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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 596:597 

II. — GELEN KÂĞITLAR 597:602 

III. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 602,637 

A) Öngörülmeler 602,637 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Grup BaşkanvekiHeri Ankara Milletvekili 
Altan öymen ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin UysaPın, içte ve dışta güvenliği sağlayama
dığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi 
zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engellediği, 
halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın be
lirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştır^ 
maya çalıştığı iddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
aTınmayacağı konusunda görüşme. (11/1) 602:629, 

637:638,653:656 
IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 629 
1. — Gündeme alınması kabul edilen, Gen

soru önergesinin görüşülme gününün tespiti 
hakkında, 629:637 

Sayfa 
638 
638 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-

maz'm, Türkistanlı göçmenlerin çalışma şart
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Ça
lışma Bakanvekili Süleyman Arif Emre'nin 
yazıh cevabı. (7/5) 638:639 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf özbaş'ın, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
HalH Tunç'un beyanına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakam Necmettin Cevheri'nin yazılı ceva
bı. (7/29) 639:641 

3. — Kastamonu Mülervefcih* Fethi Acar' 
in, Kastamonu Tosya ilçesine bağlı Ekincik kö
yü yangınına iMşkin sorusu ve İmar ve İskan 
Bakam M. Recai Kuran'm yazılı cevabı. (7/31) 641: 

642 
4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 

nun, askerlik görevini yapmakta olan bir ere 
ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Tur
han Kapanlı'nm yazılı cevabı. (7/32) 642:643 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, kamu kesimi ile özel kesimde uygulanmak
ta olan grev ve lokavtlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam ve Çalışma Bakanvekili Sü
leyman Arif Emre'nin yazılı cevabı. (7/34) 643:644 
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Sayfa 
6. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 

nın, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlü
ğünde yapılan ihalede meydana gelen olaylara 
ilişkin sorusu ye Bayındırlık Bakanı Selâhattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı» (7/52) 644 

7. — Manlisa Milletvekili Hasan Ali Dağ-
lı'mn, İzmir Fuarında teşhir edilen sahra topu
na ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Oğuzhan Asiltiirk'ün yazılı cevabı. (7/71) 644:645 

8. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir' 
in, İşveren Sendikaları Konfederasyonuna üye 
olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan 
Aslltürk'ün yazılı cevabı. (7/89) 645:647 

9. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş' 
m, Akdeniz seferlerinin iptaline ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zdı cevabı. (7/93) 647:648 

10. — İzmlir Milletvekili Ferhat Arsîaötaş' 
in, İzmir BMC Fabrikasından çıkarıldığı iddia 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı, Mardin Eği
tim Enstitüsünün bu yıl öğretime açılmaması; 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz, Sivas'ta temeli 
atılan Dördüncü Demir - Çelik Fabrikasının yapıl
masına bir an önce geçilmesi konularında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

CHP Grupu adına Grup Başkanvekilleri Alfan 
Öynıen ile Hayretin Uysal'ın, Başbakan Süleyman 
Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkın
da bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (H/1) 
okundu; 27 . 12 . 1977 günlü birleşimde gündeme 
alınıp alınmayacağının görüşüleceği bildirildi. 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 ar
kadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine 
yararlı tedbirleri saptamak amacıyla (10/12) bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi okun
du; gündemdeki yerini alacağı ve sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

DeE'zIi Milletvekilli Mustafa Gazalcı'nın, 6/13 
esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair 
önergesi okundu, önergenin geri verildiği bildirildi. 

Sayfa 
edilen işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Çalışma Bakanvekili Süleyman Arif Emre' 
nin yazılı cevabı. (7/129) 648:649 

11. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlü' 
nun, Konya Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Korkut özaPın yazılı cevabı. (7/130) 649 

12. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğ-
lu'nun, Suriye'deki Türk emlakime ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in yazılı cevabı. (7/141) 649:650 

13. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, 
Kars - Erzurum demiryoluna ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı 
cevabı. (7/149) 651 

14. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, 
Arpaçay ilçesi «Sıçanderesi» doğal sulama ka
nalının durumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakam Kâmran înan'ın yazı
lı cevabı. (7/150) 651:652 

»-• 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 arkadaşı
nın, fındık konusunda. (10/5), 

Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 10 ar
kadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşka
le Linyit Kömür İşletmesinin kapatılması nedenleri
ni saptamak amacıyla (10/8) birer Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergeler, Öngörüşmeleri tamam
lanarak, kabul olundu; Komisyonların 15'er üyeden 
kurulması, çalışma sürelerinin üye seçimi tarihinden 
itibaren 3'er ay olması ve gerektiğinde Ankara dışın
da da çalışabilmeleri hususları onaylandı. 

Elazığ Milletvekili Faik öztürk ve 10 arkadaşı
nın, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin orta
ya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla. (10/6). 

Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arkadaşının, 
yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik so
runlarım saptamak amacıyla. (10/7). 

Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arka
daşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konusun
da. (10/9), 

Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşının 
MEYAK konusunda. (10/10), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arkadaşının, 
İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satmalı nma-
sında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak ama
cıyla. (10/11) birer Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri ile, 

Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin 
ve nakiller konusunda bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/1) ve 

6/9, 6/10, 6/11, 6/14 esas numaralı sözlü soru 
önergeleri ilgili bakanların; 

Tasarılar 
a) Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze

re geri gönderilen kanun : 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 2 mad

de eklenmesine dair kanun ve Cumhurbaşkanlığınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. 
(1/21) (İçişleri Komisyonuna) 

b) Kanun taşanları : 
2. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/22) 
(İçişleri Komisyonuna) 

3. — 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/23) (İçişleri ve Milli Savunma komis
yonlarına) 

\Teklifler 
1. — C, Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 

Üyesi Bahriye Üçok'un, 1380 sayılı Su Ürünleri Ka
nununun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
yasa önerisi. (2/20$) (İçişleri Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 20.7.1966 
tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 34 ncü 
maddesinin (d) bendinin değiştirilmesine ve bu mad
deye bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi (2/209) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadun'ın, 775 
sayılı Gecekondu Kanunundan sonra yapılan izinsiz 
inşaatların yıktınlmaması ve kamu hizmetlerinden 
yararlanmalarına ilişkin kanun teklifi. (2/210) (İçiş
leri, Baymdırlık, îrnar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet 
ve Plan komisyonlarına) 

4. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Emni
yet mensupları ile belediye zabıta memurlarının nakil 

6/1, 6/12, 6/15 esas numaralı sözlü soru önerge
leri de soru sahipleri ve ilgili bakanların Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

27 Aralık 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17.3Tde son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kütahya 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

vasıtalarından istifadelerine ilişkin kanun teklifi. 
(2/211) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan komisyonlarına) 

5. — Kastamonu MiIIetvekUi Sabri Tığlı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, sosyal hizmetler 
kurumu kanun teklifi. (2/212) (İçişleri; Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

6. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Hay
van Sağlığı ve zabıtası kanun teklifi. (2/213) (İçişleri; 
Adalet; Plan ve Tarım, Orman ve Köy İşleri komis
yonlarına) 

7. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 9 Mart 1954 ta
rihli ve 6332 sayılı Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının 
Günlük İstihkaklarına Sigara İlavesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi (2/214) (İçişleri, Milli Savunma ve Plan komis
yonlarına) 

8. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununa ek kanun teklifi. (2/215) (İçişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

9. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İstan
bul Milletvekilleri Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın, İstanbul'da Metro inşasının ve işletme
sinin finansmanına ilişkin kanun teklifi. (2/216) (İçiş
leri ve Plan komisyonlarına) 

10. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine ilişkin kanun 
teklifi. (2/217) (İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyon
larına) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 12 . 1977 Cuma 
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11. — Kastamonu MiUetvekaK Sabri Tığlı ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, parasız halk plaj
ları açılmasına ilişkin kamun teklifi. (2/218) (İçişleri 
ve Plan komisyonlarına) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, ça
lışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilerle eş
lerinin ve-çocuklarının pasaport ve vize harçlarının 
kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi. (2/219) (İçişleri, 
Dışişleri ve Plan komisyonlarına) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, yabancı mem
leketlerde bulunan yurttaşların oy kullanmalarını sağ
lamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanunun değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/220) 
(İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

14. — Trabzon Milletvekili Lütfi Köktaş ve 2 ar
kadaşı He Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişine iliş
kin kanun teklifi. (2/221) (İçişleri, Milli Savunma ve 
Adalet komisyonlarına) 

15. — İstanbul Milletvekilleri Fehmi Cumahoğhı 
ile Abdullah Tomba'mn, İstanbul «Boğaz Köprüsü' 
ne «Fatih köprüsü» adının verilmesine ilişkin kanun 
teklifi. (2/222) (İçişleri Komisyonuna) 

16. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre' 
nûn, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun teklifi. (2/223) (İçişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

17. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre' 
nin, 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, 
Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giye
ceğine Dair Kanuna bir ek madde eklenmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/224) (İçişleri, Milli Savunma ve 
Plan komisyonlarına) 

18. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi. (2/225) (İçişleri, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) 

19. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner* 
in, Nevşehir ili merkez ilçesine bağlı Acıgöl buca
ğında (Acıgöl) adı ile ilçe kurulmasına ilişkin kanun 
teklifi. (2/226) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryılmz'ın, 1580 saydı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi. (2/227) (İçişleri Komisyonuna) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile Türkiye Ulu
sa] Verem Savaş Derneği ve Mahalli Verem Savaş 
derneklerinin bazı vergilerden, bütün harç ve resim
lerden muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifi (2/228) 
(İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

22. — C. Senatosu Giresun Üyesi Hayretin Erk-
men'in, 18.3.1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanu-

"*ınunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. 
(2/229) (İçişleri Komisyonuna) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım aylığı bağ
lanması hakkında kanun teklifi. (2/230) (İçişleri, Mil
li Savunma ve Plan komisyonlarına) 

24. — Sivas Miletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Seçimlerin Teme1! Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
1 ntii bendinin değiştirilmesi ve aynı Kanunun 35 nci 
madde «D» bendinin sonuna bir paragraf eklenmesi
ne dair kanun teklifi. (2/231) (İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarına) 

25. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili seçimlerin
de uygulanan «ön Seçim» Ierin kaldırılması ve se
çimlerin salim bir düzene bağlanması hakkında kanun 
teklifi. (2/232) (İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyon
larına) 

26. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
sıvılaındırılnuş petrol gazı üretim, dağıtım ve satışı 
hakkında kanun teklifi. (2/233) (İçişleri; Adalet, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları
na) 

27. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Yasamn bazı maddelerinin değiştirilme
sine ilişkin yasa önerisi. (2/234) (İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
tüketici. halkın korunmasına ve tüketici birlikleri ku
rulmasına ilişkin yasa önerisi. (2/235) (İçişleri, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) 

29. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5680 sayılı Basan Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek madde eklenme
sine dâir yasa önerisi. (2/236) (İçişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun* 
kara avcılığı kanun teklifi. (2/237) (İçişleri, Adalet, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonlarına) 

— 598 — 



M. Meclisi B : 82 27 . 12 . 1977 0 : 1 

31. — Sivas MnMveküi Azimet Köylüoğlu'nun, | 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/238) (tçişleri Komisyonuna) 

32. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
uluslar ve şehirlerarası motorlu kara taşıt aracı kul
lananlara tabanca taşıma ruhsatı verilmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/239) (tçişleri Komisyonuna) 

33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/240) (tçişleri ve Plan komisyonlarına) 

34. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5680 sayılı Basın Kanununun bazı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/241) (tç
işleri ve Adalet komisyonlarına) 

35. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Ankara, İstan
bul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şehirlerde İç
me, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkındaki 
1053 sayılı Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/242) (tçişleri, Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

36. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, il
lerde merkez ilçe kurulmasına üişkin kanun teklifi. 
(2/243) (tçişleri ve Plan komisyonlarına) 

37. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 13 . 6 . 1945 
tarihli ve 4759 sayılı tiler Bankası Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek madde 
eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/244) (tçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonlarına) 

38. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryddız'm, 5680 sayılı Ba
sın Kanununun 29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayıh Ka
nunla değişik 16 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/245) (tçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

39. — Sivas Milletvekili Azamet Köylüoğlu ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ite Ankara Millet
vekili Semih Eryıldız'ın, 775 sayılı Gecekondu Ka
nunundan sonra yapılan gecekonduların yıkılmaması 
ve cezalarının affı hakkında kanun teklifi (2/246) 
(tçişleri, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

40. — Bursa Milletvekili Kasım Onadım'ın. Ka
ra Avcüığı Kanunu teklifi. (2/247) (tçişleri, Adalet, 
Tamum, Orman ve Köy İşleri komisyonlarına) 

41. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 
sayıh Belediye Kanununun 19 ncu maddesine 6124 sa
yılı Kanunla eklenen 10 ncû fıkranın değiştirilmesine 
ve aynı Kanuna geçidi bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/248) (tçişleri, Bayındırlık, tmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

42. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1617 
sayılı Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanu
nu ile 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 1918 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun 
teklifi. (2/249) (İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarına) 

43. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri tığlı'nın, 5 . 1 . 1961 tarih
li ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek kanun teklifi. 
(2/250) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

44. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığh'mn, Eskişehir iline 
bağlı İnönü bucağında İnönü adı ile bir ilçe kurul
ması hakkında kanun teklifi. (2/251) (tçişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

45. — Ankara Milletvekilli Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, köy kalkındırma 
fonu hakkında kanun teklifi. (2/252) (tçişleri, Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

46. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 1580 sayılı Bele
diye Kanununa ek kanun teklifi (2/253) (İçişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/254) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

48. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı ib-
rahimoğlu'nun, 648 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 16 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 5 nci bendi 
hükmünün ilgasına ve 17 nci madde hükmünün kal
dırılmasına ve aşağıdaki hükmün 17 nci madde ola
rak kabulüne ilişkin kanun teklifi (2/255) (İçişleri ve 
Anayasa komisyonlarına) 

49. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fık
rasının değiştirilmesine dan* yasa önergesi (2/256) 
(İçişleri Komisyonuna) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sa
karya iline bağh Karasu ilçesinin Kocaeli bucağında 
Kocaeli adı ile bir ilçe kurulması hakkında kanun 
teklifi (2/257) (İçişten ve Plan komisyonlarına) 
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51. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sa
karya iline bağlı Geyve ilçesinin Pamukova buca
ğında Pamukova adı ile bir 'ilçe kurulması hakkında 
kanun teklifi. (2/258) (içişleri ve Plan komisyonları
na) 

52. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Abdullah Tomba'nın, Vakıf arazile
rindeki gecekondulara tapu verilebilmesi için 2762 
sayılı Kanunun 12 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/259) (İçişleri ve Plan ko
misyonlarına) 

53. — C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, 
Turizm polisinin kuruluşuna ve bu polisin görev -. yet
ki ve sorumluluklarına ilişkin yasa önerisi. (2/260) 
(İçişleri, Adalet, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan komisyonlarına) 

54. — C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, 
Altın Boynuzu Diriltme İmar Projesi uygulama gru-
punun (ADIPUG) kuruluş ve görevleri hakkında ya
sa önerisi. (2/261) (İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

55. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfında 
çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/262) (İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

56. — C. Senatosu Erzurum Üyesi Lütfi Doğan' 
m, Erzurum illine bağlı Karayazı ilçesinin adının de
ğiştirilerek bu ilçenin ismüınin «Bayraktar ilçesi Kay
makamlığı» olmasına dair kanun teklifi, (2/263) (İçiş
leri Komisyonuna) 

57. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve 2 arkadaşının seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifli. (2/264) (İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyon
larına) 

58. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 75 
arkadaşının, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasanın 6 ncı mad
desinin değiştirilmesine ilişkin yasa teklifi. (2/265) 
(İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

59. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Er
dinç'in, Cumhuriyet Senatosu ve Milletvekili seçim
lerinde uygulanan «Önseçimlerin kaldırılması ve se
çimlerin sıhhatli bir düzene bağlanmasını içeren ka

nun teklifi, (2/266) (İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarına) 

60. — İzmir Milletvekili Akın Simav'ın, Buca 
adıyla bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifi. 
(2/267) (İçişleri Komisyonuna) 

C. SENATOSUNDAN DÖNEN İŞLER 
a) Kanun teklifi : 
1. — İstanbul eski Milletvekili M. Fevzi Güngör' 

ün, Toptancı Halleri Kanun tadil teklifi. (2/268) (İçiş
leri Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1972 yıh ça

lışma raporu ve bilançosu ile 1973 iş programı ve 
Çalışma Bakanlığının bu husustaki yazısının sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/49) (Kamu İkti
sadi! Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

2. — TBMM nin denetimine tabi kuruluşların 
1972 mali yılı faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar he
sapları üzerinde yapılan incelemeler sonunda Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan ra
porların sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/50) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyon 
nıuna) 

3. — Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1972 ma
li yılı bilançosu ile faaliyet ve denetleme kurulu ra
porlarının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/51) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

4. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1972 hesap yı
lına ait bilanço ve faaliyet raporu ile Denetleme Ku
rulu raporlarının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/52) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

5. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/53) (Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna) 

6. — İller Bankası 1973 yılı bilançosu kâr ve za
rar cetveli Müdürier Kurulu ve Denetçiler raporla
rıyla İmar ve iskân Bakanlığının 13 . 5 . 1974 tarihli 
ve 18 . 17 . 1/226 sayılı yazısının suretinin sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/54) (Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karına Komisyonuna) 

7. — Et ve Balık Kuramu ile Petrol Ofisinin 1972 
yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/55) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

8. — Orta Doğu Teknik Üniversitesiinin 1973 ma
li yılı faaliyet ve Kesinhesap raporunun sunulduğuna 
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ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/56) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

9. — İller Bankası 1972 yılı kâr ve zarar hesapları 
ve bilançosunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tez
keresi. (3/57) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna) 

10. — Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1973 
mali yıh bilançosu ile faaliyet raporlarının sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/58) (Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

11. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1973 yılına 
ait bilanço ve faaliyet raporlarının sunulduğuna iliş
kin Başbakanhk tezkeresi. (3/59) (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

12. — Türkiye Büyük Millet Mech'sinin deneti
mine tabi kuruluşların 1973 yıh faaliyetleri, bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarına ait Yüksek Denetleme Ku
rulunca düzenlenen raporların sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/60) (Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna) 

13. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1973 yıh 
çalışma raporu ve bilançosu ile 1974 iş programının 
sunulduğuna ilişkin Başbakanhk tezkeresi. (3/61) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

14. — İller Bankasının 1974 yılı hesap dönemi 
bilanço kâr ve zarar hesabının sunulduğuna ilişkin 
Başbakanhk tezkeresi. (3/62) (Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna) 

15. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 1973 
ydı Milli Korunma Konsolide bilançoları ile kâr - za
rar hesaplarının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/63) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

16. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1974 yıh ça
lışma Raporu ve bilançosu ile 1975 iş programının 
sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/64) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

17. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1974 yılına 
ait bilanço ve faaliyet ve Denetleme Kurulu rapor
larının sunulduğuna ilişkin Başbakanhk tezkeresi. 
(3/65) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna) •'• " . 

18. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1974 
mali yıh bilançosu ile faaliyet ve Denetleme Kurulu 
raporlarının sunulduğuna ilişkini Başbakanhk tez
keresi (3/66) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna) 

19. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi
ne tabi kuruluşların 1974 yılı faaliyetleri, bilanço, kâr 

I ve zarar hesapları üzerinde Başbakanhk Yüksek De
netleme Kurulunca düzenlenen raporların sunulduğu
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/67) (Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

20. — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1974 
mali yıh faaliyet ve kesinhesap raporu ile Denetim 
Kurulu raporlarının sunulduğuna ilişkin Başbakanhk 
tezkeresi. (3/68) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

21. — Et ve Bahk Kurumu ile Petrol Ofisinin 
31 . 12 . 1974 tarihi itibarıyla konsolide bilançosu ve 
kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna ilişkin Başba-

I kanlık tezkeresi (3/69) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

22. — İller Bankasının 1975 yıh hesap dönemi, bi
lanço, kâr ve zarar hesabının sunulduğuna ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/70) (Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna) 

23. — Türkiye Büyük Milet Meclisinin denetimi
ne bağlı kuruluşların 1975 ydı bilançoları üzerine 
Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporların 
sunulduğuna ilişkin Başbakanhk tezkeresi. (3/71) 

I (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

24. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1975 yılma 
I ait bilanço, faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlan-
I nm sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/72) 
I (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

I 25. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
I Direktörlüğünün 1975 mali yılına ait bilanço ve yıl-
İ İde faaliyet raporlarının sunulduğuna ilişkin Başba

kanlık tezkeresi (3/73) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
I Karma Komisyonuna) 

I 26. — Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Mütevel-
I li Heyeti tarafından onaylanan 1975 mali ydı faali-
I yet ve kesinhesap raporunun sunulduğuna ilişkin Baş-
I bakanlık tezkeresi. (3/74) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
I Karma Komisyonuna) 
I 27. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1975 yıh ça-
I hşma raporu ve bilançosu ile 1976 yılı iş programının 
I sunulduğuna ilişkin Başbakanhk tezkeresi. (3/75) (Ka-
I mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

I 28. — İller Bankasının 1976 yılı hesap dönemi, 
I bilanço, kâr ve zarar hesabının, sunulduğuna ilişkin 
I Başbakanlık tezkeresi. (3/76) (Kamu İktisadi Teşeb-
I büsleri Karma Komisyonuna) 
I 29. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının 
I 1976 ydı faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar hesaplan 
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üzerinde Yüksek Denetleme Kurutanca düzenlenen 
raporun sunulduğuna diskin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/77) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

30. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünün 1976 mali yılına ait bilanço ve yıl
lık faaliyet raporlarının sunulduğuna ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/78) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

31. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1976 yrtına 
ait bilanço, faaliyet ve Denetleme Kuruta raporları
nın sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (5/79) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

32. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi
ne tabi kuruluşların 1976 yılı bilançoları üzerine Yük
sek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporların su
nulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/80) (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açıhna Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ: Recep Özti (İstanbul), Yılmaz BaKa (Rize) 

BAŞKAN — Möfet Meeüsimn 62 nd Birleşünim 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Ki. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖMGÖRÜŞMELER 

1. — Cumhuriyet Halk Patlisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilleri Ankarm Milletvekili Alimi Öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyssl'm, içte ve dışta 
güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal 
birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmezim engel
lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği 
kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı id
diasıyla, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (İl/1) 

BAŞKAN — Gündeaöe geçiyoruz. 
Gündemimizin sunuşları kısmında yer alan 11/1 

esas numaranı Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Grup Başkanvelrifleri Ankara Milletvekili Akan Öy
men ile Sakarya MiFIetvekîK Hayretim Uysal'm, içte 
ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıy
la ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesi
ni engellediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürükle

diği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Anayasanın 
belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırma
ya çalıştığı iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel 
Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önerge
sinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
melere başlıyoruz. 

Görüşmelere geçmeden önce, duıleyîcuerle ilgili İç
tüzük maddesini okuyorum: «Dinleyiciler, birleşimin 
devamı süresince kendilerine ayrılan yerlecde sükûnet 
içinde oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönün
de söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi dü-
ştincelerinli ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumak" 
la görevli olanlar taraf mdan hemen dışarı çıkankrlar.» 

Meclîs Başkanlığının emrindeki bütün kottuk kuv
vetlerine bu yolda gerekli talimat verilmiş bulunmak* 
tadır; sayın dinleyicilerin bu esaslara riayet etmeleri
ni rica ederim. 
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Gensoru Önergesini okutuyorum : I 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü Hükümet, kendi içinde tutarsız çok başlı 
bir federatif kuruluş niteliğindedir. Bir Bakanlar Ku
rulunda bulunması gereken ortak sorumluluk anla
yışından yoksundur. Bugünkü Karma Hükümetin or
takları Devleti aralarında parselleyerek işgal altına al
ma çabasındadırlar. I 

Devlet yönetiminde bu yüzden oluşan kopukluk, 
temel sonınlan çözebilmek içki gerekli politikalar 
saptanmasını önlediği gibi, günlük Devlet işlerim de 
engellemektedir. 

O arada uluslararası ilişkilerimiz ve ulusal güven-
lik önlemlerimiz tehlikeli ölçüde aksamaktadır. 

Hükümetin ekonomi alanındaki sorumsuzca dav
ranışları, başarısızlığı ve iç uyumsuzluğu nedeniyle, 
yatıranlar duralamaktadır. Üretim düşmekte, gelişme 
hızımız gerilemektedir; görülmemiş bir hızla artan 
yaşam pahalılığı, dar ve orta geMrli halk tophıluklan-
nın dayanamayacağı boyutlara varmıştır; işsizlik bü
yük bir sosyal sorum olmuştur. 

Dış ödemeler açığımız ve kısa vadeli dış borçlan- I 
malar Türk ekonomisinin geleceğini tehdit edici ve 
Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürücü ölçülere 
ulaşmaktadır. 

Hükümetin, döviz sıkıntısını bir ölçüde olsun göz
den saklayabilmek için başvurduğu sorumsuzca ön- I 
temler yüzünden Türk parasının değeri hızla Ve sürek
li düşmektedir. 

Ekonomimizi ve gelişmemizi engelleyecek ölçüte? 
re Varan enerji yetersizliğini görünür gelecekte gider
mek üzere hiçbir etkin önlem ahnamamaktadır. Ener
ji bunalımına yol açacağı yıllar önceden belli olan tu
tum, bugünkü acı sonuçlan ortaya çıktıktan sonra 
bile sürdürülmektedir, 

Plan - program dinlemeyen bir Hükümetin, Kal
kınma Planı hazırlamaktan bile aciz olduğu görül- I 
ınüstiiı. 

Hükümetin milleti düşman cephelere bölücü tutu- I 
mu ve şiddet eylemcilerinden büyük bir bölümünü ka- i 
yıncı ve kışkırtıcı davranıştan yüzünden ülkemizde 
can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü kalmamıştır. Res
mi himaye altındaki şiddet eylemleri, bazı sorumsuz 
çevrelerin karşı eylemlerini de doğurmakta ve ülke- I 
mizde şiddet, tırmanmaya dönüşmüş bulunmaktadır. ] 
Bazı Hükümet kanatlanmn veya yan kuramslannın 
bir kısım Yükseköğrenim Kurumlarını, Eğitim Enstitü
lerini, hatta yer yer liselerle ortaokulları işgaline, ka
mu kesimindeki veya Devlet kontrolü akındaki baza | 

I İktisadi kuruluşların ve bir çok Devlet dairelerinin 
işgali de eklenince, yurttaşlann Devlete güvenli kal
mamıştır. Sağlık kuruluşları bile işgal edilmekte, o 
yüzden yurttaşlar yer yer hastanelere de can güvenli
ğiyle gidemez duruma gelmektedirler. 

Hükümet ortaklarından biri, iktidar olabilmek için 
okulkm ve devlet dairelerini ele geçirmek gerektiği-

I ni ve bunu büyük ölçüde başardığını, övünülecek bir 
I şey gibi açıklamaktadır. 

Bu durumda Devletin iç güvenlik kuvvetleri de ço
ğu kez görevlerini yapamaz duruma gelmişlerdir. 

I Hükümetin iç tutarsızlıktan ve kopukluğu yüzün
den, herhangi bir Bakanlar Kurulu üyesinin tek başı
na iyi niyetli davranıştan da etkin olamamakta ve 
Türkiye'yi her alanda bunalıma sürükleyen aksaklık
tan ve tehlikeli gidi$i sınırlayamamaktadır. 

Hükümetin kendi yarattığı veya çözemeyîp ağır
laştırdığı iç Ve dış sorunlar karşısında Hükümet kanat
larının veya üyelerinin sorumluluğu birbirleri üzerine 

I atmalan, birinin yaptığım öbürünün suçlaması, yurt
taşlann Devlete güvenlerini büsbütün yok ettiği gibi, 

I Devletimizin uluslararası saygınlığını ve güvenliğini 
de sarsmaktadır. 

Bu Hükümet biçiminin geçersizliği ve sakıncala
rı artık kesinlikle belli olmuştur. 

İçte de dışta da güvenlik sağlayamayan, cephe
cilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedeleyen, Türki
ye'nin gelişmesini engelleyen, hale çoğunluğunu yok
sulluğa sürükleyen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
Anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzak
laştırmaya çalışan bu Hükümetten artık ülkemizin 
biran önce kurtulması zorunludur. 

Bu nedenlerle Anayasanın 89 ncu maddesi uyann-
ca Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasını 
saygı ite arz ve talep ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Ankara Milletvekili Sakarya Milletvekili 

Attan Öymen Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı hakkındaki görüşmelerde, Anayasa
da belirtilen sıralara göre, Önerge sahiplerinden biri
sine, parti grupu sözcülerine ve Hükümet adına Baş
bakan veya bir Bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğümüzün 61 nci madde
sine göre, Hükümet ve siyasi parti gruplarına 20'şer 
dakika, önergedeki miza sahiplerinden biri için 10 
dakikadır. (A. P. sıralanndan gürültüler.) 

Önerge sahiplerinde» Sayın Attan öymen, buyu-
I mn efendim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

— «93 — 
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ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Saym Başkan, sa
yın ttyelefr 

Huzurunuzda bulunan gensoru önergemiz, aslın
da hepimizin her gün karşı karşıya bulunduğu ger
çeklerin bir özetinden ibarettir. Bu gensorunun gün
deme alınmasının gerekçelerini anlatmak için, aslın
da uzun uzun konuşmaya, her paragrafla ilgili ör
nekleri ayrıntılarıyla bildirmeye fazla gerek yoktur. 
Bunlar, 5 aydan beri gazetelerin, radyo ve televizyo
nun yayınlarında her geçen gün kendiliğinden karşı
mıza çıkmaktadır. 

Bu Hükümetin kendi içinde tutarsız bir federas
yon niteliğini taşıdığının örneklerini bizzat Bakanlar 
Kurulu üyeleri, Koalisyonu oluşturan partilerin söz
cüleri, kendi beyanlarıyla açıklamaktadırlar. Asayiş 
konusunda ekonomik konulara, ekonomik konular
dan dış politika konularına kadar, bu Hükümetin 
değişik kanatlarına mensup sözcülerin açıkladığı deği
şik görüşler, hatta bir federasyon bünyesinde dahi 
yadırganacak çelişkilerle doludur. Benzeri, ne Tür
kiye'de, ne de başka bir yerde görülmüş olan bu Hü
kümeti, bu «Cephe Hükümeti» modelini tanımlaya
bilmek içlin kullanılan «Federatif Hükümeti »deyimi 
bile, aslında çok hafif kalmaktadır. Federatif devlet
lerde, hiç olmazsa bir kısım alanlarda, hiç olmazsa 
dış politikada, dış güvenlikte ve bir ölçüde de iç gü
venlikte birlikte sağlanması esastır. Türkiye'deki Cep
he Hükümetleri modelinde ise, ayrılık kabul etmeyen 
bu alanlarda da birlik sağlanamamıştır. Bu bakım
dan, bugünkü Hükümet, federatif devletlerde, hatta 
konfederasyonlarda bile görülmemiş ve görülemeyecek 
kadar büyük bir dağınıklık içindedir. 

IBu Hükümetin, bu Cephe Hükümetinin, iç tu
tarsızlığı ve kararsızlığı nedeniyle, sorun çözen değil, 
soru yaratan bir Hükümet olması nedeniyle, gerek 
yönetim ve iç güvenlik alanlarında, gerek ekonomik 
ve sosyal alanlarda doğan bunalımların aylardan be
ri içindeyiz. Bu bunalımlardan Türkiye er geç kur
tulur. Toplum yapımızın sağlandığı, Türkiye'nin ge
niş olanakları ve Türk halkının siyasal erginliği, bu 
bakımdan yeterli güvencedir. Ancak, Hükümetin iç 
tutarsızlığı ve kararsızlığı nedeniyle, uluslararası iliş
kilerimizde ve dış güvenliğimizde meydana getirdiği 
tahribat son derece sakıncalıdır. Cephe Hükümetinin 
uluslararası konularda kendi içinde düştüğü çelişki
ler, hiçbir ülkede eşine rastlanmayacak kadar derin
dir. Değil bir Hükümetin ortakları arasında, Hükü
metle muhalefet arasmda bile uluslararası ilişkilerle 
ilgili olarak bu kadar derin görüş ayrılıkları bulun-

27 . 12 . 1911 O ; 1 

duğu zaman, o ülkenin dünyadaki durumunun ve gü
venliğinin göreceği zarar büyük olur. 

İkinci Cephe Hükümeti kurulurken, bu Hükümet 
adına yapılan bazı açıklamalarda, genel olarak ve 
özellikle uluslararası sorunlarla ilgili olarak muha
lefetle diyolog kurulacağı sözü verilmişti. Böyle bir 
diyalog kurulmamıştır. Zaten nasıl kurulacaktı? Ken
di içinde diyalog kuramayan bir Hükümet, muhale
fetle neyin diyalogunu kuracaktı? 

Sayın Dışişleri Bakam, çağı çoktan dolmuş olan 
gizli diplomasiyi ilke olarak benimsemiştir. Aslında, 
gizlilikte ölçünün bu derece kaçırılmasının da nedeni, 
gene Hükümetin kendi içindeki diyalog eksikliğidir. 

Hükümetin her kanadı birbirinden habersiz, ayrı 
ayn dış politikalar izlemektedir ve Başbakanla, Dış
işleri Bakam da gizliliği ilke olarak benimsemenin 
ötesinde, dünyaya karşı görüntüyü kurtarabilmek için 
atar göründükleri bazı adımları, üslendikleri bazı 
yükümlülükleri ortaklarından saklayabilmek umu
duyla, gizli diplomasının karanlığına gitgide daha çok 
gömülmektedirler; ama tabii, bu gizlilik de, bu Hü
kümetin dış politikadaki tutarsızlığım ve perişanlığı
nı dünyadan gizlemeye yetmemektedir. Kendilerine 
«milliyetçi» demektedirler; ama koalisyon ortakla
rından biri, «milliyetçi, deyimini bile, kendi dünya 
görüşüne ters düştüğü için kullanmamaktadır; «mil
li» demektedir. 

Ülkemizi ilgilendiren temel uluslararası sorunlar
da bir milli politikayı ise, bu Hükümet saptayama-
makltadır. Daha doğrusu, milli olması bir yana, her
hangi bir dış politikası yoktur bu Hükümetin: Kıb
rıs konusunda, koalisyon ortaklarından biri, Hükü
meti bir yana çeker, öbürleri başka bir yana çeker; 
Arap ve Müslüman devletlerle yakınlaşma ve işbir
liği konusunda, birinin «ak» dediğine» öbürü «kara» 
der; Ortak Pazar konusunda, Hükümet ortaklarının 
görüşleri birbirine ters düştüğü için, Hükümet yıl
lardır bir Ortak Pazar politikası saptayamamış, bir 
tavır ortaya koyamamıştır. Ortak Pazarla ilişkilerimi
zin biran önce düzenlenmesi, Türkiye'nin bugünü 
için de, geleceği için de hayati önem taşıdığı halde, 
Cephe Hükümetleri kendi iç tutarsızlıkları ve politi
kasızlıkları yüzünden, Ortak Pazardan neler isteye
ceklerini, Ortak Pazar'a ne gibi koşullar ileri süre
ceklerini bile yıllardır saptayamaımşlardır. Bunun 
sonucu olarak Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, Hükü
met, Ortak Pazar ile ilişkilerimizi Türkiye yararına 
yeniden düzenleme koşullarım bile Ortak Pazarın for
müle etmesini beklemiştir. Böyle bir davranış ise, 
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davacının kendi dava dilekçesini, eB kalem tutmadı
ğı için veya aklına, yazacak bir şey gelmediği için, 
davalıya yazdırtmasına benzemektedir. 

Hükümetin bir sorumlusu, Kıbrıs konusunda, Hü
kümet ortaklarından birinin bağımsızlık aradığım; bir 
başkasının, Ada'yı Türkiye'ye ilhak etmek İstediğini; 
Hükümet Programının iste bambaşka bir şey yazdı
ğını geçenlerde televizyonda itiraf etmiştir ve akıl 
almaz bir kayıtsızlıkla, «Ne yapalım, koalisyonlar
da olur böyle şeyler» diye işin içinden sıyrılmak iste
miştir. 

