüde, ulusal güvenliği ve çıkarını dünya koşul
larının olanak verdiği başka yollardan sağlamaya ça
lışır. Esas olan, bir sisteme dahil olmak değil, ulu
sal güvenlik ve çıkarın güvence altında olmasıdır. 

Bir şeye daha dikkat etmek lâzımdır. Ulusal gü
venlik sadece silaha, askerî güce dayanmaz. S;yasal 
destek ve tercihler ile dostluklar da ulusal güvenliğin 
önemli unsurlarıdır. Bir ülke, bir başka ülkeye ne 
ölçüde silah ve askerî malzeme desteğinde bulunursa 
bulunsun, siyasal ağırlığını o ülkenin anlaşmazlık ha
linde bulunduğu bir başka ülkeden yana kullanırsa, 
yeterli derecede güvenli bir müttefik olamaz. Askerî 
işbirlikleri, bu husus gözönünde bulundurularak de
ğerlendirilmelidir. Bir müttefikimizden, özellikle ara
mızda en yakın işbirliği mevcut olan bir müttefiki
mizden, aramızda anlaşamamazlık olan bir ülkeyi bi
ze tercih etmemesi ve ikimize de eşit mesafede kal
masını istemek hakkımızdır ve şuna inanıyoruz ki, 
azimli ve kararlı davranılırsa müttefikimizi buna ik
na etmek mümkündür. 

Böyle bir ortam yaratılamazsa, ittifak pek fazla 
bir önem taşımaz. Ulusal güvenlik açısından bu si
yasal ortam, silâh ve malzemeden daha az önemli de
ğildir. Hükümetlerin bu konuda çok uyanık olmaları 
gerekir. Bilinmelidir ki, müttefikler arasında da bir 
tür rekabet vardır. Her üye, çok alıp az vermek, it

tifakın tümü ile ilgili ortak savunma tedbirlerinin 
başka üyelerinkinden çok, kendi ulusal güvenliğinin 
güvence altına alınmasını arzular. Burada denge, an
cak tarafların eşit dikkat ve titizliği ile sağlanabilir, 
Taraflardan biri diğerlerine nazaran hak ve çıkarla
rına daha az sahip çıkarsa, kendini zor duruma sok
muş olur. Sonunda da ittifak içinde ahenk zedelenir. 
En kuvvetli ittifaklar, üyelerin her birinin ihtiyacına 
dengeli şekil de cevap veren ittifaklardır. 

Bir ittifak içinde anlayışlı olmak ve yalnız ken
dini düşünmeyip ittifakın tümünü de gözönünde bu
lundurmak iyidir. Fakat diğer üyeler böyle hareket 
etmedikleri halde bu zihniyette ısrar edilmek istenir
se bu yanlış olur. Hükümet, böyle bir yanlışlık içine 
kendini hapsetmiş gözükmektedir. Böyle bir duruma 
gelinmesinde izlediği politikanın rolü büyük olmuş
tur. Görüntüye esastan çok değer veren hükümetler 
için bu kaçınılmaz bir akıbettir. 

Bugün Türkiye, NATO çerçevesinde, dışa dönük 
sorunlardan çok, içe dönük sorunların baskısı altın
dadır. Bu koşullar altında müttefiklerimizle yapaca
ğımız anlaşmaların değeri, bu içe dönük sorunlarımı
za götüreceği katkı ile ölçülür. 

Bunu anlayan hükümetler, ulusal güvenliklerinden, 
ittifaklarından yeterince yararlanabilmek olanağını 
bulabilirler. Aksi davranışta olanlar ise, ittifak üye
liği hakkından kendilerini yoksun bırakmış olurlar; 
ittifakın bir tür fedaisi haline gelirler. 

Hiç bir hükümetin buna hakkı yoktur. Bu zihni
yeti benimsemiş olan bir hükümet, milleti önünde de 
ezik düşmüş olur. Bu da onu dışarıya karşı, mütte
fikleri de dahil gittikçe daha zayıflatır, itibardan dü
şürür, tavizler vermek zorunluğunda kalır. Her ver-

i d iği taviz yeni taviz taleplerini peşinden sürükler. 
Amerika ile ilişkilerimiz bu verileıe dayi-nılarak de-
ğerlendrilmelidir. 

Türk - Amerikan işbirliği önemini korumaktadır. 
Ülkemizde halka dayanan, sorumluluğunu bilen, so
runlar üzerine ciddiyetle eğilen bir hükümet işbaşın
da olduğunda, bu işbirliğinin iki tarafın da yararına 
başarıyla sürdürülebileceği kanısındayız. 

İlk yapılacak şey, askerî işbirliğini, askerî üs mu
kabilinde silah, malzeme sağlamak; diğer bir deyim
le hizmet satmak şekline dönüştürmekten sakınmak
tır. Bu zihniyetle yapılmış bir askerî işbirliği, ulusal 
güvenliğimiz açısından fazla bir anlam taşımaz. 

Değerli milletvekilleri, görülmektedir ki, Türk • 
Amerikan ilişkileri, vazgeçilmek için değil, geçerli 
bir düzene sokulabilmek için incelenmeye muhtaçtır. 
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Hükümet böyle bir incelemeye girişmeden, Amerika 
Hükümeti ile bir askerî işbirliği anlaşması imzalamış 
bulunmaktadır. 

Türk - Amerikan işbirliğinde zorluklar, Amerikan 
Hükümetinin tutumundan çok, Amerikan Parlamen
tosunun tutumundan doğmuştur. Amerikan Parlamen
tosu bu anlaşma üzerinde bir karar almadıkça, Türk -
Amerikan ilişkilerinin bugünkü ortam içinde geçerli 
ve sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi, üerisi için na
sıl bir hareket tarzı benimsenmesinin uygun olacağı 
hususunda bir kanaata varılabilmesi kolay değildir. 
Esasen, evvelce de belirttiğimiz, bildirdiğimiz gibi, 
son anlaşmanın Amerikan Parlamentosunda görüşül
meden evvel Meclisimizde görüşülmesi yanlış olur. 
Bu safhada bu ilişkiler üzerinde daha ayrıntılarıyla 
durmak, dolaylı da olsa, anlaşmanın müzakeresini 
Amerikan Parlamentosundan evvel ele almak anla
mına gelecektir. 

Bundan sakınabilmek için, konuşmama burada 
son verirken Yüce Meclise ve onun Sayın Başkanı
na saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kökbudak. 

Şahısları adına Sayın Süleyman Genç, buyurun. 
SÜLEYMAN GENÇ (îzmir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Türk - Amerikan ilişkileriyle ilgili görüşmeleri iz

ledim. Âdeta, Türk'iye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasındaki ilişkilerin değil de, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların nasıl karşıla
nacağının tartışması şeklinde geçtiğini gördüm. 

Gerçekte; çağımızda uluslararasındaki ilişkiler ve 
Ibu ilişkilere dayalı olan ulusların kendi durumlarını 
tayinde yalnız silâhlı kuvvetlerin ihtiyaçları ile ilgili 
(bir olgu değildir. 

Çağımızda, ulusların kendi karakterlerine ve ba
ğımsızlık ilkelerine uygun bir politikayı sürdürebil
meleri için öncelikle ulusların kendi bağımsız ka
rakterlerine uygun bütün bağlantı ve anlaşmaları göz
önüne alarak, uluslararası ilişkilerin gözden geçiril
mesinin gerekliliğ'ine inanmaktayım. Böyle olunca da, 
Türkiye ile Amerika arasında'ki ilişkileri gözönüne 
sermeden, dünya dengesi üzerindeki gelişmeler hak
kında düşüncelerimi söylemeyi görev sayıyorum. 

Türkye'nin konumu, çağımızda çok önemli bir yer 
işgal etmektedir. Dünyanın pek çok üniteleri, artık 
süper devletler tarafından paylaşılmıştır. Güney Ame
rika, Amerika Birleşik Devletlerinin etkinliği altına 
alınmış, onun genel kontrolü içerisine girmiştir. Uzak 
Doğu ise, oradaki ulusal kurtuluş hareketlerinin ba

şarıya ulaşması sonucu olarak daha ileri ve sosyalist 
hareketlerin içerisinde yerini almıştır. 

Böyle olunca, dünyamız için çatışmaların ve dün
ya üzerindeki bölüşmenin en girift olduğu nokta Orta 
Doğu ve Afrika'dır. Orta Doğu ve Afrika, hem do
ğal kaynakların en yüce olduğu bir merkez, aynı za
manda doğal kaynakların yanında önemli bir tüke-^ 
tim merkezidir ve petro - doların en egemen olduğu 
bir bölge olmaktadır. 

Böyle olunca, Türkiye'nin konumunu ortaya koy
madan, Türkiye'nin konumu üzerinde ciddî ciddî dü
şünmeden, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasındaki ilişkileri doğru olarak değerlendirmek ve 
ona göre tavır takınmak olanak dışıdır. 

O nedenle, bu mesele üzerinde ciddî ciddî dur
maktayız ve bu mesele ile ilgili olarak, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu hassas ve kalp atardamarını iyi tes
pit etmek, mecburiyetindeyiz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bugünkü dünya 
üzerindeki genel stratejisi; Uzak Doğu'da uğradığı 
mağlubiyetlerden ders alarak Orta Doğu'ya ve Afri
ka'ya egemen olma durumundadır. Orta Doğu ve Af
rika'ya egemen olabilmesi için, Orta Doğu ve Afrika' 
nın en hassas noktası olan iki tane ülke vardır; birisi 
Basra'ya doğru sarkan İran, diğeri ise, Boğazlarla 
beraber sıcak denizlerle kucaklaşan Türkiye. 

Aynı zamanda, Türkiye ile İran arasında ciddî ve 
bölüşmez olmayan, çatışmalara yol açmayan sürekli 
bir ittifak^ 

iBu genel doğruyu ortaya koyduktan sonra, bu ge
nel doğru içerisinde durduktan sonra, dünyamızdaki 
birtakım gelişmeleri de başka bir açıdan gözönüne 
koymak zorundayız. Çağımızda artık, savaşlar, dü
zenli bir savaş olma çağından çıkmıştır. Özellikle, ka
pitalist emperyalist devletlerin, düzenli savaş sonucu 
burunlarını soktukları her yerde ciddî şekilde yenilgi
lere uğradığı ve mağlubiyetlerle döndüğü bilinmekte
dir. 

O nedenle, düzenli savaşlar yerine, düzenli savaş
ları ortadan kaldıran, düzenli savaşları yok eden, bir 
nevi istihbart örgütlerini savaş örgütü haline getire
rek ülkelerin içinde ciddî çatışmalara yönelen yeni 
savaş stratejileri ortaya çıkmıştır. 

işte bu' savaş stratejisi içinde Türkiye'nin duru
mu ve konumu çok önem kazanmaktadır. Türkiye' 
nin durumu ve konumunu, yeni savaş stratejileri içe
risinde ele almak, süper devletlerin Türkiye üzerinde
ki oynadıkları oyunları tespit etmek ve ondan sonra 
Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilere göz atmak ve 
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ona göre tavır takınmak zorundadır Türkiye Büyük 
Millet Meclisi. 

Eğer bunu ele almazsak, bunu değerlendirmezsek, 
bunu gereği gibi yerli yerine koymazsak, o zaman 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
ilişkileri gereği gibi değerlendirenleyiz ve bu yolu ge
reği şekilde izleyemeyiz. 

Buna böylece dokunduktan sonra, işin önemli olan 
yanına dönmek istiyorum. Çağımızda - biraz evvel 
SöylemişıMm - direkt müdahalelerin iyi sonuçlar ver
mediği ve müdahale edenlerin, o direkt müdahaleler
den nasıl zararlı çıktıklarını hep beraber yaşadık ve 
yaşamaya devam etmekteyiz. 

