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Sungur'un, Devlet Personel Dairesi kararlarına 

Birinci Oturum 
4.4.1977 tarihi 75 nci Birleşimde yapılan kapalı 

oturum tutanak özetinin okunması için oturuma saat 
15,0,7'de son verildi* 

İkinci Oturum 
(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 
Anayasa Komisyonu Başkanlığının, seçimlerin 

yenilenmesine ilişkin önergelerin 48 saat geçmeden 
gündeme alınmasına dair tezkeresi kabul edildi. 

Kabul edilen tezkere gereğince gündeme alınan 
«İsparta Milletvekili Süleyman Denilire! ve 157 ar -
kadaşı ile Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
3 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesine İlişkin öner
geleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (4/317, 4/318) 
(S. Say ıh : 523)» üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak,! Anayasa Komisyonu raporu kabul olundu. 

Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakam 
Ali Naili Erdenı'e Ulaştırma Bakam Nahft Mente
şemin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Danışma Kurulunun: 

1.4.1977 tarihli 74 ncü Birleşimde okunan Baş
bakan Süleyman Demire] hakkındaki gensoru öner
gesinin özel gündemde yer alarak 6.4.1977 Çarşam
ba günkü birleşimde görüşülmesi ve görüşmelerde 
Hükümet ve siyasî parti gruplarına birer saat, öner
ge sahibine de yarım saatlik konuşma süresi verilmesi 
hakkındaki önerisi kabul edildi. 

Sayfa 
uyulmadığına İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Gıyasettin Karaca'nın yazılı cevabı (7/1677) 465:468 

2. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, ül
kemizde kullanılan suni gübreye ilişkin sorusu 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Kor
kut Özal'ın yaralı cevabı (7/1686) 468 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Türk va
tandaşlığı hakkındaki 403 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi, (2/487) ile; 

Kara Avcılığı kanun teklifinin. (2/45) ve; 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Saibri Dörtkol'un, 

Manisa'da Manisa Üniversitesi kurulmasına ilişkin. 
(2/751), 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki. (2/622) kanun tekliflerinin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dalir önergeleri ka 
bul edildi. 

Konya Miletvekiîi ŞeMer Battal'ın, Şeker Sana-
yilnlin 50 nci yılını doldurmuş olması dolayısıyle me
mur ve hizmetlilere birer aylık tutarında ikramiye ve j 

rihnesi hakkındaki. (2/722), 

Çorum Milletvekili Yasin Hatlboğlu'nun, 222 sa
yılı İlköğretim Ve Eğitim Kanununun 15 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair. (2/509), 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabrı DörtkoPun, 
Mardin'de Mardin Üniversitesi adı ile bir üniversite 
kurulmasına ilişkin. (2/754) ve; 

Nevşehir'de Nevşehir Üniversitesi adı ile bir üni
versite kurulmasına ilişkin. (2/752) kanun teklifleri
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
geleri reddaîundıı. 

C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman ve 11 
arkadaşının, hâkim, sava ve bu sınıftan sayılanlara 
lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi. (2/404) 
(S, Sayılı : 335) ile, 

« >m » 
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5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine, bazı 
madde ve fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı. (1/193) (S. Sayılı : 379) ilgili bakan 
ve komisyon yetkililerinin, 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 5 arka
daşının, Idarei Umumiyeî Vilâyat Kanununun 
16*7.1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 nci maddenin bünci fıkrası ile 116 ncı madde
nin değiştirilmesine ait kanun teklifi. (2/498) (S. Sa
yısı : 430), 

5433 sayıh Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci mad
desinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı. (1/440) (S. Sayısı : 
440) ve; 

Giresun Milletvekili Orhan Yıanaz'm, 1380 sayılı 
Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fıkrasının 
değiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/427) (S. Sayısı : 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak-
tn\ı Genel Kurul salonunda bulunan saym üyelerin, 
anahtarlarım sağa çevirdikten sonra beyaz düğmelere 
basarak yoklamaya katılmalarını rica ediyorum efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan saym üye?..: 

Yok. 

342) de ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeniyle ertelendiler. 

18.3.1924 tarihli ve 442 sayıh Köy Kanununun 
10 ucu maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve kanun tekliflerinin. (1/438, 2/28, 2/58, 2/207» 
2/303, 2/379, 2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 ve 367'ye 
1 nci ek) görüşülmesi tamamlanarak maddeleri ka
bul dildi, tümü açık oya sunuldu; oylatın ayrum 
sonunda kabul edildiği açıklandı. 

6 Nisan 1977 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,12'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Memduh Ekşi Enver Akova 

Divan Üyesi 
Yozgat 

tlhami Çetin 

Yoklama işlemi bitmiştir j 
Değerli arkadaşlarım, elektronik cihazla yaptığı

mız yoklama sonucunda, salonda 290 saym üyenin 
bulunduğu anlaşılmıştır^ Görüşmeler için yeterli ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı bazı saym üye arkadaşlarımm istek
leri varsa da, Gensoru önergesi nedeniyle, arkadaş
larımın bu isteklerini yerine getiremiyorum, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELER t : İlhamİ Çetin (Yozgat), Enver Akova (Sivas) 

» 
BAŞKAN — Mîllet Meclfeinini 77 nci Birleşanini açıyorum. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 12 
arkadaşının, Yüksek İslâm Enstitülerinin Akademi ol
ması için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millt Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/163) 

BAŞKAN — tnceleımiesiinî bitirelbiMiğimlz üç 
adet Araştırıma Önergesi var; bu önergeleri sıra i e 
okutuyorum efendimi. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Özü : Yüksek tslâm Enstitüleriyle alâkalı araştır

ma yapılması hakkındadır. 
Büyük milletimizin bin yıllık tarihi tetkik edildi

ği zaman görülecektir kî: FazHet, adalet, ilim, irfan 
ve teknik yönden diğer milletlere örnek olmuştur. 
Bu büyük milletin asırlar boyu üç kıtada söz sahibi 
oluşu bundandır. 

Birçok garplı meczupların, taassuba esir Yahu
di ve Hıristiyan misyonerlerin iddia ettikleri gibi 
mezkûr hâkimiyet zulümle barbarlıkla olmamıştır. 
Bilim, merhamet, adalet ve şefkatin hâkim bulundu
ğu Osmanlı İdat esini bütün milletler büyük bir te
halükle arzu etmişler, hatta davet etmişlerdir. 

Fethi, kumandana ve askerlerine manevi madal
yalar kazandıran İstanbul yalnız harple alınmış de
ğildir. Kılıç - kalkan ve mızrakların eseri sayılamaz. 
Bu fetihte, zulüm ve ıstırap içerisinde inleyen Bi
zans halkının da payı vardır. Onlar da, âdil ve mer
hamet sahibi Osmanlıların İstanbul'u fethederek ken
dilerini, zalim, sarhoş ve merhametsiz Bizans Kra
lından kurtarmalarını dualarıyle istemişlerdir. 

Yukarda ifadeye çalıştığımız hususların bu araş
tırmayla alâkası merak edilmemelidir. Gayet zahir 
ve bahirdir. Biz büyük milletimizin alemşümul zafer
lerini daha ziyade manevî sahadaki ileriliklerine bağ
lamaktayız. Bâlâ'da Muharrem Elfaz ile de kasd-ı 
mezkurumuzu arza çalıştık. 

Elbette milletimizin muttasıf bulunduğu ve dünya
ca da malûm bu evsaf-ı mümeyyizesi kendiliğinden 
tahassül etmiş olamaz. Bir milleti takdire şayan böyle 
bir noktaya getirecek prensipler vardır. Biz buna 
manevî değerler diyoruz. Her insan İslâm firkati 
üzerine doğmakla beraber bu doğuşu ve bu doğuşun 
kazandırdığı büyük vasfı, cemiyetin namütenahi kö
tülüklerine karşı korumak gerekir, Bunun yolu da 
yukarda arz ettiğimiz manevî değerleri öğrenmektir. 

6 , 4 . 1977 O : 1 

ÎL KURULA SUNUŞLARI 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Biz bu hususları yakinen bildiğimiz içindir ki 
senelerdir maneviyat, önce ahlâk kelimelerinin tam 
manalanyle ve ciddî manada «Millî ve manevî eği
tim» demişizdir. Bütün okullarımıza maneviyat ders
leri koydurmakla beraber imam - hatip okullarının 
sayılarını artırma gayreti bundandır. 

Senelerdir dinî tatbikattan ve din adamlarından 
şikâyet eden iki zümre vardır. Birisi samimî şikâyet
çidir. Asrın ilimleriyle mücehhez din adamı istemek
tedir. İkincisi ise fevkalâde kötü niyetlidir. Dini be
ğenmediğini ve hatta dine karşı olduğunu söyleyeme
diği için bütün hücumlarını din adamına karşı tek
sif etmiştir. Bu inançsız zümreye göre din adamı ge
ricidir ve yobazdır. Bu ve buna benzer bütün yakış
tırmaları şiddetle reddederiz. 

Yalnız reddetmiş olmamızın meseleyi halledece
ğine bu iki tipten birincisini kısmen mazur görsek 
bile ikinci tip gafilleri mazur görmemiz elbette müm
kün olamaz. 

Bu sebeple manevî tedrisat ve telkinatta uzmanla
şacak çocuklarımızın yegâne ilim yuvalan olan Yük
sek İslâm Enstitülerindeki son durumu Yüce Meclis 
hassasiyetle takip edip son üzücü halin sebep ve çare
lerini araştırmalıdır. 

Senelerdir tahrik edilen yüksekokullardaki dire
niş ve boykottan uzak kalmaya büyük çaba sarfeden 
Yüksek İslâm Enstitüsü talebeleri maalesef bugün di
reniştedir. Kendilerini bütün yüksekokullara örnek 
gördük ve gösterdik. Bu inancımız devam etmektedir. 
Direnişe itenleri suçluyoruz. Gerek M.S.P. - C.H.P. 
iktidarından ve gerekse son ortaklıkta M. S, P.'nin 
protokola koydurduğu «Akademi olma» şartım bir 
türlü gerçekleştirmeyen millî eğitim yetkililerini suç
luyoruz. 

İki sene önce tarafımdan hazırlanan ve bizzat Mil
lî Eğitim Sayın Bakanına verilen, Yüksek İslâm Ensti
tülerinin akademi olmasına dair teklif siyasî hesap
larla engellenmiştir. M. S. P.'nin son danışma ku
rulunda öncelikle görüşülecek kanunlar arasına alın
mış olması ve defada erken seçim bahanesiyle engel
lenmiş bulunmaktadır. 

Şimdi değerli öğrencilerimiz boykottadır. Bu ma
nevî değerler okullanmn boykota itilmiş olması dü
şündürücü ve istikbal için endişe vericidir. Yüce Mec
lis bu endişemize katılmalı İçtüzüğün 102, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince araştırma yapılmalıdır. 
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İcabının ifasını saygılarımızla arz ve teklif ede
riz. 

31 s 3 . 1977 
Çorum İstanbul 

Yasin Hatiboğlu Süleyman Arif Emre 
Konya Manisa 

Şener Battal Gündüz Sevilgen 
Trabzon Yozgat 

Lütfi Kökteş Ö, Lütfi Zararsız 
Malatya Çorum 

Turhan Akyol Turhan Utku 
Adana Urfa 

Hulusi Özkul Abdülkadir Öncel 
Nevşehir İstanbul 

M. Sabri DÖrtkol Fehmi Cumalıoğlu 
Bolu 

Harun Aytaç 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 10 
arkadaşının, faizsiz bir kredi sisteminin gerçekleşmesi 
için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10 /164) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi var; 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Huzurlu bir cemiyetin tahakkuku için ancak sağ

lıklı bir ekonomi ile gerçekleşeceği münakaşasız bir 
gerçektir. 

Sağlıklı ekonominin ise faizsiz bir ekonomi âdil 
esaslara dayalı kredi mekanizmasının tahakkuku ile 
mümkün olacağına inanmaktayız. 

Kredi mekanizmasını elinde bulunduran bankalar, 
'banka kredilerinin verilmesine de faydalı ve verimli 
iş yapmak isteyen vatandaşlarımızın kolaylık sağ
lamak, gelir ve servet dağılışının âdil esaslar içeri
sinde gelişmesini temin etmeyi teklif ederiz. 

iBu krediler işverene mi, tüccara un, işçiye, köylü
ye, memura, sanatkâra ve küçük esnafa mı verilmesi 
lâzım geldiği noktasında durarak incelemek icabettiği-
ne inanmaktayız. 

Kredi işverene verilecek olursa; bu işveren veya 
müteşebbis bu krediyi devam ettirecek olursak. Bu 
işveren veya sanayici tüccarlaşacak stokçuluğa geçe
cektir. Sanayici ve yarı tüccar haline gelecektir. Sana

yisini kuruncaya kadar sanayiciye kredi verilmesine 
taraftarız ve faizsiz verilmesi lâzımdır. Çünkü sanayi
yi teşvik etmiş oluruz. Kurulan sanayinin maliyetini 
artırmanız ilerdeki amortismanını düşürmüş, üretece
ği malların maliyetini de daha evvelinden düşünmüş 
olacağımıza inanmaktayız. 

Kredi tüccara verilecek olursa mallar üzerinde hiç
bir değişiklik yapmayan zaman ve mekan değişikli
ğinden dolayı kâr yapan tüccarı banka kredileri ka
nalıyla spekülatif oyunlar içine düşen siyaset baskısı
nı da elinde tutan bir sınıfı ortaya çıkarmış olacağız. 
Bu kredilerin bir kısmı sanayiciye, işverene dönecek 
düğer taraftan işçi ve köylüye, memura kredi açan 
ikinci bir kredici taksitçi bir sınıf teşkil edilmiş olarak 
sermayenin emeği Sömürmesi ortaya çıkacakta-. 

Kredi; işçi ve köylüye, memura, esnaf ve sanat
kâra verilecek olursa : Çok geniş bir kitleyi teşkil 
eden emekçi sınıfı bu kredi ile ajış verişini peşin pa
rayla yapacak, paranın tedavül sürati artacak. Alış gü
cünün artması dölayısıyle para tüccara, tüccardan da 
sanayiciye, üreticiye doğru yansıyacağından ekonomi 
sürat kazanacaktır. Sanayi gelişecek, gittikçe alıcı güç
leneceğinden mallann kalitesi düzelecektir. Bu kredi 
çok geniş bir kitleye verileceğinden dolayıdır ki siya
sî ekonomi baskı olamayacaktır. Böylece faizsiz kre
di mekanizması kitleler arasında bir baskı unsuru olan 
sermayenin emeği sömürmesine mani olacaktır. 

Ekonomik devre, süratli, yaygın, kalkınma hamle
sine girmiş olacak, bundan dolayıdır ki ekonomimizin 
süratli, yaygın bir biçimde gelişmesini istiyorsak eko
nomimizi faizden kurtarıp, faizsiz olarak krediyi en 
büyük kitle olan işçiye, köylüye, memura, sanatkâra, 
asıl üretici ve tüketiciye verilmesi lâzım geldiğine ina
nıyoruz. 

Kredi banka işleri ile yalnız devletin uğraşması 
lâzımdır. Bankaları faiz yerine kâr ve zarara iştirak 
eden birer müessese haline getirmemiz lâzımdır. 

Bankaları birer devlet müessesesi hatta vakıf halin
de düşünmek ve bu sekte sokmakla refah ve huzurlu 
bir cemiyet, süratli bir ekonominin doğacağına inan
maktayız. 

Anarşiden uzak, huzurlu bir cemiyetin oluşması 
îçin sağlıklı bir ekonomiye dayanmak lâzımdır. 

Sağlıklı bir ekonominin tahakkuku içinde faizsiz 
bir kredi mekanizmasının oluşması ve kredinin işçi
ye, köylüye, sanatkâra, esnafa, memura verilmesi lâ
zım geldiğine inanıyoruz. 
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•Bu hususların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince 
Meeîis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya İstanbul 
Turhan Akyol Süleyman Arîf Emre 

Konya Manisa 
Şener Battal Gündüz Sevilgcn 

Trabzon Yozgat 
Lütfi Köktaş Ö. Lütfi Zararsız 

Çorum Çorum 
Turhan Utku Yasin Hatiboğlu 

tfrfa Bolu 
Abdiilkadir öncel Harun Aytaç 

İstanbul 
Fehmi Cumahoğlu 

BAŞKAN — önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 11 ar
kadaşının, dış ticaret rejiminin sorunlarını ve çözüm 
yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/165) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var; okutuyorum: 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Özü : Dış Ticaret dengesinin temini için gerekli 
tedbirlerin ahnması hususunda Meclis Araştu-ması 
talebinden ibarettir. 

TUrkiyemizin ekonomik hedefleri olarak 6 bölüm
de problemlerimizi özetleyebiliriz. 

1. — Yoklukla mücadele, 2 - Pahalılıkla müca
dele, 3 - İşsizlikle mücadele, 4 - İstikrar içinde eko
nomik büyüme. 5 - Refahı yayma, 6 - Millî güçlü, 
süratli yaygın kalkınma. Bu hedeflerin gerçekleşme
si için bütçe politikaları yanında siyasî istikrar da 
son derece önemlidir. 

Tarihin en şerefli milletiyiz. Asırlar boyu yeryü
zünde toprak büyüklüğü, nüfus büyüklüğü, Millî ge
lir, fert başına millî gelir bakımından hep birinci sı
rayı işgal ettik. 

Bugün de çalışkan ve kabiliyetli bir milletiz. Yer
yüzünün en zengin ülkelerinden biri üzerinde yaşıyo
ruz. İzafi olarak diğer milletlere nazaran geri kalmış
lık bizim milletimize yakışmaz. 

Bugün yeryüzünün 148 bağımsız, 69 bağımlı 
ceman 217 ülkesi arasında: Türkiye: Toprak büyük
lüğü bakımından 780 000 km ile 36 nci sırada, nü
fusu bakımından 42 milyon ile 16 nci sırada, millî 

gelir itibariyle de 40 milyar dolar ile takriben 25 nci 
sırada, fert başına düşen millî gelir itibariyle de 1 000 
dolara yakın olarak 50 nci sırada bulunmaktadır. 

Millî gelir değerleri olarak takriben: ABD. 1 500 
milyar dolar, Japonya: 600 milyar dolar, Rusya: 550 
milyar dolar, B. Almanya: 550 milyar dolar, İtalya 
140 Milyar dolar olduğu halde TUrkiyemizin mil
lî geliri yani G. S. M. H. 40 milyar dolar yani 600 
milyar TL. kadardır. 

İşte bütün bu izahat sonunda Türkiyenin ekono
misindeki dar boğazlan tespit etmek lâzımdır. Bun
ları 9 anabölümde özetlersek: 1 - Dış Ticaret Denge
si, 2 - İşsizliğin giderilmesi, 3 - Millî gelirin artırıl
ması, 4 - Fert başına düşen millî gelirin artırılma
sı, 5 - Dengesizliklerin giderilmesi, 6 - Hakiki kal
kınmanın gerçekleştirilmesi «Ağır sanayinin kurul
ması, 7 - Yaygın kalkınma» refahın yayılması ve art
tırılması, herkese refah temini, 8-Kalkınmaya mani 
olan mevzuatın değiştirilmesi 9 - Sihhatli ekonomiye 
geçiş. 

Bu meselelerin halli için çok ciddî çalışmalara ih
tiyaç bulunduğu açıktır. 

Ancak ekonominin dar boğazı olarak: Bugün 
Dış Ticaret Dengemizin İncelenmesine ihtiyaç var
dır? 

Dış Ticaret Dengesi deyince şüphesiz: İhracat ile 
ithalat arasındaki denge akla gelmektedir. Türkiye-
de kronik hale gelen Dış Ticaret açıkları üzerinde 
maalesef ciddî bir araştırma ve tedbirler manzume
si düşünülmemiştir. Esasen ekonominin yapısal ka
rakterinden gelen bozukluklara sadece neticesi idrak 
edildikten sonra resmî beyanatlarla teşhis konmağa 
çalışılmıştır. 

1976 yılının da bir önceki yıllar gibi ekonomik 
güçlüklerden en önemlisi şüphesiz dış ticaret açığı ol
muştur. Bilindiği gibi bu açığımız 3 milyar doları aş
maktadır. Yani 50 milyar TL.'den ziyade bir dış ti
caret açığı söz konusudur. 

1976 yılı bir önceki yıl gibi ithalatta başarılı bir 
yıl olmuştur. İthalatın anakalemlerinde 1974'lere na
zaran % 40-50 civarında artışlar görülmüştür. An
cak ekonomik yapının karakteri başarılı ithalat re
jimine rağmen dış ticaret dengemizde rahneler aç
makta devam etmektedir. 1976 yıh ithalat rejiminde 
dikkati çeken anakelemler 1 milyar dolarlık petrol, 
2 milyar dolarlık makine, 2 milyar dolarlık hammad
de ithalatı ile ceman 5 milyar dolarlık zarurî bir 
programın uygulanması görüntüsünü vermektedir. 
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Dış ticaret açığı ağır sanayie geçmeyen ülkelerin 
ezeli ye ebedi alın yazısıdır. Ağır sanayie hızla geç
medikçe dış ticaret açıklarımızın kronik tabloları 
daima karşımıza çıkacaktır. Meselâ gübre sanayini 
kurmazsanız; devamlı gübre ithal etmek zarureti ile 
karşılaşılır. Oysaki azami 3 yıllık gübre ithalatı için 
harcanan dövizle gübre sanayini kurmak halinde bu 
açık bir anda yerini pozitif değerlendirmeğe buraka-
caktır. Hatta 3 yıllık gübre ithalat karşılığı meblağla 
bu sanayii kurduktan kısa bir süre sonra ihracat im
kânı karşısında ekonomide büyük ferahlık görülecek
tir. Keza üç yıllık traktör ihtiyacınızla traktör sana
yiini kurmazsanız, traktör ithalinden dolayı verdiği
niz para dış ticaret açığınızın başlıca anakalemleri 
arasında yer alır. Siz iş makinelerini, yol makineleri
ni, otomotive sanayinini özet olarak: Ağır sanayii 
kurmazsanız: Dış ticaret açığı devamlı olur. 

Netice olarak: Türk Dış Ticaret rejimi hem tica
ret dengemiz bakımından hem bütçe ve ekonomik 
hedefler bakımından büyük bir dar boğazdır. Bu dar 
boğazlanıl tam olarak tespit edilmesi, parlamento, 
Hükümet, ve entellektüel kamuoyunun yönlendiril

mesi bakımından: Yukarıda işaret ettiğimiz husus
ların incelenmesi için Anayasamızın: 88 ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince 
(ve 103 ncü maddesi) gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

31 . 3 .1977 

Konya 
Şener Battal 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Yozgat 
Ö. Lütfi Zararsız 

Çorum 
Turhan Utku 

Adana 
Hulusi özkul 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Trabzon 
Lütfi Köktaş 

Malatya 
Turhan Akyol 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

Bolu 
Harun Aytaç 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önerge, gün
demdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşüle
cektir. 

IV, - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

1. -— Demokratik Parti Grupu adına Grup Bas-
kanveküi Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Tür
kiye'yi Hükümet icraatı ile genel bir bunalım orta
mına sürüklediği iddiasıyle Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet Mec
lisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi. (11/6) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Genel Ku
rulun, 5 . 4 . 1977 tarihli 76 nci Birleşiminde alınan 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

karar uyarınca, gündemimizin, «Özel Gündem» kıs
mında yer alan, 11/6 esas numaralı, Demokratik 
Parti sayın grupu adına Grup Başkan vekil i Sayın 
özer ölçmen'in, Türkiye'yi» Hükümet icraatı ile ge
nel bir bunalım ortamına süreklediği iddiasıyle, Baş
bakan saym Süleyman Demirel hakkındaki Gensoru 
Önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
da görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini okutuyorum efendim: 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Türkiye, dlemokrasıi ile yönetilen ülkelerde ve siyasî tamhiiıraz boyulnca görüllmemiş ağırlıkta bir bunalım 
d'önemândie bulunmaktadır. 

Bu bunalım döneminin en belirgin özeliği 'yurtta ancak. çöküntü dönemlerinde rastlanabilecek bir güven-
sı'ziliğitt hüküm sürmesidir. Türkiye'de can güvemliiği, mal güvenliği, eğitim hürriyeti ve vatandaşın istikbal 
emniyeıti kalmamıştır. Her türlü kanun dışı hareket kanun hâfciımüyetini ontaldan kaılldırıcı bir etkinliğe ulaş
mıştır. 

Türkiye'de siyasî, sosyal ve ekonomik hayatın kargaşa içinde oMüğu ahlâkî ve manevî çöküntülertiin ge
leceğimizi tehdit edecek boyutlara ulaştığı artık bizzat bu bunalumîara yol açanlar tarafından 'saklanamaz du
ruma gelmiştik. 

Başbakan anarşinin Hıüküimeti aştığı, üniversitelerde Hükümetçe alınacak hiçbir tedbir bulamıaıdiklarını ve 
komünizmin son üç yıllda katettiği mesafenin eli yıllık mesafeyi geçtiğimi yazılı beyainılanyie ortaya koy
muştur. 
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Türkiye'nin içimde buiunldluğu ağır atiarışik ortamı Millet Meclîsi huzurunda tasvir eden îçiışlteıi Balkanı 
Devletin belğelariirıli ortaya koyarak Hükümetin içinde bulunduğu çareısiizlliğe Meclislerce çire aranmasını 'is
temiştir. 

İçişleri Balkanı seçilim ontamımda sandık hâkimiyetti nin bugünkü siyasî şartlar altıöldla dayanamayacağını 
ifaıde efcmekıtedlk. Emnilyett ve asayişin seçimler sınasın da miffî iradenin serbestçe tecellisine 'imkân verecek 
ölçüde fcorunamayacağı ve seçim emniyetine yeterli imkânların seferber edüemetyeeeği bizzat Hükümettin asa
yişten sorumlu üyesi tarafından itiraf olunırnıaikıtaıdır. 

TürMye'ddki siyasî ve sosyali ortamın bugünkü vahim şantliaıra gelmesine sebebiyet veren Deimıirel Hükü
metinin ülkede güvenliği sağlayamayacağı artık herkesçe bilinen açık bir gerçekiüir. Dernirel Hükümeti kendi 

icraatının ülkeyi sürüklediği buiîaüatm noktasında her türlü kanunları hâkim kıllıma ve çııkış yolu bulma ira
desini yitirmiştir. Türkiye'nin seçim yılına ve seçim dönemine girdiği şu günlerde asayişsizliğin demolkraıtik 
rejimi tehdit edecek boyutlara varması kadar tedlbir ataıalk mevkiinde olanların iraıdle çöküntüsü içinde bu-
lunımıaları da ayrı bir kaygı konusudur. 

Türk idemokrasisıinin geleceği önümüzdeki seçimlerin güven içimde yapılmasına ve sonuçlarına herkes
çe güven duyulmasına bağlıdır. Türkiye'nin geleceği ile «ilgili bütün umutlar önümüzdeki seçimlere bağlan
mıştır. Miietçe millî irademin yeniden tecellisine bağlanan bu uımıuitliarın boşa çıkmaması 1977 seçimlerinin 
huzurlu bir ortamdla gerçekleşmesıiyle çok yakından ilgilidir. 

Seçim sonrası seçim öncesinin şjairitlarını ve bunalımlarım iaratmamalıdır. Pakistan seçimleri Türkiye 
içtön çolk yönlü îbröt dersleri taşiıyan taze bir örnektir. Seçim öncesiınde gerekli güven ortamının yaratılma
ması hem seçirrierdie kanlı kiıtte olaylarına yol açmsş, hem de seçita sonrasında bünâıllıma şiddet kazanıdir-
mmşıtır. 

Bugün bir çok sağduyu (sahibi vatandaşın yüreğinde seçiım döneminde Türkiye'de de benzer duruimlianın 
doğması endişesi mevcuttur. Seçmen kütüklerinin tetkiki' sırasunda bile ortaya çıkan kanlı olaylar seçim dö
neminin felâket habercisi niteliğini taşımakitadır. 

Cinayet faillerinin bulunmayışından Cumhurbaşkanının da şikâyetçi olduğu üniversitelerde siyasî ci-
nıaıyötlere kurban giden gençleron sayısını bakanların dlaihi bilmediği bir ülkede bu şartları değiştirmeden se
çim yapmak yeni kurbanların cezane törenlerine davetiye çıkarmak olacaktır. 

ortaya çıkan bir durumdur. Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Bir Başbakan ve bakanları hak
kında İlk defa böylesine ciddî bîr itinam karara bağ
lanmıştır. Üstelik bu kararı alan komisyon üyeleri ara
sında Hükunıe'te vücut veren iki grapa mensup olan 
parlamenterler de bulunmaktadır. 

İktidarı oluşturan grupların ve kanatların birbirle
rine güvenleri, birlikte iş görme iradeleri ve ülke ya
rarı etrafında toplanma imkânları kalmamıştır. Bu 
Hükümetin başı, kendi ortağı ve yardımcısı tara
fından dünyaya dış danışmanların emrinde olarak tak
dim edilmektedir. 

Hükümet kendine güvenini yitirmiş bulunmakta
dır. Hükümetin başı Meclise de güven duymadığını 
erken seçim önergesinin gerekçesinde açıklıkta belirt
miştir. 

Bu bunalımlı geçitte kendisine ortaklarınca güve
nilmeyen hem Hükümetine, hem de dayandığı Mec
lise güvehini kaybettiğini söyleyen bir Başbakana Mec
lisin güvenip güvenmediğinin tespiti anayasa] ve de-
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D. P. Grupu Türkiye'de kanun ve hizam Hâkimi
yeti yerine kanunsuzluğun, anarşinin ve her türlü yol
suzluğun at oynatmasını devlet idaresinin faziletti bir 
yönetim elinde bulunmayışına bağlı görmektedir. 
D. P. görüşünün ne kadar haklı olduğu bütün buna
lımlar döneminde defalarca üzücü olaylarla kanıtlan
mıştır. 

İki yıllık Demirci iktidarının gerçek iktidar ola-
mayışındakıi zaafları da ayıtı sebeplere bağlı görmek 
gerekmektedir. Başında sanık durumunda ve hesap 
vermekten kaçan bir yöneticiyle yola çıkan şaibeli 
Demire! iktidarı acze, zaafa ve dirayetsizliğe düşmüş
se bunun sebebini devlet yönetiminin fazilet dışı tu
tumlarla bağdaşmazlığı gerçeğinde aramak lâzımdır. 
Nitekim Başbakan Demire! ve A. P.'li iki bakan hak
kında T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun aldığı karar bu gerçeği bir başka açıdan 
belgelemektedir. 

T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun vardığı Sonuç 1961 Anayasası döneminde ilk defa 
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mokratik bir zorunluluk olmuştur, önemli olan Başba
kanın Meclislerin tıkanıklığı ve iş göremezliği yolunda 
hüküm vermesi değildir. Meclislerin Başbakan hakkın
da ve icraatı ile seçim ortamında Türkiye'nin güven
liğini sağlayıp sağlamayacağı konusunda hüküm ver
mesidir. 

Çok uluslu gizli derneklerle ilişkileri ve yolsuzluk 
iddiaları karşısındaki umursamazlığı ile devlet yöne
timinin acze sürüklenmesinde önemli bir unsur teşkil 
eden Başbakanın bunalımların ve tıkanıklıkların se
beplerini dışarda araması gerçekleri örtemeyecektir. 
Başbakanın, bizzat yardımcısı tarafından dış danış
manlardan emir aldığı yolundaki ithamlar karşısında 
sustuğu hiçbir demokratik ülke yoktur. 

D. P. Grupu olarak millî iradenin huzurlu bir 
ortamda yeniden tecellisine fırsat-hazırlamak için ken
di kendine güvenmeyen ve güvenine muhtaç olduğu 
Meclisleri iş göremez ilân eden bir Hükümetin siyasî 
sorumluluğunu öncelikle tespit zorunluğunu görüyo
ruz. 

Bu durum karşısında Başbakanın iktidarsız Hükü
metini Türkiye'nin daha fazla taşımaya tahammülü 
kalmamıştır. Hele seçim dönemine bu Hükümetle gi
rilmesi demokrasimiz için etkileri ileri yıllara sirayet 
edecek sakıncalar doğuracaktır. 

D. P. Grupu olarak Türkiye'yi, baş sorumlusu ol
duğu Hükümet icraatı ile genel bir bunalım ortamına 
sürükleyen Başbakan Süleyman Demire] hakkında 
Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca Gensoru açılmasını saygılarımızla arz ede
riz. 1.4.1977 

D. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

özer Ölçmen 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması konusundaki gö
rüşmelerde, sırâsryTe, Önerge sahibi, siyasî parti grup
ları adına birer sayın üye ile Başbakan veya bakan
lardan bir sayın arkadaşımız konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri, Genel Kurulun aldığı karar 
uyarınca, önerge sahibi sayın üye için yarım saat, 
Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak ko
nuşmalar için birer saattir. 

Şimdi, sırasıyle söz vereceğim. <Ök söz sırası, öner
ge sahibi olarak Konya Milletvekili Sayın özer ÖIç-
men'dedir; buyurun Sayın ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 
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Demokratik Parti Grupu adına vermiş olduğumuz 
Gensoru önergesinin izahatım huzurunuzda yapmak 
üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu önergeyi Demokra
tik Parti Grupu Yüce Başkanlığa arz ettiği zaman, 
henüz Mîllet Meclisimizden erken seçim kararı çık
mamış idi. Biz, bu kararın çıkıp çıkmayacağım he
saba katarak değil, içinde bulunduğumuz durum açı
sından, bu Hükümetin işbaşında kalmasının ya
ratacağı sakıncaları hesaplamış; fakat bu hesapların 
daha ziyade Ekim ayındaki normal, Anayasa emri 
olan seçim zamanına göre dahi tehlikeli bir sonuç 
doğuracağını hesaplamış idik. Yüce Meclisimizin er
ken seçim kararı almasından sonra, Gensoru önerge
mizin öneminin arttığı kanaatini taşıyoruz. 

