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Sayfa
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II. - Başkaalığın Gen*;l Kurulla Sunuş
ları
1. — Dı§ siyasî olayların meydana ge
tirdiği şartları görüşmek üzere, Anayasa
nın 83 ncü maddesi gereğince, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin birleşik olarak
toplantıya davet edildiğine dair Cumhur"başkanlığı tezkeresi. (3/122)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Dış siyasî olayların ımeydana getirdiği şart
ları ıgörüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birleşik Toplantıya davet edildiğine da
ir Cumhuıibaşkanlığı 'tezkeresi okundu.
ıBıaşfb.akanve'kili - Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm, gündem
deki konuların gizli oturumda •görüşülmesine
dair önergesi üzerine, Genel Kurul salonunun

boşaltılması için Birleşime 45 dakika ara veril
di.
İkinci oturum (gizlidir)
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Kastamonu
Memduh Ekşi
Mehdi Keskin
Divan Üyesi
'Kayseri
Tufan Doğan Avşargil

BİRİNCİ OTURUM
(GİZLİDİR)

İKİNCİ OTURUM
Aıçılma Saati : 18.20
BAŞKAN : Kemal Güven
DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastiasnom), İHıam^i Çefcm (Yozgat)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 ncü Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum.
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Dış siyasî olayların meydana
getirdiği
şartlan görüşmek üzere, Anayasanın 83 ncü
maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin birleşik olarak toplantıya davet edildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/122)
BAŞKAN — Hükümetin yetki isteyen tezke
resini tekrar okutuyorum.
Türkiye Bülyük Mjiıllelfc Meclisi Sayın
Başkanlığına
20 Temmuz 1074

lisinin 16 . 3 . 10164 gün ve 93 sayılb; 17.llıl.lB'87
gün ve 148 sayılı kararlarıyle verilen izne da
yanılarak, Kıbrıs'a yapılan İndirme ve çıkar
ma harekâtının meydana getirmesi mulhitemel ülı ti lâflar karşısında; geıreklliliğl, sının
ve m'ik'tarı Hükümetıçe takdir ve tayin oluna
cak şekilde Türk :Silâili'h Kuvvetlerinin ya
bancı ülkelere gönderilmesine
Anayasanın
66 ııcı maddesi uyarınca izm verilmeaine ka
rar itJtlıazmı arz ve teklif ederini.
Baygııl arımla,

Dış siyasî olayların çalaya çıkardığı ağır
gartlar 'S!o»nunda ve Tüılkiye Büyük Millet Mec
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Bülent Eceyit
Başlbakan
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BAŞKAN — Tezkere gizli oturumda oy
lanmış ve itltif akla ka'bul olunmuştur.
Gruplarca verilmiş önergeler vardır, oku
tuyorum efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Başkanlığına
Kahraman ve şanlı Türk (Silâhlı Kuvvetle
rimize Türküye Büyük Millet Meclîsinin aşağı
da belirtilen güven, dilek ve 'takdir hüsleriniin
iletilmeSıine karar alınmasını arz ve teklif ede
riz.
Saygılarımızla.
Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet Partisi
Grupu adına
Grupu adına
' (Necdet Uğur
Naihit Menteşe
Millî Selâmet Partisi
Demokratik Parti
Grupu adına
Grupu adına
Hasan Aksay
Hasan Korkmazcan
Cumhuriyetçi Güven Partisi
Kontenjan
Gırupu adına
Grupu adına
Vefa Tamr
Nihat Erim
iMffllî Biirlik
Grupu adına
[Fahri Özdilek ,
[Kıbrıs Cumhuriyetinim tehlikeye düşmüş
olan 'bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve
güvenliğini sağlamak; Anayasanın temel mad
delerinde öngörülmüş olan düzeni kurmak
için Türkiye'nin Garanti Andlaşmasıııdan d'o<ğan vecibelerini yerine getirmek üzere bu saiba!h harekâta bağlamış olan kahraman ve şan
lı Ordumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak bu tarihî anda iftiharla ve sevgi ile anıyo
ruz.
'Yürüttüğü tarihî ve 'barışçı görevinde aziz
milletimiz "bütün varağı ile Ordusunun yanın
dadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şanla dolu
tarMmize yeni bir zafer ve şeref sayfası ek
leyeceğime güvenimiz tamdır.
Kahraman Ordumuza Cenafbı Hakkın yar
dımcı olmasını diler, Türkiye Büyük Millet
Meclisli olarak Türk ıSilâhlı Kuvvetlerinin bü
tün mensuplarını seVgi ve saygı ile selâmla
rız.
(Sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Aynı konuda Uşak senatörü
Faik Atayurt ile Çorum Milletvekili Yasin Ila'tilboğlu'nun da önergeleri vardır.
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Bütün Önergeleri birlikte oylarınıza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... itti
fakla kabul olunmuştur. (Alkışlar)
ıSaym Başlbakan söz istemektedir.
Barbakan, buyurunuz. (Alkışlar)