Kaldı ki, .Kıbrıs ile ve başka Önemli uluslararası 
sorunlarımızla ilgili olarak Hükümet Ortaklarınca 
yapılan tutarsız, çelişkili açıklamalar yalnız parti söz
cüleri sıfatıyla değil, Hükümet üyesi sıfatıyla verilen 
demeçlerde de yer almıştır. 

Hükümetin bu tutarsız durumu bize yardımcı ol
mak, bizi desteklemek isteyebilecek ülkeleri bile şaş
kına çevirmektedir. Tabii, bu arada bazıları da, Türk 
Hükümetinin bu tutarsızlığından, kararsızlığından ve 
politikasızlığından alabildiğine yararlanmaktadırlar. 

Cephe Hükümetinin bu durumu, bu politikasızlı
ğı, 1974 Barış Harekâtında çözüm noktasına ulaş
tırmış olduğumuz Kıbrıs sorununun hâlâ çözüleme-
yişinden, gereksiz yere Türkiye'yi sorumlu gibi gös
termektedir. Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının bu 
konudaki inadı ve katılışı, bu yüzdendir ki dünyanın 
gözünden kaçmaktadır. 

1974'te işbaşında bulunan Hükümet, kararlı tu
tumu ile ve bîr milli politika oluşturup izlemeye özen 
göstermekle, Türkiye'nin haklılığını ve gücünü bütün 
dünyaya kabul ettirmişti; Türkiye'nin dünyadaki gü
cünü ve saygınlığım artırmıştı. Cephe Hükümetleri 
ise kararsız, tutarsız ve hareketsiz davranışları ile, 
Kıbrıs'ı, Türkiye için, dünyada bir zaaf unsuru ha
line getirmişlerdir. Büyük başarı ile sonuçlanan 1974 
Barış Harekâtının Kıbrıs'ta sağladığı duruma, nere
deyse, Türkiye'nin başına gereksiz yerde açılmış bir 
dert gibi bakılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın öymen, üa dakikanız var. 
(A. P. sıralarından «Bir dakika, 'bir» sesleri) 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — 1974 Banş Ha
rekâtı ile sağlanan son derece de elverişli durumun 
bile bir sorun haline getirilmesi, Sayın Demirel'in ve 
Cephe Hükümetlerinin elinde, her şeyin olduğu gibi, 
milli davalarımızın da nasıl yozlaştığına açık ve acı 
bir örnektir. 

Birinci Cephe Hükümetinin son demlerinde, Ame
rika Birleşik Devletleri Başkam üe görüşmesi üzeri

ne Başbakan hakkında, bugün de bu Hükümette ay
nı mevkide bulunan bir Başbakan Yardımcısının söy
lediği sözler hicap verici idi; Hükümette kalabilme 
uğruna Başbakanın o sözlere katlanması ise daha da 
hicap verici idi. 

Hükümet içindeki bu tür acayip ve hicap verici 
ilişkilerin yeni örnekleri İkinci Cephe Hükümeti dö
neminde de ortay çıkmıştır. Örneğin, Dışişleri Baka
nının Mısır'ı ziyareti üzerine Hükümetin öteki kanat
larından gelen suçlamalar, Hükümetin dış politika
daki perişanlığım bir kere daha gözler önüne sermiş
tir: Hükümetin Adalet Partisi kanadı içinden bile, 
Adalet Partili Dışişleri Bakanına ağır suçlamalar gel
miştir. 

Başbakan Demire!, bütün bunları akıl almaz bir 
geniş yüreklilikle karşılamıştır; ama bir Başbakanın 
bu kadar geniş yürekli olmaya ve bir Hükümetin 
böylesine çelişkiler içinde Devlet yönetiminde kal
maya hakkı yoktur. 

Hükümet kanatlarından birini destekleyen gaze
teler, Türk Dışişleri Bakanına «hain» demişlerdir; 
onun, siyonizmin veya Batılı ağabeylerinin baskısı al
tında hareket ettiğini yazmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın öymen, bir dakikanız kaldı. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bir Başbakan 

Yardımcısı, bir yabancı ülkenin havaalanında, herke
sin içinde, Türk Dışişleri Bakanına, «Bir çuval inciri 
berbat ettiniz» diyebilmiştir. 

Adalet Partisi kanadından bir Bakan, Dışişleri 
Bakanının Mısır ziyaretinin şaşırtıcı olduğunu, Hükü
met içinde görüşülüp karara bağlanmadan yapıldığı
nı söyleyerek ağır eleştirilerde bulunmuştur. 

Başbakan Demirel ise, bütün bunlara karşı, Hükü
metin uyum içinde olduğunu söyleyebilmiştir. 

Üç yıldır süren ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini 
tehlikeli ölçüde aksatan silah ambargosu karşısında 
da Hükümet, müttefikimiz Birleşik Amerika'ya sitem 
etmekten başka hiçbir şey yapamamaktadır; üstelik, 
Başbakan, Türkiye'nin tüm ekonomik sorunlarım 
ambargoya yükleyerek işin içinden çıkmaya, ekono
mideki olağanüstü başarısızlığım, silah ambargosu
na sığınarak mazur göstermeye kalkışmaktadır. 

Dünyadaki jeopolitik yeri Türkiye'ninki kadar 
önemli ve kritik olan bir ülkede, Hükümetin, ulusal 
güvenlik sorununu 3 yd askıya alması, dondurması 
ve «Ne yapalım; elimizden bir şey gelmiyor» diye 
aczini itiraf etmesi akıl almaz bir sorumsuzluktur. 
Türkiye, bu tür baskıların altından kolayca kalkabi
leceğini, yakın ve uzak tarihi boyunca birçok defalar 
göstermiştir. 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın öymen, | 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Türk ekonomisinde plan döneminin kapanması 

da, plansızlık döneminin başlaması da, ulusal güven
liğimizi büyük ölçüde sarsmıştır. Hükümet; ne plan
lanan askeri ihtiyaçları karşılayabilmekte, ne de yü
künü karşılayabileceği bir planlama yapabilmekte
dir. 

Sayın Demire! birkaç yıldır dış politikada yeni 
bir çizgiden söz eder durur. Bu yeni çizginin ne ol
duğu şimdiye kadar anlaşılamamıştır. 

Ortaklarından her birinin, dış politikayı başka bir I 
çizgiye çektiği bir Hükümetçe... I 

BAŞKAN — Sayın Öymen, lütfen sözlerinizi bağ- | 
layın. j 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — ... bir dış poli- [ 
tika çizgisi saptanamayacağı bellidir. I 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Öymen. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Hükümetin ulus

lararası ilişkilerle ilgili her konudaki tutarsızlığı, ka- I 
rarsızlığı, politikasızlığı ve hareketsizliği yüzünden I 
(AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül- I 
tüler) Türkiye artık bütün davalarında.» 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Öymen. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — ... dostlarını bi
le yanında bulamaz olmuştur. (AP sıralarından gürül
tüler) 

Bütün bu nedenler dolayısıyla Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar-, huzurunuzda verdiğimiz gensoru öner
gesinin gündeme alınmasını tasviplerinize arz ederiz. 
(CHP sıralarından alkışlat) 

BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen arkadaş
larımız?... 

Gruplar?... Yok. 
Sayın Hükümet?*. (MHP sıralarından gürültü

ler) 
Grupları adana söz isteyen var mı? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Mehmet Tahir I 

Şaşmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına efen- I 
dim. I 

ŞENER BATTAL (Konya) — Milli Selamet Par
tisi Grupu adına Abdülkerim Doğru Sayın Baş- I 
kan. I 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz, Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupu adına. I 

ŞENER BATTAL (Konya) — Abdülkerim Doğ
ru»? I 
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BAŞKAN — Sayın Abdülkerim Doğru, MiUi Se
lamet Partisi Grupu adına. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Ta
hir Şaşmaz; süreniz 20 dakikadır efendim. 

MHP GRUPU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ
MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ülke olarak birlikte ve beraberliğe en çok muh
taç olduğumuz bir anda, Hükümeti düşürebilmek ga
yesiyle, Millet Meclisi Başkanlığına, gensoru açılma
sına ilişkin önerge verilmiştir; böylelikle, bir Hükü
met buhranı yaratılmak istenmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Hükümette ol
mamız veya olmamamız bakımından, başka bir par
tinin iktidara gelmesi açısından asla endişe duyma
maktayız. Asd endişemiz, böylesine ciddi bir dönem
de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti iç ve dış birçok so
runlarla karşı karşıya bulunurken, Hükümetin buh
ran içine itilmek istenmesidir. 

Bugünkü Hükümet çekilirse ne olacaktır? Hakika
ten güçlü bir Hükümet kurabilecek midir? Yoksa, yi
ne, Meclisten güvenoyu alamayacak bir azınlık Hü
kümeti mi olacak? İstikrarsızlık sona mı erecek, yok
sa daha başka. boyutlara mı ulaşacak? İşte, bütün 
bunlara cevap bulmak güç. Oysa, bugün bütün si
yasi partilerimizin, her türlü rekabeti (bir tarafa ite
cek, birlik içerisinde, memleket yararına hayırlı ka
rarlar almalarına en fazla muhtaç bulunduğumuz 
bir ortamdayız. 

Anarşik olaylar, Devletimizin bütünlüğünü ve mil
letimizin yüumını hedef almaktadır. 

Bütün bu durumlar karşısında, gönül seferberli
ği ilan edilerek, kardeşlik duygulan içerisinde, bu ül
kenin insanlarını, muhtaç oldukları sevgiye, saygıya, 
manevi değerlerine bağlı kalmaya, emniyet ve hu
zura kavuşturma yolunda bizlere büyük gayretler, 
yapılması gereken birçok hizmetler düşmektedir. Mil
let bizden hizmet beklerken, Hükümetin düşürülme
sine çalışanlar, yarın Devletimizi ve milletimizi kök
lü bir Hükümetten mahrum bırakmanın doğurabile
ceği ezikliğin vebaline kendilerini şimdiden hazırla
malıdırlar. 

Son günlerde, basında, gerçek olabileceğine ina-
namadığımız yazılar yayınlanıyor. Bugüne kadar mü
cadele verdiklerini iddia ettikleri iç ve dış sermaye 
çevreleriyle - hem de karanlık sermaye çevreleriy
le - işbirliği yapıldığına dair iddialar birbirini kovalı
yor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bazı parlamenterlerin, mensubu bulundukları par
tilerinden istifaya teşvik edildiği, bağımsızlar ve 
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CHP işbirliğinin temini için gizli görüşmelerin ter
tiplendiği, her türlü imkanların seferber edildiği basın 
organlarında intişar ediyor; Yüce Meclis üyelerine 
ada yakıştınlamayacak isnatları duyuyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, demokrasinin 
zedelenmesine sebep olanları derin bir teessür içeri
sinde, esefle kınıyoruz. 

öteden beri hep iktidar olmayı düşleyen, fakat 
iktidar olamayan CHP, muhalefetini, sadece Hükü
met düşürebilmek, zorla iktidar olabilmek için çare
ler aramak suretiyle sürdürmüştür: Gerektiğinde, hi
maye ettiği solcu militanlar vasıtasıyla her türlü anar
şiye sebep olmuş; sonra da, büyük bir ustalıkla, anar
şiden yakınan şekle bürünüp, konuyu, çıkarı doğrul
tusunda istismar mevzu yapmayı başarmıştır. 

Gensoru önergesine, asıl kendilerine yöneltilmesi 
gereken mutat suçlamalara, ne yazık, yine Hükümet 
hedef tutuluyor. Dilerim, Cumhuriyet Halk Partisi 
kendi kazdığı kuyuya kendini düşürmesin. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Par
tisi adına, her zaman birlik, beraberlik, kardeşlik çağ
rısında bulunduk; İsrarla hep aynı daveti yapacağız da. 
Siyasi üstünlük sağlamak düşüncesiyle, yurdumuzun 
birbirini seven insanlarını düşman kampları haline 
getirmeye kimsenin hakkı yoktur; buna asla müsaade 
etmeyeceğiz. 

İktidar olmak istiyorsak, bu çilekeş millete ger
çekçi ve saygılı davranmaya mecburuz. Millet Mec
lîsi üyeleri olarak birbirimize ve yüce milletimize 
karşı samimi olmak zorundayız. Verilen gensoru öner
gesinde, samimiyetle bağdaşmayan ithamlar vardır. 
Milliyetçi Hareket Partisi, tarih ve mfllet huzurunda 
her an, her halükârda, hesaplaşmaya, açık bir alın
la hazırdır. 

Hiçbir sorumluluk duygusunun idraki içinde ol
mayarak, sırf Hükümet buhranına yol açmak gaye
si güdülerek verilen gensoru önergesi, tamamen sat
hi, tamamiyle hayal mahsulüdür. 

Devlet dairelerinin, bazı okulların işgalinden bah
sediliyor. Nasıl bir işgalmiş bu? Acaba Rusya'dan, 
Çin'den, Amerika'dan veya diğer devletlerden insan
lar mı getirtiliyor?,Yabancıların im ataması yapılıyor 
devlet dairelerine? Bu ülkenin mahsubu olmayan ço
cuklar mı yerleştiriliyor okullarımıza? Daha önce hiz
met görenlerle, sonradan onların yerine atanan şahıs
ların hepsi de Türkiye Cumhuriyetinin aynı haklara 
sahip vatandaşları değil mi? 

CHP, yersiz isnatlarıyla çelişkiye düşmektedir; 
hâlâ partizanca tutumundan kurtulamadığını kanıtla
maktadır. 

Yine, Cumhuriyet Halk Partisince, Devletin üst 
kademelerine 2 7 - 2 8 yaşındaki gençlerin tayin edil
diği ifade edilmektedir. 

Milliyetçi Hareket Partkfarin elindeki hiçbir bakan
lıkta, ne bir müsteşar ve ne de bir genel müdürün, yaşı 
ileri sürülen gibi değildir. Kaldı ki, gençtir diye bir 
kimsenin buralara tayin edilmesini kınamak, akim ve 
mantığın alacağı bir husus değildir. Yine, kaldı ki, 
kanunlarımız, nerelere, kimlerin, nasıl tayin edilece
ğini açıldıkla göstermiştir. Kanunlara uygun olarak 
yapılan tayinlerde, genç olan devlet memurlarını kı
namaya kalkışmak, Türk gençliğini horlamak de
mektir; bu da, CHP'nin Türk gençliğine karşı besle
diği menfi ve husumet dolu düşüncelerini açıkldda 
ortaya koyar. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Ke* 
mal Atatürk, memleketi Türk gençliğine emanet etme
miş midir? CHP neden Türk gençliğinden korkmak
tadır; neden, Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün, memleketi 
emanet ettiği Türk gençliğini küçümsemektedir? 

Devlet kademelerinde kimlerin zorbaları yerleşti
rip, kimlerin bakanlıklarda bizzat bakanların dene
timinde memurlara saldırıda bulunduklarını Türk 
Milleti yakinen bilmektedir: Güvenoyu almamış bir 
aylık CHP Hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığına 
gelen birtakım CHP'li zorbalar, özel kalem müdürü
nü dövüp, masa üstündeki isminin yazdı olduğu pla
keti cebine koyup, Bakanlıktan atmamışlar mıdır? 
Kimdir zorbahk yapanlar? 

11 Aralık günü İzmir'in Narhdere semtinde oy 
vermeye sandık başına gele» vatandaşı, CHP'ye oy 
vermiyor diye çekip öldürenler Cumhuriyet Halk 
Partililer değil midir? (CHP sıralarından kürültüler) 
Kaba kuvvet ve kanlı sakhnlar sadece CHP'den güç 
almakta ve almıştır. 

Muhterem milletvekilleri, CHP'rmr günümüze ka
dar takip ettiği politikanın temel felsefesi gayet açık
tır: Yalnız kendisi haklı, yalnız kendisi problemlerin 
.üstesinden geMr; kendi düşünceterjııe hizmet etmeyen
ler gerici, kendi dünyatanı» paylaşmayanlar ise fa
şisttir, Senelerdir yüce miHetimiz bu sözlere muha
tap olmakta, dolayısıyla hakaretlere maruz kalmak
tadır. 

Milletin uyanışım sergileyen, «Milliyetçi Hareket» 
düşüncesinin günden göne çığ gibi büyümesine taham
mül edemeyen bu bencil düşünce, bunu önlemek için 
her yolu denemeyi, her iftiraya- yöneltineyi adeta bir 
alışkanlık haline getirmiştir. MiHİ inanç ülküsü ile 
yüklü bir kadronun Türkiyê de gelişmesi ve Devler 
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tin bünyesinde söz sahibi olması, geçmiş günlerin 
debdebeli saltanatını arayanları ürkütmektedir. Mil
lete ezilmekten, sömürülmekten ve hor görülmekten 
başka bir şey tathramamış olanları, milliyetçi hareke
tin gelişmesi çileden çıkartmaktadır. 

Milletimiz, milli heyecanlarla dolu, kendisine hiz
metten başka bir düşünce taşımayan ve yabancılara 
kölelik zinciri ile bağlı olanlara göz açtırmayan, 
güçlü, ülkücü kadrolarıyla yan yanadır. Dalga dalga 
bu ruh milleti sarıyor; bu iman güçleniyor; fikriyat-
sızlan ve hizmetten çok saltanatlarına düşkün olan
ları bu iman ürkütüyor. Şimdi, milletimiz yabancı
laşmaktan kurtulup, özüne dönmenin mücadelesini 
veriyor; şahsiyetli bir millet bütünlüğünün oluşması
nı istiyor. Bu çağ, milliyetçi hareket zihniyetinin, 
köksüz ve yabancı zihniyetlere egemen olacağı bir 
çağdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, zihniyet, inanç ve yaşa
ma tekniği bakımından bu millete yabancıdır; bu 
yabancılığından dolayı millet ona iktidar vermemiş
tir. 

Bütün devlet kurumlarım kendi istekleri parale
linde senelerce çalıştırmış olan Cumhuriyet Halk Par
tisinden, millet, kurtulduğu gün bayram etmiştir. 

Şimdi, o eski günlerin hasreti ile, kaybettikleri ik
tidarın ateşi içinde yanıp tutuşmakta, yenliden o gün
lere erişmek için her çareye başvurmakta ve her oyu -
nu denemektedirler. Geçmişte, devlet dairelerini bi
rer karargâh haline getirmeye alışmış bulunanlar, bu
gün devlet organlarını kendisine alet edemediği için, 
Milliyetçi Hareket Partisine ve onun koalisyon ortak
larına, verilen gensoru ile asılsız ithamlar yapmakta
dırlar. 

Miliyetçi Hareket Partisi, Devletimizi, milletin 
bünyesine ters düşen zihniyetlerden kurtarmayı bir 
vazife bilmektedir. 

Yabancılaşmaya, ezmeye, ezilmeye, sömürüye, kan 
ve barut kokularının kutsal yurdumuzun her köşe
sini karanlığa itmesine kesinlikle karşıyız. 

Birlik, bütünlük, sevgi, saygı, kardeşlik ve barış 
içinde güçlü Türkiye'nin meydana getirilmesi için çır
pınmak, tek emelimiz ve hedefimizdir. 

Anarşinin her türlüsüne «hayır» kardeşlik ve ba
rışa «evet» diyoruz. 

Gensoru önergesi bahanesiyle oynanmak istenen 
oyunları, ülkemizin geleceği, devletimizin bekası için 
zararlı gördüğümüz halde, gerçeklerin ortaya çıkma
sı, birçok konuların Mecliste müzakere edilerek vu
zuha kavuşturulması sebebiyle, Milliyetçi Hareket 
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Partisi Grupu olarak, gensorunun gündeme alınması 
için olumlu oy vereceğiz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve şahsım adı
na Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP ve AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Abdül-

kerlm Doğru; buyurun. 
Sayın Doğru, süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUPU ADINA ABDÜLKERÎM DOĞ

RU (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 22 . 12 . 1977 
Perşembe günü Meclis Başkanlığına verilmiş olup, 
aynı gün Meclisin ıttılaına arz edilmiş bulunan Gen
soru üzerinde Mili Selamet Partisi Grupu adına fikir 
ve görüşlerimi arz etmek için huzurunuzdayım. 

Bu Hükümet, 5 . 6 . 1977 seçimlerini takiben ku
ruldu. Bu seçim, hiç bir partiye tek başına Hükümet 
kuracak kadar üye vermemiştir. 

O sebeple ve demokratik esaslara uygun bir Hü
kümet kurabilmek için Adalet Partisi, Milli Selamet 
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya gelmiş 
ve aralarında mutabık kaldıkları bir koalisyon pro
tokolüne göre hazırladıkları Hükümet programı esas
ları dahilinde Hükümeti kurmuşlardır. 

Bu Hükümet, 1 . 8 . 1977 tarihinde Meclisin tas
vibine mazhar oldu; bugüne kadar bu itimatla çalıştı 
ve 5 aylık bir zaman geçti. İşte, şimdi bu Hükümet 
hakkında Gensoru verilmiştir. 

Gensoru hakkında temel kanaatimiz odur ki, bu 
suni olarak hazırlanmıştır. Zira, bu Gensoru içinde 
zikredilen meseleler dolayısıyla tevdi edilmiş değil
dir; çünkü, bu meseleler yıllarca evvel de vardı. Esas 
meselle şudur ki, bir partiden bazı ayrımlar olmuş, 
Meclis aritmetiği değişmiştir. Bu Gensoru, bu deği
şikliğin nasıl bir netice vereceğini anlamak maksa
dıyla verilmiştir. Onun içindir ki, süratle bazı mese
leler derlenerek, Gensoru haline getirilmiştir. 

Gensoruda, ekonomi, kalkınma, dış politika, asa
yiş hakkında bazı hususlar ele alınmıştır. Bu mühim 
mevzular başka bir maksat için değil de, memleket 
menfaati için bütün partilerle birlikte ele alınsaydı, 
o zaman daha isabetli olurdu. Halbuki, bunlar bu 
maksatla değil, başka maksatların tahakkuku için kul
lanılmıştır. 

Biz, maksat ne olursa olsun, fikirlerimizi söyle
mekten memnun olacağı:/;. Ancak, daha önce şunu 
tebarüz ettirmek isterim: Türkiye, tarihinin hassas ve 
mühim bir noktasındadır. Milli Selamet Partisi, mil-! 
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kitinin tarihinden hız almaya ehemmiyet vermiştir. 
Gensoru, milli tarihimizin hangi noktasında veril
miştir; önce onun tetkikinde fayda vardır. 

Asırlarca dış cephelerde mağlup edilemeyen mil
letimiz, 20 nci Asrı şu şekilde idrak etmiştir: İlk 25 
yıl yine harp; müteakip 25 yıl yaraların sarılması; 
3 ncü çeyrek asır, kalkınma için yol arama; 1975'te 
başlayan son çeyrek asır, millete verilen kararın ic
rama geçilme. Bunlar da: Manevi kalkınma hamlesi, 
ağır sanayi hamlesi, ihracat seferberliği hamlesi, den
gesizlikleri giderme, herkese refah, şahsiyetli dış po
litika hamlesi, kardeş Müslüman memleketlerle mü
nasebetleri geliştirme; velhasıl maddeten ve manen 
kalkınmış, yenliden büyük Türkiye hamlesidir. 

Son birkaç yıllık dış neşriyat, milletin bu hamle
sini başlattığını göstermektedir. Geçen dört yılda 
manevi kalkınma, ağır sanayi handesi konuşuldu; her 
gün Müslüman memleketlerle münasebetlerin gelişti
rilmesi, dengesizliklerin giderilmesi konuşuluyor. Bun
lar, anameselelerdir ve milletçe yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz yılarda üst üste 
biriken temel meseleler var: 

İşsizlik : İstatistiklere bakarsak bu, yıldan yıla 
artarak gelmiştir. 

Dış ticaret açığı ve döviz darlığı : Bu da, keza 
yıldan yıla artarak gelmiştir. 

Coğrafi ve zümrevi dengesizlikler : Fabrikalar 
bir kaç vilayette toplanmış, ufak bir zümre milli im
kânlarla desteklenmiş, aktif büyük kitleler zaruret 
içinde ve pasif durumda; fert basma milli gelirin dü
şük oluşu, 1975'te en yüksek seviyeye geldiğimiz hal
de, milli gelirde milletler içinde 30 ncu sırada, fert 
basma milli gelirde ise 52 nci sıradayız. 

Milletimizin kabiliyet ve vasıfları ve coğrafyamız 
nazarı dikkate alınırsa, bu son değerler, nuUetimizin 
eşsiz kabiliyetiyle kabili kıyas olamaz. Tarihin cilve
sine bakın ki, 1975'te üst üste birikerek Türk Milleti
ne getirilen meselelerin bu hale gelmesinde, uzun yıl
lar iktidarda kalmaktan dolayı mesul olması icabe-
den bir parti, bunun hesabım 4,5 aylık bir Hükü
metten soruyor. 

Yine, 1975, yüksek faizlerin cari olduğu, kredi 
tevzimde adaletsizlik bulunduğu, dargeliriilerin ağır 
vergilerle ezikliği, ağır işleyen mevzuatın yığınlar teş
kil ettiği, anarşinin geliştiği, vatan evladının tehlike
de olduğu bir yıldır. 

tşte, bunun içindir ki, artık, millet yeni bir devrin 
hamlesine karar vermiştir. Geçirdiğimiz iki, üç yıl, 

meselelerin yığılmasına seyirci kalınan değil, onları 
halletmeye gayret edilen yıllar olmuştur; hadise de, 
işte bu sebepten patlak vermiştir. Bizim ıbu hamleyi 
yapmamızı önlemek isteyen iç ve dış basından birçok 
neşriyat gösterilebilir. Bazı mihraklar, ihracat sefer
berliğinde Müslüman memleketlerle münasebetlerin 
gelişmesinden hoşlianmamıştır; bunun için kesif bir 
propagandaya girişilmiş, seçimler 6 ay öne alınmıştır; 
bunun arkasından da, «Milli Selamet Partisiz bir Hü
kümet» diye efkârı umumiye adeta şartlandırılmak 
istenmiştir; nihayet, tuğla sökme metodu ile istikrar 
bozma, başlayan hamleyi önleme yoluna girişilmiştir. 
Bu, Türkiye'yi kalkındırmak istemeyen menfi mih
rakların propagandalarına bazı. memleket evladının 
bilmeyerek kandığını üzülerek müşafaade etmekteyiz. 
Bu hakikati bildirmeyi vazife sayarız. 

Biz, Milli Selamet Partisi olarak, bugünkü Hü
kümeti kuran üç partiden biriyiz. Bu Hükümeti mil
letimizin beklediği milli hamleleri yapmak için kur
duk. Hükümet programı Yüce Meclise sevk edilince, 
bunu muhtevi olduğu için güvenoyu verdik; beş ay
dan beri de «bu Hükümet bu hedefe varmak için ge
ce gündüz çalıştı. O sebeple, güvenimizde bir sarsın
tı olmamıştır. 

Milletimizin, huzur ve istikrar içerisinde kalkın
maya, bugün her zamandan daha fazla ihtiyacı var
dır. Bu hamlelerin sarsılması, millete fayda değil za
rar getirir. Onun için, Gensoruyu milli menfaatlerle 
bağdaşhramıyor, veriliş maksadım faydalı görmüyo
ruz. 

Yukarıdaki temel görüşümüzü belirttikten sonra, 
Gensorudaki ithamlara geçiyorum. 

Bunları 5 kısımda toplayabiliriz : «Bugünkü Hü
kümet, ahenk içinde değildir; çok başlıdır» vesaire... 

Bunları söylemek her zaman mümkündür. Halbu
ki, aksine, bu Hükümet bugüne kadar ahenkle çalış
mış; ekonomik güçlükler, döviz sıkıntısı; materya
lizmden doğan, Devleti yıkma niyetli anarşi güçlük
lerine rağmen, önüne gelen meseleleri hallederek yü
rümüş bir Hükümettir. 

Vicdan ve fikir hürriyeti olan bir memleketteyiz, 
Hür parlamenter sistemi kabul etmişiz. Partilerin, 
çeşitli fikirleri temsil etmeleri çok tabiidir. Yine, ay
nı rejim gereği, tek partinin, Hükümet kurmaya ye
tecek kadar Meclis üyesi yoksa, bir program üzerin
de bir kaç parti anlaşarak çalışır. Yapılan da budur; 
partilerin mutabık kaldığı programdır. Yoksa, parti
ler, kendi temel görüşlerini terk etmezler veya onu 
değiştirmezler; hatta, kendi görüşlerini millete ifade 
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etmek, partiler için bir hak ve bir vecibedir. O halde, 
parti adına yapılan konuşmaları, onların hakkı ola
rak tabii karşılamahdır; bu, Garpta çok tabiidir. 
Biz, koalisyon devresine yeni girdiğimiz için, parti
lerin kendi adlarına yapılan konuşmalar, «ahenksiz
lik» diye tavsif ediliyor; zamanla bu anlaşılacaktır. 

Diğer bir husus : Tek parti hükümetinde dahi fi
kir hürriyeti olan demokratik bir memlekette, aynı 
partinin Hükümet üyeleri arasında ne değişik zıt fi
kirlere şahit olunmuştur; bunu hepiniz bilirsiniz... 
Bunlar yadırganmamalıdır; işler yürümelidir. Bizde 
ise, işler yürümüş, Hükümet fevkalade mühim karar
lar almıştır; manevi kalkınma, ağır sanayi, ihracat 
seferberliği, dengesizlikleri giderme, herkese refah, 
şahsiyetli dış politika, Müslüman memleketlerle iyi 
münasebetler hedefine yürünmektedir. Mühim olan 
da budur. Bunu ters göstermek doğru değildir. Gen
sorudaki iddialar, zorlanarak meydana getirilmiş it
ham şeklindedir; var olduğu için değil, «keşke böyle 
olsaydı» temennisini izhar etmektedir. 

Dış politika ve milli güvenlik sahasındaki iddia
ları da yersiz buluyoruz. Dört buçuk aylık Hükümet, 
ne dış politikayı bozacak, ne de milli güvenliği sarsa
cak bir harekette bulunmuş, devraldığı meseleleri 
çözmeye çalışmıştır. Dış politikadaki meseleler, bu 
Hükümetin sebep olduğu meseleler değildir. Bu Hü
kümet, programında olduğu gibi, Kıbrıs'ta, Ege'de 
haklarımızı korumaya, Müslüman memleketlerle mü
nasebetlerimizi geliştirmeye, ambargoyu kaldırmaya, 
milli harp sanayiini kurmaya çalışmaktadır. 

Ekonomik konular bahsinde, Gensoru, yatırımla
rın, durmakta olduğunu ifade etmektedir. Bilakis, se
çimlerin öne alınması sebebiyle duraklayan yatırım
lar hızlandırılmıştır. 1977'de yatırımlar ortalama 
% 80 ila % 90 gerçekleşmiştir. 

«Üretim düşmektedir» denmiştir. Halbuki, geçti
ğimiz devrelerde ve bilhassa önerge sahibi partinin 
mesuliyet taşıdığı devrelerden intikal eden kifayet
sizlik, enerji tahdidi, altyapı eksikliklerine rağmen 
sanayi ve tarımda üretim rekor seviyededir. Çimen
to, traktör, gübre, tekstil, makine imalatı gibi temel 
istihsaller geçen yıla nazaran düşmemiştir. 

«Gelişme hızımız gerilemektedir» iddiasına kar
şılık diyebiliriz ki, müteahhidin sanayi hamlesi için 
şantiyeye ve köylünün tarım hamlesi için tarlaya çı
kacağı zamanda seçime gidildiği için büyük aksama
lar olmuş, buna rağmen gelişme hızı % 5'i aşmıştır. 
Türkiye, yine de dünyanın en süratli gelişen memle
ketlerinden biri olmuştur. 

Hayat pahalılığı ne zaman azaldı ki, şimdi «artı
yor» diye feryat edilsin. «Pahalılık, dar ve orta gelir
lilerin dayanamayacağı boyutlara varmıştır» iddia
sında bulunanlar, ellerine fırsat geçince, o ezilenleri 
ezen unsur olan faizi azaltmaya mı, artırmaya mı ça
lıştılar? 

İşsizlik şimdi mi sosyal sorun oldu; evvelce de 
yok muydu? 

Yıllardan beri dış ödemeler dengede idi, bol dövi
zimiz vardı da, şimdi mi dış ödeme açık verdi; dövjz 
sıkıntısını dört buçuk aylık Hükümet mi bu boyutlara 
getirdi? Dış ödemeler açığı, ağır sanayi kurulmadığı, 
ihracat seferberliğine 30 yıl önce başlanmadığı için 
meydana gelmiştir. Bu sıkıntılar, Türkiye'nin, plan
lara sığmayan hızlı büyümesinden ileri gelmektedir. 

Türk parasının değerinin düşmesinde, dış ticaret 
açığının, yüksek faizlerin, ağır sanayiin kurulmamış 
olmasının, nihayet, hakiki kalkınma yerine, uzun yıl
ların boş laflarla hedef edilmesinin büyük payı var
dır. 

Enerji yetersizliği bugünün meselesi değildir. Bu
günkü enerjinin tedbiri on yıl evvel alınmalı idi. O 
zaman yaıtınmı kısan, önleyen bir zihniyetin bugün 
böyle konuşmaya hakkı yoktur. 

«Bu Hükümet plan, proje bilmemekte, kalkınma 
planını hazırlayamamaktadır» iddiası da sathidir. 
Planların hazırlanıp Meclislerde görüşüleceği devreye 
erken seçimi koyanların, şimdi, plandan bahsetmesi 
doğru değildir. Kaldı ki, bu Hükümet, bütçe, plan, 
programı zamanında hazırlamıştır; hem de bilinen 
güç şartlara rağmen. 

İç barış, huzurun bozulması ve anarşiden bu Hü
kümetin mesul tutulmasına gelince : «On yıldır hu
zur içinde idik, bu Hükümet gelince anarşi başladı; 
bu Hükümet giderse anarşi hemen durur...» Buna 
tnanılabiljr mâ? İç barış, kardeşlik ve huzurun temeli, 
manevi kalkınmadır. Hür demokratik rejimde fertler 
manen ne kadar kalkınmışsa, huzur da o kadar yer
leşir. İnsan kalbi, ahlak ve maneviyatla ne kadar 
dolarsa, hürriyetleri ancak o kadar artırmak müm
kün olur. Milli Selamet Partisinin baş umdesi, onun 
için, Önce ahlak ve maneviyattır. 

Bu Hükümet, manevi kalkınmayı programa koy
muş; plana ana esas olarak vaz etmek suretiyle de 
iç barış ve kardeşliğin temellerini oturtmuştur. 

Güvenlik kuvvetlerimizi daha modern silahlarla 
teçhizde, asayiş için kısa vadeli tedbirlerde elden 
gelen gayret gösterilmektedir. 

Biz, Millet Meclisi olarak, Hükümeti itham yeri
ne, Hükümetin bize tevdi ettiği asayiş ve güvenlikle 
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ilgili taşanları biran evvel kanunlaşürarak ona yar- I 
dımcı olalım. I 

Gensoruda aynca, yukarıdakilere ilaveten diğer 
bazı ithamlarda bulunulmaktadır. 

Bütün bunlarla yapılmak İstenen iş; yılların üst I 
üste biriktirdiği birtakım millet ye devlet meseleleri
ni sanki bu Hükümet yapmış gibi göstermekten iba- I 
rettir. Halbuki, Türkiye'nin bu kadar mühim bir dev
rinde, memleket kuvvetlenirken, iç barış, kardeşlik ve 
huzur isteyenler, her gün karamsar hava yaymaya I 
çalışacaklarına faydalı çalışmaları tanıtmalıdırlar. 

Milli Selamet Partisi olarak şu gerçeği tebarüz 
ettirelim ki, Türkiye'nin hamlesini önlemek isteyen
lere bilmeden alet olan bir kışını dahili mihraklar ve I 
basının durumu çok ibret vericidir. Bunlar, bir yerde 
hızlı gelişmenin neticesi mevzii olarak demir darlığı I 
olsa, «demir yok» diye feryat eder de, günde bin ton 
inşaat demirini şevke başlayan İskenderun Demir -
Çelik Haddehanesinin işletmeye açılışını bildirmez. I 
Yine, mevzii olarak bir yerde çimento darlığı olsa, I 
bunu, «Yok» diye ilan ederken, iki ay içinde iki ıbü- I 
yük çimento fabrikasının işletmeye girişini tek cüm
le ile bahsetmez. «Üç yıldan beri bu fabrika hayal- I 
dır; bu fabrikanın planı, projesi, dövizi yoktur, para
sı yoktur; yapılmayacak, bitmeyecek» diye metreler- I 
ce makale yazıp, sayfalar dolusu haberler veren ba- I 
sın, hiç çekinmeden, «Afyonkarahisar Şeker Fabri
kası, şekeri 13 liraya mal ediyor» diye asılsız haberi 
manşet yapabilmektedir. Hani planı, projesi, dövizi I 
yoktu da, bu şeker fabrikası nasıl olmuş kurulmuş; 
işliyor ve pahalıya şeker istihsal ediyor? 