Yüce Meclis bir karar almıştır; karara, grupumuz 
saygı göstermektedir. Memleketimize ve milletimize, 
erken yapılacak bir seçimin olumlu sonuçlar doğur
ması en halisane temennimizdir; fakat bu sonucu sağ
layabilmek için de, Gensorumuzda belirttiğimiz ve 
üzerinde ağırlıkla durduğumuz seçim emniyeti konu
sunun memleketi seçime götürecek olan bir hüküme
tin şaibelerden arınmış olması konusunun daha da 
ağırlık taşıyacağı kanaatinde bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Demokratik Parti Gru
pu, bundan iki yıl evvel bugünkü Demirel Hükümeti 
kurulurken, bu Hükümetin Ueri sürdüğü iddiaların, 
maalesef, bu Hükümetin başında bulunan bazı kişi
ler bu Hükümetin başında göründükçe gerçekleşme
sine imkân olamayacağını beyan etmiş, o bakımdan 
da, Hükümete katılma tekliflerini reddetmiş idi. Biz, 
o zamanki beyanlarımızda, «Gönül ister ki, biz ya
nılalım, zaman bizi yanıltsın, şüphelerimizin yanlış
lığı ortaya çıksın da millete hizmet edilsin» demiştik. 
Ama üzülerek burada beyan ediyorum ki, geçen iki 
yıl, Demokratik Parti Grupunu haklı çıkarmıştır. 
Kendine «Milliyetçi» ismini takan ve ülkeyi cephele
re bölmek gibi bir iddia ile ortaya çıkan bu Hükü
metin, geçen iki sene sonunda ne cephesi, ne birliği, 
ne de dirliği kalmamıştır. 

Biz, zaten bu şahıslarla kurulmuş olan bu Hükü
metin milliyetçi bir icraat sağlayamayacağı tahminin-
deydik ve cephelerinin de aslında karşılıklı menfaat
leri dengeleyen, tavizleri dengeleyen bir oluşum için
de olduğunu teşhis etmiştik. Nitekim, bugün birbir
lerine düştükten, birbirlerini muhalefetten çok daha 
ağır şekilde itham eden bir parçalanmaya geçtikten 
sonra, bu iddialarımızın ortaya çrictığını, gerçekleş
tiğini görmekteyiz; fakat bir yandan da endişe duy* 
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maktayız. Çünkü, mühim olan, bu cephenin birliğini, 
bütünlüğünü korumasını değil, milletin birliğinin ve 
bütünlüğünün, bu parçalanmış cephe tarafından teh
likeye atılmak noktasına getirilmiş olmasıdır. 

Bugün, bizim Bütçe tenkitlerinde de söylediğimiz 
gibi, fiilen varlığı ortada kalmamış ve içinden dı
şından verilen muhtıralarla, ömrü, o muhtıraların 
metninde yazdı olan bir terime bağlanmış olainı bu 
Hükümetin bizzat, anarşi, içine oturmuş ve yerleşmiş 
durumdadır. Bu Hükümetin, anarşiyi, yurt dışında, 
kökü dışarıda derneklerde falan aramasına lüzum kal
mamıştır; anarşi, bizatihi gelip Hükümetin içine otur
muş durumdadır. 

Bugünkü ortam, sokakta öldürülen gençlerin sa
yısının ve çetelesinin tanılamadığı bir ortamdır. Öldü
rülen gençlerin sayışım Hükümetin üyeleri dahi bil
memekte, herbiri çelişkili rakamlar vermektedirler. 
Banka soygunları vak'ayı âdiye haline gelmiş, ajans 
bültenlerinin, spordan önceki son haberi şeklinde te
ferruat arasında sayılmaktadır. Banka soygunlarına, 
Başkentte birkaç kilometre uzaklıktaki tren soygun
ları da ilâve olunmuş bulunmaktadır. 

Kaçakçılık, vurgun ve soygun, artık gazetelerin 
dahi önem vermedikleri hadiseler haline gelmişlerdir. 

Televizyonda Hükümet ve partilerinin reklâmım 
yaparken, bugün Türkiye'nin sahip olduğu üniversi
telerin ve yüksekokulların sayısından bahseden Baş
bakan, Türkiye de kaç yüksekokulun ve kaç üniver
sitenin açık olduğunu aynı televizyon konuşmasında 
söyleyemeyecek bir durumdadır. 

- Türkiye'de çok az sayıda bulunan, öğrenim ve 
öğretim yapmakta olan yüksekokulların ve kuruluş
ların da içine çengel atılmak suretiyle, onların da 
öğrenimlerini normal olarak yürütmeleri engellen
mektedir. 

Bu Hükümetin kendi ortaklarının kendi kendileri
ne yönelttikleri ithamların ağırlığı ve vahameti, mu
halefetin yönelttiklerini çoktan geçmiş bulunmakta
dır. 

Bu Hükümetin üçüncü ortağı olan bir parti, bu 
Hükümetteki diğer bir ortağın Atatürk'e sövdüğünü, 
şeriat devleti kurmak istediğini, gidip, ta Çankaya-
ya, Reisicumhura dahi şikâyet etmiş, fakat Hükü
mete devam etme kararı almıştır. 

Hükümetten, Hükümetin en küçük ortağı olan 
Millî Hareket Partisinin Genel Sekreteri daha dün 
akşam televizyonda, yöneticilerin seçimleri tehlikeye 
soktuğunu ve bu yöneticilerle seçimlere gidildiği 
takdirde tehlikeler doğacağım beyan etmiştir. 

Gene, dördüncü ortağın genel başkanı ve Baş
bakan Yardımcısı, bir televizyon beyanatında, diğer 
Başbakan Yardımcılarının ve Hükümet ortaklarının 
ülkeyi ve Devleti kayalara doğru sürdüğünü, kaya
lara doğru sevkettiğini, ancak kendisinin, düzlüğe çı
karmak için gayret sarfettiğini söylemiştir. 

Hükümetin ikinci ortağı ve Başbakan Yardımcısı, 
bu Hükümetin dış danışmanlardan emir alarak hare
ket ettiğini söylemektedir. 

Bunlara ilâveten, ikinci ortağın diğer sözcüleri, 
Türkiye'yi artık mason derneklerinin idare ettiklerini, 
Blderberg toplantılarında hükümetlejr için karar alın
dığını beyan etmektedirler. 

Hükümetin asayişle sorumlu bulunan İçişleri Ba
kam, bu kürsüden daha geçenlerde, bu Hükümetin se
çim güvenliğini sağlayamayacağını beyan etmiştir. 
Bu Hükümetle seçimlere gidildiği takdirde vahim ne
ticeler doğacağını ima eden şahıs, herhangi bir par
lamenter değil, Hükümetin herhangi bir üyesi değil, 
maalesef İçişleri Bakamdır. 

Bizzat Hükümetin Başı ve Başbakan Sayın De
mire!, bir mesajında veya beyanında, «Anarşi, Hü
kümeti dahi aştı» diye itiraf etmek zorunda kalmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bu şartlar altında artık 
bu Hükümetin kendi kendine güveninin kalmadığını 
söylemek gerekmektedir. 

Bu durumda, kendine güvenini yitirmiş, kendi ken
dine güvenmeyen bir Hükümetin, güven oyu aldığı 
Meclislerden nasıl güven isteyeceğini merak etmek
teyiz. Bu Hükümet çeşitli vesilelerle ve çeşitli söz
cülerinin ağzından, «Artık ben bunu yürütemeyece
ğini; ben bu görevi yapamam» diye açıkça ifade et
mektedir. Buna sizler, Anayasanın yetkili kuruluşu 
olan, hükümetlerin kurulmasında ve görevden alın
masında tek yetkili kuruluş olan Yüce Heyetiniz, 
zorla, «Hayır, biz senden memnunuz; memnun ol
masak da, senin yıpranmandan yarar görüyoruz; 
onun için seni görevden almayacağız, görevine de
vam et» mi diyeceksiniz? 

Bu Hükümetin Başbakan Yardımcısı, erken seçim 
kararını dış danışmanların aldırdığım söylemektedir. 

Bu, Türkiye için, Türk Parlamentosu için, Türk 
demokrasisi için çok vahim bir ithamdır. Bunu söy
leyen şahıs, ister ciddî, ister gayri ciddî olsun, ithamın 
kendisi bizatihi çok vahim bir mahiyet arz etmekte
dir. Bu şahıs gayri ciddî idi ise, niçin iki seneden 
beri bu şahısla birlikte Türkiye'nin iç ve dış mese-
lelerni çözümleme konusunda ısrar gösterdiniz; Mec
lislerden güven istediniz? Ayrıca, bu zatın söyle-
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diği iddiaları teyit eden birtakım vakalar da orta
dadır. Bunlara cevap verilmemesi Hükümet adına, 
Türkiye'nin üzerine gölge düşürecek mahiyette vaha
met taşımaktadır. 

Yanılmıyorsam, Ocak ayı başlarında, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri VValdheim, Kıbrıs'ta verdiği 
bir beyanatta, Kıbrıs sorununun Haziran ortalarına 
doğru çözümlenmesinin imkânı olacağını; zira, Tür
kiye'de Haziranda erken seçim yapılacağını be
yan etmişti. Acaba, Sayın Başbakan Yardımcısı Er-
bakan'ın bu iddiasıyle, Sayın Waldheim'in beyanları 
arasında bir paralellik var mıdır? 

Gene, Amerika Birleşik Devletleri Başkam Car-
ter'in Özel Temsilcisi Clifford'un Türkiye'yi ziya
reti sırasında Hükümetin sadece bir kanadıyla ve 
Başbakanla, öte taraftan Anamuhalefet Partisi Li
deriyle bir görüşme yapmış olmasının arkasından er
ken seçim önergelerinin verilişi de bazı istihfamlar 
yaratmaktadır. 

Biz bunları, bu iddialar varittir diye söylemiyo
ruz; fakat bu şüphelere, bu istihfamlara bir Başba
kan Yardımcısının iddiaları da eklenince, bunların 
muhakkak cevaplandırılması, tekzip edilmesi ve açık
lığa kavuşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Gene, aynı Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs için pa
zarlıklar döndüğünü ifade etmekte ve Millî Selâmet 
Partisinin Hükümette kalması süresince Kıbrıs'ta 
toprak tavizi verilmeyeceğini ifade etmektedir. 

Bunun mefhumu muhalifinden çıkan mana, de
mek ki, Hükümette toprak tavizi pazarlıkları yapıl
mış veya Hükümet, toprak tavizi pazarlığına zorlan
mıştır. Bütün bu hususlar müphem kalmış, bütün bu 
iddialara Hükümetin başı veya diğer üyeleri cevap 
vermemişlerdir. Onun yerine, bu Hükümet, Makari-
os - Denktaş görüşmelerini büyük bir propaganda ve
silesiyle, Türk kamuoyuna, «Hükümetin başarısı» 
şeklinde takdim etmiş; fakat neticede, bugün Viya
na görüşmelerinden izleyebildiğimiz kadarıyle, bu, 
«başarı» diye takdim edilen hususun, aslında Rumla
rın gayet güzel kullandığı bir taktik olduğu ve Rum 
kesiminin, toprakların % 80'ine, hem de en yararlı 
olan % 80'lik kesimine talip oldukları sonucu orta
ya çıkmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet, kendi 
yaşamını kendi ortakları arasındaki taviz pazarhk-
lanyle sürdürdüğü için, bütün ülke meselelerini de, 
özellikle dış politika meselelerini de aym taviz pazar
lığı zihniyeti ile yürütmektedir. Kıbrıs'ta toprak tavi
zini, Amerika Birleşik Devletleriyle imzalanan, ashn-
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da üsleri kiraya verme anlaşması olan Savunma İşbir
liği anlaşmasına bağlı kılmaktadır. 

«Rusya ile dostluk paktı imzalayacağım» diye çı
kardığı haberleri de, yeni öğrendiğimize göre, Dışiş
leri Bakanım yollamak suretiyle, üç ay vadeli fuel -
oil alımı için Sovyet Rusya ile yürütmektedir . 

Bir ülkenin Dışişleri Bakanı, komşu komşu, dev
let devlet gezerek, hatta emirlik emirlik gezerek, üç 
aylığına borç fuel - oil dilenmektedir. 

Öte taraftan, meseleleri bir taviz pazarlığı şek
linde gören Hükümet, bütün anakonularımızı, önem
li konularımızı da bu taviz pazarlığı esası içinde kay
bettirmekte, Ortak Pazarda olsun, NATO'da olsun, 
hür camia içinde olsun, üçüncü dünya ülkeleriyle ol
sun, ilişkilerimiz tamamiyle ,basit, yüzeysel tavizle
rin hesaplandığı; pazarlığın yapıldığı bir duruma geti
rilmiş ve Türkiye, yalnız adam statüsünde, daha da 
yalnızlığa itilmiştir. 

Devletin elinde bulunan ve kamuoyunu aydınlat
makla yükümlü, tarafsızlıkla aydınlatmakla yükümlü 
olan televizyonda ise, Dışişleri Bakanının, petrol iste
mek yerine, dünya meselelerini konuşmaya gittiği 
söylenmekte, hatta Sayın Demirel'e dahi kendi tele
vizyonu ihanet etmektedir. Geçenlerde bir akşam 
bülteninde, televizyonda, elektrik kısıntısının kaldı
rılacağını ilân eden Sayın Başbakanın arkasından, 
aynı televizyon, İstanbul'da ve İzmir'de kısıntıların 
tekrar konulduğunu ve hangi saatlerde elektriğin ke
sileceğini ilân etmek suretiyle bizatihi, emrinde ol
duğu Başbakana ihanet etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin mesul ol
duğu vahim tablonun yanı sıra, demokrasiyle yöne
tilen bütün ülkelerde demokrasinin sağlıklı işleyebil
mesinin baş şartı olan icrayı denetim meselesinde, 
dünyada emsali bulunan ve o ülkelerin demokrasi
lerine olumlu katkıları bulunan birçok denetim yol
lan bugüne kadar yürütülmüş ve icabında, dünyanın 
en ünlü devlet adamları durumuna gelen kişiler, bazı 
yolsuzluklara, dahileri olmadan isimleri karıştığı hal
de, siyaset sahnesinden silinmişlerdir. Amerika Bir* 
Ieşik Devletlerinde, bir telefon dinleme meselesi yü
zünden bir YVatergate skandali çıkmış ve ekonomik 
bakımdan kudretli bir ülkenin Başkam Nixon, bugün 
siyasî hayatta ismi anılamayacak derecede perişan 
edilerek, görevinden alınmıştır. Batı Almanya'da 
Nobel ödülü kazanmış bir Başbakan, Şansölye Brant, 
kendi dahli olmayan bir casusluk hadisesinden do
layı Başbakanlıktan uzaklaştırılmıştır. Bir Hollanda 
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olayına adı karıştırıldığı için ye sonunda üç kişilik 
tahkikat komisyonunun tahkikatı neticesinde sorum
lu bulunduğu için, bütün askerî görevlerinden af edi
lerek bir köşeye itilmiştir. İtalya'da, Başbakan ve 
bakanlar aynı soruşturmalara tabi olarak, siyasî ka
riyerlerini kaybetmişlerdir. En son, Hindistan'da İndra 
Gandi'nin oğlunun ismi bir yolsuzluğa karıştığı için, 
yıllardır iktidarda bulunan Kongre Partisi de, Indra 
Gandi de seçimleri kaybetmekle bunun kefaretini 
ödemişlerdir. 

Türkiye'de de milletin her gün konuştuğu, gazete
lerin sık sık bahsettiği ve bu yüzden kamuoyuna mal 
olmuş iki tane tahkikat meselesi vardır. Meclisleri
miz, geç de olsa, bu konuların üzerine eğilmişlerdir. 
Milletimizin, Meclislerimizden beklediği husus, Ja
ponya'sında, Amerika'sında, İtalya'sında, Hollanda-
sında olduğu gibi, Türkiyemizde de sağlıklı demok
rasinin bir örneğinin verilerek, varsa suçluların bu
lunması ve cezalandırılmasıdır. 

Maalesef, bu konuda kurulan Araştırma ve So
ruşturma komisyonları çeşitli engellerle karşı kar
şıya kalmışlardır. «Mobilya -- sunta» meselesi olarak 
adlandırılan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun, 
başkanım dahi seçmesi 80 tur engellenmiş, ancak 
80 nci turda başkanını seçebilen bu Komisyon, çalış
malarını 1 Nisan 1977 tarihinde bitirebilmiştir. Bu 
Komisyonun çalışmalarından sonra Başkamn yap
tığı açıklamada, Komisyonun şu hususları ortaya 
çıkardığı anlaşılmaktadır: 

1. Yahya Kemal Demirel tarafından iyi kaliteli 
mobilya adı altında sunta ihraç edildiği, 

2. İhraç edilen malların yalnız vasıflan ve de
ğerleri bakımından değil, miktar ve ağırlıkları ba
kımından dahi resmî makamlara gerçek dışı beyan
larda bulunulduğu.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Hükümet yok salonda, Hükümet gelsin.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — 3 ihraç edilen 
malın beyan edilen cinsten mobilyalar olmayıp, ke
reste, sunta ve başka mallar olduğuna dair, reddi 
kabil olmayan çok açık deliller bulunduğu, hatta 
bizzat Yahya Kemal DemirePin imzasını taşıyan bazı 
belgelerle bu hususun açıkça ortaya çıktığı, 

4. Sözde, mobilyaları imal ettiği ifade edilen ve 
ailenin diğer fertlerinin ortak bulunduğu, Klasik Ağaç 
Limited Şirketinin bu miktarda mobilya imal edecek 
durumda olmadığı, kuruluş tarihi, çalıştırdığı işçi sa
yısı vesaire, açık delillerle sabit bulunduğu ve bu 
şirketin bir yolsuzluğunun paravanı olarak kullanıl
dığı» 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, Gen
sorunun muhatabı Hükümettir. Nerededir Hükümet? 
Hükümeti davet buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, bir dakikanızı alayım 
efendim. 

Efendim, hükümeti burada bulundurmak Başkan
lığın bu konuda görüşmelerde görevi değil. Elbette 
Hükümetin ilgi göstermesi lâzım, onu biz takdir ede
meyiz efendim. 

Buyurun Sayın ölçmen. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, zatıâlinizden ve sayın konuşmacıdan özür dile
rim... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ölçmen zaten biti
riyor, sonra alırım. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Gensoru. 
nun muhatabı Hükümettir. Zatıâlinizin görevi, elbette, 
Hükümeti burada bulundurmak değildir. Böyle bir 
gücünüz de olmayabilir; ama bir Gensoru görüşül
mesinde bu kadar laubali hareket edilmesini anlaya
mıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birler, sözleriniz zapta geçti. 
özür dilerim Sayın ölçmen, buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 

Sayın ölçmen'den özür diliyorum. 
«Adm nedir? Reşit.. Kendinle eşit». Biz söylü

yoruz, biz dinliyoruz. Başbakanın burada olması lâ
zım. Hükümet nerededir? Gensorunun muhatabı Baş
bakandır. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, konuşmacının konuşmasını 
kesmek usulümüzde yok biliyorsunuz. 

Efendim, özür dilerim, buyurunuz Sayın Ölçmen. 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, 

bir seçim için, burada, olmadık oyunlara giriyorsu
nuz; ama hırsızlık dosyalan okunurken de.. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, çok rica ederim» 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Siz mi rica ede

ceksiniz? Ben sizden rica ediyorum. 
BAŞKAN — Ne istiyorsunuz Sayın Tekin? 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Hırsızlık dosyaları 
okunurken burada.. 

BAŞKAN — Yani, Başkanınız olarak, Hükümeti 
kolundan tutup, ben mi getirip oturtacağım? Rica 
ediyorum. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Mecbursunuz bu
nu yapmaya. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, oturun lütfen 
yerinize. 
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İBRAHİM TEKİN (Adana) — Diğer tüzük oyun
larım nasıl oynuyorsunuz? Aynı oyunu burada da 
oynayın. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, buyurunuz efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başkan, ge

çen süremi sayacağınızı umuyorum. 

4. Sözde mobilyaları imal ettiği ifade edilen ve 
ailenin diğer fentlerinin ortak bulunduğu, Klasik 
Ağaç Limited Şirketinin bu miktarda mobilya imal 
edecek durumda olmadığı, kuruluş tarihi, çalıştırdığı 
işçi sayısı vs. açık delillerle sabit bulunduğu ve bu 
şirketin bu yolsuzluğun paravana olarak kullanıldığı, 

5. Ankara'da imal edildiği iddia edilen mobilya
ların, ekspertiz için İsparta'ya, oradan da ihraç için 
Karadeniz Erep'sine nakledildiği yolundaki iddia
ların gerçek dışı ve sahte belgelere dayandırıldığı, 

6. Mdbilyaları naklettiği iddia edilen ve kendi
lerinden habersiz, adlarına taşıma ücreti faturası tan
zim edilen nakliyecilerin büyük çoğunluğu, ne İspar
ta'da, ne de Karadeniz Ereğli'sine mobilya taşıma
dıkları ve rasigele plaka numaralan kullanarak, sahte 
belgeler tanzim edildiği, 

7. Malları ithal ettiği iddia edilen şirketlerin, ya 
hayalî ya da milyonlarca liraya varan vergi iadesi 
alabilmek için paravana Olarak kullanılan uydurma 
şirketler olduğu, 

8. Libya'da, Lübnan'da, Kıbrıs'ta, İtalya'da ve 
İsviçre'de yapılan incelemelerin, yolsuzluğu açıkça or
taya koyduğu, 

9. Kıymetli mobilya olarak ihraç edildiği iddia 
edilen malların bir kısmının, verilen bir talimat ile, 
gittiği yerde yakıldığı, bir kısmının sunta Olarak satıl
dığı, bir kısmının yağmur aîtına terkedildiği ve asıl 
amacın, az miktarda değersiz mal yurt dışına gönde
rip, bunların değerli mObiIya Olduğunu, sahte rapor, 
sahte belge ve gerçek dışı beyanlarla iddia edip ve 
yalnız vasıf bakımından değil, miktar bakımından da 
resmî makamîan aldatıp, milyonlarca fira vergi iadesi 
almaktan ibaret bulunduğu Komisyonumuzca tespit 
edilmiştir. 

Muhterem üyeler, ben, bu Komisyon beyanını bu
rada tekrar etmek lüzumunu hissettim. Çünkü, Devle
tin TRT'si bunu böyle okumadı; bir cümlesini veya iki 
cümlesini okudu; onun yerine, Adalet Partili üyele
rin muhalefet şerhlerini Devletin TRT'si dakikalarca 
okudu; hem de hangi Adalet Partili üyelerin muhale
fet şerhlerini? Bugüne kadar kısıth olarak muhalefet 
şerhlerini yazıp, bastırmayan, Başkana vermeyen; ama 

TRT'ye, Hami beye, Şaban beye muhalefet şerhleri
ni daktilo sayfalannca yetiştiren Adalet Partili üye
ler. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, beş dakikanız var 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan; geçen süreyi sayacağınızı umuyorum 
Sayın Başkan. 

Muhterem üyeler, bu karar, 16 muhterem parla
menterin üye olduğu Komisyondan alınmıştır. Bu ka
rar, 10'a karşı 6 oyla alınmıştır. Bu 10 oy içinde 4 si
yasî parti grupumuzun temsilcileri bulunmaktadır; 
6 karşı oy ise, sadece 6 Adalet Partili üye tarafın
dan verilmiştir. Sayın Başbakan, bugün 'Gensorunun 
gündeme alınmasını istediğimiz ve Gensoruyu yönelt
tiğimiz Sayın Başbakan da, Devletin televizyonuna çı
karak, akşamüstü, Komisyonun aldığı bu karan, «bir 
çamur atma» Olarak nitelemiştir. Dün Millet Mecli
simizin 340 küsur oyla aldığı karar muhterem ve 
büyük bir karar olacak, işine gelindiği zaman; ama 
bu Meclise niyabeten görev yapan ve 5 tane muhte
rem siyasî parti grupumuzun temsil edildiği Komis
yonun 10 reyiyle aldığı karar, çamur atma olacak, 
öyle mi? İşte, bu Başbakanın demokrasi anlayışı, işte 
bu Başbakanın millî irade anlayışı, işte bu Başbaka
nın Meclislere hürmetti. 

Muhterem üyeler, aynı şekilde, yine millete mal-
olmuş Olan ve Demokratik Parti Grupunun verdiği 
bir önergeyle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların 
Lockheed konusunda verdikleri önerge birleştirilerek 
kurulan, Devlet Alımlarındaki Tüm Rüşvet ve Yol
suzluktan İncelemek Üzere Kurulmuş Bulunan So
ruşturma Komisyonu da görevini tamamlamış ve yi
ne 8'e 3 ile bir karar almıştır. Bu kararda, Başbaka
nın, Millî Savunma Bakanının ve diğer askerî yetki
lilerin de sorumlu görüldükleri ve haklarında bir so
ruşturma komisyonu kurulması için teşebbüse geçilme
si tavsiye olunmaktadır. 

Burada, Başbakan olarak veya başka sorumlular 
olarak, «Şeref ve haysiyetlerle oynanılamaz» gibi yu
varlak beyanatlar verilmektedir. Tabiî ki, şeref ve 
haysiyetlerle oynanılmasının karşısındayız; ama her 
şeyden evvel Amerikan Senatosunun Araştırma Ko
misyonu Başkam Senatör Ohurch'ün Türkiye'ye yö
nelttiği, Türk milletine yönelttiği bir itham var
dır : «13 milyon lira Türkiye'de Lockheed rüş
vet dağıtmıştır» denilmiştir. Ya bu haber yalandır 
ya Hükümet olarak, Meclisler olarak, Genel
kurmay olarak elele verir, «Bu haber yalandır» der, 
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gider, Senatör Church hakkında ne gibi muamele ya
pılması gerekiyorsa onu yaparız yahut da sadece Ne-
z'ih Durai'ı, o da yıllar sonra... Kimdir Nezih Du
ral? Nezih Dural, Altay Şirketinin temsilcisidir. Yeni 
mi biliyordunuz Türk Parasını Koruma Kanununa 
karşı geldiğini de, içeriye aldınız, tek sorumlu ola
rak? Rüşveti dağıtması gereken adamı içeri alıyorsu
nuz, rüşvet alanlar meydanda yok... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Birlikte yemiş
ler, birlikte yemişler... 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bunu, samimî 
olanlar, birlikte ortaya çıkarmak için çaba harcarlar 
ve Japon milleti gibi, Hollanda milleti gibi, İtalyan 
milleti gibi, Türk milletinin de aklanmasına vesile 
olurlar. Niçin, Türk milletinin üzerinde bu şaibe ka
lacaktır; bu şaibeye bulaştırılan bütün milletler aklan
mıştır da, sorumluları cezaî müeyyideleriyle başlbaşa 
bırakmıştır da, Türkiye'nin üzerinde bu istifham ka
lacaktır? 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, söz süreniz bitiyor, 
lütfen toparlayın. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bağlayacağım 
Sayın Başkan. 

Muhterem üyeler, yarım saatlik bir süre içinde bu
lun bu meselelerin içine girmeye imkân yok. Grupu-
muz adına yapılacak konuşmada, Gensoru istemimi
zin gerekçelerini daha ayrıntılı anlatabileceğimiz kanı
sındayım. Bunun için son birkaç dakika içinde sözle
rimi bağlayacağım; 

Hükümetin asayişten sorumlu Bakanı, bu Hükü
metin seçimlerde can güvenliğini sağlayamayacağım 
bu kürsüden ifade ederken, yani bu Hükümetin, san
dık emniyetini sağlamaktan aciz olduğunu beyan eder
ken, diğer bir bakan, millî harp sanayiinin kurulma
sının Hükümet içinde engellendiğini, bazı dış çevre
lerin emriyle millî harp sanayinin kuruluşuna mani 
olunduğunu beyan ederken ki, bu beyanlar sonucu, hı
yaneti vataniyeye varacak vahamet içindedirler, Hükü
metin Başbakan Yardımcısı ve Hükümetin dış da
nışmanlardan emir aldığını iddia ederken, bu direk
tiflerin, Kıbrıs'ta Mehmetçiğin şehit kanı ile kazan
dığı topraklarımızı satmak anlamını taşıyacağını öne 
sürerken, Ortak Pazar da dahil, Türkiye'nin dış me
selelerinin çok uluslu gizli deraeklerce tezgâhlandığı 
söylenirken, bütün bunların, muhalefetin değil de, 
Hükümetin kendi kendine yönelttiği ithamlar olduğu 
bilinirken, bu Hükümetin kendi kendine güveninin 
kaldığım hangi Hükümet üyesi ve hangi Hüküme
tin başı iddia etmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, süre geçti efendim; 
rica ediyorum, lütfen bitiriniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
son birkaç cümleme müsaade ediniz; inkıtaya uğra
dı; buçukta çıktığımı zannediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Milletin, bu 30 

kişilik gayri mütecanis, uyumsuz, gayesiz topluluğa 
itimat etmesi ve bunlarla idare edilmeye tahammül et
mesi de aynı derecede imkânsızdır. Vatandaş, sokak
larda her gün gençlerin, çocukların öldürüldüğü, ci
nayet faillerinin bulunamadığı, trenlerin, bankaların, 
evlerin, devlet kasasının soyulmasının günlük vaka ha
line geldiği, TRT'den, Devletin en küçük kuruluş
larına kadar bir parti ocağı haline getirildiği, rüşve
tin, soygunun hesabının sorulmadığı bir Türkiye'de 
yaşama savaşı vermektedir vatandaş. Bunun baş so
rumlusu olarak Barbakanı ve Demirel'i görmekteyiz. 
Bize göre, hükümet sorumluluğu müşterektir. Koalis
yon partilerine göre oranlar halinde bölünemez ve 
Hükümetin esas sorumlusu, onun başında bulunan 
kişi, yani Başbakandır. Bu bakımdan, Gensoru öner
gemiz Başbakana müteveccih olarak verilmiştir. 

Muhterem üyeler, bu maruzatım içinde, Gensoru 
önergemizin gündeme alınması istikametinde rey kul
lanmanız suretiyle meselenin vuzuha vardırıimasına 
yardımcı olmanızı istirham ederken, Devletin ve mil
letin pilavına uzanan gayrimeşru kaşıkçıların kaşık
larını kırmak üzere, Gensoru önergemizin gündeme 
alınması istikametinde rey kullanılmasını arz eder, 
saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Şu ana kadar gruplardan Başkanlığımıza intikal 

etmiş söz istemi yoktur. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsızlığa de

vam. 
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Sayın Baş

kan, izin verir misiniz, bir soru sormak istiyorum? 
IBAŞKAN — Nedir efendim? Buyurun. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kanım, Gensoru önergesi Başkanlığınızca Hükümete 
tebliğ edilip bugün görüşüleceği resmen bildirildi mi? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, elbette. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Hükümetin, 
sizin ba bildirinize rağmen, Yüce Meclisin Gensoru 
önergesini görüştüğü şu sırada, Hükümetin Meclis 
salonunda bulunmayışını (A. P. sıralarından «Hükü-
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met burada; oturuyor» sesleri) Sayın Başkanlık nasıl 
değerlendirmektedir? Bunu öğrenmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birler, şunu ifade edeyim : 
Hükümetin, görüşmeler sırasında burada bulunması 
gerekir. 

İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Gerekir. 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî.... Gensoru önergesinin 

de Hükümete müteveccih olduğu zaten açık, günü de 
bildirilmiştir; Genel Kurul da bu günü saptamıştır. 
Ancak, son gün olması nedeniyle, Gensorunun görüş
mesinin son günüdür, üçüncü günü olması nedeniyle, 
Hükümetin bulunmaması halinde Gensoru önergesi
nin görüşülmemesi gibi bir durum yaratmak doğru 
olmadığı için, biz de sizin uyarınıza uyarak, Hükü
meti davet ettik; şimdi, Hükümet yerinde efendim. 

Teşekkür ederim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Allah ba

ğışlasın. 
'BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen sayın 

grupumuz yoksa ki, sırasıyle söz veriyorum, Hükümeti 
davet edeceğim efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan, 
bu Gensoru, Hükümetin başı hakkında verilmiştir. 
Hükümetin başı burada bulunmadığına göre, Genso
ruya mıtiıatap değildir. Efendim, Gensoru dana ziyade 
hırsızlık ve vurgunculuk hakkındadır. Sayın Başba
kan, şu anda belki bir soygun düzenliyor. 

BAŞKAN — Görüşmeyelim mi yanii efendim, ne 
yapalım? 

Grupları adına başkaca söz isteyen var mı efen
dim? 

'CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, De
mokratik Parti Grupu adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Efendim, Demokra

tik Parti Grupu adına Sayın Korkmazcan konuşacak
lardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Korkmazcan. 
D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ

CAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın miOetvekiHeri; 
Demokratik Parti Grupu, Hükümet icraatı ile ül

keyi genel bir bunalım ortamına sürüklediği gerek
çesiyle sayın Başbakan hakkında gensoru açılmasını 
istemektedir. 

Demokratik Parti Grupunun bu istemi kapsayan 
Gensoru önergesi, 1 Nisan 1977 Cuma günü Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

'Demek ki, Demokratik Parti Grupunun önergesi, 
verilişinden sonra beş gün ve üç birleşim geçtikten 
sonra görüşülebilmektedir. 

Demokratik Parti Grupunun önergesinin görü
şülmesi, aslında gecikmiş bir görüşmedir. Bu görüş
menin gecikmesine herhangi bir Anayasa hükmü, bir 
İçtüzük hükmü mü sebep olmuştur? Bu görüşmenin 
gecikmesi, Millî Selâmet Partisi Grupunun engelle
mesi yüzünden mi vukuibulmuştur? Hayır, bu gecikme, 
Adaîet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisinin ortaklaşa 
tezgâhladıkları Millet Meclisinin denetimini engelleyen 
hareketlerin sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergelerinin görü
şülmesi hususunu düzenleyen, Anayasamızın 89 ncu 
maddesi, Gensoru önergelerinin, verilişinden sonraki 
üç birleşim içerisinde görüşüleceğini ifade etmekte
dir. 

Demokratik Parti Gensoru önergesi, Cuma günü 
saat 14.00'te Meclis Başkanlığına verildiğine göre, dün 
bu Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı hususunun Yüce Meclis tarafından ele alınması ve 
sonuca bağlanması lâzımdı. 