O halde, müdahaleler değişik olmuştur. Dolaylı 
müdahale de sonuç vermemektedir, onun da çok cid
dî sakıncaları çağımızda ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası savaş da geçersiz hale gelmiştir. Çünkü, 
çağımızda böyle bir savaşın, kim tarafından çıkarılır
sa çıkarılsın, insanlığı ve savaşı çıkaranları ciddî şe
kilde tahrip edeceği bilinmelidir ve bilinmektedir. Bü
tün süper devletler böyle bir savaştan kaçınmaktadır
lar. 

tttîfaklararası savaş ise, yine eninde sonunda itti
fakları ilgilendiren diğer müdahalelere doğru yönel
mektedir ki, çağımızda bu savaş stili de bırakılmış ve 
terkedilmiştir. O nedenle, çağımızda kullanılmakta 
olan, biraz evvel söylediğim istihbarat örgütleri söz 
konusudur ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu 
sıkıntı, biraz sonra üstünde basa basa duracağım olay
ların temelinde, Türkiye'de yabancı istihbarat örgüt
lerinin çıkartmış oldukları iç içe savaş ve bu savaşın 
meydana getirdiği büyük sancı < 

iBu sancıyı doğru değerlendirmedikten sonra, Tür
kiye içindeki iç içe savaşı çıkaranların sorumluluk
larını ortaya koymadıktan sonra, Türkiye'de kurula
cak iktidarlara başka ulusların açıkça, halkın iradesine 
«evet» demedikten sonra, Türkiye ile Amerika ara
sındaki ilişkilerin doğru değerlendirileceğine inanma
maktayım. Bunu ameliyat masasına yatırmadıkça, 
gereği şekilde değerlend irmedikçe, Türkiye - Ameri
ka arasındaki ilişkileri doğru değerlendireceğimize 
inanmamaktayım. 

Onun için değerli milletvekilleri, bu durumu değer
lendirdikten sonra, Türkiye - Amerika Birleşik Dev
letleri ilişkilerini doğru değerlendirebilmek, yerli ye
rine oturtabilmek için, var olan bağlantılara bak
mak ve bu bağlantıların karşılıklı getirdiği hakları ve 
sorumlulukları tartışmak, bağlantıların işleyişini ser
gilemek yeterli değildir. 

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini 
'incelerken, Amerika Birleşik Devletlerinin, yoksul ve 
geri bırakılmış ülkelerde uyguladığı stratejiyi bilmek, 
dünyada bugüne dek bu politikanın doğurduğu so
nuçları gözönünde tutmak, ona göre tavır takınmak 
zorundadır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Amerika 
Birleşik Devletlerini doğru değerlendirmek, kapitaliz
min yayılması, tekellerin egemenlik kurması ve diğer 
uluslarla olan ilişkilerini bu genel kuram içinde sür
dürmeleri, eylemleri bilmekle mümkündür. Bilinmeli
dir ki, Amerika Bireşik Devletleri ile yapılan bağlan
tılar ve bu bağlantılarda devam eden hâkim üstün
lük, sürekli olarak devam ettirilen ve ettirilecek olan 
bu üstünlük, bağımlı ilişkilerin yeni ve geçerli bo
yut kazanmasından başka bir şey değildir. 

Bunun en son misalini Paris'te, Fransa'da topla
nan Paris Zirvesinde görmüş bulunmaktayız. Paris 
Zirvesinde, çok uluslu şirketleri «yapma devlet» sta
tüsüne kavuşturma çalışmaları OECD içinde sürdü
rülmektedir. Bu çalışmaların ürünü olarak doğacak 
hukukî statü, çok uluslu şirketleri devletleştirmeden, 
millîleştirmelerden koruyacaktır, tekellerin yaygınlaş
masını sağlayacaktır, modern sömürgeciliğe yen'i ve 
güçlü boyutlar kazandıracaktır. Bu çalışmalara Tür
kiye OECD çerçevesinde iştirak etmektedir. 

Şimdi, yapma devlet statüsüne kavuşturulacak 
olan, çok uluslu şirketlerin üniteleri olan, örneğin bir 
İPRAŞ'ı devletleştirmeye kalktığınız zaman, karşını
za yapma devlet statüsünün formüle ettiği hukukî şe
killeri çıkaracaktır. Size benzin verse de vermese de, 
görevini yerine getirse de getirmese de, ATAŞ rafi
nerisini millîleştiremiyeceks'iniz, devletleştiremiyecek-
siniz. 

Halbuki bu konuda geliştirilecek olan hukuksal 
statü ilkeleri, Paris Zirvesinde, Amerika Birleşik Dev
letleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gibi 7 ta
ne ünlü kapitalist devletin kendi tekellerinin çıkarla
rını korumada, onlara dünya egemenliğini vermede, 
sürdürdükleri sömürülere yeni hukuksal statüle» ka
zandırma çalışmalarına katılırken, sürdürürken, Tür
kiye de OECD ilişkileri içerisinde bu çalışmalara ka
tılmaktaydı. Aynı şekilde, Avrupa'yı ziyaret ettiği 
zaman Ford, köpeklerin etrafını çevirdiği ve çok' giz
li görüşmelerin yapıldığı Paris Zirve Toplantısında, 
Ford'un katıldığı bu zirve görüşmelerinde çok ulus
lu şirketlerin statülerinin görüşülmesine devam edil
di. Yoksul, geri kalmış bir ülke olan Türkiye tem
silcileri de, bir başka çalışmada - ama zirvede değil, 
zirvede devlerin yoksul ulusları paylaştığı ünitede 
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değil - bir başka ünitede bu çalışmalara katılarak, 
zirvede dünyayı paylaşan tekellerin çizdiği politik sta
tüye Türkiye'yi uydurmaic mecburiyetinde bırakmış
tır. 

Bugüne kadar yaptığımız tüm anlaşmalar bu özü 
taşımaktadır, bu öze uygun yapılmıştır, buna göre 
devam etmiştir. Ne zaman sakıncalı bir durum orta
ya çıkmışsa, ne zaman Türkiye tehlikeli bir yaşantı
nın içine girmişse, Türkiye insanı ne zaman tehlike
lerle karşı karşıya kalmışsa, geçmişte yapılmış olan 
sakıncalı anlaşmalar günümüzde berraklığa kavuş
muştur. Bunun en güzel örneği de, ikili anlaşmalar 
yapılırken ve bu ikili anlaşmalara dayalı olarak yar
dım anlaşması Türkiye'ye birtakım sorumlulukları 
yüklerken, o anlaşmanın karşısı olan Amerika Birle
şik Devletlerine de sorumluluklar yüklemişti; ama o, 
en son durumda, en sıkışık durumda, Türkiye bir 
düşman saldırısı ile karşı karşıya kaldığı bir ortam
da yardımın gereklerini yerine getirmemiştir, anlaş
manın işlemesini sağlamamıştır. O nedenle, bugüne 
kadar yapılan ve bu ilkeler içinde yapılmaya devam 
eden bu anlaşmalar, günümüz Türkiye'sinde de tek
rar edilerek, hakim olanın, üstün olanın, egemen ola
nın genel buyrukları içerisinde yeni bir statüye ka
vuşturularak, müdernleştirilip önümüze sunulan ye
ni bağlantılardır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki 
girişimlerini ve bu arada kendi yanlısı iktidarları 
korumak, kendi yanlısı olmayan iktidarları darbeler
le, tekellerin açtığı savaşlarla, legal ve illegal diğer 
Örgütlerle iktidardan uzaklaştırmak; toplumların geri 
sosyal düzenlerini korumak ve onları sürekli olarak 
büyük kapitalist merkezlerin tüketim merkezi olarak 
tutmak, doğal kaynaklarını sömürmek, yaratabile
cekleri değerleri kendi kapitalist çerçevesi içerisinde 
tutma yolunda ClA'nın bir kısım politik örgütleri 
nasıl desteklediği, organize ve finanse ettiği bilinmek
tedir. Bunlar günümüz dünyasında Amerika Birleşik 
Devfetleri'nin Senatosu tarafından ortaya çıkarılmış
tır, belgelenmiştir, sergilenmiştir. Geri kalmış ülke
lerde ne denli tuzaklar kurulduğu, darbeler yapıldı
ğı, iktidarlar devrildiği bellidir. Türkiye bu konuda 
henüz düşünmemektedir, verdiğim bir önerge ise ha
len gündeme gelmemiştir. 

ClA'nın bunları nasıl desteklediği, organize ve 
finanse ettiği bilinmektedir. Bunlar benim iddiam de
ğildir. Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu
nun bir araştırmasında açığa vurduğu acı, ama çok 
doğru olan gerçeklerdir. Bunun yanında, Amerika 

Birleşik Devletleri, kendi amaçlan doğrultusunda, 
yoksul ve geri bırakılmış ülkelerde ClA'nın organize 

-ettiği büyük tekelleri nasıl kullandığı aynı araştırma
da açığa çıkmıştır, dünya kamuoyunun malı olmuş
tur. Dün bunu ulusçular, yurtseverler bu kürsülerde, 
yurdun çeşitli yörelerinde söylediği zaman, onlara 
söylenen ve sürekli olarak birtakım iddialarla karşı
larına çıkılan iftiraların, böylece Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, bu milletin Meclisinin açığa çıkarma
mış olduğu, husus, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
Senatosunun araştırmasından açığa çıkmış oldu. 

Acaba, şimdi bunları söylüyoruz diye karşımıza 
yine birisi çıkacak ve diyebilecek midir, «Bunları 
söyleyen komünistlerdir, vatan hainleridir». Acaba, 
şimdi bunları söylüyoruz diye bize birisi çıkıp söy
leyebilecek midir, «Bunları söyleyenler Rus uşağıdır, 
Rusya'dan destekleniyorlar» diye? 

Değerli arkadaşlarım, ulusal meselelerde, ulusal 
varlıklarımızın korunmasında, onların yüceltilmesin-
de, onların en yüce değer olarak topluma mal edil
mesinde, her türlü bağlantıların karşısına çıkılmasın
da, bağımsız ve ulusal karakterimize uygun davran
mamızda biz her zaman en önde her türlü mücade
lede varız. Ama, bütün koşullarıyla TürkiyeUe bu 
mücadeleye herkesin saygılı olmasını da istemek, sa
nıyorum ki bizim hakkımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, iki dakikanız kaldı. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toplayacağım. 

ClA'nın, yoksul ve az gelişmiş ülkelerdeki ABD 
yanlısı iktidarların yaşattığı ve sürdürdüğü legal örgüt
lerle nasıl ilişki kurduğu bilinmektedir. Yetiştirdiği ve 
geri kalmış ülkelerde kullanmaya yönelik eğitilmiş ol
duğu ve bu denli ilişki kurduğu, bu ilişkilerini açığa 
sürdüğü bilinmektedir. 

Halen Dışişleri Bakanı olan, yedi yıl Türkiye Cum-
huriyeti'nin Dışişleri Bakanlığını yapmış olan İhsan 
Salbri Çağlayangil çok doğru, çok onurlu bir açıkla
ma ile; «ClA'nın MİT'le ilişkisi vardır. MİT'in SA
VAK'la, İsrail İstihbarat Örgütü ile ilişkisi vardır» 
demiştir. Ama, bu ne kadar doğru ise, bu ne kadar 
gerçekse, bunu söyleyen bir Dışişleri Bakanının ted
bir almaması, gereğini yerine getirmemesi de o den
li yanlıştır. Hükümeti, bu doğrunun doğrultusunda 
görev yapmaya çağırıyorum. Yapmayanlardan bir 
gün olur bu ulusal Meclisten hesap sorulabileceğîni 
tekrarlamayı da görev biliyorum. (C.-H. P. sıraların
dan alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen toplayın efen- I 
dim. I 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Topluyorum 
Sayın Başkan. 

CİA'nın geri kalmış ülkelerde sürdürdüğü eylem
lerin en ilginci, Yunanistan'daki darbe sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Darbeci generallerin nasıl CfA ile 
ilişkisi olduğu, Yunan kontrgerilla örgütünün nasıl 
CÎA ile ilgisi olduğu açığa çıkmıştır. 

Bugüne kadar söylediğimiz ve söylemeye devam 
ettiğimiz ve devam edeceğimiz doğruları, İhsan Sabri 
Çağlayangil'in bir gazeteye yaptığı açıklama ile doğ- j 
rulaması; bu ulusal Meclisin, böylesine önemli bir 
konunun üstüne gide gide onun sonucunu alması, 
bize düşen en yüksek görevlerden birisidir. Eğer mil
liyetçi isek, kendi Millî İstihbarat Örgütümüze ya
bancı millî istihbarat örgütünün katılmamasını, elini 
çekmesini, bu ulusal Meclisin gereğini yerine getir- , 
meşini salık veriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletle
ri, kendi yanlısı olmayan, kendi çıkarlarını savunma
yan, ulusal çıkarlarını savunan, ulusal çıkarlarının 
bekçisi ve sürdürücüsü olan birtakım ülkelerde var 
olan iktidarların iktidar olmasını devirmede, illegal, 
legal örgütleri, birtakım tekelleri, istihbarat örgütle
rinden elini çekmediği sürece; halkın iradesine gön
lünü sindirmediği sürece, halkın iradesi ile gelen hü
kümetlere saygılı olmadığı sürece, iç işlerine iktidar
ların ve ulusların karıştığı sürece, Amerika Birleşik 
Devletleriyle bağımsız bir ülkenin onuruna, şiarına 
yaraşır ilişkiler kurmak mümkün değildir. 