Muhterem milletvekilleri, gönlümüz İsterdi ki, za- I 
manimiz daha uzun olsun da, bu çok mühim mem
leket meselelerini yine bu memleketin evlatları ola
rak, yanlış kanaat ve tutum içinde olanlarla enine bo
yuna konuşarak bütün gerçekleri ortaya dökebilelim, 
onların iyice aydınlatılmasına yardımcı olabilelim. I 
Ancak, İçtüzüğün hükmünce partilere ayrılabilen kı
sa ve ölçülü zaman içinde mühim memleket meselele- I 
rine bu kadar temas edilebiliyor. Gerçekler ortada
dır. 

Milletimiz yeniden büyük Türkiye'yi kurmak üze
re tarihi hamlesini yapıyor; manevi kalkınma başla
mış hızla yürüyor; 200 ağır sanayi paketinden 15 I 
adedi işletmeye alındı, 40 adedi ise 1978'de işletmeye 
alınacaktır, buna 50 milyar lira harcanması derpiş 
olunmuştur. Sınai mamul ihracatında ilk defa yeni bir 
devir başlıyor. Herkese refah programı icra edilmek
tedir. Hükümet, 4,5 aylık zamanda taban fiyatları 
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dolayısıyla köylüye 46 milyar lira ödemiş, memur
lara 750 ile 1 000 lira ilave tediye kararı almıştır, bu 
da yılda 18 milyar liradır. Dengesizlikleri giderecek 
şekilde plan, program hazırlanmıştır. 

Müslüman memleketlerle münasebetlerin gelişti
rilmesi için gece gündüz çalışılmaktadır. Milli men
faatleri korumak hususunda şahsiyetli, kararlı dış 
politika yürütülmektedir. 

Seçimlerin öne alınmasının meydana getirdiği bü
yük güçlükleri gece gündüz çalışarak yenme ve miM 
menfaatleri ön planda tutan bir ferahlama devresi
nin eşiğine gelinmiştir. 

Biz, Milli Selamet Partisi olarak, manen ve mad
deten kalkınmış yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya 
çalışan böyle bir Hükümetlin yıkılması değil, bütün 
imkânlarla desteklenmesi icabettiği kanatindeyiz; 
bunu mili bir vazife saymaktayız. Kaldı ki, bu Hü
kümeti yıkarak Cumhuriyet Halk Partisinin tek başı
na kuracağı bir hükümetin, bu Hükümetin dayandığı 
8 milyon reyi iterek, onun yerine 6 milyona daya
nan, bu suretle de demokrasinin ruhuna zıt, ekalliye
tin ekseriyete tahakkümüne yol açılması gibi bir me
suliyeti mucip olduğuna da inanıyoruz. 

Muhterem ımHetvekiUeri, sözlerimi bitirirken, şu 
hakikati bir daha dile getirmek isterim ki, manevi 
kalkınma, ağır sanayi, ihracat seferberliği, Müslüman 
memleketlerle münasebetin en iteri dereceye getiril
mesi, kısaca, manen ve maddeten kalkınmış yemden 
büyük Türkiye hamlesi aziz milletimizin kararıdır. 
Bunu, hiç bir iç ve dış menfi mihrak önleyemeyecek, 
hiç bir beşeri güç bunu yavaşlatamayacaktır. Cenabı 
hakkın yardımı ile aziz milletimiz bu büyük tarihi 
hamleyi hedeflerine ulaştıracaktır; çünkü, zafer ina
nanlarındır ve zafer yakındır. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, Gensorunun bu 
sebeple gündeme alınması için biz de grup olarak 
müspet rey vereceğiz. 

Yüce Meclisin üyelerini Milli Selamet Partisi Gru-
pu adına saygı ile selamlar, aziz milletimize saadet ve 
selametler dilerim. (MSP ve AP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Doğru. 
Diğer parti grupları adına söz isteyen? 
Adalet Partisi Grupu adına İzmir Milletvekili Sa

yın Talât Asal; Sayın Asal, konuşma süreniz 20 da
kikadır. 

AP GRUPU ADINA TALÂT ASAL (İzmir) — 
Sayın Başkan, Büyük Meclisin değerli üyeleri; Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu adına ve
rilmiş olan Gensoru önergesi münasebetiyle görüşle-
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rimizi arza başlarken, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
Adalet Parti»! Grupu adına derin saygılarla selamla
rız. (AP sıralarından alkışlar) 

Maruzatımıza, bunun sonrasında gelen cümleler
le devam etmek istiyorduk; ama önerge sahiplerin
den Sayın Öymetfin burada yapmış olduğu bir tari
zin hemen tezatlaştığını gördükten sonra, o noktayı 
cevaplamak gereğini duyduk. 

Bekledik ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ko
nuşsun, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu iddialarını 
dermeyan etsin, buna göre de bizler, biz müdafaamızı 
değil ama, o iddialara karşı olan görüşlerimizi serd 
edebilelim. 

Bilinen bir gerçektir ki, hukukta bilinen bir ger
çektir ki, müddei, iddiasını serd edecektir; iddianın 
hitabı olan, muhatabı olan müddeialeyh de, iddia
lar karşısındaki görüşlerini ifade edecektir; ama 
Cumhuriyet Halk Partisi müddei durumunda olma* 
sına rağmen, iddiacı durumunda olmasına rağmen, 
«İddianın muhatabı konuşsun, ondan sonra ben de, 
o konuşmaya göre cevap vereyim» demiş ve dakika
larca beklemiştir. Eğer, biz söz almak istemeseydik, 
biz de Cumhuriyet Halk Partisi ve onun yaptığı gibi 
bekleseydik, bu takdirde Hükümete söz verilmek su
retiyle, Adalet Partisinin, yani iddia sahibine karşı, 
iddianın muhatabının konuşmasını önlemiş olacaklar
dı. 

Burada Sayın öymen'e intikal ediyorum. Sayın 
Öymen kürsüye teşrif ettiler ve dediler ki, «Bir ikti
dar var ki, tıpkı eli kalem tutmayan davacı gibi, da
valıya dava arzuhalini yazdırıyor.» 

Ne garip bir tecellidir ki, nasıl bir tezattır ki, bir 
müddei var ki, bir davacı var ki, «Davalı cevap la
yihasını versin ben de ona göre dava arzuhalini yaza
yım» diye. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkış
lar) Şimdi, davacının dava dilekçesi, sadece ve sade
ce Gensoru Önergesinden ibaret değildir. 

HASAN CERİT (Adana) — Davalı dava dilek
çesini verecek, siz cevap vereceksiniz. (Gürültüler) 

TALÂT ASAL (Devamla) — Davacının dışında* 
mesela on tane başka arkadaşımız bir Gensoru öner
gesi verseydi, işte o zaman bir «grup» meselesi ba
his konusu olurdu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına iddia serd ediyorsunuz, hem bu iddiayı 
tersin için söz alacaksınız, ama bekliyorsunuz ki, id
dianın muhatabı görüşlerini söylesin, yani şu dava
lının cevap layihasını göreyim, ondan sonra da ben 
dava arzuhali yazayım, diyorsunuz. Eli kalem tutma
yan davacı sizsiniz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu noktadan itibaren mevzuatıma devam ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri; tarihi gerçektir ki, yürütme 
organının denetime tabi tutulması zarureti, millet ira
desini temsil eden parlamentonun en önemli doğuş 
sebebidir; parlamento böyle doğmuştur. Gensoru de
netimin en etkin, bu itibarla da en önemli müessesesi
dir. Şimdi iktidar büyük Türk Milletinin huzurunda, 
bu müessesede muhalefetle hesaplaşmaya hazırdır. 
Varoluş sebebini millet iradesini temsil eden Türk 
Parlamentosunun varlığına bağlamış olan hür demok
ratik rejimin bütün icap ve müesseseleriyle işlemesine 
aklım ve gönlünü vermiş bulunan Adalet Partisi, re
jimin en etkin müessesesindeki hesaplaşma zamanı
nın gelmiş olmasından gerçekten mutluluk duymakta
dır. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza şunu 
ifade etmek isteriz ki, bu zamanı siz getirmediniz, bu 
zamanı siz seçmediniz, bu zamanı biz getirdik, bu za
manı biz seçtik. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
ses arkadan anlaşılmıyor. 

TALÂT ASAL (Devamla) -— Bunları tasarruf 
ediyorsunuz umarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asal, devam ediniz efendim, 
ses açık. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Takdir buyurulur 
ki, hiçbir iktidar kendi kendisi hakkında gensoru 
önergesi veremez, vermez; buna ihtiyacı da yoktur. 
Çünkü, gerek görürse istifa müessesesini işletir. «Teş
bihte hata olmaz» deyimi içinde nitelendirmek gere
kirse, gensoru muhalefete ait bir silâhtır; onundur, 
o kullanır ve mutlaka ihtiyaç hissettiği zaman kulla
nır. 

1 Ağustos 1977'de güvenoyu almış olan bu ikti
dar hakkında, o günün öncesinden başlayarak bugü
ne değin sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar 
«Bu iktidar gitsin» diye Türkçedeki bütün sözcükle
ri, yani kelimeleri kullanmış olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin organları ve onun sayın Genel Başkanı, 
Meclis aritmetiğinin cilve kazandığı, sayın milletve
killeri, Meclis aritmetiğinin cilve kazandığı zamana 
kadar, Anayasanın bu etkin müessesesini kullanma 
cesaretini kendisinde bulamamıştır. (AP sıralarından 
«Brovo» sesleri, alkışlar) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Aynı şeyi 40 
kişiyle siz de yaptınız. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Bu cesareti de ona 
Adalet Partisi vermiştir. 
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Yukarıda, «Bu zamanı siz getirmediniz, biz ge
tirdik» demiştik. 

Evet, o cesareti biz verdik, bu zamanı biz getir
tirdik. Cumhuriyet Halk Partisi ve O'nun Sayın 
Genel Başkanı, gerçek odur ki, bu konuda da insi
yatif alamamıştır. Her konuda olduğu gibi, bu ko-

~nuda da insiyatif alamamıştır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisi Genel İdare Kurulu, Cumhuriyet 
Halk Partisine, «Gensoru ver» demiştir; kendine ait 
silâhı, Al eline» demiştir. Bunun üzerinedir ki, bu 
önergeyle, yani tetiği başka eldeki silâhla cesaretsiz 
bir muhalefet örneği sergilenmiştir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisi, hesaplaşma için gösterdiği bu, 
muhalefeti mindere çekme cesaretinin şerefini dai
ma taşıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, mahiyeti itibariyle bu öner
geyi unsurlarına ayırarak, maddeleştirerek tahlile 
tabi tutup 20 dakikada cevaplamak mümkün değil
dir. Çünkü bu önerge Cumhuriyet Halk Partisi Sa
yın Genel Başkanının ünlü telaşçılığıyla, kupürcülük 
zihniyetiyle alelacele hazırlanmış bir önergedir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

önergenin gündeme alınması kabul edildiği tak
dirde, her itham, her isnat, her karalama layık oldu
ğunun üstünde cevaplanacaktır; ama yeter ki Sayın 
Başkanımızın tutum ve davranışı, Anayasanın ve bu 
Mecliste tekevvün etmiş bulunan teamül hukukunun 
içine girsin ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi.. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asal.. 
TALÂT ASAL (Devamla) — ... ve Sayın Cum

huriyet Halk Partisi.. 
BAŞKAN — Sayın Asal, Sayın Asal bir dakika

nızı rica ederim. (AP sıralarından gürültüler) 
TALÂT ASAL (Devamla) — Bunu tartışacağız 

sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saym Asal, bir dakikanızı rica 

ederim. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Umarım dakikala

rıma.. 
BAŞKAN — Neyi tartışacağız Sayın Asal? Bir 

dakikanızı rica ederim. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Sayın Asal, Başkanlığı itham edi

yorsunuz. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Bir noktada anla

şalım Sayın Başkan, bir noktada anlaşalım. (Gürül

tüler) Benim dakikalarımı, şu kesme içinde tasarru
fa tabi tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz; bunu 
anlayalım. 

BAŞKAN — Hesap ediyoruz efendim. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Peki efendim; te

şekkür ederim. Buyurunuz Beyefendi. 
BAŞKAN — Yalnız Sayın Asal, konuşmanızda 

Başkanlığı itham edici cümleler kullandınız. Başkan
lık hangi.. (AP sıralarından «Gerçeği söylüyor, ta
rafsız ol» sesleri 

Sayın Milletvekilleri, bir dakika; hangi tutumum
da Anayasaya, İçtüzüğe aykırı hareketim oldu? 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sayın Başkan, bu
rada beni isticvaba davet ediyorsunuz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Türkçe konuş. 

TALÂT ASAL (Devamla) — İsticvaba davet 
ettiğinize göre benim bu isticvaba karşılık verebil
mem için zamanımı hesap etmek mecburiyetindesi
niz. Eğer bu mecburiyeti hesaba.. 

ORHAIN EYÜBOĞLU (tsttaribu!) — Ediyor iş
te... 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendi zatıâli-
nizle konuşmuyoruz. Yani burada Genel Sekreter
lik geçmiyor, burada Meclis Başkanlığı geçiyor. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asal, size Adalet Partisi 
Grupu adına söz vermiş bulunuyorum. Gensoru 
önergesi üzerine, lütfen o çerçevede kalınız. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ama Sayın Başkan 
zatıâliniz beni.. 

BAŞKAN — Lütfen o çerçevede kalınız Sayın 
Asal. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ama Sayın Baş
kan, zatıâliniz bendenizi isticvaba tabi tutup, bunu 
cevapla derseniz, ondan sonra da müddetim bitti 
derseniz, bu sizin anladığınız ve bir zamanlar hani 
Zonguldak'ta beraber çalıştığımız sosyal adalet ilke
sine uygun olmaz. (AP sıralarından alkışlar) Olmaz. 
Ben sizden istirham ediyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Asal, lütfen Gensoru öner
gesi üzerinde konuşunuz. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Peki devam ediyo
rum. 

HASAN CERÎT (Adana) — Girmediğin hangi 
parti kaldı? Değiştirmediğin hangi parti kaldı? 

TALÂT ASAL (Devamla) — Alnının akı.. 
ORHAN BİRGİT (tstanbul) — Hangi alın? 
TALÂT ASAL (Devamla) — ... Yüzünün pakıy-

la aziz Türk Milletinin huzurunda bulunan Adalet 
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Partisi, o zaman bu önergenin bir gensoru önergesi 
değil, gerçekte bir varakpare olduğunu ispatlayacak
ta. 

Mantığın meşruluğu içine bile girememiş olan 
bir muhalefet, bir genel seçimin dünyaca kabul edil
miş anlamını bile bilememektedir. 

Aziz arkadaşlarım, her seçim bir kavşak noktası
dır. O kavşak noktası ise, bir ibra, yani aklandırma 
müessesesidir. Aziz Türk Milleti, 5 Haziranda bunun 
belgelerini bir siyasi partiye, her siyasi partiye ver
miştir. Ne garip bir tecellidir ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu gerçeğe rağmen, 4,5 aylık bir iktidarı, ma
zide kalmış bir iktidar ile halli hamur etmek iste
mektedir. Bu görüş ile hareket etmek mutlaka gere
kiyorsa, Sayın Cumhuriyet Halk Partisine, mesela 
merhum Hasan Saka Hükümeti hakkında da Gen
soru önergesi vermesi tavsiye olunabilir. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bununla asla o 
zamanın hesabını vermekten kaçtığımız, kaçındığı
mız anlamı çıkarılamamahdır. 1946 şafağında yola 
çıkan insanlar olarak, felsefemizin ve onun icraatının 
hesabını, 14 Mayıs 1950'den itibaren verdik; Parla
mento içinde verdik, Parlamento dışında verdik, 
silâhların gölgesinde verdik ve şerefle verdik. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Gene de veri
riz, işte veriyoruz; ama Cumhuriyet Halk Partisini 
de gerçekteki hukuk çizgisinin üzerine davet ediyo
ruz ve diyoruz ki, hiçbir devlet, hele hele Türkiye 
gibi bir devlet 4,5 ayda batmaz, batırılamaz; siz bile 
batıramazsınız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Siz Cumhuriyet Halk Partililer, «Türkiye battı, 
Türkiye batıyor» avazeleriyle resmiyet ifade eden 
demeçlerinizle, Devletimizi eşi emsali görülmemiş bi
çimde şikâyet ederek, bin yıllık Türk Devletinin iti
barı üzerine ağzınızla tahrip bombalan attınız. 

Maliye Bakanlığı yapmış arkadaşınızı yolladımz, 
Avrupa Konseyi Asamblesinde «Türkiye'deki siyasal 
atmosfer son zamanlarda o kadar kötülemiştir ki» 
diye başlayan cümle ile hem de Yunan delegesinin 
önünde Devletin itibarını bombaladınız. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri 
ambargoda ısrar kararı alıyor, bunun üzerine 17 Ha
ziran 1973'de bir aylık süre tanıyan nota veriyoruz, 
kabul edilmiyor. Bunun üzerine 25 Temmuz 1975 
günü de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortak sa
vunma tesislerinin faaliyetlerini sona erdiriyor. Siya
set Hukukuna göre, devletin bir diğer parçası olan 

muhalefetin bu konuda olsun devletin yanında yer 
alması gerekirken, 27 Temmuz 975 günü sayın Ece-
vit, Türkiye Cumhuriyetinin kararım ve itibarını 
«Blöftür» sözü ile bombalayabiliyor. 

Türk sancağını taşıyan Hora'ya Yunanlılar bir 
şey yapamamışlardır ama, Sayın Ecevit ayyıldızh 
bayrağı taşıyan Hora'yı «Balıkçı teknesidir» deyimi 
ile laf bombardımanına tabi tutabilmiştir. (CHP 
sıralarından «Yuh» sesleri, AP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

«Devletin saygınlığı» deyimini dillerinin pelesen
gi yapmış olanlar görülüyor ki, devletin saygınlığımı 
tahrip için ellerinden geleni arkadalanna koymamış
lardır. Bu panaromayı çizerek ve uçtuğumuz yere 
konarak, binaenaleyh, diyoruz; «Dörtbüçuk 
ayda Türkiye battı, Türkiye bir hasta adam» itham
larıyla Devleti dünyaya şikâyet, Cumhuriyet Halk 
Partisinin mizacı gereğidir. 

Değerli milletvekilleri; takdir buyurursunuz ki, 
hiçbir ülke ekonomisini dış etkenler dışında mütalaa 
etmek mümkün değildir. Soruna şairin hayal dünya
sından değil de, devlet anlayışının ciddiyeti açısın
dan bakmak zarureti vardır. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) Bakınız rakamların dili neyi, 
neleri söylüyor: 

Petrole ödediğimiz miktar, 1972 yılında 148 mil
yon dolar; 1973'te 283 milyon dolar, 1977 sonunda 
bu miktar 1,5 milyar dolar olacaktır. Fazla fark 1 
milyar 227 milyon dolar; yani sadece küsurat bile 
1973'teki rakamın aşağı yukarı eşiti. Bu Türk eko
nomisini etkileyen, tabiri caizse iki başlı bir cana
vardır. Hem petrole 1 milyar 220 milyon dolar da
ha fazla ödüyorsunuz, hem de artan petrol fiyatları 
karşısında yükselen ithal mallarına daha fazla dolar 
ödüyorsunuz. Bunun yanı sıra Batıdan yabancı işçi 
talebinin durması sonucu, işçi dövizlerinin talebi 
yıldan yıla azalıyor, hızlı kalkınmanın gerektirdiği 
ithalat ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Asıl önem
lisi, Amerikan ambargosu nedeniyle savunma ihti
yaçlarımızın karşılanması tamamiyîe öz kaynakları
mızla mümkün olabiliyor. 

Dünya ekonomisindeki resesyon ve iç talepteki 
aşırı gelişme hiç şüphe yok ki ihracatımızın artışını 
da sınırlıyor. 

tşte gerçek, sayın milletvekilleri, burada gün ışığı
na kavuşuyor. Bütün bunlar dış ödeme açıklarının 
günden güne artmasına sebep oluyor. İnkâr edilemez 
ki, bu gerçekler yalnız Türkiye'mizin değil, gelişmek
te olan, hatta gelişmiş bulunan her ülkenin müşterek 
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meselesidir; tabiatiyle de Türk Devletinin meselesi- 1 
dir. Gerçek budur. Hangi iktidar olursa okun bu 
gerçekle kucaklaşmaya mecburdur. 

Şimdi bu gerçeğin ışığı altında sormak lazımdır; > 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet olmadan» kredi ı 
vaadi aldık cakası içinde; şimdi de OPEC ülkelerin
den petrol fiyatlarının 1973 seviyesine düşürüleceği 
vaadini mi almıştır? Yoksa, Danimarka Başbakanı, 
Sayın Ecevit'e hele sen bir Başbakan ol» ondan son- I 
ra ben dünyadaki ithal mallarının fiyatlarım indir
tirim, vaadinde mi bulunmuştur? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve yoksa, duran yabancı 
işçi talebi, sosyalist enternasyonal dalgası içinde ha
rekete mi geçecektir? 

Bunların tamamı şairin hayal dünyasının malı
dır. Gerçek; Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu- I 
ğu takdirde, hızlı kalkınmanın duracağıdır, Türkiye' 
nin «Bir hırka bir lokma» devrine döneceğidir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarını, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
dar olursa ne yapar? En azından, ya da fazlasından 
21 günde ne yaptıysa onu yapar. Mesela; Merkez 
Bankası avanslarını peşinen sonuna kadar kullanır. 
21 günde 31 milyar lirayı har vurup harman savu-
rur. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin elektrik 
borçlarından, Hazineye ilave 4 milyar liralık yük 
ler. Cumhuriyet HaMc PartöM belediyelere yakla-
şdc, bir milyar lirayı seçim atıfeti olarak aktarır. Son
ra da Sayın Üstünel'e, siyaset işportasının başmdan 
«Hazine tam takır» diye bağırttırır. (AP şuralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) ve güvenoyu almadan gü
venoyu alan bîr iktidara böyle bir hazineyi, böyle 
bir ekonomiyi devreder, çekip gider. 

İnsafın nasıl kuruduğuna şu rakamlarla da baka
bilir miyiz acaba?.. 

1974 yılında yıllık ortalamalara göre, genel en
dekste % 29,9 oranında bir artış olmuştun Bu ra
kam 1975'de.. 

BAŞKAN — Sayın Asal, iki dakikanız var. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Kaç dakikam var 

efendim. 
BAŞKAN— İki dakikanız var efendim. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Bu rakam 1975'te 

10,1, 1976'da ise % 15,6 seviyesine inmiştir. Alman 
istikrar tedbirlerine rağmen, 11 ayhk ortalamalara 
göre genel endeksteki artış % 22,3 seviyesinde bu
lunmaktadır. Her şeye rağmen Cumhuriyet Halk 
Partisi dönemi, hâlâ % 7,6 fazlalıkla pahalılıkta ba
şı çekmektedir, hâlâ Cumhuriyet Halk Partisi paha
lılığın şampiyonudur. | 
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Değerli milletvekilleri, sanıyoruz ki, Anayasanın 
en azından 3 ncü maddesi, siyasi partiler için asgari 
müştereki koymuştur; «Türk Devleti ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütündür» demiştir. Cumhuri
yet Halk Partisini bu asgari müşterekin uygulanma
sında görmek maalesef mümkün olamamıştır. O de
rece mümkün olamamıştır ki, «Ben iktidar olursam 
olaylar durur» demek suretiyle - İnanmak istemeyiz 
ama - âdeta olayların kendi kontrolunda bulunduğu 
intibaını vermiştir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) ülkenin ve milletin bütünlüğüne kastedenle
ri Af Kanunu ile sokağa salıveren odur. 

BAŞKAN — Sayın Asal, 1 dakikanız kaldı. (AP 
sıralarından gürültüler) Hatırlatıyoruz efendim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendi, ben 
saydım; «1 dakikanız var» dedikten sonra Sayın Öy-
men'e 6 dakika daha müsaade ettiniz. Zaten bitiri
yorum. 

Ülkenin ve milletin bütünlüğüne kastedenleri Af 
Kanunu ile sokağa salıveren odur. 

Anarşinin hukuki ve etkin tedbiri olan Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Yasasının çıkmasını engelleyen 
odur. 

Kanunların üstünde «Doğa kanunu» vardır de
yip, hukuku reddeden odur. 

Toprak işleyenin su kullananın, toprak işgalleri 
hukuki eylemdir diyerek Anayasa hükümlerini rafa 
kaldırmak isteyen odur. 

Komünizmi tehlike saymadığını İfân eden odur. 

Türk askerine kurşun sdtan eli kanlı anarşistlere 
karşı girişilen harekâtı koruyan odur. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Velhasıl, anarşinin to
humunu eken odur; fakat mahsulünden şikâyet eden 
odur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu sayın Asal, bağ
layınız. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Bitiyor. 
Bilinen odur ki, 21 günde 36 anarşik olay da onun 

zamanındadır. 
Sayın milletvekilleri, tayin edilen 20 dakikalık 

zaman «Dur» diyor. Gensorunun gündeme alınma
sına karar verilirse, her şeyi sergileyerek yürüyece
ğiz. 

Son olarak şimdilik söyleyeceklerimiz şunlardır: 
Biz 1950'nin 14 Mayısından beri hizmet felsefesi

ni temsil ediyoruz. Bunun için denizdeki gemide,. 
onun kalktığı limanda biz varız. Havadaki uçakta, 
onun kalktığı meydanda biz varız. Hasreti hasrete 
kavuşturan yollarda biz varız. (AP sıralarından «Bra-
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vo» sesleri, alkışlar) Azgın sulara dizgin vuran biziz. 
Suyu ışık, suyu ekmek yapan biziz. Tüten bacada, 
yanan ocakta biz varız. Hepsini biz yaptık. Eserin 
sahibi biziz. Sadece bizim yaptıklarımızın bizim eser
lerimizin üzerine siz, ya «Kurtuluşa kadar savaş» di
ye yazdınız, ya da umutsuzca umudunuzu çizeledi-
niz. Her devirde, tam 27 senedir, hükümetlerin ar
kasında görünmemek için Devletin arkasından çekil
diniz; yapılan her minareye «Eğeri» dediniz, doğru
sunu yapamadınız; yapma iznini, yapma nasibini bi
le Allah'tan ve milletten alamadınız. 27 yıldır tasvip 
ettiğiniz tek icraat olmamıştır, ama millet bu icraatın 
tamamım tasvip etmiştir. 

Demek ki, siz milletin tasvip ettiğini tasvip etmi
yorsunuz; onun için de millet sizi tasvip etmiyor. 
Sinildi de o noktadasınız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Asal. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Milletin size vermediği tasvibi, siz tasvibi müm
kün olmayan yollarla ele.geçirmek istiyorsunuz. Mer
hum Recaizade Ekrem'in 1895'de yazdığı «Araba 
sevdası» m siyasi manada siz 1977'de kaleme alıyor
sunuz Mirasını reddettiğiniz Cumhuriyet Halk Parti
sine. «Yeni Cumhuriyet Halk Partisi» demiştiniz, 20 
nci asrın 3 ncü çeyreğinde, istanbul'da Boğaz otelle
rinde yeni Makyavel'i yarattınız. Sayın Ecevit'in Ati
na'n kardeşlerinin asırlar öncesi eğlendiği yerlerde 
Bizans oyunlarını oynıyarak.. (CHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) ..Sergilediğiniz çılgın iktidar hırsını 
millet ve tarih affetmeyecektir. Saygılar sunarım. (AP 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Asal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Uy

sal, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Uysal, görüşme müddetiniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsünün burada 
yaptığı konuşmalarının içerisinde bazı haklı nokta
lar var. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hepsi hak
lı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bunların 
önemli bir kısmını, hangisinin doğru hangisinin yan
lış olduğunu, Gensoru gündeme alındıktan sonraki 
müzakerelerde cevaplayacağız, ama şimdiden haklı 
olduğu bir konuyu söyleyeyim: Hora konusunda 

haklı, doğru söylüyor. Çünkü, Hora'nın Ege'ye çdu-
şını, bir balıkçı teknesinin çıkışına benzeten Sayın 
Süleyman Demireldir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Haklı, çok haklı; böyle ulusal bir girişimde bulu
nan Hora gibi bir tekneyi balıkçı teknesine elbette-
ki benzetmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı, bu benzetmenin (Sayın Asal duysun) 
ülke çıkarları açısından çok sakıncalar doğuracağı
nı gördüğü içindir ki, Sayın Demirel'in kullandığı bu 
sözü olumsuz etkilerini önleme bakımından o söze 
işaret etti. (AP sıralarından gürültüler, CHP sırala
rından alkışlar) Böyle, kahtı rical haliyle bu kürsüye 
gelen sözcünün konuşmasında söylediği sözlerin hak
lı olanlarım, haksız olanlarını Gensoru gündeme alın
dığı zaman cevaplayacağız. 

Sayın milletvekilleri, beş aydır iktidarda olan bu 
Hükümetin siyasal cinayet bilançosunda; bugün 130' 
un üstünde ölüm, 900'ün üstünde yaralı yazılıdır. Yi
ne bu dönemde yurdun çeşitli yörelerinde 250'nin üs
tünde yere bomba ve dinamit atamıştır. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Yapanlar da 
şerefsiz, yaptıranlar da şerefsizdir. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayısız ana 
baba aylardan beri ıstırap içinde gözyaşı döküyor. 
Her gün bir ölüm, her gün bir ocağın dalı kurutulu
yor. Daha acısı, bir gözyaşı kurumadan yeni bir göz
yaşıyla anababalann yeni feryatları başlıyor. Millet 
soruyor, evet sevgili milletimiz soruyor. «Bu ülkede 
devlet ve hükümet yok mu? Kimdir bu ülkenin, mil
letin sahibi» çocuklarımız okullara gidemez, gitmek 
isteyenler okullara giremez; Hükümette bulunan bir 
partinin Genel Başkam Başbakan Yardımcısı «İç sa
vaş başlatılmıştır» der.. Bu hale gelen Türkiye'de bir 
başbakan koltuğunda oturacak, «Benden soma tufan» 
diyecek; Türkiye Cumhuriyeti böylesine yanlış ve bir 
sakat politikaya kurban edilecek.. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Siz de Şirin-
evlerde yıkacaksınız bunu. 

BAŞKAN — Sayın Barutçu lütfen müdahale et
meyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devanda) — İktidarsız 
iktidar koltuğuna yapışıp, Türk Milletinin şahadet par
mağıyla gösterdiği Mecliste 214, Senatoda 78 sandal
ye verdiği bu ülkenin en büyük partisine «Sola iktidar 
veri!mez»şamatası ve demagojisiyle saldıran, bu sözüy
le demokrasiye inanmadığım da kanıtlayan Başbakan 
Demirel bilmelidir ki, bu kadar çöküntüye bu yüce 
ulus asla layık değildir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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Bu Hükümet döneminde artık günlük hale gelen 
banka soygunlarına, otobüs, otomobil, tren, tekel depo» 
lafı, maaş dağıtımı sırasındaki devlet daireleri ve 
benzin istasyonlarıyla fabrikaların soygunları da ek
lenmiştir. Bu Hükümet döneminde, gangster filmle
rindeki gibi kahvehaneler basılmaktadır. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sizin 
çocuklarınız onlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kalabalık 
gruplar kurşun yağmuruna tutulmakta, insanlar ka
çırılıp Özel mahkemelerde yargılanmaktadır. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Halk 
Mahkemelerinde. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biz onları 
reddediyoruz. 

Bu Hükümet döneminde sadece siyasal görüşle
ri birbirine karşı olanlar değil, olaylarda taraf olma
yan günlük yaşamıyla uğraşan kişiler de öldürülmek
tedir. Yoldan geçen, otobüs bekleyen, çiçek ya da 
simit satan, balkonda oturan, penceresinde etrafına 
bakman, hatta mutfağında bulaşık yıkayan yurttaş
larımız kör kurşunlara, ya da dinamit lokumlarına 
hedef olmaya başlamışlardır. 

Üniversitelere işçi adı altında sokulan militanla
rın yetkili kurulları basması.. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Biraz 
da komünistlerden bahset. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... öğrenci
lerin üzerine bomba atarak ölüm saçması olaylarına 
bu Hükümet döneminde rastlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir devlet ya biçim değişti
rerek, ya da otoritesini yitirerek yok olur. Bu Hükü
meti oluşturan bazı partiler, iki yoldan da önemli 
adımlar atmışlardır. 

Demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayacak, 
çağ dışı kalmış bazı ideolojilerin sahipleri, başta eği
tim kurumları olmak üzere, devlet örgütünü ele ge
çirmeye çalışırken; öte yandan bu tür militanları ko
ruyucu yönde kullanmakta ve böylece devletin say
gınlığını ve otoritesini yitirmektedir. 

Kendilerini devlet güçlerine yardımcı ilan eden 
ve Cephe Hükümeti tarafından desteklenen bu mili
tanlar, aslında görevini tarafsızlıkla yapmaya çalı
şan devlet güçlerine saldırmaktan da çekinmemişler
dir. 

Bu militanların yöneticileri arasında, polisi tehdit 
suçundan mahkûm olanlar vardır. Bu militanlar ara
sında, tarafsız kalan polisi döven, belindeki tabanca-
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sim alan, hatta yaralayıp öldürenler vardır. Sayın 
Başbakanın tüm bunlara seyirci kaldığı görülüyor. 

Sayın milletvekilleri, ülkeyi 2 cepheye ayırıp, bi
risini düşman ilan eden bu Hükümet modeli devam 
ettiği sürece; yaraların sarılması, ülkeye barış ve 
kardeşliğin gelmesi olanak dışıdır. Devlet gücünü ar
kaya alarak, karşı tarafı sindirmeye çalışanlar, gide
rek kendi cephelerindeki farklı görüşlere de taham
mül edemez hale gelmişlerdir. Hemen her gün ma
nevi kalkınmadan ve kardeşlikten söz edenlerin bile, 
bu ortam içinde silahlı gençlik örgütleri kurdukları 
görülmüştür. 

Bakınız, İçişleri Bakam sayın Korkut özal'ın oğ
lu ne diyor: «Komandolara göre, kendilerinden ol
mayan hiç kimseye hayat hakkı yoktur. Bizim okul
da yurtsever kitlenin sayısı her gün artınca, bundan 
huzursuz olan komandolar, şimdi okulu kapattırmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar, önceleri polisle bir
likte hareket ediyorlardı, şimdi polis tarafsızlaşınca 
işi tedhiş ve teröre döktüler. Ben bile komandolar
dan toplam 4 kez sopa yedim. Şüphesiz komandolar 
içinde de iyi niyetliler vardır; ancak Başbuğlarının 
«Davadan döneni vurun» buyruğundan korkarak te
röre alet olmaktadırlar.» Görülüyor ki, artık bu ül
kede iç güvenliğin baş sorumlularından Sayın İçişleri 
Bakanının oğlu dahi kendi güvenliği açısından kuş
ku duymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu parselli hükümet potini 
kasının Türk milletine getirdiği kandır, göz yaşıdır, 
terördür. 

Demirel, millet karşısına çıkıyor, «Biz hükümet
te kaldıkça hiçbir şeye zam yok, seçimlerden son
ra hiçbir şeyde pahalılık olmayacaktır; bunda karar
lıyız, Türk tüketicisini ezdirmeyeceğiz, seçimler son
rasında hiçbir şeye zam olmayacak, muhalefetin id
dialarına bakmayınız» diyor. Bir süre sonra basın 
toplantısı yapıyor, «OPEC % 10 zam yapsa da gaz 
fiyatları artmayacak, akaryakıtın tümü için söz veri
yorum, Türkiye'de akaryakıt fiyatları artmayacak» 
diyor. Bu sözleri söyleyen Başbakan sayın Demirel, 
İkinci Cephe Hükümetini kurar kurmaz ne yapıyor, 
Türk Milleti karşısında verdiği bu sözü tutuyor mu? 
Hayır, hemen zamlar başlıyor. 