Demokratik Parti Grupunun verdiği Gensoru 
'önergesi ile ilgili Anayasa ve İçtüzük hükümleri bu 
yolda olduğu halde, Anayasanın hükmüne açıkça kar
şı çıkılarak yapılan geciktirme, Cumhuriyet Halk Par
tisi, Adalet Partisi işbirliğinin, hukukun ne kadar 
dışında Olduğunu belgeleyen yeni bir delildir. 

Değerli milletvekilleri, eğer Anayasa hükmünün, 
«Verilişinden sonraki üç birleşim içinde» Sözünden 
Sayın Meclis Başkanlığı üç birleşim geçtikten sonra 
şeklinde bir hususu anlıyor ise, gene de, önergemi
zin en son güne bırakılmasının, erken seçim kararı 
alındıktan sonraya bırakılmasının hangi siyasî entrika
larla gerçekleştiğini anlamakta müşkülât çekmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Gensorunun acaba gerek
çeleri mi sayın engelci Adalet Partisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi gruplarının katılmadıkları hususları kap
samaktadır; acaba gerekçenin yersiz oluşu sebebiyle 
mi Anayasayı ve İçtüzüğü rafa kaldırarak Gensoru 
görüşmelerini erken seçim kararının sonrasına bırak
mışlardır? 

Aziz arkadaşlarım, aslında Gensoru önergesinde, 
Demokratik Partinin, gerekçe olarak katkıda bulun
duğu yeni bir husus yoktur. Demokratik Parti Gen
sorusunun gerekçesini doğrudan doğruya, bugünkü 
işjbaşındaki Hükümetin mensupları kendileri yazmış
lardır. Demokratik Parti Gensorusu ne demektedir : 
«Türkiye'de her türlü kanun dışı, hareket, kanun hâ
kimiyetini ortadan kaldırıcı bir etkinliğe ulaşmıştır» 
demektedir. Bu söz, bizim sözümüz değildir; bu söz, 
doğrudan doğruya, sorumlu Hükümetin başının sözü
dür, sorumlu Hükümetin İçişleri Bakanının sözüdür. 
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Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır anarşik ortamı 
Millet Meclisi huzurunda tasvir eden İçişleri Bakanı, 
Devletin belgelerini ortaya koyarak, Hükümetin içlin
de bulunduğu çaresizliğe Meclislerce çare aranmasını 
istemiştir. Bu husus da, Yüce Meclisin huzurunda 
perşembe günü vukubulmuştur; bunu da Demokratik 
Parti, oturduğu yerde bir Gensoru önergesi getirmek 
maksadı ile icat etmiş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de seçim yılına gi
rildiği, seçim döneminin başladığı şu günlerde asayiş
sizliğin daha da geniş boyutlara ulaştığı, hatta de
mokratik re|imi tehdit edecek ölçülere ulaştığı husu
su gene bugünkü sorumlu Hükümetin Başbakanı ta
rafından Söylenmiştir; Demokratik Parti Gensoru 
önergesine de o kanatla girmiştir. Türk demokrasisi
nin geleceğinin, önümüzdeki seçimlerin güven içinde 
yapılmasına ve sonuçlarına herkesçe güven duyulması
na bağlı olduğu gerçeği de, Meclisimizde yer almış 
olan bütün grupların ortak bir belgesinden alınmıştır. 
Bu belge, Partİleraraısı Seçim Komisyonunun hazır
ladığı 17 maddelik gündemdir. 

Değerli arkadaşlarım, cinayet faillerinin bulunama-
yışından Cumhurbaşkanının dahi şikâyetçi olduğu, 
üniversitelerde siyasî cinayetlere kurban giden genç
lerin sayısını bakanların dahi bilmediği bir ülkede, 
bu şartlan değiştirmeden seçim yapmak, yeni kurban
ların cenaze törenlerine davetiye çıkarmak olacaktır. 
Bu söz, Demokratik Parti Gensoru önergesinde yer 
almıştır; ama bu sözün iki unsurundan birisi, Sayın 
Cumhurbaşkanının beyanlanyle sabittir, ikincisi de, 
bütçe görüşmeleri sırasında iki saym bakanın, üniver
sitedeki gençlerin, «ölen gençlerin adedi kaçtır?» ko
nusunda yaptıkları tartışmalarla Meclis zabıtlarına gir
miştir. 

Bu kadar haklı gerekçelerle ortaya konulmuş bir 
Gensoru önergesi, maalesef, Cumhuriyet Halk Parti
si - Adalet Partisi engekiüği Ue ve Anayasanın 89 ncu 
maddesi, Meclîs İçtüzüğü çiğnenerek Çarşamba günü
ne bırakılmıştır. Üstelik, Meclisin İçtüzüğünü çiğneme 
eğilimleri, Hükümet tarafından, Gensoru önergesinin 
müzakereleri safhasında da devam ettirilmiştir. Bu 
önergenin sahibi olan şaibeli Başbakan, şu anda, dün 
Demokratik Parti Grupu sözcüsünün kürsüye yürü
düğü zaman nasıl dışarıya kaçmışsa, yine kaçmış bu
lunmaktadır. 

Bizim karşımıza, MİM Selâmet Partisinin anahtarı 
gîbİ, her hükümet temsili meselesini üzerine alan bir 
bakanı çıkarmaktadırlar. Bizim muhatabımız, Sayın 
Demirel'in çantasını taşıyan birtakım bakanlar değil, 

bizzat kendisidir. Gelip burada oturmalıdır, dinleme
lidir. Bu tutumu da Sayın Demirel'in, İçtüzük hü
kümlerine aykırı, Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte 
başlattıkları engellemenin bir devamı mahiyetindedir. 

İSMAİL HAKKI BİRÜER (Tokat) — Orası yan
lış işte. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değeri 
arkadaşlarım, Demokratik Parti Grupunun hazırladı
ğı Gensoru önergesi, demokrasi tarihimizin belki de 
en haklı Gensoru önergesini teşkil etmektedir. Çün
kü, muhalefet tarafından hazırlanmış birtakım itham
ları değil, doğrudan doğruya iktidarın sorumluların
ca ifade edilmiş gerekçeleri ihtiva etmektedir. Bizim 
amacımız, bugün için Türkiye'de Hükümet - cephe 
iktidarının sorumluluğuna katılan kaç milletvekili ol
duğunu; bizim amacımız, Cumhuriyet Halk Partisiyle 
Millî Selâmet Partisinin son günlerde ortaya koyduk
ları beyanlara ne kadar sahip çıktıklarını bir kere da
ha tespit olmaktan 'öteye geçememektedir. Bu Genso
ru önergesi, eğer Anayasa ve İçtüzük hükümleri açık
ça çiğnenerek engellenmemiş olsaydı, belki Türkiye'nin 
sağlıklı bir ortamda seçim yapabilmesinin bir çıkış 
kapısı olacaktı. Bugün bu niteliğini büyük ölçüde kay
betmiş bulunmasının sebebi, biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, Süleyman Demirel'in, Milîyetçi Cephe dağıldık
tan sonra kurduğu erken Seçim cephesinde, Cumhu
riyet Halk Partisinin yer almış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şurasını açıklıkla bu nok
tada bir kere daha ifade edelim ki, biz, gensoru öner
gemizi hazırlarken, ne Adalet Partisinin, Sayın De
mirel'in Milliyetçi Cephedeki ortağı Millî Selâmet 
Partili kardeşlerimize güvendik, ne de şimdi erken 
seçim cephesindeki yeni ortağı Cumhuriyet Halk Par
tisinin oylarına güvenerek gensoru hazırladık. De
mokratik Parti, Türkiye'de demokrasinin fazilete, 
dürüstlüğe, namusa dayalı olması gerektiğine inanan 
büyük vatandaş çoğunluğunun sağduyusuna güvene
rek gensorusunu hazırlamıştır. Onun için, mücadele
mizi, bütün engellere rağmen, erken seçim kararının 
çıkışından sonra ki, sonuç alınamayacak duruma ge
tirilmiş olmasına rağmen, tarih önünde yapıyoruz; 
bugünkü Hükümetin sorumluluğu altında seçimlere 
gitmenin meydana getireceği sıkıntıların sorumluluğu
nu paylaşacak olanları tek tek tespit etmek amacıyle 
görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cephe İktidarı dönemi sona 
ermiştir. Cephe iktidarı iki yıllık bîr icraatın sonun
da siyaset sahnesine, ringlere havlu atarak, iktidarı 
bırakmıştır; Cephe İktidan, iki yıllık icraatın sonun-
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da pes ederek gitmiştir, erken seçim önergesini ver
mek suretiyle bunu göstermiştir. Belki, Cephe İkti
darını kuranlar, Cephe iktidarının mimarları, milletin 
sofi asından, kendilerine yetecek kadar pilâ
vı paylaşmışlardır, pilâv paylaşma merasi
mi bittiği için erken seçim önerges'ne sarıl
mışlardır; ama, bu Cephe İktidarı döneminin, olup 
biten, hukuk dışı, ahlâk dışı, namus dışı icraatının 
millet Önünde hesabının sorulmayacağı manasına 
gelmemelidir. Belki, milletin pilâvına kaşık sallayan
ların «Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın» diye, yüzsüz
ce televizyon ekranlarına çıkanların, Meclis içerisin
de kendilerini kurtarmak için Müslüman kardeşleri
mizden, «Sosyalist Enternasyonal» c ; Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımıza kadar müttefikleri bu
lunabilir ama, millet içerisinde, kendilerinin şaibesi
ne ortak olacak müttefiği artık bulamayacaklardır. 
Bu tarihî tespiti yapmak için Cephe döneminin, Dev
let hayatımızda, millet hayatımızda ne gibi çökün
tüler ve yıkıntılar meydana getirdiğini bir kere daha 
tespitte fayda mütalaa ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cephe İktidarı döneminin, 
Türk Milletine verdiği zarar, sadece ekonomik ger
çeklerin rafa kaldırılması suretiyle Türkiye'nin uğ
radığı maddî kayıplar değildir. Cephe İktidarı döne
minde, Türk Milletinin uğradığı zarar, sadece her 
biri istikbal vaat eden 200'den fazla üniversiteli gen
cimizin hayatlarını kaybetmiş olmaları değildir. Cep
he İktidarı döneminde asıl kaybolan değer Devlet 
cidiyetidir. Bu dönemde Devlet ciddiyeti, belki bir
kaç dönem tamir edilemeyecek ölçüde büyük yaralar 
almıştır. Yalnız demokrasi ile yönetilen ülkelerde de
ğil, yalnız dikta ile yönetilen fakat Devlet geleneği 
olan ülkelerde değil, daha istiklâline dün kavuşmuş 
Afrika ülkelerinde dahi, bugünkü Cephe İktidarının 
sergilediği ölçüde bir ciddiyetsizliğin eşine rastlamak 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bunların tek tek misallerini 
saymamıza gerek yoktur. Bugünkü Hükümetin, şu 
son dört gün içerisinde sergilediği hazin manzara da
hi, Devlet ciddiyetinden ne kadar yoksun bir nokta
da bulunduğumuzun ifadesidir. 

Bir Hükümetin İçişleri Bakanı çıkacak bu kürsü
ye, «Bu Hükümetin yönetiminde bugün için can ve 
mal güvenliği yoktur; yarın için de, seçim sandığı ba
şında can ve mal güvenliğinin sağlanacağı garantisi 
yoktur» diyecektir. Bunun karşısında bir Başbakan 
çıkıp, Türkiye'nin Hakkâri'de, İstanbul'de, Edirne'de, 
Samsun'da görev yapan polisinin yüreğine soğuk su 

serpecek, jandarma erinin moralini düzeltecek bir 
beyanda bulunmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, belki Sayın İçişleri Bakanı, 
bunu sadece partisine yarım saatlik bir engelleme 
süresi kazandırmak için söylemiş olabilir. Eğer böyle 
ise, bu, Sayın İçişleri Bakanının ifade etmeye çalış
tığı gerçeklerden çok daha vahim bir durumdur. Mil
letimizin nikâhı, tapusu, cam mah ve ırzı, Devlet 
ciddiyetini, partisine 20 dakikalık zaman kazandırmak 
için 'kullanan bir Bakana teslim edilmiş demektir ve 
böyle bir Bakan karşısında ses çıkarmayan Başbaka
na teslim edilmiş demektir. Bu durum, bizim bildiği
miz, şu anda bilmekte olduğumuz asayişsizlikten çok 
daha vahim bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Cephe İktidarı döneminde 
millet bütünlüğü büyük ölçüde yıkılmıştır, zedelen
miştir. Bunu inkâr etmenin imkânı yoktur. Bugün 
maalesef, memleketimizin birçok bölgelerinde mez
hep ayrıhğına dayalı, parti ayrılığına dayalı ve rozet 
ayrılığına dayalı uygulamalar yapılmaktadır ve bu 
uygulamaların sonucunda Türkiye'nin birtakım insan
ları yine İçişleri Bakanının ifadesiyle Kıbrıs'ta siper
lerde karşı karşıya gelen Rum Askerleriyle Türk As
kerlerinin arasındaki kinden daha derin bir kinle bir
birine, bakabilmekte, birbirine silâh çekebilmektedir. 

Millet görüntüsü, milletimizin beyni mesabesinde 
olan üniversitelerimize musallat olmuştur; ama 2 yıl 
önce üniversite duvarlarının arkasına hapsedilmiş 
olan bölünme hadiseleri, bölünme görüntüleri yavaş 
yavaş memleketin en ücra köyüne, en ücra kasaba
sına kadar yayılmış bulunmakladır. 

Seçim sandıkları başında meydana gelen hadiseler, 
siyasî parti ayrılıklarının nasıl bir düşmanlığa dönüş
türüldüğünü göstermektedir. Bugün için artık bölün
tünün sadece millet çapında, millet boyutunda ve par
tiler arasında olduğunu söylemek de mümkün değil
dir. Aynı dünya görüşüne bağlı insanlar arasında da 
derin uçurumlar meydana gelmiş, Marksist ideolojiye 
inanan insanlar Ankara'nın meydanlarında Çin'cilik, 
Rus'çuluk kavgasını yapabilecek duruma gelmişler
dir. Bir zamanlar «Davadan döneni vurun» diye kita
bının arkasında vuruşma metodunu tavsiye eden bir 
zat, bugün aynı metodu kullananlara cani olarak sı
fat takabilmek imkânını bulmuştur. 

Bölüntü demek ki, hem milletin unsurlarını teşkil 
eden, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsur
larım teşkil eden partiler arasında vardır, mezhepler 
arasında vardır, üstelik aynı siyasî ideolojiye bağlı 
kimselerin arasında cİa vardır. 
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Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Cephe İk
tidarı döneminde maalesef, hukukun rafa kaldırıl
ması; ihtilâfların, problemlerin silâhla çözümlenme
si metot haline gelmiştir. Esasen, asayişsizlik, genel 
bir ortam konusudur. Asayişsizlik sadece banka soy
gunu ile, üniversitede çarpışmayla, dağa adam kaçır
mayla olmaz. Asayişsizlik, vatandaşların kendi arala
rındaki çözümleri, kendi aralarındaki problemleri si
lâhla çözme eğilimlerinin arttığı bir ortamda neşvü
nema bulabilir. İşte şimdi böyle bir ortamın içerisinde 
bulunuyoruz ve bu ortamın meydana gelişinin başso-
rumlusu Cephe İktidarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik Cephe İktidarı 
döneminde tahribe uğramıştır. Adı milliyetçi olan; 
ama kökü dışarıda gayri millî birtakım derneklerin, 
milliyetçiliğin sinsi düşmanlarının emrinde olan bu 
cephe; milliyetçiliğimizin dayanağı olan, tarih boyun
ca dayanağı olan millî birlik şuurunu yıkmaya çalış
mış, millî tarih şuurunu yıkmaya çalışmış ve millî 
itibarımıza büyük darbeler indirmiştir. 

Şimdi, milliyetçilıik, adı milliyetçi olan ama başın
da kökü dışarıda bir cemiyetin, çok uluslu bir cemi
yetin içerisinden çıkıp gelen bir Başbakan taşıyan 
Cephe döneminde öyle bir anlam kısırlığına dönüş
müştür ki; Cumhuriyet Halk Partisi bile, 6 okundan 
birisi «Milliyetçilik» olan Cumhuriyet Halk Partisi 
bile milliyetçiliği, sadece millî çıkarları korumak an
lamında almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik millî çıkarları ko
rumakla sınırlandırılamaz. Bir milletin millî değerleri dı
şındaki çıkarlarını sömürge idareleri bile korur. Ka-
tanga sömürge idaresi altında iken, Angola sömürge 
idaresi allında iken, o memleketlerin ekonomik kay
naklarını, o ülkeleri yöneten sömürge idareleri dahi 
korumuşlardır. 

Millî çıkarları korumak meselesi milliyetçiliğin 
ölçüsü olamaz. Millî çıkarları korumanın ötesinde 
milliyetçiliğin manevî cephesi vardır; milletleri tarih 
içinden getirip, yarınlara apayrı bir unsur olarak gö
türecek olan dünya milletleri arasındaki yarışta, mil
lî benlağin muhafazasına yarayacak olan değerlerin 
korunmasıyle yakından ilgilidir. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, karşısında, milli
yetçi diye menfaat cephesini gördüğü için olacak, «Mil
letin menfaatlerim biz sizden daha iyi koruruz, biz 
sizden daha iyi milliyetçiyiz» diye tafra satabilmek 
fırsatını, Cephe İktidarının icraatıyle bulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi, 
«Haşhaşta, Ege'de, Kıbrıs'ta biz milliyetçiliğimizi 

gösterdik» diyor. Cumhuriyet Halk Partisi haşhaşta 
ayak parmaklarının üstüne basarak, millî çıkarları
mızın korunmasına yardımcı olmuştur; bunu o za
manki haşhaş tartışmalarıyle ilgili konuşmalarımız
da belirttik; ama haşhaş konusunda dahi alınan ted
birlerin ne kadar yetersiz olduğu bugün ortadadır. 

Ege konusunda milliyetçiliğinin delili olarak Cum
huriyet Halk Partisi tarafından ileri sürülen çalışma
ların ne kadar yetersiz olduğu, Hora gemisi efsanesi
nin çıkmasına meydanın boş bırakılmış olmasıyla da 
ortadadır. 

Kıbrıs konusundaki millî çıkarların korunmasında 
Cumhuriyet Halk Partisinin ne kadar yetersiz kaldığı 
hususunu, iki yıldan beri hala bir sonuca bağlanama
mış olması, hala Rumların kafasındaki % 82'lik ha
ritanın silinememiş olması ortaya koymaktadır. (D. P. 
'-sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Lockheed yolsuzluğu ortaya çıktığı zaman, böy
le bir yolsuzluğun asla ve kata vukubulmadığını ifa
de eden Millî Savunma Bakanı ve Lockheed yolsuz
luğu ile ilgili bazı tereddütler kamuoyunda iken, Or
dunun âdeta müdafaası vazifesi şaibeli Süleyman De-
mirel'e düşermiş gibi, milletin huzuruna çıkıp Demir-

Yani bununla şunu ifade ediyorum: Sayın Cum
huriyet Halk Partisi karşısındaki milliyetçiliği bugün
kü menfaat cephesinin temsil ettiği inancına dayanıp 
da, sadece millî çıkarları korumak açısından milliyet
çiliği değerlendirecek olursa yanılacaktır ve o yanıl
gıyı millet önünde ortaya koyacak gerçek milliyetçiler, 
sahteliğin dışında kalan milliyetçiler bu Meclis çatı
sında da vardır, bu memleket içinde de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Cephe İktidarı döneminde 
üzerine milletçe titrediğimiz Ordunun şeref ve itibarıy
la da oynanmıştır. Devletin ciddiyeti yıkılmış, milli
yetçilik ve maneviyatçslığın temel dayanakları dina-
m'tlenmlş ve millî bütünlüğün bir sembolü olan Or
dumuz, Kıbrıs zaferinin arkasından büyük yaralar ala
cak duruma düşürülmüştür. Sayın Genelkurmay Baş
kanı, millet huzuruna çıkıp, «Ordunun şeref ve hay
siyetini korumak millî bir görevdir» diyor. Bu mil
lî görevi eğer Meclise niyabeten vazife gören komis
yonların yerine getirmediği id tasında ise Sayın Genel
kurmay Başkanı, büyük bir yanılgı içerisindedir. Or
dunun bugünkü şeref ve itibarını gölgeleyici olarak 
vasıflandırılan olaylar, bugünkü iktidarın başının ve 
bugünkü iktidarın Millî Savunma Bakanının, bizim 
bu konuda kendilerini sorumlu tutacağımız, Meclis 
önünde hesap verme durumunda olan eşhasın tutum
larıyla ilgilidir. 

— 438 — 



M. Meclisi B : 77 6 . 4 . 1977 O : 1 

el'in, «Ordu içerisinde böyle bir şey yoktur» beyanla
rı, Ordunun itibarına asıl darbe indiren hadiselerdir. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

Eğer Türk Ordusunun savunulması, 12 Mart dö
neminde dört imzalı mektupla pabuçlarını Kızılay 
meydanında bırakarak kaçan Süleyman Demireî'e kal
dıysa, o Ordunun itibarını ayakta tutmak mümkün 
değildir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Her şeyden önce Ordunun itibarını muhafaza etmek 
gerekiyorsa, çizmeler, ağızlan millet hakkını yemek
ten bulaşmış olan dudaklara uzatılmamalıdır. 12 Mart 
günü Sayın Demirel, 12 Mart'ın hatırlatacağı birtakım 
çağrışmalardan ürkerek, evinden çıkmaması lâzımken, 
bir ordu karargâhını ziyaret etmek cüretinde, hayasız
lığında bulunmuştur; çizmeleri yalamaya gitmiştir. 
Ama... (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Hayasız sensin. 
KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Hayasızın büyüğü sen

sin, 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ama, o 
çizmelerin tozu, millî tarihle kaplanmıştır. O çizme
lerin üzerine Şellcfyan'ın ortağının ağız bulaşıklarını 
kondurmaya kimsenin hakkı yoktur. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, A. P. sıralarında gü
rültüler.) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sizleri 
muhatap bile almam ben, 

KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Has,., 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben sa

dece hırsızın büyüğü ile uğraşırım, ona uşaklık ede
cek dereceye düşmüş insanları muhatap dahi kabul et
mem-; 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sen namuzsuzsun, 
haysiyetsiz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Cephe İktidarının,.. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Eşşekoğîueşşek!... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, zatıâliniz Başkanlık mı yapıyorsunuz bu otu
rumda, seyircilik mi? Bu terbiyesiz söz atan insanla
rın haddini bildirmezseniz, o görevi, zatıâiinizin gö
revini yapmak bana düşecek. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, konuşmalarınız
da geçen kelimelere, sanıyorum ki siz de dikkat et
miyorsunuz, 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Haysiyetsiz ve 
namussuz insansın sen. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, çok ri
ca ediyorum. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Namussuz, şe
rcimiz, haysiyetsiz adam. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şu na
musunu teraziye koymuş olanları susturunuz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz efendim. 
Sizi de temiz dille konuşmaya davet ediyorum Sa

yın Korkmazcan, İçtüzük uyarınca... 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsız uşağı. 

(D. P. sıralarından «Hırsız uşağı» sesleri.) 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Haysiyetsiz, namus

suz insan sensin. 
BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Şensoy„ 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ulan eşşekoğlu 

eşşek, hırsızoğlu hırsız, ulan Süleyman'ın kulu... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Köpekler sizden 

haysiyetli. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen-

d.:m. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Otur yerine ter

biyesiz adam. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sen değil miydin 

î «irsiz Süleyman'a imza atan? 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Haysiyetsiz, namus

suz sensin. 
BAŞKAN — Sayın Şensoy, rica ediyorum Millet 

Meclisindeyiz efendim, rica ediyorum. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hindistan mil

lerinden aşağısınız siz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, geçen dönemde Yüce Meclisin çatısı 
alf.-nda, biz milletin haklarını savunurken, milletin 
s-ofrasma hayasızca uzanan kaşıkları kırmaya çalışır
ken, böyle bağırıp çağıran, böylesine efendilerine ya
ranma hevesine düşen çok insanlar gördük, onların hiç 
birisi bugünkü Meclis çatısı altına girmediler; bunla
rın da 59 günlük zamanı *kalmıştır„ 

Değerli arkadaşlarım, cephe iktidarının bugün or
tada bıraktığı bir enkazdır. Bu enkazın ekonomik alan
da da, kalkınma alanında da, dış ekonomik ilişkilerde 
de ve dış politikada da izlerini uzun yıllar silmek güç 
olacak; aziz milletimizin yeni büyük hamlelerine ihti
yaç gösterecektir. Bugünün ekonomisi, kendi gazetele
rinde 20 yıllık hizmeti 2 yılda gerçekleştirdik deme
lerine rağmen; bugünün ekonomisi 2000 yıllarında tril
yonların üstüne çıkacağız denilmesine rağmen, bir iflâs 
ortamında bulunmaktadır. 

Günlerden beri gazetelerde yazılan, Dışişleri Baka
nının Arap petrol şeyhlerinin çadırlarını petrol dilen
mek için dolaştığı yolundaki haberler tekzip edilme-
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mistir. Günlerden beri Türk ekonomisinin ağır sana
yi patlaması içinde olduğu iddia edilen bir dönemde, 
9 tane elektrik direğinin tamiratı bitirilememiştir. Sa
nayi patlamasının iddia edildiği bir dönemde maalesef, 
bu patlamayı seyredecek elektrik enerjisinden ve ay
dınlığından bile millet mahrum bulunmaktadır. 

Her haide ekonomik gerçekleri örtebilmek için, 
palavranın endazesini kaçırmış olanlar bir parça utan
ma duygusuna sahipler ki, yüzleri görülmesin diye 
milleti karanlıkta bırakmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; bu dönemde milletin kalkın
ma yönünden katedebildiği bir mesafe yoktur, ama 
milletin kalkınma şevki maalesef ciddî raylardan çı
karılmış, kalkınma şevki kırılmıştır. Ciddiyetsiz bir 
kalkınma olmaz, alınteri dökmeden kalkınma olmaz, 
enerjisiz kalkınma olmaz. Bugünün ekonomik gerçek
lerini milletin gözünden uzaklaştırabilmek için 2000 yı
lının astrolojik fallarına bakanlar, alınteri olmadan 
bir kalkınma olabileceği imajını millete vermeye ça
lışmaktalar. Enerjisiz, düzensiz, plansız bir kalkınma 
olabileceği imajını milletin aklına sindirmeye gayret 
etmektedirler. 

Ayçiçeği tarlalarından, buğday tarlalarına kadar 
tapusuz fukara vatandaşın üzerinde olduğu halde, 
ekinleri bertaraf edilerek, buldozerler a!tmda bırakıla
rak atılan temeller, milletimizin kalkınmaya olan inan
cını büyük ölçüde sarsmıştır. Bu ciddiyetsiz gidiş yü
zünden yarın milletçe alınteri dökerek, milletçe sıkıntı
lara katlanarak girişeceğimiz kalkınma hamlesini baş
latmakta güçlük çekeceğiz. Onun için Türkiye'de her 
şeyden önce devlet ciddiyetini kurma zorunluluğu var
da . 

Aziz milletvekili arkadaşlarım, bu dönemde dış eko
nomik ilişkiler de bozulmuştur. Dış ekonomik ilişkile
rimizin ilerideki yıllarda Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile bütünleştirilmesi yolurftlaki çabalar hiç bir me
safe katetmeden, aksine Türkiye'nin ihraç edebildiği 
pamuk ipliğinin dahi daraltılması gibi geri bir nokta
ya itilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan beş sene önce sa
nayicilerimizle görüşseydiriiz, size, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile önümüzdeki yıllarda rekabet edebilece
ğimiz düzeye gelebileceğimiz inancını İfade ederlerdi; 
bugün ise, hiç bir sanayicimiz bu inancı taşıyamamak-
tadır. Demek ki, geçirdiğimiz bir kaç yıllık bozuk 
ekonomik uygulama, Ortak Pazar'la rekabet edebil
me inancındaki sanayicilerimizin şevklerini de ortadan 
kaldırmış bulunmaktadır. Bugünkü Hükümet, milleti
mizin tek sanayi ürünü olarak ihraç metaı olan iplik 

J ihracatındaki gelişmeleri durdurduğu gibi, Cenab-ı 
Hakkın verdiği yağmurla bol idrak ettiğimiz buğ-

j dayı değerlendirememiş, vatandaşın tütünü dünya pa-
I zarlarında yerini bulamamış, hala da vatandaşın elin-
j deki ürünü tesellüm edecek şartları bile hazırlayama-
i mışhi', 

Anason ekimini, bazı bölgelerimizin tek geçim 
kaynağı oüan anason ekiıriinii yasaklamış, anasona 
dünya pazarlarında ve iç tüketimde yer bulamamış
tır. Pamuk konustımıda vatandaşa vadedilen kilo ba
şına elli kuruşu dahi vermemiş ve Devlet sözüne va
tandaşın güveninin sarsılmasına yol açmıştır. Petrol 
konusunda, önce Sovyet Rusya'da^ sonra Romanya' 
dan, daha sora Irak'tan ve en sonunda da üç çadır-
î'Jk, beş çadıflık arap şeyhlerinden dilenciliğe çıkıla
cak noktaya gelinmiştir; fakat gene de bir sonuç elde 
edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım; karaborsa, döviz rezervimiz-
deki bütün aşınmalara rağmen, dış ticaret açığcmız-
cîdki büyümelere rağmen alabildiğine devam etmek
tedir. Amerika'dan gelen, Romanya'dan ve Yugoslav
ya'dan gelen kaçak sigaralar milyonlarca liralık, mil
yarlarca liralık değere ulaşmakta, Hükümet bunları 
getiren Mafia babalarıyle uğraşacağına, fakir fuka
ranın kendilerine tahsil dahi vermek imkânım bula
madığımız evlâtlarını polis karakollarında sabahîat-

I mak yolunu tercih etmektedir. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bugün pazarlar kaçak mallarla ve lüks tüketim 
mallarıyle doludur. Bir taraftan milletin savunmasını 
sağlayabilmek için her akşam televizyonda yüzde on-
bir faizli Savunma Tahvilinin reklâmı yapılmakta, 

I öbür taraftan Mehmetçiğin eline verilecek tüfeğin dö
vizi bulunamamakta, ama lüks Amerikan tüketim 

I ms'larını her pazarda depo depo bulmak imkânı bu
lunmaktadır. Devletin kaçakçı, Mafia babaları karşı
sında ne kadar acze düştüğüsün en canlı belirtisi, 
Amerikan Pazarlarında ve Şark Pazarlarında sergi
lenmektedir. 

Değeri! arkadaşlarım, dövize çevrilebilir mevduat 
hesabının milletimize yüklediği ağır yükler Merkez 
Bankasının kârlarım silip süpürmüştür. Eğitim ha
yalında da milyonlarca vatandaşımız artık Türk Mil
letinin Anayasasıyle tespit e'Jliği, millî eğitimin 
temel kurallarına göre tespit edilen eğitimi almamakta
dır. Milyonlarca gencimiz artık kamplaşmanın ve 
cepheleşmenin şartlanmasına terk edilmiştir. Bugün 

I sçRklikla ve iddia ile ortaya koyuyorum ki; Türk genç-
I leri üzerinde, ortaokulda okuyan gençlerimiz üzerin-
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de, lisede okuyan gençlerimiz üzerinde ve üniversite
de okuyan gençlerimiz üzerinde sokağın etkisi nıiliî 
eğitimin eskisinden, devletin etkisinden daha fazladır. 
Millî Eğitim Bakanının, ortaokul talebesine, Lise tale
besine, üniversite öğrencisine, sokaktaki maceraperest 
militan kadar sözü geçmemektedir. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Ders kitapları rezaleti herkesin bildiği boyu Hara 
ulaşmıştır. Hangi kitabın kapağını kaîdtrsamz, men
faat cephesinin ulufe dağıtımı sonucunda meydana 
getirilen bu kitaplar, çocuklarımızın eline uîaştırıfa-
mayacak, çocuklarımızın çantasında taşınmasının bir 
yüz karası olduğu gerçeklerini saklayamamaktadır. Bu 

konuda kendilerine teklifte bulunulan ciddî bilim 
adamlarından hiç birisi menfaat cephesinin ulufesine 
tenezzül etmemiştir? Ders kitabı yazmak bir ciddî eği
tim işi, uzmanlık işidir. Kendi yandaşlarınıza ulufe 
dağıtacağız diye yazdırdığınız kitapların hiç birisi, 
maalesef eğitimimizin temel amaçlarına uygun değil
dir. Bu kargaşa içerisinde elbette çanilasmilaki kitabın 
sözünü değil, sınıfta ders veren öğretmeni değil, so
kakta kendisine anarşi talimi yaptıranı daha üstün 
görecektir öğrenci; bunda şaşılacak bir şey yoktur. 

Değerli arkadaşlarsın; bu dönemde millî müesse
selerimizden birisi, 1961 Anayasasıyla kurduğumuz 
ve Türkiye'nin de İngiltere'nin BBC'sıi gibi, Alman
ya'nın, Amerika'nın tarafsız televizyonları gibi ciddî 
bir müessesssi var diye iftihar etmeyıi yürekten arzu
ladığımız TRT, bu dönemde insan onuruna yakfşma-
yacaik bir hiçimde kullanılmıştır. TRT'nin başına ge
tirilen birtakım değerli insanlar, başladıkları nokta
lardan çok aşağılara itilmişlerdir bu iki yıl içerisin
de. TRT'nin başın d ak ilere ibrtakım şaibelerin bekçi
liği yaptırılmak istenmiştir. TRT milletin sesi olmak
tan çıkmış, menfaat cephesinin sesi olmuş, giderek 
menfaat cephesinin en büyük ortağının sesi haline 
gelmiştir. Bu şikâyetler, yalnız Demokratik Parti mu
halefetinin şikâyeti değildir; bu şikâyetlere ayns za
manda bugünkü Cephe ortaklığının içerisinde bu
lunanlar da katılmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; dün saat 19.30'da Devlet 
Radyosunun haber bültenlerinde ve saat 20.30'daki 
televizyon haber bültenlerinde, bugün üzerinde gö
rüşmekte olduğumuz Gensoru önergesiyle ilgili hiç 
bir haber yer almamıştır. Yani, Cephe İktidarının 
parti borazanı yaptığı TRT, haber bültenlerinde mil
letin kaderiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisin- I 
deki denetim yollarının başında gelen bir Gensoru j 
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müessesesinin, millî iradenin temsil edildiği bu çatı 
altında ele alınacağı hususunu iki cümle ile dahi mil
lete duyulmamıştır. 