Bu genel gelişmeyi genişleterek asıl köke inmeli, i 
asıl kökü bulmalı. Yoksa, Silâhlı Kuvvetlerimizin sa- , 
vunma eksiklerini buraya getirerek, Türk - Ameri- j 
kan ilişkileri üzerinde gerçeği bulma olanak dışıdır. 

Yüce Meclise ve Sayın Başkana saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Millî Savunma Bakanı, buyurunuz efen

dim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu ve 17 sayın arkadaşı tarafından verilen, Amerika 
Birleşik Devletlerince yapılmakta olan askerî yardı
mın kesilmesi halinde ortaya çıkacak durumu ince
lemek ve dış güvenliğimizin sağlanması bakımından 
alınacak tedbirleri tespit etmek üzere bir Genel Gö- 1 
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rüşme açılmasına dair olan önergeyi Yüce Meclis, 
geçen hafta yapılan müzakere sonunda kabul etmiş 
ve genel görüşme açılmasına karar vermişti. Bu ka
rar üzerine bugün yapılan müzakerelerde, parti söz
cüleri ve şahsı adına konuşan bir arkadaşımız, sa
yın milletvekillerinin görüşülmesi istenen konular hak
kındaki görüşlerini ifade ettiler. Bu konuşmaları bü
yük dikkatle izledik. 

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'nin güvenliği bakı
mından büyük önem taşıyan bu konuyu çeşitli yön
leriyle inceleyerek, çok değerli görüşler ve öneriler 
ortaya koydular. Geçen oturumda önerge üzerinde, 
Hükümet adına yaptığım konuşmada da söylediğim 
gibi, millî ve müşterek bir dava ile ilgili olan bu mü
zakereler kanaatimce çok yararlı olmuştur. Sayın 
sözcülere ve milletvekili arkadaşa, önemli bir millî 
dava üzerinde yaptıkları uyarıcı ve yapıcı konuşma
larından dolayı teşekkür etmeyi borç biliyorum. 

Yalnız, bir noktaya işaret etmeye mecburum. Bü 
konuşmalar arasında, tabiî eski iktidarlar hakkında 
da bazı sözler söylendi. Bilhassa Sayın Süleyman Mut
lu, 1949 yılından bu yana gelmiş geçmiş iktidarların 
politikasını tenkit ettiler. Bugünkü koalisyon hüküme
ti sadece kendi dönemine ait icraattan sorumludur. 
Bu sebeple, sayın sözcülerin geçmiş iktidarlar hakkın
da söylediklerini burada cevaplandırmanın bana düş
meyeceğini kabul edersiniz. Kaldı ki, o süre içeri
sinde sadece bir tek parti iktidarda olmamış, çe
şitli iktidarlar gelmiş geçmiştir. Bunların içerisinde 
bir süre, sanıyorum ki, Sayın Mutlu'nun bugün üye
si bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi de mevcuttur. 
Bir dönemde, ki, ben de o hükümetlerde üye idim. 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Süleyman Mutlu ve 
arkadaşlarının önergelerinde, Genel Görüşmede tes
piti yapılmak istenen konular şunlardır : Bunları tek
rar etmekte fayda görüyorum. 

1. — Amerika Birleşik Devletlerinin, askerî yar-
dımıyle ilgili son durumun tespiti. 

2. — Amerika ile karşılıklı yükümlülüklerin göz
den geçirilmesi. 

3. — Yardım kesilmesi halinde boşluğun doldu
rulması için şimdiden alınması gereken tedbirlerin 
tespiti. 

4. — Millî harp sanayiinin kurulması için ne gibi 
tedbirlerin geçerli olduğunun tespiti. 

5. — Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletle-
ri'nin, Türkiye'ye ekonomik ve askerî yönden ne ver
diğinin, buna karşı ne aldığının tespiti. 

6. — Türkiye dışişleri sorunlarında da durumun 
yeniden gözden geçirilmesi. 
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Amerika Kongresinin, Amerika'nın müttefiki Tür
kiye'ye her türlü silâh ve malzeme şevkini bu öner
genin verilmesinden bir süre sonra, yani 5 Şubat 1975 
tarihinden itibaren yasaklayan ambargo kararı üze
rine, bu kararın etkilerini ortadan kaldırmak üzere 
hükümetimiz tarafından yapılan teşebbüsler ve alı
nacak tedbirler hakkında, geçen hafta yaptığım ko
nuşma ile bilgiler arz etmiştim. Bu konuşmamda, 
ambargo kararının şümulü, etkileri, ittifak savunma 
sistemine getirdiği zaafıda belirtmiş ve gerek bu ka
rarın kaldırılması, gerekse Silâhlı Kuvvetlerimizin 
ateş ve harekâtı gücünde herhangi bir zayıflamayı 

. önlemek üzere, kısa ve uzun vadede alınmasına ihti
yaç olan tedbirler ve bunları gerçekleştirme yöntem
leri hakkında da bilgi arz etmiştim. Genel Görüşme
de bize ayrılan süre de hudutlu olduğu için, bunları 
tekrar etmemeye çalışarak, önergede ve sayın sözcü
lerin konuşmalarında üzerinde durulan konuların ba
zıları hakkında görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Türkiye İkin
ci Dünya Savaşından sonra, kendisine özgü şartlar 
içinde ve o dönemde güvenliğine yönelen âcil dış teh
ditler karşısında emniyetini, Kuzey Atlantik İttifakı 
içinde yer almakta görmüştü. İttifaka katıldığı tarih
ten bu yana geçen süre zarfında, Türkiye'nin Nato 
içindeki yerini muhafaza etmesi, Türk dış politikası
nın değişmeyen prensiplerinden biri olagelmiştir. Bu 
politika, 1950'lerden bu yana gelmiş geçmiş bütün 
hükümetlerin değişmeyen politikası olmuştur. 

Ülkemizin jeopolitik durumu dolayısıyle, Nato 
savunması içinde belli başlı askerî güce ve bu sa
vunmanın teminatı olan nükleer güce sahip bulunan 
Amerika Birleşik Devletleriyle, Kuzey Atlantik An
laşmasının öngördüğü çerçeve içinde, daha sıkı bir iş
birliği yürütmesi gerekli olmuştur. 

Aynı jeopolitik durumda olan diğer Nato ülkeleri 
de, salt Nato üyeliğinin sağladığı teminatı daha da 
pekiştirmek, için söz konusu ülke ile aynı şekilde iki
li savunma işbirliği yoluna gitmişlerdir. 

Bahis konusu bu tertipler, münhasıran güvenlik 
ve savunma amaçlarına yönelik olmuştur. Tabiatiy-
le böyle bir savunma ve müşterek güvenlik tertipleri
ne girişilmesinde, üzerinde itina ile durulması önem 
arz eden husus, bu şekildeki işbirliğinin karşılıklı ya
rara ve hükümranlık haklarına saygı esasına dayan
masıdır. Ancak, bu temin edildiği sürece, yapılan 
işbirliği esası amacına yönelik yararlar sağlanabilir. 
Türkiye bu hususa başından beri daima titizlikle iti
na etmiştir. 

Biraz sonra, ayrıntıları hakkında bilgi verece
ğim son savunma işbirliği anlaşmasının imzalanma
da ve buna tekaddüm eden devredeki bütün çalışma
larımıza hâkim olan zihniyet bu olmuştur. 

Son savunma anlaşması değerlendirilirken, hare
ket noktasını, Türkiye'nin sahip bulunduğu jeopolitik 
mevki dolayısıyle güvenlik ve savunmasının dayan
dığı, yukarıda belirttiğim zarureti bir vakıa olarak 
kabul etmek gerekir. 

Üzerinde durmak istediğim ikinci bir nokta da, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin araç ve gereç bakımından 
dış kaynaklara bir ölçüde bağlılığı konusudur. Şüp
hesiz bu ihtiyaçların tamamının kendi imkânlarımızla 
sağlanması, temenniye şayandır. Bu amaçla da hare
kete geçmiş bulunuyoruz. Ancak, bu konuda kendi
mize hedef tespit ederken, gerçekçi olmakta da bü
yük yarar vardır. 

Bugünkü şartlar altında, Türk Silâhlı Kuvvetleri
ni, dünya sanayiinin en gelişmiş imkânlarıyle tekâ
mül ettirilmiş silâhlan ile teçhiz etmek zorundayız. 

Bunun hemen gerçekleştirilmesinin mümkün ol
duğunu düşünemeyiz. Bu bizim için böyle olduğu 
gibi, iki süper devletin dışında, hatta sınaî alanda çok 
gelişmiş ülkeler için dahi mümkün olamamaktadır. 
Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, aynı ölçüde ol
ması bile, silâhlı kuvvetlerinin teçhizi için dış kay
naklara muhtaçtırlar. Bu sadece bir sınaî kapasite 
meselesi de değildir. Bir yerde ekononvk verimlilik, 
standardizasyon ve rasyonalizasyon meselesi olmak
tadır. Dolayısıyle hedef tespit ederken, yerine getiril
mesi mümkün bir hedef tespit etmekte yarar var
dır. 

Bizim için mesele, teknik imkânlarımızla müm
kün olanın azamisini yapmak ve dış kaynaklara bağ
lılığı, bir politik tazyik unsuru olmaktan çıkarmak 
meselesidir. Bütün gayretlerimiz, bu istikâmete yöne
liktir. 

Dolayısıyle, memleketimizin savunma ve güvenlik 
politikasıyla Silâhlı Kuvvetlerimizin ikmâl politika
sını değerlendirirken, yukarıda arz ettiğim bu iki 
vakayı gözönünde bulundurmak, gerçekçi ve sağlık
lı bir politika yürütmek bakımından zorunludur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi kısaca Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresinin ambargo kararından 
sonra Hükümetimizin takip ettiği politika ve bu ko
nuda vuku bulan gelişmeler hakkında izahat arz ede
ceğim. 

Hükümetimiz, iktidar görevini devraldığı zaman, 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin 5 Şubat 1975 
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tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulamakta ol
duğu silâh ambargosu, bütün unsurlarıyle devam et
mekteydi. 

Buna göre, hibe türündeki yardımlar, hükümetten 
hükümete krediler, hükümetten hükümete peşin pa
rayla askerî satışlar, hükümet garantisiyle yapılabile
cek satışlar, ayrıca piyasadan peşin parayla yapılabi
lecek her türlü savunma malzemesi, hatta hizmetleri
nin mubayası yasaklanmış bulunuyordu. 

Hükümetimiz, bir süre, başta Başkan Ford olmak 
üzere Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, am
bargonun kaldırılması yolunda sarf etmekte bulunduk
ları çabaıîara bir şans tanımak amacıyle sabır ve iti
dal ile bekledi; ancak bu bekleme süresi, normal öl
çüyü aşan bir düzeye ulaştığında, 16 Haziran 1975 
günü toplanan Millî Güvenlik Kurulu, ambargo ka
rarının Türk - Amerika Birleşik Devletleri Savunma 
işbirliği ilişkilerine yaptığı olumsuz etkileri tezekkür 
etmiş ve bu durumda alınması gereken tedbirlere iliş
kin olarak Hükümete tavsiyelerini bildirmiştir. 

Aynı gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, 
mesele bütün ayrıntılarıyle ele alınmış ve 17 Haziran 
1975 günü Ameri'ka Birleştik Devletleri Hükümetine 
bir nota verilerek, bu şartların devamı halinde Tür
kiye'nin kendisini 3 Temmuz 1969 tarihli Savunma 
İşbirliği Anlaşmaşıyle bağlı saymakta devam edeme
yeceğini bildirmiştir. 

Bu arada, gerek Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin, gerek Kongre içinde bazı çevrelerin te
şebbüsüyle ambargonun kaldırılması yolunda gayret
ler sürdürülmüştür. 