Bir devlet adamı, hele bir başbakan hangi koşul
lar altında olursa olsun hiçbir zaman yalan söyleme-
melidir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Her zaman korunması gerek devlet adamlığı ki
şiliği, bir şark kurnazlığıyla tahrip ettirilmemelidir. 
Ne acıdır ki, bizde bu işler olağan görülmekte, tersi 
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devlet adamlığı sanılmaktadır. Onun içindir ki, bu 
düzeyde bir politika halk gözünde gittikçe çirkinleş
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, istikrar tedbirleri adı altın' 
da halkı ezen, yaşamı çekilmez hale getiren ateşten 
gömlek pahalılığı zam paketleri olarak bir bir yü
rürlüğe koyan bu Hükümettir; gaza, petrole % 100' 
ün üstünde zam getiren bu Hükümettir; iğneden ipli
ğe kadar her şey bu Hükümet döneminde ateş paha
sı olmuştur; çünkü Başbakan Demirel dün söylediği
nin bugün tersini yapmıştır; çünkü ona göre dün 
dündür, bugün de bugündür. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ekonomide açtığı yaraları zamanında tedavi ede
cek yerde, seçime kadar bir ölçüde olsun saklayabil
mek uğrunda büsbütün derinleştirmiştir. Seçimler
den sonra da bu sorumsuzluğunun acısını millete çek
tirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet kendi içinde 
tutarsızdır; bir Bakanlar Kurulunda olması gereken 
ortak sorumluluk anlayışından yoksundur; hükümet 
kanatlan devleti kendi aralarında parselleme ve iş
gal etme çabasındadırlar. 

Hükümetin bir kanadı diyor ki, «İktidarın yolu 
okullardan geçer. Demokrat Parti ve Adalet Partisi 
hükümet oldular; ancak iktidar olamadılar. Biz okul
larda ve devlet dairelerinde kendi kadromuzu yerleş
tirdik.» 

Bu nedenledir ki, Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
hızlı bir kadrolaşma hareketine girilmiştir. Bu Ba
kanlıkta yapılan atamalarda göreve getirilen kişilerin 
uzmanlık alanları değil, taşıdıkları ideoloji ana rol 
oynamıştır. Tekel Genel Müdürlüğü Danışmanlığına, 
öğrenci olaylarında silah taşımaktan sanık 20 yaşın
daki bir militanın getirilmesi ise. Devleti işgalde ka
rarlı olanların cüretlerini hangi noktaya kadar vardı-
rablldiklerini göstermektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında ise, tepeden 
başlayıp tabana kadar inen, âdeta bir yıldırım hare
keti uygulanmıştır. 24 yıl hüküm giyen bir kişi bile 
bu Bakanlıkta sorumlu mevkie getirilebilmiştir. 

Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik, Çaykur gibi kuru
luşlar dahi belirli bir ideolojinin militanlığını yapan
ların kaleleri haline sokulmuştur. 

Bugün 27-28 yaşlarındaki gençler tüm tecrübe
sizliklerine karşın müsteşar yapılmaktadır. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Orta - Doğu ki
min kalesi?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bizzat 
MHP Genel Başkam tarafından MHP il başkanlığına 
gönderilen bir yazıda 300 partili gencin ismi verildiği 
takdirde derhal işe yerleştirileceği belirtilmiştir. Yapı
lan ortaklık değil, ortaklığa hıyanettir; milliyetçilik 
değil, milliyetçiliğe karşı olmaktır. 

Bu sözü burada, saym Milliyetçi Hareket Partisi
nin Grup sözcüsü söylediler. Arkadaşımıza söylüyo
rum, bu sözü biz söylemiyoruz; Adalet Partisinin İz
mir İl Başkanı söylüyor. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Onun için burada söylediğiniz söz 
bize değil, ona cevap olacaktır. Bu sözler böylece sı
ralanabilir. Ama biz bu konudaki örneklerimizi, da
ha çok gensoru gündeme alındıktan sonraki müzake-
lere bırakıyoruz. 

İktidarın diğer kanadı MSP'nin elinde bulunan 
bakanlıklarda, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğındaki durum ise artık kamuoyu içinde hiç bir gizli 
yan taşımamaktadır. Bu Bakanlığa, AP'li milletvekil
lerinin bir sorunu izlemek için girebilmeleri büyük 
başarı sayılmalıdır. Çünkü bu partiler, bakanlıklarım 
resmen militan ve partili kadrolanyla işgal etmişler
dir. Bu durumun mağdurları arasında AP'liler de var
dır. Fakat, başsorumlusu bizzat Adalet Partisi Genel 
Başkanıdır. 

Devletimizin saygınlığını, dış güvenliğini, hayati 
yararlarını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşü
ren, milli bütünlüğü sarsan, ekonomik bunalımı her 
gün biraz daha koyulaştıran böyle bir yönetim tarzı 
elbetteki sürüp gidemez. Bu gidişe dur demek gerek
mektedir. Bunu kim diyecektir? Elbetteki bu Yüce 
Meclise, millet iradesiyle gelmiş, bu kürsüden halkın 
mutluluğu, Devletin bağımsızlığı, vatanın ve milletin 
bütünlüğü için yemin etmiş milletvekilleri diyecektir. 
(CHP sıralarından alkışlar) Milletvekillerinin gözleri 
önünde Türk Devleti tahrip edilmeye başlanırsa, mil
li bütünlüğümüz tehlikeye düşerse, can ve mal gü
venliği kalmazsa, ulusat~çıkarlarımızı koruyacak muk
tedir bir hükümet değil, kendi parti ve özel çıkarlarını 
düşünen, militanlarını eş, dost ve yaram kayıran bir 
deferatif hükümet biçimi, her gün bir kıyımın, her 
gün elem verici ve kahredici bir sorunun yaratıcısı 
olursa, bu iktidara destek veren milletvekilleri kapı-
kulluğu mu yapacak? (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Hayır, hayır, elbetteki hayır. Bu gi
dişe dur demek için hiç bir çıkar düşünmeden vatan 
ve millet tutkusuyla hareket ederek onurlu ve soylu 
tavrı ortaya koyanları, «Bu hükümet gitmelidir» di
yenleri, tarih ancak demokrasi adına kutlayacaktır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Saym milletvekilleri, Devleti parselleyen bu fede
ratif kuruluşta ortaya çıkan iç çelişkiler, Devlet ola
rak itibarımızı zedelemektedir. Hükümette Başbaka
nın söylediğinin tersini Ekonomik Kurul Başkanı 
olan Başbakan Yardımcısı söylemektedir. Dış politi
kanın en önemli iç sorunlara ve yabancı devletlerde 
ya da uluslararası kuruluşlarla yapılan müzakerelere 
kadar hiç bir konuda Devleti yıpratıcı davranışlardan 
vaz geçilmemektedir. Uluslararası Para Fonu Heye
tiyle müzakerelerin yapıldığı bir sırada Saym Maliye 
Bakanı, Uluslararası Para Fonu Heyetinin «konsül
tasyon heyeti» olduğunu söylüyor, Sayın Erbakan, 
«Böyle Dünya Bankasıymış, Avrupa Kredi Müesse-
seleriymiş, onlar birtakım hususları Türkiye'ye dikta 
edecekler, biz bunların hiç birini kabul etmeyiz» di
yor ve arkasından kendisinin de bulunduğu Hükümet 
kararıyla Türk Parasının değeri düşürülüyor. 

MHP'li Devlet Bakanı Saym Somuncuoğlu, «De-
velüasyon isteyenlerin sorumsuz kişiler olduğunu, bu
nu isteyenleri esefle karşıladığını söylüyor, MHP'li 
Başbakan Yardımcısı Türkeş ise, «Kur ayarlaması 
Bakanlar Kurulunda görüşülmüş ve bütün bakanlar 
böyle bir ayarlamanın zaruri olduğunu söylemişler
dir, Bakanlar Kurulunda görüş birliğine varılmıştır» 
diyor. MSP'Ii Başbakan Yardımcısı Erbakan ise, Eko
nomik Kurul Başkanı olarak birinci derecede sorum
lu olması gereken kur ayarlaması gibi ciddi bir ko
nuda «Ne düşündü, ne için yaptı, gidiniz Maliye Ba
kanına sorunuz» diyor. Sorumsuzluk burada kalmı
yor. İkinci bir kur ayarlaması üzerine Maliye Baka
nından bilgi isteyen gazetelere de Maliye Bakanı «Gi
din Merkez Bankasına sorun» diyor. Daha sonra 1978 
yılı Bütçesiyle ilgili olarak 1 Aralık 1977 günü gaze
tecilere açıklama yaparken, ağır sanayi projelerinin 
finansmanı hakkındaki bir soruya da Sayın Maliye 
Bakanı «Onu Sayın Erbakan'a sorun» diyecektir. 
Hükümetin kanatları arasındaki bu çelişkiler, kolera
nın yaygın olup olmamasından tutun da kalkınma 
hızına kadar varmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan Demirel, «Kalkın
ma ciddi bir iştir. Hayal âleminde lafla ve kartonla 
yapılmaz. MSP'nin yapabileceği bir iş değildir, bu. 
Plan fikrinden, kaynak fikrinden, denge fikrinden 
yoksun bir zihniyet ülkeye bir şey kazandırmaz, on
ları israf eder. MSP'nin karışık ve şekilsiz zihniyeti, 
ancak, ülkeye zaman kaybettirir» diyor; sonra plan, 
kaynak, denge fikrinden yoksun olduğunu iddia ettiği 
zihniyete bu sorunları terk ve teslim ediyor. 

Bu sözler, değerli arkadaşlarım, siyasi rekabet 
şartları içerisinde, «Adalet Partisinin sadece Coca -

Cola ve makarna fabrikası kurduğu» iddialarına, ya 
da «Carter'in karşısında masaya yumruk vurmaya 
değil, o yusyuvarlak gövdenle sadece fıldır fıldır 
takla atmaya; ne olur beni Türkiye'de koru, demeye 
gittin» tarzındaki devlet hesabına elem verici sözlere 
cevap olarak söylenmiş olsa bile; dış ödemeler ve 
bütçe bakımından bugün Türkiye'nin hangi ölçüde 
ciddiyetsizliğe sürüklendiği açıktır. 

Koalisyon ortaklarının bu tarzdaki davranışları 
dış politika alanına da yansımıştır değerli arkadaşla
rım. Sayın Çağlayangil'in Mısır gezisi için Sayın Baş
bakan ve Dışişleri Bakan Vekili «Bu ziyaret resmi
dir; Dışişleri Bakanı Türkiye'yi temsilen Mısır'a git
miştir» derken, aynı Hükümetin MSP'Ii bir Bakanı 
bu ziyaretin Hükümetin takip ettiği politikaya ters 
düştüğünü, bu ziyaretin Hükümet kararıyla ve Hü
kümeti temsilen yapılmadığı, Dışişleri Bakanının özel 
bir gezisi olduğunun bilinmesi gerektiğini ilan etmiş
tir. Bu ziyaret konusunda MHP'li Başbakan Yardım
cısı zamanı uygunsuz bulmuş, AP'li bir Bakan dahi 
demeç vermek gereğini duymuştur. AP'li Bakan, bu 
ziyaretin kendisi için şaşırtıcı olduğunu, Ortadoğu-
daki önemli siyasi gelişmelerin bugüne kadar Bakan
lar Kurulunda görüşülmemiş ve değerlendii itmemiş 
bulunduğunu, böyle zaruri olmayan bir resmi ziyare
tin milli politikamız bakımından sakıncalar doğur
duğunu söylemiştir. Bir başka MSP'Ii Bakan ise, 
«Çağlayangil'in Mısır'a turist gibi gittiğini, kararı 
imza etmeyerek İspatlayacağız» demek suretiyle en 
ciddi dış politika konularında bile Hükümetin ne öl
çüde ciddiyetten uzak ve tutarsız olduğunu bir kez 
daha sergilemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin her konuda 
ve kendi içinde tutarlı olmadığını gösteren örnekler 
alabildiğine artırılabilir. Ne var ki, gensoru açılma
sına karar verilirse o müzakerelerde söyleyeceğimiz 
çok daha sözler olacaktır. Pahalılık, partizanlık, dev
leti bölüşme çabaları, ekonomik bunalım ve döviz 
açığı gibi anarşi ve şiddet eylemleri de tırmanma ha
lindedir. Can güvenliğinin her gün biraz daha orta
dan kalktığı, ana babaların çocuklarını okullara hu
zur içerisinde gönderemedikleri, şiddet eylemlerinin 
her gün biraz daha kanlı hale dönüştüğü bür ortamın 
sürüp gitmesi, hukuk devletine ve demokratik rejime 
gerçekten inananların katlanacağı bir durum değildir. 

Sayın milletvekilleri, nereden gelirse gelsin ve ki
me karşı işletilirse işlensin, her türlü şiddet hareketi
nin, her türlü saldırının, tedhişin, cinayetin karşısına 
tarafsız şekilde devlet güçleriyle meşru ve yasal ola-
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rak çıkmak yöntemini bu hükümet anlamış görün
memektedir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, iki dakikanız var. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kaç da

kika efendim? 
BAŞKAN — İki dakika. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür 

ederim efendim. 
Gerçekte fazla söz söylemeye de gerek yoktur. 

Bu Hükümetin her yanı bir sorundur, her kararı ve 
kararsızlığı Türkiye için bir talihsizliktir. Türkiye'nin 
bugünkü manzarasına bakınız. Görünen bu vahşet 
karşısında yüreği bu ulus, bu ülke için çarpan her 
insan, bu Hükümet için yargısını söylemektedir. Bu 
Hükümet başımızda bir gün daha kalmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesinin günde
me alınması için Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olumlu oy verecektir. Çünkü, bunu Devletin ve reji
min geleceğinin tehlikeye düşmemesi ve her alandaki 
bunalımın büsbütün koyulaşmaması için, yerine geti
rilmesi lazım gelen bir büyük görev, bir büyük yurt 
görevi saymaktadır. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Bakamlar Kurulu adına Sayın Başbakan, buyurun 
efendim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar) Sayın Başbakan görüşme süreniz 20 dakika
dır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin saym üyeleri; hepi
nizi saygı ile selamlıyorum. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının en 
önemli bir maddesi Millet Meclisi tarafından işletil
mektedir, 89 ncu madde; Türkiye Cumhuriyetinde ik
tidarların değişmesini medeni usuller içerisine bağla
yan en önemli bir müeyyideyi getirmektedir. 

Gensoru önergesi verilmiştir, bu gensoru önergesi 
üzerinde müzakereler cereyan ediyor. Hemen üzüle
rek ifade edeyim ki, 20 dakika gibi bir müddet içe
risinde, bu kadar ağır ithamların cevaplandırılmasını 
sığdırmayı istemekte insafsızlık ve haksızlık vardır. 
Savunma hakkı aziz bir haktır. İtham, iddia, isnat 
daima kolaydır. İtham, iddia ve isnat karşısında ka
lana savunma hakkı tanınmazsa, o zulüm olur, onun 
adına zulüm derler. (AP sıralarından alkışlar) 

Savunma hakkım kullanmamız elimizden alın
mamalı idi. 

! Şimdi neler söylendi burada? Bunlar, yeni de söy
leniyor değil. Bunlar, aylardır söyleniyor, yıllardır 
söyleniyor; ama bir defa daha söyleniyor, bir defa 

, daha cevaplandırılıp, bu Meclisin zabıtlarına geçmesi 
I lazımdır. 

Hükümetler gelir, hükümetler gider. Bugün hükü
met biz olur, yarın başka birisi olur ve bunların hepsi 

I Cumhuriyet hükümeti olur ve bunların kaderini mil
let tayin eder ve onun mümessili olan Millet Meclisi 
tayin eder. Evvela, bence, burada bir medeni geleneği 
yerleştirmemizde zaruret vardır ve gerçekten Anaya
sanın 89 ncu maddesini işletirken, böyle bir aceleye 

I getirip, 89 ncu maddenin son fıkrasındaki aranan şeyi 
bir gün evvel aramak gibi bir duruma girmek yerine, 
meselenin hakkını vererek bu zeminde tartışmasını 

I yapmak lazımdır. 
Şimdi, bu Gensoru önergesinin açılması lazımdır 

I ve biraz sonra kararınızla umuyorum ki, bu Gensoru 
I önergesi kabul olunacak, daha doğrusu Gensorunun 
I açılması kabul olunacaktır. Önergenin kabulünü o an

lamda söylüyorum, içindeki iddiaların kabulü anla-
I mmda söylemiyorum, önergeyi kabul edenler, Gen

sorunun açılmasını kabul etmiş olacaklardır. Bunun 
I hakkında söyleyeceklerimiz olacaktır, gayet tabii. 

Önergenin içerisinde 34 tane iddia vardır ki, fev
kalade ağır iddialardır. Sadece bu iddialar bugünkü 

I Cumhuriyet Hükümetine yöneltilmiş iddialar da de-
I ğildir, Devlete yöneltilmiş iddialar vardır bunun içe-
I risinde, rejime yöneltilmiş iddialar vardır. Binaena

leyh, geliniz bu önergeyi, yani Gensorunun açılma-
I sim kabul ettikten sonra 20 dakika içerisine Hükü-
I meti sıkıştırmaya kalkmayın. İddialarınız, isnatlarınız, 

ithamlarınız hakkında güveniniz varsa, cevabından 
I endişe etmeyin, cevabını alın. (AP sıralarından alkış

lar) 
Ben bu hususu kaydettikten sonra bizatihi önerge 

I ile ilgili iddialara gayet kısa temas edeceğim. 20 daki-
I kanın içerisine böyle koşarak bir çok şeyi sığdırmak 

mümkün değildir. Hele bunların ipe sapa gelmez ve-
I ya gelir diye düşünmeden bir tasnif yapmadan söy-
I lensin, atılsın, iz bırakır anlamında bir yol tutularak 

yapılması halinde bununla yarışmak mümkün değil
dir. Onun içindir ki, benim huzurunuzda söyleyece
ğim şey şudur; bize kendimizi savunma fırsatını ve
riniz, Yüce Meclisin önünde söyleyeceklerimiz var
dır, bizi bu imkandan mahrum bırakmayınız. Bunu 
söylerken de sadece Türk demokrasisinin sağlıklılığı
nı, işlerlitiğini ortaya koymakta yarar olduğu düşün
cesinde olduğumuz için bunu söylüyoruz, tazallüm 

[ hali içinde değiliz. 

— 620 — 



M. Meclîsi B î 82 27 . 12 , İ977 Ö Î 1 

Değerli milletvekilleri, burada söylenmiş şeylere 
teker teker cevap vermeye kalksam, bunların onda 
birine, yirmide birine cevap vermeye zamanım yet
mez. Ama, şunu ifade edeyim ki, bu Hükümet bu
günkü görev başında bulunan Cumhuriyet Hüküme
ti bir koalisyon hükümetidir; 5 Haziran 1977 seçim
leri sonrasında başka bir hükümet güvenoyu alama
dığı için kurulmuştur. Yani başka bir hükümet ku
rulmuş, huzurunuza gelmiş, güvenoyu alamamıştır. 
Güvenoyu alamayacağı önceden belli olan bir hükü
met kurulmuş, huzurunuza getirilebilmiştir. Ama bu 
Hükümet, güvenoyu alacağı önceden belli olarak ku
rulmuş ve huzurunuza gelmiş ve sizlerin güveninize 
niazhar olmuştur. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Şimdi de 
gideceği belli olmuştur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aradan beş ay geçmiştir mahkeme kadıya mülk 
değildir, hükümetler gelir, hükümetler gider, yeter ki 
kaideler işlesin; yeter ki bu zemin işlesin. 

Şimdi söyleyeceğim şey şudur : Bu Hükümetin 
henüz görev süresi beş ayı doldurmamıştır. Burada 
öyle iddialar var ki, bu iddialar beş sene tek başına 
iktidar olsa bile bir hükümete yöneltilebilecek cins
ten iddialar değildir. Yani bu iddiaların aslında doğ
ru olmadığı; 4,5 ay gibi, beş aya yakın bir süre içinde 
bu iddiaların gerçekleştirilmesine hak verecek birta
kım hareketleri yapmanın imkân dahilinde olmadığın
dan doğmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu iddiaları 5 Haziran 
1977 seçimleri öncesinde; meydan meydan, kürsü kür
sü, mikrofon mikrofon söyledi, geliyor. Bu iddiaların 
tümünü söyledi. Teker teker bunları saymakta fayda 
görmüyorum, tümünü söyledi. Bu iddiaları millet ka
bullendi mi? Bu iddiaları millet kabullenseydi, bunlar 
ağır iddialardır, millet bunları kabullenseydi o zaman 
Cumhuriyet Halk Partisinin fek başına iktidar olması 
lazımdı. 

Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olma
mıştır; ama sayısal eksikliğini, siyasal eksiklikle ta
mamlamaya kalkmış, mahcup olmuş, oturmuştur. 
(AP şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, peki 5 Haziran'dan sonra ne oldu? 11 Ara
lık 1977'de seçimler yapıldı. 11 Aralık'ta da Cumhu
riyet Halk Partisi bütün bu iddialarım meydan mey
dan, kürsü kürsü, mikrofon mikrofon tekrarladı ve 
hatta ilan etti ki «11 Aralık bir referandumdur.» Ne
yin referandumudur? «Bu Hükümetin düşmesinin re
ferandumudur.» 

Biz o zaman sorduk; «Nasıl olacak bu? Bu seçim
lerle milletvekili seçilmeyecek, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi seçilmeyecek.» Yani Meclislerin kompozisyonu
nu değiştiren seçimler değildir bu. Nasıl olacaktır? 
Bu seçimler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi fa
raza % 50'nin üstünde oy bile alsa, tek başına nasıl 
iktidara gelecektir? Bu sualimiz askıda kalmıştır; 
cevapsız kalmıştır. Şimdi buradan Cumhuriyet Halk 
Partisinin Grup Sözcüsü bunu biraz cevaplandırabi-
leceği bir savunma içerisinde göründü; itham içeri
sinde değil. Burada bir savunma içerisindedir Cum
huriyet Halk Partisinin Sözcüsü. 

Değerli milletvekilleri, 11 Aralüc seçimlerinin ne
ticesi malumdur. Bu 11 Aralık seçimlerinde bugün 
Hükümeti teşkil eden partiler, üç partinin oyları bir 
kere % 50'nin üstünde çıkmıştır, genel meclis seçi
minde. Binaenaleyh eğer bu deferandumsa, halkın bu 
Hükümeti tutmadığı, halkın bu Hükümeti benimse
mediği, bu Hükümetin bir gün dahi kalmaması lazım 
geldiği şeklindeki iddialar şahsi, indi, keyfi, kasti ol
maktan ileri geçmez. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bu yargıyı kimin adına veriyorsunuz? 11 Aralık
tan bugün 27 Aralığa kadar 16 gün geçmiş. 11 Ara
lık öncesinde her yerde bağırmışsınız, söylemişsiniz, 
«bu bir referandumdur» demişsiniz. Referandumsa 
bu Hükümet taltif görmüştür, bir. İkincisi; 5 Hazi
ran tarihinde yapılmış bulunan seçimlerde yine bu 
Hükümetin arkasındaki üç partinin oy oram % 50 
nin üstündedir. 5 Hazirandan 11 Aralığa kadar geçen 
altı aya yakın süre içerisinde fevkalade namüsait 
şartlara rağmen, her türlü kötülemelere muhatap ol
muş bulunmamıza rağmen, bu üç partinin oylarının 
yekûnunda * daha doğrusu nispet olarak söylüyorum -
hissedilir değişme meydana gelmemiştir. Aşağı yukarı 
vatandaş, fikrine, bu fikri temsil edenlere sahip çık
mıştır. 

Şimdi, bunlardan sonra demek istediğim şey şu
dur : Bu Gensoru önergesini niye getirdiniz diye size 
sormuyorum. Bu Gensoru önergesini niye getirdiğini
zi çok iyi biliyorum. Bu Gensoru önergesiyle, siz, bir
takım yanlışları düzeltme hevesinde falan değilsiniz. 
Bu Gensoru önergesi bir «Suyumu bulandırdın» 
önergesidir. Yani, sen git, ben geleyim önergesidir; 
bu önerge budur. (CHP şuralarından gülüşmeler, AP 
sıralarından alkışlar) Değerli milletvekilleri, uzun la
fın kısası budur. 

Şündi, aslında söylemek istediğim şey şudur : Böy
le bir önerge, farz ediniz ki böyle bir önerge sonunda 
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Hükümet Meclislerden güvenoyu alamadı, güvensiz
lik oyu aldı;' daha doğrusu bu halde güvenoyu söz 
konusu değil, güvensizlik oyu söz konusu; farz edi
niz ki güvensizlik oyu aldı. Bunda itibar kırıcı hiçbir 
şey yoktur; ama şimdi bunun yerine hangi model hü
kümet gelecektir? Bunun yerine gelecek model hü
kümetin tabandaki dayanağı ne olacaktır? (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada bunca kötülemelere maruz tuttuğunuz, 
bunca ithamlara, bunca tahkirlere, bunca tezyiflere 
maruz tuttuğunuz, insafsızca maruz tuttuğunuz Hü
kümet, Cumhuriyet Hükümetidir ve aslında istediği
niz kadar tenkit yapın, aslında bizim müsaademize 
de tabi değil; kim isterse yapsın, bizim savunduğumuz 
sistem bu; biz bu sistemi savunuyoruz. Tenkit, her
kes her şeyi söyleyebilsin; ama fazilete, şereflere dil 
uzatılmasın istiyoruz. Hele bu kürsüde bunları gayet 
medeni ölçüler içinde başarmaya mecburuz, diyoruz. 
Tenkit ettiğiniz bu Hükümet geçen, beş ay zarfında 
da önemli ve büyük hizmetler görmüştür. Nitekim, 
siz burada bu Hükümetin bir icraatını tenkit etmi
yorsunuz. Yaptığınız iş; «O, ona demiş ki, bu, buna 
demiş ki; o, orada şöyle etmiş ki; bu, burada böyle 
etmiş ki» den ileri geçmiyor. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ana Muhalefet Partisinin Sözcüsü bu Hükümeti 
düşürmek için buraya gelmiş, söylediği şey bu. Şun
lara bakın : «Bu bakan o bakana demiş ki; o öyle 
etmiş ki» demekle, etmekle devletler, hükümetler 
idare edilmiyor. Bunun bir icraatı var, bunun bir ic
raatı var... 

MAHMUT ÖZDEMİR (Sivas) — Başka bir şey 
yapsanız onu da söyleyeceğiz zaten. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gensoru önergesinin içerisinde, «Efendim, bu 
Hükümet plan bile yapamamış» deniyor. Plan, Bütçe 
Komisyonunun önünde duruyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne planı; ne 
zamandır? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 30 Kasım akşamı verilmiştir. 

«Bütçe yapamamış...» 260 milyarlık bir bütçe, 
Bütçe Komisyonunun önünde duruyor. 

Peki bu Hükümet bu kadar tutarsızmış da, Devle
tin en zor meselelerini, planını, bütçesini 5 ay içeri
sinde derlemiş toparlamış nasıl etmiş de getirmiş Ko
misyonun önüne koymuş? 

Bu Hükümet 20'ye yakın tarım ürününün' taban 
fiyatlarını tespit etmiş. Bu Hükümet 8 Eylül günü, 

memlekette, istikrar tedbirleri olarak bir seri tedbir
leri ilan etmiş. Bunlardan hiç söz yok; ama burada 
zihinleri çelme, bir fitneyi yeşertme, onu ona, onu 
ona düşürme, hatta dinleyene, hangi fikirde olursa 
olsun, «Yahu bu söylenenlerde o kadar yadırgana
cak şeyler değil» dedirtmek için özel bir taktik kon
muştur; ama Devlet demagoji ile yürümez, açıklıkla 
söylüyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, CHP 
sıralarından alkışlar) 

Aslında bu bir şekli gensorudur, şekli gen
soru. Hükümetler, sokaklarda, balkonlardan nu
tuk vererek, beyanat yaparak ne kurulur, ne 
de gider. AP sıralarından «Bravo» sesleri) İşte 
biz, buna bir nihayet vermek için, bu gayri 
ciddi tutuma bir nihayet vermek içim, 6 Ha
ziran günü partisinin balkonuna çıkıp da, «Biz hü
kümet olduk» diyenlere, «Hükümet olduğunun ilanı
nın yeri orası değildir, burasıdır» veyahut da meydan 
meydan dolaşıp, Belediye seçimlerinde - biz hüküme
tiz - Hükümetin üstünde bir hükümet kurmaya kal
kanlara, mevcut Hükümetin üstüne bir hükümet kur
maya kalkanlara «89 ncu maddeyi niye işletmiyorsu
nuz? dedik. Gelin onu işletin de, tartışmayı bu ze
mine çekelim. 

Değeri milletvekilleri, gayet açıklıkla söylüyo
rum, tartışmanın bu zeminde kahnıasıinda sayılamaya
cak kadar faydalar var, çok büyük faydalar var. 
Daha doğrusu tartışmanın bu zeminden başlatılma
sında, - sonra neyere götürürseniz götürün ama bu 
zemin boş kalmamalıdır - bu zeminde yapılmasında 
faydalar görüyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 5 ay boş 
kaldı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gerçekten bu Gensoru sonunda, şayet Mec
lisimizin bu Gensoruyu açmasına karan olur da da
ha sonra Hükümet güvensizlik oyu ile karşı karşıya 
kalırsa, ondan sonra bunalım doğacaktır. Binaenaleyh, 
bu Gensoru bir bunalım gensorusudur. Yani bir bu
nalım meydana getirme gensorusudur ve Türkiye' 
nin ne olacağımı söylüyoruz; Türkiye'nin böylesine 
icat edilmiş bir bunalımın içerisinden de çıkabilece
ğini, çıkması lâzım geldiğini, kısa zamanda çıkması 
lazım geldiğini hiç kimse en ufak bir tereddütle kar
şılamasın. Çünkü, meşru zeminlerde kabndığı sürece 
çareler tükenmiş değildik. MutJaka çare bulunur. 
Yalnız bunalımın uzayıp gitmesi halinde memleketin 
çok büyük zararlaf göreceğini burada söylemeyi 
faydalı sayıyorum. 
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Değeri milletvekilleri, iddialar var: Memleketin 
kaikınmaısı engelenmiş, dış politikasında, dış ilişki
lerinde memleketin zararlı birtakım durumlara düş
mesi gibi haller meydana gelmiş, savunmasında bir
takım tedbîrler alınamamış, anarşi, terör hareketle
rinde birtakım ileri hamleler meydana gelmiş ve bu
nun gibi alt a t a dizilen birçok iddiaîar vardır. Arz 
ettiğim gibi, bu iddiaların hiçbirisi, daha doğrusu bu 
iddiaların mesnedindeki bulunan konuların hiçbirisi, 
hiç olmazsa amakonular olarak söylüyorum; hükü
metlerin meselesi olmaktan önce, ülkenin meselesi 
olmaktan öteye geçmez. Yani döviz darboğazı.. 
Türkiye'nin önünde bir döviz darboğazı vardır. 

BAŞKAN —. Saym Başbakan iki dakikanız kal
mıştır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İki dakikam kaldı... 

Ülkenin önümde bir döviz darboğazı vardır, ül
kenin kalkınması durmuş falan değildir. Ülkemin 
önünde kanun, nizam hâkimiyeti diye bir komu var
dır. Ülkenin önünde birçok sıkıntılar vardır. Bun
ları bu Hükümet gidierse, falanca hükümet gelirse 
ortadan kalkar saymak ve tedbirlerinin sadece bun
dan ibaret olduğunu sanmak, sadece dalalettir, gaf
lettir. Çünkü bu tedbirler, «Efendim Kıbrıs meselesi 
halolmamış...» Açıklıkla soruyorum: Anarnıuhalefet 
Partisi Hükümete hazır olurken, Meclisin önüne bu 
gensoru dolayısıyla gelip, Kıbrıs meselesinin nasıl 
hallolacağını söylemesi lâzım gelir. Ne yapılması 
tazım ki, Kıbrıs meselesi hallolsun. «Hele bir hükü
met olafrm da sonra düşünürüz» demek bir şey ifade 
etmez. Şayet Kıbrıs meselesinin nasıl hallolacağı hak
kında fikri varsa ve hallolmadı diye bizi tenkit edi^ 
yorsa, naşı] hallolacağını gelip, ne güm yapılacaksa 
bu gensorunun mabadı o zaman söylemesi lâzımdır. 

Ş5mdı! aslımda dış politika meselelerinde, geçen 
150 gün zarfında Türkiye'nin zararına bir şey olma
mıştır; aksine yararına birçok şeyler olmuştur; ama 
bunları söylemek imkânımı bana vermiyorsunuz ki... 
Sayın Başkan, şimdi bana yarım dakikan kaldı diye
cek. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendini. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bir dakikam kaldı, peki. (Gülüşmeler) 
Değeri milletvekilleri, geliniz bu Gensorunun 

açılmasına karar veriniz ve bu iddiaları bu zeminde, 
bizima delillerimizle nasıl çürüteceğimizi görünüz. 
Bunlar büyük meselelerdir, ülkenin bu büyük mese
lelerinin alında ne bulunduğunu biz söyleyelim, ina-

I nın, inanmayın sizin bileceğiniz iştir; ama bize &öy« 
teme fırsatımı veriniz. Çünkü, bu bilgileri biz Devlet 
İdaresinden kazandık geliyoruz, bunları Yüce Mec-

I lise aktarma imkânını bulalım. 
Türkiye bir hasta adam değildir. Türkiye'ye has

ta adam demek bühtandır, iftiradır; başkalarının ağ
zına yakışabilir ama bizim ağzımıza yakışması gere
ken bir şey değildir. Türkiye batan bir ülke de de
ğildir. Geliniz Türkiye'nin bir hasta adam olmadığı
nı, Türkiye'min batan bir Türkiye olmadığını göste
relim ve Türkiye'nin ne olduğunu gösterelim. AP 
sıralarından «Bravo» seslesi alkışlar) 

Türkiye gelişen, ilerleyen ve büyüyen bir Türki
ye'dir. Türkiye* hürriyetçi demokrasiyi kendisine 
idare tarzı seçmiş ve bunu yürütmeye çalışan bir 
Türkiye'dir. Türkiye fukaralık, işsizlik, canilik ve 
çaresizliği yenmeye kararlı bir Türkiye'dir. Türkiye 
bütün hak ve menfaatlerine sahiptir. Görev başında 
bulunan Cumhuriyet Hükümeti, bütün hak ve men
faatleri bütün gücü ile çalışarak bu noktaya kadar 
getirmiştir. 

Türkiye'nin bütün kaynaklarını harekete getirerek 
ve buna karşı bulabildiği imkânları da ekleyerek me
deniyetçilik karşısında başarılı olmaya kararlıdır. 
Türkiye. Türkiye- medeniyetin nimetlerini, refahı her 
vatandaşa, ülkenin her kösesinde yaymaya kararlı 
bir Türkiye'dir. Birlik, beraberlik ve bütünlüğünü 
mutlaka korumaya kararlı bir Türkiye'dir, milli ve 
manevi değerlerine, geçmişine bağlı, geleceğine inanç
lı bir Türkiye'dir. 