Vaktiyle şaibeliler ortaklığının savunucusu olan 
birtakım komisyonların, muhalif kalan azalarının gö
rüşlerini dakikalarca veren TRT, Gensorunun görü
şüleceği gerçeğini milleteıı saklamaya çalışmıştır; ama 
aynı bültende Kıbrıs'daki en büyük düşmanunrz, 
Türklük düşmanı Makarios'un sağlık durumuyla il
gili bültenler yer almıştır, sağlık durumunun düzel
mekte olduğuna dair doktor raporları yer almıştır. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Maraş'ı ona 
satacaklar, ona. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — TRT, 
Milliyetçi Cephe İktidarının sağîık raporunun ya
zılacağı Gensoruyu millete duyurmuyor, her halde 
onu ölmüş kabul ediyor; öbür taraftan, Makarios'un 
sağlık durumunun iyiye gittiğine dair doktor rapor
larına yer veriyor. İşte, Milliyetçi Cephe adiyle kuru
lan menfaat cephesinin bir millî kuruluşu getirdiği 
hazin nokta böyle noktalanıyor. 

Değerli arkadaşalarım, size TRT'nin bir ha
ber bültenini dinlerken başında tuttuğum notları ay
nen okuyacağım (Hangi gün olduğunu hatırlamıyo
rum). 

TRT, Perşembe ve Cuma günleri, Soruşturma Ko
misyonundaki Adalet Partili muhalif üyelerin mu
halefet şerhlerini verdi. Sunu Lockhed yolsuzluğu ile 
ilgili olarak bir kere verdi, sunta yolsuzluğu ile ilgili 
olarak iki kere verdi. Buna karşılık, Sunta Komis
yonunun Başkanı olan Sayın Mehmet Aîtmışyedioğ-
iu'nun Cumhuriyetçi Güven Partili olduğunu söyle
medi. Yani, Süleyman Demirel'in ve iki bakanının 
millet hazinesini soyanlara göz yumma sorumluluğu 
ve suçu altında bulundukları gerçeğini kabul eden 
Komisyonun başında, Süleyman Demirel Hükümeti
ne güvenoyu veren bir partinin üyesinin bulunduğu 
gerçeğini milletten saklamaya çalıştı. 

Buna karşılık, Yılmaz Alpaslan'ın, Lockheed Ko
misyonu Başkanının Cumhuriyet Haik Partisinin üye
si olduğunu her cümlenin başında verdi. 

Demokratik Partinin Gensoru metni radyodan 
tam olarak verildi; buna karşılık, televizyonda kesi
lerek verildi. 

Radyoda, Sunta Komisyonu ile ilgili bakanlar 
hakkındaki illiyet rabıtasının hangi noktalardan doğ
duğu hususu verildi; buna karşılık, televizyonda ve
rilmedi. 
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Muhalefet şerhi, her iki komisyonla ilgili Adalet 
Partisi üyelerinin, azınlıkta kalan üyelerin muhale
fet şerhleri, komisyonun asıl iddialarından daha kı
sa olarak verildi. 

Sayın Başkanım, kaç dakikam var? 
BAŞKAN — Efendim, 16.07'de başladınız 17 da

kikanız var. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değer
li arkadaş!arım; Cephe Hükümeti döneminde her ko
nu millî çıkarlar açısından değil, sadece Cephede 
yer almış olan ortakların çıkarları açısından ele alın
dığı için, dış politikada da millî itibarımızı derinden 
yaralayan gelişmeler oldu. Milliyetçi Cephe İktida
rından beklenen, iktidarları döneminde Batıdaki müt
tefiklerimiz nezdinde Türkiye'nin itibarını kabul et
tirmek, Orta-Doğu'da tarihî bağlarımız bulunan ül
kelerle aramızdaki bağları güçlendirmek ve Türki
ye'nin ekonomik ilişkilerini daha yüksek bir düze
ye getirmek idi. Ama Milliyetçi Cephe, bütün bun
larda kendi tutum ve davranışlarıyla başarısızlığa 
uğradıktan sonra, bir zamanlar solculara «Mosko
va'ya, Moskova'ya» diye bağırırken, kendileri sol
culardan önce Moskova'nın yolunu tutmaktan başka 
bir çare bulamadı. Moskova'da, Milliyetçi Cephe İk
tidarının Dışişleri Bakanının verdiği demeç ibret ve
ricidir. 

Bir taraftan Türkiye'de, «Kökü dışarıda komü
nizm geliyor» heylulâsı ile her türlü vurgunculuğu
nuzu, yolsuzluğunuzu, hırsızlığınızı örtmeye çalışa
caksınız; bunların hesabını sormaya çalıştığımız dö
nemlerde «Komünist öcüsü geliyor» diye milleti teh
dit edeceksiniz; öbür taraftan, komünistlerin başken
tinde Lenin'in mezarına çelenk koyduktan sonra 
«Rusya ile dostluktan gurur duyuyoruz» diyeceksini.z 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'deki komünist faali
yetlerin kökü dışarıda ise, bu kök ya Bizim Radyo' 
yu yöneten Moskova'dan olacak, ya da Çin'den ola
cak. Bunlara karşı tutumunuz ne olmuş, bunlara kar
şı takip etiğiniz yol ne olmuş? Biz ideolojik yapısı, 
yönetimi ne olursa olsun, komşular arasında ve mil
letlerarasında dostluk bağlarının, barışan, iyi ilişkile-
Ierin korunmasından yanayız. Elbette en yakın kom
şularımızdan birisi olan Sovyet Rusya ile de Türki
ye'nin iyi ilişkiler içerisinde bulunması görüşünde-/ 
yiz. Ama bir taraftan Amerika'ya «Sen benim iste
diklerimi yap, benim savunmamda gerekli katkılar
da bulun» diyeceksiniz; öbür taraftan, bu katkılar 
sağlanmazsa biz Rusya'ya doğru yola çıkarız, tarzın
da şantaj politikasına girişeceksiniz. Biz TUrk Dev

letinin şerefiyle Türk Devletinin tarihi ile bu tutumu 
bağdaştıramıyoruz. 

Elbette Amerika'yla da, Avrupa'yla da, Orta-Do-
ğu ülkeleriyle de, Rusya'yla da, Çin'le de iyi ilişkiler 
kuralım, ama bu ilişkileri kurmanın şartları vardır. 
Ne Amerika'nın ve Avrupa Ekonomik Topluiuğu-
nın kapı arkasında oturmaya razıdır Türk milleti; 
ne de Rusya'yı, kendi komşusu olan Rusya'yı birta
kım şantajların aracı olarak kullanmaya razıdır. 

Bu politika iki yıl içerisinde Türkiye'yi nereye 
götürmüştür? Acaba ambargonun kaldırılmasına mı 
vesile hazırlamıştır? Kıbrıs'ta ve Ege'de ağırlığını 
Rumların safına koyan Amerika'nın tavrını mı de
ğiştirmiştir? Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde 
işçi serbestçe dolaşımı hakkını mı sağlamıştır? Pa
muk ipliği ihracatımızın seviyesini mi yükseltmiştir? 
Hiç bir şey getirmemiştir. Türkiye'ye. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin bugünkü man
zarası netice itibariyle kanun hâkimiyetinin kalma
dığı, anarşinin her türlü hesabı ve ölçüyü aştığı bir 
manzara göstermektedir. Türkiye'de meşhur tabiri 
ile her jptandaşsn kör bir kurşuna hedef olması ihti
mal dahilindedir. 

Demokratik Parti, böyle bir ortamda erken se
çime gidilirken veya vaktinde yapılacak seçime gider
ken, Türkiye'nin şartlarının yeniden değerlendirilme
si ve Türkiye'deki asayişsizliği bir ölçüde dizginliye-
yebiîecek bir iktidarın kurulması yolunda Yüce Mec
lisi göreve çağırmak maksadıyla bir Gensoru vermiş
tir. Gensoru, Cephe İktidarının siyasî platforma hav
lu attığı bir dönemde verilmiştir. Gensoru, erken se
çime Cephe İktidarının başının imza koyduğu bir 
dönemde verilmiştir. Cephe İktidarının başının so
ruşturma komisyonlarına yakasını kaptırdığı bir dö
nemde verilmiştir. 

Bu dönemde elbette Süleyman Demirci ve ortak
ları, soruşturmalardan kaçabilmek, miMeti hâkem ve 
hâkim tayin ederek Meclisteki denetimden kurtula
bilmek yolunda gayret göstereceklerdir; bunu başın
dan beri bekliyordu. Esasen milleti hakem ve hâkim 
tayin ettiklerini, Adalet Partisinin sayın sözcüleri de-
faatle demeçlerinde ifade ettiler. Ama bu dönemde 
Cumhuriyet Halk Partisinin de, aynen Milliyetçi Cep
he başının iktidardan vazgeçmesi gibi, muhalefetten 
vazgeçeceğini tahmin edemiyordu. Cumhuriyet 
Halk Partisi. İktidarın başının soruşturma kapanına 
kısıldığı günlerde, onun iktidardan vazgeçip siyaset 
platformuna havlu atışı gibi, muhalefetten vazgeçip 
ikinci bir havluyu ringlere atmıştır. Onun için, bu-
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günkü Gensoru müzakereleri büyük ölçüde amacın
dan uzaklaşmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, soruşturma konusunda 
Cephe İktidarının başı, kendisini memurlarla kıyas 
ediyor. Bir gazeteci, «Hakkınızda, Cumhuriyetçi Gü
ven Partili ve Millî Selâmet Partili üyelerin de bulun
duğu bir komisyon, onların da katılmalarıyla soruş
turma açılmasına lüzum görmüştür; bu durumda 
Başbakanlık sıfatınızı muhafaza edecek misiniz, yok
sa istifayı düşünüyor musunuz?» diye soru soruyor. 
Sayın Başbakanın cevabı: «Efendim, soruşturma açıl
dığı zaman görevden alınmak, memurlarla ilgilidir; 
ben memur değilim, ben Başbakanım.».. 

Değerli arkadaşlarım, bir Başbakan, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun hükümlerine sığına
rak, «Ben memur değilim, Başbakanım» gerekçesiy
le soruşturmalardan yakasını sıyıramaz. Aynı şekil
de, «Hakem ve hâkim millettir» safsatasıyla da so
ruşturmadan sıyrılamaz. Millet, siyasî görevler için 
kendi evlâtlarından teşekkül etmiş partilerin dü rüs t 
çe bir yarışı için hakemdir. Millet, millet hizmetin
de görev almak isteyen namuslu insanlar arasında 
hakemdir; ama şaibeleri örtmek için hâkim değildir. 
Beraat ilâmı seçim sandığından alınmaz; beraat ilâmı, 
Anayasaya göre Türk Milleti adına yargı yetkisini 
kullanan hâkimden alınır. Katanga'da bile bu gerçek 
bilinirken, Adalet Partisi-İsmi adalet olan menfat cep
hesinin başı olan parti-bu gerçeği milletin gözünden 
saklamaya çalışmaktadır. Şimdiden haber verelim; 
milletin hakemliğine giderken, milleti hâkim yerine 
koyanlar, milletten umduklarını bulamayacaklardır. 
Artık Türk siyasî hayatı dürüstlerin, faziletli insan
ların yarıştıkları bir platform haline gelecektir. 

1973 seçimlerinde seçime böylesine kısa bir dönem 
kaldığı günlerde-Adalet Partisinin sözcüleri, «300 
milletvekili ile geleceğiz, Anayasayı değiştireceğiz» 
iddiasında bulunuyorlardı. Biz de hatırlatıyorduk, 
sırtınızda şaibe kamburu bulunduktan sonra bugün
kü mevcudunuzu da getiremezsiniz diye. Bugünden 
de haber veriyoruz: «200'le geleceğiz, 180'le gele
ceğiz» umutlarını bir kenara bırakınız, sırtınızda şai
be kamburu bulunduğu müddetçe bugünkü mevcu
dunuzu da Meclis çatısı altına sokamayacaksımz. 
Türk Milletini Hindistan Milletinden, Hollanda 
Milletinden, Japon Milletinden daha haysiyetsiz mi 
zannediyorsunuz? (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Türk Milletini İtalyan Milletinden, Alman Mil
letinden ve 72,5 milletten deşirme Amerikan Mille
tinden daha az mı tarih şuuruna sahip zannediyor

sunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz. Cephe iktidarının 
başını, Milliyetçi Cephedeki ortakları kurtaramamış-
tır. Bugün memleketi ihtilâl eşiğine getirdiğini söy
leyerek, geceleri rüyasında ihtilâller görerek, ihtilâl 
ateşleri görerek erken seçim önergesini imza edecek 
noktaya gelmesine mani olamamışlardır. Cephe İk
tidarının şaibeli Başını, bugünkü erken seçim cephe
sinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisinin kurtarma 
harekâtı da salâha ulaştıramayacaktır. (D. P. sıraların-
rından «Bravo» sesleri) 

Aslında Sayın Demirel'in kurduğu Milliyetçi Cep-
he'de bugün kurduğu erken seçim cephesi de, unsur
ları değişik olsa bile, millet menfaati hesaplarıyla de
ğil, şahsî menfaat hesaplarıyla kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Cephe kurulur
ken de, pilav kaşığının büyüğünün kendi elinde ol
duğunu Sayın Demirel biliyordu; erken seçim cep
hesi kurulurken de asıl kurtulanın kendisi olduğunu 
bilmektedir. Bu çıkarlara alet olan Sayın -Cumhuri
yet Haîk Partili arkadaşlarımız, seçim güvenliğinin 
sağlanması konusundaki endişelerimize bugün katıl
mamaktadırlar; «Seçim güvenliği kendiliğinden sağ
lanacaktır. Türk halkı canını dişine takarak seçim 
güvenliğini ortaya koyacaktır, sandık emniyeti sağla
nacaktır» diye bize cevap vermektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, seçimde vatandaşlarımızın 
yaînız oyunu istemeye hakkımız var. canını istemeye 
hakkımız yok. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Halk Partisi seçim emniyeti meselesi
ni 2 nci plana atarak; Cumhuriyet Halk Partisi bir
takım şaibelilerin seçim öncesinde tasfiye edilmesi 
imkânlarını bir tarafa atarak, erken seçim kervanına 
katılmak suretiyle vatandaşın canını tehlikeye atmış
tır; bundan sonra dökülecek kanların sorumluluğu 
altına girmiştir. 

Bir tek vatandaşımızın burnunun kanaması 
dahi, miting meydanlarında sayın Eccvit'in ve sayın 
Demirel'in bağırlarına bastıkları bir tek yavrumu
zun dahi babasız kalmasına Süleyman Demirel'in 
şaibeyle seçime girmesi yüzünden sebep olursak, bu
nun vebalini vicdanlarımızda duyacağız. Biz bu ve
balden kurtarmak için, gensoru önergemizi getirip 
koyduk. Son dakikalar, Meclisimizin önündeki, ken
dimize çeki düzen verme vazifesinin yerine getirilebi
leceği son dakikalar çalmaktadır. Yüce Meclisin bu 
dakikaları iyi değerlendireceği kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Çok te

şekkür ederim. 
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Sayın Başkan, değerli miUeetvekiHcrir biz Cum
huriyet Halk Partisinin bu yola niçin gittiğini bili
yoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu yolda, iktidarda 
bulunduğu zaman karşısında muhalefet olarak, mu
halefette bulunduğu zaman da karşısında iktidar 
olarak sağlıksız bir kişi bulunmasına tercih etmekte
dir. Ama bu, kolay yoldur, çıkar yol değildir. Cum
huriyet Halk Partisi için de, diğer partiler için de, 
Adalet Partisi için de Türkiye'nin sağlıksız unsurlar
dan kurtarılması, Türk demokrasisinin demokratik 
ortama yakışmayan şaibelilerden temizlenmesi birin
ci problem olmalıdır. Bu sağlanamadığı müddetçe, 
rejim için güven beslemek imkânı yoktur; demokratik 
rejimin imkânlarını iyiler arasında bir yarış haline çe
virebilmek imkânı yoktur. Onun içindir ki, demokra
sinin Türkiye'den daha eskiden kurulduğu ülkeler de, 
demokrasinin daha emekleme devresinde olduğu ül
keler de, faziletli devlet yönetimi prensibini birinci 
planda tutmaya, bizden daha kararlı görünmektedir
ler. Değerli arkadaşlarım, Türk milletinin de bu ka
rarlılık içinde olduğunu -önümüzdeki seçimlerde, 
Cumhuriyet Halk Partisi de, Adalet Partisi de, Millî 
Selâmet Partisi de bir kere daha anlayacaktır. Şaibeli 
insanların zaaflarından istifade ederek siyasî sonuç
lar elde etmeye çalışmak, şaibeli insanlara dosyalar 
göstererek, kapı arkasında taviz koparma pazarlık
larının hiç kimseye güç getirmeyeceği ve kamuoyu
nun sağduyu ile beslenmiş olduğu gerçeği, önümüz
deki seçimlerde bir kere daha ortaya çıkacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün için Adalet Partisinin 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin, eğer seçim emniyeti
ni de kapsayan, partilerarası komisyonda ortaya koy
dukları bir gündem bulunmasaydı, seçimlere bu Hü
kümetle gitmenin de hiç bir mahzuru yoktur görüşü
nü biz de belki paylaşabilirdik. Daha doğrusu Cum
huriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi ve bu 
Komisyonda yer alan diğer partiler, böyle bir yü
kümlülük altında olmayabilirlerdi. Halbuki kendi 
imzalarıyle birkaç hafta önce, Türkiye'de seçim gü
venliği bulunmadığım ve seçim güvenliğinin sağ-
lanmasıyle ilgili fiilî tedbirler alınması lüzumunu Par
tilerarası Komisyonun gündemine koymuşlardır. 
Bu gündem maddesi dosyalarda tozlanacaktır ve 
emniyetsiz, güvenliği alınmamış; şartları, ortamı iyi 
hazırlanmamış bir seçim dönemine gidişimizin bel
gesi olarak kalacaktır. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Bu Hükü
metle gitmiyoruz Sayın Korkmazçan, hükümetsiz gi
diyoruz. 
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HASAN KORKMAZÇAN (Devamla) — «Hükü
metsiz gidiyoruz»; hükümetsiz gitmenin sorumlulu
ğuna katılıyorsunuz ve hükümetsiz gitmenin meyda-
dana getireceği olaylarda canını veren vatandaşların, 
canını vermesini tabiî karşılıyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Hayır. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hırsız, şaibeli 

adam arıyorlar, rey almak için 

HASAN KORKMAZÇAN (Devamla) — Vatan
daştan, biraz önce de ifade ettiğim gibi, sadece oyunu 
istemdi hakkımız var siyasî partiler olarak. Vatan
daşı askere çağırırsınız, koşar gelir. Vatandaştan ver
gi istersiniz, verir. Vatandaştan oy istersiniz, onu da 
verir. Ama siz, 190 milletvekilinizle seçim güvenliği
nin tedbirlerini burada almazsınız; sandık basandaki 
fukara köylüye, gecekondudaki işçiye bırakırsınız işi. 
O zaman vatandaşın oyunun ötesinde, canını da is
temek metotodur bu ve yanlıştır. Onun için değerli 
arkadaşlarım, bu tedbirleri Meclis çatısı altında ala-
mamışsnk, hiç olmazsa bu sözlerimiz önümüzdeki 
seçim kampanyası ile ilgili bir ikaz mahiyetinde de
ğerlendirilsin. Önümüzdeki seçim kampanyasında, va
tandaşlar arasındaki gerginliği artırarak parsa topla
ma yoluna partilerimiz itibar etmesinler. Böylelikle 
hiç olmazsa az zararla 1977 seçimlerini tamamlamak 
gibi bir imtihan verelim. 

Türk Milletinin şeref ve itibarı, gerçekten sayın 
Başbakan Demirel'in ifade ettikleri gibi; hadisesiz, sa
kin bir seçim geçirebildiğimiz takdirde artacaktır, 
ama Türk demokrasisinin itibarını daha da arttıra
cak olan vakıa, bu seçimlerden şaibe kamburlarım 
geride bırakarak çıkabilmiş olmamız olacaktır, bu se
çimlerden Türk demikrasisini güçlendirerek çıkabil
memiz olacaktır. 

Bu seçimleri, millî bütünlüğü perçinleyecek 
bir tarihî hadise olarak değerlendirebilmemiz, mille
timizin itibarını arttıracaktır. Bu seçimleri, millete 
dürüstçe hizmet etmek isteyen insanların yarış alam 
haline getirebildiğimiz takdirde, seçimlerden başarı 
ile çıkmış olacağız. Bu başarının ortaya çıkabilmesi 
için bü£ün milletvekili arkadaşlarımızın kendilerine 
düşen çabayı gösterecekleri umudunu Demokratik 
Parti olarak hâlâ muhafaza ediyoruz. Gensoru öner
gemizin gündeme alınması hususunda Yüce Meclisin 
oylarım talep ederek sözlerime son veriyorum. 

Yüce Meclise, Demokratik Parti Grupunun say
gılarını sunuyorum. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Korkmaz-
can. 

Şu ana kadar başkaca söz isteği gelmemiştir Baş
kanlığımıza. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Var efendim, 
Halk Partisi Grupu adına ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uysal. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Say m Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de parlamenter demokratik rejimde mü

esseselerin nasıl çürümekte olduğu, demokrasi ile yö
netildiğini iddia ettiğimiz ülkemizde bazı kurumla
rın nasıl çökmekte bulunduğunu burada hep beraber 
görüyoruz, izliyoruz. 

Gensoru müessesesi hiç kuşkusuz siyasî sonuç
ları olan önemli bir müessesedir. Bundan birkaç gün 
önce seçimlerin öne alınması ile ilgili tartışmalarda, 
Millî Selâmet Partisinin sayın Genel Başkanı ve bu 
Hükümetin bakanları, bu kürsünün önüne kadar ge
lerek, âdeta kürsüyü yumruklayarak ve büyük ortak
ları Adalet Partisine dönerek, benim burada söyle
mek istemediğim, fakat zabıtlara geçen önemli söz
ler söylediler. 

Şimdi bu sözleri söyleyenlerin yerinde yeller esi
yor. Sayın arkadaşlarım, hiç kuşkusuz hükümete kar
şı verilmiş olan bir gensoru, burada Gensorunun içe
riğinde bulunan önemli iddiaları kapsayan, demokra
tik rejimle ilgili bulunan, hükümet idaresi ile ilgili bu
lunan, soygunla ilgili bulunan, ulusal güvenlikle il
gili bulunan, suiistimallerle ilgili bulunan, genç ve ta
ze insanların her gün öldürülmesi ile ilgili bulunan 
bir Gensoruda Hükümet Başkanı burada yok, hükü
met sıraları bomboş ve Türkiye'nin güvenliğinin bir 
numaralı siyasî sorumlusu Meclise gelmemiş bulunu
yor ve yine Hükümetin içinde bulunan bir İçişleri 
Bakanı, kendi vebali ve sorumluluğu altında bulunan 
işlerin de görüşülmekte olduğu bu Gensoruda, o da 
yerinde yok. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bu, Türkiye'de mües
seselerin çürümekte olduğunu göstermektedir. 

Eğer ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, se
çimlerin Hazirana alınması konusunu gündeme getir
memiş olsa idik-saym Demokratik Partisi sözcüsü
nün sözünü bağlarken burada söylemekte olduğu bir 
iddiaya şimdi söyleyeceğim sözlerle cevaplamak isti-
yörum-eğer seçimlerin Hazirana alınmasını gündeme 
getirmemiş olsa idik, bugün bir Gensoru yoktu 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri), bugün bir 
soruşturma konusu yoktu, bugün bir Mobilya konu
su yoktu.. (A. P. sıralarından, «Var var» sesleri) 

Demek ki, seçimlerin Hazirana alınması ile ilgi
li konu gündeme geliyor, ve ondan sonra Millî Se
lâmet Partisi ayağa kalkıyor ve içinde bulunduğu 
Hükümetin bir kanadına vatan hainliğine varacak 
suçlamalar yapıyor. İçinde bulunduğu Hükümetin bir 
kanadına burada söylenmesi mümkün olmayan, Hü
kümet icraatı ile ve yurt bütünlüğü, ile Cumhuriyet il
keleri ve Anayasamızın temel ilkeleri ile çelişen bir
takım karalamalarda ve iddialarda bulunuyor; ken
disi de o Hükümet içerisinde illâ o koltuğu bırak
mayacağım diye, «Ahlâk» diye, «Ahlâk» diye ahlâkı 
çürütüyor, yok ediyor. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İşte müesseseler böyle çürüyor, böyle çürütülüyor. 
HARUN AYTAÇ (Bohı) — Sizin gibi kaçak de

ğil, kaçaklar.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sizin Hü
kümetten ayrılmanız, sizin Hükümeti bozmanız bizi 
zerrece ilgilendirmiyor, umurumuzda bile değil. Çün
kü biz, Türkiye'de daha çok kan dökülmemesi için, 
daha çok soygun yapamaması için, daha çok Türkiye'de 
değer kavramları çürümesin diye, ahlâk kavramı de
ğer ölçülerini daha fazla yitirmesin diye, ortadan 
kalkmasın diye, bir an önce sizin Hükümetinizden 
Türk halkını kurtarmak için Haziran seçimlerine 
«Evet» dedik. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bunun için değerli arkadaşlarım, meseleler bura
da görüşülürken, Gensoru önergesi ile ortaya çıkan 
birtakım hususlara, Gensoru önergesiyle ortaya çı
kan birtakım gerçeklere karşı bazı partilerin davra
nışına da güldük geçtik, gülüyoruz geçiyoruz. Çün
kü dün böyle söyleyenler, yarım saat sonra başka 
şeyi söylüyorlar. Bugün herhangi bir konu üzerinde 
görüş ortaya koyanlar, hemen akşama doğru fi
kirlerini değiştiriyorlar. Çünkü onlar için devletin 
batması, milletin ıstırap çekmesi, gençlerin öldürül
mesi, bombalar atılması, okullarda eğitim özgürlü
ğünün kalmaması önemli değil. Onlar için yalnız kol
tuk önemli, koltuk. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, şu anda Ankara Üni-
versitesinde-şu anda bana gelen bir bilgiyi size akta-
rayım-bugün olaylar olmuş. Bomba ve tabancalar 
patlamış. Bir ölü var, 3 genç komada. Baskın yapan 
komandolar, Hükümetin himayesi altında. Şimdi de
ğerli arkadaşlarım; bu olayları, siz İçişleri Bakam 
olarak buraya çıkaracaksınız; «Efendim seçimler Ha
ziranda yapılırsa, Türkiye'nin başına çok felâketler 
gelir, vahim olaylar cereyan eder, seçim güvenliği kal
maz» diyeceksiniz; siz iş başında bulunduğunuz sü-
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rece Hükümet olarak, Cephe olarak iş başında bu
lunduğunuz sürece, seçimi biz Ekimde değil eğer kud
retiniz yetse, gücünüz yetse, Anayasayı rafa kaldır
mayı planlasamz düşünseniz daha 1 yıl sonraya ak-
tarsanız, o zaman Türkiye kökünden batar. Çünkü 
sizin yönetiminiz hiç bir şeyi çözmeye muktedir de
ğildir. Siz, aşiret yönetimiyle Türkiye'yi yönetiyor
sunuz. (C. H. P. sıralarından «Bravo' sesleri, alkış
lar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O bile değil; 
aşiretin fazileti var. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) - Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, Gensoru önergesinin amacına, 
içeriğine; Gensoru önergesinde söz konusu edilen un
surlara yaklaşmadan önce, onları değerlendirmeden 
önce, benden önce burada konuşan çok değerli De
mokratik Parti Grup Sözcüsünün milliyetçilik kavra-
rmyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisine atıf yapan 
sözlerine de bir ölçüde cevap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde milliyetçilik 
kavramı gerçekte çok kişilerin, çok grupların ve bazı 
siyasî partilerin ucundan yakalayıp çekerek, sündüre-
rek kendi kafaîarmdaki mantığa ve kendi kafaların
daki çıkar değerlerine uygun olarak maalesef yorum
lanmaktadır ve öyle ileriye sürülmektedir. Tıpkı, 
kendisine «Milliyetçi Cephe» denilen bugünkü Hü
kümet de büyük ölçüde eylem, iş, tavır ve davra
nışla milliyetçi olmadığı halde, kendisine «Milliyetçi» 
sözünü yakjşîırmaya çalışmış olması gibi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; biz haşhaşta, biz Ege' 
de, biz Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyetinin, Türk hal
kının ve onu 1974 yılında 7,5 aylık iktidar olarak yö
netirken, görevimizi yaparken, bu davranışlarımızla 
gerçek milliyetçi. Atatürk milliyetçisi, millî misak hu
dutları içerisinde, Atatürk'ün ortaya koyduğu esas 
çizgide ortaya çıkarmış bulunuyoruz. 

Bir söz vardır: «Yeraltı kaynaklarım benimdir» 
diyemiyenler milliyetçi olamazlar. Soralım bugün Hü
kümette bulunau partilere, hangisi «Yeraltı kaynak
larımız benimdir» diyebiliyor? Onun cevabını almak 
çok zor. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Kiminmiş? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şellefyan-
ların, ortaklarınızın, dışarıda ve içerideki ortaklarını
zın. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır, Devletin. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yeraltı 

kaynakları sizler tarafından onlara, sizin çıkarları-
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nızı ve ikbalinizi sağJamak için peşkeş çekilen metal 
olarak sizin tarafınızdan kullanılmaktadır; siz onun 
içîn milliyetçi olamazsınız. 

Şimdi bir başka gerçeği de vurgulamak istiyorum. 
Sayın Demokratik Parti Sözcüsü Korkmazcan'm ifa
deleri arasında bu müSiyetçilik kavramına gerçekte 
bugün daha çağdaş, daha ulusal bir tanım getirme
ye doğru yöneldiği için arkadaşımız, kendisini bu 
aşamada kutlamak istiyorum elbetı Ama, bir un
suru da belirlemek istiyorum. O unsur da şu: 

20 Temmuz 1974 sabahı Başbakanlıkta, Başba
kanlık merdivenlerinde Sayın Biozbeyli Sayın Eee-
vitfe, Başbakana; «Siz bir millî kahramansınız» diye 
hitap etmişti. Kıbrıs Harekâtı ile ilgili olarak Sar 
yın EceVit, Başbakan kendisine; «Hayır, söylemeyi-
n;z, yapmeymız» diye cevap vermişti* Sayın Boz-
beyS; «Hayır beyefendi, siz bunu reddedemezsiniz, 
siz bir millî kahramansınız» demişti. (A.P. sıraların
dan gülüşmeler, alkışlar) 

FARUK SÜKAN (Konya) — SaHama, sallama 
Hayrettin Bey.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, şimdi gerçekte kimin milliyetçi olup 
oîmadığını, biır başka unsurla «Cephe» diye ortaya 
çıkan; fakat mi!3iyetçilik kavramını yalnız çıkarları 
iç5n kullanan Adalet Partisine, çok güzel ve doğru 
olarak mısraîarına sokmuş, yerleştirmiş olan bir 
oranın iki dizesini ithaf etmek istiyorum: 

«Düşman geldi mi kaç kaç, 
Düşman gitti mi gel gel..» 
İşte sizin milliyetçiliğiniz... (C.H.P. sıralarından 

gülüşmeler, «Bravo» sesleri, aîkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bugün ülke
nin bu haîe gelmesinin, Türkiye'de bugün... 

ADİL DEMİR (İzmir) — Düşman kim düşman?..' 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Dışardaki 
düşman, dışarıdaki düşman geldi mıi kaçmak, gitti 
mi gelip topraklan ve gömüleri zaptedip çıkarlarınız 
içlin kullanmak. Onu söylüyorum. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Hangi düşman, hangi , 
ozan?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli 
aîkcdaşîarım; bugünkü Türkiye'nin bugünkü haîe 
geîmesinSn, Türk halkının ıstırap içerisinde bulun
masının, gençlerimizin öMürÜMieisirihı, kan dökül-
mesinün gerçek kaynağında bugünkü Hükümetin 
tavrı ve düşüncesi yatmaktadır, iSkel görüşü yatmak
tadır. Şimdi buna biraz yaklaşalım. / 
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Değerli arkadaşlarını, bu Hükümetin içinde bu- I 
lunan, Hükümet sorumluluğuna Hükümetin bütün 
icraatıyla katılan başta Başbakan olmak üzere Ba
kanlar Kurulunu meydana getiren bütün üyeler, ay
nı şekilde, elbette ki sorumludur. Ancak, Türki
ye'ye ekilmek istenilen zararlı tohumlar, ülkeyi bö
len, Cumhuriyet ilkesinin özünü tahrip eden, Ana
yasayı tahrip eden fikirler nasıl bu manzumenin, bu
günkü Hükümet manzumesinin içerisine girdi, çörek
lendi, yeşillendi ve meyva verdi? 

Şimdi Hükümetin bir kanadının Genel Başkanı, 
Hükümette Başbakan Yardımcısı olan zat diyor ki; 
«İnsanlık, kardeşlik, barış gibi sözler, aldatmak 
için uydurulan sözSerdir.» 

Sokakta kan eübet dökülür; insanlar birbirini el
bet vurur; öğrencilerden bir grup bir grupmı üzerine 
eülbet yürür; bombalar elbet patlar. Çünkü; ekilen 
tohum işte insanlığı, kardeşüği, barışı reddeden 
düşüncemin tohumudur ve beyin yıkama ameliyesi 
v&ıidır. O beyin yıkaima ameliyesine yatkın insan
lar, bu aimeliyeyle belki farkımda olmadan kafaları
na bu barışı, kafalarına bu kardeşîiği, kafalarına' 
bu insanlık kavramlarını yerleştiremezüer ve böylecî 
hükümet icraatında ve yönetisninde kin, hükümet 
icraatında ve yönetiminde düşmanlık, hükümet ic
raatında ve yönetiminde husumet ortaya çskar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, arkasından ne gelir? 
Arkasından siize şu belgeyi göstereyim, bir utanç 
belgesi Olarak Yüce Mecîisin huzurunda arz edeyim: 
Bir beyaz güvercin. Bütün insanlık için beyaz gü
vercin barışı tcmsii eder; beyaz güvercin barışı tem
sil eder. Sonra Dede Korkut masallarımdan ahmımş 
olan Deli Dumruî'u papakiı olarak burada resmeyle-
yecekshıiz,! eiine kan akıtıcı bir araç vereceksiniz 
ve bu barış simgesi güvercini katlettiğimi, katlede
ceğimi ifade edeceksiniz. Öldüreceğini, öldürtece--
ğinizi ifade edeceksiniz ve bunu, Devletin parasıyle | 
Mü'î Eğitim Bakanlığı basacak, körpe çocuklara, 
Cumhuriyet ilkeleriyle, barışla* kardeşlikle, insan
lıkla yetiştirmek durumunda olduğumuz genç ilkokul 
çocuklarına bunları göndererek, onlara kin ve düş
manlık tohumlan ekeceksiniz. 