Bütün çabalara rağmen, Amerika Birleşik Dev
letleri Temsilciler Meclisinin, 24 Temmuz 1975 günü, 
ambargonun devamını öngören kararında ısrar etmesi 
üzerine, Hükümetimiz, iki ülke arasındaki ilişkilere 
hâkim olması gereken karşılıklı yarar dengesi ve say
gının ortadan kalktığını müşahede ederek, 25 Tem
muz 1975 günü yaptığı toplantıda, kamuoyuna açık
ladığı şu kararı almıştır : 

a) Türkiye ile Amerika arasındaki ortak savunma 
işbirliğini düzenleyen 3 Temmuz 1969 tarihli anlaşma 
ile bununla ilgili diğer analşmalar, hukukî geçerlilik
lerini kaybetmişlerdir. • 

b) Bu durum karşısında Türkiye'deki bütün or
tak savunma tesislerinin faaliyeti, İncirlik ortak sa
vunma tesisinin münhasıran NATO görevi mahfuz 
kalmak kaydıyle, 26 Temmuz tarihinden itibaren dur
durulmuştur. 

c) Faaliyeti durdurulan bütün tesisler Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin tam kontrol ve gözetimine devredilen 
çektir^ 

Hükümet kararıyle faaliyeti durdurulan ortak sa
vunma tesisleri şunlardır :,• 

1. Sinop 
2. Fırinçlik (Diyarbakır'da) 
3. Belbaşı (Ankara'da) 
4. Karamürsel 
5. Kargaburun (Tekirdağ'da) 

Bunlara ilâveten, ortak savunma tesisleri arasın
daki irtibatı sağlayan beş yerdeki muhabere merkez
leri de Silâhlı Kuvvetlerin tam kontrol ve gözetimine 
devredilmiştir. Bu merkezlerdeki faaliyet, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin kontrol ve gözetimi altında kısıtlı 
olarak sürdürülmektedir; bu son muhabere merkez
leri. 

Hükümetimizin bu kararı, ilgili kuruluşlarımızca 
26 Temmuz 1976 tarihinden itibaren yürürlüğe kon
muştur. Tayin edilen Türk komutanları, gerekli Türk 
personeli ile birlikte bu tarihten itibaren tesislerdeki 
ve muhabere irtibat mefkezlerind'eıki görevlerine baş-. 
lamışlardır. Bu durumda bugün herhangi bir değişik-. 
lik yoktur.: 

Hükümetimiz, ambargonun devamı süresince, 
Türk - Amerika Birleşik Devletleri savunma işbirliği 
konusunda izleyeceği politikayı açıkça ortaya koymuş
tur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı dönü
şünde 2 Ağustos 1975 günü sayın Başbakanımız İs
tanbul'da yaptığı açıklamada aynen şunları ifade et
mişti : «Evvelâ, Türkiye'nin kabul edebileceği şart
larda yeni bir işbirliği imkânı m'evcut olup olmadığı 
müzakere edilir; bu birinci safhadır. Bu konuda mu
tabakat sağlanamayacağı anlaşılırsa, müzakere tasfi
yeye dönüşür. Ambargo devam ettiği sürece, Amerika 
ile yemi bir işbirliği anlaşmasını müzakere etmek im
kânsızdır.»/ 

Amerikan Kongresinde ambargonun kaldırılması 
veya hiç olmazsa kısmen hafifletilmesi yolunda sar-
fodilen çabalar, 2 Ekim 1975 tarihinde Kongrenin al
dığı kararla şu sonuçları sağlamıştır. 

1. Peşin para ile piyasadan yapılan mubayaa 
serbest bırakılıyor. 

2. 5 Şubattan önce mukavelesi yapılmış (hibe 
hariç) mubayaaların konusunu teşkil eden kalemlerin 
şevki üzerindeki ambargo kalkıyor. 

3. Hibe, hükümetten hükümete kredili ve peşin 
para ile satışlar üzerindeki ambargo devam ediyor. 
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Bu suretle ambargo bütün unsuriarıyle tamamen 
ortadan kalkmış olmamakla beraber, Kongrede, 
Türk, - Amerikan savunma işbirliği ilişkilerinin ild 
taraf için değerinin takdir edilmeye başlandığı ve 
bundan evvelki uygulamanın haksızlığı ve her şey
den evvel bu uygulama ile böklenen sonuçların elde 
edilmediği anlaşılmaya başlanmışti'r. 

Hükümetimiz, iki ülke arasındaki savunma işbir
liği ilişkilerinin normal mecrasına oturtulabilmesi 
için, herşeyden 'evvel ambargonun bütün unsurları 
ile ortadan kaldırılması ve özellikle ikili savunma 
işbirliği ilişkileri 'ile Kıbrıs sorunu ve Türk - Yunan 
İlişkileri arasında herhangi bir irtibat kurulmaması 
şeklindeki temel görüşünde ve ısrarında bir değişik
lik anlamına gelmemek ve bu hususların mutlaka 
gerçekleştirilmesini esas politika olarak muhafaza et
mek kaydıyîe, Amerikan Hükümeti ile yeni savunma 
işbirliği üzerine oturtulacağı yeni hukukî yapıyı ve 
düzenlemeyi müzakere etmeyi, mukabil bir jest ola
rak kabul etmiştir. Bu suretle, iki Hükümet arasında 
28 Ekim tarihinden itibaren görüşmeler başlamıştır. 
Bu görüşmeler sonunda 26 Mart 1976 tarihinde Was
hington'da İki Hükümet arasında yeni bir savunma 
işbirliği anlaşması imza edilmiştir. 

Yeni anlaşmanın ayrıntılarına girmeyeceğim- An
cak, yeni anlaşma il© getirilen bazı temel konsept 
değişMMeririi şöylece özetlemek mümkündür. 

1. — Ortak olarak çalıştırılmakta olan bu tesisler, 
bundan böyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin öz tesisleri 
olacaktır. 

2. — Tesisler, Türk komutanlarının yönetiminde 
bulunacaklardır. 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri, -tesislerdeki faaliye
tin ihtisas isteyen her bölümünde, özeîl-'ıkle teknik iş
letilmesinde f/c 50 nispetinde; gerektiğinde bu nis
petin de üzerinde Türk, personeli görevlendirilecektir. 

4. — Tesis komutanları ve yetkili Türk makam
ları, tesislerin faaliyetlerini, belirgin ve geniş dene
tim ve gözetim bölümleri de dahil olmak üzere, tam 
yetki ite yürüteceklerdir. 

5. — Genel olarak Türk - Amerikan savunma iş
birliğinin şümulü ve bütün tesislerin faaliyeti Ku
zey Atlantik Anlaşmasından doğan mükellefi yellerle 
sınırlı olacaktır. 

Her halükârda bu tesisler Türkiye Cumhuriyetinin 
müsaade ettiği maksatlar dışındaki amaçlar için kul
lanılamayacaklardır. 

Anlaşma, siyasî balkımdan da bazı önemli veçhe
ler arz etmektedir. Anlaşmayla Türkiye - Amerika 
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ikili sa>vuinma işbirliği ilişiklileri ile Kıbrıs sorunu ve 
Türk - Yunan ilişkileri arasında bağ tamamen orta
dan kaldırılmıştır. 

Anlaşmayla, Türk Silâhlı Kuvvetlerine sağlana-
calk savunma desteği üzerindeki her türlü kısıtlama
lar ve bu desteğin verilmesi için öngörülen bütün 
şartlar ortadan kaldırılmıştır. 

Anlaşma, Amerikan Hükümeti bakımından 4 yıl
lık bir taahhüdü tazammun etmektedir. Bu bakım
dan anlaşma kongrenin onayına sunulacaktır. 

Kongre yıllık bütçe tasarıları üzerindeki kontrol 
yetkisini kullanırken Amerikan Hükümetinin anlaş
mayla yüklendiği •mükellefiyeti yerine getirmesine 
imkân tanımadığı takdirde Türkiye'nin işbirliğini 
durdurmak için gereken mukabil tedbirleri almak 
hakkı mahfuz tutulmuştur. 

Anlaşma, kongrenin tasdikinden geçtikten sonra 
Türkiye ile ikili Amerikan yardımı mevzuatının ye
rini alacaktır. 

Anlaşma, müteakip 4 senelik programlar üzerin
de mutabık kalındığı sürece 4'er senelik dönemler 
için uzatılabilecektir. Aynca taraflardan her biri an
laşmanın yürürlük süresi zarfında anlaşmayı 1 se
nelik bir ihbarla sona erdirebileceklerdir. 

Anlaşma, Türk - Amerikan savunma ilişkilerinin 
tabi olacağı tek belge olaca'ktır. Buna ilâve olarak 
ikili uygulama anlaşmalarının yapılması söz konusu 
değildir. Yalnız, tarafların ikili teknik mercileri fiilî 
uygulamaya ilişkin düzenlemeleri kendi aralarında 
tespit edebileceklerdir. 

Böylece, kamuoyunda ikili anlaşmalar diye bili
nen mesele tamamen kapanmış olacaktır. 

Anlaşmanın maddî bakımdan Türk Silâhlı Kuv
vetlerine sağlayacakları imkânlar hakkında çeşitli 
vesilelerle bilgi verilmiştir. 

Anlaşma, Kuzey Atlantik Anlaşmasının üçüncü 
maddesi çerçevesi içinde yapılmıştır. Bu hüviyetiyle 
ortak yararına hizmet edecektir. 

Anlaşmaya göre; Kuzey Atlantik Anlaşması için
deki görev ve mükellefiyetlerinin yerine getirilebil
mesini temin maksadıyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
Amerikan Hükümeti tarafından hibe ve kredi ola
rak her yıl 250 milyon dolar tutarında savunma 
desteği sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca, her yıl 
70 milyon dolar Exım Bank kredisi sağlanmıştır. Bun
lara ilâve olarak evvelce Türkiye'ye teslimi karar
laştırılmış iken, ambargo kararı üzerinde durdurul
muş olan 86 milyon dolar tutarındaki çeşitli savun
ma malzemesi de anlaşma yürürlüğe girer girmez 
derhal Türkiye'ye teslim edilecektir. 
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Şöylece, 4 yıl içinde toplam olarak Türkiye'ye | 
1 366 000 000 dolar tutarında savunma desteği va j 
yardım sağlanmış olacaktır. Ayrıca en düşük ve in- I 
dirimli fiyatlarla ve kısa zaman içinde teslim edil
mek üzere Türkiye'ye fantom uçakları, değişik tip
lerde savaş ve eğitim uçakları, helikopterler, destrj 
yerler ve denizaltılar yle denizaltı koruma gemİM 
sağlanacaktır. ! 

Her iki hükümet 26 martta Washington'da im
zalanan anlaşmanın kendi parlamentolarınca gecik | 
meksizin tasdik edilerek yürürlüğe konmasında kar- I 
şılıkîı yarar görmektedirler. 

Anlaşmanın tasdik ameliyesine değin Amerika j 
Birleşik Devletleri 1976 dış yardım yetki kanunu 
içinde halen Türkiye'ye ayrılmış olan yer ve sağlan
ması öngörülen imkânlar hakkında da kısaca bilgi 
arz etmek istiyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri 30 eylül 1976 tari
hinde sona erecek olan 1976 dış yardim yetki ka
nunu görüşülürken Türkiye için bu devre zarfında 
50 milyon dolar tutarında hibe yardımı, 130 mil
yon dolar tutarında askerî satış kredisi teklifinde 
bulunmuştu. Bittabi serbest piyasadan yapılacak mu
bayaalar ile peşin para ile hükümetten hükümete 
yapılacak mubayaalar bu limitin dışında tutulmuş
tum 

Dış yardım yetki kanunu, ilgili komisyon ve 
genel kurullarda görüşüldükten sonra 28 nisanda 
son şeklini almış ve tasdik için Beyaz Saraya gön
derilmiştir. 

Kanunun son şekline göre 30 eylül 1976 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere Türkiye'ye 31 milyon do-
lar hibe yardımı yapılması öngörülmüştür. Öte yan
dan aynı kanunda belirtilen süre içinde Türkiye'nin 
Amerika Birleşik Devletlerinden 125 milyon dolarlık 
bir limit içinde askerî satış kredisi hükümetten hü
kümete peşin para ile ve kredi garantisi yoluyle sa
vunma malzemesi satın alabilmesi de öngörülmüş
tür. 