Türkiye'nin hasta adam, Türkiye'nin batan bir 
Türkiye ilâmı Türkiye'nin geleceğine olan inancı sars
maktadır. Onun içindir ki, burada yapacağımız tar-

I tışmanın sadece kendimizi savunma babında olma-
f yıp, büyük Türkiye'yi, büyüyen Türkiye'yi, gelişen 

Türkiye'yi, ilerleyen Türkiye'yi ve Yüce Türk Mil
letinin ileri medeni memleketler seviyesine çıknhnası 
için katlandığı fedakârlıkları sıralayalım ve Türki
ye'ye «batan Türkiye», «hasta adam» demenin sa
dece bir bühtan ve iftiradan ileri bir şey olmadığını, 
Türk Milletinin kalkınma omurunu zedeieğini burada 
size gösterelim. Geliniz bizi bu imkândan mahrum 

I bırakmayınız. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Biz bırakıyo

ruz, sen bırakmıyorsun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam> 

la) — Yirmi dakika ile benim koşuşmamı keatfrten 
sonra «bırakıyoruz efendim» dememin ne masası 

I var? 
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Değerli miietvekilleri, açıklıkla ifade edelim M, 
siz bizi Meclisin huzuruna çağırmadan, biz Size söy
ledik; «çağırın gelelim» diye. Bunun hakkını veriniz. 
Alacağınız karar başımızın üstündedir. Milletimiz 
için, memleketimiz içtin hayırlı, uğurlu olmasını Ce
nabı Allahtan niyaz ederim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Başbakan Süleyman Demirci başkanlığındaki Sa

kallılar Kurulu hakkında Gensoru önergesinin... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan Mil

let MecM İçtüzüğünün 61 nci maddesi gereğince, 
Hükümetten Sayın Başbakandan soru sormak istiyo
ruz yüksek müsaadelerinizle. Sayın Başbakanı kür
süye davet ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Battal, Gensoru - ismi üs
tünde - en büyük soru müessesesidir, onu konuşu
yoruz. Onun için başka soruya gerek yoktur. 

Başbakan Süleyman Demıirel Başkanlığındaki Ba
kanlar Kurulu hakkında Gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Yalnız Millet Meclisi Başkanlığına açık oylama 
önergeleri gelmiştir. 

Şimdi bu önergeleri okutuyorum... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

usuS hakkında söz istiyorum, soru soracağım. 

BAŞKAN — Gensoru müessesesinde soru sorma 
yoktur Sayın Battal Gensoru, bahsettiğim gibi en 
büyük soru ve cevap müessesesidir. Onun için başka 
bir soruya gerek yoktur. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bu hususu müza

kere edelim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan müsaade eder misiniz? Yanlışlık 

yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Açık oylama önergeleri vardır, 

okutuyorum: 

MKlet MecSisi Başkanlığına 
Hükümet hakkında verilmiş olan Gensoru öner

gesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunda ya

pılacak oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını 
arz ve teklif, ederiz. 

Konya Ankara 
İhsan Kabadayı Necati Gültekin 

İstanbul Kahramanmaraş 
Turan Kocal M. Yusuf Özbaş 

Sivas Kayseri 
Ali Gürbüz Mehmet Doğan 

Konya Elâzığ 
Tahir Büyükkörükçü M. Tabir Şaşmaz 

Erzurum Tokat 
Nevzat Köseoğlu Faruk Demirtola 

Çorum Yozgat 
Mehmet Irmak Hüseyin Erdal 

Diyarbakır Edirne 
Yaşar Göçmen Mustafa Bulut 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

BAŞKAN — Aynı anlamda ikinci bîr önerge daha 
vardır, onu da okutuyorum; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet hakkında verilmiş olan Gensoru Öner

gesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunda ya
pılacak oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Aydın 
İlhan Ersoy İsmet Sezgin 
Zonguldak Bolu 

Ömer Barutçu Müfiıt Bayraktar 
Kocaeli Siirt 

Adem Ali Sarıoğlu Zeki Çeliker 
İçel Amasya 

Fevzi Arıcı Muhammet Kelleci 
Samsun Diyarbakır 

Ethem Ezgü Abdüllatif Ensarioğlu 
Artvin Denizli 

Hasan Ekinci Mustafa Kemal Aykurt 
Ankara > Bursa 

Mustafa Başoğlu Ali Elverdi 
İçel Kahramanmaraş 

Ali Ak Mehmet Şerefoğlu 
Aydın Tekirdağ 

Behiç Tozkoparan Nihan llgün 
Ankara Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN — önergelerden, birinci önergede ismi 
geçen 15 milletvekili arkadaşımı tespit ettikten sonra, 
açık oylamanın ad okuyup sıralarda ayağa kalkılarak; 
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«kabul», «ret», veya «çekisinser» şeklinde oylanmasını 
kabul edenler.. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim bir da
kika, önergenıûz var. 

BAŞKAN — Aksi takdirde, ikinci şekiS olan ad 
okunmak ve.... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Oylamadan evvel 
İkinci bir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — «Kabul», «ret», «çekinser»... (AP. 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi de okuttum efendini. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır efendim, 
ikinci önergemiz vardı. (AP. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Usulle ilgili olduğu için işleme ko
yamayacağımı ifade etmiştim daha önce. 

Efendim, oyüama ile ilgili önerge sahiplerini oku
yorum; burada olup olmadıklarını tespit edeceğim. 
(AP. sıralarından gürültüler) 

Ilışan Kabadayı?.. Burada. (Gürültüler) 
Necati Gültekin?.. Burada. (Gürültüler) 
Turan Koça!?.. Burada. (Gürültüler) 
Mehmet Yusuf Özbaş?.. Burada. (Gürültüler) 
Ali Gürbüz?.. Burada. (Gürültüler) 
Mehmet Doğan?.. Burada. (Gürültüler) 
Tahir Büyükkörükçü?.. Burada. (Gürültüler) 
Nevzat Köseoğhı?.. Burada. (Gürültüler) 
Mehmet Tahir Şaşmaz?.. Burada. (Gürültüler) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Oylamadan evvel 
okutmaya mecbursunuz. Lütfen efendim, lütfen... 

BAŞKAN — Efendim* önergenizi işleme koya
mayacağımı ifade ettim. (AP. sıralarından gürültüler) 

Faruk Demürtola?.. Burada. (Gürültüler) 
Mehmet Irmak?.. Burada. 
Yaşar Göçmen?.. (Gürültüler) 

Mustafa Buüut?.. (Gürültüler) Efendiler, bunu 
tespit ediyorum. Bu önerge sahiplerini tespit ediyo
rum. (Gürültüler) Sayın arkadaşlar, bir dakika otu
run. (AP. sıralarından «önergeyi okut» sesleri, gü
rültüler) 

Efendim usulle... (Gürültüler) 
Bir dakika oturun efendim. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Bîr grup haşkanveki! sizden söz istiyor, dinlemi
yorsunuz Sayım Başkan. Onu dinlemeye... 

BAŞKAN — Sayın Toker, söyledim, söyledim 
efendim, cevap verdim. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Konuşan grup başkanvekili. 

BAŞKAN — Efendim, cevap verdim kendisine. 
Bir dakika, lütfen buyurunuz yerinize. (Gürültüler) 
Efendim, lütfen buyurunuz yerinize, oturunuz. Yeri
nize oturunuz lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Beyefendi, bi
zim önergemizi de mi okutmayacaksınız? Bizim de 
önergemiz var usul hakkında. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, lütfen yerinize otu
runuz. (Gürültüler) 

Okutacağım önergenizi. Önergenizi okutacağım, 
Bürfen buyurunuz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Efendim lütfen yerinize buyuru
nuz, önergenizi okutacağım. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Beyefendi, mü
saade eder misimiz? Grup Başkanvekili olarak.. 

BAŞKAN — Efendini, ilk önce Önergenizi oku
tacağım, ondan sonra... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Beyefendi, ne söy
lediğimi arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, ilk önergeyi oku
tayım, ondan sonra söz vereceğim gerekirse. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — İçtüzüğümüzün 
hükümlerini, Anayasayı çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Anayasayı çiğnediğimiz yok lütfen, 
yerinize oturumuz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Ne söylediğimi 
lütfediniz dileyiniz, 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz, vermiş 
olduğunuz... (AP sıralarından şiddetli gürültüler) 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Böyle şey olmaz, 
sonra da cevap hakkım 20 dakikayla kısıtlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Başkan burada Anayasanın ve İçtü
züğün hükümlerini tatbik ediyor, verilecektir. Lütfen 
yerinize oturunuz. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Oturmuyoruz yeri
mize, haydi gel oturt 

BAŞKAN. — Saym Ezgü, ifade ettiğiniz sözleri 
herhalde duyuyorsunuz. 

Yerilmiş olan önergeyi okutuyorum: 

MiEet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 89 ncu maddesinin amir hüküm

lerine uyularak, Hükümet hakkında verilmiş öten 
Gensoru önergesinin 30 Aralık 1977 Cuma günü 
saat 15.00'den itibaren görüşülmesini; 

Bu görüşmelerde, gruplar adma yapılacak ko
nuşmaların birer saat, Hükümet adma yapılacak ko-
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misinanın 3 saat ve önerge 
konuşmanın da yarım saat 
teklif ederiz. 

Konya MilEetvekiI 
Şener Battal 

Denizli Milletvekilli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Adana Milletvekili 
Cevdet Akçalı 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

İçel Milletvekili 
Fevzi Arıcı 

İzmir Milletvekili 
Talât Asal 

sahipleri adına yapılacak 
olarak kalbulünü arz ve 

Kütahya Milletvekili 
AİP. Grup Başkanvekü 

İlhan Ersoy 
Zonguldak MÜetvekiîi 

Ömer Barutçu 
Konya Milletvekili 

İhsan Kabadayı 
Ankara Milletvekilli 

Sebatı Ataman 
Artvin Miletvekili 

Hasan Ekinci 
İçel MüMveyîti 

Ali Ak 

BAŞKAN — Sayın mıinetvekilîeri, İçtüzüğümü
zün 55 nci maddesini aynen okuyorum... (AP. sırala
rından gürültüler) 

Sayın milletvekili, bir dakika efendim, bir da
kika susunuz. Bir dakika efendim, susunuz. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayısı 
Başkan, Danışma Kuruluna Başkanlık ediyordunuz, 
niye Ha?k Partisini} toplantıya getiremedlniz? Da
nışma Kurulu toplantısını sen sabote ettin. 

BAŞKAN — Bir dakika, oturunuz efendim, otu
runuz; beni ceza vermeye zorîamayınız. (AP. sırala
rından gürültüler, ayağa kalkmalar) Lütfen oturu
nuz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yazıklar olsum 
yazık, yazık. Millet Meclisi Başkanının tebdüdine 
bak, yazıklar olsun. 

BAŞKAN — İçtüzüğün... (AP sıralarından gü
rültüler, ön sıralara doğru yürümeler) İçtüzüğümüzün 
55 nci maddesini okuyorum: 

«Resmi taHe rastlamadığı takdirde Millet Mec
lîsi Genel Kurulu, Sah, Çarşamba, Perşembe günle
ri saat 15.00*ten 19.00a *kadar toplanır.» 

«Toplanabilir» değil, «toplanır» kesin hüküm. 
«Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, 

toplantı gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi, diğer 
günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir.» 

Danışma Kurulu kararı olmadığı müddetçe Mecli
sin toplantı gün ve saatlerinin değiştirilmesine ola
nak yoktur. (AP sıralarından gürültüler.) 

Ayrıca 61 nci madde gereğince; 
«Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca ka-

rarlaştınhnamışsa siyası parti grupları, komisyon ve 

Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmi, üyeler ta
rafından yapılan konuşmalar on dakika ile sınırlıdır» 
kaydı gelmiştir. 

Bu sebeple bu önergenin işleme konması bahis 
konusu olamamaktadır; teşekkür ederim. (AP sıra
larından gürültüler.) 

Açık oylamayı bilgilerinize sunuyorum. (AP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, CHP sıraların
dan alkışlar.) • 

Sayın arkadaşları tespit ettim. Açık oylmanın ad 
okuyarak yerinden «burada».., (AP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) Yerinden «ka
bul», «ret»... (AP sıralarından «Yuh» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, sayın mütetvekilleri yuh çek
mekle bir şey halledemezsiniz. 

Sayın Başbakan, özellikle burada bu platformun 
iyi çalıştırılmasına işaret buyurdular, çok yerindedir. 
Onun için yuh çekerek bu platform çalışmaz. 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Söz iliyo
rum efendini. 

BAŞKAN — Söz veremeyeceğim efendim. 
Açık oylamaya geçeceğiz. Açık oylamanın, adı 

okunan arkadaşın yerinden «kabul», «ret» veya «çe-
kinser» demesini Kabul edenler?... Etmeyenler?... Ka
bul edilmiştir. (AP sıralarından sürekli gürültüler, 
«Yuh» sesleri.) 

Açık oylamaya geçtik. (AP sıralarından «Yuh» 
sesleri, şiddetli gürültüler.) 

Açık oylamaya geçilmiştir. Ad okunmak sure
tiyle açık oylama yapılacaktır, ismi okunan arkada
şın bulunduğu yerden «kabul», «ret» veya «çekin-
ser» diye işaret buyurmasını rica ederim. 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Güvensizlik 
oylaması işlemini hangi gün oylayacaksınız?. 

BAŞKAN — önce önerge sahiplerinden başlaya
cağım. 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABİT OSMAN AVCI (İsitanbul) — Güvensizlik 

oylamasını hangi gün işleme koyacaksınız?. 
BAŞKAN — Sonra geliyor efendim. 
Efendim ilk defa yapacağımız şey; sıraya göre... 
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Bir gün son

ra diyor, nasıl toplayacaksınız Meclisi. 
BAŞKAN — Hayır efendim madde yok. 
Gündeme alma karan verilmeden... 
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Gensoru 

Perşembe veya Cuma günü bitti, güvensizlik oylama
sını hangi gün... 
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BAŞKAN — Sayın Avcı, tçtüzük ve Anayasa ge- I 
reğûıce işlem yapıyoruz*, 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Bir gün son
ra diyor, nasıl toplayacaksınız Meclisi?.. 

BAŞKAN — Efendim onun konuşmasını sonra ya- I 
parız, esas konu... 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Nasıl topla
yacaksınız Meclisi?. 

BAŞKAN — Sayın AVcı, Sayın Avcı, önergenin 
gündeme alınıp alınmaması kararlaştırılmadan, sizin I 
sorduğunuz bu suale cevap verme olanağı var mıdır?.. I 
(CHP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar.) 
Mantıklı olalım. 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bütün grup sözcüleri burada söylediler, gündeme I 
alınacak.. Bütün grup sözcüleri söylediler. (Gürültü- I 
ler.) 

BAŞKAN — Bu halde iş... (Gürültüler.) Sayın 
Avcı, oylama yapıyoruz. Bu halde iş yapmak müm- I 
kün değildir. İlk defa oylayacağız, karardan sonra an
cak, hangi gün işlem göreceği tefhim edilecektir. 
(CHP şıralarından «Bravo» sesleri, AP sıralarından 
gürültüler.) 

Oylamaya geçiyoruz. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan* Sa

yın Başkan... I 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden başlıyorum. I 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın'Başkan, bir 

şey söylemek istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Bir cümlem var. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Tamam efendim. 

Oylama bittikten sonra, görüşme gününü tayin etme
den önce, tutumunuz hakkında, Anayasaya aykırı bir I 
işlem yapılmaması için söz istiyorum. 

Arz edebildim mi efendim?.. { 
(BAŞKAN — Evet 
AHMET ÇAKMAK (Bora) — Yanlış bir tatbikat

la, Anayasaya aykırı yanlış bir tatbikat yapmamak 
için, görüşme gününü tayin etmeden evvel tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge verdiniz, önergede. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum, oylamadan sonra. Görüşme gü
nünü tayin etmeden evvel tutumunuz hakkında söz is- I 
tiyorum. 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alına
cağını nereden biliyorsunuz?... (CHP sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri.) J 
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AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Anayasaya göre 
arz edeceğim, söz istiyorum, 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alına
cağını nereden bitiyorsunuz?.. 

AHMET ÇAKMAK (Bohı) — Sizi uyaracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Nereden biliyorsunuz? Belki reddedi
lecek. 

AHMET ÇAKMAK (Bora) — Oylamadan sonra 
uyaracağım. 

BAŞKAN — Oylama yapıyoruz. Bu haliyle iş 
yapmak mümkün değil. (Gürültüler.) 

Oylamaya başlıyoruz. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Söz vermezseniz, 

mesuliyet size racidir. 
BAŞKAN — Önce önerge sahiplerinden başbyo-

rum< 
İsmini okuduğum sayın milletvekillinin lütfen ye

rinden kalkarak, «kabul», «ret» veya «çekinser» diye 
ifade buyurmasını rica ederim. 

(önerge sahiplerinden oylamaya başlandı.) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denfizli) — Sa
yın Balkan... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. (AP sıra
larından gürültüler.) 

Oylamaya geçtik efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (OeııizM) — Sa

yın Başkan, siz, Millet Meclisi Başkanı olarak kendi
niz ifade edin; kim kabul ediyor, kim reddediyor, is
mini ilan ediniz, isimlerini alacaksınız. 

BAŞKAN — İsim okuyorum efendim. 
Sayın Ersoy?... Kabul... 

SEBATI ATAMAN (Ankara) — Katip okuyacak, 
siz «kabul» veya «ret» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Söylüyoruz efendim. 
Sayın Ersoy, Sayın Ersoy?... Kabul. 
Sayın Sezgin?... Kabul.. 
Sayın Barutçu?... Kabul. 
Sayın Bayraktar?.. Kabul. 
Sayın Sarıoğhı?... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Lütfen, 

ismimi de söyleyin. 
BAŞKAN — Adem Sanoğuı?... Kabul. 
Sayın Zeki ÇeKker?... Kabul. 
Sayın Fevzi Arıcı?... Kabul. 
Sayın Muhammet Kelleci?... Kabul. 
Sayın Ethem Ezgü?... Kabul. 
Sayın AbduIIattf Ensarioğhı?... Kabul, 
Sayın Hasan Ekinci?.. Kabul, 
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Sayın Mustafa Kemal Aykurt?... Kabul. 
Sayın Mustafa Başoğlu?... Kabul. 
Sayın Ali Elverdi?... Kabul. 
Sayın Ali Ak?... Kabul. 
Sayın Mehmet Şerefoğlu?... Kabul. 
Sayın Behîç Tozkoparan?... Kabul. 
Sayın Nihan tlgün?... Kabul. 
Sayın İsmail Hakkı Köyfüoğlu?.. Kabul. 
Sayın Mustafa Kemal Erkovan?... Kabul. 
Adana İlinden oylamaya devanı ediyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden itibaren oylamaya de

vam olundu.) 
BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu?.. Kabul. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş
kan, niçin beklemiyorsunuz? Belki benim reyim baş
ka olacak. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; ifade ettim; 
her milletvekili ismi okunduktan sonra ayağa kal
karak «kalbul», «ret», «çekinser» diye söylesin dedim. 
Ben herkesin..* 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Benîm veki
lim misin?. Ben söyledim mi?. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, Başkanınız Ola
rak oturuyorum. İfade ettim; her milletvekili ismi 
okunduğu zaman ayağa kalksın. Lütfen ayağa kalka
rak ifade ediniz* 

Sayın Çelik Yazıcıoğhı?... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ona 

bir kere daha sor, ondan sonra Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Arif Tosyalıoğlu?. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Kabul. 
(Çankırı Milletvekillerinden itibaren oylamaya de

vam olundu.) 
BAŞKAN — İsmini okumadığım sayın milletvekili 

var mı?..* 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

bir durumun tavzihi gerekir. Benlim saatim lS.OO'dîr, 
Genel Kuruldaki saatte 18'e 5 var; bunun lütfen dü
zeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 18'e 2 dakika var efendim. 
Başka oylamaya katılmayan sayın arkadaşımız var 

mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gensorunun 

gündeme alınması önergesinin oylamasına 433 iştirak 
olmuş 424 kabul, 8 ret, 1 çekinser oyla önerge ka
bul edilmiştir* 

Anayasamızın 89 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası 
uyarınca gündeme alma karan ile birlikte Gensoru-
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nun görüşme gününün de belli edilmesi gerekmekte
dir, 

Aynı maddenin 5 nci fıkrasında, görüşmenin ka
rar gününden; yani bugünden başlayarak iki... (Gü
rültüler.) 

Sayın üyeler, ben Başkanlık görüşünü ifade ede
yim; önergeler var, ondan sonra da önergeler üze
rinde söz vereceğim. (AP sıralarından gürültüler.) 

Beşinci fıkrasında görüşmenin karar gününden, 
yani bugünden başlayarak 2 ile 7 gün içinde görüşül
mesini hükme bağlamıştır. Bu sınırlar içinde bîr gö
rüşme günü tespit etmek üzere Genel Kurula, Danış-
ma Kurulunun öneri Vermesi gerekmektedir. Çünkü 
İçtüzüğümüzün 55 nci maddesine göre, görüşme gün
lerinin saptanması yönünden halen mevcut olan Salı, 
Çarşamba, Perşembe günler! dışındaki birleşimler için 
Danışma Kurulunun önerisini şart koymaktadır. 

Başkanlık olarak Danışma Kurulunu, 22 ve 26 
Aralık tarihlerinde toplantıya çağırdım. Fakat birin
cisinde toplantı için bütün grup başkanvekilleri bir 
araya geldikleri halde, öneri hazırlamak mümkün ol
mamıştır. İkincisinde de toplantı sağlanamamıştır. (AP 
sıralarından «Niye», «neden» şeşleri, gürültüler.) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kim gel
medi onu söyleyin* 

BAŞKAN — Bir grup iştirak etmediği için toplantı 
sağlanamamıştır. (AP sıralarından gürültüler.) 

Bu durumda, bu durumda... (AP sıralarından aya
ğa kalkmalar, kürsüye yürümeler.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Böyle konuşa
mazsın Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık ola
rak bir ifadede bulunuyorum, lütfen dinleyiniz. (AP 
sıralarından gürültüler.) 

Bağırmakla bir noktaya gelemezsiniz arkadaşlar. 
(AP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar.) 

Bir ifadede bulunuyorum, Başkanlık olarak ifade
de bulunuyorum. Görev yapıyoruz burada. (AP sıra
larından gürültüler, ayağa kalkmalar.) 

Milletvekillerinin konuşma hakları olduğu gibi, 
Başkanlığı dinlemeleri de görevleridir aynı zamanda. 
(AP sıralarından gürültüler.) 

Lütfen oturun efendim* 
Bu İçtüzük ve Anayasa muvacehesinde Danışma 

Kurulu öneri getiremediği için, çalışma günlerimiz, 
halen mevcut olan, Sah, Çarşamba, Perşembe'nin dı
şında mümkün olamamıştır. Bu durumda, Anayasa
nın çerçevesinde Başkanlığımıza gün tespiti görevi 



M. Meclîsi B : 82 27 . 12 . 1977 O : 1 

düşmektedir. Ancak Anayasamızın 89 ncu maddecinin 
5 nci fıkrasında beşinci fıkrasını tekrar okuyacağım -
«Gündeme alma kararı tarihinden başlayarak iki gün 
geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bıra
kılamaz» kesin ifadesi vardır. Aym maddenin altıncı 
fıkrasında ise; «güvenoylaması yapılması için 1 tam-
gün» ifadesini kullanmıştır. Yani aynı madde içinde 
«1 tamgün» terimi ile görüşmelerin karar tarihinden 
başlayarak «2 gün» tabirini getirmiştir. Bu sebeple ve 
İçtüzüğün 55 nci maddesine uygun olarak Danışma 
Kurulumuz bir öneri getiremediği için, Başkanlık ola
rak Anayasanın sınırlamış olduğu M Ve yedi günler 
içinde tek bir Perşembe günü, yani görüşüldükten 
sonraki Perşembe günü kalmaktadır ki, bu sebeple 
29 . 12 . 1977 Perşembe günkü birleşimde Genso
runun görüşülmesinin yapılması takdir hakkı değil 

Anayasal bir zorunluluk olmaktadır. Bu nedenle Gen
soru görüşmeleri 29 , 12 . 1977 Perşembe günü ya
pılacaktır. 

SEBATI ATAMAN (Ankara) — Oylamayı ne za* 
man yapacaksınız? 

BAŞKAN — Şimdi, ben aynca bir ifadede de bu* 
binayım: 1969 senesinde Sayın Demire! Hükümeti 
güvenoylamasına baş vurmuş; güVenoylamasının gö
rüşmesi yapıldığı günün ertesi günü, «1 tam gün» ta
biri obuasına rağmen de ertesi günü güvenoylaması 
yapılmıştır. Bunun dışında başkaca bir tatbikat yok
tur. (AP sıralarından gürültüler.) 

Şimdi, Başkanlığın görüşü budur. Arkadaşlarımı
zın önerileri vardır. Bu önergelere göre iki lehte, iki 
aleyhte söz vereceğim. 

IV. _ USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Gündeme alınması kabul edilen Gensoru 
Önergesinin görüşülme gününün tespiti hakkında. 

BAŞKAN — Başkanlık görüşünün aleyhinde, le
hinde?... 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Evet Saym Baş
kan» aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Çakmak aleyhte. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Beyefendi, bizim öbür 

önergemiz var. 
BAŞKAN — Bu konuda Başkanlığın ifadesi.. 
TALÂT ASAL (İzmir) — öbür önergemiz hak

kında söz verecek misiniz? 
BAŞKAN — Hangi önergeden bahsediyorsunuz 

Sayın Asal? 
Buyurun Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Sayın Başkan, - af bu

yurun belki yanlış anladım = bir Başkanlığınızın tutu
mu hakkında, bir de 89 ncu maddenin uygulanması 
meselesinde, iki durum var. Bu önergelerden 2 ncisi 
tarafımızdan verilmiş. Şimdi tutum hakkında mı mü
zakere açıyorsunuz, öbür önerge hakkında mı? 

BAŞKAN — Sayın Asal, sizin önergenizi okuttum, 
işleme koymadım. Şimdi, Gensorunun görüşülme gü
nünü tespit üzere Başkanlığın görüşü belirmiştir. Bu
nun üzerinde Sayın İhsan Kabadayı, Sayın Ahmet 
Çakmak... 

TALÂT ASAL (İzmir) — Grup adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Hay
rettin Uysal, Sayın Altan Öymen söz istemişlerdir. 2 
aleyhte, 2 lehte söz vereceğim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
siz bu çeşit bir karara vardınız. 

BAŞKAN — Sayın İmer... 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Bir dakika... 
BAŞKAN — Lütfen Başkana karşı biraz saygılı 

olarak hitap ederseniz memnun olurum; (AP sırala
rından gürültüler). 

Sayın üyeler, ben kendime saygı istemiyorum, bu 
makama saygı istiyorum; zannedersem bu hepimizin 
menfaatma olacaktır. (CHP sıralarından alkışlar). 

Buyurun efendim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sizin bu kara
rınızı, biraz evvel tebliğ ettiğiniz kararınızı daha ev
vel öğrendiğimi, verdiğim önergemle, eğer kabule 
şayan olsa bile daha evvel, bu karar verilmeden ön
ce, yani gündeme alınması karan verilmeden önce 
görüşme günü tespit edilemeyeceği için, zatıâtinizin 
iki günü 48 saat de alsanız karardan itibaren en az 
48 saat geçebileceğini, kaldı ki bunun da yanlış oldu
ğunu belirten bir önergemiz var, lütfen okutunuz. 

BAŞKAN — Saym İmer, Önergeniz var, Sayın 
Müfit Bayraktarla müştereken verdiğiniz önerge var, 
bunları nazarı itibare alacağız. 

jŞimdi usul hakkında dört milletvekili... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Saym Başkan, ben 

genel tutumunuz hakkında söz istedim, yazılı olarak 
söz istedim. Bu meseleye geçmeden evvel benim söz 
talebim var efendine 

BAŞKAN — Sayın Battal, şimdi bu konuya geç
tik, size söz veremeyeceğim. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır efendim, ben 
daha evvel yazılı olarak talep ettim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi usul, hangi tutumum hakkın
da söylüyorsunuz? 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Ben hastayım, oy 
kullanmak istiyorum» diyen arkadaşa oy verme mü
saadenizden tutunuz da, benim taleplerime kadar tu
tumunuz hakkında yazılı Olarak söz talep ettim. Usu-
11 bakımdan bunları düzeltmemiz lazım. Onun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Battal, zaten şu anda söz iste
yen arkadaşlarım tutumum hakkında söz istemişlerdir, 
Başkanlığın görüşü hakkında söz istemişlerdir. İki leh
te, iki aleyhte, sıraya göre söz vereceğim, onlar dile 
getireceklerdir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
başka şey söylüyorum. Benim söylediğim perşembe, 
cumartesi meselesi değil. Bugünkü genel tarzı idare
nizde usulsüzlükler yaptınız, bunu söylemem lazım, 
ıbir daha olmasın diye. 

BAŞKAN — Sayın Battal, şimdi bu işlemi ikmal 
edelim, ondan sonra size söz verebilirim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
yazılı olarak talep ettim, neden beni sona bırakıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, bu daha müstacel olduğu 
için sona bırakıyorum» Bu konu, yine tutumumla il
gili konudur; belki arkadaşların söyleyeceği sözler si
zi tatmin eder. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, İç
tüzüğe göre söz sırası, önce isteyene göre verilir, ön
ce söz isteyen öncelik alır. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
benim önergem için iki durum var : 

1. önergemi siz mevkii muameleye koymayaca
ğınızı beyan edebilirsiniz, ki, mevkii muameleye koy
mamanıza da imkân yoktur; usul yönünden imkân 
yoktur. 

2. Benim, önergemi izah etme hakkım, İçtüzükte 
açık ve sarih hüküm halindedir. Tüzük ihlal edilir ve
ya edilmez; bu zatıalinizin takdirine bakar. Ben mil
let önünde tescil edilmesi için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İmer, teşekkür ederim. 
Sizin önergenizde bahsettiğiniz şekilde diğer arka

daşlar da söz istemişlerdir, aynı konuyla ilgilidir. Ben 
iki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. Şimdi veriliş sı
rasına göre soruyorum». 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Başkan, onlar 
aleyhte ve lehte konuşacak, ben önergemi izah ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, onlar da önergelerini izah 
edecekler. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Önerge izah 
edilmez. 

BAŞKAN — Sayın İmer, Sayın İmer, lütfen, lüt
fen.., 

Şimdi Başkanlık görüşü aleyhinde, lehinde söz is* 
teyen arkadaşlar vardır. Söz isteme sırasına göre ken
dilerine soracağım ve iki lehte, iki aleyhte söz verece
ğim. 

Sayın Kabadayı aleyhte mi, lehte mi? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Çakmak?.. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, oy

lamadan evvel de arz ettim. Benim konuşmam... 
BALKAN — Aleyhte mi, lehte mi? 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — ... Tutumunuz aley
hinde. 

BAŞKAN — Tutumumuz aleyhinde; yani... 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Bu beyanınız ve 

usul hakkında söz istemedim, tutumunuz aleyhinde 
söz istedim. Oylamadan evvelki tutumunuz hakkın
daki söz hakkımı mahfuz tutuyorum. 

BAŞKAN — Siz konuşmak istemiyorsunuz. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, be

nim ifade ettiğim konudaki tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, benim Başkanlık gö
rüşü olarak ifade ettiğim konudaki tutumum hakkın
da lehte mi aleyhte mi konuşmak istiyorsunuz? 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkanım, 
oylamadan evvel de arz ettiğim sebeplerle yanlış tu
tumunuzun aleyhinde, Anayasa bakımından ikazda 
bulunmak üzere söz istedim; bu isteğimde musımm. 

BAŞKAN — Bu müzakerelerden sonra tutumum 
hakkında size söz vereceğim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Tekaddüm edilme
si lazım. 

BAŞKAN — Başkanlık görüşü olarak ifade etti
ğimiz görüşün ilk defa lehinde, aleyhinde görüşülme
si gereklidir; ona göre söz vereceğini efendim. 

Aleyhinde başka söz isteyenler var mı? 
Sayın İmer aleyhte mi, lehte mi? 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhte. 
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Sayın Kabadayı aleyhte, Sayın îmer aleyhte. Leh
te; Sayın Uysal, Sayın öymen. 

Buyurun Sayın Kabadayı, tutumumun aleyhinde. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 

ben hakkımı Talât Asal'a devrettim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be

nim söz hakkım mahfuz, değil mi?.. (CHP sıraların
dan «Otur yedine» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz. 
Konuşma süreniz 10 dakika Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

«Demokratik düzende iyinin, güzelin, tamın, mü
kemmelin eksiği vardır, noksanı vardir»ın da yeri 
vardır. Bu anlayış içerisinde hepinizden müsamaha ve 
tolerans istirham ediyorum. 

Sayın Meclis Başkam, parti grup başkanvekille-
rine, Danışma Kurulu toplantısı vesilesiyle, şifahi ola* 
rak, Gensoru önergesi müzakereleri Mecliste kabul 
edilirse, 29 Arahk Perşembe günü müzakerelerin açıla
cağını bize beyan etmişlerdirJ 

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırılığı açık 
olan bu usuli kararın değiştirilmesi gerektiği kanısın
dayız. Anayasamızın ilgili maddesi, müzakerelerin 
gündeme alınma karar? tarihinden asgari 2 gün geç
tikten sonra başlayabileceğini ifade etmektedir. Eğer, 
Yüce Meclis bugünkü oturumunda Gensorunun mü
zakeresi için karar alsaydı, ki aldı; müzakerelerin 2 
gün geçtikten sotnra bağlanması iktiza ederdi Bu müd
detin hesalbında, gündeme alınma müzakerelerinin 
yapıldığı günün, 2 günün içinde mütalaası mümkün 
değildir. 

Hukukumuzda, gerek usul kanunlarında, gerekse 
adlî tebliğlerde, müddetin hesap ve tayininde başlan
gıç günü sureti katiyede hesaba alınmaz ve alınma
mıştır. Bu esasa riayet edilmesi zarureti vardır. Bu du
rumda, Gensoru müzakerelerinin perşembe günü ya
pılması Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

Danışma Kurulu, özel bir gündem programı tan
zim etmediğine göre, perşembe gününden sonraki 3 
Ocak Sah gününe akıtması zarureti aşikârdır. Ya, 
Yüce Meclisiniz karar verir, Danışma Kurul toplanır, 
Cuma günü de çahşnia esasını alır; o güne alırsınız; 
aksi hakle bunun, son gün olan Sah gününe kaydırıl
ması zarureti vardır. 

Şunu açıkça bilmeniz gerekir kî, demokratik re
jim; Anayasa, yasalar, bunlara dayalı talimatlar, tü
zükler rejimidir; bunları tatbikle görevli organların 
işletilmesi rejimidir. Bu organlar da; kabı, anlayış ve 

tatbikat bakımından müşterek görüş ve esasa riayet 
etmeye mecburdurlar. 

Eğer ki, seferin başında yanlış bir adım atarsanız 
sonuna kadar hatalı gidersiniz. Dönem başındayız; 
genç olan demokrasimizin geleceğinde de hatalı adım
ların devam edeceği endişesiyle bunu yüksek huzuru
nuzda duyurmayı mecbur olduk. 

Demokratik devlet idaresinde bidayette işlenen 
hatalar, ihmaller, sonunda telafisi mümkün olmayan 
rahneler açar, felaketler getirir; bunu duyurmak endi
şesiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Saym Başkanıma, Başkanlığının tomurcuk çağan
da, bu yolda hata ve yanılgı içinde olduğunu hatırlat
mış bulunuyorum. 

Makamlar kimselere baki değildirler; şeref il mekân 
bilme kim. İnsanlar makamlarından şan şeref almaz
lar; alacak o makama şan, şeref verirler. Çok eskiden 
beri tanıdığım muhterem arkadaşımın bu makama 
şan, şeref vermesini istiyorum. 

Dün de söylediğimi gibi gelip giden, Ahmet Ağa, 
Mehmet Ağa değildir; bir hükümet gidecek, yeni bir 
hükümet gelecektir. Bunda azami toleransın gösteril
mesi enine, boyuna, derinliğine, yüksekliğine konuşul
ması gerekir. 

Bu öbstrüksiyon kurulacak yer değildir. Benim 
eski muhterem Halk Parlitı arkadaşlarını, obstrüksi-
yonun yeri burası değildir. Ağır bir ithamname getiri
yorsunuz, ağızları dikiyorsunuz, elleri bağlıyorsunuz, 
bir mesul Hükümetin Başkanının dahi konuşmasına 
fırsat ve imkân vermiyorsunuz. Gelecek nesiller sizleri 
de tarih huzurunda mahkûm edeceklerdir. 

Biz, Grup olarak bu mahkûmiyetin dışında kala
lım duygusu ve endişesiyle bunları söylemeye mec
buruz. 