Şömdi değerli arkadaşlarım, bu durum karşısın
da Cephe Hükümetinin utanması lâzımdı... 

Şimdi bir başka husus: Yine Cephenin içinde 
resmî devlet görevi yapan, bakanlık makamına olur
muş bulunan ve bir partinin genel başkanı sıfatını 
da taşıyan, Başbakan Yardımculığı görevinli yaıpam 
kişi, kendi resmî organında açıkça, «ülkücü gençli- j 
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ğ'n mücadelesi, Türk Devletinin v a r l ı n ı sürdürmek 
için girişilen - bugünün siyaset cambazları nasıl de
ğerlendirirse değerlendirsin - minnetle karşılanacak 
şsreıli bir mücadeledir ve bu yolda öîsnîer, en aziz 
şehitlerimiz arasında yer almışlardır, alacaklardır» 
diyor. 

Şimdi Akincılarîa, Ülkücüler bazan çarpışıyor. 
Akmalarla ÜHtücüler çarpışırken, Ülkücü gençlerden 
biri* kendi ifadelerine göre, Akıncılardan bir Türk 
yurttaşı cîan genci öMürdüğü zaman o genç şehitli
ğin en yüksek mertebesine yükseliyor. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Lenin'cisi, Mao'cusu 
ne yapıyor? Onlardan hiç bahsetmiyorsun. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sen yapıyorsun 
bunları, sen yapıyorsun; utan be! 

BAŞKAN — Sayın Demir, müdahaleniz yer
siz bana göre. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, bunlar utanç beJgeîerddir. Bunları du
yan bir insanın yüzü kızarmazsa, ona Türkiye Cum
huriyetinin Atatürkçülüğün unsuru olarak ifade ve 
hitap edijemez. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o haîde bütün Hü
kümetin bünyesi içerisine sızan* Hükümetin bünye
si İçerisine bizzat oturan, Hükümetin bünyesi içe-
risiine bizzat giren düşünce bu düşünce okluktan 
sonra, elbette ki seçim güvenliği zor oliur, elbette 
ki can güvenliği bütün yurttaşlarım bir kuşku halinde 
yüreklerüne girer, kafadarına girer, elbette k!i Tür-ı 
kîye'de demokratik rejim büyük bir dair boğaza ge
lir, saplanır. 

Biz, Allah'a şükrediyoruz ki, Haziran ayma 
seçimi aldık, getirdik. Yoksa daha 5 ay, 6 ay gibi 
bir zaman içerisinde böyle bir Hükümetle Türk ulu
sunun başına gelecek olan felâketi düşündükçe tit
riyoruz; ama MiîMyetçi Hareket Partisi gibi tepinip, 
titremiyoruz; vatanseverlikle titriyoruz. 

Onun için değerli arkadaşlarım, mesele çok va
him boyutlara ulaşmıştır Türkiye'de. Çok vahim 
boyutlara ulaşan ülkemizde bugünkü Hükümetin tek 
tek bakanlarını siyasal sorumluluk açısından kusur
lu görmek ve suçlamak mümkündür* Ama, en önem
lisi, bütün bu sorumlulukların başı Sayın Başba
kan Süleyman Demirci'dir* Çünkü, Hükümet başı 
oiarak bu Hükümte, «Süleyman Demire! Hüküme
ti» deniir bir başka anlamda, 

O Iıa3de* Sayın Başbakan Süleyman Demirel, so-
rumîuüuklairmm hesdbmı elbette ki verecektir. Sayın 
Başbakan Sülyman Deımıirel'in siyasî sorumluluğu 
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varır. Sayın Başbakan Süleyman DeimireS'în bu si
yasî sorumluluğuna bağlı, Lockheed Komisyonunun 
saptadığı ve Sunta Komisyonunun saptadığı suiistimal
lerle ilgili sorumluluğu vardır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada konuşan, 
Gensoru önergesirıli veren Sayın Demokratik Parti 
Sözcüsü, denetimden kaçma konusunu Cumhuriyet 
Halk Partisinin, Adalet Partisi ile el eîe vererek sağ
ladığını ifade ettiler Bu doğru değildir, asla doğru 
değlMir. Şimdi ifade edeceğim gerçekler karşısında, 
sanıyorum ki olayların içerisinde yaşayan Sayın 
Korkmazcan da bunu kabul ecekierdir. 

Sözümün başında ifade ettim; Gensoru önergesi
nin gündeme gelmedi, Lockheed Komisyonumun ra
porunun hızlanması* Sunta Komisyonun raporunun 
hazırlanıp, komisyon kararının hazır duruma gelme
si, Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kararının 
be&ienmesi uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk 
Partisinin tam mevcuduyla izlemiş olduğu, takip et-
n?nş olduğu bir konu olmasına rağmen, ancak, se-
çknler'în öne aSınnıası konusu ortaya çıkınca birden 
bire bu ön plana geçiverdi. Biz, bu komisyonlarda, 
Sunta Komisyonunda bulunan üyelerin çoğunluğunu 
temsil etmiyoruz^ Soruşikırfma Hazırlık Komüsyonu-
nun büyük çoğunluğunu bugünkü Hükümeti teşkil 
eden, Cephe Hükümetini teşkil eden partililerin sa
yın üyeleri meydana getiriyordu. Sayın Mliîjî Seîâ-
met Partisinin o komıîsyoındaki üyesi, dışa, kamuoyu
na, Demokîes'iin kılıcı gflbi Hükümet içenMndeki 
dengeyi, Hükümet içerisindeki pazarlığı, Hükümet 
içerisindeki kadro çıkarlarından tutun da birtakım 
parti çıkarlarına varan Meklerinii sağlamak için De-
mckles'in kılıcı gibi kullanma tavrını başından beri 
kuSandı, devam etti, Üyesiini istifa ettirdi, üyesini 
çekti. Elbette ki, rapor birtakım belgelere, doğru
lara dayanacak. Hiç kimse Sayın Süleyman De-
mircl'in fizyonomisine bakarak, elbette ki, karar Ver
meyecekti- Sayın Süleyman Demirci'm, Başbaka
nın siyasî sorumluluklarım, yaptığı işlerim doğru mu, 
•ysarâış mı cîduğunu, belgelerle ortaya konduğu şe
klîde görüşünü ortaya çıkaracakıh. Ama bir mesele 
koalisyon içerisinde, cephe içerisinde denge unsuru, 
siyasî çıkar unsuru, birtakım hesaplar unsuru ola
rak kullanılırsa, o hesapların bugüne kadar gecik
miş olmasının velbajirai de Cumhuriyet Haîk Parti
sine yüklemek kimsemin hakkı değil ve haddi de de-
ğiMlr. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Onun için değerli arkadaşlaMm, biz meseleyi iki 
durumda ınüta'aa ediyoruz. Gelirsiniz buraya, Bir-

kş'k Toplantıya gelirsiniz, cidden hırsızlıkların önü
ne geçmek istiyorsanız, cidden soygunların önüne 
geçinde istiyorsanız, cidden suiistimallerin önüne 
geçmek istiyorsanız, kıvırmadan, «ahlâk» diye diye 
ahlâkı çiğnemeden buraya gelirsiniz tam kadronuzla, 
toplanırız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku-ı 
ru']u oîarak; herkesin hesabını yasaSar, Anayasa ve 
hukuk içerisinde veririz ve herkes payını alır. Yok, 
gedmezseniz, biz hesabımızı milletimize, aziz ulusu
muza, hakkımıza tevdii edeceğiz, meseleleri ona gö
türeceğiz* ona şikâyet edeceğiz. Meseleleri o büyük 
hakeme götüreceğiz. O, Haziranda herkesin hesa
bını ve defterini ona göre değerlendirecektir. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Neticeyi göreceğiz 
İnşallah. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım Türkiye bu Gensoruyla çok önem
li şeyler kazanabilirdi; ama gayri ciddî bir tutum 
içerisine giren bazı kişiler ve gruplar, Türkiye'nin 
bu Gensoruyla çek önemli değerler ve boyutlar ka
zanmasını, Türkiye'ye, halkımıza, demokratik reji
me, onu engeîledlîîsr, önlediler; tıpkı erken seçi
mi engellemek 'için gösterdikleri çaba gibi. Onda 
başarıya ulaşamadılar, burada söylediklerinin, or
taya koyduklarının, kamuoyuna ilân ettiklerinin! 
tam tersini yaptılar. 

Biz söyleniliyoruz hımu. Şimdi elimde bugünkü 
Günaydın gazetesi var. Sayın Devlet Bakanını da, 
Sayın özrürk'ü de karşımda, sıralarda oturmuş ola
rak görüyoruma Bugünkü Günaydın gazetesinde 
A.P.'îi Devlet Bakanı Seiyfi Özjtürk «İki yıldır çek
tiklerimiz yeter» diyor «M.S.P. Gensioruya keşke 
Ciifimlu oy kuSansa da bitli yorgana benzeyen bu 
Hükümetten kurtuîsak.» (Gülüşmeler) 

Şimdi değerîlî arkadaşlarım, bu bitli yorganını 
içinde, bitli yorganı üzerine çekenlerin içinde bü
tün kabine üyeleri bulunduğuna göre, acaba o bit
ler sirke yapmışsa dliye korkuyorum, halk tabiriyle 
keh3e yapmıgsa korkuyorum, o zaman bütün ül
keyi sarar diye korkuyorum; onun için bunun hesa
bım kendi aralarında paylaşsınlar. Biz, ister Hüküme
ti bozun, ister bozmayın, ister başka bir biçimde 
hükümet kurun, ister kurmayın, canınız isterse be
raberce kolkola gidin* aksanı televizyonda ve rad
yoda bi^Mrinıize veriştirin* sonra arka taraflarda 
©dalara gidin, beralberce kafa kafaya vern, «Eğer 
karan geri alırsanız,» «biz sizinle, Ekime kadar se
çkiden vazgeçeriz, Hükümete devam ederiz» diye... 
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MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Yaptık
larını söylüyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ;.. Pazarlık
larınızı orada birbirinize söyleyin, bunlar bM iigi-
lend irmiyor w Biz, siz hükümette olsanız da, olma
sanız da; başka bir hükümet kurulsa da, kurulmasa 
da, Haziranda Türk Ulusuna, demokratik sol ve hal
kın bütün ihtiyaçlarını çözebilecek bir programı su
narak ondan tek başına iktidar hakkım, İnşallah 
alarak gelmeye hazır bîr partiyiz. (C.H.P. sıraîarın-
daın «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOGLU (Ankara) — 
Olacak şeylere amin de. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun için 
sizin oyunlarınızla fîgifemniiyonız. Bunu burada nok
talıyorum, vurguluyorum. 

ADİL DEMİR (İzmir) — İnanıyor musunuz siz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 

ADİL DEMİR (İzmir) — Teselli oluyorsunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Demokra

tik Partı'nin vermiş olduğu Gensoru önergesinin te
mel niteliği şudur: Türkiye demokrasiyle! yönetilen 
ülkelerde ve siyasî tarihimiz boyunca görülmemiş 
ağırlıkta bir bunalım döneminde bulunmaktadır. 

Gensoru önergesinde kesin çizgilerle bu ifade 
ediliyor. 

«Türkiye'de can güvenSiği, mal güvenliği kalma
mıştır» deniliyor. 

«Eğitim hürriyeti, gelecek emniyeti kalmamış
tır» deniliyor., 

«Her türlü kanun dışı hareket, kanun hâkimiyeti
ni ortadan kaldıracak güce ulaşmıştır» deniliyor. 

«Seçimlerin güven içinde yapılamayacağı tehli
kesi!, sonuçlara güven d uyu lamaya cağı kuşkusu var
dır» deniliyor. 

«Siyasî cinayetler her gün çoğalmaktadır; olaylar 
durdurulacağına hızlanmaktadır.» deniliyor. 

«Cinayet failleri bulunmamaktadır.» deniliyor. 
«Hükümet acze, zaafa ve dirayetsizliğe düşmüş

tür. Demiirel Hükümeti, başta kendisi olmak üzere, 
bazı bakanlarıyla birlikte şaibeli duruma gelmiştir. 
Mobilya konusu ciddî bir itham kararına bağlanmış
tır. Seçim ortamında bu Hükümetin, Türkiye'nin 
güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağı konusu ciddî ve 
önemlidir.» deniliyor ve bu iddialar Gensoru öner
gesinde ortaya konuyor. 

Şimdi değerli arkaılaş!arım, Devletin başta ge
len görevi; kendisi hakkında ortaya konan savları ve 

iddiaları en başta hükümet olarak ciddiyetle din
lemektir. Ciddiyetle bu iddiaları ortaya koyan De
mokratik Parti Gensorusunun ve burada konuşan ve 
konuşacak olan grup sözcülerinin ortaya koyduğu 
gerçeküeri değerlendirmektir. Böyle bıir değerlendir
me içerisine bir hükümet, en azından hükümet ol
manın gereği olarak girmek zorundadır; hükümettik 
şartı olarak girmek zorundadır; hükümettik gereği 
olarak hunisin dikkatle dinlemek zorundadır ve bu 
iddiaların geçerli veya geçersiz olmadığını, olama
yacağını bu kürsüden açıklamak durumundadır. Ama 
ne çare ki, ne yazık ki, üzülerek belirtmek duru
mundayız ki, Türkiye'de hükümet yok. Olmadığı 
içindir ki, bütün meseleleri gayri ciddî olarak ele 
eûmskta.) Adalet Partisinin uzun zamandan beni, 
başının, Türk toplumunda işlemekte olduğu biirta-
ksm sözler işte bugün Türkiye'de, Türkiye'yi içinden 
çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. 1970ı 
yılında Sayın Delmirel diyor ki, «Vatandaşlar, siz, 
sizi olobüsten indirenlere karşı görevinizi yapınız; 
siz, sizi indirenleri cevaplayınız». 

Aynı Başbakan, 1970 yılında bunu söylemiş olan 
Başbakan, 1977 yılında, Grupunda, bütçe konuş-
malarında ifade ettiğimiz gibi; «şimşek eken fırtına 
biçer» di'yor. Bu noktadan, bu son noktaya doğru 
bir hat çizersek, o hat üzerinde Sayın Süleyman De-
mİrePin kafasını, yapısını, kişiliğini değerimdirimek 
durumunda kalırsak, ülkeye en büyük düşmanın bu 
kafa olduğunu saptarız. Türkiye'ye en büyük düş
manın bu kafa olduğunu saptarız. Çünkü, bunlar 
devlet idaresiyle, hükümet idaresiyle asla bağdaşa
maz sözlerdir, asla bağdaşamaz düşüncelerdir, asla 
bağdaşamaz fikirlerdir^ Devlet ciddiyet ister, Dev
let kanunların gereğini, ister beğen ister beğenme, 
ister o fikirler sana hoş gelsin, ister gelmesin; her
kese hükümet olarak, aynı gözle ve kanun kafasıyle 
bakmayı gerektirin Böyle bakmadan yoksun kişi
ler işbaşına gelince, ülkemiz, bugünkü gibi, karşı kar
şıya kaldığı çıkmazlara varır, karşı karşıya kaldığı 
zor durumlar onu bekler, 

Değerli arkadaşlarım, şimdi demek oluyor ki, 
bu yönetim, bu düşünce tarzı, bu fikir, ülkemizin 
gelişmesini, ülkemizin daha ileri boyutlara, güzel 
Türkiye'mizin mutlu yaşanır, barış içerisinde yaşa
nır, kardeşlik içerisinde yaşanır bir ülke haline gel
mesini engellemektedir. Onun içindir ki, Süleyman 
Demire! ne zaman iktidar olmuşsa, ne zaman hükü
met kurmuşsa Türkiye'de kan dökülmüş, Türkiye'de 
düşmanlık başlamış, Türkiyede insanlar birbiriyle 
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kin halinde, birbiriyle husumet cepheleri halimle bö-
lünmeye gitmiş. Süleyman Denilire! ne zaman hükü
met olmuşsa, başa gelmişse; Türkiye'ye getirdiği 
tablo bu olmuştur. 

Değerli arkadaşSanm, Gensoruda da belirtildiği 
gihfy ifade edliidiği gibi, elbette ki şu anda gayri 
ciddî bir duruma gelmiş olan Cephe Hükümetinin 
karşısında bulunan ve Meclisin genel oy oranında hiç 
bir zurnan 226'yı ve çoğunluğa bulamayacak durum
da oîan, bugünkü şartlar içerisinde, şu andaki şart
lar içerisinde muhalefet partilerinde kusur bulmak 
mümkün değildin Çünkü, bizim gücümüz yetsc, 
bu Hükümeti elbette ki düşürürüz; bir şeref ölür bu 
bezim için, kıvanç Vesilesi olur; Türk halkının ıstı
rabını dindirmek için, Türkiye'ye sağlam bir de
mokratik yönetilin getirmek için bize ulaşacak oîan, 
bizi sevindirecek oîan, doîayısryfe Türk halkını se-
viiîdörecek olaın bir mutluluk olur, kıvanç olur. 
Ama ne çare ki bizini gücümüz, oy gücümüz buna 
yetmiyor. Oynak zeminde Cephe Hükümeti kanat
larının çayırda pehlivan güreşi yapar gibi zaman 
ZEçmian birbirlerine peşrev çekerek göstermelik birta
kım durumlara girmesi de bu işi sağlayamayacağına 
göre, büz Haziranda Cephe Hükümetini Türk halkı
nın önünde ona hesap sorma durumu ile karşı kar
şıya bırakıyoruz. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Millet vermiyor; 150 
i!© geri döneceksiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, biz Adalet Partisinin buraya 256 mil-
leıtvekin ile geldiğini biliyoruz; buraya 240'ın üstün
de miletvekiîi ile geldiğini biliyoruz; ama Adalet 
Partisinin kurumuş ahlat ağacına döndüğünü de bi
liyoruz. Artık armut değil ahlat bile veremeyecek 
durumdadır; aşı lâzım, aşı. O ahlat ağacını iyi armut 
vermek içi aşılamak lâzım; ama o iyi armudu yiye
cekler de nerededir bilmiyorum, onu kendi grupu-
nuzda arayın. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Ahlatı süzîer yersiniz. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Süleyman 
Bey onu da yer. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, onun için sissin 240'ın üzerinde, 
250'nin üzerimde milletvekili ile buraya gelmiş oldu
ğunuzu foO'yoruz. Ama* 1973 seçimlerinde bu sa
yınızı nasıl muhafaza edemediğinizi, nasıl Türk hal
kının size cevap verdiğini, siz kendiniz çok iyi bi
liyorsunuz; sizli 149'a indirdi. Öyle sanıyorum ki, 
bu sefer 99'Iarın etrafında dolaşacaksınız. 

Onun için değerli arkadaşlarım, Türk halkı ken
dini yenilemeden, kendi sorunlarını çözebilecek 
noktaya bir partinin geMiğini görmeden, hiç bir 
partiye ileriye doğru gitme olanağı vermez.. Bir ke
re size vurdu, sizi bir daha düzeltmez. Çünkü, 
siz malûlünüz. Çünkü sizin sırtınızda kambur var, 
kendinizi yenileyenıediniz. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Siz de... 27 senedir ol
duğu gibi. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 1950 yılın
da... 

Bak biz açık konuşan partiyiz. Biz her şeyi 
açık konuşuruz. 1950 yılında o günkü yönetim biçi
mi oSarak günahları ve sevaplarıyla bizim üzerimlize 
yüklenmiş oîan durumu biz seve seve üzerimize al
dık, çektik, yüce Türk ulusunun bize reva gördü
ğü iktidardan düşürme kararına boynumuzu büktük, 
«Sen haklısın Türk haîkı» dedik, «Sen haklısın Türk 
ulusu» dedik; çünkü, «DemiokrasiSerdie sen karar 
vereceksin» dedik. 

BM düşürdü, uzun yıllar bizi iktidara getirme
di. Ne zaman yeniledik kendimizi, çağdaş bir par
ti, Türk halkının ıstıraplarını ve sorunlarım çöze
cek duruma, onun partisi haline, Türk ulusunun par
tisi haline, çıkarcıların Ve şirketlerin partisi haline 
değil sizin gibi, Türk halkının partisi haline geldik 
ve 1973'te sizi 149'a indirttik. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, siz artık iflah etmez
siniz. Sizi artık Türk halkı iktidara getirmez. Çün
kü, siz şişe şişe, büyüye büyüye yalnızca bir balon ha-
Kne geddiniz. (A.P. sıralarından gülüşmeler) O balonu
nuz sizin 1973 seçimlerinde söndürüldü. Çünkü o şiş-
ıneııin içerisinde, saçı biıtmıemlîş yetim'in ıstırabı var
dın O şlşmenLrn içerisinde yeraltı kaynaklarını bir
takım çevrelere peşkeş çekerek, yoksul bırakılmış 
olan kesimîerin ıstırabı vardı. O şişmenin içerisinde, 
ezilen sınıfların, ahlarının vahlarının ıstırabı var
dı; milyarlık bütçeleri yutarak şişenlerin içinde, 
Türk halkına reva gördükleri yoksulluk, klan ve çı
kardan başka bir şey olmadığı için, topyekûn Türk 
ulusunun ıstırabı vardır. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Bu yalana sen de inan
mıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Demir, sanıyorum biraz sa
bırsızsınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun için 
sizin ba'oiîunuz söndürüldüi Artık sizde o balonu 
şişirecek nefes bile kalmadı. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz zırvalarla meş
gul olmayız. Biz zırvalarla meşgul olmayız, ciddî 
şeylerle meşgul oluruz, ciddî. 

DeğerüÜ arkadaşlarım, bir Başbakan ki, Türki
ye'de şaibeli bir kişi olarak Hükümetin başında bu
lunuyor, o Başbakan ki, aranan Ülkü Ocaklı suçlu 
başkanları,, poüsin gözü önünde eylem yapan, poli
sin gözü önünde her türlü saldırılara giren birtakım 
dernek başkanlarını kendi makamında kabul edebi
liyor, yargı organlarının tutulması için 10 kez 
müracaatı ve ikazı karşısında onları tutturmuyor, hi
maye ediyor, böyle bir Başbakan, inşallah bir daha 
ülkemize gelmez. 

Polis dernekleri, iki yıldır yayınladıkları bildiriler
le, Hükümetin, polisi hukuk devimine yaraşır biçimde 
görev yapmak lan alıkoyduğunu defalarca açıklıyor
lar; Hükümet bunlar karşıSMilia susuyor. Böyle bir 
Hükümet, inşallah bir daha Türkiye'nin başına' gel
mez. Bu Hükümetin İçişleri Bakanını - ki, gözümüz 
İçişleri Bakanını arıyor - devletin güvenliği, ile ilgili 
Balkanını, burada 71 nci maddeyi ter» yorumlayarak, 
gizli oturum talebinde bulunan Bakanları gözlerimiz 
arıyor. O Bakanlar gizli oturuma çok önemli, çok 
ciddî birtakım sorunlar getirdikleriıiM burada ifade 
ediyorlar; fakat bu Hükümetin İçişleri Bakanı Mec
liste bu iddia'arı dinlemiyor. Sonra dışarıda beyanat 
veriyor, diyor ki, «Liselere, ortaokullara kadar birta
kım zorbalar ellerini uzatmışlardır.» 

Sen ne görev yaparsın Sayın İçişleri Bakanı? Se
nlin görevin nedir Sayın Bakan? Sen kırmızı plâkalı 
arabaya binip, evinden Bakanlık makamına gitmek 
için mi görevîedirildin? Senin bu memleketle sorum
luluğun yok mudur? Birtakım çevreler bunları tahrik 
ediyorsa, senin istifa ederek, Türk ulusuna şerefle bu 
istifanın nedenini açıklayacak gücün ve düşüncen 
yok mu? Buna sormak bizim görevimizdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, eğitim büyük ölçüde 
duruyor. Eğitim enstitülerinde yasa dışı sınavlar ya-
pıhyör, binîerce öğrenci mağdur ediliyor; eğitim öz
gürlüğü yok. Bu Hükümeltin Millî Eğitim Bakanı, bu 
Hükümetin Başbakanı, Türkiye'de sanki hiç bir şey 
olmamış gibi makamında rahat oturabiliyor. 

Sayın Başbakanın kendisini koruyacak, yanında 
özel tuttuğu belki komandoları vardır. Sayın Başba-
kamn, eSbe'jîe ki resmî görevli, yanında adamları var
dır. Scyın Bnşbakaniın kurşun geçirmeyecek otomo
bili, Devlet adına kendisinin altına verilmiş olan oto
mobili vardır, Türk halkının, insanların, yurttaşların, 
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gençlerin, ne etrafında onları koruyacak komandosu 
var, ne resmî onlara verilmiş olan devlet görevlileri 
var, ne de bir kurşundan sakınmak için, anasının ba- • 
bnsımn yanma sağ gidebilmek için kurşun geçilme
yecek binecek arabası vardır. 

Tiiık halkının, Türk ulusunun, Türk gençliğinin, 
topyekûn 40 milyonun gerçekte kendilerine bu güven
liği getirecek hükümetli olması lâzımdır; bunlar değil. 
Boyîe bir hükümetin işbaşında bulunması lâzım. Türk 
halkı bunun umudu içerisinde, bunun güvencesi içeri
si rJ de, «Ben Türk yurttaşıyım, her türlü özgürlüğüm 
güvence altındadır,» ancak o zaman diyebilir. 

Bugün Türk yurttaşının güvencesi yoktur. Özgür
lük güvencesi yoktur, can güvemcesi yoktur. Demok
ratik Partinin Gensorusunda ifade etliği gibi, hiç bir 
güvencesi yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız var. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 5 dakika 

sonra konuşmamı bitireceğim. Çünkü, bu Hükümet 2 
yıldcn beri kös dinledi; meseleleri bu kadar gayri 
ciddî h*dı; Hükümetlik niteliği kalmadı. Hükümetlik 
RÛteliği kalmamış oîaıı bir Jıükümiete söz söylemek 
boşunadır; ama tarih, gelecekle herkesin konuştuğunu 
değerlendirecek ve o değerleri bu zabıtlardan Çıkara
cak, ba'acaktır. Onun için biz bu Hükümetin husu
met duvarları olarak, kin duvarları olarak, düşmanlık 
duvrr 'an olarak üikede ördüğü bu karanlık durumu 
aydınlığa çıkaracağımız güne kadar, elbette ki bu söz
leri söylemeye devam edeceğiz. O zaman, o aydınlık 
günler geldiği zaman bu ülkede bugün üzerinde dur
duğumuz bu kötü ve çirkin olayların hiç biri olma
yacak. Haîta başbakan sıfatını, bakan sıfatını, dev
let adamı sıfatını, kişiliği ne olursa olsun, Türk Mil
letinin oyuyla seçilmiş, Parlamentoya gelmiş, Parla
mentoda hükümet üyeleri olan insanlar radyolardan ve 
te"eyizyond£ ı birtakım çirkin sözcükler, kelimeler 
kullanmış olmalarına rağmen, bir daha bu ülkede, 
Türkiye Televizyonu ve Radyosu böyle devlet adam
larının, böyle hükümet adamlarının olmaması yüzün
den çok daha güzel sözcüklerle halka ve millete hitap 
edeceklerdir. Bir-Başbakan çıkıyor, Meclisin mıîllet 
adına görev yapan komisyonlarına «müfteri» diyor, 
«yaînncıdır» diyor. Bir Başbakan çıkıyor, Türk Mül-
leti adına görev yapan komisyon raporlarını, orada 
Hükümetin içerisinde bulunan partililerin temsilcileri 
o'nıpsrna rağmen, çoğunlukla o raporlar kaleme alın
mış bulunmasına rağmen, oradaki kişilere, başkan
larına, insanın burada söyleyemeyeceği, söylediği za
man Ulanacağı sözlerle hiiap ediyor. Böyle bir Baş
bakan, ancak... 
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HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Dünyada yok... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir başka 

ülkede, belki Afrika'nın daha yeni yeni millet olma 
durumuna gelmekte olan bir ülkesinde bulunabilir. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Afrika'da bile 
kabul etmezler onu. Dünyanın hiç bir yeııluide kabul 
etmezler onu. 

' HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ama de
ğerli arkadaşlarım, siz, Türkiye radyosu, Türkiye t e - . 
Ievizyonunu kullanacaksınız; partizanlık yapacaksı
nız; oraya fuzulî şagil olarak, zorla, TRT'yi işgal et
miş bir adamı oturtacaksınız; mahkeme kararlarım 
tsinımayac^ksımz, hukuku tanımayacaksınız; o tele
vizyondan, o radyodan keyfinizce küfredeceksiniz, 
size cevap verenlerin sözlerini de sansüre tabi (uçtu
racaksınız... 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzat
mayacağım. 150 tane, en azından 150 tane taptaze 
gencin kanma girmiş olan bir şaibsü Hükümetin yö-
iTitimiiMn son bulmasına tam 59 gün kaldı. Türkiye' 
de telanın, Tihıkiye'dc soygunun, Tüıkiye'de karabor
sanın, Türkiye'de çıkarın kol gezdiği ve büîiin bun
ları himaye eden bir HükünrıeiSn, Türk halkının oyla-
rıyîe girmesine tam 59 gün kaldı. Onun için, bu Gen
soruyu, kcndiîevıl ne kadar gayri ciddî alırlarsa alsın
lar, biz, bu gayri ciddî alışın alhrtda, kellilerinin. her 
türlü devlet adsımlığüfldan ve her türlü yönetim nok
sanlığından meydana gelen ve ü'Jkemiz için esef veri
ci bir tavrı tespit etmiş bulunmakla yetiniyoruz. Gen
soru önergesine görevimizi şerefle yapmanın huzuru 
içerisinde, gündeme alınması yolunda ey veriyoruz; 
fakat bundan bir şey beklemiyoruz. Esas hesabı bun
dan 59 gün sonra soracağjz. 

Teşekkür ederim, saygılar sımanın. (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından alkış;av) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Uysal. 
Söz, Adalet Partisi Grunu adına Sayın Mehdi 

Keskin'dedir. Buyurunuz Sayın Keskin. 

A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN (Kas
tamonu) — Sayın Başkan, sayın nıillei'.vekilleri; De-
mcfkrstlk Parti adına Sayın Başbakan Süleyman De» 
mirel hakkımla verilmiş o-an Gensoru üzerinde Ada-
b i Partisi Grupunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlarken Mil
let Meclisi üyelerini şahsım ve Grupum adına saygı 
iie selâmlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi adına bizim 
pörüş'erimizi açıklarken kullanacağımız üslup diğer, 
bizrlen önce konuşanların üslubuna benzemeyecektir. 
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Çünkü, herkes kendisine yakışanı yapar, herkes ken
disine yakışan şekilde konuşur değerli arkadaşlarım. 

M. VEDAT GNSAL (Sakarya) — Hırsızlar da 
hırsızlığım yapar. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Biz Yüce Mecli
sin çatısına ve Yüce Meclislin kürsü haysiyet ve şere
fine uyan bir üslup içinde konuşmayı ülkeye hizmet 
şuurunun ve idrakinin icabı sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesi üzerinde 
görüşlerimize geçmeden önce, bugüne nereden ve na
sıl geSindiğiıi'i birkaç kalın çizgi/ile belirtmekle yarar 
görüyorum^ 

1973 seçimleri bir ara rejiminde yapılmıştır. Her 
ara rejiminden sorara oylarda bir dağılmanın görüldü
ğü, siyasî ve sosyal,bir vakıadır. 1961 seçimleri bunun 
bir misalidir, 1973 seçimleri bunun bflr misalidir. 

Oylardaki bu dağılma sonunda 1973 seçimleri her
hangi bir partiyi tek başına iktidara getirmemişti. 
Meclisin dağınık tablosu hükümet teşkilini zorlaştır
ırı :ş, 100 gün süren uzun gayretlerden sonra Cumhu
riyet Ha!k Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyon 
Hükümeti kurulabilmişti. 

Bu hükümetin başı olan, Cumhuriyet Halk Parti
sinin Genel Başkanı Sayın Ecevit, Meclis kürsüsün
den bu Hükümetin çok uzun süre devam edeceğini 
ifade etmişti. Buna rağmen ancak 7,5 ay devam ede
bildi. 

Böylece siyasî edebiyatımıza, yeni ve 7,5 aydan 
ibaret olan bir, «çok uzun süre» mefhumu getirilmiş 
oüdu. Bu iddialı çok uzun sürenin 7,5 ay sürdüğüne 
siyaçî tarihimizde bir başka misal gösterilemez. Zaten 
tarihte ölçüsüz iddialar hep böyle neticeîerjmiştir. 

Bu Eİirenln sonunda istifa eden eski Başbakan, 
norma! bir hükümetin kurulmasını dahi bekleyeme-
ycceğjni ve hükümeti terk edip gideceğini ilân etmek-
ıten çsMîKîienîişii. 

Sayısı milletvekilleri, işte bu durum karşısında tek
rar bağımsız başbakan garabetine dönülmüş, Sayın 
Sadi Irmak Hükümeti göreve gelmişti. Bu Hükümette 
görev alan bakanlardan sadece birkaç ianesinin millî 
irerle iie Parlamentoya gelmiş olması, bağımsız baş
bakan çığırının demokratik ilkelerle ve millî irade 
kKvnnîi ile ne derece bağdaştığını açıkça göstermtş-
lir. 