Ancak, bütün bu krediler şartlara bağlı kredi
lerdir, onu da arz edeyim : 

8 mayıs tarihi itibariyle aldığımız bilgiye göre, 
Başkan Ford, 1976 dış yardım yetki kanununu veto 
etmiştir. Başkanın, kanunu veto etmesi, Türkiye 
ile doğrudan doğruya ilgisi olmayan, idare ile Kong
re arasındaki genel politika prensiplerine ilişkin bu
lunan sebeplere dayanmaktadır. Bu uyuşmazlığın, 
Kongre ile Başkan arasında kısa bir süre içinde 
halledilmesi beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Önergede konuşulması iste
nen diğer bir konu da, yardımın kesilmesi halinde boş
luğun doldurulması için alınması gereken tedbirlerin 
nelerden ibaret olacağı hususudur. Geçen çarşamba 
günü önerge üzerinde yaptığım konuşmada da belirt
tiğimiz gibi, Hükümetimiz; ambargo kararı, Ame
rika askerî malzeme yardımının kesilmiş olmasın
dan dolayı husule gelen boşîuğu doldurmak üzere, 
çeşitli tertip ve tedbirlere baş vurmuştur. Bildiğiniz 
gibi, 2 nci Dünya Savaşından bu yana Silâhlı Kuv
vetlerimizin büyük kısmiyle Amerika yardımından 
alınan silâh ve malzeme ile teçhiz edilmiştir. 

Ambargo kararı en çok bu silâh ve malzeme
nin ikmal ve yedek parça tedariki hususunda prob
lemler doğurmuştur. Savunma gücümüzün bu yüz
den zaafa uğramaması için, öncelikle bu malzeme 
nin tedariki için yoğun bir çalışma yapılması ge
rekmiştir. Yedek parça ve diğer askerî malzeme te
dariki için, yurt içi imkânlardan yararlanmak üze
re araştırmalar yapılmış ve bundan memnuniyet 
verici sonuçlar alınmıştır. Yurt içinden karşılana
mayan Amerika orijinli malzeme ve yedek parça
ların diğer ülkelerden, özellikle NATO içindeki müt
tefiklerimizden temini imkânları araştırılmış v* ye
terli olmamakla beraber önemli sayılabilecek bir se
viyede destek sağlanabilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1976 Bütçesi müzakerele
rinde de izah ettiğim gibi, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
kendi iç kaynaklarımıza dayanarak yeniden düzen
lenmesi ve modernleştirilmesi ihtiyacı, ambargo ka
rarından çok önce duyulmuştur. Kısaca «REMO» 
diye adlandırdığımız 1061 sayılı Kanun, bu ih
tiyaç nedeniyle tedvin olunmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden düzenlenmesine ve 
modernleştirilmesine harcanmak üzere 1972 yılında 
yürürlüğe konulan bu kanunda Millî Savunma Ba
kanlığına 16 milyar liralık harcama ve taahhüde gir
me yetkisi verilmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtının getir
diği yeni ihtiyaçlar, dünya fiyatlarında vuku bulan 
artışlar ve teknolojik gelişmeler bu yetkiyi de yetersiz 
hale getirdiğinden, Büyük Meclis 16 Temmuz 1975 
tarihinde yürürlüğe giren 1904 sayılı Kanunla bu yet
kiyi 23 70Û QCi0 030 Türk Lirasına çıkarmıştır. 

Ayrıca Ege ve uzak denizdeki güç dengesinin aley
himizde bozulmasını önlemek ve ambargo kararının 
yarattığı olumsuz etkileri bertaraf etmek, yeni uçak 
ve diğer silâhların alımında veya imal ettirilmesinde 
kullanılmak üzere, 2 ay önce Yüce Meclise sunduğu
muz 13 50Û CCCI 0C0- liralık bir kanun tasarısı da ge-
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çen hafta Mület Meclisince kabul edilerek Senatoya J 
gönderilmiştir. 

Normal bütçelerden silâh, araç ve gereç alımı, I 
imal ettirilmesi için ayrılan ödeneklerle birlikte Hü- I 
kümete verilen harcama yetkisi bugün 40 milyar Türk 
Lirasının üstüne çıkmıştır. 

Bu paralar, Genelkurmayımızın tespit ettiği kuv- I 
vet hedeflerine ve Öncelik sıralarına göre silâh ve 
harp malzemesi alımında kullanılmaktadır, İhtiyaç 
duyulan silâh ve malzemeyi Avrupa'daki müttefikle
rimizden satın almaya çalışıyoruz. Göreve başladığı- I 
mız günden 'itibaren Silâhlı Kuvvetlerimizin acilen I 
ihtiyaç duyduğu silâh ve malzemenin tedariki için 
idarî ve diplomatik yollardan çok çeşitli teşebbüsler I 
yaptık. Geçen konuşmamda da arz ettiğim gibi, bu 
teşebbüslerden bir kısmı olumlu sonuçlara ulaşmış 
bulunmaktadır. I 

Alım mubayaalarının bir kısmı fiilen gerçekleşmiş I 
ve diğer bir kısmı da gerçekleşmek üzere bulunmuş- I 
tur. 

1972'den bu yana sözleşmeye bağlanmış olan alım- I 
ların tutarı ve 1976 yılında sözleşmeye bağlamaya ça
lıştığımız alımlarla birlik'te 20 sene sonunda 2Cİ mil- I 
yar Türk Lirasını aşacaktır. Bugüne kadar dört uçak I 
filosu, 50 uçaksavar bataryası, helikopterler, zırhlı I 
personel taşıyıcıları, hücumbotları, deriizaltıları, tor- I 
pidolar, güdümlü mermiler ve mühim miktarda mü- I 
himmat alımı yapılmıştır. 

Bir miktar uçak, helikopter, tank, zırhlı taşıyıcı, I 
elektronik malzeme, tanksavar, radarlar, istihkâm I 
malzemesi, arazi araçlarının da tedarikine çalışılmak- I 
tadır. Birçoğunun müzakereleri son safhaya gelmiş
tir, yakında anlamaya bağlanacaktır. I 

Önerge sahibi arkadaşımız, geçen haftaki konuş- I 
masında REMO Planının, dışarıdan silâh tedariki için I 
yeterli olmadığını, bu malzemenin bedelinin döviz I 
olarak sağlanması gerektiğini söylemişti. Bu görüşü I 
paylaşan başka arkadaşlar da oldu; bugün de aynı I 
konuya temas eden arkadaşlar oldu. I 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dış ödeme ba- I 
kımından ferahlık içinde olmadığı bir vakıadır. Tür- I 
kiye'nin dış ödeme güçlükleri vardı. Bunu inkâr ede- I 
meyiz. Çünkü bu bünyevî bir durumdur, Dış ticaret I 
dengemiz devamlı olarak aleyhimizde açık vermek- I 
tedir. Dış ticaret açıklarımız son yıllarda petrol fiyat- I 
larına, petrol üreticisi memleketlerde yapılan zamla- 1 
rın yarattığı yeni konjonktürden sonra daha da art
mıştır. Ayrıca Türkiye'nin silâh alımı ihtiyacı yanın- I 
da kalkınma, cihazlarıma ihtiyacı da vardır. Bu ne- J 
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denlerle büyük yatırım projelerinde olduğu gibi si
lâh alım, yaptırma, işlerinde de orta ve uzun vadeli 
krediler sağlamak gerekmektedir ve bu istikamette 
çalışmalarımız vardır. 

Sayın milletvekilleri, yine evvelki konuşmamda 
arz ettiğim gibi, Almanya'nın yaptığı askerî yardım 
devam etmektedir. Birbirini takiben yurdumuza gelen 
Federal Almanya Savunma Bakanı Yardımcısı ve Sa
vunma Bakanı ile yapılan görüşmeler sonunda, bu
güne kadar 8 dilim hallinde süregelen Alman yardı
mının 9 ncu dilim anlaşması karara bağlanmış, müş
terek imalât olarak tank ve palet fabrikamıza yapı
lan yeni ilâveler millî bütçemizden tanlk, uçak ve ro
ket gibi malzeme alımları.ve kısmen de Türkiye'de 
imali hususunda kendileri ile mutabakata varılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, silâh tedariki için kendi iç 
kaynaklarımıza dayanılması ve Silâhlı Kuvvetlerimi-
zin kullanacağı her türlü modern silâh araç ve gereç
leri yurt idinden sağlama ilkesi, bir süreden beri 
Cumhuriyet hükümetlerince, partilerce, Meclislerce 
hatta milletçe benimsenmiş bir hedef olmaktadır. 
Millî kaynaklara dayalı bir harp sanayiinin kurulma
sı fikri, ambargo kararından evvel de kabul edilmiş
ti. Bunun nedenlerine bu vesile ile işaret etmiştim. 
Silâh, araç ve gereçlerde teknoloji hızla gelişmekte
dir. Buna ayak uydurmamız lâzımdır. Hızlı bir şekil
de değişen teknolojiyi izleme ve buna uyma ancak 
gelişmiş bir savunma sanayiine sahip olmakla müm
kündür. Döviz imlkânlarımız, pahalı silâhları ihtiya
cımızı karşılayacak miktarda satınalmaya imkân ve
remez. Ayrıca belirli amaçla ve yardım şeklinde ve
rilen silâhları millî güvenliğin gerektirdiği ihtiyaçlar
da kullanmak çeşitli problemler doğurmaktadır za
man zaman. 

Savunma sanayiini kurmayı ve geliştirnıeyi ka
rarlaştırırken, biraz önce de işaret ettim, gerçekçi 
davranmaya özellikle dikkat etmeye mecburuz, ki 
bu dikkat gösterilmektedir. Savunma sanayiimizin 
ilkelerini tespit ederken, ülkemizin, hızlı ve dengeli 
bir kalkınma içinde bulunduğu gerçeğini göz önünde 
bulundurmaya özellikle itina gösterdik. Savunma 
gayretlerimizin kalkınma gayretlerini aksatmaması 
gerektiğine inanıyoruz. Savunma gayretleri ve kal
kınma gayretleri arasında makul bir denge kurulması 
zarureti vardır. Kurulacak ve geliştirilecek savunma 
sanayii, ülkenin sanayiiyle uyumlu ve onun bir parçası 
olmalıdır. Savunma sanayiinin gelişmesi ağır sanayi
in gelişmesine paralel olarak yürütülmelidir, onunla 
ahenıkleştirilmelidir. Savunma sanayiinin geliştirilme-
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sinde öncelikle mevcut potansiyelden faydalanmalı
dır. Görüşümüze göre, savunma sanayiini aşağı yu
karı bu ilkeler üzerinde, bu temel üzerinde kurmak 
lâzımdır. 

Kurulmasına ve geliştirilmesine karar verilen si
lâh ve malzeme ilk kademede şunlar olacaktır: Mev
cut tanklarımızı modernleştirmek istiyoruz. Yeni tank 
imal edeceğiz bir ölçüde, daha doğrusu buna başlaya
cağız. Zırhlı araçlar imali, elektronik cihazlar imali, 
optıik malzeme imali, top ve her türlü uçaksavar top
ları imali, roket ve güdümlü mermiler imali - ki, bun
ların bir kısmına, saydıklarımın bir kısmına zaten baş
lanmıştır ve bunları geliştirme söz konusudur, piya
de tüfekleri ihtiyacımızı karşılayacak ölçüde yapıyo
ruz artık - uçak, helikopter, harb gemileri ve mühim
mat imali. 

Şimdilik sadece bu projeler üzerinde durmakla 
yetinmek lâzım. Bundan sonraki merhalelerde tabiî 
yeni mevzular, yeni projeler ele alınabilir. 

Bu sanayiinin bir hamlede kurmanın realist bir 
görüş olmayacağını müdrik bulunuyoruz; bir arkada
şımız temas etti, ki, doğrudur. Silâh sanayii teknik ve 
malî imkânlarımız ölçüsünde yürüyecektir, millî sa-
nayiimize paralel olarak yürüyecektir. 

Tekrar özetleyeyim: Harb silâh ve vasıtaları ba
kımından dışa bağlılığın azaltılması ve asgarî bir dü
zeye indirilmesi için en uygun tedbir, kanaatimizce, 
tam olmasa bile büyük ölçüde millî kaynaklara ve 
teknolojiye dayalı bir savunma sanayiine sahip ol
maktır. Hükümetlerin bu amaçla yapacakları çalış
malara iktidariyle, muhalefetiyle bütün Meclisin yar
dımcı olacağına eminim. 