İnsanlar doğarlar, yaşarlar, ölürler. Arzu edilen ha
yırlı ömür, sağlıklı ömürdür. Demokratik,rejimde de.. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

Dinle; vur, fakat dinle.. 
Demokratik rejimde de partiler iktidara gelirler, 

çalışırlar, iş görürler, yıpranırlar, hatası varsa geliş ve 
gidişleri usullere bağlıdır. Demek istiyoruz ki, gelişi, 
gidişi usulüne uysum, usulüne riayet edilsin. Gelecek 
nesillerde, kötü nam kazanmayalım istiyoruz. Bun
ları, siz biz meselesi için değil, yüce çatının gelecek 
sahiplerine, nesillerine bırakacağımız hatıra yönünden 
söylüyorum. Ben politikanın şu Mecliste bulunan en 
yaşlısı ve kıdemi de en çok olanlarındanım. Gedikli 
geldim, gedikli gidiyorum. Hakkımda ne derseniz 
deyin, içimde olanları aynen söylemeye mecburum. 
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Biz ve ortaklarımız, kader ve rızaya saygılıyız. 
Gitmeye amadeyiz. Yüce Meclis böyle karar verirse 
gideceğiz. İktidar ortağıyız diye hiç bir zaman sevin
medik, gidişimize de üzülecek değiliz. «Görelim Mev-
lam neyler, neylerse hayır eyler,» derler. Allah gidişi
mizi hayır, sizler eğer geleceksemiz, gelişinizi de ha
yırlı kılsın. Ancak, gelmek ve gitmek yollarında.. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Alkış istemiyorum, arenada değiliz. Gelmek ve 
gitmek yollarında hayırlısını, ahlaklısını, ciddisini; 
itham ettiğiniz makamlara ithamı savunma hakkının 
verilmesini hassaten istemek duygusu ve anlayışı içe
risinde huzurlarınıza çıktım. 

Mücazaıt diye üzülmüyoruz. Bihakkın iman ve 
inan ehline mücazat zarfının içerisinde hayır mektu
bu vardır. Sonu inşallah bizler içSn hayırlı, sizler için 
de hayırlı olsun» diyoruz. Bu kadar heyecanlı olma
yın, peşin hükümlü olmayın. Cebinizde, kafesinizde 
keklik bitmeyin. Yarınların büyük veballeriyle şimdi
den sıkıntıya düşmeyin. Bugünden bu Obstrüksiyonla 
savunma hakkı vermeyen sizlerin daha nelere baş
vurabileceğinizin endişelerini, huzursuzluklarım yaşa
makta olduğumuzu şu kürsüden tarihe, millete duyur
mak zaruretini, Grupum adına, hissetmekteyim. 

Sayın Başkandan istirham ettik, o gün basma da 
söyledim; Danışma Kuruluna kimler gelmedi?. Elbet
te, elbette Halk Partisi gelmedi. Halk Partisinin gel» 
meşini... (CHP sıralarından gürültüler) 

Müsaade edin müsaade edin ben hepinizden daha 
Halk Partiliyim, ona kalırsanız. Orada ben bir genç
liğimi verdim. Hiçbiriniz kır - bayır gezmediniz, hal
kın ne olduğunu ben anlatmışımdır. Mazimi inkâr 
edecek değilim. Halkı konuşturan, halka dıil takan, 
köyden 'bir insanını, köyden gelip bu kürsüde konuş
turulması iktiza eden bir Halk Partiliyim. Bugün 
konuşnirulmama yolunda obstrüksiyonlar, mazisine 
uymayan, mazisiyle kabili telif olmayan haller doğ
mamalıydı. Ben, iki yollu üzüntülüyüm; sizden gel
meli, sizden gelmeli. Bunu lütfen kabul edin. Halk 
Partisi evvel gelmeli, «Konuş, konuş» demeliydi. Ko
nuşturulmamak yolunda içtüzüğün kapak, sinsi yer
lerinden faydalandığınızı lütfen kabul ediniz. Geriye 
dönün, Halk Partisinin nereden nereye geldiğini, mil
leti konuşturan çok partili hayata geldiğini, sizlerin 
ise çok partili hayatta konuşturulmamak yolunda acı 
ve dertlerle tablo çizmiş bir yoku olduğunuzu da lüt
fen hatırlayın. 

Diğer arkadaşlarım geldiler, arzı endam ettiler 
- Sayın Başkam buradadır, basınımıza da söyledim -

ben, üç kez tayin ettiği saatte saygıyla selam verdim, 
arzı endam ettim, «Emirleriniz» demişimdir. Böylece 
Yüce Mecliste, basın huzurunda kimlerin gelip gel
mediğinin bilinmesinde de fayda vardır. 

Saygılar sunarım. Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kabadayı. 
Lehte sayım Öymen, buyurun efendim. 
Görüşme süreniz 10 dakikadır. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın arkadaşla
rım, mesele bir Danışma Kurulunun toplanmama
sından çıkıyor. Bu konuda kısaca bir açıklama yap
mak isterim. 

Bu Gensoru meselesi çıktığı sırada, bunun görü
şülmesi için, Anayasamızın 89 ncu maddesine göre ve 
İçtüzüğün maddelerine göre iki yol vardı: Birincisi, 
özel gündem tayin etme yoluydu; ikincisi de, Anaya
sanın 89 mcu maddesinin Başkanhk Divanı tarafım
dan doğrudan doğruya takdir edilmesi yoluydu. 

Sayın Başkan tarafından Danışma Kurulu Sayın 
Meclis Başkam ve diğer parti grupu temsilcileriyle 
birlikte Perşembe günü, bu Gensoruyu verdiğimiz 
gün, Gensorunun Mecliste okunacağı gün, toplantıya 
çağırıldı. Bu toplantıya katıldık. Sayın Başkanın mü
talâası, bu Gensoru müzakereleri için bir özel gün
dem tanzimi yolunda idi. Ben, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Meclis Grupunu temsilen, bu özel gündem ya
pılması önerisini destekledim ve bu özel gündemin 
bütün ayrıntılarını görüşmeyi orada teklif ettim, öte
ki arkadaşlarımız, öteki grupları temsil eden arkadaş
larımız bu şekilde bir maddenin usulen görüşülemeye
ceğini de öne sürdüler bazıları; bazıları da; «Daha 
önce Meclisin emniyeti meseleleriyle alakalı başka 
bir gündem maddesi vardır, onu görüşelim» dediler. 
Özel gündem, Sayın Başkanm önerdiği ve bizim des-
ıteklidiğimiz gibi gerçekleşseydi şu olacaktı: Perşem
be günü Mecliste bu ^Gensoru okunulmuştu, bunun 
görüşmeleri İçtüzüğün 55 nci maddesindeki esasa da
yanılarak Cuma günü de yapılabilecekti. Bunu kabul 
etmek istemediler arkadaşlanmız; yalnız saat 1 den 
2,30'a kadar süren görüşmeler sonunda dediler ki: 
«Biraz ara verelim, saat 3'e 5 kala tekrar toplanalım, 
kendi yetkili arkadaşlarımızla görüştükten sonra mü
talaamızı bildirelim.» Yani, görüşmeler, geçen hafta 
Perşembe günü önergeyi vermiştik, Cuma günü mü 
yapılsın, yoksa bu haftaya mı atılsın? Biz istiyorduk 
İki Cuma günü yapılsın. Cuma günü yapılsın deme
mizin gerekçesi de şu idi: 

Şimdi, hakkında Gensorusu önergesi verdiğimiz 
Hükümet, aslında kendisi, kendisinin gitmek duru-
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munda olduğunu beyan etmişti. Bundan 8 gün önce, 
Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nuri 
Bayar gazetecilere, aynefn Genel tdare Kurulunun şu 
açıklamasını bildirmişti:/ «Bugünkü Hükümetin Gü
venoyu sayısında bir azalma vukubulduğu açıktır.» 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan bu
nun usulle ne alakası var? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Çok var. 
«Bu durumda Hükümetin büyük kanadı olarak 

Adalet Partisinin bir tavır alması gerektir. Gerekiyor
sa alacağı bu tavrı 3 şekilde özetlemek mümkündür. 

1. İstifa, 
2. Hükümetin kendisinin güvenoyuna başvur

ması, 
3. Hükümete karşı bir Gensoru önergesi veril

mesi.» 
Yani, üç halde de Hükümet gidecek. Gideceğini 

kendisi ilan ediyor, kamuoyuna ilan ediyor. Arka
sından sayın Başbakan Demirel de aynı konuda aynı 
mütalaayı serdetmiştir. 

Bu durumda ben, Danışma Kurulu toplantısında, 
Adalet Partisinden ve diğer partilerden arkadaşları
ma dedim ki: «Siz, kendiniz Hükümetin durumunu 
muallakta olarak ilan ettiğinize göre, herhalde siz 
de bu gensorunun süratle görüşülmesine taraftar 
olmaksınız. Yani biz Cuma günü görüşülsün, süratle 
geçsin istiyoruz, muallakta kalan bir hükümetin 
işbaşında kalmasının dünya kadar sakıncası vardır, 
bu sakıncaların önlenmesini siz de istersiniz; lütfen 
bu önerimizi kabul edin, İçtüzüğün 55 nci madde
sine göre burada bir öneri hazırlayalım, Genel Ku
rula sunalım.» Dediğim gibi, saat 14,30'da toplantı
ya 25 dakika ara verdik. Saat 15.00'e 5 kala top
lanacak bir karara varmaya çalışacaktık ki, saat 
15.00'te burada toplanacak olan Meclise -yirmi da
kika yoklamada geçer diye düşünüyorduk - bir öneri 
getirelim; bu öneri üzerinde Yüksek Heyetin müta
laaları belli olsun, oylama yapılsın ve o günden 
itibaren Gengosu takvimi başlasın... 

Ben o gün saat 14,55'te yukarıya gittim. Danış
ma Kurulu odasında yalnız başıma, orada bulunan 
gazetecüerin önünde bekledim. Arkadaşlarımız, on 
dakika, onbeş dakika geçti, gelmediler ve Danış
ma Kurulunun engellenmesi hadisesi o zaman başla
dı. (Adalet Partisi sıralarından «Bugün ne oldu?.» 
sesleri) 

Şimdi bugün ne olduğuna geliyorum: Ondan son
ra, Pazartesi günü bir toplantı yapılması için, ikin
ci bir Danışma Kurulu toplantısı yapılması için bir 

öneri aldık. Bu öneride bu sefer iş biraz tersine dön
müştü. Adalet Partisi Meclis Grupu o zaman gö
rüşmeleri mümkün olduğu kadar uzatmak için en
gellediği Danışma Kurulunu, bu defa gene görüş
meleri uzatmak için toplantıya çağırmak ve bizi de 
orada görmek istiyordu. Şimdi arkadaşlar, bu Da
nışma Kurulu burada meselelerimizi müştereken hal
letmemiz için kurulmuş olan bir müessesedir. Bunun 
bütün partilerin iştirakıyla daha da düzene sokul
ması -daha önceki Danışma Kurulu toplantılarında 
görüşüldüğü gibi İçtüzüğün değiştirilerek - gerekmek
tedir. Ama bu Danışma Kurulunu, ben istediğim za
man, kendi işime geldiği zaman sabote edeyim, ben 
işime geldiği zaman bunu bir vasıta olarak kullana
yım, dendi mi biz de buna razı olamayız arkadaşlar. 
(CHP sıralarından alkışlar) Çünkü bizim, Adalet Par
tisinin engelleme teşebbüslerini, Danışma Kurulunu 
vasıta ederek bu teşebbüslerin gerçekleşmesini des
teklemek gibi bir vazifemiz yok. Kaldı ki muhterem 
arkadaşlar, Danışma Kurulunun toplanmaması ha
linde de kıyamet kopmuyor; Başkanlık Divanı, ken
disi, re'sen, Anayasadaki hükümlere göre bunu tak
dir ediyor; Anayasanın 89 ncu maddesindeki kesin 
hükümlere göre» 

Burada sayın Kabadayı'nın belirttiği iki gün me
selesine kısaca işaret edeyim. Şöyle diyor: «Genso
runun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihin
den başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz.» Al
tında başka «bir tam gün» tabiri var. öbür fıkra
da, «Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün 
geçtikten sonra oylanır.» denmektedir. 

Saym arkadaşlar, Anayasanın hazırlanışı sıra
sında bütün kelimelere son derece dikkat edilmiş bu
lunuyordu, Anayasa, yukarda «gün» desin, altında 
«tam gün» desin; bunun bir manası olmadan bunlar 
bu şekilde formüle edilemezdi. «İki gün» deyince 
bunun Türkçe'de manası şudur: Sizi ziyarete gelecek 
bir arkadaşınız var. «Bugün geleyim mi?» «Hayır, 
iki gün sonra gel» dediğiniz zaman iki gün sonrası, 
bugün eğer salı ise perşembe günü anlaşılır. (AP sı
ralarından gülüşmeler) Sayın arkadaşlar, bunun 
tatbikatı, burada Hükümete güvenoyu verilmesi sı
rasında da yapılmış bulunmaktadır. 

Bir tek şey daha söylüyorum, bir tek sözle bu 
konuşmayı kesmek istiyorum. Niçin bu Hükümetin 
-ki kendisi gitmek üzere olduğunu kendi başkan 
yardımcılarının televizyonda yaptığı açıklamayla ilan 
etmiş ve bizi Gensoru vermeye davet etmişti- niçin 
bu Hükümet üzerindeki görüşmelerin o gün biraz 
daha uzatılması için bir uğraşı cereyan etmektedir?.. 
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BAŞKAN — Sayın Öymen, usul üzerinde lüt
fen. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Saygılarımı su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte Sayın Talât Asal, buyurunuz efendim. 
Görüşme süreniz 10 dakikadır Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Saym Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Fevkalade önemli saydığımız bir usul meselesi 

için huzurunuzdayız. Arkadaşlarım lehte ve aleyhte 
konuştular. Mesele Saym öymen'in ifade buyurdu
ğu gibi, Hükümetin bir gün evvel mi, bir gün sonra 
mı çekilmesi yahutta çekilmemesi meselesi değildir. 
Mesele, bu Parlamentoda bugüne değin uygulan
mış olan sistemin devam etmesidir. Mesele, huku
ka uygun tatbikatın vücut bulmasıdır. Çünkü, par
lamentolar sadece yazdı hukukla idare edilmezler. 
Parlamentonun yazdı hukuku yanında -saym Baş
kanımız pekala bilirler ki - teamül hukuku da mey
dana gelir. Teamül hukuku da, tıpkı yazdı hukuk 

kadar geçerlidirJ 
Bu noktayı böylece saptadıktan sonra bir nok

taya temas etmek istiyorum. 
Danışma Kurulu hiçbir zaman bir obstrüksiyon, 

bir engelleme müessesesi değildir, olmaması gere
kir. Bugün buraya niye geldik? Danışma Kurulu 
toplanabilseydi, bizim istediğimiz istikamette, ya da 
Cumhuriyet Hane Partili sevgili arkadaşlarımızın is
tediği istikamette bir karara varabiteeydi, bugün bu
rada bu usul tartışmasına mahal kalmayacaktı. Ama, 
bir gerçektir ki, sayın Öymen'in ifade buyurduk
larının içinde ne derece hakikat vardır, tartışmaya
cağım, ama bir gerçek var ki, Danışma Kumlunun 
toplantısına saym Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımız şeref vermedikleri için Danışma Kurulu top
lanamamıştır. 

Canım efendim, teşrif edin, konuşun, hatta ve 
hatta hemen dün değil, bugün, yarın yine toplanın, 
konuşun, bir karara varın, getirin Yüce Meclisin 
huzuruna, mesele bitsin. Hâlâ muhterem Cumhuri
yet Halk Partisi Grup BaşkanvekiH arkadaşımız bu 
meselede bağlayıcı bir söz söylememekte ısrar edi
yor. 

Efendim, Danışma Kurulu toplansın, ben, bü
tün bu sözümü keseceğim, devam etmeyeceğim. 
Lütfen teşrif etsinler buraya, desinler ki: «Efendim, 
biz Danışma Kurulunu bu akşam toplarsanız, bu 
akşam geliriz, yarın toplarsamz, yarın geliriz» 
Evvela bımu beyan etsinler. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Daha önce 
niçin gelmediniz? 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyan edin, mese
le halledilir, usul meselesinin tartışılmasına ihtiyaç 
kalmaz. Adalet Partisi ve ortaklarından kurulu 
Hükümet gitsin; gidecekse siz oy vereceksiniz. De
min konuşmamın içinde söylediğim gibi, silah sizin 
elinizde, tetiği de bir başka ele tevdi etmek istiyor
sunuz; meseleyi halledersiniz; kendinizin gücü yetmi
yor bu tetiği çekmeye. 

ETEM EKEN (Çorum) — Siz de 1975'te yap
tınız onu sayın Asal. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Onu tartışacağız, 
onu tartışacağız, onu tartışacağız. 

Şimdi grup adına yapılan konuşmalarda lütfen 
şahısları ortaya koymayın. Yetkim yok buna cevap 
vermeye; ama tartışırız bunu, bunu tartışırız. 

Sayın öymen, «Arkadaşınıza randevu vermişse-
> niz şöyledir» diyor. Sayın Öymen, bu, bir arkadaş 
[ meselesi değil; eğer arkadaşa bir kafiye bulmak ge-
j rekirse bu bir hukukdaş meselesidir. Şimdi bu hu-

kukdaş meselesini mevzuat ile ortaya koyalım. 
Saym Başkanımızın dikkatine arz ediyorum; me

hilleri kafamızdan meydana getiremeyiz. Amme in
tizamına taalluk eden kanunlar Anayasa kadar ge-

ı 
| çerlidir, hukuk hiyerarşisinde Anayasadan sonra 
! yer alırlar. Önce amme intizamım tayin eden ka-
{ nunları göz önünde bulundurahm. 
I 
> Şimdi içtüzük ne diyor? Ben dilerim ki, sayın 
I öymen arkadaşun lütuf buyursunlar, bir arkadaş 
i misalini, bir dost misalini verecekleri yere İçtüzük

teki hüküm şudur, Anayasadaki hüküm budur, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hüküm bu
dur, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki 
hüküm budur deselerdi, yani burada arkadaş mese
lesini koymayacağız, hukuku konuşacağız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğe 
göre. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ha, şimdi onun 
cevabını alacaksınız. 

Şimdi İçtüzük madde Sdtyi okuyorum: «Başkan 
birleşimi kapatırken gündemde bulunan hususlardan 
hangilerinin gelecek birikimlerde görüşüleceğini Ge
nel Kurula bildirir.» 

Şimdi sayın Başkanımız bunu bildirecekler. Bunun 
manası hukukta, tebliğ ve tefhimdir. Bizim hukuk 
literatürtimüzdeki yeri tebliğdir, tefhimdir. Hâki
min huzurundaysanız, Sulh Ceza Mahkemesinde 
hâkim tefhim eder; 7 gün içinde temyiz etme hak-— 634 — 
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kınız vardır. Asliye Hukuk Mahkemesindeki bir 
karar ise... (CHP sıralarından gürültüler) E, bilmiyor
sunuz, anlatayım müsaade edin efendim. (AP sıra
larından alkışlar, CHP sıralarından «Biliyoruz» ses
leri) Biliyorsanız niye Grup Başkanvekiliniz söyle
medi? 

Şimdi Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ise tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde temyize tabi tutu
lur. Binaenaleyh, İçtüzüğün 50 nci maddesi tebliğ 
ve tefhim tarihini tespit etmiştir. Bir hukuk mesele
sini tartışıyoruz, yani bağırsanız, sataşsanız ne ola
cak? Bu başka bir mesele değildir. Teknik mesele 
bu, teknik mesele. Korkmayın hücum falan edecek 
değiliz. 

Şimdi, peki bu müddet nasıl tayin ediliyor? Ne
dir elimizdeki kıstas? Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 160 ncı maddesini okumanızı tavsiye ede
rim. 

«Müddetler, iki tarafa tefhim ve tebliğ tarihin
den başlar.» 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Siz İçtüzü
ğün 50 nci maddesini okuyunuz. 

TALÂT ASAL (Devamla) — 50 nci maddeye 
geliyorum. 50 nci maddedeki tebliğ ve tefhim mü
essesesini... (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Beyefendi pek mi komik konuşuyorum? Evet hu
kuku bilmiyerek arkadaş meselesini buraya getirmek
le galiba daha komik vaziyete giriyorsunuz. (AP 
sıralarından alkışlar) 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 161 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası; «Müddet, gün olarak tayin 
edilmişse, tebliğ ve tefhim edildiği günler hesaba ka
tılmaz» diyor. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu daha net bir 
hüküm getiriyor ve «Gün île tayin edilen mehillere, 
mehlin cereyanım istilzam eden tebliğ ve vaka günle
ri hesaba katılmaz» diyor. 

Şimdi vaka gününü amme intizamına taalluk eden 
hukuk tayin etmiş. Vaka günü bu. Buradan Anayasa
nın 89 ncu maddesine geliyoruz. Anayasanın 89 ncu 
maddesi ne diyor? «İfei gün geçmedikçe» diyor. Va
ka hangi gün cereyan ediyor? Şu kanun maddesi mu
vacehesinde ve İçtüzüğün 50 nci maddesi muvacehe
sinde, vaka hangi gün cereyan ediyor? Vaka ayın 27' 
sinde cereyan ediyor. Aslında 27'sinde vaka cereyan 
ettiğine göre, mehlin, 28, 29 günü geçip 30 ncu güne 
varması gerekir. Ama bu görüşe, Muhterem Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşlarım ve ben söyledikçe bu 
hukuk maddelerini, burada gülen arkadaşım belki ka

tılmayabilir. Onun için geliniz sizin fikrinizi, sizin pa
ralelinizde mütalaa edelim. Yani sizin fikrinizi savu
nalım. İki gün geçmedikçe... 

BAŞKAN — Sayın Asal iki dakikanız kaldı efen
dim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Tamam efendim, iki 
dakikada bitiririm. 

«İki gün geçmedikçe.» İki gün ne zaman geçecek? 
«Geçmedikçe.» Mutlaka geçecek, zorunlu. İki gün ne 
zaman geçecek? Bugün ayın 27'si. Sayalım bunu. Sa
yalım Sayın Öymen, sizin dediğiniz gibi yapalım, ar
kadaşınıza verdiğiniz söz gibi yapalım. Bugün ayın 
27'si; bir, yarın 28'si; iki. Geliyorsunuz öbür güne, 
öbür günü öbür gün sayıyorsunuz. Bugün, «iki gün 
geçmedikçe» dediği zaman ne zamandan başlıyor? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Aynı günden son
raki gün, kaç rakamı ile ifade edilir? 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ha, saat 15.00'ten 
itibaren başlıyor öyle mi? O zaman siz 48 saati bil
miyorsunuz. (AP sıralarından gülüşmeler). O zaman 
48 saati bilmiyorsunuz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Aynı günden son
raki gün kaç rakamı ile ifade edilir? 

BAŞKAN — Sual sormayalım Sayın Tüzün. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Şimdi sevgili arka

daşlar, o zaman «Ben bu 50 nci maddeyi, İçtüzüğün 
50 nci maddesini rafa kaldırayım, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun mehli tayin eden maddesini kal
dırayım, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 160 
ve 161 nci maddelerini kaldırayım» diyorsanız, o za
man tartışacak bir şeyimiz olmaz. 

Şimdi sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Asal. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ne zaman müteakip 
toplantı günü bildirilecek? Celsenin bitimlinde gelecek 
toplantı günü bildirilecek, 50 nci maddeyi okudum, 
Sayın Başkan bunu da gözönünde bulundurmak mec
buriyetindesiniz. (Gürültüler) 

Şimdi geliyorsunuz sevgili arkadaşlarım; bitti, lüt
fen müsamaha buyurun. Söylenmedik söz bırakmıyor
sunuz, kendinize göre haklı olabilirsiniz, buna bir di
yeceğimiz yok; ama müsaade buyurun da bizim de 
haklı olduğumuz taraflar olabilir, biz de cevap vere
lim. Hem itlıam ediyorsunuz, hem konuşma imkânı 
vermiyorsunuz. Eğer konuşma imkânı vermemek, 
mehilleri çiğnemek için yılbaşı tatilini geçirmek isti
yorsanız, bu kanunları çiğnemeniz karşısında, o yılba
şı tatüini Cenab-ı Hak sizlere zehir eder. (AP sırala
rından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asal. 
Lehte Sayın Uysal, buyurun efendim. (Yer yer 

ayağa kalkmalar). 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım... (AP ve CHP sıralarından 
yer yer ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerini
ze oturunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Öy-
men burada konuşmasında... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan* senatör
ler, Millet Meclisi Genel Kurulunda kulis faaliyeti 
yapıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Eken, lütfen oturunuz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sayın senatör
ler müdahale etmesin. 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üyeler... 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 

(Gürültüler). 
Sayın milletvekilleri... 
Sayın İdare Amirleri, lütfen sükûneti temin edi

niz* 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir dakika. 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sayın İdareci Üyeler, Sayın İdareci Üyeler... 
Sayın Adalet Partili arkadaşlar, lütfen yerlerinize 

oturunuz. (Gürültüler). 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yahu sende ne 

vicdan varmış be (!) üşüttün be (!) 
BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz sayın 

milletvekilleri. 
Beyefendi, siz ayaktasınız, size hitap ediyorum. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Halk Partililer de 

ayakta. 
BAŞKAN — Şu anda kim ayaktaysa ona hitap 

ediyorum^ Lütfen yerlerinize oturunuz. 
Siz ayaktasınız, lütfen oturunuz yerinize. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, konuşabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz. Ayakta olanlara 
hitap ediyorum. 

Hangi partidensiniz beyefendi, hangi partidensi
niz? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Halk Partililer de 
ayakta. 

BAŞKAN — Kim ayaktaysa ona hitap ediyorum. 
Şu anda ayakta değil misiniz? 

Lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sayın İdare Amirleri, milletvekillerini lütfen yer

lerine oturtun. 
Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşlar, sinirlenmeye, hırslanmaya gerek yok. 

Bir usul müzakeresi tartışıyoruz. Elbette ki, bu usul 
müzakeresinde, ne ise yapılacak. 

Sayın Meclis Başkanlığının burada Gensorunun 
takvimi ile ilgili ortaya koyduğu hususlar, Anayasa 
açısından, İçtüzük açısından doğru hususlardır. (Gü
rültüler). 

Açalım, açın efendim, hep beraber açalım. (AP sı
ralarından gürültüler). 

Anayasanın 102 nci, 103 ncü, 104 ncü maddele
rinde... 

BAjŞKAN — Sayın Uysal, lütfen usul üzerinde 
konuşunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Usul üzerin
de konuşuyorum efendim. 

Anayasanın 102, 103, 104 ncü maddesi, İçtüzüğün 
104, 105, 106 ncı maddesi; tam gün sözü, güven oyla
ması ile ilgili, bu maddelerin içerisinde, hiçbirisinde 
yok da, Anayasada 89 ncu madde, hem gün, hem de 
tam gün olarak iki şekilde mütalaa edilmiş. Gün ayrı, 
tam gün ayrı. Anayasanın 89 ncu maddesinde «Gen
sorunun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihin
den başlayarak iki gün...» diyor. Başka hiçbir yerde, 
ne Anayasanın herhangi bir maddesinde, ne de İçtü
züğün herhangi bir maddesinde «gün» tabiri yok. Hep 
«tam gün» var. Neden? Çünkü «gün» ayrı, «tam 
gün» ayrı. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım, 7 , 11 . 1969'da 
okunan 10 . 11 . 1969 ve 11 . 11 . 1969 günleri mü
zakeresi yapılan Sayın Süleyman Demirel Hükümeti 
ile ilgili güven oylaması ayın ll'inde bitmiş. Tam gün 
geçmesine rağmen, Anayasa açısından, ayın 12'sinde 
yapılmış. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gensoru değil o, 
güven oylaması. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
onun için de usuller öyle. Burada yazıyor. Onun için 
de usuller aynı işliyor. Onun için Sayın Ataöv, açın 
da okuyun. Onun için bizim fazla söz söylemeye ih-
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uyaranız yok. Biz Tüzüğe bakıyoruz, Anayasaya ba
kıyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, tutumum üze

rinde 2 aleyhte, 2 lehte arkadaşa söz verdim. Aleyh
te konuşan arkadaşım Sayın Asal, Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanunlarını burada saydı. Hepsi doğru
dur; ama biz, Meclis olarak, her şeyden önce Anaya
sa ve İçtüzüklere göre hareket ediyoruz. (CHP şuala
rından alkışlar). 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Alton Öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalın, içte ve dışta 
güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal 
birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engelle
diği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği ku
rallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia
sıyla, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (İlli) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, İçtüzüğün 70 nci 
maddesine göre, Sayın Uysal'ın ileri - sürmüş olduğu 
konuşmalarda sataşma olduğunu iddia etmektedir, Bu 
konuşmaları getirttim; Sayın Uysal'ın ifade ettiği, esa
sında Sayın Öymen'in zannediyorum konuşmaları, ga
zetelerden almış olduğu lafları, Sayın Bilgelıan'ın söy
lemiş olduğu lafları işaret etmektedir. Sataşma mahi
yetinde değildir, gazetelerde çıkanları ifade etmiştir 
ve parantez içine alınmıştır. Onun için sataşma ka
bul etmiyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balıke
sir) — Sataşma vardır, direniyorum, lütfen oylayın. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan direniyorlar. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(AP, MHP ve MSP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar ve gürültüler). 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Nereden biliyorsun 
çoğunluğun öbür tarafta olduğunu? 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Nereden biliyor
sun saymadan? 

İçtüzük ve Anayasamız, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun üstünde ve önünde olarak bunu 
gayet açık olarak belirtmiştir. Başkanlık olarak, Ana
yasaya uygun olarak bu karan vermiş bulunuyorum. 

Sayın Cihat Bilgehan, bir önerge ile Başkanlığa 
başvurmuş bulunuyor. Sayın Bilgehan'ın önergesine 
geçmeden evvel, Gensoru hakkındaki görüşmelerin 
29 . 12 . 1977 Perşembe günü yapılacağını arz ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — İtiraz vaki olmuştur sataşma olup 
olmadığı hususunda. Sataşma olduğunu kabul eden
ler... (Gürültüler, yer yer ayağa kaUunalar). 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Say, say, Ta
raf tutuyorsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayacağız, sayacağız. Sataşma oldu
ğunu kabul edenleri sayacağız. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sena
törler var, çıksınlar. 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, si

ze yardımcı olmak üzere bir hususu arz etmek isti
yorum-

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Nereden biliyorsun 
çoğunluğun öbür tarafta olduğunu? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Say, say. Taraf 
tutuyorsun Sayın Başkan. (AP sıralarından «Çoğun
luk yok, yoklama yapılsın» sesleri). 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, si
ze yardımcı olur umuduyla bir hususu arz etmek isti
yorum, 

BAŞKAN — Mecliste çoğunluk olmadığını mı id
dia ediyorsunuz? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz size yardımcı olmak istiyo
rum^ 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, saat 19.00'a üç 
dakika var, yoklama yapmak için zamanımız yok. Sa
taşma olup olmadığı konusunu yarınki birleşimde oy
latacağım. (AP sıralarından «Yuh» sesleri). 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Tu.. Allah belanı 
versin büyük sahtekâr. (AP sıralarından «Sahtekâr» 
sesleri). 

III. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be
nim söz hakkım vardı ne oldu? Sayın Başkan, oturu
mun uzatılması için önerge verdini, benim söz hakkı
mı mahfuz tutunuz. 

BAŞKAN — Gündemde yer alan Meclis Araştır
ması ve Genel Görüşme... 

t ETEM EZGÜ (Samsun) — Sahtekâr Başkan. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Hata ediyor

sun Başkan, taraf tutuyorsun. (AP sıralarından gürül
tüler, «Yuh» sesleri). 

BAŞKAN — Yoklama yapma zamanımız olma
dığı için sataşma... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saat 19.0fr olduğu
nu lütfen tescil ediniz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Saat 19.00'a iki 
dakika var Sayın Başkan,'önergem var okutup oyla* 
yınız. 

BAŞKAN — Sataşma konusunu yarınki birleşim
de oylarınıza sunacağım. (AP sıralarından gürültüler, 
«Büyük sahtekâr» sesleri). 

Sayın arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturunuz, 
yerlerinize oturmazsanız oturumu kapatacağım. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığa «sahtekâr» diye
mezsiniz, Başkanhğın haysiyetini korumakla mükelle
fim. Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturunuz, otur
madığınız takdirde oturumu kapatırım, lütfen yerle
rinize oturunuz, lütfen yerinize oturunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan be
nim söz hakkım vardı. Söz hakkımla ilgili önerge ver
dim. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Anayasayı uygula 
Sayın Başkan, söz verdiniz. (AP sıralarından «Büyük 
sahtekâr» sesleri). 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş
kan, sahtekâr diyemezler. Sahtekâr diyenler dışan atıl
sın. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Al haberi aşağıdan, 
al. (jŞiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşınızdaki 
Meclis Başkanlığı makamında oturan şahıs (AP sıra
larından şiddetli gürültüler, «Yuh» sesleri), bütün 
Meclis Başkanları gibi, aşağıdan emir alacak insanlar
dan değildir. (Şiddetli gürültüler). 

Bunu özellikle Adalet Partili arkadaşlarım gayet 
iyi bilirler ve bilmeleri lazımdır. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Oylamaya itiraz et
tik, lütfen sayınız. (AP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım lütfen yerlerini
ze oturunuz. (Gürültüler). Lütfen oturunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Otu
rumun 19.00'dan sonra uzatılması için önergem var. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz beyefendi. Burada 
Meclis Başkanlığının haysiyetini koruyorum, lütfen 
yerinize oturunuz. (AP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar). 

Sayın Cihat Bilgehan'ın sataşma önergesini oya 
koymak üzere iken arkadaşlarını yoklama istediler. 
Saat geç olduğu için yoklama yapma olanağım yok
tur. (AP sıralarından «Emiri oradan alıyorsun, ora
dan» sesleri). 

Sataşma önergesini yarınki birleşimde oylarınıza 
sunacağım. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Uzatılması için 
önerge verdik Sayın Başkan. (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Saat 19.00'a gelmiştir. Gündemde 
yer alan Meclis Araştırması ve Genel Görüşme öner
geleri ve sözlü soruları görüşmek ve 28 . 12 . 1977 
Çarşamba günü toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

(Kapanma Saati : 19.00) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 

Türkistanlı göçmenlerin çalışma şartlarına ilişkin so

rusu ve Devlet Bakanı ve Çalışma Bakanvekili Süley

man Arif Emre'nin yazılı cevabı. (7/5) 

28 . 6 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Çalışma Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına delalet buyrulmasını 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Elazığ Milletvekili 
Melımet Tabir Şaşmaz 
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1. Bir müddet önce Türkiye'ye gelen 67 kişilik 
Türkistanlı göçmen kafilesinden bir kısmı çalışmak 
istediklerini ve mağdur durumda kaldıklannı beyan 
etmişlerdir. Konu Bakanlığınıza intikal etmiş midir? 

2. Türkistanlı göçmenlere iş bulunması yolunda 
Bakanlığınızın bir teşebbüsü olacak mıdır? 

TC 
Çalışma Bakanlığı 23.12.1977 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1042 

MiHct Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 2.12.1977 

tarih ve 7/5-76-00584 sayılı yazılan. 

Millet Meclîsi Genel Sekreterliği Kanunlar Mü
dürlüğünün 2.12.1977 günü 7/5-76-00584 sayılı yazı
lan ve ekinin incelenmesinde; Elazığ Milletvekili Sâ -
yın Mehmet Tabir Şaşmaz'ın; 

1. Bir müddet önce Türkiye'ye gelen 67 kişilik 
Türkistanlı göçmen kafilesinden bir kısmının çalışmak 
istediklerini ve mağdur durumda bulunduklarını be
yanla konunun Bakanlığımıza intikal edip etmediği
nin, 

2. Türkistanlı göçmenlere iş bulunması yolunda 
Bakanlığımızın bir teşebbüsü olup olmadığının, 

Yazılı olarak cevapîandınlmasını istediği anlaşıl
mıştır. 

Bilindiği üzere, bir iş dileği ile Kurumumuz ünite
lerine müracaatta bulunan işsiz kimselere iş bulun
ması için gereMi çaba gösterilmektedir. 

Aynca, Türk asıllı oîup da çeşitli nedenlerle yur
dumuza gelen soydaşlarımıza iş temini bakımından, 
zaman zaman ünitelerimize talimat verildiği gibi, en 
«on 31.10,1977 günlü ve Pis. 1^1-24/37210 (Talimat 
No. : 127) sayılı talimatımız ile de, Türk asıllı olup 
da yurdumuza gelen soydaşlannuza iş temini yönün
den sondaj çalışmalarından da yararlanılarak her tür
lü çabanın gösterilmesi hususunda uyarma yapılmıştır. 