Nitekim bu hükümetler Yüce Meclisin itimat ve 
teveccühüne mazhıar olamadı. Biz bu ülkenin bağım
sız başbakanlar devrine bir daha döndürülmemesini 
en büyük temennimiz olarak arz etmek istiyoruz. 
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Biz, Adaîet Partisi olarak demokrasinin bu mem
lekette bütün kaldeleriyle işlemesi gerektiğine her za
man inandık ve bunu hep savunageldik. 

Bu bağımsız başbakan dönemi 4,5 ay sonra bitti. 
Adalet Partisi memleketin uzun süre hükümetsiz kal-
masındaki büyük mahzurları görmüştür. Demokratik 
kaideler içinde bir hükümet kurulmasının lüzum ve 
zaruretine her zamanki gibi inanmıştır. 

O dönemde, «Bu Meclislerin toplumun on yıl ge
risinde kaldığı» gibi garip iddialar da vardı, «Bu Par
lamentodan bir hükümet çıkmayacak» iddiaları var
dı. Bütün bu aksi ve yanlış görüşlere rağmen demok
ratik kaidelerin işlerliğine inanan ve ona itibar eden 
Adalet Partisi, Aralık 1974'te, Millî Selâmet Partisine, 
Demoikratik Partiye, Cumhuriyetçi Güven Partisine 
ve Milliyetçi Hareket Partisine birer mektup gönde
rerek, «milliyetçilik» çatısı allında bir araya gelmeye 
ve birlikte hükümet kurmaya davet etmişti... 

FERRUH BOZBEYLÎ (Manbul) — Ne kadar da 
yakışıyor milliyetçilik. 

MEHDt KESKİN (Devamla) — Millî Selâmet 
Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hâ -
reket Partisi bu davete icabet etmiştir. Bir kısım ba
ğımsız arkadaşlarımızın da desteği ile bugün işbaşında 
bulunan Hükümeti kurulmuştur. Bu Hükümet, «Ba
ğımsız Başbakan» devrine nihayet vererek rejimin hü
kümeti olmuştur. 

Bü Hükümet, güven oylamasında, müteaddit 
Gensoru önergelerinin ön müzakere ve oylamaların
da, bütçe oylamalarında daima bu Parlamentonun 
desteğini kazanmıştır. Bu destekle 24 aydır ayakta 
durmuştur, bu demekle 24 aydır icraatını sürdür
müştür. 

Hükümet, icraatının hesabını Yüce Meclise ve 
Yüce Milletimize her zaman vermeye hazırdır, Par
lamentoya karşı sorumluluğunun idraki içindedir. 
Burada Adaîet Partiöi Grupu olarak, bu Hükümete 
vücut veren, bu Hükümetten desteğini hiç bir zaman 
esirgemeyen değerli grupların muhterem mensupları
na ve bağımsız arkadaşlarımıza minnet ve şükranla
rımızı arz etmeyi vazife sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, ülkemizde seçime 59 
gün kala, bir gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmamasını konuşuyoruz. Gensoru önergesinde, asa
yişsizliğin demokratik rejimi tehdit edecek boyutlara 
ulaştığı iddia olunmaktadır. Bu iddia doğru ise, bu
nun üzerinde durmak lâzımdır. Demek ki, tehlikede 
olan demokratik rejimin bizatihi kendisidir. İşte bu 
noktada demokratik rejimin bütün orgaıılanyle, altı

nı çizerek tekrar ediyorum, bütün organlanyle ken
disini koruması gerektiği ortaya çıkar. Siyasî parti
lerin hepsi demokratik rejimin birer uzvudur. Onla
rın hepsine görevler düşer. Rejimi korumak sadece 
Adalet Partisinin görevi değildir, bütün siyasî parti
lerin görevidir. Bu görevi yalnız şu veya bu partiler-' 
den değil, bütün siyasî partilerden istemek ve bekle
mek icap eder. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisler demokratik 
rejimin en büyük müessesesidir. Bu yüce müesseseye 
düşen görevler vardır. Halbuki güvenlikle ilgili bir
çok kanunlar, Hükümetin hazırlayıp sevketmesine 
rağmen, hâlâ bu Meclislerden çıkmamıştır. Bu kanun
ların çıkmasını engellemek için Meclislerin önünü tı
kamanın ülkemize bir yaran yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet müessesesi demok
ratik rejimin getirdiği Anayasal kuruluşlardan sadece 
birisidir. Hükümet ancak Anayasanın ve kanunların 
kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanabilir. Hükü
metten bunların dışında bir tasarruf ve icraatı kimse 
beklememelidir. Bu Hükümet 24 aydan bu yana ülke
de asayişi korumak ve sağlamak için her türlü gay
reti, kanunlar çerçevesinde göstermiştir. 

Demokratik rejimin müesseselerinden birisi de 
yargıdır değerli arkadaşlarım. Yargı bağımsızdır. Fa
kat yargının, kendisine vücut veren ve kendisinin ba
ğımsız olarak işlemesini temin eden demoikratik re
jime karşı tarafsız olması düşünülemez. Yargının, re
jimin diğer organları gibi hür parlamenter sistemden 
yana olması tabiîdir. Şu halde demokratik rejim, 
önergede belirtildiği ve iddia olunduğu gibi tehlikede 
ise, onu bu tehlikeye karşı korumak sadece Hükü
metten, sadece sorumluluk altına alınmak istenen Baş
bakanın kişiliğinden beklenmemelidir. Siyasî partile
riyle, Parlamentosuyle, icrasıyle, yargısıyle bu reji
min bütün müesseseleri rejimden yana olmak, onu 
korumak onu savunmak zorundadırlar. Huzurunuzda 
bu mecburiyeti ifade etmeyi A. P. Grupu olarak bîr 
görev sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız Hükümetin değil bü
tün Anayasal kuruluşların ülkeyi tehdit eden komü
nizm ve anarşi karşısında, komünizm tehlikesi karşı
sında kendilerine düşen tarihî görevleri yapıp yap
madıklarının muhasebesi vicdanlarda yapılmalıdır* 
Hangi Anayasal kuruluş, hangi görevim yapmıştır 
veya yapmamıştır; bunun muhasebesini yüce mille
timizin vicdanlarına bırakıyoruz; 

Sayın milletvekilleri, asayiş konusunda verilmiş 
olan bu önerge üzerinde konuşurken bir noktaya işa
ret etmek gerekir. Ülkemizde 1965 - 1971 döneminde 
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yalnız İstanbul'a münhasır olmak üzere ve 1 ay sü
re ile sıkıyönetim ilân edilmiştir. Yani 6 senede sade
ce 1 ilde sadece 11 ay sıkıyönetim. Halbuki 12 Mart
tan sonra 1971 - 1973 döneminde birçok ilimizde ilân 
edilen sıkıyönetim 26 ay devam etti. 26 ay süren bu 
sıkıyönetim nispî bir sükûnet getirebilmiş ise de, olay
ların bittiğini iddia etmek güçtü. 1974 yılında ise, 10 
ay işbaşında kalmış olan Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı devrinde bu 10 ayın 4 ayı 11 ilde sıkıyönetim al
tında geçmiştir. Buna karşılık, 24 aydan beri görev 
başında bulunan Demirel Hükümeti sıkıyönetime 
başvurmadan ülkeyi idare edebilmiştir; bunu belirt
meyi bir hakşinaslık sayarım. 

Değerli arkadaşlarım, 24 aydan fazla bir zaman
dır işbaşında olan Hükümet, gerek ekonomik alanda, 
gerekse diğer alanlarda, dış münasebetlerimizde bü
yük hizmetler ifa etmiştir. Buna rağmen, Yüce Mec
lislere sevk edÜen kanun tasarılarından, özellikle asa
yişle ilgili olanlar henüz çıkmamıştır. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu, Dernekler Kanunu gibi asa
yişle doğrudan ilgili önemli kanunların çıkarılmasın
da Parlamentonun önünün tıkanmasını ve bu tıka
nıklığın giderilememesini üzüntü ile karşılıyoruz. Bu 
tıkanıklığı millet açacaktır aziz arkadaşlarım. Bir yan
dan bu tıkanıklık açılacak, bir yandan da ülkeyi ida
re edecek olanlar milletten yeni bir güç almış olacak
lardır. Dün bu Yüce Meclisten geçmiş olan erken se
çim önergemizin gerekçesi de, işte budur. Öyle sa
nıyoruz ki, erken seçim önergemizin oylanmasından 
pnce verilen bu gensoru önergesi, milletimizin genel 
arzusu haline gelmiş olan erken seçimi önleme taktik
lerinden biri olarak düşünülmüştür. Yoksa bu öner
gede yuvarlak sözlerden başka, Başbakanın siyasî 
sorumluluğunu gerektiren ciddî bir delile rastlamak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu sorumluluk meselesine 
çok kısa temas etmek istiyorum. Anayasamızın 105 
nci maddesi sorumluluktan bahsederken şöyle diyor: 
«Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak, Ba-
kanlıklararasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin ge
nel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Ku
rulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu
dur. 

Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve 
emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so
rumludur.» 

Burada, Bakanlar Kurulunun müşterek sorumlu
luğu ve bir de her Bakanın kendi bakanlığından so
rumluluğu olmak üzere iki türlü sorumluluk bahis 
konusudur. 
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Gensoru önergesinde, asayişsizliğin, demokratik 
rejimi tehdit edecek boyutlara ulaştığı ve seçim em
niyetinin bulunmadığı iddia edilmesine rağmen, yal
nızca, münhasıran Başbakanın sorumluluğu üzerinde 
durulmasıııdaki sebebi anlamak da bizim için zor de
ğildir. Ancak, şunu ifade etmeyi bir zaruret sayıyo
rum:. 

Biz, Adalet Partisi olarak, Cumhuriyet Hüküme
tini ve onun bütün icraatını, Başbakan ve bakanları
nın her birisi ile bir bütün olarak savunuyoruz. 

Önergede; seçimler için gerekli emniyet ortamının 
bulunmadığı iddia edilmektedir. Muhalefetin bu iddia
sı da yeni değildir. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Muhalefet de
ğil, İçişleri Bakanı söylüyor, İçişleri Bakanı söylü
yor. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bu Hükümetle 
seçime gidilemeyeceği, gerek önergede, gerekse bura
da yapılan konuşmalarda iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde çok partili hayata 
geçildiğinden bu yana 8 defa genel seçim yapılmıştır. 
Bunlardan; 1954 ve 1957 seçimleri yapıldığı zaman 
Demokrat Parti (ek başına iktidarda idi. 1969 seçim
leri yapıldığı zaman Adalet Partisi tek başına ikti
darda idi. 1965 ve 1973 seçimleri yapıldığı zaman, 
gene Adalet Partisi koalisyonun en büyük kanadı ola
rak iktidarda bulunuyordu. 

Demakrat Parti ve Adalet Partisi iktidarda iken 
yapılmış olan bu 5 seçimin hiç birinde seçim emniye
tini bozacak ve seçimin sıhhatine gölge düşürecek bir 
olayı hiç kimse gösteremez. 

O halde... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — 1957!... 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Hayır, 1946 de
medim değerli arkadaşım, 1957 dedim. 

O halde, Adalet Partisinin iktidarda bulunması, 
seçimin emniyet ve sıhhati için bir teminattır. Öner
gede ve burada yapılan konuşmalarda iddia edildiği
ne göre bu Hükümetle seçime gsdilemezmiş. Peki 
hangi Hükümetk seçime gidilecek? Rejime uymayan 
bir ara rejim Hükümetiyle mi seçime gidilecek? Öy
le bir Hükümet olursa millete hesabı kim verecek? 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, Adalet Partisi 
Grupıı ve Adalet Partisinin bakanları, yöneticileri 
Hükümet meclûbu değildir. Yaptığımız iş, Sadece ül
keye hizmetten ibarettir. 

Şimdi, konuşmamın bu noktasında önergenin ger
çek niteliğini ifade etmek istiyorum. 
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Bu gensorunun arkasında ne vardır? Bu gensoru 
şeklen, zahiren Cumhuriyet Hükümetini bir denetleme 
vasıtası olarak kullanılmıştır; ama şeklin, zahirin öte
sinde, aslında bu önerge erken seçimi önlemek ve ül
kede bîr Hükümet buhranı çıkarmak maksadına ma
tuftur. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Halletmişsin 
sen. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Küçük bir azın
lık kendini Hükümet yerinde olma hevesine kaptır
mıştır. İşte önergenin arkasında bu hesaplar vardır. 
Peki önergenin arkasında bunlar var, önergenin için
de ne var? 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Önergenin ar
kasında hırsızlan hesaba çekme vardır, onu söyle
sene. 

- MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, önergenin arkasında bunlar var, peki içinde 
ne var? 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hazine soyan
ları hesaba çekme var. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, müdahale etmeyi
niz bugün, rica ediyorum. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şu sıralardan kem sözler geliyor; ama be
nim kem sözleri duyamamak ve bir fiske ile iade et
mek gibi bir özelliğim vardır, fiske ile iade ediyo
rum. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Senin Başveki
linin adetidir o. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen
dim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — önergenin için
de ne var? İddiaların tamamı Hükümet kurulduğun
dan bu yana, hatta Hükümetin kurulmasına tekad-
düm eden günlerde başlamış, tekrar edile, edile, edile, 
tekrar etmekten uslanılmayan iddialardır, bıkılmayan 
iddialardır. Bütün bunlar şimdi alt alta konmuş, ye
kûn çizgisi çekilmiş bir gensoru önergesi halinde, şek
len bir gensoru önergesi halinde Yüce Meclise tak
dim edilmiştir. İşte önergenin içinde olan budur. 

Bu iddiaların, önergede yazılı olarak verilen ve 
biraz önce bu kürsüde iddia edilen iddiaların hepsi, 
35 gün kadar evvel 1977 malî yılı Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmelerde, her bakanlık Bütçesinin ayrı 
ayrı görüşmelerinde ariz amik söylenmiş iddialardı. 
Bunların hesabı o zaman yapıldı. Kim yaptı? Yüce 
Meclis yaptı. Bu iddiaların hepsi komisyonlarda, 
Meclis bütçe müzakerelerinde durmadan tekrar edi
len iddiaların tıpatıp aynısıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi önerge sahipleri eğer 
millî iradeye saygılı iseler, Yüce Meclis kararlarına 
saygılı iseler, bir şeyi kabule mecburdurlar: Bütün 
bu iddiaları 35 gün evvel bu Yüce Meclis 233 oyla 
reddetmiştir arkadaşlar. Bütçe oylamaları bir sene
lik harcamanın tasvibi anlamına geldiği kadar, ülkeyi 
o anda idare etmekte olan hükümete güvenoyu ma
hiyetindedir. 35 gün evvel Yüce Meclis bu Hükü
mete 233 oyla güvenoyu vermişti aynı iddialar tek
rar edilmişken. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis Hükümetimize 
güvenoyu verdiği, güvenoyunu devam ettirdiği sürece 
de bu hizmetlere elbette devam edilecektir. 

Şimdi sayın milletvekilleri, önergenin arkasında 
ne vardır, içinde ne vardır; bunları arz etmiş bulu
nuyorum. Peki acaba önergenin önünde ne vardır? 
Önergenin önünde seçim vardır değerli arakadaşlarım. 

Seçim, demokraside hem hesaplaşmanın, hem de 
millet hakemliğine müracaatın yoludur. 

Biraz önce burada konuşan bir arkadaşın «Millet 
iradesi safsatası» cümlesini de reddediyorum arka
daşlarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) «Millet 
hakemliği safsatası» m reddediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu Meclis zabıtlarına, kürsü
ye, bir siyasî parti grupunun sözcüsü olarak çıkan 
bir şahsın «Millet hakemliği safsatası» ibaresini ge
çirmesinden elem duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Demokratik rejimi ya kabul edersiniz, ya etmez
siniz. Kabul ediyorsanız, millet iradesi herkesin en 
muteber, en makbul, en aziz sayacağı bir iradedir, 
safsata değil. 

İşte bu önergenin önünde seçim vardır. 
İleri sürdükleri bu iddialar ve önergeyle bugün 

kürsüde ifade ettikleri bu iddiaların hepsi daha ev
vel Söylenmiştir; ama bu iddiaların aslı nedir, ne 
derece doğrudur, ne derece değildir; bunu milletimiz 
59 gün sonra inşallah söyleyecektir. 

Herşcyin hesabım millet görecektir. En iyiyi bilen 
millettir, en iyiyi takdir eden millettir! Adalet Par
tisinin inancı budur arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Gerçekten seçim demek yalnız oyların Pazar günü 
gidip, zarfın içine konulup, sandığa atılması demek 
değildir. İktidarın da muhalefetin de ne yaptığının, 
iktidarın da muhalefetin de neyi yapmadığının, kime 
neyi yaptırmaya izin verdiğinin, kime, neyi, nasıl 
yaptırmadığının hesabının millet tarafından görtil-
mesidir. Seçimde millet murakabesine tabi olan sa-
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dece iktidarlar değildir ki, muhalefetler de bu mura
kabeye tabidir. 

Büyük milletimiz, 59 gün sonra bizi de muraka
be edeceği gibi, muhalefeti de murakabe edecek, en 
iyi ve en doğru kararı verecektir. Milletimiz, ne ka
rar verirse, o kararın başımızın üstünde yeri vardır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Çünkü, bu Yüce Meclisin, şu anda içinde otur
maktan şeref duyduğumuz bu Yüce Meclisin var olu
şunun sebebi yüce milletimizdir. 

59 gün sonra seçim yapılacak. Bir ülkede bu id
dialar bir parti hesabına propaganda yapma niteli
ğinden öte bir Gensoru niteliği taşımamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer demin bazı siyasî par
tilerin grup sözcüleri, üzerinde önemle durulmayı 
icabettiren birkaç konuya temas etmeselerdi, ben 
konuşmamı burada bitirmek istiyordum; ama ileriye 
sürülen birkaç iddiaya cevap vermeyi, vazife şuuru
mun gereği sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, nedir bugün görüştüğümüz? 
Bugün görüştüğümüz, asayiş konusunda Başbakan 
hakkında bir Gensoru açılması ve bunun gündeme 
alınıp alınmamasıdır; ama muhalefetimiz sadece bu
nu görüşmekle kalmıyor, her zaman yaptığı gibi, 
hangi konuyu görüşürseniz görüşünüz, ilgisi olsun, 
olmasın, diğer bazı konuları istismar için buraya 
getiriyor; adetidir. Bugün de o yapılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsü «Mo
bilya Komisyonunun Başkanını dinlemediniz mi? İh
racatta yolsuzluk varmış, suç varmış» diyor ve asa
yişle ilgili Gensoruda bu iddiayı ortaya atıyor. 

Aslında buna cevap vermeyi gereksiz bulurduk 
değerli arkadaşlarım; ama bir görevi yerine getirme
ye mecburum. 

HİLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Onu da bir fis
keyle at. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Duymadım.. 
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, mobilya ko

nusunda Yüce Mecliste iki tane Soruşturma Ko
misyonu vardır. Bunlardan birisi, Sayın Demire! ve 
arkadaşları hakkında; birisi de Sayın Ecevit ve ar
kadaşları hakkındadır. Ama bu iki komisyonun nite
liği, mahiyeti, iddialar, Cumhuriyet Halk Partili Ko
misyon Başkanı tarafından ısrarla gizlenmektedir. 

Sayın Süleyman Demirel ve iki bakan arkadaşı 
hakkında kurulmuş olan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görevi, ihracatta yolsuzluk var mı, yok mu 
bunu incelemek değil; bu yolsuzluğu kim yapmış, 
bunu incelemek de değil. Böyle bir yolsuzluk iddiası 

vardır. Bu iddiayı, Süleyman Demirel ve iki bakan 
arkadaşı iyi incelemişlerdir, iyi tahkik etmemişlerdir, 
üstüne gitmemek suretiyle ihmalde bulunmuşlardır; 
iddia bu. 

Ama, Saym Ecevit hakkındaki Soruşturma Hazır
lık Komisyonundaki soruşturma evrakındaki iddia 
bu değil; «Sayın Ecevit ihmal etmiştir» değil. Açık
ça iddia şu.. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Yahya De-
mirel'le beraber yapmış. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — .... Ecevit Baş
bakan iken ve kendi bakanları hükümette iken, mo
bilya ihracatı konusunda yolsuzluk yapıldığı mah
kemece tespit edildiği takdirde, «Niye yaptırdın» 
diye ondan hesabını sormaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Kim yapmış? 
HİLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Beraber yap

mışlar.. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Komisyon Başkanı, «İhracatta suç var» demiş. 
E iyi ya; nasıl tespit ettin bunu sayın Komisyon Baş
kam? Benim Hükümetimin yaptırdığı tahkikata müs
tenit evraka göre tahkik ettin, evraka göre bunu 
tespit edebilmişsin. Öyleyse, benim Hükümetim hangi 
gizlemeyi, hangi ihmali yapmış? Eğer o ihmali yap
saydı, sen onu tespit edemezdin. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bir sene niye Ko
misyonu çalıştırmadınız? 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, asayişle ilgili bir gensorunun müzakeresi 
sırasında yalan ve iftiranın başka konularda da sür
dürülmesi halinde de olsa; biz, görevini yapan, doğ
ru yapan, namuslu yapan insanların huzuru içinde
yiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Adalet Partisinin hükümette bulunduğu hiç bir 
devirde hiç bir yokuzluk örtbas edilmemiştir. Nite
kim, eğer mobilya konusunda, Cumhuriyet Halk Par
tisinin iktidarda bulunduğu zaman ödeme yapılmış 
olan parada bir yolsuzluk varsa, bunun hesabını da 
o devrin hükümet adamları olan Ecevit'ten ve bakan
larından sormak boynumuzun borcudur. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri). 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Erken seçim
de niye anlaştığınız belli, beraber yapmışsınız. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, biz alnı ak, yüzü pak insanlarız. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Beraber soy
muşlar Yahya Demirel'le. 
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BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, devamlı | 
müdahale ediyorsunuz.. I 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Beraber soy
muşlar. I 

BAŞKAN — Bildiğim kadarıyle Demokratik Par
ti, usul konusunda hassas bir gruptur, rica ediyo- I 
rum. I 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sizden öğren
mişler Sayın Başkan. I 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bazı kişiler Sayın 
DeıriireFin... 

BAŞKAN — Kabul etmeyebilirsiniz. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — ..... eteğinin arka

sından çekerek gittikleri zaman, ben Parlamentoda 
değildim değerli arkadaşlar. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). I 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kim olduğunu 
söyler misin onun sen? 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım.. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kimin tuttuğunu 
söyle. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, rica 
ediyorum efendim. (D. P. sıralarından gürültüler). 
Lütfen oturun efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Genel Baş
kan Yardımcısı sizin orada oturuyor, nasıl bir adam 
olduğu anlaşılıyor. (D. P. sıralarından gürültüler). I 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, Sayın Tombuş, lüt
fen. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Şimdi yine hır
sızlarla birleşti. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Türkmen.. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hırsızlıkları 

yaptınız, sonradan da beraber seçime karar verdiniz. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, çok rica ediyorum 

efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hepinizin de 
Allah belâsını versin. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, çok rica ediyorum 
efendim, Millet Meclisindesiniz beyefendi. (D. P. sı
ralarından gürültüler). 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bugün İçtüzüğe çok iyi riayet ediyorsunuz, te
şekkür ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, buyurun efendim. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Çok teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcüsü, Adalet Partisinin balonunun söndüğü 
gibi bazı iddialar ileri sürdü. Adalet Partisinin ba
lonu söndü mü sönmedi mi, onu bilmem ama, Cum
huriyet Halk Partisinin akgünler balonunun sönme
sine 7,5 ay çok geldi. 

Cumhuriyet Halk Partisi saym sözcüsü, grup baş-
kanvekili sayın arkadaşım, asayişle ilgili konuları 
görüşürken Millî Eğitim Bakanının tasarruflarından 
bahsetti. Millî Eğitim Bakanının tasarrufları bu 
derece kanunsuz, bu derece Anayasaya aykırı, bu 
derece millî menfaatlere aykırıydı da, grup kararı 
aldınız, nerede Gensoru, nerede Gensoru? (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Neden vazgeçtiniz? O za
man basına da, Sayın Genel Başkanınızın ağzından 
intikal eden iddialarınız, ithamlarınız doğru muydu 
yanlış mıydı? İthamlarınız doğruysa, niye vazgeçti
niz, yalansa niye iftira ettiniz? 

Asıl üzüntü ile ifade etmek istediğim bir yere ge
liyorum. Sayın Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi adı
na, grup adına yaptığı bir konuşmada «Dize okuya
cağım, mısra okuyacağım» diye «düşmana gel - kaç» 
gibi bazı imalarda bulundu. Değerli arkadaşlarım, 
siyasî rekabeti en keskin bir husumet ve düşmanlık ha
line getirmenin de ötesinde, kendi öz milletinin bü
yük bir kesimini düşman karşısında kaçacak gibi gös
termekle suçlamak gözü dönmüşlügüne, büyük Türk 
Milleti, düşmandan tarih boyunca kaçmamış ve bun
dan sonra da hiç bir ferdi kaçmayacak olan büyük 
Türk Milleti lâyık olduğu cezayı ve cevabı vere
cektir. Buna büyük emniyetimiz vardır. 

Milletimizin cevabına intizaren, ben daha fazla 
cevap vermek istemiyorum değerli arkadaşlarım; 
ama burada bir konuya özellikle temas etmek (istiyo
rum. 

Çok önemli gördüğüm bir hususu konuşmamın 
sonunda şöyle ifade ediyorum: Bu Mecliste denetleme 
görevi yapılırken, gerek bu kürsüde, gerekse bu ça
tının altında kem sözler söylemeye, şahsiyat yapma
ya bir son vermek zorundayız arkadaşlarım. Her
kesin bu mecburiyete uyması gerekir. Denetleme öner
geleri şahsî kin ve garazın, geçmişten gelen kin ve 
garazın ve intikam duygularının, siyasî intikam duy
gularının, haksız ve yersiz isnat ve iftiraların bir va
sıtası haline getirilmemelidir. Meclis kürsüsünde tah
kir ve tezyif, iftira ve küfür, ona muhatap tutulmak 
istenenlere hiç bir şey kaybettirmez. Bunu yapanlara 
gelince. Meclis kürsüsünde haya etmeden şovenlere, 
şahsiyetleri ve haysiyetleri varsa çok şey kaybettirir. 
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Ya şahsiyetleri ve haysiyetleri kaybedecek bir şeyleri 
yoksa, neyi kaybedecekler? Bu Yüce Meclisin çatısı 
altında iftira ve sövmeyi âdet haline getirenlere ba
kıp «üslubu beyan, aynıyla insandır» deyip geçenle
yiz. Bekleyiniz değerli arkadaşlarım, göreceksiniz; 
bu Yüce Meclisin manevî havasının gerektirdiği ta
vır ve üsluba, şahsî ve siyasî terbiyesi, ahlâkı mü
sait olmayanlara büyük milletimizin gereken dersi 
vermekte gecikmeyeceğine inancımız tamdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» seleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesine arz et
tiğimiz sebeplerle katılmıyoruz. Adalet Partisi Gru-
punun, Sayın Başbakanımıza ve bir bütün olarak 
Cumhuriyet Hükümetine itimadı tam olarak devam 
etmektedir. Yüce Heyetinize arz eder, cenabı Allah-
tan milletimize yardımlarını niyaz eder, saygılar su
narım. ((A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Başkaca söz isteğinde.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurunuz efendim. 
ATİLLÂ ATİLÂ (Elâzığ) — Nerede gizli oturum 

isteyenler? Konuşmuyorlar.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümet adına 

kim cevap verecek Sayın Başkan? Kâğıdı var mı? 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — O seni ilgilendirmez. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kâğıdı var mı, kâ
ğıdı?. 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakam. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz önergeyi Baş

bakana verdik, Gıyasettin Karaca'ya değil. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Tenezzül et

mezdik ona vermeye, büyük hırsız gelsin cevap ver
sin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4 
saatten beri değerli arkadaşlarımız... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Madem ifti
radır» bilmem nedir; çıksın kendisi cevap versin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Demokratik Parti Grupu adına ve
rilmiş olan gensorunun müzakeresini sürdürmektedir. 
Arakadaşlarımızın, devam eden bu 4 saatlik süre 
içinde yorulduklarının ,sabır ve dikkatlerinin azal
dığının idraki içerisinde, fazla zamanınızı almadan, 
mümkün mertebe bazı noktalara cevap vermek sure
tiyle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

Saygıdeğer aziz parlamenterler, 4 yıla yakın bir 
zamandan beridir burada müştereken Devletin ve 
milletin en mukaddes çatısı altında Türk Milleti adı
na yasama görevlerimizi ifa ettik; geldik ve gidiyoruz. 
Hiç olmazsa bu son günlerde, son oturumlarda, bu 
kutsal çatının altında; Türk Milletinin şerefine, Türk 
Milletinin vekanna, Türk Milletinin büyüklüğüne 
yaraşır, ve Yüce Meclisi temsil eden bu müessesenin 
şerefiyle mütenasip sözleri bırakarak, bizden sonra 
gelen değerli millî irade temsilcilerine örnek olma
mız lâzım gelirdi. Fakat maalesef ve maatteessüf, 
ibretle seyrettik; yapılan konuşmalar son derece çir
kin ve edep dışıydı. Arzu edilen gensoruyla ilgili hiç 
bir konu dile getirilmedi ve hiç bir mesele söylenme
di. Hiç bir şeyin söylenmemesi ve hiç bir şeyin dile 
getirilmemiş olması, bir hükümeti düşürebilecek se
beplerin ve nedenlerin mevcut olmadığının en tabiî ve 
en bariz misali idi. 

Elimde kalem ve kâğıt 4 saat burada dinledim; 
acaba ne gibi haklı ve hukukî bir icraatı veya bir 
hizmeti tenkit edecekler de, ben bu hizmet ve icraata 
cevap veremeyeceğim de, yanımdaki bir arkadaşa 
herhangi bir bakanlığın veyahut da Hükümetin hiz
metiyle ilgili... 

HASAN CERİT (Adana) — Ölen gençlerden ha
berin yok galiba. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Hangi hizmet hakkında nasıl bir 
noksanlığı gidermek için bir bilgi alacağım diye dü
şündüm. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ölen 200 tane 
gencin hesabını versene. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bunların hiç birisinin bu kürsüde dile 
getirilmemiş oüması, gensoru verilişinin nedenlerini 
bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ya dinleme
mişsin, ya kafan almıyor; 200 gencin hesabını ver 
bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, çok rica ediyorum 
efendim; çok müdahale ettiniz bugün. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan, 
biraz hatırlatın bizim söylediklerimizi. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, ben hangi hatibin 
nasıl konuşacağım tespit edemem. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Saygıdeğer parlamenterler, eğer hatırım
da yanlış kalmadıysa, Türkiye'de Büyük Millet Meclisi
nin göreve başladığından bugüne kadar ilk defa bir 
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Örnek ile karşı karşıya kalıyoruz. Dış dünyamn par
lamentolarını bilmediğim için, ilgilenmediğim için, 
onlar hakkında bir şey söyleyemiyorum; ama diye
bilirim ki, dış dünyanın parlamentolarında da, em
saline, bu kabil bir davranışa rastlamak mümkün de
ğildir. 

Yüce Meclis seçime karar vermiştir. Seçim ülke
mizde- hukuken ve fiilen başlamıştır. Hukuken ve 
fiilen seçimin başladığı bir ülkede, hâlâ ilk günde 
olduğu gibi, bugün de, gene Hükümeti düşürmenin 
hasreti içerisinde, bakıyorum çırpınmalar devam et
mektedir. 

Sizi temin etmek isterim ki, eğer Hükümet seçim 
içerisinde olmasaydı ve hemen hükümetin kurulması 
mümkün olsa idi, arkadaşlarımızın bu 24 aydan beri 
bu hasretlerini gidermek, bu çırpınışlarını hiç ol
mazsa giderebilmek için, varsın hükümet olarak çe
kilelim derdik; ama görüyoruz ki, bizi yıkmak iste
yenler ve bizim dışımızda ittifak etmek isteyenler, 
Türkiye'de yeni bir hükümet kurma imkânından da 
mahrumdurlar. 

Türkiye'de hükümetin hangi şartlar altında ve 
nasıl kurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bir sürü satılmışlarla. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü 
burada konuşurken «Bu Hükümeti düşürmek bizim 
için bir şereftir» diler, «Bu Hükümeti düşürmek mil
letimize büyük hizmettir» dediler. 

Şimdi, ben yüce parlamenterlere ve bunu söyle
yen arkadaşımıza ve bunu söyleyen arkadaşımızın 
mensup olduğu partideki siyasî parlamenterlere sor
mak isterim: Bu Hükümeti düşürmek bu* şeref ise 
ve millete bir hizmet ise, düşürdükten sonra 
ne yapacaksınız? Yeniden hükümet mi olacaksı
nız, hükümet mi kuracaksmı? Eğer yeniden 
bir hükümet kurmak, yeniden hükümet oümak 
istiyorsanız, hazır hükümet sizin elinizde iken, 
kimse sizin arkanızdan sizi kovalamazken, hiç bir 
kimse sizi sırf millete hizmet edesiniz diye rahatsız 
etmezken, hiç bir kimsenin haberi olmadan, hiç bir 
kimsenin müdahalesi olmadan, kendi kendinize ne
den hükümeti bıraktınız da, bugün hayıflanıyorsu
nuz arkadaşlarım? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, gensoru bir anayasal 
haktır. Kullanan arkadaşlara veya siyasî grup
lara söylenecek hiç bir sözümüz yoktur. Ancak, bir 
müesseseyi, yerinde ve şartları tahakkuk ettiği zaman 
kullanmak lâzımdır. 

3 . 7 . 1975 yıhnda, 99 ncu Birleşimde bir gen
soru verildi. Aynı yılın içerisinde, bütçe müzakere
lerinin tümünün oylanmasında ve bütçenin bitimin
de yapılan oylamada Hükümet güvenoyu aîdı. 1973 
yılında, 1975 yıhnda Hükümet üç defa güvenoyu al
mıştır, bir. 

24 . 3 . 1976 yılında tekrar Hükümeti düşürmek 
için bir güvenoyu getirilmiştir, 439 üye iştirak etmiş
tir, 228 ret oyu ile Yüce Meclis Hükümete güvenini 
izhar etmiştir. 

1976 yılında; bir defa gensoru, bir defa bütçenin 
tümünden maddelere geçişi, bir defa da bütçenin ta
mamının kabul edilmesi suretiyle üç defa güvenoyu 
almıştır. 