Sayın milletvekilleri, takdim ettiğim bu izahattan 
sonra, izin verirseniz, görüşmeler sırasında ortaya ko
nan bazı görüşlerle, sorulan sualler hakkında öner
gedeki konularla, tabiî ilişkisi bulunduğu ölçüde, ce
vap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Çalışma saatimizin dolmasına beş dakikamız var
dır. Sayın Balkanın konuşmalarının bitimine kadar sü
renin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Devamla) — Ümit ediyorum ki, genel izahatım 
içinde tereddütü mucip olan birçok konular ve sual
ler ve endişeler cevaplandırılmış olmaktadır. Bunun

la beraber, ayrıca açıklığa kavuşturulmasında yarar 
gördüğüm hususlar şunlardır : 

Bir arkadaşımız, Amerika Birleşik Devletleri Yu
nanistan'a garanti verirken, Türk Amerikan ilişkile
riyle Kıbrıs sorunu ve Türk - Yunan ilişkileri arasın
da bağlantı kurduğundan bahsetti. Bu hususta özetle 
şunları belirtmek istiyorum. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Bitsios ile Amerika 
Dışişleri Bakanı Kissinger arasında teati edilen ve me
tinleri açıklanmış olan mektupları, bu iki memleket 
arasında yapılmış olan, Amerika Birleşik Devletleri
ne Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı korumaya matuf 
askerî mükellefiyet yükleyen ahdî bir belge veya an
laşma olarak telâkki etmek yanlıştır. Yunan Dışişleri 
Balkanı mektubunda, Kissinger'den Doğu Akdeniz ve 
özellikle Ege'de mevcut ihtilâfların halli ve Kıbrıs 
konuş uy le ilgili tutumunu sormuş ve Kissinger de bu 
mektuba verdiği cevapta, bu ihtilâfların barışçı 
yollardan halledilmesi, taraflardan hangisi olursa 
olsun, bu ihtilâflara askerî yollarla hal çaresi bulmak 
teşebbüslerine Amerika Birleşik Devletlerinin muha
lefet edeceğini, Kıibrıs konusundalki Amerika Birleşik 
Devletleri tutumunun da Birleşmiş Milletlerde yap
mış olduğu beyanatta belirtildiği şekilde olmaya de
vam ettiğini belirtmiştir. Mektupla belirlenen Ame
rika Birleşik Devletleri görüşleri; daha evvel açıklan
mıştır. Bu konulardaki Amerika Birleşik Devletleri 
tutumunda farklı bir unsur getirilmemektedir. 

Ayrıca, bu karşılıklı yazışma Yunanistan - Ame
rika ikili savunma işbirliği anlaşmasının bir cüz'ünü 
de teşkil etmemektedir. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Bu mektupların 
mevcudiyetinlen Hükümetimiz memnun mu? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Soru soruyor Sayın Başkan. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Bundan evvelki haftada diğer bir arka
daşımız, Türkiye'nin Amerika için bir kulak vazifesi 
gördüğünü ve teslislerde casus uçakları bulundurduğu
nu, bu bakımdan Ortadoğu ülkelerinin bizden şüphe
lendiklerini belirtti. 

Savunma işbirliği anlaşması müzakere edilirken, 
arkadaşlarımızın temas ettiği bu husus itina ile ele 
alınmıştır. Anlaşmanın 2 nci maddesi aynen şöyledir: 
«İşbu anlaşmada öngörülen savunma işbirliğinin şü
mulü Atlantik Anlaşmasından doğan vecibelerle sı
nırlı olacaktır. Tesisler Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine müsaade edilen amaçlardan başka amaçlar 
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için kullanılmayacak ve faaliyetler anılan amaçlardan 
başka amaçlara hizmet etmeyeceklerdir. Ayrıca te
sisler Türk komutanın komutası altında bulunduğun
dan, bunların hiç bir şekilde anlaşmada tespit edilen 
amaç ve görevlerin dışında kullanılması da bahis ko
nusu değildir.» 

Gene geçen hafta Demokratik Parti sözcüsü ar
kadaşımız; Savunma işbirliği Anlaşmasını bir kira 
mukavelesi olarak niteledi. Türk - Amerika ikili sa
vunma işbirliği Atlantik ittifakının 3 ncü maddesin
de üye ülkelerin saldırıya karşı mukavemetini geliş
tirmek için öngörülen karşılıklı yardım ilkesine da
yanmaktadır. Bizim bu son anlaşmada yaptığımız, bu 
karşılıklı yardımdan Amerika Birleşik Devletlerinin 
payına düşeni son ambargo uygulamasından sonra 
daha açık ve ayrıntılı olarak belirlemek olmuştur. 

Anlaşmanın yapılmasında amil olan belli başlı un
sur, muayyen bir meblâğ temin etmek değil, güven
lik gerekleri olmuştur. Kira, ancak Türkiye'nin böy
le bir işbirliğine ihtiyacı olmadığı halde, bu şekilde
ki tesislere müsaade etmesi halinde bahis konusu 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, yine aynı sözcü arkadaşı
mız; memleketimizde 26 tesinin mevcudiyetinden 
bahsetti. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
25 Temmuz tarihi itibariyle faaliyeti durdurulan te
sislerin adedi 5'tir. Bunları saydım. Bunun yanı ba
şında 5 de ayrıca muhabere tesisi vardır. Bunların 
haricinde tesisin tarifi içine girmeyen, münhasıran 
ortak savunma amacı için Türkiye'de bulunmasına 
izin verilmiş olan Amerika Birleşik Devletleri perso
nelinin idare, jolistik vesair sosyal ihtiyaçlar için 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından, 
özel hukuk kuralları içinde, mukavele yoluyle mem
leketimizin muhtelif yerlerinde kurulmuş olan büro
lar, depolar, ikmal merkezleri mevcuttur; bunları te
sis olarak telâkki etmek şüphesiz mümkün değildir. 

Gene aynı arkadaşımız, Amerika'nın Yunanistan' 
dalki dört tesis için dört yılda 700 milyon dolar des
tek sağlamasına karşı, Türkiye'de varlığı iddia edi
len 26 tesis için 300 milyon dolar farkla 1 milyar 
dolarlık destek sağlanmasından bahsetti. 

Amerika, Türkiye ve Yunanistan ile yaptığı an
laşmalara mukabil bu ülkelere sağladığı desteği mu-, 
kayese ederken, her iki ülkenin tesis sayısını dikkate 
almak yanlıştır. Zira, işte bu takdirledir ki, kira söz 
konusu olur. Savunma desteği miktarının tespitinde 
ülkelerin silâhlı kuvvetlerinin büyüklüğü, müşterek 
savunmada yüklendikleri görevlerin esas alınması 

• gerekir. Mukayeseyi şu şekilde yapmak yerinde olur. 
Ancak, bu açıdan bakıldığında ve özellikle Yunanis
tan'ın NATO entegrasyonundan çıktığı gözönünde 
tutulduğunda, iki ülkeye yapılan savunma desteğin
de bir nispetsizlik olduğunu teslim etmek gerekir. Bu 

I görüşlerimizi ilgililere duyurmuş bulunuyoruz. 
I Görüşmeler sırasında, Rusya'dan silâh satınalın-
I ması yolunda bir teşebbüsün mevcut olup olmadığı 

bir arkadaşımız tarafından ortaya atıldı. 
Bu konuda resmî bir teşebbüsün yapılmamış ol-

I duğunu ifade etmek isterim. 

I Önerge sahibi Sayın Mutlu, Vladivostok görüş-
| melerinde iki büyük devlet arasında nüfuz bölgeleri

nin görüşmelerdir. Bununla ilgili olarak ortaya atılan 
haberleri teyit ve tekzik etmek Hükümetimize düşen 

I bir görev olmadığı gibi, bunu yapmayı mümkün 
kılacalk bilgiye de sahip değiliz. Yalnız şu kadarını 

I söyleyeyim; bu haber, mevcut vakıalarla çelişen bir 
I mahiyet taşımaktadır. Dünyayı nüfuz bölgelerine gö-
I re paylaşmak, geçmişte kalan bir tatbikat olduğu 
I gibi, biran için bu yola tevessül edebileceklerin ha

len bulunduğunu düşünsek bile, bu uygulama kabili
yeti olmayan bir yöntem olmaktan ileri gidemeye-

I çektir. 
Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız Savun-

I ma Işibirliği Anlaşmasının Amerikan Kongresince 
tasdik edilmemesi ihtimalinden söz edildi. Bu takdir-

I de ne yapılacaktır? Bu türlü bir ihtimalin mevcudol-
duğunu hesaba katmak gerekir. Bunu hiçbir zaman 

I gözden uzak tutmamalıyız. Ancak, bunu çok vahim 
sonuçlar doğurabilecek bir ihtimal olarak düşünmek 

I lâzımdır. O takdirde, ittifak bakımından yeni tedbir-
I 1er isteyen yepyeni bir durum ile karşı karşıya gelmiş 
I bulunacağız. 

I Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Vehbi 
Meşhur geçen Çarşamba günü yaptığı konuşmada; 
Millî Savunmada kullanılan araç ve gereçlerin ne ka
darının Türk sanayii tarafından üretilmekte olduğu
nun açıklanmasını istediler. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerince kullanılmakta olan her 
çeşit silâhlarla araç ve gereçlerden ne kadarının Türk 

i sanayii tarafından üretilmekte olduğunu kesin bir 
oranla ifade etmek maalesef mümkün değildir. Çün
kü, bu her yıl, her an değişen bir oran olur. Bilindi
ği gibi silâh olarak hafif piyade silâhları, mühimmat, 
bazı roketler, bombalar, yardımcı gemiler, sevk 
malzemesi ve bazı cihazlar, yedek parçalar yapmak
tayız. Askerî taktik araçlarla çeşitli ağır silâhları, 
uçak ve harp gemilerinin, elektronik malzemenin 
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şimdilik büyük bir kısmını yurt dışından sağlıyoruz. 
Bunların büyük bir kısmının askerî yardım yolu ile 
sağlandığını biraz önce ifade etmiştim. REMO 
Planından sonra buna millî bütçelerden ve müttefik 
memleketlerden yapmakta olduğumuz alımlar da ek
lenmiştir. 

Arkadaşımızın diğer soruları önerge ile doğrudan 
doğruya ilişkili olmadığı için onlar üzerinde durmak 
imkânını bulamadım. 

Muhtedem arkadaşlar, biraz önce de işaret ettim, 
Türk savunma gücünü tek kaynağa bağlı olmaktan 
kurtarmaya çalışıyoruz. Amerika ile yaptığımız yeni 
anlaşmadan sonra millî harp gücümüz tekrar dört 
yıl için aynı kaynağa bağlı mı olacak? Bu hususta 
bir arkadaşımız haklı olarak bir tereddüt izhar etti. 
Şüphesiz ki hayır. Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan silâh, araç ve gereçlerin tamamını dört yıllık 
anlaşma ile sağlanan imkânlarla karşılamak mümkün 
değildir zaten. REMO programı yürüyecektir, yeni 
alımlar ve sanayi için başlamış olan çalışmaları hiç 
bir surette aksatmayı düşünmüyoruz. 

Bir arkadaşımız yine bugün de tekrar ettiler, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin kurdukları vakıfların şimdi
ye kadar harp sanayiine yönelik faaliyetlerine rast
lanmadığını ifade buyurdular. Silâhlı Kuvvetlerin 
güçlendirme vakıflarının bugüne kadar biriken fon
ları iki milyar lirayı aşmıştır. Kara Kuvvetlerinin bi
riktirdiği 100 milyon fonun bir kısmı ile hafif telsiz 
araçları imal etmek üzere bir fabrika tesisini düşün
müştür, bunun için bir ortaklık da kurmuştur; arazi
yi de sağladılar, yakında bu tesisi kuracaklardır. 

Deniz Kuvvetleri vakfı 290 milyonluk bir bağış 
toplamıştır. Şimdiye kadar bunun 55 milyonunu har-
cayâbilmiştir. Erek muhribinin tamiri, havuz yapımı, 
yeni deniz tekneleri, Girne Sahil Muhafaza botu, 
deniz müzesi için buradan harcamalar yapılmıştır. 

Hava Kuvvetleri vakfı 1 600 000 000 liraya baliğ 
olmuştur mevcudu. Biliyorsunuz 1794 sayılı Kanun
la Türkiye'de uçaik sanayiini kurmak üzere TUSAŞ 
diye adlandırdığımız bir Kurum kurulmuştur. Bu ku
rumun sermayesinin bir kısmını Hava Kuvvetleri sağ
layacaktır ve bu fonun büyük bir kısmını bu kuruma 
tahsis edecektir. Kurum ayrıca faaliyete geçtiği tak
dirde, uçak sanayii kurmaya başladığı takdirde gene 
fon olarak elindeki paralan buraya aktarması lâzım
dır ve yapacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün konuşan arkadaşların 
üzerinde durdukları - ki konuşmamda belki cevabı 

olmayan - birkaç konu üzerinde de durmak istiyo
rum. 