Saym

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT
(Zongul
dak Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük MjMe't Meclisinim değerli üyeleri;
Bugün yalınz konusu bakımından değil,
bütün partileriyle, hütün parti ve grup lider
leriyle, 'bütün üyeleriyle Yüce Meclilsıiımiiziin ko
nuya yaklaşımı bakımından da tarihî bir otu
rum yaptık. Türk Milletinin büyük olaylar kar
şısında, milletçe benimsenmiş davalar karşı
sında nasıl her türlü düşünce ayrılıklarını),
parti ayrılıklarını bırakarak tek vücut, tek
kafa, tek yürek haline gelebildiğini kıvançla
gördük. (A'kışlar)
Değerli arkadaşlarım, hu yalnız Türk Mil
letinin gücü değildir. Bu, Tüıik Milletinin gücü
olduğu kadar, onurlu bir millet olarak Türk
Milletinin beniimsemiış lolduğu demokrasinin
de gücüdür. (Alkışlar.) Zaman za'man ve yer
yer, bazan da iyi niyetle, bazı kimseler (buna
lımlı 'dönemlerde bütün milletin belli davalar,
ülküler etrafında birleşmesi gereğine inandık
ları vakit, bunun ancak d'ik'ta rejiminde müm
kün olabileceğini sanırlar. Demokrasinin izin
verdiği geniş düşünce, tartışma, saflaşma ay
nılığı içinde miillî davalar etrafında, millî bir
liğin sağlanamayacağını sanırlar.
Bunun gerçeğe ne kadar aykırı olduğuna,
karşı karşıya ibulunduğumuz olaydan daha
iyi bir örnek olamaz. Bir yanda dikta rejimlyie yönetilen Yunan/İstan, her davasında ay
rılmış, b'irMrine düşmüş, bir yanda ekonomik
ve sıoöyal; konular ortaya geldiği vakit, fi
kir ayrılıklarına yer verilebilecek
konular
ortaya geldiği vakit, bazen birbiriyle kavga
edecek kadar 'birbirinden ayrı, ama gerçek
bir demokratik anlayışı içinde bir millî da*va ortaya çıktığı vakit (demin söylediğimi
gi)bi) tek kafa, tek yürek, tek vücut haline geleib'ilen bir Meclis ve bir Millet... Bu, milletimi
zin zaferi olduğu kadar, demokrasinin de zafe
rindir arkadaşlarım. (Alkışlar). Ve Kıbrıs'ta ka
zanılacak olan zafer de yalnız Türk Milletinin
değil, yalnız Türklüğün değil, aynı zamanda de0 —
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m'okrasinin zaferi olacaktır, demdkrasimn dik
taya zaferi olacaktır, özgünlüğün baskıya za
feri olacaktır. (O. H. P. sıralarından! «Bravo»
Ses" eri, alkışlar.)
Değerli ark adaşlar im, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak, hem, bugün en yüksek ku
mandanından erine kadar hepimizin minnet