1977 yılının 15 Şubatında, bütçenin tümünden 
maddelerine geçilmesi Yüce Meclisin oyuna sunul
muş, büyük çoğunlukla kabul edilmiştir; bir güven
oyu almıştır. Aradan 14 gün geçtikten sonra, bütçe
nin tümü ve bütün maddeleri Yüce Meclisin tasvi
binden geçmiş, güvenoyu almıştır. Aradan 34 gün 
geçmiştir, yeniden Hükümet hakkında tekrar gensoru 
verilmek suretiyle güvensizük oyu istenmiştir. 

Arkadaşlarım, görülüyor ki, 15 günde bir, 13 
günde bir, 34 günde bir, en fazla en fazla 3 ayda 
bir bu Hükümeti düşürmek için bu Yüce Mecliste 
ittifaklar ve birlikler kurulmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu Mecliste tenkit zımnında ko
nuşan arkadaşlar esasında Hükümeti, Hükümet üye
lerini, dolayısiyle Hükümet üyelerinde şahsında Yüce 
Meclisin üyelerini, Yüce Meclisin şahsında yüce mil
letimizi tahkir ve tezyif etmişlerdir. Tenkidin anla
mında ve kapsamında tahkir ve tezyif yoktur ve ol
mamalıdır. 

Arkadaşlarım, Türk Milleti zulüm edenleri affet
mez. Bugün bu yapılanlar zulüm etmekten başka hiç 
bir anlam taşımamaktadır. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bizim günahımız nedir Hükümet 
olarak?... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Günahsız 
hiç bir işiniz yok. 

DEVLET BAKANİ GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Karşımızda bulunan muhalefet, özel
likle muhalefetin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, 
bu Hükümetten devamlı olarak şikâyet etmektedir. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Şikâyete 
değer bulmuyoruz biz. Siz kendinizi hükümet zan
nediyorsunuz; zavallılar. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Gensorular getirmiştir, gensoru geti-
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rilmesi için ittifaklar aramıştır. Meclisin içinde, Mec
lisin dışında, ülkenin içinde, ülkenin dışında, Hükü
mete lüzumlu lüzumsuz sataşmalarda bulunmuştur. 
Bütün bunların sebebi, «Biz bir an evvel iktidar ola
lım» demelerindendir. Siz mademki bu Hükümetten, 
bu iktidardan memnun değilsiniz, mademki ekimi 
sabredebilecek kadar zamanınız kalmadı, biz masum 
bir taleple Yüce Meclisin huzuruna geldik ve erken 
seçim istedik. Dünyanın hiç bir tarafında, parlamen
ter rejimle idare edilen hiç bir ülkede ve hiç bir 
devirde hükümetlerin erken seçim istemesinden do
layı muhalefetlerin hırçınlaştığı görülmemiştir. Eğer 
bir yerde muhalefet iktidarın erken seçiminden huy
lanıyorsa, o muhalefet kendisini Türk kamuoyuna 
kabul ettirmemiş demektir arkadaşlarım. 

ÎSMAÎL HAKKI BİRLER (Tokat) — Hiç bir 
memlekette böyle bir Hükümet görülmemiştir. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Eğer biz erken seçim değil de, seçimin 
uzatılmasını istemiş olsa idik, sizin bu şekilde fevrî 
hareketlere girmiş olmanız lâzımdı. Erken seçimi is
teyen, biran önce Türk Milletinin iradesinin yeniden 
tecellisini isteyen bir Hükümete karşı bu şekilde dav
ranışları doğrusu garipsememek ve ayıplamamak 
mümkün değildir arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisinin Grup 
Sözcüsü burada ifade ettiler: «Seçime gideceksiniz 
göreceksiniz, 90'a ineceksiniz, 99'a ineceksiniz; biz 
daha fazla geleceğiz, bir iktidar olacağız» dediler. 
Ben, Türk Milletinin iradesinin hiç bir siyasî parti
nin cebinde olmadığı kanaatindeyim. Ama bir siyasî 
parti mi kuvvetli, diğeri mi zayıf; onu yüce millet 
bilir. Yalnız, geçmiş tecrübelerden ve denemelerden 
elde edilen riyazi sonuçlar vardır. İşte bu riyazî so
nuçlardan eğer bir sonuç çütarmak icabederse, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü çok büyük bir 
tezadın içerisine girmektedir. 

Arkadaşlarım; doğrudur, doğruya doğru diyece
ğiz; eğriye eğri diyeceğiz. 1973 milletvekilleri seçi
minde Cumhuriyet Halk Partisi en fazla parlamenter 
çıkararak, Yüce Mecliste en fazla sandalyeye Cum
huriyet Halle Partisi sahip olmuştur. Bu onun hakkı
dır, hiç bir şey diyeceğimiz yok. Bu inkâr da edile
mez. 

Şimdi, 1973 seçimlerinden sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi 10 ay Hükümette kaldı. 1975 yıhnda 
Türkiye'de kısmî senato seçimleri ile kısmî milletve
killeri seçimi oldu. Türkiye'de solcu basın, sol basın 
şunları yazdı: 

«50 tane senatörlüğün 28 tanesini Cumhuriyet 
Halk Partisi getirecektir. 12 ilâ 13 senatörlüğü de 
Adalet Partisi getirecektir.» 6 tane milletvekili seçi
minin, bir kısım basın «6'sını da Cumhuriyet Halk 
Partisi kazanacaktır.» Bir kısım solcu basının insaflı 
düşünenleri de «6 milletvekilinden 1 tanesini Adalet 
Partisi, 5 tanesini de Cumhuriyet Halk Partisi kaza
nacaktır» dedüer. Tıpkı, birkaç haftadan beri seçim 
nabzı yoklaması yapılan denemeler gibi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika izninizi 
alabilir miyim efendim? 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz doldu, an
cak bu görüşmelerin, yapılacak oylamanın sonuna 
kadar devamı için karar almak zorundayız. 

Bu öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. -

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 1975 seçimle
rinin sonucu alındı. Basının tahminine göre sonuç 
şöyledir : 

1975 kısmî Senato seçimlerinde 13 senatör Adalet 
Partisi, 28 senatör Cumhuriyet Halk Partisi; 1 mil
letvekili Adalet Partisi, 5 milletvekili Cumhuriyet 
Halk Partisi çıkaracak denen denemenin ilân edilen 
sonuçlarında, Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde en fazla senatörü çıkardı. 28 senatör çı
karmak suretiyle en fazla sandalyeye sahip çıktı ve 
yine Adalet Partisi, Türkiye'de yapılan 6 milletvekili 
seçiminden, Cumhuriyet Halk Partisinin kalesi bulu
nan Zonguldak da dahil olmak üzere, beşini birden 
kazandı arkadaşlarım. Şimdi, eğer seçimin neticele
rini burada yorumlamak, burada tetkik etmek icap 
ederse, kimin çok çıkaracağı, kimin az çıkaracağı bir 
yıl önce yapılan seçimlerin neticeleriyle ortadadır, 
doğrudur. 

1973 yılında en yüksek sayıda sandalyeyi işgal 
eden büyük siyasî parti, 1975 seçimlerinde küçük 
parti durumuna düşmüştür arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurlarınızda 
söylenen sözlerin çoğunun, büyük kısmının ve tama
mının hiç bir mesnedi yoktur; hiç bir mesnede, hiç 
bir suretle de istinat etmemektedir arkadaşlarım. Bu 
kürsüde konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı mesele
ye vakıf olmadıkları için, bir kısmı ihtisasları dahi
linde olmadığı için, akıllarına geldiği gibi sözler sarf 
etmektedir. Hele Cumhuriyet Halk Partisinin sözcü
sünün bu konuda ileri sürdüğü sözler, bizim için de, 
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Yüce Meclis için de son derece üzücü telâkki edil
melidir. 

Arkadaşlarım, bahsedilen Soruşturma Komisyo
nu ile ilgili mesele, Cumhuriyet hükümetleri zama
nında işlendiğinde, o gün Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Başbakanı Sayın Ecevit'tir. O gün Cum
huriyet Hükümetinin Maliye Bakam Cumhuriyet 
Halk Partisindendâr. O gün Cumhuriyet Hükümeti
nin Gümrük ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Halk Par
tisinin milletvekilidir. Kendi zamanlarında, kendi 
başbakanlığında, kendilerinin Maliye Bakanlığında, 
kendilerinin Gümrük ve Tekel Bakanlığında yapıl
mış bir muameleyi, kesinleşmiş, bütün neticeleriyle 
infaz edilmiş bir muameleyi, başkaları üzerine suç 
atmak şeklinde tecelli ettirmeleri, ne insanlığa ne de 
ahlâka sığmayan bir davranıştır arkadaşlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğ
lu 23 Temmuz 1974 günü mobilya yolsuzluğu hak
kında tahkikat açtırmıştır. Kendisine ihbar vukubul-
duktan 45 gün sonra işe el atmıştır ve tahkikatın de
vam etmesinden 18 gün sonra Sayın Başbakan Ece-
vit, Sayın Başbakan Ecevit'in Maliye Bakanı, 
Sayın Başbakan Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi 
Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından vergi iadesi öde
mesi yapılmıştır. 

Arkadaşlarım, muameleyi yapan siz, ödeyen siz, 
izin veren siz, ihracatı kabul eden siz, ithalâtı kabul 
eden siz. Muamelelerin tamamı baştan sona kadar ta
rafımzdan geçmiş, aradan bir de Irmak Hükümeti 
geçmiş... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Tamam 
doğru, parayı alan kim? Parayı alan kim, utanma
dan söyle. Aşağılık herif. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Parayı 
alan kim? Aşağılık herif. Hırsızlan koruyan kim? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Namuslu 
adamsan söyle. Hırsızı koruyan kim? Yürek yok. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Eğer bu parayı almakta bir namus
suzluk varsa, esas namussuzluk parayı ödeyenlerde
dir. Parayı ödeyenler de namussuzdur. (C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Terbiyesiz 
herif. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Esas namussuz parayı ödeyenlerdir ta
biî. 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Saygısız, üç kâğıtçı, 
alçak herif. (C. H. P. ve A. P. sıralan arasında tar
tışmalar, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... (C. H, 
P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın Bakan... (C. H. 
P. sıralanndan şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Namus
suz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — «Şe
refsiz Başbakan, hırsız» diye bağırıyorlar, ses çık
mıyor. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen... 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Namuslu 

insanlar hesap vermekten korkmaz. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Satılık adam. Hırsız 

adama hakaret ederler. 
BAŞKAN — Sayın Birler, Sayın Birler... 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankın) — Müfteri!.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... (Gürültüler) 
Efendim rica ediyorum. 
Sayın Bakan, Millet Meclisi kürsüsüne yakışma

yacak ve size de yakışmayacak bir cümle sarf etti
niz. Rica ediyorum, o sözünüzü geri alın efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Kendileri^ 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Kürsünün 
nezaketine yakışmıyor, bulunduğunuz makama da 
yakışmıyor. Rica ediyorum, onu geri alın. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sayın Başkan, o, 
rey aldığı insanlara ihanet ederek, başka bir partiye 
girmek suretiyle namussuzluk yapmıştır. En büyük 
namussuz odur. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, Sayın Özpak, rica 
ediyorum. (Başkanın tokmağı vurması) 

Sayın Bakan Sayın Bakan, Sayın Bakan... 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Ona rey verenler 

Cumhuriyet Halk Partililerdir. En büyük namussuz
luk, kendine rey verenlere ihanet etmektir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özpak.» 
(A. P. sıralarından «Otur yerine» sesleri) 

Sayın Bakan, son sarf ettiğiniz kelimeyi söylen
memiş kabul ediyorum. Lütfen bunu geri alın. Lüt
fen bunu geri alın efendim. 

Namussuzluk, namussuzluk meselesi Millet Mec
lisi kürsüsünde konuşulacak mesele değil.. Çok rica 
ediyorum. Hele hele bir bakan tarafından söylen
memesi lâzım, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Tabiî efendim, tabiî efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, lüt* 

fen sözünü geri alsın. 
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BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; Sayın Sal
tık, rica ediyorum. 

ALÎ TOPUZ (tstanbul) — Hazineyi soyacaksın, 
başkasına hakaret edeceksin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaca, o sözünüzü lütfen 
geri alm efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Tavzih ederim, tavzih ederim. Geri 
alma değil de, tavzih ederim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Cumhuriyet Halk 

Partililerin oylarını aldı ve satıldı. Kaçtı gitti. Satılık 
adam... 

BAŞKAN — Sayın Saltık, Sayın Saltık, Sayın 
Saltık, rica ediyorum, lütfen yerinize oturun beye
fendi. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hırsız, 
Sayın Bakanın evini soysa; namussuz Sayın Bakan 
mıdır, hırsız mıdır? 

BAŞKAN"— Efendim, rica ediyorum. 
Evet Sayın Bakan, bekliyorum efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşlarım, bu para 
zorla... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Başbakan 
hırsızı korudu. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bu para metazori alınmamıştır. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Biz ver
dik, suçluyuz. Bize hesap sorun. 

BAŞKAN — Saym Birler, Sayın Birler, lütfen 
sükûnetle izleyelim efendim. Rica ediyorum, rica 
ediyorum. (Gürültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Hırsız suçlu değil... 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Namus

suz, Bakan oluyor... 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hüe ile 

alınan parayı helâl sayan birisi konuşamaz burada. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sizden de rica 

ediyorum efendim; lütfen oturun yerinize. 
Evet, buyurunuz Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bu paraya taallûk eden muamelelerin 
ifasında Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı o gün 
Sayın Ecevit'tir. Muamelelere izin veren, müsaade 
veren, ruhsatı veren Cumhuriyet Halk Partisinin 
Gümrük ve Tekel Bakanıdır. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Evet, doğ
ru... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Doğru, 
hırsızı yakaladık. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, Sayın Üstündağ 
rica ediyorum. Sonunda ne olduğunu da söyleyecek 
her halde Sayın Bakan, rica ediyorum efendim. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Çalar
ken neredeydin? Niye siz tahkikat yaptırmadınız? 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu parayı, bu vergi iadesi şeklinde 
söylenen parayı iade eden, o gün Sayın Ecevit'in em
rinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Maliye Ba
kanıdır. Para ve muamele, haklı ve gerçek müracaat 
üzerine yapılmıştır. Ödemeler... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Yok ca
nım... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, çok rica 
ediyorum efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hangi hakh müra^ 
caat? Raporu oku, raporu... 

BAŞKAN — Evet efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Paranın ödenmesi usule, kanuna, mev
zuata uygun olarak yapılmıştır. Alan da namuslu
dur, ödeyenler de namusludur, muameleyi yapanlar 
da namusludur. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Hepsi de namusludurlar... 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş^ 
kan, burada hızsızları savunuyor. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sen satılık bir na
mussuzsun. Asıl namussuz para ile satılandır. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılman, Sayın Kayman, rica 
ediyorum. Celseyi tatil etmek zorunda kalacağım, 
rica ediyorum. Lütfen sakin olun efendim. 

Evet buyurun efendim. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan, 

Devlet Hazinesini soymayı meşru sayan bir adamı 
ne diye konuşturuyorsun? 

BAŞKAN — Hemen keselim sözünü, bıraktıralım 
Sayın Türkmen, öyle mi..? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arakad aşlarını, saym Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü, bu kürsüde konuşunken, 
«Adalet Partisi iktidara geldiği zaman memlekette 
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kan akar, memlekette hadiseler olur» diyor. Bunun 
da gerçekle ilgisi yoktur. Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisinin ve Genel Başkam bulunan Sayın Ecevit'in 
Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı olduğu zaman, 
Türkiye'de kendisinin Başbakan olduğu zaman cere
yan eden hadiselerin birkaç tanesini kronolojik bir 
sıra halinde huzurlarınızda arz etmek istiyorum. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bir sen ayrıldın. 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Devamla) — Şimdi, 1974 yılında, Sayın Ecevit'in 
Başbakan olduğu zaman, Türkiye'de 11 tane banka 
soyulmuştur. 

23 Ocak'ta Bahçelievfer İş Bankası, 4 Şubat'ta 
Batman'da benzin istasyonu.... (C.H.P. sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Şimdi günde 
10 tane soyuluyor. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Utanmalısın. Aciz 

olmasanız banka soyulmaz. 
BAŞKAN — Sayın Saltık, Sayın Saltık, zahmet 

ediyorsunuz, rica ederim, duyulmuyor efendim za
ten. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Bu hadiselerin dışında; 6 Şubat'ta, 
üniversiteye girmeyen 12 genç askerlik görevine baş
lamış. 8 Şubat'ta afiş yapıştıran öğrencileri polis 
dövmüş. 17 Şubat'ta Erzurum Ziraat Fakültesinde 
öğrenciler derslere girmiyor. 8 Mart'ta Atatürk Yur
dunda öğrenciler dışardan gelen bir grupun saldırı
sına uğruyor. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Siz Hazineyi soyu
yorsunuz. 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Ölen yok. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Cebeci Yurdunda, Atatürk Üniversite
si Yurdunda, diğer yurtlarda öğrenciler birbirine gi
riyor. 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Ama ölen 
yok. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Yaralı var, ağır yarah var, kanlar akı
yor. Aynı durumlar o günde sizin zamanınızda Tür
kiye'de devam ediyor. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — 160 genç öldü, 
utan! 

BAŞKAN — Saym Kayman, rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — 9 Kasım 1974 tarihinde, Hürriyet Ga
zetesi yazıyor: «Türkiye'de anarşi hortladı» 
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ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, hırsızları, katilleri savunuyor, Bu hale göz yu
muyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl istiyorsunuz efendim, 
ne yapayım yani? 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan, 
seçim kararı aldığınız gibi at aşağı. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, burada saat

lerce en ağır sözleri söylediniz. Söz savunmanındır; 
görülüyor ki gerçekleri dinlemeye tahammülünüz 
yoktur. Madem dinleyemiyorsunuz, konuşmamın son 
kısmını yaparak huzurlarınızdan ayrılacağım. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan, 
seçim kararını aldığın gibi onu da at aşağıya. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bugüne kadar Türkiye'mizde cereyan 
eden hadiselerin mağduru biz, saldırılan biz olduğu
muz halde, bağrımıza taş basarak sustuk, susmayı 
tercih ettik; memleketin huzur ve güvene ihtiyacı 
vardır diye. Bizim sükûtumuza rağmen, her nedense 
saldıranlar, saldırtanlar ve saldırganlar susmak bil
miyorlar. Bunun manasını anlamak, bir bakıma gö
re de, hiç bir tefsire mahal bırakmayacak kadar 
açıktır. Türk Devletinin ve mUIettinin bekası, milli
yetçi düşüncede aranmalıdır. Temsil ettiğimiz milliyetçi 
düşünce birleştiricidir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ulan senin 
milliyetçiliğine.... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Transferin sesi! 
Sen transferizmi temsil edersin ancak. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — «Ben komünizme karşıyım») ve «mil
liyetçiyim» diyen her ses derinden gelen bir sestir. 
Bu ses, Türk milliyetçiliğinin sesidir, bu ses senin 
sesindir, milletinin sesidir, benim sesimdir. Milliyetçi 
düşüncede... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ne anlar
sın sen milliyetçilikten? 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sen satılık adamın 
birisin, satılmışsın sen. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Milliyetçi düşüncede, komünizm bir 
fikir hareketi değil, ihanet hareketidir. Milliyetçilik 
hareketi ile komünizan kıpırdanışlar eşit sayılarak bu 
cereyanlar karşısında tarafsızhk oyunu oynanamaz 
ve oynanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Çünkü, 
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biz cumhuriyetçiyiz ve cumhuriyetin taraftarıyız. Biz, 
demokrasi ile cumhuriyeti millete ve gelecek nesillere 
daha güçlü ve daha kuvvetli olarak emanet etmek is
tiyoruz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGlL (Kayseri) — 
Cumhuriyeti soyan hırsızlarsınız. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Bravo Dön
dü... (Gürüliüfer) 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Kendimiz için düşündüğümüz hiç bir 
ihbar fikrimiz yoktur. Biz savaş değil, barış istiyoruz. 
Biz huzur ve sükûn içinde erken seçim yaparak yüce 
milletin iradesine lâyık, yeni siyasal iktidarın bir an 
önce seçilerek kurulmasını istiyoruz. 

Biz, gönlü kime, garaza değil, sevgiye açık olan 
yüce milletimizin mümtaz temsilcilerinden, Gensoru 
önergesinin reddedilerek, gecikmeden süratle seçime 
gitme imkânının sağlanmasında yardımcı olunmasını 
istiyoruz. 

Saygılarımızı sunarım arkadaşlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, Gensoru üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Açık oylama istemi var, açık oylama istemini oku
tuyorum : 

SayıS Başkanlığa 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasının ad 

okunmak suretiyle açık oyla yapılmasını arz ve istir
ham ederiz. 

Saygılarımızla. 

Konya 
Özer Ölçmen 

Samsun 
Hilmi Türkmen 
Kahr amanmaraş 
Ali Zülfikâroğlu 

Niğde 
Mehmet Alhnsoy 

Bursa 
Mehmet Turgut 

Adana 
İbrahim Tekin 

Sakarya 
Vedat Önsal 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

Ankara 
Cevat Önder 

Afyonkarahisar 
İbrahim Elmalı 

Adana 
Battal Koksal 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Gaziantep 
Orhan Tokuz 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Konya 
Faruk Sükan 

Sayut Başkanlığa 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 

hususunun ad okunmak suretiyle açık oya sunulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Çankırı 
Arif Tosyahoğlu 

Ankara 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Muğla 
Ünat Demir 

Kocaeli 
Sabrı Yahşi 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

İzmir 
ŞinaSi Osma 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

Ordu 
Kemal Şensoy 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; açık oylama 
için verilen önergede imzası bulunan sayın 15 arka
daşımın salonda bulunup bulunmadığım tespit ede
ceğim : 

Sayın Özer Ölçmen?., Burada. 
Sayın Cevat Önder?.. Burada. 
Sayın Hilmi Türkmen?.. Burada. 
Sayın İbrahim Elmalı?.. Burada. 
Sayın Ali Zülfîkâroğra?.. Burada. 
Sayın Battal Koksal?.. Burada. 
Sayım Mehmet Alhnsoy?.. Burada. 
Sayın Faiz Şarlar?.. Burada. 
Sayın Mehmet Turgut?.. Burada. 
Sayın Orhan Tokuz?.. Burada. 
Sayın İbrahim Tekin?..; Burada. 
Sayın Mehmet AK Arsan?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ben te-
kabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz Sayın Kork
mazca». 

Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Sayın Vedat Önsal?.. Burada. 
Sayın Ekrem Dikmen?.. Burada. 
Sayın Ferruh Bozbeyli?.. Burada. 
Sayın Faruk Stflkan?.. Burada. 
Diğer sayın üyelerin isimlerini okumuyorum, 15 

arkadaşımız Genel Kurul salonunda hazır bulunmak
tadır. 
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Değerli arkadaşlarım, imza sahibi sayın arkadaş
larımız, açık oylama işleminin, adı okunan sayın üye
nin ayağa kalkmak ve gensoru önergesinin gündeme 
alınması hususunu kabul edenlerin «kabul», redde
denlerin «ret», çekinser kalanların da «çekinser» de
mek suretiyle oylama yapılması hususunu öneriyor
lar. 

Bu hususta onayınızı alacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ad okumak suretiyle, biraz evvel açıkladığım 
biçimde oylama işlemi yapılacaktır. Adana ilinden 
başlıyoruz efendim. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmayan başka sayın 
üye var mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

/. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun- j 
gur'un, Devlet Personel Dairesi kararlarına uyulma
dığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Gıyasettin Ka-
raca'nın yazılı cevabı. (711677) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gılarımla arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 1897 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, 
«Bu Kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurum
lar, bağlı oldukları Bakanlık eliyle, Devlet Personel 
Dairesine, bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Ba
kanlığı kanalı ile başvururlar.» denildiği malumunuz
dur. , 

Ancak, tatbikatta, Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığınca alınan bazı olumlu kararlann, T. C. 
Emekli Sandığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ka
bul edilmediği, bu cümleden olarak, TCDD işletme
lerinde çalışan yol, cer, hareket v.s. müfettişlerinin, 
1897 sayılı Kanunun ek geçici 30 ve 28 nci maddeler 

Değerli arkadaşlarım, Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel hakkındaki gensoru önergesinin gündeme 
ahnıp alınmaması konusunun açık oylama sonuçla
rını arz ediyorum efendim: 

Oylamaya 419 sayın üye katılmış olup, 198 kabul, 
221 ret oyu kullanılmıştır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Böylece gensorunun gündeme 
alınması hususu kabul edilmemiştir. 

Çalışma saatimizin dolması nedeniyle, gündemdeki 
kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen 
diğer işleri sırasıyle görüşmek için, 7 . 4 . 1977 Per
şembe günü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 20,08 

| delaletiyle 36/11 maddesinden yararlanmalarının ge
rektiği hakkında Devlet Personel Dairesi Başkanlığı
nın 24 . 9 . 1975 tarih D. 530/2160-15392 sayılı olum
lu kararlarına rağmen, haklarının verilmediği öğre
nilmiştir. 

Bu şekildeki uyumsuzluk sebebiyle, hak sahiplerin 
nüı huzursuzluğuna sebebiyet verilmesi karşısında, 
1897 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 160 sayılı 
Kanunun 5/i maddeleriyle Devlet Personel Dairesi
nin uhdesine verilmiş olan görev ve yetki hükmünün, 
doğru bir şekilde uygulanması için, Bakanlığınızca 
gerekli girişimde bulunulmuş mudur? Uygulanmayan 
bu kararlar için nasıl bir işlem düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Devlet Personel Dairesi 
Sayı : 017/01342 

5 . 4 . 1977 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

10 . 3 . 1977 tarihli ve 7/1677 sayılı yazısı. 

H ı ^ » ^ » • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Devlet Personel Heyetinin 23 . 3 , 1977 tarihli 
ve 1977/226 sayılı istişarî kararının bir örneği, İstan
bul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un yazılı soru 
önergesine cevap teşkil etmek üzere ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Gıyasettin Karaca 

Devlet Bakanı 
T. C. 

Başbakanlık 
Devlet Personel Heyeti Kararı 

I - Teklifi yapan kurum : T. B. M. M. Başkan
lığı. (Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün) 
10 . 3 . 1977 tarih ve 5783/43964 sayılı yazısı ile gön
derilmiştir. 

II - Teklifin konusu : îstanbul Milletvekili Meh
met Emin Sungur tarafından Sayın Devlet Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tevcih edilen 
bir soruda aynen «1897 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinde «bu Kanunun uygulanması ile ilgili konular
da kurumlar, bağlı oldukları Bakanlık eliyle, Devlet 
Personel Dairesine, bu dairenin bağlı bulunduğu Dev
let Bakanlığı kanalı ile başvururlar.» denildiği malu
munuzdur. 

Ancak, tatbikatta, Devlet Personel Dairesi Başkan
lığınca alınan bazı olumlu kararların, T. C. Emeldi 
Sandığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilme
diği, bu cümleden olarak, TCDD İşletmelerinde ça
lışan yol, cer, hareket v.s. müfettişlerinin, 1897 sayılı 
Kanunun ek geçici 30 ve 28 nci maddeler delaletiyle 
36/11 maddesinden yararlanmalarının gerektiği hakkın
da Devlet Personel Dairesi Başkanlığının 2 4 . 9 . 1 9 7 5 
tarih D. 530/2160-16392 sayılı olumlu kararlarına 
rağmen, haklarının verilmediği öğrenilmiştir. 

Bu şekildeki uyumsuzluk sebebiyle;, hak sahip
lerinin huzursuzluğuna sebebiyet verilmesi karşısın
da, 1897 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 160 sayılı 
Kanunun 5/1 maddeleriyle Devlet Personel Dairesi
nin uhdesine verilmiş olan görev ve yetki hükmünün, 
doğru bir şekilde uygulanması için, Bakanlığınızca 
gerekli girişimde bulunulmuş mudur? Uygulanmayan 
bu kararlar için nasıl bir işlem düşünülmektedir?» 

Denilmiştir. 

Devlet Bakanlığı verilecek cevaba esas olmak üze-
ra konu hakkında dairemizin görüşünü talep etmiştir. 

III - Yapılan inceleme : Konu hakkındaki düşün
celerin dairemizin görev sahasını belirleyen yasa hü
kümlerinden esinlenerek geliştirileceği tabiîdir. Söz 
konusu yasa hükümlerinin incelenmesiyle de anlaşıla
cağı üzere daire görevleri bîri düzenlemeye diğeri 

uygulamaya yönelik bulunan iki anagrup halinde tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten 160 sayılı Kanunun konu ile ilgili 1 
ve ' nci madelerinde yer alan görevlerin, kamu hiz
metlilerinin tabi olacakları statü veya statülerin tes
pitine, tadiline ve geliştirilmesine münhasır bulun
dukları ve bu statüde yer alan hükümlerin uygulan
masına taallûk etmedikleri anlaşılmaktadır. 

Bu nitelikteki görevlerin dairece yerine getirilmesi 
esnasında takip edilecek usulün de 160 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesiyle tespit olunduğu bilinmekte ve 
anılan maddede «Devlet Personel Dairesine intikâl 
eden veya bu dairece re'sen ele alman mevzular ge
rekli etüt ve incelemeler yaptırıldıktan sonra Genel 
Sekreter tarafından Devlet Personel Heyetine tevdi 
edilir. 

Heyetin 5 nci maddede yazılı mevzulara dair ka
rarları istişarî mahiyette olup Bakanlar Kurulunun 
tasdikiyle tekemmül eder. 

Devlet Personel Dairesinin çalışma, usul ve esas
tan yönetmelikte tespit olunur.» denilmektedir. 

Hâl böyle olunca Devlet Personel Dairesinin ka
mu hizmetlilerinin statülerinin düzenlenmesine ilişkin 
çalışmalarının daire dışına istişarî nitelik taşımak 
kaydiyle yansıyacağı; ancak Bakanlar Kurulunca tas
dik edilen daire mesaisinin Bakanlar Kurulu kara
rında yer alan hükümlerle kayıtlı olmak üzere icraî 
nitelik kazanabileceği düşünülmektedir. 

Bu sebeple Devlet Personel Dairesinin, düzenle
meyle ilişkili bir konu hakkındaki görüşünü yansı
tan heyet kararlariyie diğer metinlerin genel anlam
da icraî nitelik taşımadıkları söylenebilir. 

Diğer taraftan Devlet memurlarının ve bu me-
yanda bir kısım kamu hizmetlilerinin genel statüsü
nü tespit eden 657 sayıh Kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra daire görevlerinin uygulamaya yönelik 
kısmının önem ve şümul kazandığı gerçektir. Özel
likle 1897 sayılı Kanunun soruya konu olan 3 ncü 
maddesinde yer alan hükümlerle, 160 sayılı Kanunun 
haiz bulunmadığı bir açıklıkla daireye uygulama gö
revi tevdi edildiği malum bulunmaktadır. Söz konu
su maddenin son cümlesinde «Bu başvurmalarla il
gili işlemlerin yürütülme usul ve esaslan Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir.» denildiği halde bugüne değin 
anılan tespitin yapılmamış olması da önemli bir ek
sik olarak mütalâa edilmektedir. Bu tespitin, özellikle 
dairenin uygulamaya yönelik düşüncelerinin kamu 
idarelerini ne dereceye kadar bağlayabileceği konusu
na açıklık getîrmek suretiyle bugün ortaya çıkan ba
zı sorunları çözümleyebileceği düşünülmektedir. 
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Konu hakkındaki tartışmalarda aşağıdaki genel 
mülâhazaların da gözönünde tutulması uygun görül
mektedir. 

Kamu idarelerinin görev ve yetkileri kanunlarla 
düzenlenmiştir. Her idare kanunla kendisine bırakıl
mış görev sahasında yine kanunla belirlenmiş esas
lar çerçevesinde görev ifa eder. Diğer kamu idarele
rinin görevlerini icra ederken belli bir konuda duy
dukları tereddütlerin giderilmesini bu konuda görev
li ihtisas dairelerinden isteyecekleri de tabiîdir. Bu 
ahvalde asıl ve normal olan, ihtisas dairesinin belir
lediği istikamette uygulama yapılmasıdır. Ancak bu 
normal ve mutad halin dışında idarelerin ihtisas daire
sinin kararlarına uymayabilecekleri de açıktır. Çün
kü idare hukukunun temel esaslarından olan idare
nin takdir yetkisi buna olanak vermektedir. 

Bu sebeple idarelerin takdir yetkilerini kullana
rak, ilgili ve görevli dairenin görüşü dışında uygu
lama yapabilecekleri ve mutlaka ilgili daireye uyma
ya icbar edilemeyecekleri tabiîdir. Sorunun temelin
de bu esas yer almaktadır. Bu meyanda Kanun ko
yucunun idarî bünye içinde çözümlenmesini saraha
ten hükme bağladığı durumlarda idarenin takdir hak
kının söz konusu olamayacağını belirtmek de gerek
mektedir. 

Bu düşünceler uyarınca, Devlet Personel Dairesi
nin de uygulamayla ilgili görevlerini yerine getirirken 
bütün kamu idarelerinin tabi olduğu genel idari 
esaslar çerçevesinde faaliyet gösterebileceği aşikâr 
görülmektedir. Başka bir ifadeyle dairenin bir konu 
hakkında görüşünü yansıtan yazı ve kararların, diğer 
idari mercilerce kendi görev sahalarına giren konu
larda serdedilen mütalâalar kadar etkili olabileceği 
açıktır. Yani, kamu idareleri dairemizin görüşleri
ni, yönetim sorumluluğunu üstlenmek kaydıyle aynen 
veya tadilen benimsemekte veya benimsememekte 
muhtar bulunmaktadırlar. 

Bu sebeple bir kamu idaresinin, Devlet Personel 
Dairesinin görüşüne rağmen başka istikamette uygu
lama yapmasına mani olacak kanunî esaslar bulun
madığı mütalâa edilmektedir. 

Özetle, kamu idareleri haiz bulundukları idarî tak
dir yetkileri çerçevesinde Devlet Personel Dairesi
nin görüşlerini uygulamalarına esas alıp almamakta 
bağımsız görülmektedir. 