Sayın Süleyman Mutlu arkadaşımız, ilk nükleer 
savaşta Türkiye'nin boy hedefi olacağından bahsetti 
ve «Bunu akıldan çıkarmamak lâzım, bu çift anahtar 
sisteminden vazgeçmek lâzım.» buyurdular. Bu, bili
yorsunuz, nükleer yeni savunma stratejisinde - nükleer 
silâh şüphesiz stratejide yeri olan bir unsurudur ve 
gerektiği zaman kullanacaktır - ancak bunu nasıl kul
lanacağını NATO stratejisinde tespit edilmiştir. Sayın 
Işık yakinen bilirler; NATO Konseyi karar verecek, 
Amerika karar verecek, Türkiye karar verecek, bütün 
bu kararlar bir araya geldikten sonra bu silâhlar kul
lanılabilecektir. Onun için bunlar Türkiye'nin savun
ması için Türkiye'de tutulan NATO silâhlarıdır, müş
terek silâhlardır. 

Bundan dolayı Türkiye hedef olur mu? Bu olsa da 
olmasa da Türkiye bir nükleer silâh kullanacaksa za
ten kullanacaktır onu, bunu kullanan da bunun aki-
betlerine katlanacaktır; nükleer silâh kullanılması bu
gün artık kolay bir şey olmaktan çıkmıştır. Çünkü 
dünyanın tümüyle yok olması bu yüzden mümkündür. 

Yine sayın Mutlu arkadaşımız, Yunanlıların Ege 
Denizinde yığınak yapmaları üzerine Güvenlik Kuru
lunu toplamaya çalıştığımızdan bahsettiler. Dışişleri 
Bakanlığındaki arkadaşlarımıza da sordum, böyle bir 
teşebbüs olmamıştır Güvenlik Kurulunu topladığımı
za dair. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Var 
efendim, basında var; basında geçti. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Basında geçmiştir ama böyle bir te
şebbüsü yok Hükümetin, olmamıştır. Hariciyeden al
dığım resmî bilgi budur. 

Yine arkadaşımız «Savunma tesislerinde Amerikan 
personelinin tabi olduğu rejim ne olacaktır?», diye te
reddüt izhar ettiler. Bu tamamen NATO personelinin 
tabi olduğu rejime tabi olacaktır. Bir NATO an
laşması var biliyorsunuz; o rejime tabi olacaktır. 
özel rejim söz konusu değildir. 

Sayın Özer Ölçmen arkadaşımız, sayın Mutlu'nur; 
Türkiye'nin uydu politikası takip ettiğine dair olan 
sözlerine cevap verdiler, kendilerine burada teşekkür 
etmek istiyorum. Benim söyleyeceklerimi aşağı yu
karı tekrar ettiler. Bu sebeple zamanınızı almak is
temiyorum. 

Bu sayın Özer arkadaşımız; «4 yıllık anlaşmayla 
tek menşeli silâha bağlanmış olmayalım, bundan kor-
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kuyorum, tekrar Türkiye Amerikan yardımına kavu
şunca tek menşeli silâha bağlı olarak kalacak ve eski 
vermiş olduğu karardan dönecektir.» buyurdular. 

Biraz evvel işaret ettim; bu söz konusu değildir; 
bu büyük hata olur. Esasen bizim ihtiyacımız bugün 
Amerika'nın yapacağı senede 250 milyon dolarla 
karşılanmaz. Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı bunun 
çok üstündedir. Millî kaynaklarımızı da harekete ge
tirmeye mecburuz. Bunu harekete getirirken gidip 
Amerika'dan silâh alma yerine, Almanya'dan, başka 
devletlerden çeşitli değişik silâhlar almak suretiyle 
tek menşee bağlı olmaktan kurtarmak lâzımdır ve 
bunu yapmak da akıllıca bir iş olur. 

«Uçak meselesinde fantomlar üzerinde duruyo
ruz. Halbuki yeni uçaklar geliştiriliyor. Neden buna 
dönmüyoruz?», dediler. 

Muhterem arkadaşlar, YF-16'dan bahsettiler. 
YF - 16 uçağı, biliyorsunuz, halen serviste, hizmette 
olan uçaklar değil; 1980'lerden sonra hizmete girecek 
uçaklardır. Yapımları o zaman tamamlanacaktır. 

Bu teşebbüs başlar başlamaz Hükümetimiz gayri 
resmî olarak bu faaliyete katılmak için bazı teşebbüs
ler yapmıştır. Fakat o vakit muvaffak olunamamış
tı, çünkü Türkiye'de ambargo kararı mevcut olduğu 
için Belçika, Hollanda gibi memleketler pek bizim 
onlarla beraber olmamızı açıktan olmasa bile iste
mediler. Fakat şimdi yeniden karar vermiş bulunuyo
ruz, Genelkurmayımız bunu istemektedir. Bunun or
tak yapımına biz de katılmak istiyoruz, Hükümeti
mizde bu günlerde karar almak istiyoruz. Bu uçağın 
ortak yapımına da katılacağız ve 1980'lerden sonra 
Silâhlı Kuvvetlerimizin elinde bu uçakların bulunma
sını istiyoruz, ama arz ettiğim gibi bugün ihtiyacımı
zı, kadro eksikliklerimizi başka uçaklarla tamamlama
ya mecburuz. 

Bu sebeple fantom veya diğer uçaklar almak zo
rundayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üzere
dir efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ FERİD MELEN 
(Devamla) — İzin verirseniz on dakika sürmez sayın 
Başkanım, hatta beş dakika içerisinde arkadaşlarımı
zın sorularına cevap arz etmek istiyorum, tatmin et
mek istiyorum daha doğrusu. 

«İslâm ülkeleriyle müşterek silâh imalâtına giriş-
melidir.» diye sayın Selâmet Partisi Sözcüsü arkada
şımız işaret ettiler. 

Bu nevi teşebbüslere başlamış bulunuyoruz. İlk 
olarak CENTO içerisinde Pakistan ve İran'la müşte

rek imalât yapmak, standardizasyona gitmek husus
larında karşılıklı heyetlerimiz gitti, geldi. Müzakereler 
yapıyoruz, bir ölçüde de ilerleme kaydettik. 

Yine bir arkadaşımız; Amerika ile anlaşmanın sü
resiz olmasını istediler. Süreli olmasını biz istedik. 
Hattâ üç sene mi, beş sene mi olsun, bu nokta üze
rinde de aramızda tartışmalar olmuştur. Çünkü uzak 
bir vadeyi şimdiden ipotek altına sokmakta sanıyo
rum ki menfaat yoktur. 

Yine Demokratik Parti sözcüsü arkadaşımız bir Al
man dergisinin son sayısından, bu AMC - 111 uçak
ları hakkındaki bir yazıdan bahsetti. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu bütçe vesilesiyle de 
arz ettim, basına da beyanat verdim. Çünkü bu ko
nuda birçok neşriyat oldu. Doğrudur, bir mühendis
lik firmasıdır bu projeleri meydana getiren. Bu pro
jeleri bizim Hava Kuvvetlerimiz uzun tetkikler yapa
rak beğenmiş. Performans bakımından en uygun nak
liye uçağı olarak beğenmişti; tetkikler yaptı. Yalnız 
şunu söyliyeyim, bir anlaşma mevzuubahis değil, ya
ni şirketle bir mukavele falan söz konusu değil. Yal
nız mektuplar teati edilmiş, bazı ilâveler istemiş bizim 
ihtiyacımızı karşılayacak; onlar kabul etmişler; bu 
şekilde mektuplar teati edilmiş. Bunları Hava Kuv
vetleri vardığı neticeyi Millî Savunma Bakanlığına 
intikal ettirdi, «Anlaşmayı yapın, bu uçakları Tür
kiye'de yaptırmak istiyoruz.» dedi Hava Kuvvetleri
miz. Biz de gerekli teşebbüsler yaptık. Yalnız uçak
ların uçmamış olması bir sakınca teşkil ediyordu, ta
biî dikkatli olmak lâzım. Bunun için Alman Savun
ma Bakanlığından garanti istedik. «Bu uçaklar henüz 
uçmamıştır, bunu garanti eder misiniz?»* dedik. Sa
vunma Bakanı garanti etmedi. «Yapamam», deyince 
vazgeçtik. Bakanlık olarak ve bunu milletlerarası bir 
ihale konusu yaptık. 11 firma müracaat etti, fakat 
henüz bir tercih yapmış değiliz. Bu ihaleyi devam et
tirecek miyiz, yoksa yeni bir ihale mevzuu mu yapa
cağız, çünkü belki iddia edilebilir ki, sadece en uy
gun şartlar bu firmanın tekliflerine göre ayarlanmış
tır, böyle bir şey de söz konusu olabilir. Eğer böyle 
bir durum varsa, bu ihaleyi de yapmaktan vazgeçerek 
yeniden mevzuun esaslarını tespit ederek, ihale mev
zuu yapacağız; durum budur. Şirketle herhangi bir 
mukavele yapılmamıştır, sözleşme yapılmamıştır. Sa
dece Hava Kuvvetlerimizin bir teşebbüsüdür. Eksik, 
yani neticelenmemiş bir teşebbüstür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz dolmuştur efen
dim, lütfen son cümlelerinizi rica edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, sanıyorum ki, 
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diğer konular hakkında umumî izahatımda cevaplar 
bulacaksınız. Konuşmamın başında da ifade ettiğim 
gibi, memleketimizin hayatî önemdeki bir sorunu olan 
dış güvenliğimiz konusunda yapılan bu konuşmalar 
çok yararlı olmuştur, sayın milletvekillerinin ortaya 
attıkları değerli görüşleri ve önerileri tespit etmiş bu

lunuyoruz, bundan azamî ölçüde yararlanacağız. 
önemli bir davamızda yaptıkları katkılardan dolayı 
kendilerine şükranlarımı arz ederek sözlerimi tamam
lıyorum. Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

III — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur; açık oylamanın 
neticelerini ifade ederek oturumu kapatacağım. 

Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanun Tasarısına 201 sayın üye işti
rak etmiş, çoğunluk olmadığı için açık oylama tekrar
lanacaktır. 

istanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanun Tasarısına da, 203 sayın 

üye iştirak etmiştir. Burada da çoğunluk olmadığı için 
açık oylama tekrarlanacaktır. 

Genel görüşme bitmiştir. Gündemimizdeki kanun 
tasarı ve tekliflerini sırasıyle görüşmek için 18.5.1976 
Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 19,20 
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Ege Üniversitesi öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardmıcıları Kadro Kanunu Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Pdlat 

AMASYA 
Hasan Bütünıer 

ANKARA 
Hüsamettin Aknnumcu 
Orhan Alp H. 
Oğuz Aygün 
Osman Ceıram 
Necdet Evüyagül 
Mustafa İmirzahoğılu 
Cahıit Kayra 
I. Hakiki Kefcenoğiu 
Kâimi! Kınkoğlıu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçeflik 
Önder Sav 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çtefcinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul &denlerj 

450 
2G1 
199 

247 

Deniz Baykal 
Abdurrahdm Erdem 
Remzi Yiikn/az 

ARTVİN 
Sabit Oamaıa Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Kemali Ziya öztürik 
İsmet Sezgin ^... . 
Behitç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Biligehaaı 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Ahmet Çakmaık 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Recad îsöaenderoğlu 

EDİRNE 
Veli Güıllkan 
İlhan Işık 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet özikaya 

GİRESUN 
Hasan Vamik Tekâjı 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tunoer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagöze ğlu 
Şinasi Osm a 
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A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Neccar Türikcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet özdal 

KARS 
Yasin Boakurtt 

.KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargdl 
Hayrettin Nakâboğilu 
KâmiH özsanyıâduz 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemdr 

KOCAELİ 
Sedat Albay 
ibrahim Akdoğan 
Sabri YahşS 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
ismet Büyüikyaylaeı 
Muzaffer Demirtaş 

KemâMt&n Gökakın . 
M. Necati Kalaycıoğüu 
Hüseyiin Keçeli 
Ali Köikbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavdt Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki l 'ekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğhı 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Neb'il Oktay 

SİVAS 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nihan tlgüaı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Haydar TJlusoy 

TRABZON 
Ömer Çaüoroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadıir öncel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğru 

YOZGAT 
tlhami Çetin 
Nedlim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

(Çekinser) 

ADANA 

Hasan Cerit 

(Geçersiz oy) 

İZMİR 
İsmail Taşlı 

ADANA 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin' 
Alparslan Türîceş (B.) 