duygulanımızı tekrarladığıımız Türk 'Silâhlı
Kuvvetlerimizin girişmiş olduğu ve şimdiden
başarısı belli oilan hareketi oybirliği ile onayila'dığmızı göstermiş oldunuz ve hem de, bu olay
daki yenilgilerinin yaratabileceği kompleksten
kurtulamayrp başka yerlerde, başka cepheler
de birtakım 'hırçın, maceracı davranışlara gi
rişecekler olunsa onlara karşı da Hükümet ola
rak, Türk Silâhlı Kuvvetleri olarak gereken
her tedbirin alınması yetkisini vererek bize
büyük güç katmış oldunuz ve böyle lıareketlero davranabilecek olanların cesaretlerini, cü
ret', erini kırmış oldunuz.
Değerli arka'daşlanım, Kıbrıs'ta başladığı
mız hareket asılanda bir savaş olmanın dışın
da bir baırış hareketidir. Uzun yıllardır, önce
ıtopılumlararaisı savaşlar halinde, sonra bir
tloplumun kendi içinde savaş yaralan ala ala
bugüne gelmiş bir adaya bir bakıma banş
getirmek üzere, özgürlük ve barış getirmek
üreze girişilmiş bir 'harekettir.
Bu hareketin bu çerçeve içinde kalması iç
ten dileğimizdir. Ancak, bu, e'bette sadece bJzim elimizde olan bir şey değildir; bütün ilgi-
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illiler, Türkiye dışındaki ilgililer konuyu bu açı
dan değeriendirilebfiirlerse, öyle sanıyorum ki,
barışçı amacımıza daha kolay yaklaşabiliriz.
Bugüne kadar Kıbrıs ile ilgili oüarak Tür^
k'iye'nin sözüne kendi dost çevreleriimizd'e bile
fazla Önem verilmedi. Ama bu önem verilme
yisin acısını başta Kıbrıs balkı olmak üzere,
bütün dostlarımız çektiler ve çekmekteler.
Umarım ki, bu tez ile bu koz de Türkün
haklılığını, Türk Milletinim haklılığımı kabul
etlsinler, biz bu barış hareketimizi sionuna ka
dar, barışçı amaçlarımıza eriyinceye kadar
kısa sürede götürebilelim. O zaman inanıyo
rum ki, yalnız Kıbnuslılar, Türk'ü ile RjUmu
ile yalnız Kıbrıslılar daha mutlu olmayacak
lardır, bütün bölgemiz daiha büyük bir huzura
ve sükûna kavuşmuş olacaktır.
Hükümetin, Türk Silâihh Kuvvetlerinin ve
bütün milletimizin Kıbrıslı aziz soydaşlanımız
la birlikte başlaîttıklan bu harekete Yüce Mec
lisimiz bugün büyük bir güç kattı. G'ünlerin uy
kusuzluğunun verdiği yorgunluğu üstünden at
mış olarak huzurunuzdan ayrılıyomım.
Hepinize şükranlarumı, saygılanmj suna
nım. «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Başba
kan.
Gündemin ikinci maddesine devam etmek
üzere Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