Mağdur durumda olduktan belirlenen Türkistanlı 
göçmen kafilesinden iş dileği ile Genel Müdürlüğümü
ze bir müracaat vaki olmamıştır. Yerleşme yerleri de 
bilinmediğinden herhangi bir teşebbüse de geçileme
miştir. 

Türkistanlı göçmen soydaşlarımızın ikamet yerle
rine en yakın Kurum ünitelerine iş dileğiyle vaki mü-
racaatlan halinde durumlanna uygun birer çalışma 

imkânı sağlanması için gerekli araŞhrmalann yapıla
cağı tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Süleyman Arff (Emre 

Devlet Bakanı 
»ve 

Çalışma Balkan V. 
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu

suf Özbaş'ın, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Halil Tunç' 
un beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Necmet
tin Cevheri'nin yazılı cevabı. (7129) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandınîmasına delalet buyu-
ruimasmı saygılarımla arz ederim. 14.7.1977 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Kontenjan Senatörü Halil Tunç'un Anayasa mües
sesesini ve temsil ettiği kuruluşu müşkül durumda bı
rakan ve bir sorumsuz kışkırtıcılık şahaseri olan 
12.7.1977 günü verdiği demecini huzur arayan mille
timiz radyo ve televizyondan dehşet ve ibretle bir ka
ra haber olarak dinledi. 

Demokrasi nizamına karşı bir parlamenterin bu 
denli yaralayıcı davranışına yetkililerin seyirci kalma
sı, en büyük vebali yüklenmek olacağından, Sayın 
Tunç'un cezai ehliyeti varsa adalete teslimi, yoksa 
işgal ettiği şerefli makamın tahliyesi gerekir kanaatin
deyim. Bu nedenlerle : 

1. Sayın Halil Tunç'un radyo ve televizyonda ya
yınlanan ve gazetelerimizde çıkan beyanatında TCK' 
mun 147 ve 172 nci maddelerine giren bir suç unsuru 
tespit edilmiş midir? Edilmişse hakkında ne gibi bir 
ihzari muameleye tevessül olunmuştur? 

2. Bu kabil, asayişi bozucu, milletimizin Türk 
demokrasisine olan hassasiyetini tahrik edici demeç
lerin TRT"den yayım hiçbir kontrola tabi değil mi* 
dir? Tabi değilse böyle bir kontrolün hemen uygu
lanmaya başlaması düşünülmekte midir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 26.12.1977 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 3-4-4İU1I977-71861 

Konu .Kahramanmaraş Milletvekili Sa
yın Yusuf Özbas'ın yazalı soru önergesi
nin cevaplandınhna&ı hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Yusuf 
Özlbaş'ın, Cumihuriyet Senatosu Üyesi Halil Tunç 
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tarafından 12.7.1977 günü verilip, radyo ve televiz
yondan yayınlanan demeci ile ilgili olarak Bakanlı
ğıma yönelttiği yazalı soru önergesinin cevabı aşağıda 
arz olunmuştur. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Yu
suf Özbaş vaki sorularında; Cumhuriyet Senatosu Üye
si Sayın Hali! Tunçsun radyo ve televizyonda yayın
lanan 12.7.1977 günlü demeci dolayısıyla, Türk Ceza 
Kanununun 147 ve 172 ıtrî maddelerine uyan suç un
suru tespit edilip edilmediği ve amlan demedin radyo 
ve televizyonda yayınlanmış bulunması sebebiyle, Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kontrol ya
pılıp yapılmadığı hakkında bilgi istemektedir. 

Soru önergesinin ce^aplandırılmesi için, keyfiyet 
Ankara Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş ve 
alınan 13J12.1977 gün ve 3/10280 sayılı cevabi yazı
da; Türk - İş Genel Başkanı Halil Tunç'un, TRT Ha* 
ber Bültenlerinde yayınlanan 12.7.1977 günlü demeci 
dolayısıyla tevessül olunan hazırlık soruşturması ne
ticesinde, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun 54 ve 55 nci maddeleri ve Türk 
ICeza Kanununun 311 nci maddesine aykın hareket 
edildiği iddiaları dolayısıyla, sureti ekli 29.7.1977 gün 
ve Basın Hz. 1977/1044, 1977/535 sayılı takipsizlik 
karacında belirtilen mucip sebeplerle, takibat icrasına 
mahal olmadığına karar verildiği; fiilin mahiyeti iti
barıyla Türk Ceza Kanununun 147 ve 172 nci mad
delerinde yazılı suç unsurlarının da tekevvün etmediği, 
Ibu sebeplerle suç teşkil ötmeyen ve haber niteliğinde 
bulunan demecin yayınlanmasının, 359 sayılı Türki
ye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinde tespit edilen esaslara aykırı görülmediği ve 
TRT yetkilileri hakkında Soruşturma açılmasına te
vessül olunmadığı, bildirilmiştir. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine dela
let buyuruîmasını saygılarımla arz edenim. 

Adalet Bakanı 
Necmettin (Cevheri 

Basın Hz. 1977/1044 
Basm Kk 1977/535 

TAKİPStZUtK KARARI 
Türk - tş Genel Başkanı Halil Tunçsun 12.7.1977 

günü düzenlediği basın toplantısında : 
«(Türk İşçi hareketi olarak, eski hükümet modeli

nin tekrar kurulması ve güvenoyu alması halinde üze
rine düşen görevi yerine getireceğinden kimsenin şüp* 
besi olmamalıdır. Türk - îş%ı en yetkili kişisi olarak 
Iböyle bir durumda tüm işçiyi genel greve çağırmanın 

bir yurtseverdik görevi olduğuna inanıyorum. Bu gö-
revimıi biç tereddütsüz yerine getireceğim.», 

«(Bu bir grev tehdidi değildir, uygulanmasına yüz
de yüz bakılabilecek ve hazırlıkları bugünden başla
yacak bir eylem olacaktır. Cumhuriyet Halk Fantisi, 
Adalet Partisi koalisyonu gerçekleşene kadar, fasıla
larla bu genel grev çağrımız devam edecektir. Grevin 
başlangıcı bir uyarı niteliğini taşıyacak, eğer bu uya
rıya kulak asılmazsa giderek yaygınlaşıp devamlılık 
kazanacaktır ki dayanabileceklerini sanmıyorum.» 

«Grev çağrımıza büyük bir kesimin sempati duya
cağı kanaatindeyim. Böyle yüce bir amaçlı genel 
grev, ülkemizde tutacak ve mutlaka da netice alına
cak. Yani buna rağmen illâ ihtirasları pahasına ben 
koltukta kalacağım diyenler, daha fazla dlirenemeye-
cekîer.» 

Şeklinde yaptığı konuşma ile Haîlil Tunç'un suç 
işediğinin bazı siyasi çevreler ve kuruluşlarca öne sü
rülmedi üzerine yapılan soruşturmada : 

Grev ve lokavtı düzenleyen 275 sayılı Yasanın 17 
nci maddesinin grevi tarif ettiği, buna göre grevin, 
işçilerin işfverenle olan münasebetlerinde iktisadi ve 
sosyal durumlarım korumak veya düzeltmek amacı 
ile ve bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan ve 
işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir iş kolun
da veya işyerinde faaüyeti durdurmak veya işin nite
liğine göre önemli ölçüde aksatmak amacı ile araların
da anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla top
luca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak işi 
bırakmaktan ibaret Olduğu, böylece grevin yasal ol
ması için belli bir iş kolunda veya işyerinde yapıl
ması gerektiği öte yandan işçilerin işverenle olan mü-
nasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarım köı-ümak 
ve düzeltmek amacı ile yapılması gerektiği bu nedenle 
Halil Tunç tarafından yapılacağı öne sürülen grevin 
kapsam ve amaç yönlünden 275 sayılı Grev ve Lo
kavt Kanununun öngördüğü yasal greve aykırı ol
duğu, esasen 275 sayılı Kanunun grevin ancak bir iş 
kolunda veya işyerinde yapılabileceğini öngören 17 
nci maddesiyle, grev yapılamayacak iş kollarını belir
leyen 20 nci maddesinin genel grevi yapılmasına ce
vaz vermediği gibi aynı yasanın 55 nci maddesinin 
IDeVlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına tesir 
maksadıyla grev ve lokavt yapılamayacağı şeklinde 
özel bir büküm getirdiği, böylece kurulacak bir hükü
meti düşürmek ve AP, CHP arasında bir koalisyon ku
rulmasını sağlamak amacı ile yapılacak bir genel 
grevin kanun dışı bir grev sayılacağı aniaşılmasa da; 

275 sayılı Yasanın 54 ncü maddesi «vukulbulan 
kanun dışı greve veya lokaVta karsu* verenler, böyle 
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bir lolkaMa katılanlar veya devam edenler, böyle bir 
greve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara 
katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler» 
in cezalandırılacağını öngörmektedir. 

Hail Tunç tarafından başlatılacağı öne sürülen 
böyle kanun dışı genel bir grev henüz vukulbulınatmış-
tır. Bu durumda 275 sayılı Yasama 54 ncü madde
sinin öngördüğü suçun unsurları oluşmamıştır. 

Her ne kadar sanığın eylemi TCK nunun 311 neti 
malddesine muhalif nitelikte görülebilirse de gerek 
275 sayılı Yasanın 54 ncü gerek 55 nci maddesi «TU-
kuihulan kanun dışı grev veya lokavta karar veril
meline veya bunlara kaltılmaya veya devama zorla
yan veya teşvik edenler» içlin müeyyide öngörmek
tedir. Bu durumda özel bir kanun durumunda olan 
275 sayılı Yasanın 54 ve 55 nci maddeleri kanun dışı 
greve teşvik halinde TCK nun 311 ndi maddesini uy
gulama olanağını ortadan kaldırmaktadır. 

Bu durumda sanık hakkında kamu adına kovuş
turmaya yer olmadığına, yapılacağı öne sürülen grevlin 
yapılması halinde soruşturma yapılmasına tevessülü
ne, itirazı kalbi! olmak üzere, CMUK nun 163 ncü 
maddesi uyarınca karar verildi. 29.7.1977 

Alparslan Nazlıoğhı 

3. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kas
tamonu Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyü yangınına-
ilişkin sorusu ve İmar ve İskan Bakanı M. Recai 
Kutan'm yazılı cevabı. (7/31) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, yazılı ofarak İmar ve 

İskan Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delalet
lerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Fethi Acar 

İlgi gösterilmemesinin ve Sayın Bakanın veya gö
revlilerin afet yerine gitmemesinin sebepleri nedir? 

a) Bu köyün Adalet Partisine ov vermiş olması, 
ilgisizlik İçin bir sebep midir? 

b) Şu günlerde halen bir tedbir düşünülmekte 
midir? Veya ahnan tedbirler varsa nelerdir? 

c) Kış gelmeden önce köyün yeniden inşası için 
ne gibi tedbirler alınmaktadır ve düşünülmektedir? 

TC 
İmar ve Iskan Bakanlığı 22.12.1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : C/3^36/280 

Konu : Kastamonu Milletvekili Fethi 
Acar'ın yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : 2.11.1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/31-

278/01298 sayılı yazınız. 
Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın «Kastamo

nu - Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyü yangınına iliş
kin yazın soru önergesi »ne karşılık olarak hazırla
nan cevap 2 nüsha halinde ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz edenim. 
M. Recai Kutan 

İmar ve Iskan Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın yazın soru 
önergesine cevaptır. 

Kastamonu İl İmar Müdürlüğünce Tosya ilçesi 
(Ekincik köyünde yangından hemen sonra yapılmış 
olan hasar tespitinde 18.7.1977 günündeki yangında 
68 evin tamamen yanmış olduğu saptanmıştır. 

Yangından sonra adı geçen köyde yapılmış olan 
çalışmalar şöylece özetlenebilir : 

a) Hemen başlatılmış olan enkaz kaldırma işleri 
kısa surede bitirilmiştir. 

b) Yangını müteakip afetzedelerin acil yardım ih
tiyaçlarının karşılanması İçin Valilik emrine 200- 000 
TL. gönderilmiştir. 

c) Afetin vukuundan sonra Bakanlığım eleman
larından oluşan bir heyet incelemelerde bulunmak üze
re adı geçen köye gönderilmiştir. 

d) Yapılacak yeni konutlar için aplikasyon ve 
parselasyon işlemleri süratle ele atanmış ve kısa süre
de tamamlanarak gerekli proje hazırlatılmıştır. 

e) Göreve başladığınım üçüncü günü olan 
24.7JI 977 tarihinde bizzat yangının vukubulduğu Ekin
cik köyüne giderek afeti mahallinde incelemiş dertli 
vatandaşları ziyaret ederek üzüntülerine iştirak et-

1. Kastamonu ? Tosya ilçesine bağlı Ekincik kö
yünde 17.7.1977 Pazarı Pazartesiye bağlayan gecesi 
90 (doksan) civarında ev tamamen yanmıştır. 

2. Daha önce aynı kaza olan Tosya ilçesine bağlı 
Büyükteki köyü de böyle bir afet geçirmiş ve olay 
yerine, ertesi günü başta İmar ve iskan Bakanı olmak 
üzere, Afet İşleri Genel Müdürlüğünden bir ekip afet 
mahalline gitmişlerdir ve yerinde gerekli tedbiri al
mışlardır. Yanan köyün süratle inşası için lüzumlu 
işlemleri yapmışlardır. 

3. Bu defa görüyoruz ki, afet mahalline ilgili 
Bakan da gitmemiş, afet işlerinden de bir ekip gön
derilmemiştir. Yanan köy, kendi kaderine terkedil
miştir. Buna göre; 
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nr;ş, yaralarının bir an önce sarılması için ilgililere 
gerekli direktifleri vermiş bulunmaktayım. 

Afet bölgelerindeki çalışma Ve uygulamalarımız 
vatandaşların siyasi inanışları istikametinde değil, 
afetlerin husule getirdiği zarar ve ziyanın derece
sine, afetzedelerin mali durumuna göre sürdürülmek
tedir. 

Afetzede ailelerin daimi iskanını sağlamak ama
cıyla kısa süre içinde gerekli çalışmalara başlanılmış 
ise de inşaat mevsiminin geçmesi nedeniyle inşaata 
1978 yibnda devam edilmesi karariaştmtaşhr. 

Bu gecikme üzerine afetzede vatandaşların müş
kül duruma düşmemeleri için geçici iskana tabi tu
tulmaları ve bu maksatla aile başına 2 000 TL. veril
mesi ve Valilik emrine 132 000 TL. ödeneğin gönde
rilmesi öngörülmüştür. Adı geçen ödenek mahaffine 
gönderilmek üzeredir. 

Ekincik köyündeki yangın afetzedelerin evlerinin 
1978 yılında bitirilmesine azami gayret sarf edilme* 
sine devam edilecektir. 

'Saygılarımla arz ederim. 
M. Recai Kutan 

İmar ve Iskan Balkanı 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
askerlik görevini yapmakta olan bir ere ilişkin sorusu 
ve Milli Savunma Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı 
cevabı. (7/32) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak MüUi Savunma 
Bakanı tarafından cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Soru : ~~ 
Yahya Demirel'in silah altına alındığı günden bu

güne kadar : 
1. Eğitim görmüş müdür? Eğitim müddeti için

de ne kadar rapor ve izm almıştır? 
2. Firar etmiş midir? Kaç gün etmiştir? Hak

kında yapılan yasal işlem nedir? 
3. Bugüne kadar aldığı rapor ve izin miktarı ne 

kadardır? Her er ve erbaş bu kadar izlin veya rapor 
alabilir mi? Örnekleri var mı? Varsa kimlerdir? 

4. Asker kişilerin ticaret yapmaları, çek vs. yaz
maları olanaklı mıdır? Emsaller var mı? Yapanlar 
hakkında ne gibi işlemler yapılır? 

5. Yahya Demire! gibi hem askerlik, hem büyük 
otellerde yaşayan ve turizm merkezlerinde eğlenen 
başka askerlerimiz var mı? 

6. Yahya Demirel askerlik mi yapıyor? Yoksa, 
turistik gezi ve eğlence mi? Bu işlem bir kayırma 
mıdır? 

Böyle özel işlem gören nüfuzlu kimselerin çocuk
ları var mıdır? (Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Ge^ 
nel Komutanlığına bağlı biriliklerde.) 

7. Askerliğin ağır görevleri fakir halk çocukla
rına, köylü çocuklarına mı gördürülüyor? Nüfuzla 
kimselerin Çocukları askerlikte farklı muamele mi gö
rüyor? 

8. Vafsa bu tip uygulamalar Ordumuzun itiba
rını, disiplinini bozmaz mı? 

9. Yahya Deırtirel'in, İzmir Çeşme Otelinin 
önünde vatandaşların başına şişe atmak suretiyle olay 
çıkarttığı doğru mudur? Bu davranışından dolayı ya
pılan işlem nedir? 

HC 
Mili Savunma Bakanlığı 22.12.1977 

Ankara 
Kanun : 1977/669/EE 

Konu : Er Yahya Deır>irel Hk. 
İlgi : MM Bşk. nın 2.12.1977 tarih ve Kan. Md. 

7/32-297/01404 sayılı yazıları. 
Millet Meclisi Sivas Üyeisi Azimet Köylüoğîu'nun 

askerli; görevini yapmakta Olan er Yahya Demircl'e 
ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi aşağıdaki şekilde cevaplandn'ilmıştır. 

1. Er Yahya Demirel, 76^2/Temımuz döneminde 
1 nci Dz. Er Eğitim Alay Komutanlığına teslim ol
muş, temel pîyadecilik eğitimine tabi tutulmuş ve altı 
haftalık eğitim sonunda 1 nci Dz. Er Eğitim Alay 
Komutanlığı Celp ve Konak Amirliği kadrosuna ter
tiplenmiştir. Bu eğitim süresinde iziı ve raporu mev
cut değildir. 

2. Er Yahya Demire! 4.8.1976 tarihinde birliğini 
izinsiz olaralk terketımiş Ve disiplin suçu sayılan bu 
filinden dolayı 477 sayılı Disiplin Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zalan hakkındaki Kanunim 7 nci maddesinin vermiş 
olduğu yetkiye istinaden Disiplin Amiri tarafından 
7 gün Oda hapsi cezası ile tecziye edilmiş ve cezası

nın infazı için kapatıldığı disiplin odasından 18.8.1976 
tarihinde kaçıp 27 Ağustos 1976 tarihinde kendiliğin
den biriliğine geri gelerek «Disiplin ceza mahallini 
terk» suçunu işlemiş ve 353 sayılı Askeri Mahkeme-
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«er Kuruîuş ve Yargılama UsuMi Kanunu uyarınca As-
Ikeri Savcılıkça soruşturma yapılarak bu suçtan hak-
kırida iddianame duzentenerek Askeri Mahkemeye 
sevkedilmlîş ve yargılama sonunda (25) gün hapis ce-
zasına mahkûm edilmiştir. 

3. 11111 saydı Askerlik Kanununa göre her er ve 
erbaşın 45 günlük izin hakkı vardır. 

a) Adı geçen er hu hakkım muhtelif tariMer 
arasında kullanmıştır. 

»b) Askerliği süresince çeşitli hastahk ve Çeşme' 
de yaralanması sebeUîyle hükümet tabipliklerinden, 
İzmir Hava Hastanesinden ve îzmir Askeri Genel 
Hastanesinden toplam 61 günlük rapor almış olup bu 
suarenin 23 gününü birliğinde geçirmiştir. 

4. 2183 sayik Kanun, askerlerin ticaret yapma
larım yasaklamakta ve suç saymaktadır. 

Er Yahya Demire! İskenderun'da askerlik hizme
tini yaptığı sırada 30 Aralık 1976 tarihli Milliyet Ga-
zete&inne ticaret yaptığına dair yazılar çıkınca bu 
yazılar Akdeniz Bölge Komutanlığınca ihbar telakki 
edilerek er hakkında Askeri Savcılıkça gerekli soruş
turma yaptırılmış ve adıgeçenin 2183 sayılı Kanuna 
girer şekilde ticaret yaptığı hususu tespit ohınanıa-
mıştır. 

Tensiplerine arz ederim. 
Turban Kapantı 

Milli Savunma Bakanı 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
kamu kesimi ile özel kesimde uygulanmakta olan grev 
ve lokavtlara ilişkin sorusu ve Devin Bakanı ve Ça
lışma Bakan Vekili Süleyman Arif Emre'nin yazılı ce
vabı. (7/34) 

Mület Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazm olarak Çalışma Bakanı 

tarafından cevaplandirilması için gereğini arz ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Soru 
Kamu ve özel kesintide işçilerimizin demokratik ve 

ekonomik haklarını kullanmaları nedeni ile : 
1. Kaç işyerinde grev vardır? 
2. Kaç işyerinde lokavt kararı alınmıştır? 
3. Bu grevlere kaç işçi katılmaktadır? 
4. Bu grevler nedeni ile günlük kayıp ne kadar

dır? Kaç üretim biriminde üretim durmuştur? 
5. Bu grevler kaç günden beri devam etmekte

dir? Bugün hangi aşamadadır? 

6. Büyük işçi yığınlarının bu taleplerinin gideril
mesi için Bakanlığınızca şimdiye kadar ne gibi ön
lemler alınmıştır? Bundan sonra ne yapmayı düşü
nüyorsunuz? 

TC 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1066-1-3/013837 

23 s 12 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

2.12.1977 tarihlî 7/34 sayıh yazılan. 
İlgi yazınızda istenilen bilgiler 13 . 12 . 1977 ta

rihi itibarıyla çıkarılarak ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Süleyman Arif Emre 
Devlet Bakam ve 

Çalışma Bakam V. 

1 — Halen işyerlerinde devam eden 
grev sayısı 

Bu grevlere katılan toplam işçi 
sayısı Kaybolan bir günlük iş saati 

88 13 032 108 656 

Halen işverenlerce alınmış lo
kavt sayısı 

Lokavt kararı alınmış olan iş
yerlerinde çalışan işçi sayısı 

53 1 143 

643 — 
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1. Bilindiği üzere bir işyerinde grev veya lokav
tın uygulanmaya başlaması ite birlikte, işçiler işyerin
den aynhnak zorundadır. Bu nedenle grev ve lo
kavtın yapıldığı işyerinde üretim durur. Ancak greve 
katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalış
tırıp çalıştırmamakta işveren serbest olduğundan ha
len grev ve lokavt yapılan işyerlerinden hangisinde 
üretim tamamen durdurulmuş olduğu bilinmemekte
dir. 

2. Sözü edilen grevlerin ilki 11 . 2 . 1976 ve so
nuncusu da 26 . 11 . 1977 tarihinde başlamış ohıp, 
düğerleri bu iki tarih arasında ve muhtelif tarihlerde 
uygulanmıştır. Grevler halen devam etmektedir. 

3J 275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanunu, bakanlığımızı belli konularda görevli 
kılmıştır. Grev ve lokavtın uygulandığı işyerlerinde 
taraflar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi husu
sunda bakanlığımızı görevli kılan bir hüküm karnin
de yer almamıştır. 

Ancak sözü edilen kanunun 48 nrf maddesi hük
mü uyarınca bir uyuşmazlığın her hangi bir safhasın
da Başbakan veya görevlendireceği bir bakan, uyuş
mazlığın çözümlü için taraflara tavsiyede bulunabilir. 

6. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Kas
tamonu Karayolları Bölge Müdürlüğünde yapılan iha
lede meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Selâhattin Kılıç'in yazılı cevabı. 
(7/52) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Bayındırlık bakan

ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
5 . 8 . 1977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

25 Temmuz 1977 Pazartesi günü Kastamonu Ka
rayolları Bölge Müdürlüğünde ihaleye giren müteah
hitler, bir müteahhidin verdiği teklif mektubunu geri 
aldırmak istemişler müteahhit teklifini geri almamak
ta ve ihaleye katılmakta İsrar ettiği için aralarında 
resmi daire içinde bir meydan kavgası olmuş ve bu 
arada bir müteahhit tabanca kurşunu ile muhtelif yer
lerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Hadise 
Adliyeye intikal etmiş iki kişi tutuklanmış sonra da 
serbest bırakılmıştır. 

(*) Not : Bu soru önergesi ile ilgili İçişleri Ba
kanlığının cevabı 22 . 12 . 1977 tarihli 81 nci Birle
şim Tutanak Dergisinde yayınlanmıştır, 
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Bu hadisenin gerçek iç yüzü nedir? İhale siste
mindeki bozukluklar ve bu tip hadiselere sebep ve
ren usulsüzlükler nelerdir? Bunun sorumluları hak
kında ne gibi işlemler yapılmıştır? Devletin büyük za
rarlarına sebep olan bozuk ihale sisteminin düzeltil
mesi için neler yapılmaktadır? Bu tip ihalelere giren 
ve girmek isteyen müteahhitlerin iş ve can güvenliği 
nasıl sağlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı . 23 . 12 . 1977 

özel Kalem 
Sayı : 4270 

Konu : Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı'nın yazdı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 , 12 . 1977 gün ve 7/52-354/01837 saydı 

yazınız. 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Kastamo

nu Karayolları Bölge Müdürlüğünde yapılan ihaleler
de meydana gelen olaylara ilişkin yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Soru önergesinde değinilen olay, 25 Temmuz 1977 
günü 2490 sayılı Kanuna uygun olarak yapılan Saf
ranbolu Çevre yolu toprak işi ihalesinden bir saat 
evvel Karayolları 15 nci Bölge Müdürlüğü bahçesin
de cereyan etmiştir. 

Tartışma ve silah sesleri üzerine durum Bölge Mü
dürlüğünce Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

İhaleye 14 müteahhit başvurmuş, 8'i yeterlik almış 
olup, ihale saat 16.00'da usulüne uygun olarak yapıl
mıştır. 

Olay, ihale usûl veya uygulamasıyla ilgili olarak 
meydana gelmiş değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kıhç 

Bayındırlık Bakam 

7. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Daglı'nın, İz
mir Fuarında teşhir edilen sahra topuna ilişkin soru
su ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk' 
ün yazılı cevabı. (7/71) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için aracılı
ğınızı saygıyla rica ederim. 

31 . 8 . 1977 
Halil Dağlı 

Manisa Milletvekili 
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1. İzmir Enternasyonel Fuarında Bakanlığınız 
pavyonu önünde teşhir edilen ağır sahra topu hangi 
ulusa aittir? 

2. Milli Harp Sanayii kurulmasını, dışa bağlılık
tan kurtulmak için milletçe her türlü fedakârlığa kat
lanan milletimize ve bütün dünyaya Kırıkkale fabri
kalarında Türk işçisinin ve teknolojisinin yarattığı 
toplardan bir tanesinin niçin teşhir edilmemesinin se
bebi nedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 . 12 . 1977 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-2-1097 

Mevzuu : H. Ali Dağh'nın yazıh soru 
önergesi'ne cevabımız Hk. 

Mîllet Meclisli Başkanlığına 

2.12.1977 tarih ve 7/71-696/02592 sayılı emirleri
nize C: 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan Ali Dağlı'nım, 
«İzmir Fuarında teşhir edilen sahra topuna ilişkin 
yazıh soru önergesi»ne cevabımız iki nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Bilgilerinize arzederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Sayı : 23-01 /MF-2/1098 
Mevzuu : önergeniz Hk. 

Sayın Hasan Ali Dağlı 
Manisa Milletvekili 
TBMM. Ankara 
1/ 1977 yıh İzmir Fuarı'nda Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Sergi Binası önünde teşhir edilen 155 mm. 
lik iki adet top, MKEK'nun yapacağı projeler arasın
da bulunduğu için Milli Savunma Bakanlığından alı
narak teşhir edilmiştir. 

2j 1978 yılında. Fuarda Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumunun imaline başladığı 81 ve 120 mm. 
Sik toplar teşhir edilebilecektir. 

Esasen birkaç seneden beri MKEK'nun yaptığı 
Cobra Tanksavar roketi, 9-3 Piyade tüfeki, MG-3 
makineli tüfek ve mermileri de teşhir edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

8. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, İş
veren Sendikaları Konfederasyonuna üye olan kamu 
iktisadi teşebbüslerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk"ün yazıh cevabı 
(7/89) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
6.9.1977 

Sivas Milletvekili 
Mahmut özdemir 

işveren Sendikaları konferadosyonunun, emeğe kar
şı oluşturmuş bir sermaye CEPHESİ olduğu bilinmek
tedir. Bulnun kuruluş maksadı; işçi sendikalarının 
HAK istemelerine engel olarak, sermayenin kâr pa
yının en yüksek düzeyde tutmaktır. 

Anayasamız Devleti; herkese iş vermek, çalışanla
rın iş güvenliğini sağlamak ve emeğin üretimden aldığı 
payı en adil düzeyde tutmak için, her türlü önlemi al
makla görevli saymıştır. Buna karşın, Devlet; emekçi 
kesimin sermayeye karşı vermekte olduğu hak savaşı
mında, sermayenin yanında yer alarak, işveren Sen
dikalarına üye olmuştur. 

Bugün Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Kit), adı ge
çen Konfederasyonun bünyesi içindeki, İşveren Sendi
kalarının üyesidirler. Bu Devlet işletmeleri, işveren 
Sendikalarına, üyelik ve dayanışma aidatı adı altında 
büyük paralar ödemektedirler. Bunun anlamı; işçilerin 
ödediği vergilerden oluşan Devlet Bütçesinden, bu işçi
lerin hak savaşımını önlemeye yönelik bir Konfede
rasyona, Devlet eliyle kaynak aktarmak demektir.; 
Böylece Devlet, yanında olması gereken işçi sınıfının, 
karşısında yer almaya itilmiştir. 

Bakanlığınıza bağh olan Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinden (kit) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
Ereğli demir çelik, Karabük demir - çelik, İskende
run Demir - Çelik İşletmeleri, İşveren Sendikaların
dan MESS'ye üye bulunmaktadır. Bu üyelikle ilgili 
olarak; 

1. Adı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri tara
fından bu güne değin, MESS'e ödenmiş bulunan üye
lik ve dayanışma aidatlarının toplamı ne kadardır? 

2. Bu Kamu İşletmelerinin 1976 yılında; MESS'e 
ödemiş oldukları aidatlarım, bu işletmelerin aynı yılda 
tüm işçileri için harcamış olduğu ilaç ve tedavi parala
rından daha fazla olduğu doğrumudur? 

3. MESS; üyesi olan bu Kamu Kuruluşlarına, 
üyelik ve Dayanışma fonundan herhangi bir maksatla 
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ödeme yapmışımdır? Yapmamış ise, Kamu Kuruluşla
rı Bütçelerinden ödenmiş bu aidatlar özel sermayenin 
Türk İşçisini baskı altına alması için Devletçe verilmiş 
bir teşvik primi alımına gelmiyormu? 

4, MESS'in; üyelik ve dayanışma a;datlanın 
fiilen, Lokavt Fonu olarak kullanmakta olduğu orta
dadır. Maden - İş Sendikasının haklı isteklerine kar
şın, amansız direnişi, Devletin bu parasal yardım ve 
teşvik'inden kaynaklanmaktadır. Devlet bütçelinden 
ödenen söz konusu aidatlarını Lokavt Fonu olarak 
kullanılması, çalışanların refahmı sağlamayı Devlete 
görev olarak veren Anayasamıza aykırı değilimdir? 

5. Sermaye sınıfının işçi sınıfı üzerindeki tahak
kümünü artırmaya hizmet eden işveren Sendikaları
na; Bakanlığınıza bağh Kamu Kuruluşlarının aidat 
ödemelerini durdurmayı ve bu kuruluşları MESS üye
liğinden ayırmayı düşünüyormusumız? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 22.12.1977 

Bakanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi 

Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-2-1096 

Mevzuu : Mahmut özdemıir'in yazılı so
ru önergesi Wk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2.12.1977 tarih 7/89-719/02760 sayıh E. C. : 
Sivas Milletvekili Sayın Mahmut özdemfc'in «İş

veren Sendikaları Konfederasyonuna üye olan Ka-
mu İktisadi Teşebbüslerine ilişkin yazılı soru öner-
geSİ»nün cevabı 2 nüsha olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 22.12.1977 

Bakanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi 

Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-24260 

Mevzuu : Yazdı soru önergenize cevabı
mız hk. 

Sayın Mahmut Özdemir 
Sivas Milletvekili 
Bakanlığımıza bağlı olan Kamu İktisadi Teşebbüs

lerinden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Tür

kiye Denilir Çelik İşletmeleri ile Ereğli Demir - Çe
lik TAŞ'ne ait sorduğunuz suallerin cevabı aşağıya çı
karılmıştır : 

1. Adı geçen Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 
Malkine Kimya Endüstrisi Kurumu 1964 yılından be
ri üyesi bulunduğu İşveren Sendikası MESS'e 1977 
yılı somuna kadar 4 950 000 TL. üyelik aidatı öde
miştir. Bu aidatın % »O'i, MESS tarafından grev fo
nu olarak ayrılmakta olup, MKEK tarafından ay
rıca dayanışma aidatı ödenmemektedir. 

Ereğli Dennir ve Çel* Fabrikaları TAŞ tarafın
dan 1965 yılından bu yana oribir yıl için toplam 
4 000 050 TL. üyelik aidatı ödenmiştir. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ile bağh Karabük, İskenderun ve Divriği mü» 
esseseîeri ise MESS'e üye bulunmamakta ve herhangi 
bir aidat ödememektedirler. 

2. MKEK ile Ereğli Demir - Çelik İşletmeleri 
TAŞ'nJn tüm işçilere harcanmış bulunan ilaç ve te
davi giderlerinden fazla olarak aidat ödediği iddiası 
yanlıştır. 

MKE Kurumu 1976 yılında MESS'e üyelik aidatı 
olarak 600 000 TL. ödemiştir. MKEK işyerlerinde ça
lışan işçiler, 1475 sayılı İş Kanunu ve 506 sayıh Sos
yal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışmaktadırlar. 
İşçilerin tedavi ve ilaç giderleri S. Sigortalar Kurumun
ca karşılanmakta olduğundan ayrıca işçilere ilaç ve 
tedavi ücreti ödenmemektedir. 

Ereğli Demir - Çelik İşletmeleri TAŞ tarafından 
1976 yılında MESS'e üyelik aidatı olarak 600 000 
TL. ödenmiştir. 

Şirketin Sağlık Şuibesi MÜdürlüpnün aynı yd için
deki gideri 4 987 000 TL. dır. Sosyal Sigortalar Ku
rumuna ödenen sağlık sigortası piriımJeri işveren his
sesi ise 56 000 000 TL.'dır. 

3. MESS, üyesi olan kuruluşlardan Ereği Denilir 
- Çelik İşletmeleri TAŞ'ne 1971 yıu grevinde dayanış
ma fonunda 6 080 000 TL. ödeme yapmıştır. 

MKEK'nuntda bir grev vukuundı MESS grev fo
nundan ayda takriben 1.5 milyon TL. yardım alması 
mülkündür. 

MESS ayrıca toplu iş sözleşmesi hazırlık, imza ve 
sendikal münasebetlerin devamı için yaptığı çalışma
larla üyesi olan teşekküllere yardımcı olmaktadır. 

4. İşçilerimizin olduğu kadar, işverenlerin de sen
dika kurmak ve üye olmak suretiyle örgütlenmeleri 
anayasal bir haktır. 

Memleketimizde cari mevzuat çerçevesinde kurum
ların haklarının korunması ise yönetidilerinin tabii gö-

— 646 — 



M. Meclisi B : 82 27 . 12 . 1977 O : t 

revîdir. İşçi sendikaları gibi işveren sendikaları da ka
nunlarımızda mevcuttur. 