[Oya Katüma/y>artiar] 

ADIYAMAN I AÖRI 

Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 

Kerem Şahin 
Mir Bah&ttân Yardımcı 

AMASYA 
Orhan Kayman 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M, Rauf Kandemir (İz.) 
ibrahim Saffet Omay 
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Gevait Önder 
Feriha Fatıma öztürik 
Fikri Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahrti öaçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altıunkaya 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
îlhıan AyteMn 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsam 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğhı 
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ÇORUM 
Yasin. Hatilboğlu 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin ErçeıMk 
Rıza Gençoğkı 
Hasan Korikmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Ardüıllâtif Ensarüöğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepölu 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Raaim Küçulkel 
A. Orlhan Semetmoğılu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu I 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raslim Oimisûii 
Rıfkı Danışman (B.) 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 
İsmail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orttıan Oğuz 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş (iz.) 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İneioğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal ÇiılesSz 
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Ndzamettin Erîümen 
İbrahim Etem Kılıçoğilu 
(Bşk. V.) 
M. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail ttçin 

HATAY 
Salbri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (I. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğltı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 

I
* 1. Fehmi Cumalıoğlu 

Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy (İz.) 
Mustafa Kara 
Ahdurrahman Köksal-
oğlu (İz.) 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Ilhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To(k 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülıman 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Alii Zülfiîkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Arasflı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali Okyay 
Cemil Ünail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdıi Keskiin 
Sabri Keskin 
Hilmi özitürk 
Sabri Tı&lı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altanışyedioğlu 
Cemal Oebecii 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik tmamoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Şevket Klazan 

KONYA 
Reşat Atosoy 
Şener Battal 
Bahrd Dağdıas. 
Necmettin ErbaJkan (B.) 
Mustafa Kubilay îmer 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
C^lâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
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Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Bilâl Taranıoğlıı 

RİZE-
0. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sûdi Reşat Sarilinin 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
îsamil Müftüoğtu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (iz.) 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıdan j 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan ! 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Mkret övefc 

[Açık Üy 

Ordu 
Trabzon 

•• srvAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tiımisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
İsmail Halkkı Birler 
Feyzullaih Değerri 
Ali Şevki Erek (B.) 
Aid Kurt 

TRABZON 
Âdil Ali öinel 
Lütf i Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

elikler] 

1 
1 

Süleyman Yıldırım 
URFA 

Mehmet Aksoy 
Celâl Paydaş 

| UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Oörentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Puat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoıl 
Sebati Ataman 
Bülent Eaevit 
Orhan Göncüoğlu 

Yekûn 
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stanbu! Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu 
Sonucu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Geçersiz oylar : 

Oya 'kaitümayanlar : 
Açıt üyelikler 

450 
2C3 

199 

— 
1 

3 

245 

2 

[Kabul edenler] 

ADAıVA 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
Ilter Çubukçu 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceraın 
Necdet Evliya gül 
Mustafa Imirzalıoğıkı 
Cahıilt Kayına 
t Hakkı Kotenoğlu 
Kâmil Kırı'koğlıu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Ferdha Fatma öztürk 
önder Sav 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Deniz Bayfkal 
Abdurraihkn Erdem 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmaü Avcı 
Ekreım Şadli Erdemi 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürfk 
tsmet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat BifLgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhıan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Ref et Sezgin 

j ÇORUM 
j Cahit Angın 
1 Yakup Çağlayan 
f Etem Ek»en 
I Kasım Parlar 

DENİZLİ 
I Sami Arslan 

Fuat Avcı 
DİYARBAKIR 

Reoad Jlsikıenıderoğlaı 
EDİRNE 

Veli Gülkan 
ilhan Işık 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetofoıkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 

I Ayşe Aliye Kötksal 
Niyaza Onal 

GAZİANTEP, 
Mehmet öz&aya 

! GİRESUN 
Hasan Vamik TeMn 
Orhan Yıimaz 

! GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

i 
Erol Tuncer 
Turgut Yüoel 

HATAY 
ıSabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Malik Yılman 

Tasarısına Verflen Oyların 

(Çoğunluk yoktur.) 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri A'kkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztuıno 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
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Kemâitettin Gökakın 
M. Necati Kalaycııoğ'lıı 
Hüseyin Keçeli 
Aili Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruik Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdenıir 
ti han Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necnıi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tıınicel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin îleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Teikiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SÎIRT 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Duıraikoğılu 
Ekrem Kangal 

(Çekinser) 

ADANA 
Hasan Çeri t 

(Geçersiz oylar) 

İSTANBUL 
Ali Nejat Ölçen 

İZMİR 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 

[Oya katılmayanlar] 

Lıı 
NEVŞEHİR 

Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif islâm 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SÜRT 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Duıraikoğılu 
Ekrem Kangal 

Çekinser) 

LDANA 

3erit 

ersiz oylar) 

İZMİR 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 

ıtılmay anlar] 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Batottdn Yardımcı 

A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet özdıal 

KARS 
Yasin Bozfkurft 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Naknlboğlu 
Kâmli1! özsamyıldıız 
Meftımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Aikaihn 
Mehmet Atagün 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akîsoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Afcıay 
IbraJhim Akdoğan 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 

ADANA 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kmç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHtSAR 

ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğhı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Orhan Kayman 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

TEKİRDAĞ 
Naihan Ilgüa 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çafloroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halü Millî 
Abdülikadâr öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedlim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nlihat Akın 
Zekâi Altınay 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeka Okur 

ANKARA 
Muammea* Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir (tz.) 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
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Fikri Pehlivanlı 
Ilyıas Seçjkin 
Salbaihattin Selek 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelilk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altıunkajya 

AYDIN 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESÎK 
Ahmet Akçeel 
İlhan AyteMu 
Necati Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

' BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Aoaır 
Halil Karaatlı 
Kasım ömadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Hatilboğlu 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüıseykı EirçeMk 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Konkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif EnsaırfioğİJU 
Halliit Kahraman 
Bahattin Kara'koç 
Mahmut Kepoilu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Raaim Küçükel 
A. Orthan Semeımoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsm 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiiım ÖiınMi 
Rıfkı Danışman (B.) 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş (İz.) 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

| GÎRESUN 
S Mustafa Kemal Çilesiz 
1 Nizamettin Enkmen 
1 İbrahim Etem Kılıçoğlı 
I (Bşk. V.) 

M. Emin Turgutalp 
GÜMÜŞHANE 

M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri ince 

I Mehmet Sait'Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (î. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İ Ç E L 

Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy (tz.) 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu (İz.) 
İlhan Özbay 
Hüsıeyin Özdemir 
Osman Özer 
llhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye A To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Üknaıı 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 

I Yücel Dirik 

Yılmaz Ergenekon (B.) 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu • 
Ahmet Tevfik Paksu (îz.) 
Mehmet Pamuk 

İ
Oğuz Söğütlü 
AlJi Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 

• Doğan Arasılı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Ofeyay 
öemiil Ünal 
Hasan Yildınm 

I KASTAMONU 
Mehdli Keskin 
Sabri Kerkin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altaıışyedioğlu 
Cemal Cebeci 

jj Turhan Feyzioğlu (B.) 
E Selçulk imamoğılu 
J KIRŞEHİR 

Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Bıattal 

| Bahrii Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây tm-er 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
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Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanb 
Unat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
(iBgik. V.) 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN -
Ali Aear 
Fahri Birer (t.) 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
tdrds Arıkan 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfîk Mkret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif ArsHan 
Vahit Bozatlı 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan. 
îsmariil Hakkı BMer 
Feyzullalh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Âdil Aid Oinea 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Niihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Saüih Yıldız 

YOZGAT 
lihsan Arslan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülenlt Eeevit 
Orhan Gön'cüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Ordu 1 
Trabzon 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

101 NCt BİRLEŞİM 

13 * S ._ 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletle
rince yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde orta
ya çıkacak durumu incelemek, Devletlerarası çatış
mada ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımın
dan yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 

3 
^ E Ç İ M 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 , 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/420; C. Senatosu : 1/419) 
<M. MecUsj S. Sayısı : 314; C. Senatosu S, Sayısı : 
524) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1976) 

X 2. — İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/433); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 3'17; C. Senatosu S. Sayısı : 
588) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi, (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişfeİn 
önergesi* (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyas! anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-' 
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 



5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâ{ Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A, Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanm 88 nci, Millet Meclisi Tç: 

tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla "Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

1 1 . — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meçlip'* içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele

ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arakadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uî'arınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya - Mil
letvekili Özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu fâaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey-t 



dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı-
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınmasj 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım .meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması acıtmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına Misktin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
sı yle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına İlişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin Ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
ler Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. .Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyaranca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap-. 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşımn, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri» 
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbik 
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı» 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu . 
ve 9 arkadaşımn, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nçi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
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nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl- j 
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

.35. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato*ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün | 

102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir-* 
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5). 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtü-



züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 aı-
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

54. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşımı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10ı/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7G) 

58. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. -— Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Tendik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 



63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, MÎÜet Meclisi içtüzüğünün İÖ*> 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lCj/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî- ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi İçtüzüğünün 10Ö 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1C2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-



cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 

" mîiktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişüere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 
85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun

gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların somalarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletveküi Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açdan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 



16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Bat 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak ili 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş-! 
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba« 
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1, — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-> 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba< 
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) (*) 

2, — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah« 
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen-̂  
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3i — Hakkâri Milletvekili Mikâü Ilçin'in, Dev* 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma-< 
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, i§« 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz* 
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuIdanlTnın, Or* 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru-* 
ya çevrilmiştiri 



30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devle^ dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

, 42. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş

bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si- , 
vas'tn Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) • 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

. 54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) " 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/114) 
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59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanİı'nın, 

Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahraman Maraş Milletvekili îsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin îmar ve ts'kân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — istanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ye Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanİı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanİı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
ydı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 (*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanİı'nın, 
tstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanİı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Mületvekili Ahmet Buİdanİı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

85. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 
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86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 

içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv*ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nm, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 

tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına iüşkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un. 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/182) 

110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basm Yaym Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 



112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (•) 

114. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka-: 
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru-; 
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

131. — Aydın Milletvekili M. §ükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) •(*) 

132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka-< 
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi3 

(6/231) (*) 
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138. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — -İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C, H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her

kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Damştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
/abancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi* (6/215) 

164. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/253) 
(*) 
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165. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt 

dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilîşkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Abcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

187. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

188. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 



- 1 5 -
191. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -

1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

192. — istanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaküyan genelgeye İliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

193. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

194. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

195. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

196. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (•) 

197. — Kastamonu Milletvekili Sabri TığlTnın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

198. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

199. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

200. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

201. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

202. — Ankara Milletvekili Cevat önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

204. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

205. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakardık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

206. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

207. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(•) 

208. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

209. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan ilk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

210. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

211. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

212. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

213. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

214. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştüriîmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
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Madde Eklenmesine Dalir Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Haindi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'ıin, Kocaeli Milletvekilli 
Sedat Afcay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hail Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1976) 

2. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S; Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . . 1975) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
2 0 , 4 , 1976) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve" Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 , 6 . 1975) 

X 8. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-? 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se« 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

11. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

12. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S, Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri. (M. Mec
lisi: 2/228; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2, 3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
sı: 499) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1974, 2.7,1975, 
13 . 4 . 1976,4.5. 1976) 
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14. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

15. — Billecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu rapoıu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

18. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 19. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı : 
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976) 

20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 .1976) 

21. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 22. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 24. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

X 26. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-. 
yeri ve 3 arkadaşımn, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşımn, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Ku-; 
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

28. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da-: 
ğıtma tarihi: 13 .4 . 1976) 

X 29. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve lçtü-< 
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 30. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkmda kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

31. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
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Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

32. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

33. —• Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi., (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 34. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 35. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 36. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme- alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf UysaFın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1976) 

38. — İstanbul Milletvekili Şürkiye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) 

X 39. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

40. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teküfi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

41. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

42. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
II . 5 . 1976) 

X 43. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 , 1976) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S, Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir.) 