IV - Istişari karar : Devlet Personel Dairesini 
kuran 13 Aralık 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin «Personel rejimini memleketin ik
tisadî, malî ve sosyal şartlarına ve hukukî esaslara 

uygun bir şckUde düzenlemek; bu düzeni değişen 
şartlara göre ayarlamak ve idame ettirmek..» demek 
suretiyle daireye personel rejiminin düzenlenmesi 
görevini verdiği açıktır. 

Aynı kanunun 5/i maddesi de bu düzenlemenin 
gerektirdiği kanun tasarılarını, tüzük ve yönetmelik
leri bu dairenin hazırlamasını öngörmektedir. 

Kanun tasarılarının Bakanlar Kurulu Kararma 
iktiran ettikten sonra yasama organına sunulacağı 
açıktır. 

Tüzüklerin yürürlüğe girebilmesi de Bakanlar Ku
rulu Kararına vabestedir. 657 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi son fıkrası ise «Bu kanunda öngörülen yö
netmeliklerin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulması» amir hükmünü ihtiva etmektedir. 

Esasen 160 sayılı Kanunun 6 nci maddes/ 2 nci 
fıkrası da «Heyetin 5 nci madde yazılı mevzulara 
dair kararlarının istişari mahiyette olup Bakanlar 
Kurulunun tasdiki ile tekemmül edeceğini» açıkça 
belirtmektedir. 

Bütün bu hususların, personel rejiminin bütün ku
rumlarda aynı şekilde uygulamasının sağlanması ama
cına dönük olduğu açıktır. 

Nitekim 160 sayılı Kanun tasarısının ilk şeklinde, 
heyet kararlarının ilgili bakan tarafından tasdiki ile 
tekemmül edeceği şeklinde mevcut olan hüküm uy
gulamada yeknesaklığın sağlanması mülahazası ile, 
Bakanlar Kurulunun tasdiki ile tekemmül eder şek
linde dönüştürülmüştür. 

1897 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, «Bu kanunun 
uygulanması ile ilgili konularda kurumlar bağlı veya 
ilgili oldukları bakanlık eliyle Devlet Personel Daire
sine bu dairenin bağh bulunduğu Devlet Bakanlığı 
kanalıyla başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili işlem
lerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir.» şeklinde yeni bir hüküm getirmiştir. Bu 
esaslar henüz tespit edilmemiş olmakla beraber, şu 
hususlar açıkça bellidir: 

1. Bu kanunun uygulamasında başvurma mer' 
câi Devlet Personel Dairesidir. 

2. Gerek başvurma, gerek cevaplama yönteminde 
bakanlar devreye sokulmuş ve konuların bakanlar ta
rafından bilinmesi ve benimsenmesi öngörülmüştür. 

3. Tespit edilecek esasların da Bakanlar Kuru
luna bırakılmış olması, bütün bakanların muvafakat 
edeceği bir yöntemin arzu edildiğine işarettir. 

Bütün bu hususlar uygulamanın bütün kurumlar
da aynı şekilde cereyan etmesi gereği ile, Anayasa
nın 105/2 maddesinde belirtilen «Her Bakan, kendi 
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yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem 
ve işlemlerinden ayrıca sorumludur.» hükmüne uy
gundur. Şu halde, 1897 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine giren konularda,bir ihtisas dairesi ve başvur
ma mercii olan Devlet Personel Dairesinin vereceği 
karar, niteliği ve sadır olduğu daire itibariyle bir 
ağırlığa sahip olmakla beraber, Bakanlar Kurulu 
Karan ile tasdik edilmedikçe, ilgili kurumun bağlı 
olduğu Bakanın benimsenmesi kaydıle uygulanması 
zorunlu hale gelebilir. 

Devlet Personel Dairesine sorularak ya da so
rulmadan yapılan uygulamalarla farklı işlemler ortaya 
çıkarsa, konunun Bakanlar Kuruluna intikal ettiril
mesi ve 'bulunacak doğru çözümün bütün kurumlara 
tebliği iktiza edeceği açıktır. 

Yazıh soruya bu yolda cevap verilmesi gerektiğine 
üyelerden Selâhattin SürePin «1897 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinde, uygulama açısından yeknesaklık 
sağlama amacı güdülmüşüm Dairemizin görüşünün 
alınması keyfiyeti gerek bu açıdan, gerekse 160; sa
yılı Kanunun 5 nci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri
ne uygun olarak hazırlanmış bu düzenlemedir. Dev
let Personel Heyeti kararları istişari nitelikte karar
lar olup, bu kararlardan hangilerinin kararname ha
line dönüşeceği 657 sayılı Kanun* ve Bütçe kanunla
rının çeşitli maddelerinde belirtilmiştir. Bunun dı
şında Bakanlar Kurulu Kararına konu olacak bir uy
gulama şeklini gereksiz görüyorum.» gerekçeli aleyh
teki oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi. 

Başkan Üye 
K. Baydur S. Sürel 

Üye Üye 
A. Gücün S. Kantarcıoğlu 

Üye Üye 
R. Şehmelikoğlu T. Koraltar 

Genel Sekreter 
H. Büyüklimanh 

2. -— Muğla Milletvekili Halil Derenin, ülkemiz
de kullanılan suni gübreye ilişkin sorusu ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı. (7/1686) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 2 . 3 . 1977 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

Soru : 
1* 1976 yılında ülkemizde ne cins ne miktar suni 

gübre kullanılmıştır? Bu gübrenin ne miktarı dışardan 
getirtilmiş ve ne miktarı ülkemizde üretilmiştir? 

2, 1977 yılında ne miktar ve hangi cins gübrenin 
kullanılması tahmin edilmektedir? Yıllık ihtiyaç tama
men karşılanabilecek midir? Bu konuda ne gibi giri
şimler olmakta ve önlemler alınmaktadır? 

3i Gübrenin yetersiz olacağı konusundaki söylen
tiler nasıl önlenebilecektir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Says : 412 1 . 4 . 1977 
Konu : Muğla Milletvekili Sayın Halil 
Dere'nin soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 3 . 1977 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1686-44050 sayılı yazı, 
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından; 

ülkemizde kullanılan suni gübreye ilişkin olarak; Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının 
iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Suni Gübre 
Üretim, İthal ve Tüketimine İlişkin Yazılı Soru Öner

gesi. Cevabı 
1. 1976 yılında ülkemizde tüketilen değişik tür 

gübre miktarı, bunların yerli üretimi ile taşradan it
hal edilen ve stok miktarları ayrı, ayrı olarak ek: 1 
cetvelde gösterilmiştir. 

2< Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından hazırla
nan 1977 yılı programında; 

2 860 000 ton azotlu (% 21 N) 
2 720 -000 ton fosforlu (% 16-18 P205) ve 

60 000 ton potash (% 50 K20) olmak üzere 
toplam 5 640 000 ton gübrenin tüketileceği öngörül
müştür. Ancak, 1976 yılı fiilî tüketimi 5 944 564 ton'a 
ulaşmış bulunduğundan, yukarıda öngörülen miktar
dan daha fasla bir tüketim olacağı tahmin edilerek Ba
kanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda; 

3 500 000, ton azotlu (% 21 N) 
3 500 000 ton fosforlu (% 16-18 P205) ve 

60 000 ton potash (% 50 K20) olarak 

7 Ö60 C00 ton gübrenin tüketileceği kabul edilmiş 
ve buna göre tedarik programı hazırlanmıştır. 
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Bu tedarik programını gerçekleştirmek için 1 712 008 
ton azotlu, 2 608 280 ton fosforlu gübrenin üretimi 
programlanmış ve ayrıca açığın ithal yoluyle karşılan
ması için 2 774 710 ton azotlu, 1 921 OOO ton fosforlu 
gübrenin Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Mü-

1, — 1976 Yıh 

düriüğttnce ve 193 500 ten acethı gübrenin ise Türkiye 
Şeker Fabrikaları A. Ş. tarafından ithali kararlaştırıl
mış ve ilgili kuruluşlara kesin talimat verilmiştir. 

3. Gübrelerin zamanında ve yeteri miktarda bu
lundurulması hususunda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Dorumu: 

Gübrenin Cinsi 

Azotlu (% 21 N) 
Aı Sülfat (% 21 N) 
A. Nitrat (% 21 N) 
Ay Nitrat (% 26 N) 

Üre (% 46 N) 

D. A. P. (18 - 46 - 0) 

Kompoze 

Toplam 

1.1 s 1976 
Stoku 

55 578 
24 552 
205 392 
(164 314) 
67 025 
(30 466) 
27 978 
(32 646) 
77 964 

(107 367) 

458 489 

Üretim 

107 673 
62 575 
604 345 
(483 476) 

— 

136 160 
(158 880) 

— 

910 753 

İthal 

526 127 
— 

896 905 
(717 524) 
838 323 
(381 056) 
269 260 
(314 189) 
13 119 
(18 374) 

2 543 743 

Tedarik 
Toplamı 

689 378 
87 127 

1 706 642 
(1 365 314) 

905 348 
(411 522) 
433 398 
(505 715) 
91 083 

(122 741) 

3 910 976 

Tüketim 

451 128 
61 458 

1 202 054 
(961 644) 
648 340 
(294 700) 
368 247 
(429 692) 
81 462 

(109 609) 

2 812 689 

Birim : Ton 
1.1.1977'ye 
Devreden 
Stok 

238 250 
25 669 
504 588 
(403 670) 
257 008 
(116 822) 
65 151 
(76 023) 
9 621 

(13 132) 

1 100 281 

Fosforlu (% 16 - 18 P205) 
N. S. P. (% 16 - 18 P205) 
N. S. P. (19 - 21 P205) 
T. S. P. (% 42 - 44 P205) 

D. A. P. (18 - 46 - 0) 

Kompoze 

Toplam 

Potaslı (% 50 K20) 
P. Sülfat 
PJ Klorür 

Kompoze 

Toplam 
Genel toplam 

148 835 

542 226 
(215 169) 
88 151 
(32 646) 
96 528 

(104 367) 

876 740 

54 
— 

29 510 

29 564 
1 363 793 

72 666 

1 528 155 
(606 411) 
428 976 
(158 880) 

— 

2 029 797 

, 
— 

— 
2 940 550 

— 

__ 

848 310 
(314 189) 
16 206 
(18 374) 

864 516 

7 935 
28 800 
(24 000) 
5 512 

(18 374) 

42 247 
3 450 497 

221 501 

2 070 381 
(821 580) 

1 365 437 
(505 715) 
112 734 
(122 741) 

3 770 053 

7 989 
28 800 
(24 000) 
35 022 

71 811 
7 754 840 

107 161 

1 701 583 
(675 231) 

1 160 175 
(429 692) 
100 841 
(109 609) 

3 069 760 

1 980 
28 800 
(24 000) 
31 335 

62 115 
S 944 564 

114 340 

368 789 
(146 349) 
205 262 
(76 023) 
11 893 
(13 132) 

700 293 

6 009 
— 

3 687 

9 696 
1 810 276 
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Başbakan Süleyman Demirel Hakkındaki Gensoru Önergesinin (11/6) Gündeme Alınıp Alınmamasına 
Verilen Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Yehbi Meşkur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Necdet Evliyagl 
Mustafa İmiırzalıoğllıu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayıra 
Kâlnuil Kırılkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevait önder 
önder Sav 
llyas Seçlkin 
Saibalhıattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 419i 

Kabul edenler : 198 
Reddeden - : 221! 

Çekînserlerî : — 
Oya katılmayanlar : 271 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul c 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelülk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIN 
İsa Aylhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Neoati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
j H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat ışık 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çanerİ 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

_ 4 

deriler] 

DENİZLİ 
Hüseyitı Erselik 
Hasan Korlkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Iîaisan Değer 
ReoaJi îtslkenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan İşık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
A. Onhan Se;njeımoğÜu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsıu 

ERZURUM 
(Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Köksail 
Nlîyazi Onal 

GAZİANTEP! 
Mustafa Güneş 
Ibrtahikn Hortoğilu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vernik Tekin 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tüne er 

70 — 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri ince 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 

Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğru 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

tSTANBUT X\J X i V l ı i l \J M-ı 

Hasan Basri Akgiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
Ferruh Boabeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A.' Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlıi 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 

* A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
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ÎZMÎR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Cosjkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

îsımet Ağaoğlu 
A l Zülökâroğlu 

KARS 
Doğan Anaslı 
Kemaâ Ofcyay 
Hasan YıJldınm 

KASTAMONU 
Veedi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Meflımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Ibraihıim Akdoğan 
Turtan Güneş 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Hüseyin Keçeli 
Adi Kölkbud'ak 
özer ölcm*n 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

_ MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Ha/mdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Ahdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
AJbdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Arslaaı 
Ahmet DurakoğUu 
Ekrem Kangal 
Mustafa TimM 

[Reddedenler] 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahıaıttdn Yar»dumeı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
1. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçetlik 

Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahftm Endem 
Remizi Yulmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
îsmariil Hakkı Birlet 
Alır Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aid Cdnefl 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan B ediirha.no ğlu 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülenit Ecevit 
Cahit Karakaş 

İlhan AyteMn 
Cihat Biilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Maliyettin Mutlu 

BOLU 
Haıtın Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak l 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
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BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım ööadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇX)RUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtıif Ensarıioğlu 
HalMt Kahraman 
Mahmut Kepölu 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülikan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasâm Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cıinisilii 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Ismadl Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk. 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkimen 
M. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim. Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsa m ettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naüli Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Ofima 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ilalit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozkurlt 
Abdülkerim Doğru 
Cemdi ünail 

KASTAMONU 
Mehdıi KesMn 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan. Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk tmamoğilu 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmil özsarıyıldifz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâilettin Gökakm 
Mustafa Kübdlây Imer 
M. Necatii Kalaycııoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum ' 
H. Cavlt Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Ay s oy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Ün er 

NİÖDE 
S, Yaşar Arıbaş 
H, Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönü] 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar ( 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
Idris Arıikan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arakan 
Vahit Bozatlı 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKlRDAÖ 
Halil Başol / 
Niıhan Ilgün 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çaıkıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Meıhmet özgür 

ADANA 
Mehmet Can 

ANKARA 
Osman Ceran 
Feriha Fatma öztürfk 

D1 rN VJ KJ Lj 

Abdullah Bazencir 
BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 
BURSA 

Emin Acar 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

URFA 

Mustafa Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
rTalil Millî J. XaJ.i l IV11111 

Abdülkadıir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
thsan Aralan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

[Oya- Katılmayanlar] 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

ERZURUM 
Zekâ'i Yaylalı (t. Ü.) 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
İbrahim Etem KılıeoğUu 

HAKKÂRİ 
Mikâil Ilçin 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet özdal 
Oğıuz Söğütlü 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B,) 

KIRŞEHİR 
Saat Şayiam 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

1 
1 
1 
1 

Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahımşt Ndhat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göneüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KONYA 
Vefa Tar-ır 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 

SAKARYA 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
İrfan Yankutan 

VAN 
Mehmet SaıLih Yıldı* 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCt BİRLEŞİM 

6 j 4 . 1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Demokratik Parti Grupu adına Grup Baş--

ik'aınlvdfcMi Konya Milletvekili Özer Ölçınen'in, Türki
ye'yi Hükümet icraatı ile genel fok üunaüım ortamına 
sürükleyen Başbakan Süleyman Demire! hakkında 
Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi1 içtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasına iiş-
küın önergesi. (11/6) 

3 
SEÇİM 

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 ve 57'ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1974, 9.3.1977) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanU 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec

lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

2. — 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 Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maaaeıe-
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

3. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, 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) 

4. — Afyonkarahisar 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 İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

5. — 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 uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — 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) 

7. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar-* 
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgü 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 



olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

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

10. — 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) 

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

12. — 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) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, MMet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr Meclis Araş
tırması açınmasına ilişkin önergesi, (10/38) 

14. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar-
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 

amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş* 
tırması açılmasına iişkin önergesij (10/40) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geiştirmek, üreticinin ör-
güıttenmesini ve finansmanım sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-< 
rınoa bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin öner
gesi, (10/42) 

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 noi mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu\la ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma-* 
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/44) 

18. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle* 
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat* 
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy« 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma* 
sı açılmasına iişkin önergesi. (10/45) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine* 
macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir-' 
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesiı 
(10/46) 

20. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişkin önergesi. (10/47) 



21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacıma uy
gun olanak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 udi, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ncd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/49) 

23. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 86 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ndî maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesii (10/50) 

24. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

25. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi-
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına Miskin önergesi. 
(10/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta-
ban fiyat ve destekleme alımı poltâkafarımın üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta

mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmca bir Mec-. 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi] (10/54) 

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

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa-
<ıın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarmca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi* 
(8/6) 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araş* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

33. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde* 
feri uyarmca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

34. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 



35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 aricadiaşıının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve. hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
lotüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

37. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi; (10/64) 

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

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

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

41. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

42. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekl1' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

43. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

44. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar-i 
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) 

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

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

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

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

49. — 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) 



50. — 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) 

51. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasımn 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) 

52. — İçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/8T 

53. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı 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 lişkin 
önergesi. (10/82) 

54. — 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) 

55. — 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) 

56. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka. 
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle^ 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

57. — 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 ncu madieleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına iişkin 
önergesi. (10/84) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi va 
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. (10/85) 

59. — Demokratik Parti Millet, Meclisi Grup 
Başkanyekilleri Niğde Milletvekili Menine* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se-
çimleı inden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
arıejaana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüŞ imin 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşımn bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Jcomü-
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

62. — Afyonkarahisar 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) 

63. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşımn, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geMşememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 



64. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlarama-
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

66. — 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) 

67. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kiş'lere 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) 

68." — 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 qnergesi. (10/94) 

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

70. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile îçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

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

73. — içel 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyanncâ bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

75. — 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 amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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

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



78. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve I 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nei maddeleri uyarınca bu 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

80. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik I 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 I 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) I 

82. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak I 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) I 

83. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş- I 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

84. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve J 

Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

86. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarım sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

87. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

88. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
tin önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

90. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun Demir •< Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
00/116) 



101. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Mület Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

94. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

97. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırlan içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

Î00. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

103. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarım saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 10/3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş» 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-: 
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul va 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö-« 
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-» 
leni uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş* 
kin önergesi. (10/129) 

106. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana« 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

107. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

108. — Çorum Milletvekili Etem'Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 



109. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu I 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim -. öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öneri 
Besi. (10/133) 

110. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

111. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) | 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka- I 
daşımn, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

113. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele- . 
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) ! 

114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

115. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. | 
(10/138) 

I 116. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularım saptamak, ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar-. 
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-

j rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

118. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meplis Araş-ı 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına il'işkin önergesi. (10ı/143) 

121. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-

j leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
I kin önergesi. (10/144) 

122. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

123. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-

1 günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
I Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 
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nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/159) 

132. — Trabzon Milletvekili Lütfi Köktaş ve 9 ar
kadaşının, çay ürününün sorunlarını ve çözüm yolla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Öner
gesi. (10/160) 

133. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
12 arkadaşının, Millî Eğitimimizin sorunlarını ve alı-
naca'k tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/161) 

134. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 
arkadaşının, TRT'nin dinî yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/162) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

124. — Konya Milletvekili Faruk Sükaıi ve İ0 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açd-
masma ilişkin önergesi. (10/147) 

" 125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 aırkaldaşınıın, Hüikümetıin Baırlt cevheri politikası. 
konusunda Anayasanın 88 ad, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bîr 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(i 0/148) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88. nci, MMet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/151) 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

130. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 
arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam kad
rosu ihtiyacını saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/158) 

131. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol 
ve 12 arkadaşının, ülkedeki huzursuzluğun nedenleri 
ile alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasa-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 
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I. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta

ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

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

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

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

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

12. — 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) 

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

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

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

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

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

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

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın; 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

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

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

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

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

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

25. — 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) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Aga-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

31. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikramiı 
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

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

33. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
tstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş^ 
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 
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34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

35. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka-' 
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

37. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

40. — 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) 

41. — 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) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

46. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl

masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

47. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

48. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

49. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

50. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

51. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar* 
larınş ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

52. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilciliklerim 
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

53. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

54. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

56. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi, 
(6/190) (*) 

57. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka-! 
nından sözlü soru önergesi. (6/194} (*) 

58. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so-» 
ru önergesi. (6/179) 

59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 
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60. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

61. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

62. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

63. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

64. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

73. — 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 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba* 
kanından sözlü soru önergesii (6/192) 

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğhı'nun, Spor Aka« 
demişinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitini Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci-» 
Herin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu., (6/196) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş-» 
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi. (6/224) (*) 

79. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, 
Antalya • Aharlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba-< 
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

81. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya« 
pumasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/227) (*) 

82. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

83. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesis 

(6/200) 
84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın* 

TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

65. — 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) (*) 

66. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

67. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

68. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

69. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

70. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

71.: — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın ^ Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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86. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-

gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

87. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adafc'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

88. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbafcan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

89. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu illinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/205) 

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüfün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

91. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Milli Eğitim Müdürüne ilişMn Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

• 92. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

93. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/E36) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü sara önergesi, (6/237) (*) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sora önergesi. (6/212) 

97. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir a Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Cı H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/241) (•) 

99. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesî  (6/244) (*) 

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile baza bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

102. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner* 
gesi, (6/248) (*) 

103. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Mffl Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giTin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

106. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

107. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'm, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapıîan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

108. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

109. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi^ (6/254) (*) 

110. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

111. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesij (6/256) (*) 
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112. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase* 
betlerine üşkin MilM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
gene! müdüre ilişkin Miill Eğitim Bakanmdan sözlü 
soru önergesi, (6/258) (*) 

114. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
klilerine ilişkin MilM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/259) (*) 

115. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Ticarî İlimler Akademilerine üşkin M i l 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi. (6/260) (*) 

116. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine üşkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

118. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru Önergesi/ 
(6/263) (*) 

119. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/2C4)(*) 

120. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakamın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

121. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,- (6/266) 
(*) 

1-22. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne üşkin Milî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

124. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara üşkin Barbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi. (6/216) 

126. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

127. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet. Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

128. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/273) (*) 

129. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/301) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/275) (*) 

131. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan 
sözlü soru önergesi. (6/276) (.*) 

132. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

133. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

134. —Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

135. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

136. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

137. — İstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

138. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

139. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama-
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larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.; (6/282) (*) 

140. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

141. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

142. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*•) 

143. — 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) (*) 

144. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

146. — 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) (*) 

147. — 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) (*) 

148. — 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) (*) 

149. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

150. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

151. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 

bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halü Dere'nin, YAY * 
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkİF 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

153. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
tşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

154. — Kayseri Milletvekili Tufan .Doğan Avşarı 
gil'in, Kayseri Mimar Sinan Ilköğretmeh Okulu Mü-* 
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

155. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299)•(*) 

156. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar-̂  
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesif 
(6/240) ' 

157. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Türı 
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

159. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

160. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partileriAİn şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

162. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam ta^ 
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

163. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan ması 
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raflara Misktin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/308) (•) 

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

166. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
îzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

167. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora 
önergesi. (6/314) (*) 

169. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'm, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

171. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) '(*) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğiklü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

173. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

175. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

176. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/326) (•) 

178. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

179. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

180. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta 
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

181. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
som önergesi. (6/332) (*) 

183. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

184. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

185. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

186. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhayoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/338) (*) 
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188. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi. (6/339) (*) 

189. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

190. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

191. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

193. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

194. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/32D (*) 

195. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

196. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

197. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

198. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Mülî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

199. — Eskişehir Milletvekiil Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

200. — - Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler ilköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

201. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/357) (*) 

202. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
SM - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

204. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

206. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/366) (*) 

207. — İçel Milletvekili "Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engelenme-
sline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi? (6/374) 
(*) 

208. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamıma giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

209. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küttö pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 
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211. — Trabzon Milletevkili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teiknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

212. —- Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 • 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

213. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

214. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

215. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

216. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

217. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/384) (*) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında tlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

219. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TÎM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
jnergesi. (6/3S9) (*) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

222. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

223. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin istanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

224. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/369) 

225. — Itsanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/370) 

226. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

227. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

228. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

229. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

230. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şeikline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/396) (*) 

232. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

233. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 



— 20 

234. ..— Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî EğMîm Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

235. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/402) (*) 

236. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

237. — Muğla Milletevekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

239. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, istan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

240. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

241. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

242. — Hatay Milletevekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

243. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
îçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

244. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) . 

245. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

246. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

247. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
istatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

248. — Balıkesir Mületvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

249. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar isteği dı
şında tayin edilen öğretmen ve ilkokul müfettişleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/417) (*) 

250. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, öğ
retmen liseleri ile eğitim enstitülerine öğrenci alım 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/418) (*) 

251. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çan-
eri'nin, Film - San Vakfına ve düzenleyeceği festi
vale ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/420) (*) 

252. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/395) 

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, temeli atılan tesislerin durumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/421) (*) 

254. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/422) (*) 

255. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, orta dereceli okulların öğrenci sayısı ile öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/423) (*) 

256. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, uçak seferlerini de
ğiştirdiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/424) (*) 



257. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, barit cevheri işleten ve üreten firmalara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER İŞLER 

1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve hu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

2. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve MilJî Eğitim Ko
misyonu raporu, (l/î93) (S. Sayısı ; 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddemin değiştirilmesine ait kanun teklifi. (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10.L1977) 

4. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarL raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

5. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirifmesint dair yasa önerisi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

X 6. -— 193 sayılı Gelir. Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milîetveküi 
Süleyman Demire! ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada

şının, Balıkesir Milletvekili Saduliah Usurni ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'm, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özerin, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milîetveküi irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon-> 
ya Mületveküi Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok* 
un, Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan üe Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış

ama esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Mület
veküi Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494, 2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

X 8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 4 .1976) 

X 9. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
iîe istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım İnebeyli'nin teklifleri ve Anayasa Komisyo-t 
nunun mütalaası üe Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
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dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (îçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/26) (S. Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 1976) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban-' 
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 12. — tslâmî ilimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün üe 
Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî ilimler Akademileri kanun teıdifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 aci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976; 22 .7 . 1976) 

X 13. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, -Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 , 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar-
kadaştnın, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi. hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme ahnmıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 1 .6.1976) 

X 15. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu raporu. (îçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 7 .1 .1977) 

16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

iX 17. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-* 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1976) 

X 19. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

X 20. — Tarım Sigortası Kurumu kanunu tasa
rısı. (îçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S, Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
2 9 . 6 . 1976) 

21. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç-
îar 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) 

22. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nei maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarmi : 
16 . 6 . 1975) 

23. — 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) (Dağtaa itarihi : 
20 . 4 , 1976) 
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24. — 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) 

25. :— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas MiletveıleiM Ahmet Duraıkoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü 
günün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük tekMitetri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 26. — 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 
başkanlıfldarı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

27. — 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) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayıh Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al 
tşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

29. — 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) 

30. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmeği hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

31. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1976) 

32. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 .1976) 

33. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce-ı 
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

34. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 35. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

36. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

37. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi 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) 

38. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta
rihi : 13.4.1976) 

X 39. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10 . 4.1976) 

X 40. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

X 41. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek-. 
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lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme I 
alınmıştır.) (2/337) (S, Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: j 
27 , 4 ._ 1976) 

X 42. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 ; 5 4 1976) 

43. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı tş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo- j 
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) j 

44. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3 . 7. 1975; 11 .5.1976) i 

45. — Hasan kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

46. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'n a vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta- ] 
rihi: 1 7 . 5 . 1976) j 

47. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 1 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 48. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S. Sayısı : 333) 
(Dağıtma tarihi : 18.5 1976) 

49. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
doiayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba- J 

| yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm vç Pla.ı ko-
j misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da

ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 
50. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 

I uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
I tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 

Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi ; 25 . 5 1970 
X 51. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö

revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 

j ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
] (1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.İ976) 
i 52. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 

depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

) Turizm ve Plan komisyonları raporları (î/419) (S. 
I Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

53. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkamnea bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

I 54. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi-
j teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

55. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicii kanunu teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 

I (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 .1976) 
] 56. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı-
| sim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 

5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme-
S s<i ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 

(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
I Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
I \skerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 

birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fııkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1976) 

X 58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy dle Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 

i Bingöl ve Lice dep lem bölgelerinde yapılacak bina-

file:///skerlik


krın Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Saniı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahatün Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

59. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştı*:.) (1/432) 
(S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 22.6.1976) 

60. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve ispirtolu İçkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma 
tarihi : 22.6.1976) 

X 61. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Kamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302; 

2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

62. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi iie 141S sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
<S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

X 63. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

64. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Başîürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka

nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin-» 
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

65. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

66. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'm, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatani hiz-< 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 1976) 

67. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaasîan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihî : 9 . 7 . 1976) 

68. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka-
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madı 
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmeline ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

69. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

70. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir-: 
ne Milletvekili Ilhami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak* 
kında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16.9.1976) 

71. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu-s 
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/286, 
2/408) (S, Sayısı : 205 ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 . 7 , 1976; 11 . 11 . 1976) 



X 72. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kurulup 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 .1976) 

ıX 73. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun -teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtma tarihi : 11.11.1976) 

X 74. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün ^8 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1976) 

X 75. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumhıpmar Üniversitesi kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) 

76. —• İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm. Türk El Sanat 
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi, 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 31 . 1976) 

77. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma tarihi : 11 11 .1976) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un. 2556 sayılı Hâkimle'' Kanununun 86, 89 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak 
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 79. — Ordu Milletvekili Memdulı Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eyiül Üniversitesi kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 24 .11 .1976) 

80. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağıt
ma tarihi : 24. 11 .1976) 

81. — istanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usıımi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11 .1976) 

82. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
i 8 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

:X 83. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.. îî . 1976) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 «aydı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32. 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 25 .11 .1976) 

X 85. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkaciaş-nın, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirümesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 
noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7 .12.1976) 

X 86. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 1 2 1976) 

X 87. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarihli : 13.12.1976) 

88. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının. Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tarihi : 14 .12 . 1976) 

89. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanım teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17,12 .1976) 



90. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ıri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

91. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAG - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal fşler 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme aL-nımıştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27.12.1976) 

92. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi, (-İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 28.12.1976) 

93. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağatma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

X 94. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşıkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 .1 . 1977) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

X 96. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi, (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır!) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

97. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/624) (S. Sayı
sı : 426) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

98. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmış
tır.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

99. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 65701 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarmca gündeme alınmıştır. (2/665) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

100. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

:X 101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 27 , 1 . 1977) 

102. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1.942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

103. — Malatya Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyannca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

104.— Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

105. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1977) 
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106. — istanbul Milletvekili Engin ÜnsaTın, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 ncı maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

107. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilrniş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8.2.1977) 

108. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1977) 

109. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinim reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkiresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu rapora. (M. Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı: 106 ve 106'ya 1 nci ve 2 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri: 
1 .11 . 1974; 14 .2 . 1977) 

X 110. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) pağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

111. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul 'ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Belediyesi) nde Kâğıthane adiyle bir ilçe kurulma
sı hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 £ 1977) 

112. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 aıkadaşınm, Siyasi Partiler Kanunu ile 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve kaldırılması hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/717) (S, Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
15 , 2 , 1977) 

113. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararn 
sız'ın,, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 5Q6 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1977) 

114. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 15 s 2 . 1977) 

115. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

116. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/463) (S. Sa
yısı : 460) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

117. — Mihrali Koçak'ın, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

118. — İbrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 ,; 2 . 1977) 

119. — Celâl Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

120. — Ahmet Turan Gülpınar'm, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 15.2.1977) 

121. — Aydın Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma taHih'i : 16 . 2 . 1977) 

122. — Bekir Usta'nm, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 a 1977) 

123. — ismail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M. 
Fevzi Gökdenıiz'in (Gezgin) cezasının affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tariM : 16 . 2 . 1977) 

X 125. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 2 arkadaşının, Tarım Üniversitesi kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 ndi -maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/168) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma ta-* 
ri'hi : 1 6 , 2 , 1977) 
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126. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir Mera eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

127. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) 

128. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) > (1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

,129. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi^ (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

130. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 , 1977) 

131. — Metin Öner'in özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

132. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi: 25 . 2 . 1977) 

133. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 

2/119; C. Senatosu: 2/107) (S. Sayısı: 225 ve 225'e 1 
nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 4 , 7 4 1975; 
3 . 6 . 1976, 7 . 3 . 1977) 

134. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plan Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi: 7, 3 . 1977) 

X 135. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 
arkadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
ile, değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1977) 

136. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Kastamonu Mil
letvekili Mehdi Keskin ve Sabri Keskin'in, Adana 
Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, C. Senatosu Sivas 
Üyesi Âdil Al tay ve 7 arkadaşının ve Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve Adalet Komis-. 
yonu raporu, (2/400,, 2/627, 2/704, 2/710, 2/765) (S, 
Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

137. — Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Sanayii 
Müessesesinin T. Çimento Sanayi T.A.Ş. ne Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Komisyonları raporları (1/40) (S.. 
Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

138. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/166) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

X 139. — Nafaka yükümlülüğü konusundaki karar-: 
ların tanınmasına ve tenfizine ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta-: 
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
<l/487) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 15.3.1977) 

X 140. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka-: 
nuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/485) (S. Sayısı : 516) (Da
ğıtana tarihi : 15 d 3 . 1977) 
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141. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur ! 
ye 7 arfcaıdaşının, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka- | 
nunla değişik ek geçici 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tdklifi. (2/725) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tari
hi : 22 s 3 . 1977) 

142. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa bir 
ek madde elklenmıesi hakkında kanun iteMıfi. (2/642) 
(İçMizüğün 38 nci maddesi uyarınca gündemle alın
mıştır.) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 22.3.1977) 

143. — îzmir Milletvekili Kemal Önder ve 21 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümle
rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklen

mesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/444) (S. Sayı
sı : 519) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

144. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(1/526) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi: 25 . 3 . 1977) 

145. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin C. 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim
senmeyen maddeleri haıkkında Karma Komisyon ra-
(poru ile Millet 'Meciisıi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 2/44; C. Se
natosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223, 223 e 
1 nci ek ve 223 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 7 , 1975, 15 . 6 . 1976, 
29 . 3 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 77) 