5. MESS üyeliğine giriş ve üyelikten ayrrlma 
kararı kuruluşların yönelim kurulunu ilgilendiren bir 
husustur. Kuruluşlara MESS'e girme konusunda her
hangi bir tavsiyemiz olmadığı gibi, çıkmaları husu
sunda da herhangi bir talepte bulunmamız mevcut ka
nunlarımız muvacehesinde uygun görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji 
. . . Bakam 

9. — Trabzon Milletvekili Rahrru Kumaş'in, Ak
deniz seferlerinin iptaline ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/93) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki «soru »mun Ulaştırma Bakanı yanından 

yazılı olarak yanıtlandırılması için aracılığınızı saygı
larımla rica ederim. 12.9J1977 

Trabzon Milletvekili 
Rahmi Kumaş 

Soru : 
1. Denizcilik Bankasının Kuzey Akdeniz kıyıla

nım yolcu götürecek «Akdeniz» adlı gemisi için ay
larca önceden bilet kesilmiş, balta yüzlerce istekte 
«yer kalmadı» dîye geri çevrilmişken; yolcuların tam 
yola çıkacaktan 7 Eylül günü sabahleyin sizin keyfi 
buyruğunuzla bu seferin iptalinin nedenli nedir? 

2. 7 Eylül günü perişan ettiğiniz bu yolculardan, 
biç olsun, özür dilemeyecek misiniz? 

3. Bu keyfi uygulamanızdan ötürü yolcularda do
ğan tepki üzerine Genel Müdürün makam odasını ge
çidi bir ŝüre için de olsa işgal edenler de size göre 
anarşistler midir? 

4. Denizcilik Bankasının son hesap yılı bilanço-
sundaki zararı 550 milyon lira olduğuna göre, Türk 
ekonomisini kurtarma adını verdiğiniz halkı ezip, mut
lu azınlığı daha da mutlu kılan re sizlin de imzanız 
bulunan son zamlardan bu işletmeye pay düşmeme
sinin nedeni bu yoldan mutîu azınlığın para kazana
maması durumu mudur? 

5. Denizcilik Bankasının zarar etmemesi, daha 
doğrusu verimli çalışması için neler düşünüyorsunuz? 

6. Denizcilik Bankasının Kuzey Akdeniz seferle
rini iptal ettirmeniz üzerine, söz konusu kıyılara gide
cekleri Sovyet ve Bulgar gemilerinin en ucuz fiyatla 
Türk gemilerindeki lüks mevki fiyatına taşımalarına 
yol açmanız nıiüıyetçUiğiırizin bir gereği midir? 

Ulaştırma Bakanlığı 
(Bakan 23.12.1977 
43S0J2 

Saym 
Cahit Karakaş 
Millet Meclîsi Başkanı 
Ankara 
Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş tarafından 

Bakanlığıma yöneltilen Akdeniz seferinin iptaline iliş
kin yazdı sora önergesine ait cevaplar ekte sunul
muştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Ulaştırma Bakam 

(Cevap : 1. Kuzey Akdeniz seferi yapan Akde
niz ve Karadeniz gemileri kabotaj hattı ve bilhassa 
Karadeniz İmanları arasında yük ve yolcu taşımak 
üzere ahnmış gemiler olup 25 yaşındadırlar. Uzun 
müddet Karadeniz hattında yük ve yolcu taşıyarak 
rantabl bir çalışma sürdürmüş, ancak karayollarının 
inkişafı üzerine gemlere yük temini imkânı çok kısıt
lanmıştır. Gemiler yük ve yoku içtin yapılmış olduk
larından kamara adetleri çok azdır. Bazı kamaralar 
ise 10 ilâ 22 yolcuyu alacak şekilde düzenlenmiş bu
lunmakta ve dolayısıyla yolcular tc rafından rağbet 
görmemektedir. Tufistik mevsimlerde bu gemiler Ku
zey Akdeniz hattında da çalışmakta idiler. 

Kuzey Akdeniz hattında bu iki gemiden ayrı Ola
rak zaman zaman Samsun ve Ankara gemileri de se
fere konulmakta idi. 

Ancak yapılan incelemede, bu dört geminin de 
yaşlı olmaları ve dolayısıyla işletme masraflarının çok 
yüksek bulunması, Kuzey Akdeniz battı işletmesinde 
bazı zorunlu ve kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını ge
rektirmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere kısıtlı kamara 
adedi, yolcu gemisine yük buhınmasındaki müşkülat 
ve tam yolcu kapasitesiyle sefer yapsa dahi gemile
rin büyük zararlarla seferlerini kapatmaları rantabl 
bir deniz işletmeciliği ile bağdaşamayacağından Ku
zey Akdeniz seferlerinin İptali uygun görülmüştür. 

(Kuzey Akdeniz hattı seferleri herhangi bir ifciîi 
anlaşma veya beynelmilel bir anlaşmanın neticesi 
olarak ihdas edilmemiştir. Rantabl bir şekilde çalı
şacak gemler temin edildiği takdirde bu hatta her 
zaman için seferler ihdası mümkündür. 

Cevap : 2. Kuzey Akdeniz Barselona hattı se
ferinin iptali TRT ve basın yoluyla kamuoyuna du
yurulmuş jse de durumu hiç öğrenmemiş veya geç öğ-

— 647 — 



M. Meclisi B : 82 27 . 12 . 1977 O : 1 

renmiş bulunan bâzı yerli ve yabancı yolcular Deniz
cilik Bankası (yetkilileriyle görüşmek istemişler ve Ge
nel Müdür tarafından makam odasında kabul edile
rek tatminkâr bir şekilde aydınlatılmışlar ve görüş
meyi müteakip ayrılmışlardır. 

Cevap : 3. Denizyolları İşletmesinin navlun tari
feleri 1974 yılında, şehir hatları işletmesi, arabalı 
vapur vasıta ücretleri ile bazı liman tarifeleri 1976 yı
lında fiyat ayarlamalarına tabi tutulmuş, ancak artan 
malzeme, işçilik ve akaryakıt fiyatları nazarı Mbara 
alınarak, yeni konjonktür şartları da gıözöriünde tu
tularak Denizyolları, şehir haltları ve liman tarifeleri 
yeniden ele alınmış olup bu husustaki çalışmalar sür
dürülmektedir. Ancak turistik seferlerin dışında kamu 
hizmeti niteliğinde olup seferlere zam yapılması dü
şünülmemektedir. 

Cevap ': 4. a) Deniz taşıma işletmelerinde; fi
loya kanunla verilen görevlerin yeterlikle ifa edebi
lecek duruma getirilmesi, iktisadi ömrünü yitirmiş, 
yaşlı, masraflı, maksada uygun olmayan gemilerin bir 
plan daMlinde kadro dışı bırakılarak, günün şartlarına 
ve hatların özelliğine göre yeni gemiler yaptırılması 
veya dışarıdan satınalınması, 

b) Kamu hizmeti niteliğinde olan ve satış fiyatı 
maiyet fiyatının altında tespit edilen tüm Marmara içi 
seferler ile Karadeniz hattı seferlerinden doğan işlet
me zararının 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi 
kapsamına alınması ve zararın Çanakkale - Gökçeada 
ve Mersin - Kıbrıs halkkında Olduğu gübi Hazinece 
karşılanması için Maliye Bakanlığı nezdıinde teşebbüse 
geçilmesi, 

c) Zararı ber isenle büyüyen Van Gölü İşletme
sinin TCDD Genel Müdürlüğüne devredilmesi, 

d) Yıllardır zarar eden Yalova Kaplıcalarının 
esas mülk sahibi olan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı veya Turizm Bakanlığına devredilmesi, 

e) Türk denizciliği île gemi yapım ve onamm sa
nayinin geliştirebilmesi için, 1973 yılında Bakanlar 
Kurulunca da uygun görülen ve tavsiye malhiyetinde 
çıkarılan kararname ile Bankanın bir holding haline 
getirilmesi ve bu arada mezkûr kararnamede yer alan 
tersanelerin ayrı bir genel müdürlük haline getirile
rek Sanayi Bakanlığına bağlanması konusunun önce
likle ele alınması. 

Cevap : 6. Kuzey Akdeniz Barselona hattı sefer
lerinde Ankara ve Samsun tipi gemilerde sefer ba
şına 4 900 000 TL. Akdeniz ve Karadeniz tipi gz-
miîeıde ise 1 800 000 TL. zarar edilmesi üzerine ve 
1 nci maddede izah edildiği gibi iç batlarda gittikçe 

artan yolcu talebini karşılamak ve kamu hizmetinin 
daha verimli bir şekilde ifasını sağlamak üzere mezkûr 
halttın iptali cihetine gidilmiştir. 

Sovyet ve Bulgar gemilerinin mezkûr hatta yolcu 
taşımaları konusu, kârlılık ve işletmecilik prensiple
rinden ziyade propaganda ve istihbarat gayesi ile ya
pıldığı kanaati vardır. Ancak, her halükârda bu hatta 
uygun gemi temin edilebildiği takdirde memleket tu
rizmine katkıda bulunmak gayesiyle hattın tekrar ih
dası düşünülmektedir. 

10. — İzmir Milletvekili Ferhat Arslantaş in, İz
mir BMC Fabrikasından çıkarıldığı iddia edilen iş
çilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Çalışma Ba-
kanvekili Süleyman Arif Emre'nin yazılı cevabı. 
(7/129) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereken 
işlemin yapılmasını dilerim. 14 . 10 . 1977 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Ferhat Arslantaş 
Soru : 
1. İzmir BMC Fabrikası işçilerinden 60 adedi

nin iş kanununun 13 ncü maddesine göre 650 adedi
nin ise aynı yasanın 24 ncü maddesine uyarak toplu 
olarak işten çıkarıldıkları öğrenilmiştir. 

a) İşverenin işten çıkmak isteyen 200 işçi bulun
masına ve yazılı başvurularına karşın yazılı istemde 
bulunmayan işçileri işten çıkartmasının yasal daya
nakları nedir? 

b) İşveren yasal süresinde sözü edilen uygulama 
için İzmir Çalışma Müdürlüğüne bilgi vermiş midir? 

c) Bilgi verilmişse, bu bilgi üzerine Çalışma Mü
dürlüğünün girişimleri nelerdir? 

2. Hükümetin ekonomik bunalımı nedeniyle al
dığı önlemler (sonucu bir çok işverenin bu önlemleri 
bahane ederek; girişeceği bu ve benzeri yasa dışı 
toplu işten çıkarmalar karşısında çalışanları koruya
cak ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 

TC 
Çalışma Bakanlığı 23 . 12 . 1977 

Çalışma Genel' Müdürlüğü 
Sayı: 1011-1-2 (13)/013838 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 12 . 1977 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/129-863/03841 sayılı 
yazınız. 
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İzmir Milletvekili Ferhat Arslantaş'ın İzmir BMC 
Fabrikasından çıkarılan işçiler hakkındaki önergesi 
incelendi. 

İzmir'de kurulu BMC Şirketine ait traktör, kam
yon ve minübüs fabrikasında imal edilen vasıtaların 
aksanımın bir kısmının dış memleketlerden alınması 
nedeniyle gerekli narca temin olunamadığından şirket 
idare heyetinin aldığı bir kararla traktör imalatını 
durdurmuş ve bu kısımda çalışan 640 işçinin hizmet 
akidlerinin feshi cihetine gidilmiştir. 

İşveren 30 . 9 . 1977 tarihli yazı ile işçilere duru
mu bildirmiş ve kendi arzusu ile işten ayrılmak iste
yenlerin 4 . 10 . 1977 tarihine kadar idareye müra
caatları halinde kendilerine öncelik tanınacağı da 
ilan etmiştir. 

Bu ilam müteakip müracaat eden 238 işçi ile mü
racaat etmeyen 406 işçi olmak üzere toplam 644 işçi
nin hizmet akidleri 7 ve 10 Ekim tarihlerinde fesih 
edilmiştir. 

İşveren durumu İş Kanununun değişik 24 ncü 
maddesi gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
7 . 9 . 1977 tarihinde bildirmesi gerektiği halde 
7 . 10 . 1977 tarihinde bildirildiği anlaşılmıştır. 

İşverenlerin 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve de
ğişik 24 ncü maddesi gereğince işlerini daraltmak ve 
işçilerini azaltmak amacıyla kanundan doğan ödev
lerini yerine getirmek suretiyle, işçilerin hizmet akid-
lerini toplu olarak veya kısa aralıklarla feshetmesin
de mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Süleyman Arif Emre 

Devlet Bakam ve 
Çalışma Bakam V. 

11. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Konya Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı. (7/130) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zdı olarak cevaplandırılması için aracılığımızı saygı 
ile rica ederim. 24 . 10 , 1977 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğhı 

Soru: 
1. Gazetelerde yayınlandığı gibi Konya'da te

mel atan Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı 
göstererek ı«Ne mübarek eldir o? Atılan tohumlar 
yeşeriyor, çünkü o tohumu atan eller iman yüklü
dür.» diyen Konya Valisi Anayasaya, layikliğe ve 
657 saydı Devlet Memurları Yasasısına aykırı davra-

27 . 12 . 1977 O i 1 

i mp politika yapmıyor mu? Adı geçen valiye takdir-
I name mi verdiniz? Yoksa hakkında tahkikat mı açtı-
I mz? 
I Ayrıca, 

a) Türk idaresine Konya Valisinin yapısında ne 
I kadar vali ve yüksek düzeyde idareci kazandırdınız? 

b) Yaptığınız ve yapacağınız geniş vali, kayma-
[ kam, emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin atama-
I kumda Konya Valisinin yapışım mı kriter aldınız? 

I c) İçişleri Bakanlığında, çok değerli yöneticiler 
I olmalarına rağmen, tecrübesi, liyakati olmayan, salt 

partinizin görüşlerini benimseyen kişileri vah' ata-
I makla, yüksek düzeyde yönetici atamakla, Türk idare

sinde yapmış okluğunuz tahribatın ve sizden sonra 
I geleceklere bıraktığınız talihsiz mirası hiç düşündü-

nüzmü? 
d) Bakanlığa geldiğiniz günden bugünedek, kı

yılan vali, kaymakam, emniyet müdürü, emniyet ami
ri, polis ve memurların sayısı ne kadardır? 

e) Bakanlığın koridorlarında gezen din adam 
görünümündeki kişiler, yeni atadığınız vali ve yük
sek düzeydeki yöneticiler midir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

, Öz. İş. Gn. Md. 26 . 12 . 1977 
Şb. Md. Değ. ve Atama 731/19183 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/130-874/03905 sayıh yazınız. 

Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu'nun, 
Millet Meclisi Başkanlığına tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması isteği ile sunduğu soru önergesi 
mahallinde incelettirilmiştir. Mahallinden alman bil
gilerden, 

1. Karaman İplik Fabrikasının açılış töreninde, 
Konya Valisinin iddia edüdiği gibi bir konuşma yap
madığı, 

J 2. Yazdı soru önergesindeki diğer hususların ise 
I cevabı gerektirir nitelikte bulunmadığı, 
I Anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakanı 

I 12. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, 
I Suriye'deki Türk emlakine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
I Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. 

(7/141) 

— 649 — 



M. MecHsi B •»• 82 2 7 . 12 . 1977 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakam taraf nidan 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 14 , 11 . 1977 

Mardin Milletvekili 
Metin Musaoğlu 

Soru : 
1. Suriye hudutları dahilinde kalan Türk emlaki 

üzerinde vatandaşlarımız kaç yıldır tasarruf edeme
mektedirler? 

2. Suriye'de yüzbinlerce dönüm arazisi ve ay
rıca diğer emlaki bulunan vatandaşlarımıza 2 000'den 
fazla dosya açıldığı halde, yıllardır yapılan bu mü
racaatlar neticesinde tazminatı ödenen veya emlaki 
geri verilen var mıdır? 

3. Ydlar evvel yapılan müracaatlarda gösterilen 
emlak değeri bugün için düşük addedileceği aşikâr 
olması 'nedeniyle bu yönde hükümetimizin istekleri 
var mıdır? 

4. Mağdur vatandaş kitlesini yakinen ilgilen
diren bu konuda hükümetimiz acil ne gibi tedbirler 
alınmasını düşünmektedir? 

5. Halen yapılan komisyon çalışması var mıdır? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 27 . 12 . 1977 

Araştırma ve Siyaset Planlama Gn. Md. 
Sayı : 106 

Konu : Mardin Milletvekili Sayın 
Musaoğlu*nun yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Genel Müdür

lüğü ifadeleriyle alman 2 Aralık 1977 tarihli, 
7/141-950/04465 sayılı yazdan, 

Mardin Milletvekili Sayın Metin Musaoğlu'nun, 
vatandaşlarımızın Suriye'deki emlakine ilişkin yazılı 
soru önergesine cevabım ilişikte takdim kılınmıştır. 

Cevabin Sayın Musaoğhı'na ulaştırılmasını saygı 
üe müsaadelerine sunarım. 

thsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakam 

Sayın Metin Musaoğlu 
Mardin Milletvekili 
Vatandaşlarımızın Suriye'deki emlakine ilişkin 

olarak Bakanlığıma tevcih buyurduğunuz yazılı soru 
önergenize cevabım aşağıdaki maddelerde sırasiyla 
sunulmuştur. 

1. Vatandaşlarımızın Suriye'deki gayri menkûl 
mallarının bir kısmı, Suriye Devleti kurulduğundan 

i beri bu ülkede yürütülen bazı uygulamalar sonucu 
çeşitli tarihlerde haksız yere vatandaşlarımızın elinden 

I çıkmıştır. Bir diğer kısım arazi ise, Suriye'de 1962 
yılında tatbikine başlanılan Toprak Reformu sonucu 

I kamulaştırılmıştır. 

I Suriye ile emlak müzakerelerine, esas itibarıyla, 
yukarıda söz konusu edilen gayri menkûl malların 
sahibi vatandaşlarımızın haklarım sağlamak amacıyla 

I başlanmıştır. 
I Bazı vatandaşlarımız ise 1966 yılma kadar Su-
I riye'deki geyri menkûl malarına tasarruf edebilmekte 

iken, o tarihte alınan karşılıklı elkoyma tedbirleri so
nucu, tedbirler kaldırıllmeaya kadar tasarruf hakla
rından mahrum kalmışlardır. 

2. 1972 yılında kurulan Emlâk Komisyonu va
tandaşlarımıza ait müracaatlar üzerindeki çalışmala
rını, birkaç dosya hariç, tamamlamıştır. Ancak, 
haklan tespit edilen vatandaşlarımıza, Komisyon 
kararları uyarınca, gayri menkûl mallarının aynen iade 
edilmesi veya tazminat ödenmesi için 1966 yılında 
alman elkoyma tedbirlerinin karşılıklı olarak kaldı
rılması ve keza 1972 yılında imzalanan «Türkiye -
Suriye Emlak Sonmlannm Çözümlenmesine Dair 
Sözleşme» nin yürürlüğe konulması gerekmektedir. 
Bu iki işlemin tamamlanması amacıyla Suriye ile 
temas ve müzakerelere devam olunmaktadır. 

3. «Türkiye - Suriye Emlak sorunlannın çözüm
lenmesine dair Sözleşmenin» ekini teşkil eden ödeme 
Protokolü ile, Suriye Toprak Reformu mevzuatı uya-
nnca kamulaştırılan gayri menkûller için ödenecek 
tazminatın vatandaşlarımızın bu topraklar üzerindeki 
intifa haklarının kesilmesi tarihinden itibaren % 3 
faize tabi olması öngörülmüştür. 

Ayrıca, konvertûbl dövizle ödenecek olan tazminat 
bedeli için anılan ödeme Protokolü 'ile ABD dolan 
esası üzerinden kur garantisi getirilmiştir. 

4. Vatandaşlarımızın haklanna biran evvel kavu
şabilmeleri için Suriye ile müzakerelerin kısa zamanda 
sonuçlandırılması üzerinde Hükümetimiz hassasiyetle 
durmaktadır. 

5. İkinci sorunuza ilişkin cevabımda da belirtti
ğim gibi, birkaç dosya dışında, Emlak Komisyonu 
çalışmalarım tamamlamıştır. Bu dosyaların da, halli 
gereken diğer bazı konularla birlikte yakın bir tarihte 
yapılması öngörülen Âkit Taraflar toplantısında ele 
alınmaları kararlaştırılmıştır. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
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13. — Kars Milletvekili Boğan Araslı'nm, Kars -
Erzurum demiryoluna ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/149) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 29 * 11 . 1977 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 

Kars - Erzurum demiryolunda son altı ay içinde 
arka arkaya üç kaza meydana gelmiştir. 

11 Temmuz, 21 ve 30 Eylül 1977 tarihlerinde mey
dana gelen kazalarda şans eseri can kaybı olmamıştır. 
11 Temmuz 1.977'de ki ük kazada bir yük treninin 
16 vagonu devrilmiş, 21 EylüTde traversleri yanan iki 
kilometrelik kısım haftalarca onanlmaımş ve nihayet 
30 Eylül 1977 tarihinde de bir yük vagonu raydan 
çıkmıştır. 

Her Uç olayda da sürücülerin tüm dikkatlerine 
rağmen, yolun uzun yıllar bakım dışı bırakılması ve 
zeminin çok yıpranmış olması kazaların başlıca nedeni 
olarak gözükmektedir. 

Kars - Erzurum arası demiryolu ulaşımım hayati 
noktada etkileyen ve iki il arasında yavaş hareket ne
deniyle büyük zaman kaybına da neden olan bu ihmal 
devam ederse, günün birinde yolcu trenlerindeki 
yurttaşlarımız hayatlarını da kaybedebilirler. Nitekim 
Kars - Erzurum demiryolunda seyahat eden yurttaşlar 
yola «ölüm hattı» sıfatım takmışlardır. İklim koşul
ları daha da ağırlaşmadan ügüfleri» Kars - Erzurum 
demiryolunda ciddi tamir ve yenileme önlemlerini al
maları zorunlu hale gelmiştir. 

Yukarıda bütün çıplaklığıyla anlatmaya çalıştığım 
duruma ilişkin Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yap
makta mıdır? 

Ulaştırma Bakanlığı 
Bakan 
4330-1 

Sayın 
Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 
ANKARA 
Kars Milletvekili Doğan Araslı tarafından Ba

kanlığıma yöneltilen Kars -. Erzurum demiryoluna 

ilişkin yazdı son» önergesine ait cevap ekte sunul
muştur* 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Ulaştırma Bakanı 

11 . 7 . 1977 tarihinde Erzurum M Kars arasında 
5969 tren binde 13 eğilimli bir kesimden inerken 
trende bulunan bir vagonun arkasındaki diğer vagon
ları zıplatmasından dray hadisesi olmuştur. 

21 . 9 . 1977 tarihinde Kars t Erzurum arasında 
kaza olmamıştır. 

30 . 9 . 1977 tarihinde Erzurum - Kars arasında 
5569 tren teşkilatında bulunan bir vagonun dingili 
kırıldığından, dray etmiştir. 

Teknik nedenlerden meydana gelen bu iki olayın 
yol ile ilgisi yoktur. 

Yolun uzun yıllar bakım dışı bırakılması ve ze
minin çok yıpranmış obuası kazaların başlıca nede
ni olarak gösterilmesi doğru değildir. 

216 kilometrelik Erzurum a Kars demiryolunun 
perodik yol bakım ve tamiratı 165 daimi işçisi olan 
23 ekipte her gün muntazam yapılmaktadır. Gerek
tiğinde iş durumuna göre yaz aylarında bu ekipler 
geçici işçilerle de takviye edilmiştir. 

Mıntıka özelliği ve kış şartlan icabı gerektiğinde 
yolda sürat azaltılması seyrüseferin emniyetle icrası 
için yapdmaktadır. 

Yolun seyrüsefer emniyeti tam olarak sağlanmak
tadır. 

14. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Arpa
çay ilçesi «Sıçanderesi» doğal sulama kanalının du
rumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Kâmran İnan'in yazılı cevabı. (7/150) 

MiHet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonunun Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakam tarafından yazdı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygdarımla rica ederim. 

29 . 11 . 1977 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlan içinde Kuyucuk 
Yaylasında bulunan «Sıçan Deresi» 50 yd öncenin ko
şullarında yöredeki 10'u aşkın köyün arazilerini sula
makta kullanılmıştır. Bir doğal kanal niteliğindeki 
«Sıçan Deresi» günümüze değin, ilgisizlik nedeniyle 
sulama fonksiyonunu yitirmiştir. Bu kanalın faaliyeti 
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sırasında yörenin en bol ve kaliteli tahılının alındığı I 
«Kuyucuk Yaylasında» verim şimdi bire 3'ii aşma
maktadır. 

Görünen o ki, DSİ tarafından bir program için
de «Sıçan Deresi» kanalının ete alınması halinde, 
Arpaçay'ın Başgedîkler bucağına bağlı Tezekent, 
Yalçınlar, Esenkent, Arazoğlu, Bayraktar köyleriyle 
birlikte yaklaşık on köyün ekime elverişli arazisinin 
sulanması sağlanacaktır. 

Yeni plan dönemi çalışmalarının sürdürüldüğü şu 
sırada, Bakanlık konuya ilişkin bir çalışma sürdür
mekte midir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 23 . 12 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı : 112415/053.2-17/1727 I 

Konu : Sayın Doğan 
Arash'nın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 12 , 1977 tarih ve 7/150-1032/4760 saydı 

yazıları. 

İlgide kayıtlı yazılan ekinde bakanlığımıza intikal J 
ettirilen, Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash'nın, 
«Kars - Arpaçay, Sıçan Deresi sulama kanalının du
rumuna dair» yazıh soru önergesinin cevabı ekte şu-

( nubnuştur. 
Derin saygılarımla arz ederim. I 

Kâmran İnan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar I 

Bakam i 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash'nın, «Kars -
Arpaçay - Sıçan Deresi sulama kanalının durumuna 

dair» yazıh soru önergesinin cevabıdır. I 

Soru : 
Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlan içinde Kuyucuk I 

Yaylasında bulunan «Sıçan Deresi» 50 yıl öncenin ko-

• • ^ « > 

pullarında yöredeki 10'u aşkın köyün arazilerini sula
makta kullanılmıştır. Bir doğal kanal niteliğindeki 
«Sıçan Deresi» günümüze değin, ilgisizlik nedeniyle 
sulama fonksiyonunu yitirmiştir. Bu kanalın faaliyeti 
sırasında yörenin en bol ve kaliteli tahılının ahndığı 
«Kuyucuk Yaylasında» verim şimdi bire 3'ü aşma
maktadır. 

Görünen o ki, DSİ tarafından bir program içinde 
«Sıçan Deresi» kanalının ele alınması halinde; Ar
paçay'ın Başgedikler bucağına bağlı Tazekent, Yal
çınlar, Esenkent, Arazoğlu, Bayraktar köyleriyle bir
likte yaklaşık on köyün ekime elverişli arazisinin su
lanması sağlanacaktır. 

Yeni plan dönemi çalışmalarının sürdürüldüğü şu 
sırada, bakanhk konuya ilişkin bir çalışma sürdür
mekte midir? 

Cevap : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce mahal

linde yaptırılan incelemede, sözkonusu derenin, Çor
lu deresi olduğu tespit edilmiştir. 

Adıgeçen köylerin arazisinin sulanması için, Top
rak -. Su Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından iste
nen müsaade üzerine, sulama suyu 500 lt/sn.'den az 
olduğundan gerekli tesislerin Toprak « Su Teşkilatın
ca yapılması uygun bulunarak, DSİ Genel Müdürlü
ğümüzce 28 . 7 . 1977 tarih ve 1841 .. 10460 - 124 
sayılı yazı ile müspet cevap verilmiştir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü ile yapılan temas 
sonucunda önergede sözü edilen köylerin 1 500 kotu 
altındaki arazilerini Çorlu Deresinden faydalanarak 
sulamak için gerekli proje çahşmakmnın tamamlan
dığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili daha geniş bilginin Toprak - Su Ge
nel Müdürlüğünden alınması gerekmektedir. 

Saygılanmla arz ederim. 
Kâmran İnan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakam 

• — • 
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Barbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Hakkımdaki Gensorunun Gündeme 
Ahmp Aluunayacağı Konusunda Verilen Oylann Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cefvkfet AlkçaOı 
Hasan Alksay 
Metanet Can 
Halsan Oeriit 
Möhm-öt Hafflilt Dağlı 
Hasan Oüınsay 
Selâhafctm Kılıç 
M. Kemal Küçüktepepıinar 
MusMtiri Yılmaz Mete 
ismail Halkkn Öztöorun 
Nedim Tarhan 
AJhımıet Topalağl/uç 
Afllpaiısflan Türkeş 
Oğuz Yazıcnoğllu 

ADIYAMAN 
HaM Ağar 
Kemal Taibalk 
Abidutfralıjman Unsal 
Ramazan Yıldırımı 
AFYONKARAHİSAR 

t'sımai Alkm 
Hasan Akküş 
Güneş öngüıt 
Mehmet Özultiku 
Mete Tan 
AHİ İhsan TJiufbafaşi 

AĞRI 
MJkâffll Aydemir 
Rıza FotolC, 
Kerem Şalhliın 
Ahmet Haırrtdl Şaftı 

AMASYA 
Btem Nactiı Aftuınay 
Erdi Çevîilkçe . ' 

Üye sayısı : 450 
Oy veremler : 433 

Kalbul edenler : 424 
(Reddedenler : 3 

Çektinserler : l1 

Oya katılmayanlar : 16 
Aç& üyelikler : İl 

(Kabul edenler) 

Muıhaimrnıet Keleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Betotr Adıbeli 
Orhan Alp 
Oğuzhan AsiiltüiTflc 
Oğuz Aygünı 
Mustafa Başoğllu 
Alsan Camıpolat 
Yaişar Ceyhan 
A. tslmeit Çaınıalkşı 
Ataıet Hamidü Çelebi 
Keman Dortukan 
A. Hayjji Elçioğlü 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erîcavan 
H. Semliih Eryıllidız 
Necati Güfltekin 
Kemal Kayaca® 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Isimal Hakiki Köylioğlu 
Abduaralılman Oğultürk 
Selâlhattâin Öcai 
Altan Öyıtfen 
Fitoni Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Ömder Sav 
Cengiz Şenlses 
Hayrettin Turgut Tolker 

ANTALYA 
îhjsan Ataöv 
Demiz Baykal 
Ömer Buyrukça 
Kaya Çataaikçt 

SadıÖc Erdem 
Gaip Kaya 
Hasam Ünal 

ARTVİN 
Mehtap Batta 
Halsan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelük 
A. Sefâmıii Gürgüç 
Muıtlıu Menderes 
Naihl Menteşe 
İsmet Sezgisi' 
Muharrem Sökeli 
Behiç Toaköparaa 

BALIKESİR 
İhan AyteJdin 
Ciihat B%ehan 
Nuri Bozyel 
Necaıüî Cebe 
İrfan özaydlırlı 
Emlin Engin Tanmjveıidi 
Sadulaıh Usumi 
Hülsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâkttin Ezman 
Mehmet Saiti Göker 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avnii AttöyöJ 
Müfit Bayralkitar 
Ahmet Çatoalk 

Bayiraim Turanı Çetin 
Halûk KaralbörMÜ 

/BURDUR 
Cemal Akltaş 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Aüı 
Meihmelt Emin Dalkıran 
Af Elverdi 
Mehmet Bmıeki 
Yılmaz Ergenekon 
Hasan Esat Işık 
Hail Kanattı 
Cemal Külahlı 
Kasım önadımı 
Saffet Ural 
Özler Yılmaz 

ÇANAKKALE 
İrfan Binayı 
Osnian Orhan Çaneni 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

. ÇORUM 
Mustafa' Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimbek 
Etent Eken 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Mustafa Gazalcı 
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Adnan Keskin 
Ömer! îhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
îlhami Ertem 
Süleyman Sabri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioglu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfi Şahin 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Köseoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Gündüz Ökçün 
ismail özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek! 
imam Hüseyin îrteioghı 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Şükrü .Abbasöglü 
Mustafa Kemal GüeSîz 

I Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş . 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

'HATAY : 

Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
ilhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Curnahöğlu 
H M e t Çetin 
Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlü 
A. Bahir Ersöy 
Orhan Eyüfcoğlu 
Ferit Gündöğan 7 

I Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep özel 
Cengiz özyalçın 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz 
Metirt Tüzün 
Necdet Uğur 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMtR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 

I Adil Demir 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğura! 
Erol H, Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 

I Hasan Seyithanöğlü 

i Orhan.Sezai 
I Oğuz Söğütlü 
I Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
I Doğan Araslı 
I Turgut Artaç 
I ismet Atalay 
I Bahri Dağdaş 
I Abdülkerim Doğru 
I M. Kemal Güven 
I Hasan Yıldırım 
I KASTAMONU 
I Fethi Acar 
I ismail Hilmi Dura 
I Vecdi İlhan 
I Ali Nihat Karol 

Sabri Tığlı 
KAYSERİ 

I A. Gani Âşık 
I Kemal Doğan 
I Mehmet Doğan 
I Mahmut Şevket Doğan 
I Turhan Feyzioğlu 
I Mehmet Gümüşçü 
I Mehmet Zeki Okur 
j Mehmet Yüceler 4 

I KIRKLARELİ 
I Mehmet Dedeoğlu 
I Hasan Korkut 
I Gündüz Onat 
I KIRŞEHİR 
J Doğan Güneşli 
I Kılıç Sorgucu 

I KOCAELİ 
I ibrahim Akdoğan 
I Kenart Akman 
I Turan Güneş 
I Adem Ali Sarıoğlu 
I ibrahim Topuz 

KONYA 
I M. Yücel Akıncı 
I M. Oğuz Atalay 
I Tahir Büyükkörükçü 
I Durmuş Ali Çalık 
I Ahmet Çobanöğlu 
I Necmettin Erbakân 
I Agâh Oktay Güner 
I M. Kubilay îmer 
I ihsan Kabadayı 
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Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Aydın Menderes 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Manii* Ablum 
Nizamettin Çoban 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlham Ersoy 
Ali İrfan! Haznedar 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan A1İ Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Erkin Topkaya 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yurtseven 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Şerafettin Elçi 
Metiri Musaoğlu 
Abdülkadir Timurağaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi İlter 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kırathoğlu 
Yaşar KemalYüksekU 

NİĞDE 
Yılmaz Gemal Bor 
Hüseyin Çelik 
Burhan Ecemiş 
Hüseyin Avm Kavurmacı-
oğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Hamdi Mağden 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 
İlyas Kılıç 

İ. Etem Kıhçoğlu 
Nafiz Kurt 
"Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebir Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ah' Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 

Lütfi Köktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
Galip Çetin 
M. Selahattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlıı 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Adulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızıhşık 
Koksal Toptan 

ANKARA 
SefoaJüi Aiflatmafn 

BİLECİK 
CamiaMin Köklü 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya1 

İZMİR 
Zeki Efeoğlu 

(Reddedenler) 

Şinasi Osma 

KARS 

Hidayet Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

ORDU 
Kemal Şensoy 
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(Çefkinser) 

KONYA 
Şener Battal 

ANKARA 
thısan Karaçamı 

BALIKESİR 
Camafetitiin takaya 

BİTLlS 
Abiildlin toaW Gaydalı 

ÇANAKKALE 
Ahime* Nitat A/kay 

(Oya katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
Eşrel Cengiz! 

ERZURUM 
Korkut özal (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Atillâ Ocak 

İSTANBUL 
Kemal Kaçar 

Osman özer 
Celâl Yardımcı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
Mustafa Güzelkılmç 

SAMSUN 
S. Orhan Uluçay 

TRABZON 
Kemal Cevher 

VAN 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş (Bşk.) 

(Açık üyelikler) 

Manisa 1 

Yekûn 1 

»>e<ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1977 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 

Başkanvekülleri Ankara Milletvekili Altan öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, içte ve dışta 
güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal 
birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engel
lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği 
kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı id
diasıyla, Başbakan Süleyman Demire! başkanlığında
ki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/1) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Elazığ Milletvekili Faik öztürk ve 10 ar

kadaşının, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/6) 

2. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 ar
kadaşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve eko-
nomilk sorunlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/7) 

3. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 
9 arkadaşının, Diyanet İşleri örgütünün yönetimi 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

4. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşı
nın MEYAK konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyar 
nnca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/10) 

5. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalanmn 
satınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sap
tamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

6. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyannca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/1) 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 
arkadaşının, Bor tuzlan konusunda ülke ekonomisi
ne yararlı tedbirleri saptamak amacıyla^ Anayasanın 
88 nci, Millet Meclîsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/D 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemür'in, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararlan karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/10) 

(Devamı arkada) 



4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Daglı'nın, 
1976 yıh Ege Bölgesi ekici tütün piyasasınaı ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(«AD 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çahk'ın, 
Seydişehir Alimünyuın tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/12) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön

lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

7. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birieştirilmesî nedenleri 3e tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

< <m>-m<m • -