— 10 —

Kıapanmua'-'olati : 18.40

T. B. M. M.

B :3

20.7.1074

O :3

ÜÇÜNOfr OTTJEUM
Açıkla Saati : 18,50
BAŞKAN : Başkanvddfli Mem4uh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : İdris AnJflan (Sdciri), Hıaımi Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 ncü Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum.
2. — Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli,
BAŞKAN — Aynı konu ile ilgili olarak Sa
Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir r yın Başbakanın bir talebi var, okutuyorum efen
Aydın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay üleri sı dim.
nırları içerisinde 20 . 7 . 1974 Cumartesi günü
saat 07.00'den Htibaren bir k»y 'süre İle ilân edilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu Ka
Sayın Başkanlığına
rarının onaylanmasına dair Başbakanlık tezke
Ondört ilde sıkıyönetim ilânı ile ilgili Hükü
resi (3/123).
met tezkeresi üzerindeki görüşmelerin, konu
BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinde nun önemi ve özelliği dıolayısiyla, T. B. M. M,
'bazı illerimizde sıkıyönetim ilâniyle iligili Baş Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 28 nci ve Millet
bakanlık tezkeresi vardır, okutuyorum efen Meclisi İçtüzüğünün 71 nci maddeleri gereğin
dim.
ce kapalı oturumda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Saygılarımla,
(Savacı gerektirebilecek durumun başgösterrcıesi nedeniyle, Ankara, İstanbul, Tekirdağ,
Bülent Ecevit
Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Mani
Başbakan
sa, İzmir Aydın, Muğla, Adana İçel ve Hatay
İlleri sınırları içerisinde 20 . 7 . 1974 Cumartesi
'BAŞKAN — Efendim, öneri uyarınca sayın
ıgünü saat 07.00'den itibaren bir ay süre ile Sı 'Mükitvekili, Senatör ve Bakanların dışında,
kıyönetim ilânı Bakanlar Kurulunun 19.7.1974 dinleyiciler ve baism mensuplarının salonu terk
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.
etmelerini istirham ediyorum. Sayın İdareci'
Keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyelerden istirham ediyorum.
onamasına sunulmasını arz ederim.
(Oenel Kıurul Salonu boşaltıldı).
•Bülent Ecevit
Başbakan
Kapamana İBaatd : 18.55
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
•(<»ZLitDitR).l_..,;:.

BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati (: 19.06
BAŞKAN : Ea^kaııvekiii Memduiı Ekşi
KATİPLER : iâm Anka© (Sİrt), ö t e n i Çatim (Yozgat)

BAŞKAN — Aç»k otartıma geçilmiştir efendîm,.
Xüfi« Kurıılnoıuzşca ittifakla, kabul ©dilınif
(bulanan Hükümet t«Ekeipesini tekrar okutuyöruaa «fenalim.
Türkiye Büyük Millelt Meclisi Birleşik Top
lantısı Sayın Başkanlığına
ISavaşı .gerektirebilecek durumun başgöstermesi Tt^CTıiyte, Aaıkara, İstanbul Tekirdağ,
Kıırklareîî, Uâirne Çanakkale, Balıkesir, Mani
sa, İzmir, Aydın Muğla, Adana İçel ve Hatay
illeri sınırlan içerisinde 20 , 7 „ 1974 Cumar
tesi (güsü. saat ©7,06 '4en itilbaiüen. bir ay süre
ile ıSıkıyöıtiEftim ilâm, B&kaarlsar Kurulunun
19 . 7 . 1974 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır.

Keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclkinin
onamasına sunulmasıuı arz ederim,
Bülent Ecevit
Başbakan
BAŞKAN —• Sayın üyeler, .gimdemimrzde
görüşülecek Ibaşka •konu, (kalmamıştır. Dış siyasî
olayların meydana getirdiği şartlan görüşmek
ve (gelişmeleri izlemek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi Topladtonın 23 . 7 .1974 Salı
»günü saat H5,00'e bırakıLmasım yüce Heyetin
onayına. sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et.meye'nler.-. Kabul, ^ümjjgtdr.»
Alınan karar uyarınca S3 -,, 7 . 1974 &&h
günü saat ISjOO'defcopla&ilmaküzere Birleşimi.
kapatıyorum efendim.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik toplantısı
GÜNDEMİ
3 NCÜ BİRLEŞİM
20 . 7 . 1074 0ummrit€3d;
Saat : 15,00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — Dış siyasî olayların meydana getirdiği
şartları görüşmek üzere, Anayasanın 83 ncü
maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin birleşik olarak toplantıya davet edildiği
ne dair Cum!hurba§k.anlığı tezkeresi. (3/122)
2. — Ankara, (İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli,
Edirne Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir,
Aydın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay illeri sı
nırları içerisinde 20 . 7 . 1974 Cumartesi günü
saat 07,00'tden itibaren bir ay süre ile ilân edilen
Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu Ka
rarının onaylanmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/123).
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
4. — İÇTÜZÜĞÜN .6 NCI MADDESİ
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ SORULAR
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLE
RİYLE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR

